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POTTERY FRAGMENTATION IN ARCHAEOLOGY:  
PICKING UP THE PIECES 

 
 

JOHN CHAPMAN
 
 

Introduction 
Pottery is perhaps the most important research material at the disposal 

of the archaeologist. The range of approaches to the study of ancient pottery 
itself could produce a book-length bibliography. Especially in later Balkan pre-
history, millions of sherds can be recovered from large-scale excavation projects 
(e.g., the many tons of Early Neolithic pottery from Kovachevo).1 Anecdotally, 
the Hungarian prehistorian Dr. János Makkay stopped investigations of Early 
Neolithic Körös sites after he had excavated his two millionth sherd! (p.c.          
J. Makkay). Undoubtedly the large numbers of sherds, as well as the rarity of 
excavations of complete sites, has meant that very few attempts have been made 
to re-fit sherds, except in the context of stratigraphic research (e.g., the Late 
Neolithic tell of Polgár-Csőszhalom).2 This has undoubtedly diminished re-
search interest in the possibilities of the deliberate fragmentation of pottery.3     
I do not presume to repeat the main points that we have made in these volumes. 
What I suspect would be of greater interest than a general survey is a focus on 
that long-term favourite of all archaeological material culture – ceramics – and 
the ways that it fragments. While we have quoted some of the methods archae-
ologists have used in their study of pottery fragmentation and the ceramic re-
fits that have been attempted in our general books on fragmentation,4 we have 
not until now focussed specifically on pottery fragmentation, its problems and 
opportunities.  

It is, however, important to re-state the essential research premise that 
has emerged during the last 15 years of research into deliberate fragmentation – 
namely, the ‘Fragmentation Premise’. This takes the form of two propositions: 

                                                 
 Professor Dr., University of Durham, Archaeology Department, UK. 
1 M. Lichardus-Itten, J.- P. Demoule, L. Pernicheva, M. Grebska-Kulova, I. Kulov, “The site of 
Kovachevo and the beginnings of the Neolithic period in Bulgaria. The French-Bulgarian excava-
tions 1986-2000”, in M. Lichardus-Itten, J. Lichardus, V. Nikolov (Eds.), Beiträge zu jung-
steinzeitlichen Forschungen in Bulgarien, Bonn, Habelt, 2002, pp. 99-158. 
2 P. Raczky, L. Domboróczki, Zs. Hajdú, “The site of Polgár-Czőszhalom and chronological con-
nections with the Lengyel culture”, in Janusz Kozłowski, Pál Raczky (Eds.), The Lengyel, Polgár 
and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, Kraków and Budapest, Jagel-
lonian University and ELTE, 2007, pp. 49-70. 
3 John Chapman, Fragmentation in archaeology: People, places and broken objects in the prehis-
tory of South Eastern Europe, London, Routledge, 2000; John Chapman, Bisserka Gaydarska, Parts 
and wholes. Fragmentation in prehistoric context, Oxford, Oxbow Books, 2006.  
4 Chapman, Fragmentation in archaeology; Chapman, Gaydarska, Parts and wholes. 
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(1) the widespread social practice of deliberate object fragmentation;  
(2) the consequent re-use of the ensuing fragments in an extended life ‘after the break’.  

While both propositions are supported by an annually increasing range 
of examples from a wider and wider range of ever-longer periods of the past, 
the categorical proof of these propositions comes from the still relatively rare 
examples of re-fits between parts of the same object which have been deliber-
ately broken, used as fragments in their own right and subsequently deposited 
on different sites.5 The longest-distance re-fit known to us is the 63-kilometer 
re-fit recorded in the Chuckwalla Valley of California, where a strikingly col-
oured yellow chert flake deposited on a lowland chipping site was re-fitted to a 
yellow chert boulder in an upstream quarry site.6 Perhaps the most striking in-
ter-site re-fits concern the decorated granite boulders of the Breton megalithic 
tombs – boulders which have been decorated by pecking and then divided into 
two or three fragments, each of which has been built into a different Neolithic 
megalith.7 These irrefutable instances of deliberate fragmentation underpin the 
theoretical structure of research, while benefitting from myriad cases of other 
deliberate fragmentation in which the ‘missing’ fragment has not yet been lo-
cated but has clearly been removed from the initial site in question.  

These examples of inter-site re-fits exemplify the notion that fragments 
of objects – whether vessels, figurines or shell bracelets – were often used ‘after 
the break’ in culturally meaningful practices. In this article, we aim to discuss 
ceramic fragmentation in terms of three research questions: (a) how and why 
pottery breaks? – in which we seek to establish a methodology for characteriz-
ing sherd re-fits; (b) how successful are recent approaches to sherd-refitting 
which also include information about ceramic use-wear and sherd size?; and (c) 
has there been any progress in the interpretation of fragmented objects in terms 
of a wider social background? We begin with a summary of selected examples 
of research into ceramic fragmentation.  

Earlier research on ceramic fragmentation and re-fitting 
Inter-site re-fits between fragments of the same object are regarded as 

the most secure evidence for the Fragmentation Premise. Since there have been 
relatively few attempts to re-fit sherds from different sites, it is hardly surpris-
ing that inter-site ceramic re-fits are very rare. One good example concerns the 
East Balkan Chalcolithic complex at Durankulak, on the Bulgarian Black Sea 

                                                 
5 Chapman, Gaydarska, Parts and wholes; John Chapman, Bisserka Gaydarska, “Fragmentació 
deliberada en Arqueológia. Els darrers 25 anys”, in Cota Zero, 25(2010), pp. 41-50.  
6 C. A. Singer, “The 63–kilometer fit”, in J. E. Ericson, B. A. Purdy (Eds.), Prehistoric quarries and 
lithic production, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, pp. 35-48. 
7 R. Hornsey, “The Grand Menhir Brisé: megalithic success or failure?”, in Oxford Journal of Ar-
chaeology 6 (1987), 2, pp. 185-217; J. L’Helgouach, C-T. Le Roux, “Morphologie et chronologie 
des grandes architectures de l’Ouest de la France”, in Jean-Paul Demoule, Jean Guilaine (Eds.), Le 
Néolithique de la France, Paris, Picard, 1986, pp. 181-191. 
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coast (Grave 584 – house).8 This was a re-fit of two fragments of the same pot – 
one placed in Grave 584 in the large cemetery located on the shore of the la-
goon, the other in a house in horizon VII of the tell settlement on the adjacent 
‘Goljemi Ostrov’.9  

 

 
 

Fig. 1. Refitted Late Copper Age vessel from Durankulak 

(source: Todorova et alii, Katalog, Tabl. 99/11). 

 
While really a ceramic re-fit between two parts of the same extended 

complex, the Durankulak case exemplifies the link between the mortuary do-
main and the settlement, or domestic, domain, a link that is which is widely 
suspected to have been operational in the past.  

A second case concerns the Itford Hill Middle Bronze Age complex, 
where the domestic settlement10 lay near a barrow covering 17 cremations.11 In 
Cremation 10, a handled globular vessel was complete but for one missing rim 
sherd and part of the handle.12 Post-excavation studies led to the claim that the 
missing rim sherd and possibly the handle was recovered from the settlement.13 
While the friability of the poorly preserved MBA pottery meant that there was 
no physical re-fit, there were matching fabrics, filler, colour form, decoration 
and sooting marks. This suggests a probable re-fit between the mortuary and 

                                                 
8 Henrieta Todorova (Ed.), Durankulak, Die prähistorischen Gräberfelder. Band II, Deutsches 
Archäologisches Institut, Berlin - Sofia, Anubis, 2002. 
9 H. Todorova, T. Dimov, J. Bojadžiev, I. Vajsov, K. Dimitrov, M. Avramova, “Katalog der prähis-
torischen Gräber von Durankulak”, in Todorova (Ed.), Durankulak, pp. 59–60, Tab. 99/11. 
10 G. P. Burstow, G. A. Holleyman, “Late Bronze Age settlement on Itford Hill, Sussex”, in Pro-
ceedings of the Prehistoric Society, 23 (1957), pp. 167-192. 
11 E. W. Holden, “A Bronze Age cemetery-barrow on Itford Hill, Beddingham”, in Sussex Ar-
chaeological Collections, 110 (1972), pp. 70-117. 
12 A. Ellison, “The Bronze Age pottery”, in E. W. Holden, “A Bronze Age cemetery-barrow on 
Itford Hill, Beddingham”, in Sussex Archaeological Collections, 110 (1972), p. 110, Fig. 8. 
13 G. P. Burstow, G. A. Holleyman, “Late Bronze Age settlement on Itford Hill, Sussex”, in Pro-
ceedings of the Prehistoric Society, 23 (1957), Fig. 24/A-B. 
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settlement zones, further emphasised by other incomplete vessels in some of the 
other cremations.  

A third example of inter-site ceramic refitting comes from the study of 
local Iron Age communities in the neighbourhood of the Velsen Roman fort, 
Holland.14 These researchers have found re-fitting fragments of rare Samian 
bowl forms in the Velsen I Roman camp and in local Iron Age settlements 
within a 3-8 km radius of the Roman fort. While there is a chronological issue 
of whether the Iron Age sites are coeval with the Roman fort15 or later than the 
fort,16 in one sense it is not vital to show that the Samian sherds were ex-
changed between Romans and locals (Explanation 1) or picked up by local 
groups on abandoned Roman forts (Explanation 2). What this inter-site re-
fitting demonstrates is inter-ethnic exchange of material culture, with high 
value attributed to exotic Samian fragments by local Iron Age communities.  

These inter-site ceramic re-fits, although rare, are significant in demon-
strating that pottery fragmentation is not necessarily very different from the 
breakage pattern of more elaborate and ‘special’ objects such as figurines and 
shell bracelets. We shall see later that intra-settlement ceramics re-fitting is lit-
tle different in principle from intra-settlement figurine re-fitting (e.g., Late 
Copper Age Dolnoslav),17 though it usually differs in scale. But there is one as-
pect of mortuary archaeology that is particularly positive for fragmentation 
studies – the relatively ‘closed’ context of the units of analyses. An excellent 
example of mortuary fragmentation concerns the classic Eastern Hungarian 
Early and Middle Copper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya, in the North-
ern plain.18 Tiszapolgar-Basatanya is the largest known Early-Middle Copper 
Age cemetery in Hungary: 67 graves have been dated to the Early Copper Age, 
while 87 were dated to the Middle Copper Age. These large communal ceme-
teries were focal points in the plains landscape, connected to groups of dis-
persed homesteads linked by exchange and mating networks.19  

                                                 
14 R. Brandt, “A brief encounter along the Northern frontier”, in R. Brandt, J. Slofstra (Eds.), Ro-
man and Native in the Low Countries. Spheres of interaction, Oxford, 1983 [British Archaeologi-
cal Reports, International Series 184], pp. 129-143; P. Vons, A. V. A. J. Bosman, “Inheemse boeren 
bezochten de verlaten Romeinse versterkingen Velsen I and II“, in Westerheem, 37 (1988), pp. 1-
17. 
15 R. Brandt, “A brief encounter along the Northern frontier”, in Brandt, Slofstra (Eds.), Roman 
and Native in the Low Countries, pp. 129-143. 
16 P. Vons, A. V. A. J. Bosman, “Inheemse boeren bezochten de verlaten Romeinse versterkingen 
Velsen I and II“, in Westerheem, 37 (1988), pp. 1-17. 
17 Chapman, Gaydarska, Parts and wholes.  
18 Ida Bognár-Kutzian, The Copper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1963 [Archaeologia Hungarica 42]. 
19 John Chapman, Tensions at funerals. Mortuary archaeology in later Hungarian prehistory, Bu-
dapest, Archaeolingua, 2000. 
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The excavator’s publication of the grave goods is so precise and detailed 
that it is possible to divide the mortuary pottery into (a) complete vessels; (b) 
fragmentary vessels with a complete profile; and (c) sherds from otherwise 
missing vessels. This study of the ceramic grave goods showed that very few 
pots were complete – i.e., there were both large fragments of vessels, as well as 
potsherds, in the land of the living which were connected to the ceramic grave 
goods. This was true for the Early Copper Age, with 94% of graves showing in-
complete vessels, and even more so for the Middle Copper Age, with 96% of 
graves with orphan sherds.  

 

 
 

Fig. 2. A. Completeness of pottery in Early Copper Age graves at Tiszapolgár-Basatanya; 
B. Completeness of pottery in Middle Copper Age graves at Tiszapolgár-Basatanya. 

 
These findings have been interpreted as indicating one or both of two 

possibilities: (1) the breakage of whole pots at the homesteads, with sherds be-
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ing brought to the cemetery; and (2) complete vessels being brought to the 
cemetery, where they were fragmented and part of the vessel placed in the 
grave, with the remainder carried back to the homestead.20 The discovery of 
matching sherds within different parts of graves (e.g. Graves 26 and 28) and be-
tween the grave and the upper grave fill (e.g., Graves 2, 45 and 85) provides 
support for the second scenario. In each case, however, the missing fragments 
would have provided enchained links to the mortuary domain, materialising 
links between the newly dead and the land of the living. This pattern can be 
replicated in other cemeteries (e.g., the Budakalasz cemetery),21 as well as in 
single Bell Beaker graves.22 While interpretations of a more individual form of 
personhood have been advanced for communities burying their newly dead in 
single graves rather than in collective deposits, the dividuality of persons is also 
emphasised through the presence of orphan fragments of pottery and personal 
necklaces, in turn substantiating links between the mortuary zone and the land 
of the living.23  

An immense amount of post-excavational research time has been in-
vested in the exercise of sherd re-fitting. Most major excavations in Europe and 
the Near East had a ‘pot shed’, in which as many sherds as possible were laid out 
end to end to allow opportunities for re-fitting. The main emphasis on such 
practices was chronology and site stratigraphy. The close relationship between 
sherd re-fits and chronology was formalised by Robert Burgh24 in terms of the 
concept of the ‘time level’: the idea that features with sherds from the same ves-
sel should be coeval. The most extreme version of this notion was Stanley 
South’s25 idea that “the gluing together of (pottery) fragments together joins the 
features as well”. These ideas managed to ignore all of the developments in site 
taphonomy that Schiffer26 and his colleagues were working on throughout the 
1970s. This turned out to be a classic example of dubious theory, leading to 
hundreds, if not thousands, of false stratigraphic sequences. The essential prob-
lem was that material culture did not necessarily conform to mechanistic rules 
of deposition – if it’s broke, discard it! – but was susceptible to chronologically 
sensitive practices such as hoarding, the creation of heirlooms and middening. 

                                                 
20 Ibid., pp. 51-52. 
21 János Banner, Die Péceler Kultur, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1956 [Archaeologia Hungarica 
35]; Mária Bondár, Pál Raczky (Eds.), The Copper Age cemetery of Budakalász, Budapest, 
Pytheas, 2009. 
22 Ann Woodward, “Beads and Beakers: heirlooms and relics in the British Early Bronze Age”, in 
Antiquity, 76 (2002), pp. 1040-1047. 
23 C. Fowler, The archaeology of personhood. An anthropological approach, London and New 
York, Routledge, 2004. 
24 Robert Burgh, “Ceramic profiles in the western mound at Awatovi, North-eastern Arizona”, in 
American Antiquity, 25 (1959), pp. 184-202. 
25 Stanley South, Method and theory in historical archaeology, New York, Academic Press, 1977. 
26 Michael Brian Schiffer, Behavioral Archaeology, New York, Academic Press, 1976. 
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All of these practices could separate the early stage of fragment deposition from 
later stages.  

A Polish example of on-site sherd re-fitting which displays the extraor-
dinary levels of investment in state archaeology by the socialist government 
concerned the Early Medieval Site 2A at Wyszogród, whose excavators, Koby-
linski and Moszczynski,27 organized an epic re-fitting of 14,000 sherds from 29 
features. The explicit aim was to identify chronological relations between fea-
tures related by no or few stratigraphic relations. The sherd re-fitting yielded 
132 sherd re-fits from different layers of same feature but a far smaller number 
of 14 sherd re-fits between features. The excavators voiced their preference for 
a chronological interpretation, despite the re-fitting of sherds deposited in the 
lowest level of two different pit-houses! The alternative to a chrono-
stratigraphic interpretation could be found in a social interpretation of this spe-
cific depositional patterning. Thus, an alternative version of intra-site re-fitting 
would be concerned with the social relations which led to fragments of the 
same object ending up in deposits in different parts of the site and/or in differ-
ent stratigraphic phases of the same site. The chronological – stratigraphic in-
terpretation of intra-site sherd re-fits is a classic case of the tail wagging the 
dog! 

We can see from this introduction to earlier research that not only the 
methodology but also the underlying theory of ceramic re-fits are similar to 
those for other forms of material culture, such as figurines or shell bracelets. 
The scale of the application of the methodology may be different for sherds and 
for lithics but the basic principles are the same. It is important to note that the 
Fragmentation Premise is just as valid for ceramics as it is for other, more ‘spe-
cial’ kinds of artifact. With the establishment of this important point, we can 
move on to consider the ways in which pottery breaks and the reasons for these 
social practices.  

How and why pottery breaks: towards a methodology for ceramic re-
fitting 
Unless they work in cool temperate to Arctic climatic zones,28 research-

ers into pottery fragmentation must come to terms with the sheer quantity of 
remains surviving for study. A fundamental factor in assessing pottery fragmen-
tation is the firing technology utilised.29 The higher the firing temperature, the 

                                                 
27 Z. Kobyliński, W. A. Moszczyński, “Conjoinable sherds and stratification processes: an example 
from Wyszogród, Poland”, in Archaeologia Polona, 30 (1992), pp. 109-126. 
28 Dean Arnold, Ceramic theory and cultural process, Cambridge, Cambridge University Press, 
1985. 
29 I. Freestone, D. Gaimster (Eds.), Pottery in the making: world ceramic traditions, London, Brit-
ish Museum Press, 1997; C. Kramer, “Ceramic ethoarchaeology”, in Annual Review of Anthro-
pology, 14 (1985), pp. 77-102; Clive Orton, Paul Tyers, Alan Vince, Pottery in archaeology. Cam-
bridge Manuals in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 
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higher the probability of good survivorhood of the pottery surface and thus less 
erosion. By contrast, in pottery traditions such the Early Jomon tradition, with 
relatively low firing pottery firing temperatures, the mean number of sherds per 
vessel rises to 200 sherds per pot.30 Similarly, with lower temperatures and 
higher precipitation, the lower the chance of encountering enough time for 
drying the vessel and hence increased friability (e.g., the further the North on 
the Pacific coast of the USA).31 Thus, a combination of environmental condi-
tions and pottery technology tend to create the most potent conditions for a 
vessel that is more or less likely to fragment naturally. Needless to say, there is a 
wide range of other factors which would contribute to the ease with which pot-
tery would break (e.g., the geology of the clay; the quantity and distribution of 
temper; the place of deposition and the extent of good conditions of preserva-
tion; etc., etc.).  

It is therefore widely believed that accidental breakage of pottery was 
very common.32 This is, indeed, most archaeologists’ experience when they go 
on excavations. However, a pottery fragmentation experiment carried out under 
the umbrella of Dr. Dragoş Gheorghiu’s ‘Vădastră Project’ showed that many 
vessels dropped from a height of 1m onto grass, a wooden floor, a stamped clay 
floor or a fired clay floor did not in fact break on impact.33 The floor which had 
most impact on vessel fragmentation was the stone cobbled surface, on which 
most artifact types broke. Given that there was a distinct paucity of stone floors 
in the Neolithic and Chalcolithic of S. E. Europe and the Carpathian Basin, we 
suggest that accidental breakage may have been rather less common than is 
usually acknowledged.  

However, two mechanisms can be identified for the removal of pottery 
from the living human environment – manuring and the use of grog temper. 
Manuring scatters have been identified in intensive, systematic fieldwalking 
projects and the vast majority of such scatters have been dated to the Iron Age 
and later.34 However, in recent Hungarian research, two groups of sherd scatters 
in fieldwalking have been interpreted as Neolithic manuring – one in North 
East Hungary as part of the Upper Tisza Project35 and the other in South West-

                                                 
30 T. Kobayashi, “Behavioural patterns in pottery remains”, in Arctic Anthropology, Supplement 
XI (1974), pp. 163-170. 
31 Dean Arnold, Ceramic theory and cultural process, Cambridge, Cambridge University Press, 
1985. 
32 Kramer, Ceramic ethoarchaeology, pp. 77-102; Orton, Tyers, Vince, Pottery in archaeology. 
33 J. Chapman, S. Priestman, “The Vădastra experimental fragmentation programme: preliminary 
results”, in D. Gheorghiu (Ed.), The Vădastra Project, Oxford, Archaeopress (in press). 
34 C. Gaffney, V. Gaffney, M. Tingle, “Settlement, Economy and Behaviour? Micro-regional Land 
Use Models and the Interpretation of Surface Artefact Patterns”, in C. Haselgrove, M. Millett, I. 
Smith (Eds.), Archaeology from the Ploughsoil, Sheffield, 1985, pp. 95-108; W. Davies, G. Astill, 
The East Brittany survey: fieldwork and field data, Aldershot, Scolar Press, 1994. 
35 J. Chapman, M. Gillings, R. Shiel, B. Gaydarska, C. Bond, Settlement patterns in the Bodrogköz 
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ern Hungary as part of the Zala County field research.36 Thus it is important to 
take the possibility of manuring spreads into account in areas with intensive 
Neolithic or Chalcolithic settlement.  

The second mechanism for the attrition of the pottery sample is the use 
of crushed ceramics (grog) as pottery temper. Once again, the widespread use of 
grog temper has tended to be dated to the Iron Age or later but Harrison et al.37 
calculated that grog temper at Late Bronze Age Moncín in North East Spain 
amounted to 25% by weight of the pot. Although grog temper tends not to ex-
ceed 1% by weight of Balkan Neolithic and Chalcolithic pottery assemblages, 
this mechanism for crushing ceramic should not be ignored without a full study 
of the pottery technology.  

Thus the complications of accidental breakage and the removal of pot-
tery for either manuring or for the making of grog temper would most certainly 
have reduced the quantity of existing pottery from the pool of ceramics that 
was still subject to deliberate breakage. It remains difficult to estimate the size 
of that pool but, from the surviving high to very high frequencies of settlement 
pottery on most Balkan sites, it seems likely that some pottery could have been 
subject to deliberate breakage with re-use of the broken parts. We return to the 
social practices of pottery users later in the article.  

Terminological interlude 
As is often the case in material culture research, some of the key terms 

in fragmentation studies were first defined by M. Schiffer.38 This includes two 
basic terms – the Completeness index (CI) and the Fragmentation Index (FI). 
The former defines how much of a vessel is present as a fraction of each pot by 
weight. The latter characterises the number of fragments into which the whole 
vessel has been broken according to the formula: 

FI =  ____1_____ 
1 + log10 (P) 

where P = number of fragments 

Schiffer39 also invented a key term – the ‘orphan sherd’ for a fragment of 
an object which is the sole survivor of this object on a completely excavated 
site. This term highlighted the issue of what happened to the remaining parts of 
the object in question – leading to one of the fragmenterist’s key question: 
“Where are the missing pieces?” 

                                                                                                                            
Block, in British Archaeological Reports, International Series 2087, Oxford, Archaeopress, 2010. 
36 Eszter Bánffy, The 6th millennium BC boundary in Western Hungary and its role in the Central 
European Neolithic transition. (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement), Budapest, 2004 
[Varia Archaeologica Hungarica XV], pp. 23-24. 
37 R. J. Harrison, G. C. Moreno López, A. J. Legge, Moncín: un poblado de la edad del Bronce 
(Borja, Zaragoza), Zaragoza, Gobierno de Aragon, 1994 [Colección Arqueologa 16], p. 529.  
38 Michael Brian Schiffer, Formation processes of the archaeological record, Albuquerque, Univer-
sity of New Mexico Press, 1987. 
39 Michael Brian Schiffer, Behavioral Archaeology, New York, Academic Press, 1976. 
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The process of seeking conjoining sherds in a re-fitting exercise is by no 
means straightforward. Several re-fitters have sought to create an objective 
definition of the security and reliability of a claimed sherd re-fit.40 For some 
years, the most satisfactory scheme was the criteria for re-fitting developed by 
C. Bollong.41 Bollong defined six codes for the permutations found in any re-
fitting exercise – from a physical re-fit between two sherds to uncertainty as to 
the re-fit. The six codes are as follows:  

Code 1 – physical re-fit between sherds; 
Code 2 – no physical re-fit but similarity of morphological characteristics; i.e., 
the sherds derive from same area of vessel; 
Code 3 – no physical re-fit: similarity of morphological characteristics suggest 
that the sherds came from the same vessel; 
Code 4 – no re-fit but there is a 50% chance of the sherds coming from the 
same vessel; 
Code 5 – ‘orphan sherd’: probably represents one vessel;  
Code 6 – The relationship between the sherds is not determinable. 
The Bollong system was extensively tested on sites with few structures 

and complex stratigraphy in the Zeekoe Valley Archaeological Project, South 
Africa.42 We have also found that an adapted version of the system worked well 
for materials such as fired clay figurines and shell ornaments.43  

Nonetheless, Bollong’s system could be criticised for its lack of attention 
to decorated sherds and its schematic estimation of the probability of non-
physical matching of pairs of sherds. An alternative method has been developed 
in the course of an EU Marie Curie project on ceramic fragmentation in Iberia.44 
This new method presents a flexible and reliable methodology for carrying out 
re-fitting operations with prehistoric hand-made ceramics; focussing on non-
adjoining sherds probably corresponding to the same vessel. Several systems for 
assessing the probability of two sherds deriving from the same recipient were 
tested, using the Neolithic ceramic assemblage from Thirlings (Northumber-
land, UK) as a case study. The comparison of a set of percentage score results 
through the Spearman rank correlation coefficient provides strong arguments 
for the fitness of this template in the quantification of the observations.  

                                                 
40 Garth C. Sampson, Stylistic boundaries among mobile hunter-gatherers, Washington DC, 
Smithsonian Institution Press, 1988; A. P. Sullivan, J. M. Skibo, M. Van Buren, “Sherds as tools: 
the role of vessel fragments in prehistoric succulent plant processing”, in North American Ar-
chaeologist 12 (1991), 3, pp. 243-255. 
41 C. Bollong, “Analysis of the stratigraphy and formation processes using patterns of pottery 
sherd dispersion”, in Journal of Field Archaeology, 21 (1994), pp. 15-28. 
42 Ibid. 
43 Chapman, Gaydarska, Parts and wholes. 
44 A. Blanco-Gonzáles, John Chapman, “Testing a revised methodology for the identification of 
sherd re-fits: a case study from the Neolithic of Northumbria, UK”, in Journal of Field Archae-
ology, 2014 (in press). 
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The final point in this section affirms the need to put fragmentation 
studies in a more general depositional context. We can identify three context 
types for the deposition of finds – open, semi-open & ‘closed’: A few termino-
logical clarifications relating to site formation and the type of contexts of dis-
covery in archaeology are needed before we move to the main points of the 
fragmentation premise. We start with the classic example of the so-called closed 
find contexts – burial pits. Another type of closed context is the burnt house. 
These are contexts that are believed to suffer little or no later intervention and 
therefore appear as they were left in the past. The next are the semi-opened 
contexts, usually associated with unburnt house debris, pits with documented 
stages of infilling and middens. The semi-opened archaeological structures are 
prone to later deliberate or unconscious disturbance, during which whole or 
fragmented objects can be removed or added to the initial assemblage. The last 
type of context comprises the open contexts represented by the open settlement 
space or any other open surface in the past. Any whole object or object frag-
ment left on the surface outside a building could have been either moved there 
from another context.  

The successful interpretation of ceramic re-fits is heavily dependent 
upon a contextual approach. Thus, any attempt to identify ‘orphan sherds’ – the 
sherds that are the sole representatives of a once-complete vessel45 – is going to 
be more successful in ceramic assemblages from ‘closed’ or ‘semi-closed’ con-
texts, such as graves. Even if it is difficult to make inter-site ceramic re-fits, it is 
nonetheless important to identify missing fragments that have been removed 
from a site.  

Recent complex approaches to sherd-refitting 
There was an evidence tension in Schiffer’s research on ‘orphan sherds’ 

and his recognition of the potential value of the examination of each orphan 
sherd for traces of its life-history.46 It was left to other researchers to develop 
the appropriate methodologies for the definition of what we may call ‘sherd 
biographies’.  

This multi-pronged approach led to a combination of information from 
the sherd Completion Index, its Fragmentation Index, the sherd size and its use-
wear. Such studies have been attempted more on settlement sites than in the 
mortuary domain (e.g., the MBA fired clay plaques from the Anatolian tell of 
Hirbemerdon tepe).47  

                                                 
45 Michael Brian Schiffer, Formation processes of the archaeological record, Albuquerque, Univer-
sity of New Mexico Press, 1987. 
46 Ibid., pp. 299-305. 
47 K. Abend, S. Caspi, N. Laneri, “Conserving fragments of icons: clay votive plaques from Hirbe-
merdon tepe, Turkey”, in ICOM-CC (Ed.), Conservation and the Eastern Mediterranean: Contri-
butions to the 2010 IIC Congress, E-journal, Istanbul, International Institute for Conservation, 
2010, pp. 157-164. 
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Re-fitting in the settlement domain 
A major issue in re-fitting studies concerns the sequence of breakage – 

in particular, whether it was possible to distinguish between a sherd broken 
from a whole vessel at another site and then moved to the site where it was 
found from an orphan sherd broken on the site where that sherd was found but 
from which site the remainder of the vessel had been removed. While the op-
erational chain method of lithic analysis can provide such a sequence, it is hard 
to produce such results for ceramics or figurines. One re-fitting analysis where 
the sequence of breakage was successfully reconstituted was the Hokoham Site 
205 in the Sonoran Desert of southern Arizona.48 Here, the total sherd surface of 
pottery from each of 82 re-fitting batches came to between 5% of the vessel (the 
single-sherd batches) and 25% of the vessel; not a single complete vessel was 
found on site. This suggested to the excavators that previously broken sherds 
had been transported to the site for the processing of agave. The results of the 
use-wear analysis of many sherds were consistent with their use in constructing 
or emptying roasting pits.  

A good example of a complex approach to sherd analysis was the study 
of the large Late Bronze Age pottery assemblage from Runnymede Area 16 
East.49 An estimated total of 470 vessels was derived from the sample of 9,505 
sherds; however, while many vessels were represented by complete profiles, an 
equal number was represented by a single (i.e., an ‘orphan’) sherd. Although 
most re-fitting sherds were found close to each other, some 73 vessels had con-
joining sherds which derived from different deposits. Needham50 interpreted 
this distribution in terms of social practices and post-depositional factors but 
ignored the deliberate fragmentation of sherds which would seem a priori to 
have been an important social practice at Runnymede.  

A complex study was made of the Late Neolithic - Early Bronze Age, 
Middle Bronze Age and Romano-Cornish pottery assemblages deposited at the 
multi-period settlement of Tremough, in Cornwall.51 Wood completed a re-
fitting, completeness and an erosion analysis of all the sherds from these three 
periods. No sherd re-fits were found between different contexts, only between 
sherds deposited together within a 1m2 area. However, less than 2% of the sur-

                                                 
48 A. P. Sullivan, J. M. Skibo, M. Van Buren, “Sherds as tools: the role of vessel fragments in 
prehistoric succulent plant processing”, in North American Archaeologist 12 (1991), 3, pp. 243-
255. 
49 S. Needham, “The Late Bronze Age pottery: style, fabric and finish”, in S. Needham, T. Spence, 
D. Serjeantson, M-L. S. Sørensen (Eds.), Refuse and disposal at area 16 east Runnymede. Runny-
mede Bridge research excavations, vol. 2, London, British Museum Press, 1996, pp. 106-164; M-L. 

S. Sørensen, “Pottery evidence for formation process in the Late Bronze Age deposits”, ibid., pp. 
6-77.  
50 Needham, The Late Bronze Age pottery, pp. 106-164. 
51 I. Wood, Fragmentation in action? A case study at Tremough, Unpublished undergraduate dis-
sertation, University of Durham, 2004. 
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face area was represented by each abraded Neolithic and Bronze Age sherd, 
suggesting that each sherd stood for a single vessel. Wood52 interpreted this 
fragmentation pattern as implying either the removal of a large part of the Late 
Neolithic - Early Bronze Age vessels from the site or as heavy post-depositional 
damage to the assemblage. The sherd size of most of the Romano-Cornish 
sherds equalled those of the Late Neolithic but their abrasion rates were far 
lower, with large vessels deliberately placed in pits and ditches. Deliberate re-
moval from the site was the most likely interpretation of this later assemblage.  

Fontana has carried out a complex analysis of a Middle Neolithic Square 
Mouth Pottery assemblage from Molino Casarotto,53 on the shore of Lake Fi-
mon, North Italy. Fontana completed a re-fitting exercise, an estimation of 
MINV (minimum number of vessels), a calculation of the Fragmentation Index, 
an index of conservation (cf. Schiffer’s Completeness Index), a spatial evaluation 
of the distances separating re-fitting sherds in and around House 3, and a distri-
butional analysis of sherds in relation to structures. While not a single vessel 
found on site was complete, the majority of re-fitted groups constituted ca. 25% 
of the vessel surface. These measures yielded five convincing patterns of ce-
ramic discard, with specific vessel types associated with discard locations. How-
ever, there was no mapping of re-fitting sherds from the same vessel and no dis-
cussion of what had happened to the missing vessels. Dalla Riva54 went on to 
establish enchained links through sherd re-fits between Houses 1 and 2, 1 and 
3, and, in one case, Houses 1, 2 and 3.  

Dalla Riva established a very different pattern at the Late Neolithic hill-
top site of Rocca di Rivoli,55 in North Italy. Here, almost every decorated sherd 
deposited in a pit was an ‘orphan sherd’, i.e. each decorated sherd represented 
an absent whole vessel. Of particular note were the two ‘orphan sherds’ which 
were manifestly ‘exotic’, being exchanged from Chassey and Aichbühl groups 
over 100 km away from the Rocca. This suggested to Dalla Riva an intensive use 
of enchainment tokens at the Rocca, with long-distance part-exchange. This 
case would seem to indicate a rare example of the exchange of potsherds. 

  

                                                 
52 Ibid. 
53 V. Fontana, “Procedures to analyse Intra-site pottery distribution, applied to the Neolithic site 
of Fimon-Molino Casarotto (Italy), House-site No 3”, in Journal of Archaeological Science, 25 
(1998), pp. 1067-1072. 
54 M. Dalla Riva, Pottery fragmentation at two Neolithic sites in Northern Italy: Fimon-Molino 
Casarotto (Vicenza) and Rocca di Rivoli (Verona), Unpublished B. A. (Hons.) dissertation, Uni-
versity of Birmingham, 2003. 
55 Ibid. 
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Fig. 3. Distribution of refitted fragments at Rocca di Rivoli 

(source: Dalla Riva, Pottery fragmentation, figure, p. 98). 

 
The final complex studies of domestic pottery come from the South 

British Early Neolithic – one so-called ‘domestic’ site at Kilverstone,56 the sec-
ond a communal site (or ‘enclosed’ site) at Etton57 (partly based on an earlier 
unpublished re-fitting study by Dr. Kasia Gdaniec). At each site, a complex 
analysis of re-fitting, spatial distributions and erosion studies was completed by 
the same group. The Kilverstone site comprised pit clusters, which allowed a 
tripartite spatial structure for the re-fitting: within a pit; within a pit cluster; 
and between pit clusters. While there was not a single complete vessel on the 

                                                 
56 D. Garrow, E. Beadsmoore, M. Knight, “Pit clusters and the temporality of occupation: an ear-
lier Neolithic pit site at Kilverstone, Thetford, Norfolk”, in Proceedings of the Prehistoric Society, 
71 (2005), pp. 139-158. 
57 E. Beadsmoore, D. Garrow, M. Knight, “Refitting Etton: space, time and material culture within 
a causewayed enclosure in Cambridgeshire“, in Proceedings of the Prehistoric Society, 76 (2010), 
pp. 115-134.  
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site, most of the pots were represented by one or two large, unweathered, un-
burnt sherds. Many ceramic re-fits were found but all within pit clusters. This 
suggested to the investigators that each pit-group at Kilverstone was dug at the 
same time and filled in quickly, perhaps within the time-frame of a single visit. 

The Etton Early Neolithic site was a totally excavated low-lying site 
with a large ditch enclosing a roughly circular area some 180m in diameter, 
containing many pits and other features.58 Both long- and short-distance ceram-
ics re-fits, on the site level, have been identified, particularly in the big ditch 
which was cut in segments and, inside the ditch, in many of the pits. Re-fitting 
of the Etton pottery showed two patterns: (1) long-distance re-fits across the 
site; and (2) local re-fits within the same pit or the same ditch segment.59  

The implications of the Kilverstone and Etton re-fitting experiments 
showed contrasting patterns of fragmentation and deposition. The ditch-
segments at Etton must have been open for a long time – perhaps up to 500 
years – with repeated visits but not such intensive deposition as at Kilverstone. 
At the latter, the pits often contained large, unweathered and unburnt sherds, 
in marked contrast to Etton, where the pits contained weathered, burnt sherds 
suggestive of the pottery being stored before deposition. There was very strong 
inference drawn at both sites for the key social practice of deposition of mate-
rial culture, whether pottery or flint, when a group moved onto a site and when 
a group abandoned the site.  

In summary, the ceramic assemblages on each of these settlements con-
tained many, if not a majority, of orphan sherds, which represented between 
2% and 25% of the vessel surface. At some sites, such as Rocca di Rivoli, there 
was a preference for decorated sherds among the ‘orphan’ fragments, with rare 
indications of long-distance exchange of sherds. With the exception of Etton, 
which may not have been a settlement stricto sensu, there were relatively few 
sherd re-fits between contexts and, where this occurred, the spatial scale was 
small. In some cases, such as Tremough, the heavy erosion on the Late Neolithic 
sherds was attributed to post-depositional environmental effects, while at sites 
such as Etton, the burning and weathering of the Early Neolithic sherds was 
considered as evidence for sherd curation prior to deposition. It is clear that this 
painstaking and complex research into sherd deposition and fragmentation has 
led to a better understanding of social practices on settlements. One of the key 
practices suggested by many studies is the deposition of sherds at the times of 
group arrival at, and departure from, a settlement.  

 
 

                                                 
58 F. Pryor, Etton: excavations of a Neolithic causewayed enclosure near Maxey, Cambridgeshire 
1982-7, London, English Heritage, 1998.  
59 Beadsmoore, Garrow, Knight, Refitting Etton, pp. 115-134. 
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Re-fitting in the mortuary context 
An exemplary case of mortuary ceramic re-fitting concerns the large-

scale re-fitting programme forming an essential part of Dr. Bettina Arnold’s 
“The Heuneburg Landscape of Ancestors” Project, in South West Germany.60 
The project focussed on the Early Iron Age complex of the Heuneburg hillfort61 
and the nearby barrow cemetery, which was dominated by the massive burial 
mound of the Hohmichele.62 Three barrow ceramic assemblages were included 
in the re-fitting programme, with the results available for the Hohmichele bar-
row and the Speckhau barrow T17 (the Speckhau T18 results have not yet been 
completed). Pottery re-fits show links between different parts of the Hohmich-
ele mound – the grave to the fill and the grave to the charcoal deposits – and 
also between different graves within the mound.63 The same results of re-fitting 
pottery shows links between sherds from the same pot in different graves in the 
Speckhau 17 tumulus, where 400 sherds could be re-fitted from a total of over 
1,000 sherds.64 

 

 
 

Fig. 4. Re-fits in Tumulus T17, Speckhau group, Heuneberg  

(source: Schneider, Ancestor veneration, Figs. 55-56). 

                                                 
60 B. Arnold, M. L. Murray, “A landscape of ancestors in southwest Germany”, in Antiquity, 76 
(2002), pp. 321-322. 
61 W. Kimmig, Die Heuneburg an der oberen Donau. Führern zu archäologischen Denkmälern in 
Baden-Württemberg, Band I, Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 1983. 
62 G. Riek, Die Hohmichele. Heuneburg-Studien I., Mainz, Philippe von Zabern Verlag, 1962 
[Römisch-Germanische Forschungen 25]. 
63 S. Kurz, Siedlungsforschungen im Umland der Heuneburg, Regensburg, 2001; S. Kurz, S. 
Schiek, Bestattungsplätze im Umfeld der Heuneburg, Stuttgart, Konrad Theiss, 2002. 
64 Seth Schneider, Ancestor veneration and ceramic curation: an analysis from Speckhau Tumulus 
17, Southwest Germany, Unpublished M.A. dissertation, University of Wisconsin–Milwaukee, 
2003. 
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This barrow shows deliberate fragmentation of sherds during the ex-
tended mortuary rites, as well as storage of sherds conjoining with buried 
sherds for later deposition. The curation of Middle Bronze Age sherds for burial 
in the Early Iron Age is a good example of this practice. Schneider65 argues for 
the extension of the use of the term ‘curation’, which has hitherto been related 
to the domestic domain, to the mortuary zone.  

In her recent re-interpretation of the re-fitting programme, Bettina Ar-
nold66 has differentiated at least two different types of mounds – those that 
functioned primarily as mausolea, with relatively large numbers of graves for 
their size and few features that are not burials (e.g., T18), and those that have 
relatively small numbers of graves for their size and instead have numerous 
non-burial features (hearths, altars, platforms) (e.g., the Hohmichele and T17). 
While the mausolea had in situ cremations, with few vessels in the fill but 
many complete vessels in the graves, the non-mausolea had no in situ crema-
tions and multiple broken pots, including many in the fill. Curation of bodies as 
well as sherds is implicated in these results.  

There is a striking contrast between the Copper Age graves in Hungary 
(cf. the Varna and Durankulak cemeteries in coastal Bulgaria) and the Early 
Iron Age barrow cemeteries in the Upper Danube catchment. In the former, 
there were no cases of the re-fitting of shell bracelet fragments between differ-
ent graves, while, in the latter, sherd re-fitting between different burials was 
well attested. The different materials involved in these practices may be the key 
feature: as yet, there has been no attempt at ceramic re-fitting been graves at 
Varna. Conversely, re-fitting of shell bracelet fragments from different contexts, 
including different houses, at the Late Neolithic settlement of Dimini, Central 
Greece,67 shows differences from mortuary practices in the East Balkans. 

The interpretation of ceramic fragmentation: social practices and per-
sonhood 
An important term in fragmentation studies is the Greek term ‘synecdo-

che’, which conveys the symbolism of the part for the whole. We can consider 
both negative and positive aspects of such symbolism. D. Bailey68 has explored 
this term in his study of broken anthropomorphic figurines, whose incomplete-
ness leads to a corporeal desire for renewed completeness. For Bailey, this feel-
ing of ‘loss’ in the presence of an orphan figurine fragment has profound and 
negative psychological implications for the person whose personal, cultural ex-

                                                 
65 Ibid. 
66 B. Arnold, “Memory maps: the mnemonics of central European Iron Age burial mounds”, in K. 
T. Lillios, V. Tsamis (Eds.), Material mnemonics. Everyday memory in prehistoric Europe, Ox-
ford, Oxbow Books, 2010, pp. 147-173. 
67 J. Chapman, M. Gillings, R. Shiel, B. Gaydarska, C. Bond, Settlement patterns in the Bodrogköz 
Block, in British Archaeological Reports, International Series 2087, Oxford, Archaeopress, 2010. 
68 Douglas Bailey, Prehistoric figurines, London, Routledge, 2005. 
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perience has been rendered incomplete. More positively, however, the orphan 
sherd stands for an earlier stage in a vessel’s biography – a stage in which differ-
ent, perhaps richer associations can be made with other objects, places and per-
sons. Thus the orphan sherd, through synecdoche, presences past times and cul-
tural memories connected to the once-complete object. There is a symbolic span 
between social and material integration and dissolution – the integration of a 
complete object which may have stood for an unbroken social relationship or 
the dissolution of the integrated object into a series of fragments which main-
tain a dual identity – parts standing for wholes and parts standing for dissolu-
tion. But it is important to emphasise that the relationship between parts and 
wholes will have been contextually situated.  

It is with these notions in mind that we can turn to the key term of ‘en-
chainment’ – an umbrella term for the ways in which social relations are cre-
ated, sustained and supported.69 In past research,70 we have maintained that the 
connection between fragmentation and enchainment emerged through social 
practice and that an important goal was to refine our links between persons and 
things by contextual approaches. In a recent commentary on fragmentation 
studies,71 M. Brittain, O. Harris explore the relationships between not only 
fragmentation and enchainment but also with relational personhood (dividual-
ity). They contend72 that “the characterisation of the relational self has been 
reified as consistent link between fragmentation and enchainment.” Further-
more, they assert the implicit idea that fragmentation = enchainment and that 
enchainment = dividuality and vice versa.73 It must be objected that we have 
never stated or implied these relationships of equivalence but rather insisted on 
the umbrella nature of the term ‘enchainment’ and also accepted the variability 
on modes of creating personhood, whether dividual, individual or other. We 
concur with M. Brittain and O. Harris that it is vital to avoid treating fragmen-
tation as both the process and the explanation.74 If a simple distinction can be 
made, it is that ‘enchainment’ in all its different guises is the process of creating 
and maintaining relationships and fragmentation is one of the several ways in 
which enchainment was developed. One of the exciting discoveries about Bal-
kan prehistory is the use of fragmentary objects to create enchained links, 
unlike the more recent Melanesian examples which use complete objects in 
their exchanges.  

We define three main challenges for the future development of the the-

                                                 
69 Chapman, Gaydarska, Parts and wholes. 
70 Chapman, Fragmentation in archaeology; Chapman, Gaydarska, Parts and wholes. 
71 M. Brittain, O. Harris, “Enchaining arguments and fragmenting assumptions: reconsidering the 
fragmentation debate in archaeology”, in World Archaeology, 42 (2010), 4, pp. 581-594. 
72 Ibid., p. 584. 
73 Ibid., p. 585. 
74 Ibid., p. 589. 
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ory and practice of fragmentation research. First, further exploration of the no-
tion of ‘enchainment’ is essential. While its strength as an umbrella term sus-
tains a response to the strictures of M. Brittain and O. Harris,75 enchainment 
still requires a closer and more precise, often case-by-case definition to clarify 
the exact form of social relations which are materialised by fragment deposi-
tion.  

Secondly, it is often hard to tell whether a fragment has been broken 
off-site and then brought onto site OR a whole object on site was broken and 
parts removed to off-site. A methodology for the elucidation of the operational 
chain of breakage is an important future research goal.  

Thirdly, we need a wider range of archaeologists to build fragmentation 
theory into their research design, especially to discover more inter-site re-fits. 
Two good possibilities are major or national museums with holdings of a large 
number of potentially coeval sites, in which re-fitting is possible within the 
same institution (e.g., the National Museums of Slovenia, Lithuania, Belarus). A 
second case concerns islands with a number of closely related sites of a single 
period, in which there may have been a higher probability of finding inter-site 
re-fits (e.g., Malta, the Isle of Man, Majorca, Sicily).  

For Romanian and Transylvanian archaeology, there are some obviously 
relevant directions of fragmentation research. The first is an opportunity for a 
largely unexplored field of material research of particular relevance to object-
rich archaeology. This would have three potential interpretational benefits – 
the construction of enchainment-based social networks across the landscape 
and an additional means of integrating material culture into the habitus of eve-
ryday social practices, while the study of wear, polish and weathering provides 
a solid methodology for filling out the biography of our artifacts.  

Concluding comments 
We conclude with eight summary points about the state of fragmenta-

tion research and an invitation to the reader to make their contributions to fu-
ture development of the sub-field.  

We hope that we have demonstrated the strong and vibrant link that 
has already existed for some decades between fragmentation research and pot-
tery studies.  

We maintain that fragmentation research is of huge value for object-
rich archaeology. 

There remain important theoretical challenges in the elucidation of the 
relationships in different contexts between enchainment and the creation and 
maintenance of dividual identities. 

It should be remembered that synecdoche is a vital principle, supporting 
part-exchange, often between sites. 

                                                 
75 Ibid., pp. 581-594. 
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It is clear that a rigorous methodology for sherd re-fitting experiments 
has existed for almost two decades76 but that the operational chain of ceramic 
breakage is not yet resolved. 

It is important to realise that intra-site sherd re-fitting is not merely an 
aid to improved chrono-stratigraphic relationships; perhaps it is better simply to 
forget gluing features by re-fitting sherds. 

Ongoing fragmentation research is still guided by the key question – 
‘where are the missing parts?’ This question remains the inspiration for search-
ing for on-site / off-site links. 

The still few examples of complex approaches to pottery biographies 
show that moving onto and leaving sites were critical times for the performance 
of the placing of fragments in significant contexts. 

If this article has convinced the reader that fragmentation research is 
one of the more interesting approaches to material culture, the reader is invited 
to make one or more contributions: (a) sharing information on those intra-site 
examples and inter-site re-fits that you know about in the archaeology you 
study; (b) try re-fitting for yourself on your own material; and (c) perhaps most 
importantly, build re-fitting into your current and future research design, so 
that the potential of the approach is brought to bear on a wider range of cross-
cultural examples.  
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Introducere 
Printre cele mai comune artefacte descoperite în siturile arheologice 

preistorice, dar şi în cele de epocă antică şi medievală, sunt aşa-numitele 
„greutăţi” confecţionate, în majoritatea lor, din lut ars. În mod curent, acestea 
sunt definite funcţional de către arheologii români, mai ales pentru perioadele 
preistorice, drept greutăţi pentru războiul de ţesut şi/sau greutăţi pentru plasa de 
pescuit. Principala diferenţă vehiculată privind cele două roluri ar fi aceea că, în 
general, piesele destinate ţesutului sunt perforate în partea superioară, pe când 
cele utilizate la pescuit sunt perforate central şi au o formă cu predilecţie 
circulară sau sferoidală. Corespunzător atributelor morfologice, greutăţile ar 
putea fi clasificate în două categorii tipologice diferite: A. cele perforate superior 
şi B. cele perforate central (Fig. 1). Însă, rolul lor funcţional diferit poate fi 
confirmat sau infirmat doar în urma unei analize critice, comparative. Mai mult, 
pe lângă cele două interpretări amintite, există şi alte rosturi pe care, conform 
părerii specialiştilor, artefactele discutate aici le-ar fi putut avea: „căţei de 
vatră”, suporturi, greutăţi pentru acoperiş, arme etc. Iată de ce considerăm că 
utilizarea denumirii „greutate” este una pur convenţională şi ar trebui revizuită 
şi adaptată potrivit unui complex de criterii definitorii pentru rolul funcţional al 
piesei/pieselor respective, cum ar fi: contextul descoperirii, frecvenţa şi 
asocierea unor artefacte similare, urmele de uzură etc. 

 

 
 

Fig. 1. Diferite tipuri morfologice de „greutăţi” din lut ars, separate pe categorii în 
funcţie de amplasarea orificiului de prindere: A. cu orificiul în partea superioară;  

B. cu orificiu central.  
 
În literatura arheologică românească, o lucrare dedicată exclusiv 

funcţionalităţii „greutăţilor” din lut ars nu şi-a găsit încă autorul, acesta fiind 
motivul pentru care am considerat oportună abordarea unei astfel de 
problematici. Cu atât mai mult cu cât peste 500 de piese descoperite în diferite 
situri neolitice şi eneolitice din Transilvania au fost investigate, cu prilejul 

                                                 
 Cercetător dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul de Istorie, 
Arheologie şi Muzeologie – Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”. 
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derulării programului doctoral al autoarei1, ca posibile greutăţi pentru războiul 
de ţesut. Din punctul nostru de vedere, chiar dacă ar fi putut îndeplini diverse 
alte roluri, aproape orice „greutate” ar fi putut fi utilizată pentru tensionarea 
firelor în cadrul războiului de ţesut, fiind în acest caz o dovadă indirectă a 
practicării ţesutului. Este motivul pentru care lucrarea de faţă nu se reduce doar 
la prezentarea critică a principalelor teorii privind funcţia „greutăţilor” din lut 
ars, ci încearcă să probeze, pornind de la rezultate experimentale şi diverse 
studii de caz, rolul prezumtiv al „greutăţilor” în producerea ţesăturilor.  

Interpretări funcţionale 
„Căţei de vatră” sau alte funcţii legate de foc/vatră 
Sub denumirea „căţei de vatră” (popular căţei, mâţe sau pisici)2 literatura 

arheologică înţelege acele piese de formă alungită din lut sau fier, în general 
decorate cu protome zoomorfe, care erau aşezate în mijlocul vetrelor și serveau 
la sprijinirea lemnelor pentru a asigura tirajului focului, uneori având funcţia 
suplimentară de suporturi pentru frigări3 sau îndeplineau, pe lângă rolul practic, 
şi o anumită semnificaţie cultică4. Descoperirile de acest tip sunt specifice 
pentru epocile metalelor, în special pentru cea de-a doua epocă a fierului. 
Potrivit definiţiei de mai sus, atribuirea denumirii de „căţei de vatră” nu pare a 
fi justificată pentru acele artefacte similare greutăţilor perforate superior de 
mari dimensiuni, de formă conică, tronconică sau piramidală, aşa cum sunt ele 

                                                 
1 Program desfăşurat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi finalizat în iulie 
2012 cu susţinerea publică a tezei „Meşteşugul producerii textilelor în cadrul comunităţilor 
neolitice şi eneolitice din Transilvania”. 
2 Dumitru Berciu, „O descoperire arheologică rară de la Ocniţa, judeţul Vâlcea”, în SCIVA, 33, 
(1982), 1, pp. 25-34. 
3 Dovadă fiind frigările din fier descoperite alături de unii căţei de vatră, cum ar fi cele din 
mormântul hallstatian de la Beilngries (Oberpflantz). Ibidem, p. 28. 
4 Joseph Déchelette, Manuel d’archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine, IV, Second 
Age du Fer ou Époque de La Tène, Paris, Éditions Auguste Picard, 1927, pp. 905-918; Todor 
Gerassimov, „Keltski kultovi figuri ot Bulgarija [Chenets celtiques en Bulgarie]”, în Izvestija na 
Arheologičeskija Institut, 23 (1960), pp. 165-204; Mircea R. Babeş, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, 
„Germanische latenezeitliche «Feuerböcke» aus der Moldau”, în Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission, 51-52 (1970-1971), pp. 176-196; Gretel Gallay, Konrad Spindler, „Der 
feuerbock von St. Bernard (Ain, Frankreich)”, în Archäologisches Korrespondenzblatt, 2 (1972), 
2, pp. 169-177; Heiko Steuer, „Germanische «Feuerböcke» aus dem hannoverschen Wenland”, în 
Archäologisches Korrespondenzblatt, 3 (1973), 2, pp. 213-217; Bernd-Rüdiger Goetze, 
„Feuerböcke und Hüttenakrotere ein Definitionsversuch”, în Archäologisches Korrespondenz-
blatt, 6 (1976), 2, pp. 137-140; Gheorghe Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, Editura Academiei 
RSR, 1973 [Biblioteca de Arheologie XX], pp. 142-145; Nagy László, „A tűzikutya és holdidol 
kérdése magyarországi leletek alapján [Zur Feuerbock- und Mondidolfrage Aufgrund der 
ungarländischen Funde]”, în A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 14 (1979), pp. 19-73; 
Berciu, O descoperire, pp. 25-34; Heiko Steuer, „Feuerböcke”, în Heirich Beck et alii (ed.), 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 8, Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1994, pp. 
390-398; Mircea Babeş, „Căţel de vatră”, în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, 
vol. 1, A-C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, pp. 272-273. 
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consemnate uneori în literatura de specialitate. De altfel, rezerve în această 
privinţă au fost exprimate şi anterior5. Mai curând, alte supoziţii legate de 
utilitatea artefactelor identificate în apropierea instalaţiilor de foc ar trebui luate 
în considerare. Una dintre interpretări este aceea de „suporturi pentru frigare”, 
în funcţie de forma orificiului ele fiind utilizate individual sau în pereche6. O 
altă interpretare, care din punctul nostru de vedere este mult mai plauzibilă, 
este că artefactele serveau la încălzirea locuinţelor. Ea se aplică şi pentru 
grupurile de greutăţi descoperite în apropierea vetrelor sau a cuptoarelor, 
pentru care explicaţiile funcţionale anterioare sunt mai greu de acceptat. 
Pornind de la analogiile etnografice consemnate la Pecica, în preajma Primului 
Război Mondial, Ion Horaţiu Crişan presupunea că aşa-zisele „greutăţi” mari 
descoperite în aşezările dacice erau introduse în foc, iar căldura înmagazinată de 
ele încălzea încăperile în timpul nopţii. Rolul orificiului era acela de a facilita 
manevrarea obiectelor fierbinţi pentru a le transporta la locul dorit7. 
Interpretarea a fost preluată ulterior şi de Vasile Ursachi, care nu excludea 
posibilitatea ca acesta să fi fost principalul mijloc de încălzire în locuinţele 
dacice fără vetre8. 

Indiferent de rolul lor concret, folosirea obiectelor de forma 
„greutăţilor” în relaţie cu focul este problematică în absenţa urmelor de ardere 
secundară. După cum vom vedea mai jos, alte posibile utilizări sunt valabile 
pentru cele fără astfel de urme. Atragem atenţia asupra faptului că unul dintre 
principalele criterii de diferenţiere a greutăţilor pentru războiul de ţesut, de cele 
care intră în categoria artefactelor legate de foc/vatră, o reprezintă mărimea 
şi/sau greutatea. Dar, din informaţiile oferite de Marta Hoffmann în legătură cu 
ţesutul în războiul vertical cu greutăţi, practicat încă în secolului XX în unele 

                                                 
5 Vasile Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, Institutul Român de Tracologie, 
1995 [Bibliotheca Thracologica X], p. 142. În ciuda acestor rezerve nu excludem posibilitatea ca 
anumite „greutăţi” să fi fost totuşi utilizate asemenea unor „căţei de vatră”. Această utilizare 
presupunea însă anumite reguli, care ar putea constitui totodată repere pentru identificarea lor 
funcţională în săpătură. Astfel, piesele respective ar fi fost utilizate în pereche, prin orificiile lor 
fiind trecută o tijă metalică pe care se sprijineau lemnele, ceea ce înseamnă că, ideal, în săpătură 
ele ar trebui să fie descoperite tot în pereche, şi de asemenea în asociere cu tije metalice care să 
reziste la temperaturi înalte. Totodată, contextul descoperirii ar trebui să fie lângă sau pe vetre, iar 
piesele să prezinte evidente urme de ardere secundară. Date fiind aceste condiţii este puţin 
probabil că „greutăţile” de mari dimensiuni, cu atât mai mult cele anterioare epocii fierului, pot fi 
atribuite funcţional „căţeilor de vatră”. 
6 Astfel, potrivit lui Gheorghe Bichir, la „suporturile cu gaura oblică vergeaua stătea cu un capăt 
suspendat, iar la cele cu gaura orizontală vergeaua era sprijinită pe două piese”. Bichir, Cultura, p. 
95. 
7 Ion Horaţiu Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1969, pp. 206-207, pl. CIV/24-25; idem, Ziridava. Săpăturile de la „Şanţul Mare” din 
anii 1960, 1961, 1962, 1964, Arad, CCES Arad, 1978, p. 147, pl. 107-109.  
8 Ursachi, Zargidava, p. 140. 
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gospodării scandinave9, reiese că greutăţile folosite la tensionarea firelor puteau 
să depăşească 3000 g10. Totodată, pentru epoca neoliticului elveţian, greutăţile 
pentru războiul de ţesut perforate superior, descoperite în aşezările lacustre, au 
o greutate medie de peste 750 g, la unele ponderea depăşind 1000 g (în jur de 
1500 g)11. Este evident că greutatea (exceptând cazurile în care aceasta depăşeşte 
cu mult valorile prezentate aici) nu este cel mai bun indicator de definire 
funcţională. O atenţie mai mare ar trebui acordată în schimb urmelor de uzură, 
la artefactele utilizate în relaţie cu focul nefiind justificate urmele de uzură 
proprii celor care au fost folosite prin suspendare, decât în situaţia în care au 
avut roluri multiple. Totodată, este evident că acele „greutăţi” perforate doar 
parţial, cum este cazul unor exemplare de la Ziridava12 nu puteau fi utilizate 
prin suspendare (indiferent dacă este vorba de războiul de ţesut sau de alte 
destinaţii).  

Socluri (suporturi) 
O interpretare mai puţin obişnuită, dar plauzibilă, pentru obiectele de 

formă circulară, sferoidal aplatizată sau tronconică, perforate central, este aceea 
de socluri sau suporturi destinate fixării şi susţinerii unui element vertical 
introdus în orificiu13. Principalele argumente ale interpretării se leagă de: forma 
artefactelor, la care una dintre feţe este plată (partea inferioară); decorul care 
împodobeşte doar una dintre feţe (cea convexă), respectiv faţa care este expusă 
vederii; lipsa urmelor de uzură specifice suspendării. Nu există suficiente dovezi 
pentru a diferenţia piesele care prezumtiv ar fi îndeplinit acest rol de cele care 
ar fi avut altă destinaţie funcţională. Există, totuşi, artefacte de forma unor 
greutăţi circulare, a căror perforaţie nu este completă, penetrarea peretelui 
piesei fiind parţială, şi care ar fi servit fie ca suporturi, fie ca blocatori ai unor 
obiecte nedeterminare14. Un astfel de obiect, decorat cu alveole, a fost 
descoperit în aşezarea Starčevo-Criş de la Arad15, după cum alte obiecte 
asemănătoare, confecţionate dintr-o pastă de foarte proastă calitate şi foarte 
friabile, au fost descoperite în situl Ariuşd de la Şoimeni-Dealul Cetăţii16. 

                                                 
9 Marta Hoffmann, The Warp-Weighted Loom. Studies in the History and Technology of an 
Ancient Implement, Oslo, Robin and Russ Handweavers, 1974. Aşa cum reiese din lucrare, 
tradiţia ţesutului la războiul vertical cu greutăţi s-a perpetuat în Norvegia până în a doua jumătate 
a secolului XX, iar în Insulele Feroe nu a fost cunoscut alt tip de război de ţesut până în jurul 
anului 1800. 
10 Ibidem, p. 21. 
11 Fabienne Médard, L'art du tissage au Néolithique IVe-IIIe millénaires avant J.-C. en Suisse, 
Paris, Éditions CNRS, 2010, p. 40. 
12 Crişan, Ziridava, p. 147. 
13 Fabienne Médard, L'artisanat textile au Néolithique: L'exemple de Portalban II (Suisse), 3272-
2462 avant J.-C., Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 2000 [Préhistoires 4], p. 38. 
14 Ibidem. 
15 Gheorghe Lazarovici, Eugen Pădurean, „Aşezarea neolitică de la Arad – Strada Voievod Moga”, 
în Ziridava, 13 (1981), fig. 9/1. 
16 Mulţumim pentru materialele oferite spre examinare colegului dr. Dan Buzea de la Muzeul 
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Obiecte similare au fost găsite în spaţiul elveţian la Thielle-Wavre, Pont-de-
Thielle17.  

Arme sau obiecte de prestigiu 
Interpretarea vizează, ca şi cea de mai sus, „greutăţile” perforate central, 

fiind avute în vedere două variante funcţionale: pe de o parte aceea de măciuci, 
iar pe de altă parte aceea de bile de bolas. Din punct de vedere morfologic există 
o reală similitudine între greutăţile perforate central (de formă sferoidală, 
circulară sau discoidală, uneori cu secţiune convex-plată, convex-concavă sau 
biconvexă, tronconică etc.) şi măciucile de piatră sau din metal răspândite pe 
spaţii extinse din Eurasia, de-a lungul unui interval consistent de timp18. Se 
ridică astfel, firesc, întrebarea dacă artefactele din lut n-ar fi putut funcţiona în 
mod similar celor din piatră. După cum se ştie, materia primă din care erau 
confecţionate măciucile nu s-a limitat doar la piatră sau metal. În Orientul 
Apropiat au fost documentate atât măciuci din lemn, adesea îmbrăcate sau 
decorate cu metale preţioase19, cât şi măciuci din ceramică20, iar uneori modele 
de măciuci erau confecţionate din sticlă sau teracotă21. Este posibil, aşadar, ca şi 
unele dintre aşa-zisele „greutăţi” din lut perforate central să fi fost folosite ca 
măciuci, fiind fixate vertical pe un mâner din lemn. Asemeni celor din piatră ele 
ar fi putut avea o funcţionalitate dublă, atât practică, ca arme, cât şi simbolică 
(ceremonială şi votivă), ca „sceptre”, reprezentând atribute ale autorităţii umane 
şi divine22. Pentru cel din urmă rol ar putea pleda finisarea atentă a unora dintre 
piese şi mai ales decorul, cu un repertoriu deosebit de bogat pentru „greutăţile” 
descoperite în aria culturilor Vinča şi Turdaş23. Aceasta cu atât mai mult cu cât 
în unele cazuri, potrivit specialiştilor, pe „greutăţi” nu au fost incizate simple 

                                                                                                                            
Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe.  
17 Médard, L'artisanat, p. 38, fig. 38. 
18 De pildă, primele măciuci din piatră sunt documentate începând cu mileniul VI a. Hr. în 
Orientul Apropiat (Piotr Taracha, „The Mace in the Ancient Near East and Egypt According to 
Archaeological Sources”, în Viktor I. Klochko et alii, Fluted Maces in the System of Long-
Distance Exchange Trails of the Bronze Age: 2350-800 BC, Poznań, Adam Mickiewicz University, 
2002 [Baltic-Pontic Studies 11], p. 13), ele perpetuându-se ca bunuri de prestigiu până în epoca 
scitică (Elena Fialko, „Scythian Maces – the Regalias of Power”, în Istros, XVI (2010), pp. 81-89; 
Cristian I. Popa, Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I). Locuiri Coţofeni din zona deluroasă, 
Alba Iulia, Editura Altip, 2012 [Bibliotheca Musei Sabesiensis III], p. 179). 
19 Maciej Popco, „Mace-Heads and Similar Objects in the Ancient Near East According to Written 
Sources”, în Klochko et alii, Fluted Maces, pp. 7-11. 
20 Spre exemplu, măciuci din lut au fost descoperite la Djemdet Nasr (sfârşitul mileniului IV a. 
Hr.) şi în Egipt (Taracha, The Mace, p. 14). 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, pp. 12-13; Popco, Mace-Heads, pp. 8-10. 
23 Vezi, de exemplu, Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, „Marton Roska’s Excavation from Turdaş 
and Their Results”, în Florin Draşovean (ed.), The Vinča Culture, Its Role and Cultural 
Connections, Timişoara, Editura Mirton, 1996 [Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica 
II], pp. 266-267. 
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ornamente, ci semne purtătoare ale unor semnificaţii simbolice bine definite24. 
În legătură cu cea de-a doua variantă funcţională, ni se pare interesantă 

supoziţia lui Cristian I. Popa în ceea ce priveşte utilizarea aşa-ziselor „măciuci” 
sferoidale din piatră ca bile (pietre) de bolas, ele servind în anumite comunităţi 
arhaice la prinderea păsărilor, sau a anumitor mamifere25. Considerăm că 
interpretarea poate fi aplicată şi unor obiecte asemănătoare din lut. 

Greutăţi pentru acoperiş 
Supoziţia se justifică în baza numeroaselor analogii etnografice, întâlnite 

peste tot în lume, care arată că acoperişurile, confecţionate în special din paie, 
sunt fixate, pentru a rezista intemperiilor, cu ajutorul unor frânghii, care trec 
dintr-o parte în alta a acoperişului, la capetele lor fiind atârnate greutăţi din 
diferite materiale şi de diferite forme26. Potrivit lui Fabienne Médard, riscul de a 
confunda greutăţile pentru fixat acoperişul cu cele pentru războiul de ţesut este 
foarte mare deoarece atât morfologia, urmele de uzură, cât şi condiţiile 
descoperirii sunt asemănătoare27. De pildă, aliniamentele de „greutăţi” 

                                                 
24 Potrivit anumitor cercetători, semnele de pe „greutăţi”, asemeni celor de pe alte tipuri de 
artefacte neolitice şi eneolitice, ar fi integrate unui sistem de scriere (pre-scriere sau proto-
scriere), prezent în literatura de specialitate sub diferite denumiri ca Old European script sau 
Danube script (Marija Gimbutas, The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000 to 3500 BC: 
Myths, Legends and Cult Images, London, Thames & Hudson, 1974; Eadem, The Language of the 
Goddess, San Francisco, Harper Collins Publishers Limited, 1989; Shan M. M. Winn, Pre-Writing 
in Southeastern Europe: The Sign System of the Vinča Culture ca. 4000 BC, Calgary, Western 
Publishers, 1981; Idem, „The Danube (Old European) Script. Ritual Use of Signs in the Balkan-
Danube Region c. 5200-3500 BC”, în Journal of Archaeomythology, 4 (2008), pp. 126-142; 
Richard D. Flavin, „The Karanovo Zodiac and the Old European Liniar”, în Epigraphic Society 
Occasional Papers, 23 (1998), pp. 86-92; Harald Haarmann, Early Civilization and Literacy in 
Europe. An Inquiry Into Cultural Continuity in the Mediterranean World, Berlin - New York, 
Mouton de Gruyter, 1996 [Approaches to Semiotics 124]; Joan Marler (ed.), The Danube Script. 
Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe, Sebastopol, Calif., Institute of 
Archaeomythology, 2008, pp. 61-76; Marco Merlini, An Inquiry into the Danube Script, Alba 
Iulia, Editura Altip, 2009 [Bibliotheca Brukenthal XXXIII]). Nu trebuie uitată nici interpretarea 
potrivit căreia semnele ar fi avut fie un caracter magic, fie ar fi exprimat devoţiunea sau cererea în 
legătură cu activitatea cărora le erau dedicate artefactele purtătoare ale respectivelor semne. 
Winn, Pre-Writing, p. 245; Harald Haarmann, Joan Marler, „Reflections on the Danube Script 
and Its Role in the Communities of Early Agriculturalists”, în Marler, The Danube Script, p. 6.  
25 Popa, Contribuţii, p. 179. Arme similare bolas-ului au fost documentate, sub diferite forme, în 
mai multe zone geografice ale lumii, ele servind nu doar la vânătoare,ci şi ca arme de luptă. Un 
exemplu îl constituie aşa-numitul suruchin (surujin) folosit în sistemul de arte marţiale kobudō, 
specific Insulelor Okinawa, Japonia. Original acesta consta din două greutăţi (pietre sau bile de 
lemn) ataşate la capetele unei coarde din fibre vegetale, de lungimi diferite. Cele mai scurte erau 
destinate lovirii directe a inamicului, pe când cele mai lungi serveau la doborârea lui. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suruchin / http://en.wikipedia.org/wiki/Surujin. 
26 Tiberiu Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 58. Pentru mai multe exemple privind 
modul de fixare al acoperişurilor în societăţile tradiţionale, vezi Médard, L'artisanat, p. 39, fig. 39.  
27 Ibidem, p. 39. 
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descoperite de-a lungul pereţilor (care, în urma prăbuşirii, fac imposibil de 
determinat dacă sunt plasate în interior sau în exterior) pot fi confundate cu 
cele ale unor războaie de ţesut sprijinite pe interiorul pereţilor. În această 
privinţă, principala deosebire constă în faptul că greutăţile pentru războiul de 
ţesut prezintă ansambluri mai compacte, care pot sugera amplasarea cadrului 
pentru ţesut într-un anumit loc, fără a fi risipite de-a lungul întregului perete, 
cum ar fi dispuse cele pentru acoperiş. În privinţa urmelor de uzură însă, nu 
există posibilitate de diferenţiere, atât greutăţile pentru războiul de ţesut, cât şi 
cele atârnate de acoperiş prezentând acele urme de uzură specifice constând în 
alungirea/şănţuirea orificiului. De asemenea, în ambele cazuri, în interiorul 
orificiilor ar putea fi descoperite resturi textile28. Pentru piesele care nu au astfel 
de urme de uzură se ridică semne de întrebare atât asupra funcţionării lor în 
cadrul războiului de ţesut, cât şi pentru fixarea acoperişului. 

Greutăţi pentru plasele de pescuit 
Aşa cum arătam, această interpretare este cel mai des adoptată de 

arheologi, în principal pentru „greutăţile” de formă circulară, sferoidală 
perforate central29. Raţionamentul se bazează pe analogia artefactelor preistorice 
cu cele folosite în tehnica pescuitului tradiţional prin îngrădire, în care sunt 
folosite năvoade sau plase de diferite dimensiuni prevăzute în partea superioară 
cu elemente flotoare (plute) şi în partea inferioară cu greutăţi (plumbi). Pentru 
formele mai arhaice de plasă, elementele flotoare pot să lipsească, caz în care 
plasa este menţinută în poziţie verticală de pescarii intraţi în apă30. Dacă în 
prezent greutăţile pentru plasele de pescuit sunt confecţionate din plumb, în 
pescuitul arhaic, ele constau mai ales din pietre, deşi, după cum arată datele 
etnografice, puteau fi realizate şi din ceramică. Spre exemplu, unii pescari 
norvegieni utilizează încă piese din lut ars de formă discoidală, asemănătoare 
greutăţilor circulare preistorice31. Nu este exclus, aşadar, ca o bună parte dintre 
greutăţile descoperite în săpăturile arheologice să fi fost destinate pescuitului. 
Există totuşi anumite rezerve, care se leagă de amplasarea aşezărilor în 

                                                 
28 Ibidem. 
29 Există însă şi cazuri în care greutăţile perforate superior sunt, de asemenea, asociate pescuitului. 
Amintim spre exemplu, interpretarea funcţională dată de Sabin A. Luca ansamblului de greutăţi 
de la Turdaş-Luncă, precum şi cea dată artefactelor descoperite în aria culturii Gumelniţa, despre 
care S. Marinescu-Bâlcu, într-un studiu asupra greutăţilor cu decor antropomorf, consideră că 
erau utilizate la pescuit. Vezi Sabin A. Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (II). Noi 
cercetări arheologice la Turdaş-Luncă (I) Campaniile anilor 1992-1995, Bucureşti, Editura 
Economică, 2001 [Bibliotheca Musei Apulensis 17], p. 55, fig. 8-11; Silvia Marinescu-Bâlcu, 
„«Greutăţi» decorate din aria Gumelniţa”, în Studii de Preistorie, 4 (2007), pp. 87-103. 
30 Tudor Pamfile, Industria casnică la români: trecutul şi starea ei de astăzi. Contribuţiuni de artă 
şi tehnică populară, Bucureşti, Editura Socec & Comp., 1910, pp. 66-71; Tereza Mózes, „Pescuitul 
– îndeletnicire tradiţională”, în Aurel Chiriac, Barbu Ştefănescu (ed.), Istorie, etnologie, artă: 
studii în onoarea lui Ioan Godea, Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2009, pp. 272-273. 
31 Médard, L'artisanat, p. 38. 
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vecinătatea unor ape stătătoare sau a râurilor cu albie adâncă, ape în care se 
desfăşoară pescuitul prin îngrădire cu predilecţie. Pentru apele mai puţin adânci 
există o sumedenie de alte metode şi ustensile de pescuit arhaice care nu 
presupun folosirea greutăţilor32. 

Dovezi preistorice ale practicării pescuitului cu plasă au fost înregistrate 
în zona lacurilor elveţiene. Aici, pe lângă resturile propriu-zise ale plaselor de 
pescuit, dintre care unele fără greutăţi, dar fixate pe cadre circulare de lemn, şi 
pe lângă flotorii din scoarţă de copac, au fost descoperite greutăţi sub forma 
unor galeţi plaţi cu una sau două scobituri laterale pentru prindere, sau sub 
forma unor „pachete” de câte trei-patru pietre înfăşurate în scoarţă de copac, 
cum ar fi cele găsite la Concise-sous-Colachoz33. Pentru zona amintită nu există 
nicio dovadă care să confirme sau să infirme folosirea „greutăţilor” din lut ars în 
acest scop, numeroasele artefacte de acest fel fiind considerate greutăţi pentru 
războiul de ţesut. 

Dificultatea de a face distincţia între greutăţile pentru plasa de pescuit şi 
cele destinate ţesutului este mare chiar şi în cazul aglomerărilor de „greutăţi”. În 
afara unor dovezi suplimentare (asocierea cu cadre de lemn sau urmele acestor 
cadre în sol) nu se poate spune cu certitudine dacă este vorba de un război de 
ţesut sau de o plasă de pescuit adunată. Arheologii tind să considere 
ansamblurile de greutăţi descoperite în preajma vetrelor drept resturile unor 
plase de pescuit puse la uscat. Deşi pare logică, atribuirea ni se pare prea puţin 
practică, şi probabil că ar trebui căutate analogii etnografice în acest sens34. 
Principalele mijloace de identificare şi diferenţiere a uneia sau alteia dintre cele 
două categorii funcţionale ar fi calitatea arderii şi urmele de uzură: în mod 
normal, greutăţile pentru plasa de pescuit ar trebui să fie bine arse pentru a 
rezista imersiunilor repetate; totodată, urmele de uzură ar trebui să fie diferite 
de cele ale greutăţilor pentru războiul de ţesut, modul de prindere în partea 
inferioară a plasei şi contactul cu fundul albiei având ca efect producerea unui 
alt tip de urme de uzură decât cel produse prin suspendare. În general, se 
consideră că pierderea din volum sau eroziunea observată pe suprafaţa 
„greutăţilor” sunt o consecinţă a rulării pieselor pe fundul pietros sau nisipos al 
apelor. Totuşi, acest tip de uzură nu este o dovadă exclusivă a utilizării 
artefactelor ca şi greutăţi pentru plasa de pescuit. Aşa cum arată Anna Nørgård 

                                                 
32 Pamfile, Industria, pp. 66-71; Mózes, Pescuitul, 2009.  
33 Fabienne Médard, Les activités du filage au Néolithique sur le Plateau suisse: Analyse 
technique, économique et sociale, Paris, Éditions CNRS, 2006 [Monographies du CRA 28], p. 150, 
fig. 150/b, 151/b. 
34 Uscarea plaselor este o condiţie esenţială pentru întreţinerea şi utilizarea îndelungată a lor. Atât 
timp cât este în uz, plasa nu are nevoie de uscare sau poate fi uscată afară, prin întindere la soare. 
La sfârşitul sezonului de pescuit, cât timp nu este nevoie de ea (în timpul iernii, de pildă), poate fi 
uscată şi depozitată în locuri ventilate, cum ar fi podul casei, aceasta presupunând o gestionare 
economică a spaţiului de locuit. Bineînţeles, practica uscării plaselor poate fi influenţată de 
condiţiile meteorologice, precum şi de tipul de locuinţe al comunităţilor.  
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într-un studiu experimental, atât greutăţile din lut nears, cât şi cele din lut ars se 
erodează în timpul ţesutului; introducerea unui număr de 42.138 fire de 
bătătură într-o ţesătură montată într-un război de ţesut vertical poate duce la 
pierderea unei optimi dintr-o greutate din lut nears35. 

Ustensile pentru răsucitul/torsul fibrelor („fusaiole”) 
O problemă funcţională se ridică în cazul pieselor perforate central, 

care, din punct de vedere morfologic şi ponderal, se află la limita dintre 
„greutăţi” şi „fusaiole”, aşa cum sunt acestea înţelese în mod curent. Mai exact, 
chiar dacă dimensiunea este apropiată de cea a „greutăţilor”, din contră, forma 
este mai apropiată de cea a fusaiolelor (tronconice, bitronconice) şi nu este 

potrivită unei folosiri prin suspendare. În aceste 
condiţii, funcţionarea lor ca fusaiole ar putea fi 
susţinută de faptul că, pentru perioada neoliticului/ 
eneoliticului, au fost documentate fusaiole mari, de 
peste 200 g. Spre exemplu, Karina Grömer a 
demonstrat experimental că fusaiolele de dimensiuni 
mari aparţinând culturii Jevišovice (cca. 3500 BC), 
dintre care cele mai mari depăşesc 250 g, sunt potrivite 
pentru tors, diametrul firelor rezultate fiind cuprins 
între 0,4 şi peste 2 mm36. Astfel, nu este exclus ca acele 
„greutăţi” mici sau cu morfologie asemănătoare 
fusaiolelor, dar şi alte „greutăţi” perforate central 
(inclusiv cele decorate) să fi funcţionat ca fusaiole. 
Decorul însuşi ar putea sugera folosirea lor prin rotire, 
funcţia sa vizuală fiind în acest caz puternic 
augmentată37. Rămâne totuşi problematică asemănarea 
lor cu greutăţile circulare, de epoci mai târzii, 
descoperite în ansambluri şi asociate unor cadre de 
lemn, şi care, după cum vom vedea mai jos, reprezintă 
evident piesele unor războaie de ţesut verticale. 

O altă interpretare funcţională este sugerată de 

                                                 
35 Anna Nørgård, „A Sail of Wool Woven on a Warp-Weighted Loom”, poster prezentat la The 
North European Symposium for Archaeological Textiles (NESAT X), 13-18 May 2008, Danish 
National Research Foundation’s Centre for Textile Research (CTR), University of Copenhagen. 
36 Karina Grömer, „Efficiency and Technique. Experiments with Original Spindle Whorls”, în 
Bichler et alii (ed.), Hallstatt Textiles. Technical Analysis Investigation and Experiment on Iron 
Age Textiles, Oxford, Archaeopress, 2005 [BAR-IS 1351], p. 108, 112, Fig. 1, 7; Karina Grömer, 
Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa. Geschichte des Handwerkes und Kleidung vor der 
Römern, Wien, Naturalisches Museum, 2010, p. 88, Abb. 34. 
37 Vezi, în acest sens, fusaiolele bogat decorate, răspândite începând cu epoca bronzului pe o arie 
largă din Eurasia. Elisabeth J. W. Barber, Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the 
Neolithic and Bronze Age with Special Reference to the Aegean, Princeton, Princeton University 
Press, 1991, pp. 303-310. 

 
Fig. 2. Mod de răsucire 
a sforilor pe coasta de  
nord-vest a Canadei 

(apud Stewart, Cedar). 
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modul de realizare a sforilor din fibre liberiene de cedru la populaţia indigenă 
de pe coasta de nord-vest a Canadei38. Pentru aceasta erau folosite perechi de 
pietre perforate. Rolul artefactelor era dublu, pe de o parte asigurau tensiunea 
fibrelor, pe de altă parte serveau la răsucirea sforii. Răsucirea implica două 
acţiuni distincte: răsucirea individuală, primară, a elementelor constitutive ale 
sforii prin rotirea pietrelor în jurul axului propriu şi răsucirea propriu-zisă a 
sforii prin înfăşurarea elementelor răsucite primar unul în jurul celuilalt (Fig. 2). 
În acelaşi mod ar fi putut fi utilizate „greutăţile” din lut ars, perforate central (şi 
nu numai), în special cele de dimensiuni mai mici, care presupuneau o 
manevrare mai facilă. Nu avem cunoştinţă dacă folosirea în acest fel producea 
urme de uzură şi dacă ele ar putea fi confundate cu cele produse prin alte 
întrebuinţări, cum ar fi, de pildă, tensionarea firelor în războiul de ţesut. 

Greutăţi pentru războiul de ţesut 
Aceasta este interpretarea care ne interesează în mod special în lucrarea 

de faţă, referirile principale fiind făcute la presupusele greutăţi pentru războiul 
de ţesut din perioada neolitică şi eneolitică. Argumentele care susţin utilizarea 
„greutăţilor” descoperite în siturile preistorice drept ustensile pentru războiul de 
ţesut sunt atât de ordin istoric (iconografic, arheologic), cât şi etnografic. Astfel, 
„greutăţile” preistorice sunt asemănătoare cu cele pentru războaiele de ţesut 
antice (greceşti şi romane), cunoscute atât din săpăturile arheologice, cât şi din 
reprezentări, deşi cele din urmă sunt mult mai elaborate. Totodată, descoperiri 
de dată mai recentă, din Evul Mediu scandinav, arată că greutăţile pentru 
războiul de ţesut, de diferite mărimi şi forme (conice, piramidale, circulare etc.), 
confecţionate din diferite materii prime (piatră, lut ars sau nears), nu au evoluat 
prea mult din preistorie până în epoca medievală39. În plus, datele oferite de M. 
Hoffmann asupra ţesutului în război vertical, din Norvegia şi din Insulele Feroe, 
dovedesc că firele pot fi tensionate cu simple pietre de dimensiuni şi forme 
variate, unele perforate sau prevăzute cu canale (şănţuiri) de prindere, iar altele 
în stare brută40. 

Exemplele citate lărgesc mult aria de cuprindere funcţională a ceea ce 
înseamnă greutăţile pentru războiul de ţesut. Oricare dintre artefactele care ar fi 
îndeplinit unul din rolurile funcţionale prezentate mai sus ar fi putut la fel de 
bine funcţiona drept greutate pentru războiul de ţesut. Descoperirile 
arheologice arată că greutăţile circulare, asociate de obicei la noi plaselor de 
pescuit, funcţionau perfect ca greutăţi pentru război. Astfel, F. Médard 
consideră că piesele circulare, folosite frecvent la ţesut în neoliticul elveţian 
final, prezentau avantajul că se aliniau cu regularitate în război şi ocupau mai 
puţin spaţiu decât greutăţile conice sau cele perforate superior cu baza lăţită, iar 

                                                 
38 Hilary Stewart, Cedar. Tree of Life to the Northwest Coast Indians, Vancouver/Toronto, 
Douglas & McIntyre, 1995, p. 149. 
39 Médard, L'artisanat, p. 40. 
40 Hoffmann, The Warp-Weighted, p. 20, 42. 
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firele tensionate cu ajutorul lor prezentau o mai mare uniformitate, atât din 
punctul de vedere al spaţierii, cât şi al tensiunii distribuite per fir41. Folosirea în 
războiul de ţesut a greutăţilor circulare perforate central sau a celor cu 
morfologie anulară este dovedită şi prin descoperiri mai târzii cum ar fi cele din 
Evul Mediu timpuriu anglo-saxon (sec. V-VIII)42. Totodată, artefacte similare 
din punct de vedere morfologic cu cele din mediul Vinča şi Turdaş au fost 
descoperite în mai multe case/bordeie ţesătorii din aşezări medievale timpurii 
din Germania, cum ar fi Eggerstedt, Neumünster-Groten Kamp, Midlum-
Northum şi Wüstung Dalem43. În cazul unora dintre ele, pe lângă greutăţile 
descoperite în aliniamente paralele, au fost identificate şi resturile lemnoase ale 
cadrului războiului de ţesut44. De asemenea, unele dintre obiecte erau decorate 
cu impresiuni alveolare, asemănătoare cu cele de pe „greutăţile” Vinča şi 
Turdaş45. 

Iată, aşadar, că identificarea greutăţilor pentru războiul de ţesut şi 
diferenţierea lor de artefactele cu alt rol este deosebit de dificilă. Principalele 
indicii care ar putea sugera utilizarea lor în războiul de ţesut ar fi: 1. contextul 
descoperirii, respectiv relaţia cu alte dovezi privind activitatea textilă (resturi de 
cadre, gropi pentru fixarea stâlpilor laterali ai războiului, resturi textile etc.); 2. 
dispunerea/alinierea artefactelor în cazul unor ansambluri de greutăţi; 3. urmele 
de uzură specifice (din păcate, după cum am văzut, ele pot fi produse şi de alte 
modalităţi de utilizare prin suspendare). Detaliem mai jos aceste trei aspecte. 

Contextul descoperirii 
Cea mai mare parte a greutăţilor pentru războiul de ţesut sunt 

descoperite în interiorul locuinţelor (interpretat ca spaţiu funcţional predilect), 
dar nu este surprinzător ca ele să apară și în afara locuinţelor, risipite sporadic în 
spaţiul aşezării sau în cadrul altor amenajări antropice46. În cel de-al doilea caz, 
în special greutăţile descoperite izolat sau în stare fragmentară pot avea un 
statut post-funcţional sau extra-funcţional, de abandon sau ritual-depoziţional. 
Relaţia dintre greutăţile pentru războiul de ţesut, ca de altfel dintre toate 

                                                 
41 Médard, L'art du tissage, p. 48. 
42 Un bun exemplu este cel al unui aliniament cu două şiruri de greutăţi, indicând resturile unui 
război de ţesut, descoperit la Grimstone End, Pakenham, Suffolk. Penelope Walton Rogers, Cloth 
and Clothing in Early Anglo-Saxon England, AD 450-700, York, Council for British Archaeology, 
2007, p. 30. 
43 Wolf Haio Zimmermann, „Archäologische Befunde frühmittelalterlicher Webhäuser. Ein 
Beitrag zum Gewichtswebstuhl”, în Jahrbuch der Männer vom Morgenstern, 61 (1982), pp. 111-
144; Klaus Tidow, „Webhäuser in der sächsischen Siedlung «Groten Kamp» in Neumünster”, în 
Natur- und Landeskunde. Zeitschrift für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg, 2010, 
pp. 40-46. 
44 Zimmermann, Archäologische Befunde, pp. 115, 117-126, fig. 3-10. 
45 Ibidem, pp. 128-129, fig. 12-13. 
46 Nu este exclus ca, în unele cazuri, sistemul de săpătură în secţiuni (cu o lăţime mică) să nu fi 
permis găsirea tuturor greutăţilor din complexe, o parte dintre acestea rămânând în zona nesăpată. 
În această situaţie nu avem decât o imagine fragmentară şi eronată asupra contextului respectiv. 
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ustensilele cu rol textil, şi complexele de cult (sanctuare, temple, gropi cu 
depuneri rituale) sau spaţiul funerar dovedesc, pe lângă rolul pur tehnologic, 
funcţia puternic simbolică pe care aceste artefacte au deţinut-o în cadrul 
comunităţilor preistorice şi antice47.  

Se presupune că războaiele de ţesut preistorice funcţionau asemenea 
celor scandinave, mai precis erau înclinate oblic, prin sprijinirea de unul din 
pereţi, în interiorul locuinţelor, poziţia şi acţiunea forţei gravitaţionale 
asigurând despărţirea naturală a firelor de urzeală în două sau mai multe 
fascicule şi facilitând formarea rostului48. Aceasta înseamnă că descoperirea in 
situ a unor războaie de ţesut în stare funcţională, sub forma ansamblurilor de 
greutăţi cu o organizare (aliniere) specifică, ar trebui să se facă mai ales în 
apropierea pereţilor locuinţelor49. Cum se explică, atunci, numeroasele 
aglomerări de „greutăţi” (ipotetic folosite pentru războiul de ţesut) descoperite 
în apropierea vetrelor? Există mai multe exemple cu astfel de aglomerări 
eneolitice descoperite pe teritoriul României, cum ar fi cele de la Căscioarele-
Ostrovel50, Poduri-Dealu Ghindaru51, Sălcuţa-Piscul Cornişorului52 şi Almăjel53. 

                                                 
47 Spre exemplu, „greutăţile” găsite în sanctuarele de la Parţa (cultura Banatului), Uivar (cultura 
Vinča C) sau templul megaron de la Sălacea (cultura Otomani), în eventualitatea că au funcţionat 
ca greutăţi pentru războiul de ţesut, ar putea sugera atât specializarea tehnologică a unei anumite 
clase sociale (elita sacerdotală?), cât şi o funcţie ritual-simbolică a ţesutului (pentru descoperiri, 
vezi Gheorghe Lazarovici, Florin Draşovean, Zoia Maxim, Parţa. Monografie arheologică, vol. 1.1-
2, Timişoara, Editura Waldpress [BHAB 12], pp. 201-214; Ivan Ordentlich, „Contribuţii la 
săpăturile arheologice de pe «Dealul Vida» (comuna Sălacea, judeţul Bihor) la cunoaşterea culturii 
Otomani”, în SCA, 2 (1972), p. 72, pl. XV/6-7. În legătură cu descoperirile de la Uivar, mulţumim 
pentru informaţiile oferite domnului prof. univ. dr. Florin Draşovean, Muzeul Banatului, 
Timişoara). O serie de interpretări mult mai elaborate pot fi făcute pe marginea greutăţilor 
descoperite în spaţii de cult, având ca exemplu analogiile din epoca antică (vezi Margarita Gleba, 
Textile Production in Pre-Roman Italy, Oxford, Oxbow Books, 2008 [Ancient Textiles Series 4], 
pp. 178-181, 184-185). Există, însă, situaţii în care relaţia ustensile textile-complex de cult este pur 
accidentală, iar în acest caz, în afara unei intenţionalităţi vizibile, semnificaţia simbolică este 
anulată. 
48 Emmanuelle Martial, Fabienne Médard, „Acquisition et traitement des matières textiles 
d’origine végétale en Préhistoire: l’exemple du lin”, în Valérie Beugnier, Philippe Crombé (ed.), 
Plant Processing from a Prehistoric and Ethnographic Perspective. Prodeedings of a Whorkshop 
at Ghent University (Belgium) November 28, 2006, Oxford, Archaeopress, 2007 [BAR-IS 1718], p. 
77. 
49 Nu este exclusă nici posibilitatea existenţei altor metode de montare a cadrelor pentru războiul 
de ţesut, care să le confere independenţă vizavi de pereţii locuinţelor. 
50 Vladimir Dumitrescu, „Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din 
aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele”, în SCIV, 16 (1965), 2, pp. 224-225, fig. 5. 
51 Dan Mohan et alii, „Poduri, com. Poduri, jud. Bacău. Punct: Dealu Ghindaru”, în CCA. 
Campania 2006, Bucureşti, CIMEC, 2007, p. 275; Gheorghe Dumitroaia et alii, Poduri-Dealu 
Ghindaru. Cercetări arheologice in Caseta C 2005-2009, Piatra Neamţ, Editura Constantin Mătasă, 
2009, p. 41. 
52 Dumitru Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în Romînia în lumina noilor cercetări, 
Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1961, pp. 181-182, 237-249, fig. 37, 40-41, 73-81. 
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Amplasarea ansamblurilor de greutăţi pentru războiul de ţesut în apropierea 
vetrelor a fost sesizată şi în aşezările neolitice din Podişul Elveţian, cum ar fi, de 
exemplu, cele din situl de la Delley-Portalban II54. Pentru descoperirile din 
România, în aproape toate cazurile „greutăţile” erau amplasate pe socluri, pe 
poliţe ori în interiorul unor casete. Este evident că piesele astfel găsite nu se 
aflau în stare de funcţionare, ci, probabil, erau depozitate până la următoarea 
utilizare. Nu este exclus ca, atât timp cât rolul lor textil intra într-o stare pasivă, 
artefactele să fi avut o altă funcţie sau, de ce nu, să fi avut de la bun început o 
altă destinaţie funcţională, cum ar fi aceea de suporturi pentru frigări55 sau 
obiecte de încălzit locuinţele. O altă explicaţie posibilă, pe care Robert K. Evans 
a formulat-o în legătură cu descoperirea din locuinţa L4 de la Căscioarele-
Ostrovel, unde, lângă vatră, au fost găsite peste 100 de „greutăţi”, este aceea că 
acestea reprezentau depozitul unui meşter56, nicidecum piesele unui război de 
ţesut, deci ele se aflau într-o stare pre-funcţională. O a treia explicaţie ar putea 
ţine de credinţele şi de semnificaţiile simbolice pe care le-ar fi avut atât 
ustensilele textile în sine, cât şi plasarea lângă vatră, înţeleasă în societăţile 
arhaice nu doar ca sursă de căldură, ci și ca punctul central şi vital al locuinţei, 
amplasarea în apropierea focului, principal mijloc purificator şi apotropaic, 
având menirea de a menţine artefactele într-un mediu consacrat, spiritualizat şi 
de a le proteja atributele magice pe care le dobândeau odată cu prima utilizare. 
Deşi nu avem mai multe exemple în acest sens, poate că este totuşi semnificativă 
comparaţia cu locul de păstrare al furcii de tors, care, în societatea tradiţională 
românească, era ţinută, atât timp cât era în stare funcţională, pe cuptor sau la 
grindă, iar după ce se învechea era urcată în pod57. Este important de reţinut că, 

                                                                                                                            
53 Doina Galbenu, „Aşezarea de tip Sălcuţa de la Almăjel, jud. Mehedinţi”, în CA, 6 (1983), p. 146; 
Cornelia-Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din 
România, II. Epoca Cuprului, Iaşi, Editura Trinitas, 2007 [BAM VIII], p. 73. Aici greutăţile au fost 
descoperite atât în apropierea unui perete, cât şi a unei vetre. 
54 În acelaşi sit, însă, a fost constatată şi o evitare a amplasării războaielor de ţesut (documentate 
prin „greutăţi”) în vecinătatea focului. O explicaţie pentru această situaţie ar fi aceea că în timpul 
ţeserii, firele trebuie să conţină un anumit procent de umiditate pentru a fi ţesute cu uşurinţă 
(Médard, L'artisanat, pp. 83- 86, fig. 81-83). După cum se ştie, în timpul ţeserii firele vegetale sunt 
lubrifiate cu ajutorul unei paste speciale – mânjeala care asigură supleţea şi alunecarea optimă a 
firelor, împiedicând roaderea şi ruperea lor prin frecarea prelungită. Ţeserea în apropierea focului 
ar fi putut determina uscarea excesivă a firelor şi în final ruperea lor. Nu avem date care să indice 
diferenţe dintre aglomerările din apropierea vetrelor şi cele aflate la distanţă de acestea, mai 
precis, dacă greutăţile plasate în apropierea focului erau în stare funcţională sau nu. 
55 După Vl. Dumitrescu, unele dintre greutăţile de la Căscioarele ar fi fost folosite la pescuit, iar 
cele de mari dimensiuni ar fi servit la fixarea frigărilor deasupra vetrelor (Dumitrescu, 
Principalele rezultate, p. 225). 
56 R. K. Evans, „Early Craft Specialization: An Example from the Balkan Chalcolithic”, în Charles 
L. Redman et alii (ed.), Social Archeology Beyond Subsistence and Dating, New York - San 
Francisco - London, Academic Press, 1978, p. 123. 
57 Pamfile, Industria, p. 11. 
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tradiţional, exista grija deosebită pentru depozitarea ustensilelor textile, care, 
chiar şi după scoaterea din uz, nu erau nici aruncate, nici distruse. 

O situaţie deosebită este reprezentată de „greutăţile” descoperite în 
cuptoare, cum ar fi cele de la Ariuşd58. Am avut ocazia să studiem 13 „greutăţi” 
provenite din două cuptoare (Cp1/1977 şi Cp4/1978), dar pentru situl de la 
Ariuşd sunt raportate mult mai multe cazuri cu astfel de piese. Este evident că, 
în momentul plasării în interiorul cuptoarelor, „greutăţile” nu puteau fi legate 
de nicio activitate textilă. Se pune întrebarea, însă, dacă ele urmau să aibă sau 
avuseseră legătură cu ţesutul sau, din contră, destinaţia lor era una distinctă. 
Starea fragmentară a unora dintre piese, precum şi arderea lor repetată şi 
îndelungată (la unele sunt observate deformări şi vitrifieri puternice) sunt o 
dovadă a faptului că „greutăţile” nu au fost plasate în cuptor în stare crudă, cu 
intenţia de a fi supuse procesului de ardere, ca etapă finală în realizarea unor 
produse finite, destinate unor activităţi specifice, cum ar fi, de pildă, ţesutul. 
Din contră, urmele de uzură specifice utilizării prin atârnare, observate la unele 
dintre ele, sugerează plasarea lor în cuptor după scoaterea din uz. Forma 
pieselor şi asemănările cu artefacte din neoliticul elveţian descoperite în zona 
Podişului Elveţian, pledează pentru utilizarea lor anterioară drept greutăţi 
pentru războiul de ţesut. Pentru explicarea prezenţei în cuptoare, o variantă de 
răspuns ar putea fi oferită de analogia existentă la cuptoarele de ars ceramică ale 
meşterilor actuali, în care se găsesc numeroase hârburi care au rolul de a 
menţine căldura şi, totodată, de a proteja vasele crude puse la ars de expunerea 
directă a lor la flăcările prea puternice ale focului. Totodată, similar interpretării 
date „greutăţilor” descoperite în/sau lângă vetre, şi cele găsite în cuptoare ar fi 
putut fi întrebuinţate la încălzitul locuinţelor. 

Principiul de funcţionare a războiului de ţesut şi alinierea greutăţilor 
În războaiele de ţesut, lungimea şirului de greutăţi situat în partea 

inferioară corespunde în general lăţimii ţesăturii şi se plasează între stâlpii 
laterali ai războiului, care uneori pot fi marcaţi în sol prin două gropi – cele în 
care se fixau. Săparea unor gropi la baza stâlpilor nu era obligatorie din moment 
ce se consideră că războaiele funcţionau într-o poziţie oblică, sprijinite de 
perete, dar, chiar şi aşa, gropile ar fi putut conferi o mai bună stabilitate 
războiului. Totodată, separarea firelor în două sau patru fascicule (potrivit 
numărului de iţe, respectiv tipului de ţesătură dorit: în legătură pânză sau în 
legătură diagonal) presupune formarea în partea de jos a războiului a două sau 
patru şiruri de greutăţi (Fig. 3). 

Identificarea în săpăturile arheologice a unor astfel de şiruri sau aliniamente 
de greutăţi sunt o dovadă sigură a resturilor unor războaie de ţesut aflate în stare 
de funcţionare. Cea mai veche atestare a unui război de ţesut în spaţiul 

                                                 
58 Zoltán Székely, Botond Bartók, „Cuptoarele de ars oale din aşezarea neolitică de la Ariuşd”, în 
MCA, 13 (1979), p. 58. 
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european este legată de o descoperire din aria culturii Körös din Ungaria59. Pe 
teritoriul României, un aliniament propriu-zis, constând din 23-24 greutăţi 
dispuse în două şiruri paralele, a fost descoperit la Măgura-Gorgana, cultura 
Gumelniţa60. 

a                    b 
Fig. 3. Reprezentarea schematică a modului de funcţionare a războiului tensionat cu 
greutăţi pentru ţeserea în două (a) sau în patru iţe (b) (apud Grömer, Prähistorische 

Textilkunst). 
 

 
 

Fig. 4. Reprezentarea schematică a dispunerii greutăţilor pentru războiul de ţesut  
descoperite in situ la Măgura Jilavei (apud Comşa, Quelques considérations). 

 
Tot în aria culturii Gumelniţa, la Măgura Jilavei, Eugen Comşa semnala, 

în 1976, descoperirea in situ a resturilor unui război de ţesut constând din 19 
greutăţi de mărimi diferite, dintre care cele de dimensiuni mai mici erau dispuse 
în patru şiruri a câte patru rânduri (pe fiecare rând greutăţile fiind grupate două 

                                                 
59 Gropile a doi stâlpi de susţinere descoperite într-o locuinţă de la Tiszajenő au fost interpretate 
ca reprezentând resturile unui război de ţesut vertical, deşi între cele două gropi (iniţial stâlpii 
laterali ai războiului) nu a fost descoperit un aliniament, ci un grup de câteva greutăţi tronconice 
de mici dimensiuni. În acest caz, relevante au fost considerate gropile, distanţa de 185 cm dintre 
ele indicând, potrivit specialiştilor, lăţimea războiului de ţesut. Barber, Prehistoric Textiles, pp. 
93-94. 
60 Svend Hansen et alii, „Pietrele, Măgura Gorgana. Ergebnisse des Ausgrabunden im Sommer 
2006”, în Eurasia Antiqua, 13 (2007), pp. 49-52, fig. 12-16. 
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câte două), iar la capetele şirurilor, în zona mediană, erau plasate piesele de 
dimensiuni mai mari61 (Fig. 4). 

Descoperirea este surprinzătoare, dispunerea greutăţilor fiind 
neobişnuită, cu atât mai mult cu cât, până în epoca bronzului, nu a fost 
documentat ţesutul în patru iţe, tehnică pe care ar părea să o indice, la o primă 
vedere, reprezentarea schematică realizată de autor62. Totuşi, gruparea în 
perechi a celor de mici dimensiuni ar sugera mai curând funcţionarea lor 
unitară, respectiv legarea numărului de fire destinat unei singure greutăţi la 
două piese, fiind compensată astfel diferenţa de pondere dintre piesele mici şi 
cele mari şi asigurată tensionarea echilibrată a firelor. Datele etnografice, relevă, 
de altfel, acest artificiu de utilizare grupată a câte două greutăţi atunci când 
acestea sunt mai uşoare decât restul pentru a asigura echilibrul firelor şi al 
ţesăturii. De asemenea, pentru margini erau folosite, în general, greutăţi cu 
pondere mai mare pentru a ţine marginea ţesăturii dreaptă (de exemplu, la 
interior erau folosite piese de 400 g, iar la exterior, unele care aveau în jur de 
850 g)63. Nu este exclus nici ca ţeserea unor motive decorative complicate64 să fi 
impus o dispunere mai aparte a greutăţilor. Indiferent de situaţie, găsirea 
resturilor unui război de ţesut la Măgura Jilavei este ilustrativă pentru 
contextele de descoperire mai puţin clare, în care adaptarea la situaţii de 
moment a meşterilor preistorici depăşește puterea de imaginaţie şi de 
teoretizare a specialiştilor. 

Pentru spaţiul Transilvaniei, nu avem date care să sugereze că 
aglomerările de peste 20 de „greutăţi” descoperite în anumite locuinţe neolitice 
şi eneolitice studiate până acum de noi au fost dispuse sub formă de aliniament. 
Spre exemplu, nu ştim dacă cele aproximativ 24 de „greutăţi” întregi şi 
fragmentare din locuinţa L4-L8/1977 de la Zăuan-Dâmbul Cimitirului (cultura 
Starčevo-Criş)65 au fost descoperite grupat sau erau răspândite pe întreaga 
suprafaţă a locuinţei. În schimb, în aşezarea Petreşti de la Păuca-Homm, peste 
20 de „greutăţi” au fost găsite pe o suprafaţă de aproximativ 3 m2 în zona 
centrală a locuinţei L1/196566. Tot grupate au fost găsite şi 28 de „greutăţi” într-o 
locuinţă săpată în 1910 la Ariuşd, acestea aflându-se într-un colţ al clădirii, în 

                                                 
61 Eugen Comşa, „Quelques considérations sur la culture Gumelniţa (L'agglomération Măgura 
Jilavei)”, în Dacia NS, 20 (1976), p. 117, fig. 14. 
62 Din păcate nu au fost publicate mai multe date în legătură cu această descoperire din care să 
deducem dimensiunile aliniamentului, precum şi ale greutăţilor. 
63 Hoffmann, The Warp-Weighted, p. 42. 
64 Studiile asupra vestigiilor textile neolitice din Podişul Elveţian (corespunzând cronologic 
eneoliticului final la noi) au relevat tehnici decorative evoluate folosite în combinaţie cu ţesutul 
în legătură pânză (Médard, L’art du tissage, pp. 130-135). 
65 Mulţumim colegei dr. Sanda Băcueţ-Crişan pentru amabilitatea cu care ne-a facilitat accesul la 
materialele de la Zăuan.  
66 Iuliu Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, Editura Museion, 1992, p. 44. 
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cenuşă67. Mai mult ca sigur ele au aparţinut unor războaie de ţesut aflate fie în 
stare de funcţionare (cum probabil era în cazul locuinţei de la Păuca), fie strânse 
(probabil în cazul locuinţei de la Ariuşd). Asupra artefactelor de la Zăuan nu ne 
pronunţăm încă. 

 

 
 

Fig. 5. Mod de prindere în războiul de ţesut şi uzura specifică: 
a. Reprezentarea schematică a sistemului de prindere a greutăţilor galo-
romane cu ajutorul inelelor de suspendare (apud Ferdière, Le travail); b. 

Uzura orificiului produsă de o sfoară sau inel de suspendare, observată la o 
piesă descoperită la Turdaş (Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei Cluj-

Napoca, Colecţia Zsófia Torma, nr. inv. 9206). 
 
Urmele de uzură 
Aşa cum arătam, un element important în înţelegerea funcţionalităţii 

greutăţilor pentru războiul de ţesut îl constituie studiul urmelor de uzură. 
Datele etnografice, arheologice şi studiile experimentale arată că ele sunt 
observabile atât la nivelul suprafeţelor pieselor, produse prin contactul repetat 
sau frecarea acestora, cât, mai ales, la nivelul orificiului, prin frecarea repetată 
pe acelaşi traseu a unui fir sau inel de suspendare, prin intermediul căreia 
greutatea este legată de firele de urzeală68 (Fig. 5). Dacă uzura, eroziunea 

                                                 
67 László Ferencz, „Háromszék vármegyei praemykenaei jellegű telepek / Stations de l’époque pré-
mycénienne dans le comitat de Hármoszék”, în Dolgozatok. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- 
és Régiségtárálól, 2 (1911), p. 256. 
68 Faptul că greutatea nu era direct legată de firele de urzeală (tocmai pentru protejarea acestora 
de a fi rupte în urma abrazării de suprafaţa rugoasă a greutăţii) este dovedit de o serie de 
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suprafeţelor este mai greu de observat, ele putând fi afectate de o serie de factori 
determinaţi de condiţiile în care piesa a zăcut după abandonarea sa, în schimb, 
uzura orificiului lasă urme specifice, constând într-o şănţuire sau alungire 
verticală a acestuia, observată de regulă pe ambele feţe ale greutăţii (Fig. 5/b). 
Uneori, eroziunea orificiului este atât de profundă încât forma devine ovală din 
circulară. 

Investigaţiile realizate pe un lot de peste 500 de „greutăţi” neolitice şi 
eneolitice din Transilvania au relevat că urmele de uzură specifice unei utilizări 
prin suspendare sunt cu predilecţie asociate artefactelor perforate superior (30% 
din totalul „greutăţilor” de categorie A), în timp ce doar un număr restrâns de 
piese perforate central prezintă astfel de urme de uzură (10% din totalul 
„greutăţilor” de categorie B). Care este motivul pentru care, indiferent de 
categoria morfo-funcţională, se înregistrează atât de puţine urme de uzură 
legate de modul de suspendare la „greutăţile” neolitice şi eneolitice? Există mai 
multe explicaţii posibile pentru această situaţie: o altfel de întrebuinţare decât 
prin atârnare; folosirea mai intensă şi mai îndelungată a unor artefacte 
comparativ cu altele; ponderea mai mare a unora dintre piese; utilizarea unor 
sisteme de prindere a greutăţilor deosebite; calitatea diferită a pastei din care au 
fost confecţionate, calitatea diferită a arderii (dacă acestea au fost într-adevăr 
arse înainte de utilizare). F. Médard atrăgea atenţia, referindu-se la greutăţile 
pentru război din neoliticul mijlociu elveţian, că acele piese care prezintă cele 
mai adânci şănţuiri au fost utilizate în stare crudă sau puţin „coapte”69, arderea 
propriu-zisă a greutăţilor realizându-se probabil în momentul incendierii 
locuinţelor. Observaţia sa pare a fi confirmată prin găsirea unor ansambluri de 
greutăţi nearse în aşezări ale culturii Gumelniţa, cum ar fi cele două descoperite 
în 2006 şi 2007 în tell-ul de la Pietrele-Gorgana70 sau cea descoperită la 

                                                                                                                            
descoperiri, cum ar fi cele din câteva aşezări neolitice târzii din Podişul Elveţian (Wetzikon-
Robenhausen, Pfäffikon-Burg, Niederwil-Egelsee, Zürich-Mozartstrasse), unde, în orificiile unor 
greutăţi, au fost identificate sfori din fibre liberiene sau crenguţe subţiri cu un diametru de 3-5 
mm, care serveau drept bucle sau inele de suspendare a greutăţilor. Kurt Altorfer, Fabienne 
Médard, „Nouvelles découvertes textiles sur le site de Wetzikon-Robenhausen (Zürich, Suisse)”, 
în Dominique Cardon, Michel Feugère (ed.), Archéologie des textiles des origines au Ve siècle: 
Actes du colloque de Lattes, octobre 1999, Montagnac, Éditions Monique Mergoil, 2000 
[Monographies instrumentum 14], p. 49; Médard, L’art du tissage, pp. 35-36. Resturi de astfel de 
inele de suspendare realizate din crenguţe suple de salcie, tei, prun, arţar, alun etc. au fost 
descoperite şi pentru epocile mai târzii, cum ar fi, de exemplu, cele din siturile galo-romane de la 
Orléans şi Crouzilles. Alain Ferdière, „Le travail du textile en Région Centre de l`Age du Fer au 
Haut Moyen-Age”, în Revue Archéologique du Centre de la France, 23 (1984), 2, p. 219, 223, fig. 
5. 
69 Médard, L’art du tissage, p. 35. 
70 Svend Hansen, Meda Toderaş, Agathe Reingruber, „Pietrele. A Chalcolithic Settlement on the 
Lower Danube River”, în Florin Draşovean, Dan Leopold Ciobotaru, Margaret Maddison (ed.), 
Ten Years After: The Neolithic of the Balkans as Uncovered by the Last Decade of Research. 
Proceedings of the Conference Held at the Museum of Banat on November 9th-10th, 2007, 
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Vităneşti71. Cum se explică atunci că în cadrul aceloraşi ansambluri, precum cele 
de la Zăuan, Păuca şi Ariuşd, unele piese prezintă urme de uzură, pe când altele 
nu? Este greu de crezut că în acelaşi război de ţesut erau montate atât greutăţi 
arse, cât şi nearse. Totodată, din datele înregistrate, reiese că între „greutăţile” 
cu urme de uzură şi cele fără astfel de urme (aparţinând, bineînţeles, aceleiaşi 
culturi sau grup cultural), indiferent dacă sunt perforate central sau superior, nu 
se observă diferenţe majore calitative în ceea ce priveşte factura pastei, tratarea 
suprafeţei sau arderea. De asemenea, nici în ceea ce priveşte ponderea nu au fost 
înregistrate deosebiri care să ilustreze o corespondenţă între urmele de uzură şi 
greutatea mai mare a unora dintre artefacte (Fig. 6-7). 
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Fig. 6. Comparaţie între ponderea şi diametrul „greutăţilor” perforate superior care nu 
prezintă urme de uzură şi cele cu urme de uzură specifice utilizării prin suspendare 

(alungirea superioară a orificiului). 
 
Eventualele diferenţe sesizate la nivelul orificiului ar putea ilustra un alt 

mod de prindere a „greutăţilor” cu diametrul mic, comparativ cu cele având 
diametrul orificiului mai mare. Diametrul mic al perforaţiei unora dintre 
greutăţi pentru războiul de ţesut, corespunzând diametrului inelelor, i-a 
determinat pe cercetători să presupună că artefactele (folosite în stare crudă) 
erau perforate prin intermediul propriilor inele de suspendare72. În schimb, 
greutăţile cu perforaţia diametrului mai mare ar indica un alt mod de atârnare, 
în locul inelelor fiind folosite tije sau beţişoare de care erau prinse firele de 

                                                                                                                            
Timişoara, Editura Marineasa, 2009 [BHAB 49], p. 292. 
71 Radian R. Andreescu et alii, „Vităneşti, com. Vităneşti, jud. Teleorman. Punct: Măgurice”, în 
CCA. Campania 2007, Bucureşti, CIMEC, 2008, p. 328. 
72 Médard, L’art du tissage, p. 36. 
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urzeală73. În lotul de materiale analizat se observă că atât „greutăţile” cu orificiul 
mic, cât şi cele cu orificiul mare pot prezenta aceleaşi urme de uzură sau, din 
contră, urmele pot să lipsească (Fig. 6-7). 
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Fig. 7. Comparaţie între ponderea şi diametrul „greutăţilor” perforate central care nu 
prezintă urme de uzură şi cele cu urme de uzură specifice utilizării prin suspendare 

(alungirea superioară a orificiului). 

 
Legat de numărul mic de artefacte perforate central la care au fost 

identificate urme de uzură caracteristice utilizării prin atârnare, s-a constatat că 
ele proveneau, în marea lor majoritate, din ansambluri de „greutăţi” sau au fost 
asociate unor „greutăţi” perforate superior, respectiv, au fost folosite (atârnate) 
în acelaşi mod cu acestea. În rest, „greutăţile” perforate central au fost fie 
suspendate prin alte mijloace, fie chiar utilizate diferit de cele cu perforaţie în 
partea superioară. Observaţia se aplică în special artefactelor aparţinând 
culturilor Vinča şi Turdaş, unde, la unele dintre piese a fost observată o erodare 
sau o ciobire a marginilor exterioare ale orificiului, care ar putea fi considerate 
urme de uzură, dar care, de asemenea, indică o altfel de întrebuinţare decât a 
„greutăţilor” perforate superior. În ceea ce priveşte modul posibil de 
întrebuinţare a acestor artefacte, considerăm că ar putea fi considerate valabile 
unele dintre interpretările funcţionale expuse în paginile anterioare. 

Atributele funcţionale ale „greutăţilor” şi evaluarea rolului lor în cadrul 
războiului de ţesut. Studii de caz 
Cunoştinţele despre ţesutul în războiul vertical cu greutăţi furnizate de 

exemplele etnografice, la care se adaugă cele dobândite în urma studiilor 

                                                 
73 Ibidem, p. 48. 
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experimentale, arată că există o serie de reguli care trebuie îndeplinite pentru ca 
ţesutul să se desfăşoare în condiţii optime, iar eficienţa sau randamentul lui să 
fie maxime74. Mai mult, s-a observat faptul că greutăţile reprezintă piesele 
responsabile pentru îndeplinirea majorităţii acestor reguli. 

Departe de a fi aleatorie, utilizarea greutăţilor în războiul de ţesut 
presupune un control atent; morfologia şi greutatea lor servind unor necesităţi 
funcţionale precise. Iată de ce înţelegerea funcţiei greutăţilor în războiul de 
ţesut furnizează arheologilor informaţii asupra producţiei textile în absenţa 
textilelor propriu-zise. În general, se consideră că greutatea şi grosimea 
reprezintă principalele atribute ale greutăţilor de care depinde rolul lor 
funcţional75. 

În cele ce urmează vom face trimitere la câteva studii reprezentative 
privind atributele funcţionale ale greutăţilor pentru războiul de ţesut. Dintre 
ele, se remarcă cele desfăşurate în cadrul Centre for Textile Research, 
Danemarca (CTR), ale căror rezultate şi formule de calcul le-am preluat pentru 
ca ulterior să le aplicăm în cazul mai multor tipuri de „greutăţi” neolitice şi 
eneolitice din Transilvania, cu scopul de a le evalua funcţional şi a estima 
calitatea ţesăturilor care prezumtiv ar fi fost ţesute cu acestea.  

Ponderea (Greutatea)  
Reprezintă una dintre principalele atribute funcţionale ale greutăţilor 

pentru războiul de ţesut. În funcţie de pondere este asigurată tensiunea corectă 
a firelor de urzeală. Experimentele CTR au dovedit că tensionarea 
necorespunzătoare a firelor de urzeală poate influenţa negativ atât procesul 
ţeserii, cât şi aspectul ţesăturii76. Selectarea judicioasă a greutăţilor necesare şi 
distribuirea corectă a ponderii pe firele de urzeală sunt absolut necesare pentru 
o producţie textilă optimă. Ponderea unei greutăţi de război, în relaţie cu 
diametrul (rezistenţa) firelor determină numărul de fire ce-i sunt destinate spre 
tensionare, astfel că, fiind cunoscută greutatea, pot fi obţinute informaţii asupra 
diametrului, rezistenţei, proprietăţilor legate de supleţea sau rigiditatea firelor 
ţesute77. 

Diametrul firului defineşte rezistenţa la întindere, respectiv tensiunea ce 
trebuie aplicată fiecărui fir de urzeală pentru a asigura o ţesere eficientă. 
Diferitele tipuri de fire necesită tensionări diferite, în funcţie de aceasta fiind 

                                                 
74 O listă a acestor reguli a fost întocmită de cercetătoarele de la CTR: Linda Mårtensoon et alii, 
Technical Report. Experimental Archaeology. Part 3 Loom weights, 2007, Tools and Textiles – 
Texts and Contexts Research Program, Copenhagen, The Danish National Research Foundation’s 
Centre for Textile Research, http://ctr.hum.ku.dk/tools/Technical_report_3__experimental_ 
archaeology.PDF, p. 5; Linda Mårtensoon, Marie-Louise Nosch, Eva Andersson Strand, „Shape of 
Things: Understanding a Loom Weight”, în Oxford Journal of Archaeology, 28, (2009), 4, p. 380. 
75 Médard, L’artisanat, pp. 88-97; Mårtensson et alii, Technical Report; Mårtensson et alii, Shape 
of Things. 
76 Mårtensoon et alii, Shape of Things, pp. 381-382. 
77 Martial, Médard, Acquisition et traitement, p. 77. 
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condiţionat numărul de fire care poate fi ataşat la o greutate de război de ţesut78. 
În urma testelor practice însoţite de măsurători precise, cercetătoarele şi 
tehnicienele de la CTR au stabilit următoarea corespondenţă între grosimea 
(diametrul) firelor şi rezistenţa lor la tensionare (tensiune necesară unui fir de 
urzeală pentru a fi întins corect) (Tab. 1). 

 
Grosimea firului de urzeală Tensiune per fir de urzeală (TFU) 

≤ 0,3 mm≥ 10 g TFU
0,3 – 0,4 mm 15-20 g TFU

0,4 – 0,8 mm 25-30 g TFU
0,8 – 1,0 mm 40 g TFU

 

Tab. 1. Corespondenţa dintre grosimea firelor de urzeală şi tensiunea necesară unei 
întinderi optime (apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

 
Grosimea 
Este un alt parametru important în funcţionarea optimă a războiului de 

ţesut. Ea joacă un rol decisiv în modul în care sunt aranjate greutăţile şi 
defineşte cât de apropiate sunt ele. Grosimea determină lăţimea rândului de 
greutăţi atunci când sunt aşezate unele lângă altele, în linie, la acelaşi nivel. 
Testele realizate experimental (cu piese de grosimi şi greutăţi diferite) arată că 
pentru un ţesut optim, care să nu afecteze negativ aspectul produsului finit, este 
recomandată folosirea unor greutăţi a căror lăţime totală este identică sau puţin 
mai mare decât lăţimea ţesăturii care urmează să fie produsă. În acest fel, firele 
de urzeală atârnă vertical şi nu au o orientare oblică (nici convergentă, nici 
divergentă)79 (Fig. 8). 

Pe lângă funcţiile prezentate, atât ponderea, cât şi grosimea greutăţilor 
determină desimea firelor de urzeală şi distribuţia lor în planul orizontal al 
ţesăturii80. Astfel că, alegerea greutăţilor, potrivit grosimii şi ponderii lor, 
corespunde tipului de ţesătură care se doreşte a fi produs, respectiv tipul de fibre 
ţesut81 (Tab. 2).  

                                                 
78 Mårtensoon et alii, Shape of Things, p. 378. 
79 Médard, L’artisanat, pp. 94-95; Mårtensoon et alii, Technical Report, p. 9; Mårtensoon et alii, 
Shape of Things, pp. 383-389. 
80 Folosind greutăţi cu morfologie diferită descoperite în situl de la Delley-Portalban II, deosebite 
din punct de vedere cultural-cronologic, F. Médard a observat că greutăţile circulare, perforate 
central (cu o lăţime medie de 63 mm), sunt cele ce asigură o lăţime aproximativ egală între 
marginea de începere şi capătul inferior al ţesăturii, deci firele de urzeală au o orientare verticală 
şi nu oblică. Médard, L’artisanat, p. 95, fig. 94/a. Acelaşi rezultat a fost obţinut de L. Mårtensoon şi 
colaboratoarele sale folosind greutăţi circulare, perforate superior, dar mai subţiri (20 mm). 
Mårtensoon et alii, Shape of Things, p. 390, fig. 18, de unde rezultă că, în această privinţă, nu 
grosimea artefactelor în sine este importantă, ci relaţia lor cu grosimea firelor şi lăţimea marginii 
de începere. 
81 Mårtensoon et alii, Shape of Things, p. 390. 
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Importanţa rezultatelor obţinute în urma testelor experimentale 
sistematice ale Lindei Mårtensoon şi ale colaboratoarelor sale de la CTR rezidă 
din faptul că ele pot fi aplicate în interpretarea oricărei greutăţi descoperite 
într-o săpătură arheologică. Cercetătoarele amintite au relevat faptul că, pe baza 
ponderii şi a grosimii, pot fi calculaţi parametrii funcţionali necesari instalării 
unui război de ţesut cu greutăţi, oferind arheologului informaţii asupra ţesăturii 
care ar fi putut fi produsă utilizând acel tip de greutate. Înainte de a prezenta 
metoda propriu-zisă de calcul vom face câteva referiri la lăţimea greutăţilor, alt 
atribut funcţional considerat de noi important. 

 

 
 

Fig. 8. Relaţia dintre grosimea greutăţilor şi orientarea firelor de urzeală, respectiv 
lăţimea ţesăturii în marginea de începere (sus) şi capătul inferior (apud Médard, 

L’artisanat; Mårtensoon et alii, Technical Report; Mårtensoon et alii, Shape of Things). 
 

Tipul de ţesătură Tipul de fire Tipul de greutăţi 

Ţesătură grosieră, rară Fire groase Grele, cu grosime mare 
Ţesătură grosieră, deasă Fire groase Grele, cu grosime mică 

Ţesătură fină, rară (cu bătătura pe faţă) Fire subţiri Uşoare, cu grosime mare 
Ţesătură fină, deasă Fire subţiri Uşoare, cu grosime mică 

 

Tab. 2. Relaţia dintre tipul de ţesături (tipul de fibre) şi tipul de greutăţi (definite prin 
greutate şi grosime) utilizate pentru producerea lor  

(apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

 
Lăţimea 
Din rezultatele experimentale prezentate mai sus, nu reiese că lăţimea ar 

putea să joace un rol identic cu cel al grosimii, în eventualitatea că greutăţile au 
fost astfel prinse încât alinierea lor nu se făcea pe cant (pe grosime), ci pe lăţime 
(Fig. 9). 
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Fig. 9. Modalităţi diferite de aliniere a greutăţilor la baza războiului de ţesut şi influenţa 
lor asupra densităţii firelor de urzeală: a. pe cant (pe grosime); b. pe lăţime. 

 
F. Médard consemna, în urma testelor practice, că greutăţile au tendinţa 

de a se ordona în mod natural pe cant şi de a forma un aliniament regulat 
(bineînţeles atunci când sunt atârnate la acelaşi nivel)82. Exemplele etnografice 
arată, totuşi, că greutăţile pot fi prinse într-un mod mai puţin organizat, nefiind 
atârnate întotdeauna la acelaşi nivel, în unele cazuri sprijinindu-se pe sol, astfel 
încât alinierea lor pe cant, una lângă cealaltă, nu este posibilă83. Este puţin 
probabil ca în eventualitatea prinderii greutăţilor pe lăţime, mai ales atunci 
când ele sunt foarte subţiri, să nu existe tendinţa de a se răsuci, mişcare care ar 
afecta în mod negativ ţesutul (în acest caz s-ar justifica sprijinirea lor pe sol). 
Totuşi, nu există nicio dovadă care să certifice că greutăţile preistorice erau 
întotdeauna aliniate unele lângă celelalte, fără a exista o anumită distanţă între 
ele, după cum reiese atât din reprezentările iconografice84, cât şi din datele 
etnografice85. Între greutăţi putea, de asemenea, să existe o anumită 
suprapunere, astfel încât ele nu erau aranjate propriu-zis nici pe cant (pe 
grosime), nici pe lăţime. Date fiind aceste observaţii, considerăm că dacă, în 
mod ideal, distanţa cuprinsă între prima şi ultima greutate dintr-un aliniament 
pe cant ar reprezenta grosimea minimă a ţesăturii, atunci, tot în mod ideal, 
lungimea aliniamentului de greutăţi calculat în funcţie de lăţimea lor reprezintă 
lăţimea maximă a ţesăturii. Cu siguranţă, majoritatea ţesăturilor produse în 
războaiele de ţesut verticale aveau lăţimea cuprinsă între aceste două limite. Iată 
de ce, excluderea lăţimii greutăţilor din calculele estimative aplicate 
reconstituirii aspectului şi proprietăţilor ţesăturii, pornind de la atributele 
greutăţilor care au servit la ţeserea acesteia, ni se pare nejustificată. 

Teoretic, la piesele cu aceeaşi morfologie şi greutate, folosind fire cu 
acelaşi diametru şi rezistenţă tensională (acelaşi număr de fire per greutate) 

                                                 
82 Médard, L’artisanat, p. 94, fig. 93. 
83 Hoffmann, The Warp-Weighted, pp. 33-35, 53, fig. 4-5, 18; Tidow, Webhäuser, p. 41,44, fig. 1, 4. 
84 Eric Broudy, The Book of Looms. A History of the Handloom from Ancient Times to the 
Present, Hanover, Brown University Press, 1993, pp. 23-34, fig. 2.1-2.2, 2.4. 
85 Hoffmann, The Warp-Weighted, pp. 33-35, fig. 4-5. 
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distribuţia firelor, respectiv, desimea acestora (număr de fire de urzeală/cm) 
variază în funcţie de modul în care sunt aliniate greutăţile (pe grosime sau pe 
lăţime) (Fig. 9). Această variaţie, mai mică sau mai mare, este dată de raportul 
dintre grosime şi lăţime. Este motivul pentru care am denumit acest raport 
coeficient de densitate a urzelii (CDU), el fiind folosit, după cum se vede în 
tabelul 3, la estimarea densităţii firelor de urzeală pentru ţesăturile ipotetic 
ţesute cu oricare din tipurile de greutăţi descoperite în siturile arheologice. Un 
coeficient a cărei valoare este egală cu 1 sau apropiată de 1 arată că nu există 
nicio diferenţă (sau ea este insignifiantă) între grosime şi lăţime86, respectiv 
densitatea firelor de urzeală este aceeaşi indiferent dacă greutăţile sunt aliniate 
pe cant sau pe lăţime. Un CDU cu valoare mică, 0,2-0,3 de exemplu, indică o 
diferenţă mare între grosime şi lăţime, diferenţă reflectată şi în densitatea 
urzelii. Cu cât coeficientul de densitate a urzelii este mai mic, cu atât scad 
şansele ca greutatea să fi fost altfel atârnată decât pe cant, ceea ce înseamnă că 
densitatea urzelii (numărul de fire de urzeală/cm) este mai mare decât la 
greutăţi cu un CDU mai mare, dar cu aceeaşi greutate.  

Evaluarea parametrilor funcţionali ai greutăţilor pentru războiul de ţesut şi 
estimarea aspectului şi proprietăţilor ţesăturilor pe baza lor. Studii de caz 
Aşa cum arătam, este meritul Lindei Mårtensoon şi al colaboratoarelor 

sale de a pune bazele unei metode de reconstituire a producerii unei ţesături în 
legătură pânză într-un război de ţesut vertical pornind de la atributele 
funcţionale (greutate şi grosime) ale unei greutăţi date87. Metoda de calcul 
propusă, coroborată cu ghidurile de indicatori tehnici stabiliţi de aceleaşi 
autoare în legătură cu numărul de fire de urzeală optim pentru o greutate (Tab. 
4) şi numărul optim de fire de urzeală/cm în raport cu grosimea, respectiv 
rezistenţa tensională a firelor (Tab. 5), permite evaluarea gradului de eficienţă a 
greutăţilor în producerea ţesăturilor88. În cazul ansamblurilor de greutăţi, 
calculele oferă posibilitatea estimării gradului de compatibilitate dintre ele, 
precum şi aprecierea parametrilor tehnici-funcţionali cei mai potriviţi (respectiv 
a unui raport cât mai echilibrat între ponderea diferită a greutăţilor, grosimea şi 
densitatea firelor) pentru buna funcţionare a războiului de ţesut şi obţinerea 
unei ţesături de calitate. În plus, faţă de criteriile stabilite de autoare, am 
adăugat lăţimea şi coeficientul de densitate al urzelii (CDU), calcularea lăţimii 
ţesăturii pentru aglomerările de greutăţi, atât în funcţie de grosimea cât şi de 
lăţimea greutăţilor (Tab. 3). De asemenea, o inovaţie adusă este aceea de a aplica 
calculele în cazul grupurilor de greutăţi. 

 

                                                 
86 Caracteristică a artefactelor cu forme „pline” (sferoidale, conice, tronconice, piramidale etc.), în 
general definite prin diametru, respectiv a căror secţiune transversală se încadrează într-un cerc la 
care diametrul 1(=lăţimea) = diametru 2(=grosimea). 
87 Mårtensoon et alii, Shape of Things, p. 393. 
88 Ibidem, pp. 392-393. 
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Date preliminare
Greutate (g) Ponderea totală a greutăţii sau ponderea estimată (în cazul 

pieselor fragmentare, calculată procentual în funcţie de 
dimensiunile părţii păstrare, atunci când marjele de eroare 
sunt minime) 

Grosime (cm) Grosimea maximă a greutăţii sau diametrul 2  
Lăţimea (cm) Lăţimea maximă a greutăţii sau diametrul 1 
Coeficientul de densitatea a urzelii 
(CDU) 

Raportul dintre grosime şi lăţime (Gros/lat)

Lăţimea ţesăturii (LAT, cm) Lăţimea ţesăturii în marginea de începere pentru care a fost 
stabilită o valoare arbitrară de 100 cm

Tensiune per fir de urzeală (TFU) Depinde de grosimea firului; calculele se bazează pe tensiuni 
cuprinse între 10 şi 50 g/TFU

Calcule 
Lăţimea ţesăturii (în cazul 
aglomerărilor de greutăţi): LAT1, 
LAT2 

LAT1 = Nr. greutăţi x grosimea medie a greutăţilor împărţit 
la 2 rânduri fire de urzeală  
LAT2 = Nr. greutăţi x lăţimea medie a greutăţilor împărţit la 
2 rânduri fire de urzeală

Numărul de fire de urzeală per 1 
greutate (FU 1G)

Greutatea totală a unei greutăţi (în g) împărţită la TFU (g) 

Numărul de fire de urzeală per 2 
greutăţi (FU 2G)

Greutăţile corespund celor două rânduri de fire de urzeală, 
necesare formării rostului

Numărul de fire de urzeală/cm 
(FU/cm) 

Calculat în funcţie de grosimea greutăţii
FU1/cm = FU2G împărţit la grosimea greutăţii de război (în 
cm) 
Calculat în funcţie de lăţimea greutăţii 
FU2/cm = FU1/cm x CDU

Numărul de fire de urzeală / 
ţesătura 
(Nr. FU) 

Nr. FU = FU/cm x lăţimea ţesăturii

Numărul de greutăţi Lăţimea ţesăturii împărţită la grosimea (lăţimea) greutăţii (în 
cm) şi înmulţită cu numărul de rânduri de fire de urzeală (2 
rânduri)

Evaluare tehnică a gradului de 
eficienţă al greutăţilor  

În funcţie de indicii tehnici de evaluare (vezi tabelele 4-5) 

 

Tab. 3. Model de calculare a atributelor unei ţesături în legătură pânză în funcţie de 
parametrii funcţionali ai unei greutăţi date (apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

 
Numărul de fire de urzeală/greutate (FU/G) Evaluarea ţesutului 

5 - 30 FU/G Optim 

4 FU/G 
> 30-40 FU/G

Posibil (foarte puţin practic) 

< 4 FU/G
> 40 FU/G 

Inadecvat 

 

Tab. 4. Ghid de evaluare a eficienţei ţesutului în funcţie de numărul de fire per greutate 
de război de ţesut (apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

 



Interpretări funcţionale ale „greutăţilor” din lut ars 

 53

Număr de fire de urzeală/ cm 
(FU/cm) 

Diametru fir 
Tensiune per fir 
urzeală (TFU)

Evaluarea 
densităţii 

5-30 FU/cm 
5-20 FU/cm 
5-10 FU/cm 

0,3-0,4 mm
0,4-0,8 mm 
> 0,8 mm

10-20 g TFU
20-30 g TFU 
> 30 g TFU

Optimă 

30-40 FU/cm 
3 FU/cm 

0,3-0,4 m
0,8-1,0 mm

10-20 g TFU
40 g TFU

Posibilă 

> 40 FU/cm sau < 4 FU/cm 
> 20 FU/cm sau < 3 FU/cm 

0,3-0,4 mm
0,8-1,0 mm

10-20 g TFU
30-40 g TFU

Inadecvată 

 

Tab. 5. Ghid de evaluare a densităţii firelor de urzeală(FU/cm) pentru producerea în 
condiţii optime a unei ţesături în legătură pânză într-un război de ţesut cu greutăţi  

(apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 
 

Suplimentar, în afara datelor prezentate mai sus, setul de calcule propus 
de cercetătoarele de la CTR vizează şi estimarea cantităţii de fire de urzeală şi de 
bătătură folosite pentru producerea unei ţesături, cantitatea de fire per 1 m2 de 
ţesătură şi timpul petrecut pentru toarcerea cantităţii de fire necesare ţesăturii89. 
Chiar dacă se bazează pe date obţinute experimental90, unele dintre criteriile de 
calcul propuse ni se par hazardate, în special cele privind estimarea timpului 
dedicat torsului91. Iată de ce, am preferat să ne referim la indicatorii oferiţi de L. 
Mårtensoon şi colaboratoarele sale doar orientativ, ca mod speculativ de 
aproximare a timpului dedicat producerii unei ţesături (pe lângă timpul alocat 
torsului, se adaugă timpul consumat în etapa preparării/procesării fibrelor, 
urmat ulterior de cel dedicat urzirii, montării războiului de ţesut şi ţesutului în 
sine, operaţiuni a căror durată este greu de cuantificat). Astfel, pentru acele 
greutăţi evaluate ca având o funcţionalitate optimă în relaţie cu un anumit tip 
de fire, am recurs la calculele ilustrate în Tab. 6. 

                                                 
89 Ibidem, p. 393. 
90 În urma testelor sistematice de toarcere a lânii au fost obţinute următoarele rezultate: 35 m de 
fir/h când se toarce cu fusaiole grele de 4 g; 40 m de fir/h când se toarce cu fusaiole grele de 8 g; 
50 m de fir/h când se toarce cu fusaiole grele de 18 g. Eva Andersson et alii, „New Research on 
Bronze Age Textile Production”, în Bulletin of the Institute of Classical Studies, 51 (2008), pp. 
171-174; Mårtensoon et alii, Shape of Things, p. 393; Eva Andersson et alii, „New Perspectives on 
Bronze Age Textile Production in the Eastern Mediterranean. The First Results with Ebla as a 
Pilot Study”, în Paolo Matthiae et alii (ed.), Proceedings of the 6th International Congress on the 
Archaeology of the Ancient Near East May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma, vol. 
1, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2010, p. 164. 
91 Torsul este influenţat de o serie de variabile, care nu ţin doar de proprietăţile ustensilelor de 
tors sau ale fibrelor textile, ci şi de abilităţile şi experienţa practică a torcătorului (torcătoarei), 
augmentate sau diminuate de dispoziţia sa psihică în momentul torsului. Mai mult de atât, chiar 
dacă nu există diferenţe notabile între testele de tors aplicate pe fire de lână şi cele aplicate pe fire 
de in, metoda de toarcere experimentată de cercetătoarele de la CTR este cea cu fusul suspendat, 
ori nu avem niciun indiciu care să certifice folosirea exclusivă a acestei metode în Preistorie şi 
Antichitate. Utilizarea altor metode are o influenţă diferită asupra duratei operaţiunii de toarcere 
decât cele propuse de cercetătoarele amintite. 
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Valoarea estimată Explicaţie
Cantitatea (lungimea) de fire de urzeală 
per m2 (FU/m2)

FU/m2 = FU/cm x lăţimea ţesăturii x lungimea 
ţesăturii (egală cu 1 m)

Cantitatea (lungimea) de fir de bătătură 
per m2 (FB/m2) 

La o ţesătură în legătură pânză echilibrată FB/m2 

este egală FU/m2; la o ţesătură cu efect de bătătură, 
FB/m2 este mai mare decât FU/m2; iar la o ţesătură 
cu efect de urzeală FB/m2 este mai mic decât 
FU/m2. Pentru calculele estimative considerăm că 
ţesătura este echilibrată.

Cantitatea (lungimea) totală de fire per 
m2 (F/m2) 

F/m2 = FU/m2 + FB/m2 + 2 per cm de fir 
Chiar dacă firele de bătătură şi de urzeală sunt 
bătute (strânse), firele nu sunt niciodată întinse în 
punctul de intersecţie. De asemenea, la capătul 
firelor de urzeală se va pierde întotdeauna o 
anumită lungime de fir. De aceea, la calcule a fost 
adăugat un surplus de 2 pentru fiecare cm de fir.  

Timpul alocat toarcerii cantităţii de fir 
(F/ m2) dintr-o ţesătură (h tors) 

h tors = F/m2 împărţit la metrul de fir tors pe oră în 
funcţie de greutatea fusaiolelor, în relaţie cu 
grosimea firelor

 

Tab. 6. Model de estimare a cantităţii (lungimii) de fir/m2 într-o ţesătură şi a timpului 
necesar toarcerii acestuia pornind de la parametrii funcţionali ai unei greutăţi date  

(apud Mårtensoon et alii, Shape of Things). 
 

Pornind de la datele prezentate mai sus, am ales pentru exemplificare 
mai multe studii de caz, constând în evaluarea eficienţei avute într-un război de 
ţesut a mai multor ansambluri de „greutăţi” sau „greutăţi” izolate descoperite în 
diverse situri neolitice şi eneolitice din Transilvania (mai precis aparţinând 
culturilor Starčevo-Criş, Cultura Ceramicii Liniare; Vinča, Turdaş, Petreşti, 
Ariuşd). În unele cazuri, am tratat ca grup „greutăţile” provenind din acelaşi 
complex sau din acelaşi sit, dar descoperite în contexte diferite (cum ar fi, de 
pildă, piesele de mici dimensiuni de la Olteni-Cariera de Nisip92, Cultura 
Ceramicii Liniare). Chiar dacă acestea nu au fost descoperite împreună, am 
considerat că evaluarea parametrilor funcţionali are mai multă pertinenţă dacă 
sunt tratate prin asociere comparativă. În cazul grupurilor de „greutăţi” au fost 
alese câte trei sau patru artefacte, cu ponderea cea mai mică, cea mai mare şi 
medie raportat la ponderea tuturor pieselor din ansamblu. 

Cultura Starčevo-Criş (Fig. 10) 
În locuinţa L4-L8/1977 de la Zăuan au fost descoperite două categorii de 

„greutăţi”, atât perforate superior (A – 4 piese), de mai mici dimensiuni (94-200 
g), cât şi perforate central (B – 12 piese), de dimensiuni mai mari (143-900 g). 
Cele din categoria B, de formă sferoidală sau sferoidal-aplatizată, unele decorate 

                                                 
92 Dan Buzea, „Câteva consideraţii privind culturile ceramicii liniare şi Boian-Giuleşti din S-E 
Transilvaniei”, în Daniel Garvăn et alii (ed.), Precucuteni. Originea unei mari civilizaţii, Piatra 
Neamţ, Editura Constantin Mătasă, 2009 [Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 23], pp. 58-62. 
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cu impresiuni alveolare, interpretate de regulă drept „greutăţi pentru plasa de 
pescuit”93, sunt mult mai fragmentare decât cele din categoria I, de formă 
circulară (discoidală). Bănuim, dat fiind şi numărul de inventar diferit, că 
„greutăţile” provenind din această locuinţă nu au fost găsite grupate şi că ele nu 
au funcţionat neapărat împreună. Le-am evaluat însă laolaltă pentru a testa 
compatibilitatea lor, în cazul în care ar fi fost suspendate în cadrul aceluiaşi 
război de ţesut. Pentru „greutăţile” din categoria B este o bună oportunitate de a 
testa eficienţa lor pentru războiul de ţesut. 

 
Zăuan-Dâmbul Cimitirului, L4-L8/1977 Deţinător: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 
Nr. piese: 24 
Greutate: 94 - 900 g Greutate medie: 417 g
Grosime: 2,5 – 7,9 cm Grosime medie: 5 cm
Lăţime: 5,7-10 cm Lăţime medie: 8,3 cm
LAT1: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 5 cm = 49,95 cm ≈ 60 cm
LAT2: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 8,3 cm = 116 cm ≈ 110 cm
 

Cod piesă ZDC-55/77a ZDC-54/77 ZDC-127/77b ZDC-127/77d 
Greutate: 94 g 181 g 581 g 900 g 
Grosime: 3,3 cm 3,8 cm 7,3 cm 6,8 cm 
Lăţime: 5,7 cm 7 cm 9,5 cm 10 cm 
CDU 0,58 0,53 0,76 0,68 
 

TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 9 18 58 90 5 9 30 45 3 6 19 30 2 4 14 22 
FU 2G 18 36 116 180 10 18 60 90 6 12 38 60 4 8 28 44 
Raportat la grosimea greutăţii (LAT1 – 60 cm)
FU/cm ≈5 ≈9 ≈16 26 3 ≈5 8 13 ≈2 3 5 ≈9 ≈1 2 ≈4 ≈6 
Nr. FU 300 540 960 1560 180 300 480 780 120 180 300 540 60 120 240 360 
Evaluare 
tehnică  

O 
P? 

+FU/G 
P O P? 

Inadecvat
-FU/cm

O 
Inadecvat 
-FU/cm 

P O 

Raportat la lăţimea greutăţilor (LAT2 – 110 cm)
FU/cm 3 5 12 18 ≈2 ≈3 ≈6 9 1 ≈2 4 6 - 1 3 ≈4 
Nr. FU  330 550 1320 1980 220 330 660 990 110 220 440 660 - 110 330 440 
Evaluare 
tehnică 

P? O 
P? 

+FU/G  
Inadecvat
-FU/cm

O P? 
Inadecvat
-FU/cm

P O 
Inadecvat 
-FU/cm  

P 

 

Optim 
funcţional 

10 g TFU 20 g TFU 30 g TFU 
ZDC-55/77a ZDC-54/77 ZDC-127/77b ZDC-127/77d 

FU/m2 500 m 900 m 500 m 500 m 900 m 
FB/m2  500 m 900 m 500 m 500 m 900 m 
F/m2 1020 m 1836 m 1020 m 1020 m 1836 m 
h tors 30 h 52 h 25 h 20 h 36 h 
 

                                                 
93 Vezi greutăţile de formă asemănătoare descoperite în aşezări Körös din Ungaria, tratate ca atare. 
János Makkay, Elisabetta Starnini, The Excavations of Early Neolithic Sites of the Körös Culture 
in the Körös Valley, Hungary. The Final Report. Vol. III, Figurines, Reliefs, Face Vessels, Handled 
Cups, Altars, Loomweights, Netweights, and Other Small Finds, Budapest, 2008. 



PAULA MAZĂRE 

56 

Observaţii. Din calcule reiese incompatibilitatea dintre cele două tipuri 
de „greutăţi” de a funcţiona împreună în condiţii optime în cadrul aceluiaşi 
război de ţesut, diferenţa de pondere şi de grosime determinând o disproporţie 
în ceea ce priveşte numărul de fire de urzeală/cm în cadrul ţesăturii, care este fie 
prea mare, fie prea mic (raportat la grosimea firelor). „Greutăţile” circulare 
perforate superior având în medie cca. 147 g sunt mai potrivite pentru ţeserea 
firelor foarte subţiri sau subţiri cu un diametru de 0,3-0,4 mm. Ele își 
îndeplinesc bine rolul atunci când sunt aşezate pe cant. O posibilitate de 
funcţionare în acelaşi război de ţesut cu „greutăţile” de categorie B ar fi ca cele 
de categorie A să fie prinse câte două la un număr de fire de urzeală aproximativ 
egal cu cel tensionat de „greutăţile” perforate central. Chiar dacă nu sunt 
considerate artefacte destinate ţesutului, „greutăţile” sferoidale sau sferoidal-
aplatizate de categorie B, ar fi fost funcţionale în cadrul unui război de ţesut. 
Spre deosebire de cele din prima categorie, ele ar fi fost mai potrivite pentru 
ţeserea unor fire groase cu diametrul de peste 0,8 mm. Însă, urmele de uzură 
indică o folosire sigură prin atârnare a obiectelor din prima categorie, pe când la 
cele de categorie B, doar la o singură piesă a fost observată acea alungire a 
orificiului specifică inelelor de suspendare, astfel că utilizarea lor în războiul de 
ţesut, dată fiind şi starea de fragmentare avansată este, totuşi, puţin probabilă. 

În ceea ce priveşte calculele estimative asupra cantităţii de fire pentru 1 
m2 de ţesătură, se poate observa că, în unele cazuri, ar fi fost necesară aceeaşi 
lungime de fir indiferent de grosimea firelor, respectiv de ponderea diferită a 
greutăţilor necesare tensionării lor. În schimb, timpul destinat toarcerii lor ar fi 
fost mai mare sau mai mic în funcţie de grosimea firului, timpul petrecut pentru 
toarcerea firelor mai subţiri fiind mai mare decât cel alocat toarcerii firelor mai 
groase. 

Cultura Ceramicii Liniare (Fig. 10) 
Olteni Sud-Cariera de Nisip  Deţinător: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe 

Bibliografie: Buzea, Câteva consideraţii, pp. 60-62, nr. 9-15. 
Nr. piese: 8  
Greutate:  42 - 55 g Greutate medie: 47 g
Grosime: 2,2 - 3 cm Grosime medie: 2,6 cm
Lăţime: 3,2 - 4,7 

cm 
Lăţime medie: 3,9 cm

LAT1: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 2,6 cm = 10,4 cm ≈ 10 cm
LAT2: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 3,9 cm = 15,6 cm ≈ 15 cm
  
Cod piesă: OCN-14978 OCN-15013 OCN-14990 
Greutate: 42 46 55 g
Grosime: 2,2 3 2,5 cm
Lăţime: 4,3 3,8 4,7 cm
CDU: 0,51 0,77 0,52
 
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 4 ≈ 5 ≈ 6 2 ≈ 2 ≈ 3 ≈ 2 ≈ 2 ≈ 2 1 1 1 
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FU 2G 8 ≈ 10 ≈12 4 ≈ 4 ≈ 6 ≈ 3 ≈ 4 ≈ 4 2 2 2 
Raportat la grosimea greutăţilor (LAT1 - 10 cm)
FU/cm ≈ 4 ≈ 3 ≈ 5 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 2 ≈ 1 ≈ 1 ≈ 1 
Nr. FU/ ţesătură 40 30 50 20 10 20 10 10 20 10 10 10 

Evaluare tehnică  Posibil 
Inadecvat
( – FU/cm)

Inadecvat
( – FU/cm)

Inadecvat 
( – FU/cm) 

Raportat la lăţimea greutăţilor (LAT2 - 15 cm)
FU/cm 2 ≈ 2 ≈ 2 1 ≈ 1 1 - - 1 - - - 
Nr. FU / ţesătură      

Evaluare tehnică 
Inadecvat
( – FU/cm)

Inadecvat
( – FU/cm)

Inadecvat
( – FU/cm)

Inadecvat 
( – FU/cm) 

   
FU/50 cm2 = FB/50 cm2  200 m  
F/50 cm2  408 m  
h tors  11 h  

 
Observaţii. „Greutăţile” de la Olteni nu au fost descoperite în cadrul 

aceluiaşi complex; ele au fost găsite izolat în cinci complexe diferite (G32/2007; 
G34/2008; G36/2008; C9/2008; L15/2008), precum şi în strat, ceea ce ridică 
semne de întrebare asupra funcţionalităţii lor, dată fiind şi dimensiunea foarte 
mică. În calcule ele au fost tratate împreună pentru a ne forma o imagine 
unitară asupra potenţialului lor funcţional. Cum era de aşteptat, în cazul în care 
artefactele ar fi fost utilizate drept greutăţi pentru războiul de ţesut, cu ele ar fi 
putut fi ţesute doar ţesături înguste, foarte fine, rare sau cu bătătura pe faţă, 
utilizând fire de urzeală foarte subţiri, de 0,3 mm sau cu diametru mai mic. 
Lăţimea ţesăturii utilizând cele opt „greutăţi” (aranjate exclusiv pe cant) ar fi 
fost în jur de 10 cm. Un alt rol al lor ar fi putut fi acela de a suspenda firele de 
urzeală pentru a crea benzi textile utilizând atât tehnica ţesutului, cât şi alte 
tehnici (de pildă, tehnica şnurată94 sau tehnici care presupun două sisteme de 
fire). 

Cultura Vinča (Fig. 10) 
Cum pentru cultura Vinča nu au fost investigate ansambluri de 

„greutăţi”, am ales trei dintre cele mai reprezentative artefacte, din punct de 
vedere al morfologiei şi al ponderii extreme şi medii, pentru a fi evaluate tehnic 
şi funcţional. Toate „greutăţile” selectate, ca de altfel majoritatea „greutăţilor” 
Vinča (şi, de asemenea, Turdaş) sunt de formă circulară, perforate central (deci 
aparţinând categoriei B, respectiv acelei categorii interpretate ca fiind destinate 
pescuitului). Principalul scop a fost acela de a evalua potenţialul lor funcţional 
ca artefacte folosite în producerea textilelor ţesute.  

 
 
 

                                                 
94 Cu privire la această tehnică textilă, vezi Paula Mazăre, „O tehnică preistorică de confecţionare 
a textilelor: tehnica şnurată”, în TS, 3 (2011), pp. 63-89. 
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Limba-Bordane, SI/1995 Deţinător: Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB) 
Cod piesă: LBT-535 
Greutate: 200g Lăţime: 6,3 cm
Grosime: 5 cm CDU: 0,81
LAT (lăţime ţesătură): 100 cm  
Nr. greutăţi ( per grosime): 40 Nr. greutăţi ( per lăţime): 30
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 20 10 ≈ 7 5 
FU 2G 40 20 ≈ 14 10 
Raportat la grosimea greutăţii 
FU/cm 8 4 ≈ 3 2 
Nr. FU / ţesătură 800 100 300 200 
Evaluare tehnică Optim Posibil? Inadecvat

(– FU/cm )
Inadecvat 
(– FU/cm ) 

Raportat la lăţimea greutăţii 
FU/cm ≈ 6 3 ≈ 2 ≈ 1 - 2 
Nr. FU / ţesătură 600 300 200 100 - 200 
Evaluare tehnică Optim Inadecvat

(– FU/cm)
Inadecvat
(– FU/cm)

Inadecvat 
(– FU/cm) 

  
FU/m2 = FB/m2 800 m 
F/m2  1638 m

 
Limba-Vărăria, L1/2001  Deţinător: UAB 
Cod piesă: LVL-293  
Greutate: 292g Lăţime: 8,8 cm
Grosime: 4 cm CDU: 0,45
LAT (lăţime ţesătură): 100 cm  
Nr. greutăţi ( per grosime): 50 Nr. greutăţi ( per lăţime): 22
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 29 ≈ 15 ≈ 10 ≈ 7 
FU 2G 58 30 20 14 
Raportat la grosimea greutăţii 
FU/cm ≈ 15 ≈ 8 5 ≈ 4 
Nr. FU / ţesătură 1500 800 500 400 
Evaluare tehnică Optim Optim Optim Posibil 
Raportat la lăţimea greutăţii 
FU/cm ≈ 8 ≈ 4 ≈ 2 ≈ 2 
Nr. FU / ţesătură 800 400 200 200 
Evaluare tehnică Optim Posibil? Inadecvat

(– FU/cm )
Inadecvat 
(– FU/cm ) 

 
FU/m2 = FB/m2  1500 m 800 m 500 m
F/m2  3060 m 1636 m 1020 m
h tors  87 h 41 h 20 h

 
 
 
 



Interpretări funcţionale ale „greutăţilor” din lut ars 

 59

Alba Iulia-Lumea Nouă Deţinător: UAB 
Cod piesă: ALN-456 
Greutate: 528g Lăţime: 11 cm
Grosime: 4 cm CDU: 0,35
LAT (lăţime ţesătură): 100 cm 
Nr. greutăţi ( per grosime): 50 Nr. greutăţi ( per lăţime): 18
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 53 26 ≈ 17 13 
FU 2G 106 52 ≈ 34 26 
Raportat la grosimea greutăţii 
FU/cm 26 13 ≈ 9 ≈ 7 
Nr. FU / ţesătură 2600 1300 900 700 
Evaluare tehnică Inadecvat 

(– FU/G)
Optim Optim Optim 

  
Raportat la lăţimea greutăţii 
FU/cm 9 ≈ 5 3 ≈ 2 
Nr. FU / ţesătură 900 500 200 200 
Evaluare tehnică Inadecvat 

(– FU/G)
Optim Inadecvat

(– FU/cm)
Inadecvat 
(– FU/cm) 

 
FU/m2 = FB/m2 1300 m 900 m 700 m 
F/m2  2652 m 1838 m 1428 m 
h tors  66 h 36 h 28 h 

 
Observaţii. „Greutăţile” ar fi putut fi utilizate într-un război de ţesut în 

funcţie de greutate, putând fi folosite la tensionarea unor fire de calitate diferită 
(de la fire foarte subţiri, până la fire groase de 0,8-1 mm sau mai groase. Cu rare 
excepţii, în care ar fi putut fi aranjate şi pe lăţime (în special pentru a tensiona fire 
subţiri), ele ar fi funcţionat în condiţii optime doar aranjate pe cant. 

Cultura Turdaş (Fig. 10) 
Orăştie-Dealul Pemilor, L3/1992 Deţinător: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 

Bibliografie: Luca, Aşezări, p. 37, pl. XII/3, XV/6. 
Nr. piese: 5 (investigate doar 2) 
LAT (lăţime ţesătură): 100 cm
  
Cod piesă:  ODP-695 ODP-696
Greutate:  280 g 326 g
Grosime:  6 cm 6 cm
Lăţime:  6,3 cm 6,3 cm
CDU:  0,95 0,94
   
TFU 

 
10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 

FU 1G 28 ≈ 33 14 ≈ 16 ≈ 9 ≈ 11 7 8 
FU 2G 56 ≈ 66 28 ≈ 32 ≈ 18 ≈ 22 14 16 
 
FU/cm ≈ 9 ≈ 11 ≈ 5 ≈ 5 3 ≈ 4 ≈ 2  ≈ 3 
Nr. FU 900 1100 500 500 300 400 200 300 
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Evaluare 
tehnică  

Optim Optim Posibil (?) Inadecv. Posibil (?) 

Raportat la lăţimea greutăţilor (LAT2 – 95 cm)
FU/cm ≈ 9 ≈ 10 ≈ 5 ≈ 5 ≈ 3 ≈ 4 ≈ 2 ≈ 3 
Nr. FU 900 1000 500 500 300 400 200 300 
Evaluare 
tehnică 

Optim Optim Posibil (?) Inadecv. Posibil (?) 

FU/m2 = FB/m2   1000 m 500 m  
F/m2  2040 m 1020 m  
h tors  58 h 26 h  

 

Observaţii. Deşi există şi „greutăţi” perforate superior, de mari 
dimensiuni, înregistrate pentru cultura Turdaş, starea lor fragmentară nu ne-a 
permis o evaluare funcţională. Am optat pentru două piese, de dimensiuni 
relativ mici, descoperite întregi în cadrul aceluiaşi complex (L3/1992) de la 
Orăştie-Dealul Pemilor, care a furnizat în total cinci astfel de artefacte95. 
„Greutăţile” ar fi funcţionat în condiţii optime pentru tensionarea unor fire 
subţiri, iar ţesătura obţinută cu ajutorul lor ar fi fost fie subţire şi rară, în cazul 
unei legături pânză echilibrate, fie cu efect de bătătură în cazul utilizării unor 
fire de bătătură mai groase sau în cazul densităţii mai mari a firelor de bătătură 
decât a celor de urzeală. Forma „greutăţilor”, definită prin diametru (respectiv 
echivalenţa dintre grosime şi lăţime), nu ar fi afectat desimea firelor de urzeală 
indiferent cum ar fi fost aşezate în războiul de ţesut.  

Cultura Petreşti (Fig. 10) 
Păuca-Homm, L1/1965 Deţinător: Muzeul de Istorie (Muzeul Naţional Brukenthal) Sibiu 
 Bibliografie: Paul, Cultura Petreşti, p. 44, pl. XIX.  
Nr. piese: 28  
Greutate: 238 - 493 g Greutate medie: 388 g
Grosime: 2,4 - 5,3 cm Grosime medie: 3,7 cm
Lăţime: 6,8-9,9 cm Lăţime medie: 8,3
LAT1: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 3,7 cm = 51,8 cm ≈ 50 cm
LAT2: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 8,3 cm = 116 cm ≈ 110 cm
  
Cod piesă: PHO-9883 PHO-9879 PHO-9873
Greutate: 493 g 242 g 373 g
Grosime: 4,45 cm 2,4 cm 4,05 cm
Lăţime: 9 cm 8,3 cm 8 cm
CDU: 0,48 0,28 0,50
 
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 50 25 37 25 12 19 17 8 13 13 6 10 
FU 2G 100 50 74 50 24 38 34 16 26 26 12 20 
Raportat la grosimea greutăţilor (LAT1 - 50 cm)

                                                 
95 Sabin Adrian Luca, Aşezări neolitice pe valea Mureşului (I). Habitatul turdăşean de la Orăştie-
Dealul Pemilor (punct X2), Alba Iulia, Editura Altip, 1997 [Bibliotheca Musei Apulensis IV], p. 
37, pl. XII/3, XV/6. 
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FU/cm 23 21 18 11 10 9 8 7 6 6 5 5 
Nr. FU 1150 1050 900 550 500 450 400 350 300 300 250 250 
Evaluare 
tehnică  

Inadecvat (prea 
multe FU/cm) 

Optim Optim Optim 

Raportat la lăţimea greutăţilor (LAT2 - 110 cm)
FU/cm 11 6 9 6 3 5 4 2 3 3 ≈2 ≈3 
Nr. FU  1210 660 990 660 330 550 440 220 330 330 ≈200 ≈300 
Evaluare 
tehnică 

Optim Posibil Posibil 
Inadecvat (prea 
puţine FU/cm) 

FU/m2 = FB/m2 1000 m 750 m 666 m 
F/m2  2040 m 1428 m 1332 m 
h tors  51 h 28 h 25 h  

 

Observaţii. Potrivit calculelor, ansamblul de „greutăţi” descoperit în 
locuinţa L1/1965 de la Păuca-Homm96 funcţiona optim pentru fire cu grosimea 
mai mare de 0,3 mm, cu „greutăţile” aranjate pe cant, şi pentru fire mai subţiri, 
de 0,3 mm, cu „greutăţile” aranjate pe lăţime, caz în care lăţimea ţesăturii ar fi 
fost mai mare (credem totuşi că funcţionarea în acest fel era destul de dificilă). 
În funcţie de modul de dispunere a artefactelor, ţesătura rezultată ar fi putut fi 
echilibrată, cu o grosime variabilă în funcţie de diametrul firelor (cu piesele pe 
cant), sau rară şi subţire, cel mai probabil cu efect de urzeală (cu piesele aranjate 
pe lăţime). 

Cultura Ariuşd (Fig. 11) 
Pentru cultura Ariuşd au fost analizate trei tipuri de situaţii: 1. 

ansamblul de 28 de „greutăţi” descoperit într-o locuinţă săpată de Ferencz 
László în 191097; 2. „greutăţile” descoperite în cuptorul 1/197998, de forme şi 
mărimi diferite, între care cea mai mare cântărind peste 900 g (în acest caz, 
calculele au urmărit aprecierea potenţialului funcţional pe care l-ar fi avut 
artefactele atât individual, cât şi în grup, într-un război de ţesut); 3. o greutate 
aparte din punct de vedere morfologic (tetrapod sau trunchi de con cu 
proeminenţe în partea inferioară) asupra căreia atribuirea funcţională este 
ambiguă. 

 
Ariuşd-Dealul Tyiszk; L/1910  Deţinător: Muzeul Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe (MNS) 
 Bibliografie: László, Háromszék, p. 238, 256, fig. 79/1, 2. 
Nr. piese: 28 
Greutate:  95 - 420 g Greutate medie: 185 g
Grosime: 3,3 – 5,6 cm Grosime medie: 3,8 cm
Lăţime: 5-10 cm Lăţime medie: 6,8 cm
LAT1: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 3,8 cm = 53,2 cm ≈ 50 cm

                                                 
96 Paul, Cultura Petreşti, p. 44, pl. XIX. 
97 László, Háromszék, p. 256. 
98 Székely, Bartók, Cuptoarele, p. 58. 
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LAT2: Nr. greutăţi / 2 rânduri FU x 6,8 cm = 95 cm 
  
Cod piesă: ARI-2398/14 ARI-2398/13 ARI-2398/20 ARI-2398/9 
Greutate: 95 g 146 g 227 g 420 g 
Grosime: 3,5 cm 4,6 cm 4,3 cm 5,2 cm 
Lăţime: 5 cm 5 cm 7,3 cm 10 cm 
CDU: 0,71 0,92 0,59 0,5
 
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 10 14 22 42 5 7 11 21 3 5 ≈8 14 2 ≈4 ≈6 ≈10 
FU 2G 20 28 44 84 10 14 22 42 6 10 16 28 4 ≈8 ≈12 ≈20 
Raportat la grosimea greutăţilor (LAT1 - 50 cm)
FU/cm ≈8 6 10 16 ≈3 3 5 8 ≈2 ≈2 ≈4 5 1 ≈2 ≈3 ≈4 
Nr. FU 400 300 500 800 150 150 250 400 100 100 200 250 50 100 150 200 
Evaluare 
tehnică  

O P P ? O 
Inadecvat  
-FU/cm 

P ? O 
Inadecvat 
-FU/cm  

P? 

Raportat la lăţimea greutăţilor (LAT2 – 95 cm)
FU/cm ≈6 ≈6 6 8 2 ≈3 3 4 ≈1 ≈2 ≈2 ≈3 - ≈2 ≈2 2 
Nr. FU 570 570 570 760 190 285 285 380 95 190 190 285 - 190 190 190 
Evaluare 
tehnică 

O P 
Inadecvat
(– FU/cm )

P ?
Inadecvat 
(– FU/cm )

Inadecvat (– FU/cm) 

   
FU/m2 = FB/m2  1000 m 
F/m2  2040 m 
h tors  58 h 

 

Observaţii. Ansamblul nu este foarte unitar din punct de vedere al 
morfologiei şi al ponderii mai ales, astfel că ţesătorul ar fi trebuit să jongleze cu 
„greutăţile” pentru a ţese o pânză cu firele distribuite uniform. Considerăm că 
„greutăţile” puteau fi utilizate pentru a ţese fire cu grosimi diferite, de la 0,3 până 
la 0,8-1,00 mm, dar erau mai potrivite pentru firele mai subţiri (0,3-0,4). Pentru 
ţeserea unor fire mai groase de 0,4 mm se impunea utilizarea în perechi de câte 
două a artefactelor prea uşoare. De asemenea, ca şi în cazul altor ansambluri în 
care există diferenţe de pondere, piesele mai mari ar fi putut servi la întinderea 
firelor de pe margine, cele care necesitau o tensionare mai mare pentru ca 
marginile să fie uniforme, precum şi un număr de fire mai mare per piesă pentru 
ca marginile să fie întărite. Nu este exclus nici ca „greutatea” ARI-2398/9, date 
fiind diferenţele de pondere, morfologie şi de calitate a pastei, să nu fi funcţionat 
împreună cu celelalte piese din ansamblu, chiar dacă au fost descoperite 
împreună.  
 

Ariuşd-Dealul Tyiszk, Cuptor 1/1979 Deţinător: MNS 
 Bibliografie: menţionare la Székely, Bartók, Cuptoarele,  

p. 58. 
Nr. piese: 9  
Greutate: 300 - 937 g Greutate medie: 398 g
Grosime: 4,8- 13 cm Grosime medie: 6,4 cm
Lăţime: 6,2-13 cm Lăţime medie: 7,5
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LAT: 100 cm 
 
Cod piesă: ARI-17036/322 ARI-17036/320 ARI-17036/304 
Greutate: 300 g 484 g 937 g
Grosime: 4,8 cm 4,9 cm 13 cm
Lăţime: 7,8 cm 9 cm 13 cm
CDU: 0,62 0,53 1
 
TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G 30 48 ≈93 15 24 ≈47 10 16 ≈30 ≈ 8 12 23 
FU 2G 60 96 186 30 48 94 20 32 60 16 24 46 
Raportat la grosimea greutăţii (LAT – 100 cm)
FU/cm ≈13 ≈20 14 3 ≈10 7 2 ≈7 ≈5 ≈2 ≈5 ≈4 
Nr. FU / 
ţesătură 

1300 2000 1400 300 1000 700 200 700 500 200 500 400 

Evaluare 
tehnică  

O P? I O P? I O I O P 

Raportat la lăţimea greutăţii (LAT – 100 cm)
FU/cm 8 ≈10 14 ≈2 ≈5 7 ≈1 ≈4 ≈5 ≈1 ≈3 ≈4 
Nr. FU / 
ţesătură 

800 1000 1400 200 500 700 100 100 500 100 300 400 

Evaluare 
tehnică 

O P? I I O P? I P? O I P 

FU/m2 = FB/m2 650 m 600 m  
F/m2  1326 m 1224 m  
h tors  33 h 24 h  

 
Observaţii. Calculele ne arată că toate „greutăţile” descoperite în cuptorul 

1 ar fi putut fi utilizate pentru războiul de ţesut (de altfel, cinci dintre ele, aşa cum 
am arătat mai sus, prezintă urme de uzură specifice utilizării prin suspendare). 
Piesa conică de foarte mari dimensiuni (937 g) putea fi folosită în condiţii optime 
doar pentru a ţese fire cu o grosime de 0,8-1 mm. Ţesătura creată ar fi fost rară şi 
grosieră (în cazul în care firele de bătătură aveau aceeaşi grosime cu firele de 
urzeală) sau cu efect de urzeală (în cazul în care firele de bătătură ar fi fost mai 
groase). Funcţionarea artefactelor în ansamblu ar fi fost posibilă doar prin 
asocierea „greutăţilor” mai uşoare şi suspendarea lor comună pentru a întinde 
aproximativ acelaşi număr de fire ca și „greutăţile” mai grele. Considerăm, totuşi, 
că piesa ARI-17036/304 nu a funcţionat împreună cu celelalte, date fiind 
caracteristicile sale (greutate, morfologie) mult diferite faţă de restul. 

 
Ariuşd-Dealul Tyiszk, 1925 Deţinător: MNS 
Cod piesă: ARI-7640  
Greutate: 94 g Lăţime: 6,5 cm
Grosime: 6,2 cm CDU: 0,95
LAT (lăţime ţesătură): 100 cm 
Nr. greutăţi ( per grosime): 30 Nr. greutăţi ( per lăţime): 32
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TFU 10 g TFU 20g TFU 30 g TFU 40g TFU 
FU 1G ≈ 9 ≈ 5 3 ≈ 2 
FU 2G ≈ 18 ≈ 10 6 ≈ 4 
Raportat la grosimea greutăţii  
FU/cm 3 ≈ 2 ≈ 1 - 
Nr. FU / ţesătură 300 200 100 - 
Evaluare tehnică Posibil? Inadecvat

(– FU/cm)
Inadecvat
(– FU/cm)

Inadecvat 
(– FU/cm) 

Raportat la lăţimea greutăţii  
FU/cm ≈ 3 ≈ 2 ≈ 1 - 
Nr. FU / ţesătură 300 300 100 - 
Evaluare tehnică Inadecvat

(– FU/cm)
Inadecvat
(– FU/cm)

Inadecvat
(– FU/cm)

Inadecvat 
(– FU/cm) 

 
Observaţii. Deşi este posibil ca piesa în formă de tetrapod descoperită la 

Ariuşd să fi fost folosită ca greutate pentru războiul de ţesut, servind la 
realizarea unor ţesături foarte fine şi rare, credem că ea a avut mai curând altă 
destinaţie. 

Observaţia generală este aceea că, exceptând piesa în formă de tetrapod 
de la Ariuşd, toate celelalte ar fi putut fi utilizate drept greutăţi pentru 
tensionarea firelor în războiul de ţesut. „Greutăţile” cu eficienţa cea mai mare, 
apte să tensioneze fire cu grosimi variabile, sunt, potrivit calculelor, cele de 
formă alungită aplatizată, cum ar fi cele Petreşti, şi cele circulare perforate 
central sau superior de tipul celor întâlnite în culturile Vinča, Turdaş, Ariuşd 
(de forma ARI-2398/14, ARI-2398/20). Trăsătura comună a acestor artefacte 
este aceea că prezintă un raport echilibrat între grosime şi lăţime, toate având 
un grad apropiat de aplatizare (CDU = 0,3-0,6), astfel încât, în relaţie cu 
greutatea, ele permit tensionarea optimă a unor fire cu proprietăţi diverse. În 
schimb, absenţa uzurii specifice utilizării prin atârnare la „greutăţile” Vinča şi 
Turdaş, ca de altfel la majoritatea „greutăţilor” perforate central, aşa cum arătam 
şi în secţiunea dedicată urmelor de uzură, ridică probleme în privinţa 
funcţionării lor efective în cadrul războiului de ţesut.  

În legătură cu cantitatea de fire necesară ţeserii unui metru pătrat de 
ţesătură, după cum reiese din calcule, aceasta variază în funcţie de desimea şi 
grosimea firelor tensionate. Din acest punct de vedere, se observă că cea mai 
mare cantitate de fire ar fi fost necesară pentru ţesăturile din fire foarte subţiri – 
cum ar fi cele tensionate cu „greutăţile” Vinča (LVL-293; ALN-456), Turdaş şi 
Ariuşd (ARI-2398/13, ARI-2398/14, ARI-2398/20) – timpul alocat toarcerii 
firelor fiind totodată şi cel mai îndelungat  

Concluzii 
Considerăm că, din cele prezentate, se poate argumenta ipoteza lansată 

la începutul studiului, cu privire la faptul că aproape orice tip de „greutate” 
descoperită în siturile arheologice ar fi putut fi folosită în războiul de ţesut. 
Faptul nu exclude celelalte roluri funcţionale pe care „greutăţile” le-ar fi putut 
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îndeplini, pe lângă cele enunţate existând şi alte presupuse roluri, cum ar fi 
aceea de greutăţi pentru cântar99, sau ustensile folosite la măsurători (prototipuri 
rudimentare ale firelor cu plumb), opritoare pentru uşi100 şi, de ce nu, alte 
utilizări care depăşesc limitele imaginaţiei noastre actuale. 

Atribuirea funcţională rămâne problematică atât timp cât există o serie 
de neajunsuri, mai mult sau mai puţin controlabile, pe care am încercat să le 
accentuăm în cadrul lucrării: un context neclar de descoperire; documentarea 
slabă în ceea ce priveşte asocierea „greutăţilor” cu alte tipuri de materiale sau 
situaţii din săpătură care le-ar putea sugera funcţionalitatea; starea fragmentară 
a multora dintre artefacte şi descoperirea lor izolată; absenţa urmelor de uzură 
sau neclaritatea lor; asemănarea sau similaritatea urmelor de uzură la artefacte 
care au fost utilizate în scopuri diferite (spre exemplu, uzura orificiului produsă 
prin suspendare la greutăţile pentru războiul de ţesut este similară cu cea 
produsă la cele pentru acoperiş). Indiferent dacă artefactele de tipul 
„greutăţilor” au îndeplinit un singur rol funcţional sau, din contră, au avut în 
paralel multiple roluri, este evident că o atenţie mai mare acordată din partea 
arheologilor acestei categorii de obiecte este binevenită, contribuind în 
perspectivă la elucidarea multora dintre întrebările rămase deocamdată fără 
răspuns. 

                                                 
99 Interpretare dată unora dintre greutăţile bitronconice de dimensiuni mai mici descoperite în 
aşezările dacice (Ursachi, Zargidava, p. 140). 
100 Luca Peyronel, „Spinning and Weaving at Tell Mardikh-Ebla (Syria): Some Observations on 
Spindle-Whorls and Loom-Weights from the Bronze and Iron Ages”, în Carole Gillis, Marie-
Louise B. Nosch, Ancient Textiles. Production, Craft and Society. Proceedings of the First 
International Conference on Ancient Textiles, held at Lund, Sweden, and Copenhagen, Denmark, 
on March 19-23, 2003, Oxford, Oxbow Books, p. 30. 
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Fig. 10. „Greutăţi” din lut ars investigate funcţional: [1].Cultura Starčevo-Criş 
(Zăuan-Dâmbul Cimitirului, L4-8/1977); [2] Cultura Ceramicii Liniare (Olteni-

Cariera de Nisip); [3] Cultura Vinča (Limba-Bordane, Limba-Vărăria; Alba Iulia-
Lumea Nouă); [4] Cultura Turdaş (Orăştie-Dealul Pemilor, L3/1992); [5] Cultura 

Petreşti (Păuca-Homm, L1/1965). 
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Fig. 11. Greutăţi din lut ars investigate funcţional, descoperite la Ariuşd-Dealul Tyiszk: 
[1] Complex-locuinţă 1910; [2] Cuptor Cp1/1979. 



 

 

 



 

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II (2013), pp. 69-82 

PLASTICA ANTROPOMORFĂ NEOLITICĂ DIN TRANSILVANIA.  
TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE 

 
 

MIHAI GLIGOR
 

 
Arheologului și Profesorului Vasile Chirica,  

la împlinirea vârstei de 70 de ani. 
 
Introducere. Contextualizare 
În epoca neolitică şi eneolitică, în afară de vase ceramice, din lut, au mai 

fost confecţionate numeroase alte artefacte, cu o funcţionalitate mai mult sau 
mai puţin clară, între care regăsim reprezentările figurative, cum sunt statuetele 
antropomorfe şi zoomorfe, protomele, vasele antropomorfe şi zoomorfe, 
capacele antropo-zoomorfe, machetele de altare de cult. În marea lor majoritate, 
aceste categorii de artefacte sunt puse în legătură directă cu manifestările legate 
de viaţa spirituală a comunităţilor umane ce au vieţuit în perioadele menţionate.  

Există opinii care susţin faptul că omul preistoric nu făcea disocieri 
tranşante între acţiunile care în prezent sunt clasificate drept materiale şi 
spirituale1. Se propune astfel prezentarea într-un ansamblu unitar a activităţilor 
sale, atât în ceea ce priveşte suportul lor material, cât şi sub aspectul ritual, 
simbolic, astfel încât componenta spirituală să fie asociată în permanenţă laturii 
vizibile, materiale, a acestor ocupaţii2. 

Privitor la interpretarea simbolisticii plasticii antropomorfe, studiile 
publicate în ultimele decenii au evidenţiat cu precădere componentele magico-
religioase şi practicile ritualice pe care plastica le înglobează3. Simbolurile şi 
gesturile pe care le „citim” atunci când studiem plastica antropomorfă, puse în 
conexiune cu contextul arheologic al descoperirilor, conduc deseori la 
importante concluzii privind organizarea socială4 sau spiritualitatea5 perioadei. 

                                                 
 This work was supported by a grant from the Romanian National Authority for Scientific 
Research, CNCS–UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0461. 
 Conferenţiar dr., Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul de Istorie, 
Arheologie şi Muzeologie. 
1 Nicolae Ursulescu, „Spiritual şi material în viaţa preistorică şi în concepţiile arheologiei 
preistorice”, în Carpica, XXXIII (2004), p. 6. 
2 Ibidem, p. 8. 
3 Anita Niculescu, „Multiperspectivitate în interpretarea simbolisticii plasticii antropomorfe din 
neolitic şi eneolitic”, în Terra Sebus, 2011 (3), pp. 25-51. 
4 Adam Crnobrnja, „Arrangement of Vinča culture figurines: a study of social structure and 
organization”, în Documenta Praehistorica, 2011 (XXXVIII), pp. 131-142, fig. 6, 9-10. 
5 Florin Draşovean, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timişoara, 1996 [Bibliotheca Historica 
et Archaeologica Banatiensis I], pp. 60-61; Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia, Felicia Monah, 
Constantin Preoteasa, Roxana Munteanu, Dorin Nicola, Poduri-Dealul Ghindaru. O troie în 
Subcarpaţii Moldovei, Piatra-Neamţ, 2003 [Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XIII], pp. 43-47, 
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Reprezentările antropomorfe modelate în lut din epoca neolitică şi 
eneolitică sunt cunoscute în literatura de specialitate sub diferite denumiri: 
sculpturi în lut6, statuete7, plastică8, figurine9, plastică în lut10. Unii autori 
utilizează pentru plastica antropomorfă termenul de idoli, având în vedere, 
probabil, atribute ce ţin cu precădere de viaţa spirituală11. 

Plastica antropomorfă reprezintă pentru cercetarea arheologică 
categoria de artefacte ce semnifică, prin încărcătura simbolică pe care o 

                                                                                                                            
107-111; Nicolae Ursulescu, Felix Tencariu, Religie şi magie la est de Carpaţi. Tezaurul cu obiecte 
de cult de la Isaiia, Iaşi, Editura Demiurg, 2006, pp. 82-122, fig. 17-18, 22, pl. III, V-VI. 
6 Vladimir Dumitrescu, Arta neolitică în România, Bucureşti, Editura Meridiane, pp. 53-55; Silvia 
Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1974, p. 89. 
7 Ioan Al. Aldea, „O statuetă cu cap mobil de la Petreşti”, în Sargetia, V (1968), pp. 11-13; Iuliu 
Paul, „Aşezarea neo-eneolitică de la Pianu de Jos (Podei), jud. Alba”, în SCMBI, 14 (1969), pp. 33-
88. 65-70; Vladimir Dumitrescu, The neolithic settlement at Rast, Oxford, 1980 [British 
Archaeological Reports, IS (72)], p. 56; Adrian Ursuţiu, „O statuetă neolitică de la Bernadea (jud. 
Mureş)”, în Marisia, 26 (2000), p. 25; Cristian I. Popa, „Discussion au sujet d’une statuette inédite 
de Răchita”, în Corviniana, 6 (2001), p. 60; Livian Rădoescu, „Statuete antropomorfe ale culturii 
Dudeşti. Analiza primară”, în V. Chirica, G. Bodi (ed.), Arta antropomorfă feminină în preistoria 
spaţiului carpato-nistrean, Iaşi, Editura Pim, 2010, pp. 205-220. 
8 Iuliu Paul, „Der gegenwärtige Foschungsstand zur Petreşti-Kultur”, în Praehistorische 
Zeitschrift, 56 (1981), 2, pp. 226-228; Idem, Cultura Petreşti, Bucureşti, Editura Museion, 1992, p. 
97; Andrei Zrínyi, „Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din valea superioară a Mureşului: 
săpăturile de la Goreni”, în Marisia, XI-XII (1981-1982), p. 10; Vladimir Dumitrescu, „Plastica 
neolitică din aşezarea de la Rast (jud. Dolj)”, în AMN, XXIV-XXV (1987-1988), p. 29; Sabin 
Adrian Luca, „Contribuţii la istoria artei neolitice. Plastica din aşezarea de la Liubcova-Orniţa, 
jud. Caraş-Severin”, în Banatica, X (1990), p. 6; Idem, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (I). 
Habitatul turdăşean de la Orăştie-Dealul Pemilor (punct X2), Alba Iulia, 1997 [Bibliotheca Musei 
Apulensis IV], pp. 64-67; Idem, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări 
arheologice la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, Alba Iulia, 2001 [Bibliotheca Musei 
Apulensis XVII], p. 80; Doina Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacu de Barcău, Timişoara, 1998 
[Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatiensis XVI], pp. 54-56; Idem, „Reprezentări plastice 
antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, în Crisia, XXXVI (2006), pp. 7-13; 
Sanda Băcueţ Crişan, Cristian Virag, „Plastica antropomorfă neolitică din nord-vestul României”, 
în C. Gaiu, C. Găzdac (ed.), Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa-Cluj-
Napoca, Editura Accent, 2006, pp. 43-60; Cristian I. Popa, Gruia Fazecaş, „Contribuţii la 
cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (Jud. Bihor)”, în 
Sargetia, SN, III (XXXIX) (2012), pp. 7-26; Camelia Vintilă, Carmen Pavel, Marian Neagu, „Noi 
aspecte ale plasticii antropomorfe descoperite la Dunărea de Jos” în MCA, SN, IX (2013), pp. 83-
96. 
9 Eugen Comşa, Octavian Răuţ, „Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la 
Zorlenţu Mare”, în SCIV, 20 (1969), 1, pp. 3-15; Svend Hansen, „Figurines in Pietrele: Copper Age 
ideology”, în Documenta Praehistorica, XXXVIII (2011), pp. 117-129. 
10 Draşovean, Cultura, p. 60. 
11 Gheorghe Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979 [Bibliotheca Musei Napocensis 
IV], pp. 88-100; Marius Ciută, Cristian Florescu, „Preliminary considerations regarding Vinča 
anthropomorphic figurines discovered in archaeological site Limba-Oarda de Jos, sectors Bordane, 
Şesu' Orzii and Vărăria (Alba County)”, în ATS, IX (2010), pp. 87-94. 
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transmite, dublată de aspectul estetic cu indiscutabile valenţe artistice, un reper 
valoros privind desluşirea elementelor de viaţă spirituală a comunităţilor 
umane. În consecinţă, figurinele antropomorfe sunt studiate ţinându-se seama 
atât de aspectele morfologico-tipologice, ce pot aduce informaţii privind 
încadrarea cultural-cronologică, cât şi de principalele atribute de suprastructură, 
văzute din perspectiva ideilor şi practicilor magico-religioase specifice 
perioadei, cu precădere a cultului fecundităţii şi fertilităţii12.  

Prin elementele de decor – între care excelează incizia sau pictura – 
statuetele din lut ars se transformă în adevărate documente ce ne pun la 
dispoziţie informaţii nepreţuite privind îmbrăcămintea, podoabele sau 
pieptănătura omului preistoric. Producţia de artefacte ce se încadrează în 
categoria largă a plasticii antropomorfe a atins apogeul în neolitic şi eneolitic13. 

Catalogul descoperirilor 
I. Cultura Vinča. Bogăţia plasticii vinčiene este binecunoscută14 şi 

constituie un bun reper privind înţelegerea atitudinii acestor comunităţi umane 
cu privire la viaţa spirituală. Siturile vinčiene transilvănene din valea Mureşului 
mijlociu nu fac excepţie de la această regulă15. 

Din cercetările vechi de la Alba Iulia-Lumea Nouă, menţionăm 
fragmentul de vas antropomorf16, descoperit în cadrul primelor campanii de 
cercetări arheologice. S. Hansen a inclus în cuprinzătoarea sa lucrare monografică 
privind plastica şi câteva statuete antropomorfe vinčiene17 din situl mai sus-
menţionat. Se adaugă plastica publicată de Sabin A. Luca18, cu precizarea că piesele 
nu sunt stratigrafiate şi că pe baza analizei tipologico-stilistice s-a stabilit că 

                                                 
12 Marija Gimbutas, The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe, San Francisco, 
Harper Collins, 1991. 
13 Marton Roska, Die Sammlung Zsófia von Torma, Cluj-Napoca, 1941; Olaf Höckmann, Die 
menschengestaltige Figuralplastik der südosteuropäischen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit, Teil 
1-2, Hildesheim, 1968; Eugen Comşa, Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul 
României, Bucureşti, 1995 [Biblioteca de Arheologie LIII]; Dan Monah, Plastica antropomorfă a 
culturii Cucuteni-Tripolie, Piatra-Neamţ, 1997 [Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, III]; Radian 
Andreescu, Plastica antropomorfă gumelniţeană. Analiză primară, Bucureşti, 2002 [Muzeul 
Naţional de Istorie a României, Monografii III]; Svend Hansen, Bilder vom Menschen der 
Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in 
Südosteuropa, Teil I-II, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 2007; Douglas Bailey, „The figurines of 
Old Europe”, în D. Anthony (ed.), The Lost World of Old Europe: The Danube Valley 5000-3500 
BC, Princeton, Princeton University Press, 2009, pp. 112-127. 
14 Hansen, Bilder. 
15 Ciută, Florescu, Preliminary, fig. 2-32; Gheorghe Lazarovici, Magda Lazarovici, Marco Merlini, 
Tărtăria and the sacred tablets, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011. 
16 Dumitru Berciu, Ion Berciu, „Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944-1947”, în Apulum, 
III (1946-1948), 1949, fig. 3/9, pl. I. 
17 Hansen, Bilder, Taf. 278/1-2, Taf. 292/3. 
18 Sabin Adrian Luca, „Noi descoperiri de plastică neolitică şi eneolitică la Tărtăria şi Lumea Nouă, 
jud. Alba şi câteva probleme ale tipologiei şi cronologiei acestora”, în Apulum, XXXIX (2002), pp. 
39-43, pl. I/1-2, 5, pl. II/1-2, 5, foto 1/4, foto 2/1-2, 3-4, foto 4/1. 
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apartenenţa culturală a statuetelor în discuţie se leagă de secvenţe de locuire 
aparţinând neoliticului mijlociu şi dezvoltat.  

Prezentăm în rândurile de mai jos un număr de cinci piese de plastică 
vinčiană de la Lumea Nouă, rezultate din ultimele campanii de cercetări 
arheologice. 

I.1. Protomă antropomorfă (Pl. I/1a-1b)19.  

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. II/2003, □D1, ▼0,95 m. 
Dimensiuni: H = 70 mm; l = 50 mm; Dimensiuni ale capului: H = 37 mm; l = 34 
mm. 
Piesa provine de la un vas ars în atmosferă oxidantă, categoria semifină. 

S-a păstrat adosată la peretele vasului a cărei parte componentă era, astfel că nu 
poate fi pusă în discuţie categoria de plastică la care includem piesa. Pasta este 
bine degresată, cu nisip cu bobul potrivit. Capul este de formă ovală, ascuţit spre 
gură, sunt redaţi doar ochii şi nasul, stilizat, prin intermediul a două creste ce se 
intersectează, în formă de T. Protome antropomorfe de factură vinčiană mai 
cunoaştem din aşezarea de la Parţa20 şi de la Liubcova21. 

I.2. Statuetă antropomorfă feminină (Pl. I/2a-2c)22.  

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. III/2005, □C, ▼0,65-0,85 m. 
Dimensiuni: H = 70 mm; Dm = 35 mm. 
Statueta este lucrată dintr-o pastă frământată cu grijă, arsă oxidant, 

categoria semifină. Figurina se încadrează în categoria statuetelor cu corp 
cilindric, lăţit la bază, terminat cu o talpă plată sau un soclu mic şi prezintă o 
înclinare a corpului spre dreapta. Capul nu se mai păstrează. Dintre atributele 
feminine, sunt modelaţi asimetric sânii.  

Caracteristicile morfologice ale capului reprezintă elemente importante 
pentru datare. Lipsa acestuia nu permite o încadrare mai fină, însă cu 
certitudine se arondează fazei B a culturii Vinča. Tipul figurinelor cu corpul 
cilindric, cu partea inferioară realizată sub forma unui soclu mic, rotund, se 
întâlneşte la Zorlenţu Mare23. 

I.3. Statuetă antropomorfă (Pl. I/3a-3d). 
Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. V/2006, passim. 
Dimensiuni: H = 42 mm; Dm = 25 mm. 

 Statueta este lucrată dintr-o pastă preparată cu grijă, are drept degresant 
nisipul cu bobul fin, arsă oxidant, culoare roşiatic-cărămizie. Păstrată 
fragmentar, doar partea superioară, artefactul în discuţie se încadrează cel mai 
probabil în categoria statuetelor cu corp cilindric. Faţa este realizată oblic, de 

                                                 
19 Gligor, Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, 
Cluj-Napoca, Editura Mega, pl. CLI/2. 
20 Lazarovici, Neoliticul, pl. XXI/G-14, H-7, 12. 
21 Luca, Contribuţii, fig. 2/5a-c. 
22 Gligor, Aşezarea, pl. CL/2a-2c. 
23 Comşa, Răuţ, Figurine, fig. 1/1-4, 15-16, fig. 2/5-6, 8, 12, 14. 
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manieră schematică, având reprezentat numai nasul, proeminent, marcat prin 
intermediul unei creste. O mică proeminenţă circulară în partea stângă a 
capului desemnează urechea. Lipsesc alte detalii ale feţei. 

Liniile incizate paralele, dispuse vertical pe corpul statuetei în partea 
opusă feţei, sugerează podoaba capilară24. Exemplarul de la Lumea Nouă ne 
înfăţişează o persoană cu părul lung, îngrijit. O linie incizată ce traversează oblic 
gâtul statuetei pe ambele părţi – pe care sunt realizate perpendicular mici incizii 
– poate juca rolul unei podoabe de tipul unui şirag de mărgele. 

Forma aproximativă a statuetei în discuţie o putem reconstitui după 
piese întregi cunoscute, precum cea de la Vinča25. 

Pe baza analizei tipologico-stilistice, avansăm drept încadrare faza B a 
culturii Vinča, foarte probabil piesa aparţine nivelului cu materiale de această 
factură din Sp. V/2006. 

I.4. Protomă antropomorfă? (Pl. I/4a-4c).  

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. II/2011, □A, Bordeiul B1, 
▼1,10 -1,30m;  
Dimensiuni: H = 40 mm; l = 43 mm. 
Piesa ceramică în studiu se prezintă sub forma unei protome 

antropomorfe, cu corpul aplatizat, care reconstituie parţial, cel mai probabil, un 
fragment din buza unui vas. Spre o atare opţiune de încadrare tipologico-
funcţională ne-a condus forma uşor concavă, mai pronunţată în zona umerilor, 
care ne îndeamnă să propunem această clasificare. 

Suprafaţa nu a beneficiat de o finisare deosebită, arderea este 
reducătoare, culoare cenuşie-deschisă. Considerăm că silueta umană a fost 
confecţionată odată cu vasul de care aparţine, nefiind probabil singura protomă 
antropomorfă inclusă în modelajul final al vasului. 

Zona umerilor este decorată cu linii incizate dispuse oblic spre piept. 
Important de menţionat este faptul că ruptura piesei s-a produs exact pe 
traiectul inciziilor oblice dinspre partea exterioră a piesei. Forma capului este 
alungită, cu marginile rotunjite, iar gâtul nu este delimitat vizibil. 

Trăsăturile faciale sunt schematic redate. Ochii sunt realizaţi prin două 
incizii drepte, nasul apare sub forma unei mici proeminenţe, iar gura nu este 
indicată. 

O analogie destul de apropiată în privinţa încadrării tipologice a 
artefactului nostru găsim la un fragment de vas antropomorf de la Rast26. 

I.5. Capac antropomorf (Pl. I/5a–5c)27.  

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. I/2008, □A, ▼0,70 m/L1;  

                                                 
24 Hansen, Bilder, Taf. 110/1; Taf. 247/2; Taf. 277; Taf. 285/1; Taf. 320/3-7; Taf. 350/1; Taf. 358; 
Taf. 360/1; Taf. 512/1-9; Taf. 513/12; Taf. 525/4; Abb. 138/2. 
25 Ibidem, Taf. 248/2. 
26 Dumitrescu, Rast, pl. LXXVI/96. 
27 Gligor, Aşezarea, pl. CL/1a-1c. 
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Dimensiuni: H = 67 mm; l = 58 mm. 
Piesa se păstrează în stare fragmentară, doar jumătatea dreaptă a părţii 

superioare a piesei. Artefactul se încadrează în categoria semifină, decorul este 
compus din banda incizat-punctată, prezintă o ardere reducătoare. Butonul 
capacului este realizat înfăţişând capul uman. Elementele faţei sunt marcate 
schematic, nasul alungit, tras din pastă, ochii oblici şi sprâncenele reprezintă 
elementele caracteristice. În zona feţei se observă linii incizate paralele şi oblice. 
Mâinile – realizate la fel schematic – sunt perforate, permiţând prinderea 
capacului. 

Atributele tipologico-stilistice ale statuetelor în studiu ne indică 
momentul cronologic Vinča B la care putem înscrie plastica vinčiană de la 
Lumea Nouă, prezentată în rândurile de faţă. Această încadrare este susţinută şi 
de materialul arheologic alături de care se găseşte asociată, în stratul de cultură 
sau în complexele cercetate28. 

II. Grupul Foeni 
Grupul cultural Foeni a fost definit relativ recent29, motiv pentru care şi 

plastica atribuită purtătorilor acestui grup cultural este încă destul de puţin 
cunoscută. Cercetările recente de la Alba Iulia-Lumea Nouă şi Petreşti-Groapa 
Galbenă au condus la descoperirea unor piese din categoria statuetelor 
antropomorfe, pe care le prezentăm mai jos. 

II.1. Statuetă cu cap mobil (Pl. II/1a-1c)30. 

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. V/2006, L1, □2-3, S II, ▼1,80 
m; 

Dimensiuni: H = 43 mm; l: 40 mm; Dm = 22 mm. 

Includem în categoria statuetelor perforate aşa-numitele statuete 
tesalice sau cu cap mobil. 

Este o statuetă cu cap mobil „clasică”, figurină-torso, cu corpul 
trapezoidal, elipsoidal în secţiune, cu braţele oblice, perforată între umeri de la 
un capăt la celălalt, gaura servind la introducerea capului, ce a fost modelat 
separat. Pasta din care este confecţionată piesa este omogenă, a fost utilizat ca 
degresant nisipul fin, arderea este mixtă, rezultând o culoare cărămiziu-cenuşie. 
A beneficiat de o netezire atentă a corpului, rezultând la final o statuetă 
elegantă, cu dimensiuni bine proporţionate. 

II.2. Statuetă cu cap mobil (Pl. II/2a-2d)31. 

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. V/2006, □1, S III, ▼1,00-1,20 
m. 
Dimensiuni: H = 52 mm; l = 27 mm. 
Statueta în discuţie este ruptă pe traiectul perforaţiei verticale. S-a 

                                                 
28 Ibidem, pp. 59-62, pl. L-LXII. 
29 Ibidem, pp.172-176. 
30 Ibidem, pl. CLII/7a-7c. 
31 Ibidem, pl. CLI/3a-3d. 
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păstrat partea stângă a piesei, cu o linie incizată practicată în diagonală, de la 
umăr spre bazin. Există opinii conform cărora liniile incizate, vizibile pe corpul 
figurinelor cu cap mobil, provin de la sforile cu care se fixa capul statuetei32. 

Statuetele de la Lumea Nouă se încadrează – după clasificarea realizată 
de Gh. Lazarovici pentru idolii perforaţi antropomorfi – tipului III, varianta 
b233. În aşezările neolitice din Banat se cunosc numeroase descoperiri de aceeaşi 
factură: Zorlenţ34, Sălbăgelu Vechi35, Liubcova36, Ruginosu37, Uivar38, Sânmihaiu 
Român-Deal39. De asemenea, mai aflăm statuete cu cap mobil la Rast40, 
Gumelniţa41, dar şi la Vinča42. În arealul transilvănean, dintre statuetele cu cap 
mobil de la Turdaş, două sunt modelate aproape identic43 cu statueta din 
inventarul locuinţei L1/Sp. V-2006. N. Vlassa a mai publicat figurine cu cap 
mobil de la Turdaş44 – foarte asemănătoare cu cele de la Lumea Nouă – din 
colecţia Zsófia Torma. Mai amintim şi exemplarele de la Petreşti45.  

II.3. Mâner capac antropomorf? (Pl. I/3a-3c)46. 

Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. I/2008, □B, ▼0,40–0,60 m. 
Dimensiuni: H = 72 mm; Dm = 40 mm. 
Piesa aparţine categoriei semifine, arderea este mixtă, obţinându-se o 

culoare cărămiziu-cenuşie. Starea fragmentară îngreunează identificarea cu 
exactitate a categoriei din care face parte artefactul în discuţie. Înclinăm spre a 
include această piesă în categoria capacelor antropomorfe cu mâner, dacă 
acceptăm faptul că peretele rupt aproape în totalitate de la capătul piesei de 
formă cilindrică aparţinea unui capac. Aspectul antropomorf al piesei este dat de 

                                                 
32 Nicolae Vlassa, „Douăsprezece figurine cu cap mobil de la Turdaş”, în Sargetia, IV (1966), p. 9. 
33 Lazarovici, Neoliticul, pp. 94-98, fig. 8. 
34 Ibidem, pl. XXI/D 6, 8-10, F 5-7, pl. XXII/F 6, 8, 11-13, G 16. 
35 Draşovean, Cultura, pl. XXV/3-6, 10-11. 
36 Eugen Comşa, „Donées concertant la civilisation Vinča du sud-ouest de la Roumanie”, în Dacia, 
N. S., XIII (1969), fig. 23/9; Lazarovici, Neoliticul, pl. XXII/A 18. 
37 Lazarovici, Neoliticul, pl. XXII/B 10. 
38 Wolfram Schier, Florin Draşovean, „Vorbericht über die rumänisch-deutschen Prospektionen 
und Ausgrabungen in der befestigten Tellsiedlung von Uivar, jud. Timiş, Rumänien (1998-2002)”, 
în Praehistorische Zeitschrift, 79 (2004), 2, Abb. 21/5. 
39 Sabin Adrian Luca, „Issues in Defining the Foeni–Mintia Cultural Group in Transylvania”, în V. 
Cotiugă, F. A. Tencariu, G. Bodi (ed.), Studia in Honorem Magistri Nicolae Ursulescu Quinto et 
Sexagesimo Anno, “Alexandru Ioan Cuza” University Publishing House, Iaşi, 2009, fig. 2/5, 7. 
40 Dumitrescu, Rast, pl. LXXIII/91. 
41 Vladimir Dumitrescu, „O nouă statuetă de tip tesalic descoperită la Gumelniţa”, în SCIV, XI 
(1960), 2, pp. 245-246, fig. 1; Idem, „Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1960”, în SCIV, 17 
(1966), 1, fig. 3. 
42 MilojeVasić, Preistoriska Vinča, III, Beograd, 1936, tab. CXXXVI/640a-b. 
43 Roska, Die Sammlung, Taf. CXXXVII/1-2. 
44 Vlassa, Douăsprezece figurine, pl. A/2-3, 5. 
45 Aldea, O statuetă, p. 12, fig 1/a-b; Cristian I. Popa, „Two Statuettes with Mobile Heads from 
Petreşti-Groapa Galbenă”, în Marisia, XXXI (2011), pl. I/1-2. 
46 Gligor, Aşezarea, pl. CL/3a-3c. 
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faptul că la partea superioară a mânerului sunt reliefaţi ochii şi nasul, părţi 
componente ale feţei umane. „Faţa” este modelată uşor asimetric, cu o înclinare 
spre stânga. Văzută din spate, piesa are la partea superioară un aspect discoidal. 

Pentru capacul cu mâner antropomorf de la Lumea Nouă cele mai bune 
analogii se găsesc la piese similare gumelniţene47. Din aşezarea gumelniţeană de 
la Vităneşti-Măgurice, un interesant capac cu mâner antropo-zoomorf a fost 
publicat recent48. Din cultura Boian, tot în stare fragmentară, avem un artefact 
prezentat drept capac cu apucătoare49. O piesă asemănătoare se cunoaşte din 
situl de la Podgorica50. 

II.4. Statuetă antropomorfă feminină (Pl. II/4a-4c)51.  
Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. V/2006, passim; 
Dimensiuni: H = 40 mm; l = 35 mm. 

Pasta din care este confecţionat artefactul este densă şi omogenă, a fost 
utilizat ca degresant nisipul fin. Corpul statuetei este lustruit, arderea este 
oxidantă, rezultând o culoare cărămizie. 

Statueta este modelată cu mâinile întinse şi ridicate în sus de la cot, 
picioarele sunt redate simplificat, sub forma unui singur membru, de aspect 
cilindric. Ambele mâini sunt parţial rupte, cel mai probabil accidental. Din 
atributele statuetelor feminine, apar clar reprezentaţi sânii, simetric, sub forma 
unor proeminenţe circulare. Capul, de formă cilindrică, are nasul proeminent şi 
ochii realizaţi prin executarea unei perforaţii orizontale, gâtul nu este clar 
delimitat de corp. Modelarea nasului trimite spre cunoscutele statuete 
precucuteniene de la Isaiia-Balta Popii52.  

Este posibil ca statueta să fi avut şi rolul unei amulete, atârnată de gât, 
prin utilizarea perforaţiilor ce desemnează ochii drept orificii de prindere. 
Modelajul capului şi poziţia braţelor statuetei descrise mai sus amintesc de 
statuetele de la Pianu de Jos-Podei53. Dacă ne referim tot la poziţia mâinilor, mai 
aducem în discuţie o statuetă – apropiată ca poziţionare geografică a locului 
descoperirii dar şi cronologic – de la Brănişca54. 

II.5. Statuetă antropomorfă (Pl. II/5a-5c)55.  

                                                 
47 Valentina Voinea, Ceramica complexului cultural Gumelniţa-Karanovo VI. Fazele A1 şi A2, 
Constanţa, Editura Ex Ponto, 2005, pl. 113/1-7. 
48 Katia Moldoveanu, „Un capac cu mâner antropo-zoomorf descoperit la Vităneşti-Măgurice, jud. 
Teleorman”, în Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, 4 (2012), pl. I-II. 
49 Valentin Parnic, “Catalogul expoziţiei”, în Civilizaţia Boian pe teritoriul României, Călăraşi, 
Muzeul Dunării de Jos, 1999, p. 30, fig. 81. 
50 Hansen, Bilder, Taf. 198/1. 
51 Gligor, Aşezarea, pl. CLII/8a-8c. 
52 Ursulescu, Tencariu, Religie, fig. 2-20. 
53 Paul, Aşezarea, pl. II/1a-1d, 2a-2c, 3a-3c. 
54 Sorin Tincu, Antoniu Marc, „Discuţii pe marginea a două statuete antropomorfe descoperite în 
aşezarea de la Brănişca-Pe Hotar (judeţul Hunedoara)”, în Corviniana, XII (2008), pl. 2, 4. 
55 Gligor, Aşezarea, pl. CLII/9a-9c. 
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Context arheologic: Alba Iulia-Lumea Nouă, Sp. III/2006, □5, S I, ▼0,80 m. 
Dimensiuni: H = 33 mm; l = 30 mm. 
Pasta din care este confecţionată piesa este densă şi omogenă, a fost 

utilizat ca degresant nisipul fin. Arderea este oxidantă, rezultând o culoare 
gălbui-portocalie. 

Pentru statueta în studiu, sexul nu poate fi precizat. Au fost redate 
părţile anatomice ale feţei: urechile proeminente, modelate neuniform, sub 
forma a doi lobi şi perforate, nasul masiv şi ochii marcaţi de două puncte 
incizate, gura printr-o incizie scurtă orizontală. Capul propriu-zis este modelat 
asemenea unei creste. Este posibil ca prin perforaţiile urechilor să fi fost 
introduse elemente ornamentale. 

II.6. Statuetă antropomorfă feminină (Pl. II/6a-6d). 
Context arheologic: Petreşti-Groapa Galbenă (jud. Alba), Sp. I/2011, C017, ▼ 
0,85m; 
Dimensiuni: H = 67 mm; l = 41 mm. 
Este o statuetă de sex feminin, păstrată în stare fragmentară. Pare foarte 

probabilă ruperea intenţionată a părţii superioare a corpului statuetei, de la bust 
în sus. Zona la care ne referim prezintă o ruptură fără margini, aproape netedă, 
ca şi cum partea cu bustul şi capul statuetei ar fi secţionată în cadrul unei 
operaţiuni deliberate, atent executată.  

Pasta din care a fost confecţionată statueta este fină, are în compoziţie 
nisip şi mică, şi a beneficiat de o ardere reducătoare, rezultând o culoare gălbui-
cenuşie. La pipăit, pasta din care a fost lucrată statueta are o consistenţă 
săpunoasă.  

Picioarele nu sunt delimitate, s-a modelat un singur membru de formă 
ovală, care se termină printr-o talpă. Abdomenul este puţin scos în evidenţă, iar 
ombilicul este redat printr-o împunsătură. 

Ornamentarea piesei a beneficiat de o atenţie deosebită şi s-a realizat 
prin incizii pe întreg corpul statuetei. Constatăm organizarea ornamentelor 
incizate în regiştri distincţi, ce ţin seama şi de morfologia piesei. Fesele sunt 
puternic conturate, organul sexual feminin este sugerat prin realizarea a două 
cercuri concentrice în zona pubiană; cercul interior este umplut cu puncte. 
Posteriorul este ornamentat asimetric, partea stângă cu linii paralele înscrise 
într-un cerc deschis, iar partea dreaptă prin mai multe cercuri concentrice. 

Pentru statueta fragmentară descoperită în urma săpăturilor de la 
Petreşti-Groapa Galbenă, observăm aşadar o steatopigie pronunţată, mai ales 
dacă ne referim la partea dorsală. Canoanele de realizare a piesei ne conduc spre 
figurina feminină de la Păuca-Homm56, încadrată de Iuliu Paul în faza A a 
culturii Petreşti. Mai identificăm analogii importante în mediul ariuşdian la o 

                                                 
56 Paul, Cultura, pl. L/1-1a. 
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statuetă descoperită la Malnaş-Băi57. Într-un studiu anterior, am publicat 
ceramică de la Petreşti din săpăturile vechi58, arătând posibilele legături ale 
purtătorilor grupului Foeni cu comunităţile de tip Ariuşd59. Statueta descoperită 
în campania anului 2011, în complexul adâncit C017, alături de materiale 
ceramice de cea mai bună factură Foeni, vine să confirme aceste legături, 
posibile şi prin prisma raporturilor cronologice60. Complexul adâncit de unde 
provine statueta prezentată mai sus este suprapus de stratul Petreşti cu ceramică 
pictată tipică fazei A-B61. Cum am mai precizat anterior62, evoluţia grupului 
Foeni în Transilvania marchează finalul neoliticului târziu în spaţiul 
intracarpatic şi debutul eneoliticului timpuriu. 

Discuţii  
Prin excelenţă cunoscute ca parte componentă a vieţii spirituale a 

omului neolitic, considerate deseori elemente de datare cultural-cronologică, 
piesele de plastică din lut sunt deopotrivă şi importante „documente” istorice. 
Coroborând datele arheologice, încercăm să descifrăm semnificaţiile acestui tip 
de artefact pentru comunităţile umane din acea vreme.  
 Analiza primară a reprezentărilor plastice din lut ars discutate în articolul 
de faţă ne-a oferit informaţii importante privind contextul arheologic al 
descoperirii, dimensiunile, tehnologia de confecţionare şi ardere a statuetelor, 
încadrarea tipologică, ornamentica, apartenenţa cultural-cronologică. 

Toate statuetele din lotul studiat reprezintă personaje aflate în poziţie 
verticală. Statuetele realizate cu membrele superioare ridicate în sus (Pl. II/1, 
4a-4c) sunt interpretate în literatura de specialitate ca reprezentând oranta63. 

Pentru statuetele fragmentare de la Pl. II/4a-4c, 5a-5c, precizăm faptul 
că perforaţii în zona lobilor urechilor sunt întâlnite frecvent la piesele din 

                                                 
57 Sandor Sztáncsuj, „Human representations in the Ariuşd culture in Transylvania”, în In medias 
res praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata. 
Edidit George Bodi, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2009, fig. 4/6. 
58 Mihai Gligor, „Materiale ceramice Foeni din Transilvania”, în AUA hist., 13 (2009), pl. I/1-2. 
59 Ibidem, p. 53. 
60 Cornelia-Magda Lazarovici, „Absolute Chronology of the Late Vinča Culture in Romania and its 
Role in the Development of the Early Cooper Age in Romania”, în Homage to Milutin Garašanin, 
Belgrad, 2006, fig. 6; Mihai Gligor, „Contribuţii la cronologia absolută a complexului funerar de la 
Alba Iulia-Lumea Nouă. Noi date 14C AMS”, în AUA hist., 16 (2012), I, fig. 3. 
61 Mihai Gligor, Mariana Roşu, Călin Şuteu, „New Evidence on Burial Practices in Petreşti 
Culture”, în MCA, SN, IX (2013), pl. II-V. 
62 Mihai Gligor, Mariana Roşu, Viorel Panaitescu, „Bioarchaeological Inferences from Neolithic 
Human Remains at Alba Iulia-Lumea Nouă (Romania)”, în R. Kogălniceanu, R. Curcă, M. Gligor, S. 
Straton (Eds), „Homines, Funera, Astra”. Proceedings of the International Symposium on Funerary 
Anthropology. 5-8 june 2011, ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia, Romania), Oxford, 
Archaeopress, [British Archaeological Reports, International Series 2410] (2012) p. 58. 
63 Vasile Chirica, Mădălin Văleanu, Codrin Chirica, „Motivul orantei în arta şi religiile paleolitice 
şi neo-eneolitice”, în V. Chirica, G. Bodi (ed.), Arta antropomorfă feminină în preistoria spaţiului 
carpato-nistrean, Iaşi, Editura Pim, 2010, pp. 161-185, fig. 5. 
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mediul gumelniţean64. Pe de altă parte, observăm că statuetele sunt modelate în 
canoanele plasticii din faza Vinča C1. Acest indiciu ne sugerează o perpetuare a 
tradiţiilor de modelare în cadrul grupului Foeni din Vinča târzie şi, totodată, 
marchează şi palierul cronologic post Vinča C1, dar pot sugera şi o filieră 
genetică comună, aceea a neoliticului mijlociu macedonean. 

Din cele 11 reprezentări plastice incluse în categoria statuetelor, 
protomelor sau capacelor antropomorfe ce fac obiectul studiului de faţă, despre 
o singură piesă putem afirma cu certitudine că nu a fost ruptă intenţionat (Pl. 
II/4a-4c). Fragmentarea în arheologie – cu precădere în cadrul plasticii şi 
ceramicii neolitice şi eneolitice – a fost amplu discutată în literatura de 
specialitate a ultimelor două decenii65 şi rămâne un subiect de actualitate. 

Procesul intenţionat de rupere a statuetelor – prin desprinderea capului 
de restul corpului – s-a desfăşurat, în cadrul unor ritualuri, element adus în 
discuţie constant de cercetători66. Starea fragmentară a statuetelor este 
considerată rezultatul ruperii intenţionate şi în cazul unor figurine 
antropomorfe vinčiene de la Tărtăria67. 

Pentru statuetele vinčiene păstrate în stare fragmentară, o încercare de 
reconstituire pleacă în mod firesc de la exemplarele cunoscute până în prezent 
din aria de dezvoltare a culturii. Astfel, la statuetele rupte în zona bustului, 
bănuim că mai sus de sâni erau modelate braţele, indicate lateral. La fel, capul 
era modelat având nu de puţine ori pe faţă o mască, de formă triunghiulară68. 

                                                 
64 Voinea, Ceramica, pl. 106/2, 4; pl. 108/1, 4-5, 11; pl. 109/1, 3-4; pl. 112/1-2, 4; pl. 115/1-2, 4; 
Hansen, Figurines, fig. 14; Camelia-Mirela Vintilă, Carmen Pavel, Marian Neagu, „Noi aspecte ale 
plasticii antropomorfe descoperite la Dunărea de Jos”, în MCA, SN, IX (2013), fig. 1/2, fig. 4/2. 
65 John Chapman, Fragmentation in Archaeology: People, Places and Broken Objects in the 
Prehistory of Southeastern Europe, London, Routledge, 2000; Idem, „Object Fragmentation and 
Past Landscapes”, în Bruno David, Julian Thomas (ed.), Handbook of Landscape Archaeology, 
Walnut Creek, Left Coast Press, pp. 187-201; John Chapman, Bisserka Gaydarska, Parts and 
wholes: Fragmentation in Prehistoric Context, Oxford, Oxbow Books, 2007, pp. 53-70, 113-142; 
B. Gaydarska, J. Chapman, A. Raduntcheva, B. Koleva, „The Châine Opératoire Approach to 
Prehistoric Figurines: an Example from Dolnoslav, Bulgaria”, în C. Renfrew, I. Morley (ed.), 
Image and imagination. A global prehistory of figurative representation, Cambridge, McDonald 
Institute for Archaeological Research, 2007, pp. 177-190. 
66 Luca, Contribuţii, p. 42; Idem, Noi descoperiri, p. 45; Marian Neagu, Neoliticul mijlociu la 
Dunărea de Jos, Călăraşi, 2003, [Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos XX], p. 134, tab. IV; 
Camelia-Mirela Vintilă, Carmen Pavel, Marian Neagu, Noi aspecte, fig. 2/3-4, fig. 3/1-3, fig. 5/3-4, 
fig. 6/1-3. 
67 Gheorghe Lazarovici, Marco Merlini, „New archaeological data refering to Tărtăria tablets”, în 
Documenta Praehistorica, XXXII (2005), fig. 16a-16b; Lazarovici et al., Tărtăria, fig. VIIB.3. 
68 Hansen, Bilder, Taf. 246; László Domboróczky, „The symbolism of triangular ALP heads”, în 
Annales Musei Agriensis, XLI ( 2005), table 6/5; Wolfram Schier, „Die Maske von Uivar”, în 
Masken Menschen Rituale. Alltag und Kult vor 7000 Jahren in der prähistorischen Siedlung von 
Uivar, Rumänien, Würzburg, Xpress, 2005 [Martin-von-Wagner-Museum der Universität 
Würzburg, 21. April – 10. Juli 2005], pp. 54-61. 
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În privinţa statuetelor cu cap mobil, avem un exemplu elocvent de 
tradiţie şi continuitate în canonul de modelare. Se afirmă faptul că migraţia 
Vinča C1 este asociată cu elemente cum sunt idolii perforaţi de „tip thessalian” 
sau de tip „Zorlenţu Mare”69. Constatăm astfel faptul că acest tip de statuetă cu 
cap mobil îl întâlnim începând cu faza B2 a culturii Vinča şi rămâne o prezenţă 
constantă inclusiv în vremea purtătorilor grupului Foeni.  

Rămâne încă de lămurit dacă pentru spaţiul intracarpatic discutăm de 
importuri din faza finală Vinča C1 sau deja suntem în faţa unei preluări a 
canoanelor de modelare vinčiene în catalogul reprezentărilor figurative a 
comunităţilor Foeni. În ambele situaţii, descoperirea statuetelor cu cap mobil 
reprezintă un important element de cronologie relativă şi ne permite să 
constatăm faptul că purtătorii grupului Foeni păstrează încă tradiţia plasticii din 
faza Vinča târzie, marcând cronologic momentul migraţiei spre spaţiul 
intracarpatic.  

Statueta de la Petrești-Groapa Galbenă reprezintă, în opinia noastră, o 
nouă etapă în evoluţia plasticii antropomorfe de la finalul neoliticului târziu 
transilvănean. Se dezvoltă, probabil datorită contactelor cu comunităţile de tip 
Turdaș, un nou canon de modelare și ornamentare în cadrul plasticii grupului 
Foeni, ce se regăsește ulterior în repertoriul statuetelor petreștene. 

O experienţă importantă în încercarea de a înţelege plastica 
antropomorfă neolitică şi eneolitică se leagă de impactul vizual, de studiul 
simbolismului corpului70. D. Bailey remarca faptul că una dintre cele mai 
izbitoare impresii create de figurinele din această perioadă este dată de 
diversitatea de reprezentări ale corpului, diferite în fiecare cultură; astfel, 
fiecare grup a menţinut o coerenţă internă în realizarea formei corpului şi în 
decorare, păstrând distinctă în acest mod identitatea comunităţii faţă de 
celelalte71. 

 
 
 
 

                                                 
69 Cornelia Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din 
România. (I) Neoliticul, Iaşi, Editura Trinitas, p. 571. 
70 Bisserka Gaydarska, „The ‘no’s’ to the left have it!’: sidedness and materiality of prehistoric 
artifacts”, în Andrew Cochrane, Andrew Jones (ed.), Visualising the Neolithic: Abstraction, 
Figuration, Performance, Representation, Oxford, Oxbow Books, 2012 [Neolithic Studies Group 
Seminar Paper 13], pp. 246-256. 
71 Bailey, The figurines, p. 125. 
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ARTA MINIATURALĂ DIN SITUL DE LA PORŢ-CORĂU: STATUETELE 
ANTROPOMORFE. STUDIU PRELIMINAR 

 
 

SANDA BĂCUEŢ CRIŞAN
 

 
Situl de la Porţ/Suplacu de Barcău-Corău, unul dintre cele mai intens 

cercetate situri din nord-vestul României, este locul de provenienţă a 
numeroase piese miniaturale, unele dintre ele deja prezentate în literatura de 
specialitate1. Ultimele trei campanii de cercetare ale sitului (2010-2012) au dus 
la creşterea numărului de piese, remarcându-se în special cele aproape 100 de 
statuete antropomorfe sau fragmente de vase antropomorfe. Deşi majoritatea 
statuetelor aparţin tipurilor deja cunoscute în literatura de specialitate, 
observăm apariţia unor tipuri noi, care întregesc repertoriul de piese şi dau 
unele indicii cu privire la influenţele culturale ce şi-au făcut locul în 
comunitatea/comunităţile stabilite în acest areal. 

De la început remarcăm faptul că, deşi în număr mare, prea puţine 
statuete au fost recoltate din complexe, majoritatea fiind identificate în nivel. 
Dată fiind tehnica de confecţionare, figurinele tipice acestui sit fiind simple 
conuri decorate şi având figurate uneori elementele anatomice ale feţei, 
majoritatea sunt descoperite întregi, deteriorările observabile datorându-se 
trecerii timpului şi nu unei intenţii de fragmentare. Am efectuat o selecţie a 
celor mai reprezentative piese descoperite în ultimii ani, urmând ca, în analiza 
lor, să avem în vedere contextul descoperirii, tipul, dimensiunile şi pasta. 

1. Statuetă antropomorfă – hermafrodit? – identificată în S6/2011,  într-
un şanţ de fundaţie, la -1,25 m, într-un complex atribuit etapei a II-a a locuirii 
de tip Suplac. Confecţionat din pastă semifină, faţa triunghiulară având marcaţi 
ochii cu arcade proeminente şi nasul alungit, braţe scurte, două mici 
proeminenţe indică sânii, în partea inferioară o protuberanţă reprezintă 
probabil un falus. Piesa pare să fi fost lipită de ceva, baza prezentând urme de 

                                                 
 This work was supported by a grant from the Romanian National Authority for Scientific 
Research, CNCS–UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0461. 
 Cercetător dr., Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. 
1 Doina Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacu de Barcău, Timişoara, Editura Mirton, 1998, pp. 
54-56; Sanda Băcueţ Crişan, Cristian Virag, „Plastica antropomorfă neolitică din nord-vestul 
României”, în C. Gaiu, C. Găzdac (ed.), Fontes Historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, 
Bistriţa - Cluj-Napoca, Editura Accent, 2006, pp. 43-60; Sanda Băcueţ Crişan, Neoliticul şi 
Eneoliticul timpuriu în Depresiunea Şimleului, Sibiu, Editura Altip, 2008 [Bibliotheca Brukenthal 
XXIII], pp. 23-24, 59-61, Pl. 71/1, 72/1, 2, 5, 6; Eadem, „Consideraţii privind lingurile biberon 
neolitice”, în AUA hist., 13 (2009), pp. 59-68; Eadem, „Vasele miniaturale în descoperirile 
arheologice. Aşezările neolitice din judeţul Sălaj”, în Crisia, XLI (2011), pp. 69-81; Cristian I. 
Popa, Gruia Fazekas, „Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de 
la Suplacu de Barcău (jud. Bihor)”, în Sargetia, SN, III (XXXIX) (2012), pp. 7-26. 
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ruptură. Înălţime: 8 cm (Pl. III/1 a, b). 
2. Statuetă fragmentară, identificată în nivel, S21/2012, la -0,80 m. După 

nivelul de descoperire şi pastă, aparţine nivelului II de tip Suplac. Confecţionată 
din pastă semifină, faţa triunghiulară având marcat doar nasul. Ruptă la nivelul 
gâtului, nedecorată. Înălţimea fragmentului este de 5 cm (Pl. III/2). 

3. Statuetă fragmentară identificată în S19/2012, la -0,60-0,70 m, nivelul 
II Suplac. Confecţionată din pastă semifină, prezintă o faţă triunghiulară, având 
redate câteva elemente anatomice (ochi, gură). Pe trunchi este modelat un sân 
mic, celălalt este căzut. Pe spate, prin incizie, este reprezentat părul? coafura?. 
Înălţimea fragmentului este de 7 cm (Pl. III/3 a, b). 

4. Statuetă fragmentară din S18/2012, identificată la -0,80 m pe nivelul 
de conturare al C13, complex aparţinând unui orizont timpuriu Suplac II. 
Confecţionată din pastă fină, i s-a păstrat o parte din bust şi picioare. Întreg 
fragmentul este ornamentat prin împunsături fine, prin incizie a fost redat 
pubisul?, iar partea dorsală este marcată de o protuberanţă. Înălţimea 
fragmentului este de 4,5 cm (Pl. IV/4 a-c). 

5. Statuetă fragmentară identificată în C147, S22/2012. Complexul 
reprezintă o locuinţă adâncită, de mari dimensiuni, caracterizată de prezenţa 
unui material ceramic de cea mai bună factură din punctul de vedere al pastei şi 
al tehnicii de ardere, pictată cu alb, roşu sau negru, îmbinând decorul de tip 
Lumea Nouă-Zau cu decorul tipic etapei I de la Suplac. Între materialele 
ceramice, remarcăm un fragment Szakalhat. Din statuetă s-au păstrat doar 
picioarele. Confecţionată din pastă fină, piesa a fost ornamentată prin incizie şi 
împunsături fine, decor care se opreşte parcă sub genunchi. Labele picioarelor 
au redate degetele, iar partea dorsală este marcată de o protuberanţă separată în 
două printr-o incizie. Fragmentul păstrat are o înălţime de 5 cm (Pl. IV/5 a-c). 

6. Figurină antropomorfă identificată în C63/2010, S3/2010. Complexul 
a fost atribuit unei etape târzii Suplac II. Prin împunsături sunt marcate 
elemente anatomice ale feţei, ochii şi gura. Două protuberanţe indică picioarele. 
Trunchiul este decorat prin incizii şi împunsături fine, prin incizie fiind marcat 
probabil pubisul. Pe spate, tot prin incizie, este reliefat părul lung lăsat pe spate. 
Piesa are o înălţime de 3,6 cm (Pl. IV/6 a-c). 

7. Statuetă antropomorfă identificată în S3/2010, la -0,45 m. În această 
zonă a fost identificată o locuinţă de suprafaţă, marcată de un traseu de gropi de 
stâlpi, aparţinând etapei II Suplac. Este posibil ca piesa să provină din acest 
complex. Confecţionată din pastă semifină, este una dintre cele mai realiste 
imagini umane descoperite la Porţ. Faţa are redate elemente anatomice (ochi şi 
nas coroiat), un braţ adus pe pântec, celălalt rupt din vechime; două 
protuberanţe mici indică picioarele. Pe spate, prin incizie, este redat părul lung 
lăsat pe spate. Zona inferioară pare să indice faptul că piesa a fost prinsă pe ceva. 
Statueta are 5 cm înălţime (Pl. V/7 a-e). 
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8. Statuetă fragmentară, recoltată din S21/2012, la -0,50-0,60 m, nivel 
aparţinând etapei II Suplac. Confecţionată din pastă semifină, lipseşte capul. 
Două mici protuberanţe indică mâinile, la gât poartă un colier. Pe spate, prin 
incizie, este figurată coafura? coadă împletită? Partea inferioară este 
ornamentată prin incizii şi împunsături fine. Înălţimea fragmentului este de 4,5 
cm (Pl. V/8 a-d). 

9. Statuetă fragmentară având forma unui butoiaş, recoltată din 
S19/2012, -0,80 m. Probabil Suplac II. Confecţionată din pastă semifină, 
prezintă ca detalii anatomice picioarele şi sânii. Înălţime: 3 cm (Pl. V/9). 

10. Statuetă antropomorfă, din S13/2011, la -0,55 m, Suplac II. 
Confecţionată din pastă semifină, faţa triunghiulară de mici dimensiuni prezintă 
vag ochii şi gura. Decor realizat prin incizie şi împunsături fine, în partea 
inferioară, pe spate prin incizie este indicat părul. Înălţime: 4,5 cm (Pl. VI/10 a-
b).  

11. Statuetă antropomorfă din S18/2012, la -0,50, Suplac II. 
Confecţionată din pastă fină, statueta de formă conică are redate detaliile feţei 
(ochii, nasul, gura). Pe piept sunt marcate coliere sau o broboadă cu franjuri, 
sâni căzuţi din vechime, se poate observa, vag, doar zona în care au fost 
amplasaţi. Partea inferioară decorată prin incizii şi împunsături fine. Pe spate 
este redată probabil coafura. Înălţime: 6,5 cm (Pl. VI/11 a, b). 

12. Statuetă fragmentară din S22/2012, C90. Dat fiind faptul că acest 
complex de tip groapă aparţine epocii fierului, piesa nu poate fi atribuită unui 
anumit nivel Suplac. Confecţionată din pastă grosieră, s-a păstrat doar bustul pe 
care este marcat un sân conic, celălalt căzut din vechime. Partea inferioară este 
decorată prin incizii şi împunsături fine, vizibile destul de vag. Înălţimea 
fragmentului: 4 cm (Pl. VI/12). 

13. Statuetă de tip conic, din S3/2010, la -0,65 m, Suplac II. Prin 
impresiune au fost redaţi ochii şi gura, partea inferioară fiind decorată prin 
incizii şi împunsături fine. Este confecţionată din pastă fină. Înălţime: 4,5 cm 
(Pl. VI/13 a, b). 

14. Statuetă antropomorfă, din S4/2011, la -0,36 m, pe nivelul de contur 
al complexului C108, complex atribuit etapei a III-a de la Suplac. Confecţionat 
din pastă semifină, capul redat printr-o mică protuberanţă, pe bust un sân conic, 
celălalt căzut, decorată în partea inferioară prin incizii şi împunsături fine, prin 
incizie fiind figurat părul lăsat pe spate. Înălţime: 7 cm (Pl. VII/ a-c).  

15. Statuetă antropomorfă conică, din S5/2010, la -0,78 m, Suplac II. 
Confecţionată din pastă fină, faţa triunghiulară are redaţi ochii şi gura; partea 
inferioară este decorată prin incizie şi împunsături fine. Pe cap este redat părul. 
Înălţime: 6 cm (PL. VII/15 a, b). 

16. Statuetă antropomorfă identificată în S12/2011, la -0,40 m, Suplac II. 
Faţă triunghiulară, cu marcarea ochilor şi gurii, partea inferioară decorată cu 
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împunsături fine şi incizii. Confecţionată din pastă fină, pare să fi fost prinsă de 
ceva. Înălţime: 4 cm (Pl. VII/16 a, b).   

17. Protomă antropomorfă, din S13/2011, la -1 m. După pastă pare să 
aparţină nivelului Suplac II. Faţa triunghiulară orientată în sus, sunt marcaţi 
ochii şi nasul. Două orificii indică faptul că piesa de la care provine a fost 
atârnată. Pe gât este trasat un decor din linii orizontale, de la care pornesc spre 
corp linii verticale. O tortiţă mică sugerează un braţ. Confecţionată din pastă 
fină, are înălţimea de 6 cm (Pl. VIII/17). 

18. Figurină antropomorfă cu faţă de pasăre, nedecorată, un picior lung, 
unul rupt din vechime, aşezată în fund. A fost identificată în S3/2010, C63/2010, 
complex atribuit pe baza ceramicii etapei Suplac II (Pl. VIII/18 a, b). 

19. Picior de statuetă de mari dimensiuni din S23/2012, la -1,60 m. În 
această zonă a secţiunii, a fost identificată o ravenă în care au apărut mai multe 
instalaţii de ars ceramică aparţinând unui nivel timpuriu de tip Suplac I, dar nu 
cel mai timpuriu orizont2. Piesa de la care provine a fost confecţionată din pastă 
fină, talpa prezintă degete, iar glezna este marcată de o protuberanţă. Înălţimea 
fragmentului este de 7,5 cm (Pl. VIII/19 a, b). 

20. Statuetă conică, din C105, care este o locuinţă de suprafaţă de mari 
dimensiuni din S22/2012, atribuită orizontului III Suplac. Nedecorată, fără alte 
detalii anatomice. Înălţime: 7 cm (Pl. IX/20). 

21. Picior de statuetă descoperit în S22/2012, Suplac II. Este decorat în 
întregime prin împunsături fine delimitate de incizii. Înălţime: 8,5 cm (Pl. IX 
/21). 

22. Picior de statuetă antropomorfă din S13/2011, la -0,30-0,40 m. 
Confecţionat din pastă fină, se poate atribui nivelului Suplac II. Fragmentul este 
decorat prin incizii şi împunsături fine pe toată suprafaţa, cu excepţia zonei 
inferioare. Înălţime: 4,5 cm (Pl. IX/22). 

23. Statuetă? din S21/2012, la -0,60 m, Suplac II. Decorată prin incizii şi 
împunsături fine, pastă grosieră fără detalii anatomice. Înălţime: 6 cm (Pl. X/23 
a-c). 

În rândurile de mai sus am prezentat doar o parte a descoperirilor de 
statuete antropomorfe din situl de la Porţ-Corău. Unele aparţin unor tipuri deja 
consacrate în literatura de specialitate ca fiind tipice acestor descoperiri, ne 
referim la statuetele conice decorate prin incizie, dar mai ales prin împunsături 
fine3. Suprafaţa mare cercetată în ultimele campanii, peste 7000 mp, ne-a 
dovedit faptul că, pe lângă păstrarea unor elemente tipice, comune tuturor 
etapelor, cum este tipul de ornamentaţie prin împunsături fine, pe parcursul 
etapei a II-a intră în uz tipul de statuetă conică, majoritară în cadrul 
descoperirilor, dar apar şi tipuri care pot fi definite la acest nivel al cercetărilor 

                                                 
2 Sanda Băcueţ Crişan et alii, „Porţ-Corău”, în CCA. Campania 2012, Craiova, 2013, pp. 173-174. 
3 Băcueţ Crişan, Neoliticul, pp. 59-61; Băcueţ Crişan, Virag, Plastica antropomorfă, p. 48. 
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drept unicate. Interesante sunt dimensiunile statuetelor, care în general nu 
depăşesc 6 cm. Excepţie au făcut probabil statuetele de la care provin 
numeroasele picioare identificate în ultimii ani. O parte aparţin unor statuete, 
iar o altă parte unor vase antropomorfe, cunoscute şi din cercetările anterioare4. 
O parte din statuete prezintă faţa triunghiulară tipică descoperirilor vinčiene5, 
cea mai interesantă fiind statueta descrisă la nr. 1.  

Acest mod de realizare a feţei, sub forma unui triunghi cu colţurile uşor 
rotunjite, se va păstra în diferite forme de-a lungul etapelor de evoluţie ale 
comunităţilor de la Porţ/Suplacu de Barcău. Modul de redare a feţei sub forma 
unui triunghi mai mult sau mai puţin ascuţit a fost văzut ca mască, modalitate 
de redare care se dezvoltă în plastica fazei B1 a culturii Vinča din Transilvania şi 
Banat6. O formă puţin exacerbată a reprezentării triunghiulare indică cele 
câteva piese aparţinând liniarului timpuriu din Ungaria7. Analiza detaliată a 
acestor statuete a condus, în literatura de specialitate, la o altă ipoteză privitoare 
la simbolistica feţei, a capului de formă triunghiulară, pornindu-se de la 
reprezentările antropomorfe de pe piesele denumite „centauri”. Astfel, capetele 
triunghiulare ar exprima un principiu dual feminin-masculin, prin analogie 
aspectul triunghiular fiind cel al unui cap de taur, dar în acelaşi timp 
reprezentând forma organelor sexuale feminine. Un sistem simbolic, care ar 
avea ca semnificaţie finală fertilitatea8.  

Cea mai timpurie descoperire aparţine complexului C147 (Pl. IV/5 a-c), 
urmând o piesă asemănătoare găsită pe nivelul de conturare al unui complex 
Suplac II timpuriu (Pl. IV/4 a-d).  

În ansamblul descoperirilor din nord-vestul României, tipul de decor 
realizat prin împunsături fine cunoaşte cea mai bună analogie prin statueta 
descoperită la Halmeu-Vamă9. Iniţial, descoperirile de aici au fost atribuite 
culturii Herpály10, ulterior fiind atribuite etapei a III-a a culturii nou denumite 
Zau11. Pe spaţii mai largi, decorul este întâlnit şi în fazele A-B şi B ale culturii 

                                                 
4 Ignat, Grupul cultural neolitic, pp. 54-56. 
5 Gheorghe Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj-Napoca, 1979 [Bibliotheca Musei Napocensis 
IV], pp. 87-94. 
6 Ibidem, pp. 88-89. 
7 Pál Raczky, Alexandra Anders, „The internal relation of the Alfőld Linear Pottery in Hungary 
and the characteristics of human representations”, în E. Jerem, P. Raczky (ed.), Morgenrot der 
Kulturen. Frűhe Etappen der Menschheitsgecshichte in Mittel- und Südosteuropa. 
Festschrift für Nándor Kalicz zum 75. Geburstag, Budapest, 2003 [Archaeolingua 15], pp. 155-179, 
fig. 2/1, 4. 
8 László Domboróczky, „The symbolism of triangular ALP heads”, în Annales Musei Agriensis, 
XLI ( 2005), p. 25. 
9 Liviu Marta et alii, „Halmeu”, în CCA. Campania 2006, Tulcea, 2007, pp. 170-172, pl. 39. 
10 Ibidem, p. 170. 
11 Gheorghe Lazarovici, „Cronologia absolută, relativă şi evoluţia culturii Zau”, în Horia Pop, Ioan 
Bejinariu, Sanda Băcueţ Crişan, Dan Băcueţ Crişan (ed.), Identităţi culturale locale şi regionale în 
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Petreşti12. 
Mai apropiate ca spaţiu sunt piesele de la Pericei „Keller Tag”13, cu 

precizarea că aparţin aceluiaşi orizont cultural. Din punctul de vedere al rolului 
avut de acest mod de decorare a statuetelor, credem că, prin incizii, au fost 
reprezentate diferite obiecte de îmbrăcăminte şi de podoabă. Interesant este 
faptul că, atunci când avem fragmente de statuete cu picioare separate, decorul 
se opreşte undeva sub genunchi, părând să reprezinte pantaloni. Bineînţeles, 
este o viziune limitată, strict legată de impactul vizual imediat. În linii mari, 
cercetători ai domeniului sugerează că aceste semne reprezintă simboluri care 
transmit un mesaj abstract spre oamenii care le-au văzut şi utilizat14. 

Fiind unele dintre cele mai interesante artefacte care apar în repertoriul 
plasticii neolitice şi eneolitice, statuetele au fost analizate şi reanalizate, au fost 
emise ipoteze peste ipoteze, rolul şi însemnătatea lor născând ample controverse 
în literatura de specialitate. Pentru cazul de faţă, amintim doar cele mai 
importante direcţii de cercetare. Au fost constatate două mari tendinţe: una 
susţinută de Marija Gimbutas, care a tratat statuetele sub aspectul general al 
„Marii Zeiţe”, văzută ca expresie a unei culturi matriarhale15, la partea opusă 
aflându-se un concept cu legături în filosofie: „corporeality” – corpul devenind 
cheia înţelegerii identităţii şi relaţiilor interumane16. Pentru Bailey, multe 
figurine ar fi putut reprezenta imagini ale divinităţilor sau ale strămoșilor, dar 
această ipoteză nu poate fi evaluată. Acelaşi cercetător susţine că nu este atât de 
important ce au reprezentat figurinele, ci mai degrabă înţelegerea modului în 
care aceste reprezentări antropomorfe miniaturale au avut succes în a fi unelte 
politice, imagini ale zeităţilor sau alte roluri ce le-ar fi fost acordate17. Toate 
căile de identificare a aspectelor legate de statuetele antropomorfe au putut fi 
cuprinse în patru mari direcţii de cercetare: şcoala iconografică, care 
examinează postúri şi gesturi; şcoala funcţională, care s-a concentrat spre modul 
în care erau folosite, dacă rolul lor poate fi atribuit sacrului sau profanului; 
analiza socială, care studiază figurinele ca unelte în înţelegerea societăţii; şcoala 

                                                                                                                            
context european. In Memoriam Alexandri V Matei, Zalău, Editura Mega, Editura Porolissum, 
2010 [Bibliotheca Musei Porolissensis XIII], p. 65. 
12 Iuliu Paul, Cultura Petreşti, Bucureşti, Editura Museion, 1992, pl. LI/7,9. 
13 Băcueţ Crişan, Virag, Plastica antropomorfă, p. 46, Pl. III/7. 
14 Peter Biehl, „Symbolic communication systems: symbols of anthropomorphic figurines of the 
Neolithic and Chalcolithic from southeastern Europe”, în Journal of European Archaeology, 4 
(1996), pp. 153-176. 
15 Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe, 6500–3500 BC. Myths and Cult 
Images, Berkeley, University of California Press, 1974; Eadem, The Language of the Goddess, San 
Francisco, Harper Collins, 1989; Eadem, The Civilization of the Goddess: The World of Old 
Europe, San Francisco, Harper Collins, 1991.  
16 Douglass Bailey, Prehistoric Figurines. Representation and Corporeality in the Neolithic, 
London - New York, Routledge, 2005, p. 202.  
17 Ibidem, p. 23. 



Arta miniaturală din situl de la Porţ-Corău 

 89

simbolică, care identifică figurinele ca simboluri care transcend ceea ce se 
vede18. Rămâne de stabilit care dintre aceste interpretări îşi va afla cei mai mulţi 
adepţi, până atunci nu ne rămâne decât să prezentăm datele recuperate din 
cercetările arheologice care, la un moment dat, îşi vor găsi locul într-o direcţie 
de cercetare sau poate în mai multe.  

Deşi cercetările din situl de la Corău au cuprins până în prezent o 
suprafaţă impresionantă, cu un număr mare de descoperiri, situl a fost cercetat 
în proporţie de până la 50%. Dacă tipurile de statuete antropomorfe identificate 
în primii ani de cercetare indicau o anumită orientare, noile descoperiri reflectă 
varietatea manifestărilor artistice şi spirituale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Richard Lesure, „The Goddess Diffracted: Thinking about the Figurines of Early Villages”, în 
Current Anthropology, 43 (2002), 4, pp. 588–594. 
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Pl. I. Amplasarea judeţului Sălaj şi a localităţii Porţ pe harta României. 
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Pl. II. Planul săpăturilor (2002-2003; 2010-2012). 
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Pl. III. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Pl. IV. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Pl. V. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Pl. VI. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Pl. VII. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Pl. VIII. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
 
 
 
 



SANDA BĂCUEŢ CRIŞAN 

98 

 
 

 
 

Pl. IX. Porţ-Corău. Statuete antropomorfe. 
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Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II (2013), pp. 101-121 

LAVATORIUM-UL ABAŢIEI BIZERE – DE LA ARHEOLOGIE  
LA RECONSTITUIRE 

 
 

ILEANA BURNICHIOIU
 

 
Abaţia de la Bizere se află printre numeroasele așezăminte monastice 

care au funcţionat în diferite momente din Evul Mediu pe valea Mureşului 
Inferior (Fig. 1). Existenţa ei este cunoscută dintr-o serie de documente scrise, 
dar şi din urmele arheologice găsite la cca. 15 km de Arad, pe o fostă insulă a 
râului Mureş. Datorită celor dintâi cunoaștem că așezământul era dedicat 
Fecioarei, avea rang de abaţie şi era al benedictinilor (în 1423, chiar se 
menţiona: monasterium sancte Mariae de Bizere ordinis Sancti Benedicti 
Cenadiensis diocesis)1.  

Momentul exact al întemeierii abaţiei nu este cunoscut încă, dar ştim 
sigur că funcţiona în secolul al XII-lea2. Când s-a referit la ea pentru prima oară 
un document scris, în 1183, era în plină activitate și se bucura de importante 
privilegii regale. Apoi, după o supravieţuire marcată de diverse probleme în 
secolele XIII-XV (conflicte armate cu Episcopia Cenadului, inundaţii, 
deposedări de bunuri importante – între care și scrisorile privilegiale –, lipsa 
abaţilor sau a călugărilor, în anumite momente), probabil că în timpul invaziei 
otomane din Banat, lăcaşul a fost abandonat; în 1557, se spunea clar că 
mănăstirea era pustie, iar în 1567, Biszter era un loc nepopulat3.  

Rămase fără vieţuitori și protectori, clădirile căzute în ruină au fost 
spoliate drastic până în secolul XX. Ziduri şi fundaţii întregi au fost scoase, 
terenul a fost exploatat intens de căutătorii de comori sau de vecinii din satele 
apropiate care au început să cultive pământul. Așa se face că doar resturile unei 
singure construcţii – un turn al apei, cu fântână la interior –, ne-au mai rămas 
până astăzi la vedere (Fig. 2, 3). 

După o primă campanie arheologică în anul 1981, cercetarea fostei abaţii 
s-a reluat în 2001 și a continuat până în 2009. Multe părţi ale fostului ansamblu 
au fost astfel identificate, cu precădere în zona estică a insulei, lângă un braţ al 
Mureşului (acum secat). Între ele se numără o clădire rectangulară (palat 

                                                 
 This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, 
CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0477. 
 Lector universitar doctor, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul de 
Istorie, Arheologie şi Muzeologie. 
1 I. Burnichioiu, „Cronologia abaţiei Bizere / Bizere abbey: a chronology”, în A. A. Rusu, I. 
Burnichioiu (ed.), Mănăstirea Bizere, I, Cluj-Napoca, 2011, p. 119. 
2 Datarea aproximativă se sprijină pe cele mai vechi descoperiri de monedă, care sunt emisiuni din 
prima jumătate a secolului al XII-lea şi pe o cronologie relativă dată de componentele de 
arhitectură, sculptură şi mozaic descoperite, de factură romanică.  
3 În acest sens, Mănăstirea Bizere, I, pp. 22-23, 120-122. 
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abaţial?) şi două biserici romanice, dintre care una principală (o bazilică 
trinavată cu două suprafeţe de mozaic pavimental descoperite in situ) şi alta 
funerară; apoi, un refectoriu, un portic rectangular, dar şi alte spaţii construite 
pe laturile de est, sud şi vest, în directă dependenţă sau izolate (unele aflate 
chiar la distanţă apreciabilă)4.  

2004 a fost anul în care investigaţiile arheologice au făcut legătura 
directă dintre biserica principală şi componentele construite la sud de ea. Prin 
două secţiuni, S1 şi S2, s-au intersectat mai multe ziduri paralele având direcţia 
est-vest, până la interiorul refectoriului, care fusese deja identificat printr-o 
secţiune din 2002 (S H`M`9/1), unde a fost găsită o podea de cărămidă destul de 
bine conservată (Fig. 4). Atunci a devenit cert că abaţia a ajuns la un moment 
dat la o planimetrie clasică, cu un refectoriu dispus paralel cu biserica 
principală. Cele două mari componente, biserica şi refectoriul călugărilor au fost 
unite de un portic rectangular5, înzestrat cu colonete, arcade şi capiteluri 
romanice6. În interiorul acestui perimetru dreptunghiular de circa 23 x 21 m, 
găsit arheologic cu depuneri de la inundaţii succesive, cu o stratigrafie deranjată, 
dar şi cu multe fragmente de cultură materială purtate, izolate, trebuie să se fi 
aflat o grădină7. Totodată, în colţul de sud-vest au fost identificate urmele unui 
lavatorium şi ale unor canale de distribuţie a apei. Ca și alte construcţii ale 
abaţiei, această structură este lipsită de vreo menţiune documentară scrisă.  

                                                 
4 Despre câteva dintre aceste componente din arhitectura şi decoraţia abaţiei s-a publicat deja: 
CCA, 2002-2008; I. Burnichioiu, A. A. Rusu, Mozaicurile medievale de la Bizere. The Medieval 
Mosaics from Bizere. Die mittelalterliche Mosaiken von Bizere, Cluj-Napoca, 2006; Iidem, 
„Medieval Floor Mosaics at Bizere Monastery: A Brief Survey”, în Trans R, XX (2011), 2, pp. 3-13; 
Mănăstirea Bizere, I, Cluj-Napoca, 2011. Descrierea descoperirilor din zona lavatorium-ului, pe 
scurt, și la I. Burnichioiu, „Fragments from the abbey of Bizere: the lavabo in the cloister”, în 
EJST, 9 (2013), 6, pp. 221-232. Despre primele analize de frescă, vezi Erika Nemes Feketics, Ileana 
Burnichioiu, în acest volum. 
5 Vom utiliza aici termenul de „claustru” în sens mai larg, pentru complexul închis în care se 
includ cel puţin biserica abaţială, refectoriul, dormitorul călugărilor, sala capitulară și porticul 
rectangular, deschis spre curte. Pentru acest tip de construcţie (cu originile, rosturile și 
semnificaţiile sale), care a inclus și lavatorii: W. Horn, „On the Origins of the Medieval Cloister”, 
în Gesta, 12 (1973), 1-2, pp. 13-52; P. Meyvaert, „The Medieval Monastic Claustrum”, în Gesta, 12 
(1973), 1-2, pp. 53-59; M. W. Helms, „Sacred Landscape and the Early Medieval European 
Cloister. Unity, Paradise, and the Cosmic Mountain”, în Anthropos, 97 (2002), pp. 435-453; Peter 
K. Klein (ed.), Der mitttelalterliche Kreuzgang, Regensburg, 2004; K. Bowes, Inventing ascetic 
space: houses, monasteries and the `archaeology of monasticism`, în H. Dey, E. Fentress (ed.), 
Western monasticism `ante litteram`, Turnhout, 2011, pp. 315-351. 
6 Materialul bogat care i se poate atribui se află în depozitul Complexului Muzeal Arad şi este în 
pregătire pentru publicare. 
7 Grădina, un loc cu rol profan, dar şi simbolic din punct de vedere religios, a fost o prezenţă 
obişnuită în mănăstirile cenobitice. În acest sens, P. Meyvaert, „The medieval monastic garden”, 
în Elisabeth B. MacDougall (ed.), Medieval Gardens, Washington D.C., 1983, p. 23 şi urm.; B. 
Beck, „Jardin monastique, jardin mystique. Ordonnance et signification des jardins monastiques 
médiévaux”, în Revue d'Histoire de la Pharmacie, XLVIII (2000), 327, 3e trim., pp. 377-394. 
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1. Arheologia lavabo-ului 
O serie de componente specifice unei surse de apă amenajate au ieşit la 

iveală treptat, în S2 şi în alte secţiuni arheologice care i-au urmat, anume: S3, S9 
şi S118, în care s-au conturat şi negativele fundaţiilor porticului (Fig. 3; 6)9. 
Înainte de toate însă, au început să apară, în S2, urmele a două canale foarte 
apropiate, de aducţiune a apei, pe care le-am numit C1 şi C2. Aceste canale au 
avut probabil un punct de distribuţie la est de marginea lui S2, dar zona 
urmează să fie încă investigată10.  

Segmente din ambele canale au fost surprinse ulterior şi în S3, sub 
nivelul podelei porticului, la -0,95-1,45 m, şi respectiv -0,83-1,40 m. Panta 
fiecăruia, înclinată spre vest, a avut doar câteva grade. Porţiunile degajate din 
ele au arătat că au fost realizate în moduri diferite.  

C1 a fost amenajat cu margini din piatră neregulată prinsă cu lut, fără 
cărămidă, mai larg la partea superioară şi mai îngust la bază (cca. 30 faţă de 17 
cm). Nu s-a observat la el nicio urmă de ţeavă sau tubulatură, dar nici relicve de 
la închiderea superioară (Fig. 5/b; 6). Încă din S2 se îndrepta spre sud-vest, spre 
latura porticului, pentru ca în S11 să intre sub podelele de cărămidă, iar apoi să 
ajungă în zona în care se presupune că a fost bucătăria, în continuarea 
refectoriului, la vest.  

Ca mod de realizare, C1 seamănă parţial cu un alt canal, numit C, 
surprins în două puncte din S13/2004, care a traversat latura estică a claustrului, 
pe sub pavimente (Fig. 4; 5/b). În porţiunea dezvelită, acesta se îndrepta spre 
nord-vest, în direcţia curţii, probabil pentru a o traversa şi a face joncţiunea cu 
C1 şi C2.  

Spre deosebire de C1, C2 avea o structură foarte îngrijit realizată, cu 
cărămizi bine arse, aşezate pe lungime şi prinse cu mortar (Fig. 5/c; 6), totul pe 
un pat cu lăţime de peste 1 m pe alocuri, adâncit până la -1,35-1,40 m, realizat 
din piatră spartă legată cu mortar. În partea centrală era încă imprimată, într-un 
liant de bună calitate, realizat cu var şi cărămidă pisată, amprenta unei conducte 
cu diametrul 5,5-7 cm. Apoi, de la limita de vest a secţiunii S3 şi imediat în S11, 
s-a observat că peste C2 s-a construit un canal secundar, numit aici C2a, care 

                                                 
8 Campania arheologică din anul 2004 s-a desfăşurat cu Adrian Andrei Rusu – responsabil de 
şantier (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca), George Pascu Hurezan, Florin 
Mărginean (Complexul Muzeal Arad), Ileana Burnichioiu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia) şi cu studenţi de la universităţile „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia: Zsuzsanna Kopeczny, Ünige Bencze, Zsolt Csok, Diana Iegar, Zsolt Nyáradi, 
Raluca Nuţiu, Olimpia Sebastiana Cristea, Roxana Petre, Victor Sava, Ionuţ Perţe, Kitty Porsztner, 
Ágnes Székely, Kinga Csecs, Erika Amalia Vigh, Andrea Demjen, Dan Culic, Tünde Kiss, Elek 
Kiss, Norbert Vitek, Ana Maria Grasu, Cristina Casian, Luminiţa Sobaru.  
9 În acea zonă s-au înregistrat cote absolute între 118.15-118.91. 
10 Cercetarea va fi continuată pentru a obţine o imagine completă asupra resturilor care s-au 
păstrat pe sub podele din sistemul de alimentare cu apă a claustrului. Datele despre lavabo vor 
putea fi utilizate atunci într-un context mai larg.  
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devia, la un unghi de aproape 900, spre curtea (și probabil grădina) claustrului 
(Fig. 4; 5/d; 6).  

La C2a s-a dezvelit un fragment de acoperiş plat nederanjat, format din 
opt cărămizi dispuse pe lat, dar cu interiorul gol, fără vreo ţeavă sau tubulatură. 
Păstra într-o stare bună şi peretele curbat la exterior, al devierii spre curte, 
îngrijit confecţionat din cărămizi suprapuse. Suprapunerea lui peste C2 şi 
curbură dovedesc foarte clar că a fost adoptat pentru o deviere a apei care venea 
dinspre vest și mergea spre curte.  

Canalul C2 se încheia în S11, în zona unui mic aliniament orientat nord-
sud, format din trei blocuri de gresie (la -0,56-0,60 m adâncime) poziţionate pe 
o „platformă” din piatră de râu şi carieră prinsă cu mortar (Fig. 5/d; 6). Modul de 
aranjare al blocurilor de gresie, cu feţele dinspre est fasonate, aproximativ pe 
aceeași linie, dădea impresia că au aparţinut paramentului exterior al unui zid. 
Iar în prelungirea lor, la nord, a fost surprins şi un segment mai bine conservat 
din C2, cu un gol mai larg, de 12-14 cm, cu bază de cărămidă şi alte trei cărămizi 
plasate peste gol, totul bine legat cu mortar. Suprapuse astfel, cărămizile 
atingeau nivelul blocurilor de piatră din vecinătate.  

Spre vest de linia blocurilor de piatră, după o groapă de demantelare 
prin care s-a scos totul până la steril, a ieşit la iveală (parţial în S11 şi în S9, ca şi 
sub martorul desfiinţat dintre ele), pe o platformă similară cu cea anterioară, un 
perimetru cu blocuri de gresie, de această dată aşezate cu feţele fasonate în sus. 
Marginile pietrelor au fost divers tăiate, în forme neregulate, dar în aşa fel încât 
să se îmbine într-o oarecare măsură (Fig. 5/e; 6). Unele blocuri s-au tasat diferit 
(fiind aflate la adâncimi între -0,63 şi -0,85 m), altele au fost dislocate cu totul. 
Degajându-se straturile de umplutură care o acopereau, s-a putut aprecia că din 
suprafaţa iniţială cu gresii s-a păstrat aproximativ 50%-60%. Iar între gresiile 
mari dinspre vest, aşezate orizontal, cu o distanţă de 78 cm între ele, la adâncimi 
de -0,85 şi -0,78 m, s-au aflat şi părţi inferioare, lipsite de vreo bază, din două 
colonete confecţionate din acelaşi fel de material, având diametre de doar 8 cm 
(Fig. 5/f; 6). Ambele erau prinse în mortar şi aveau pietrele din vecinătate 
cioplite pentru a fi bine adaptate după rotunjimile lor, demonstrând astfel că se 
aflau în poziţia iniţială. Mai spre est, pe partea stângă, la aceeaşi distanţă, stătea 
în scobitura unei gresii un dop de cărămidă cu 7 cm diametru. Distanţa egală ne 
face să credem că aici a existat o altă colonetă, iar spre sud-est, o a patra (Fig. 6).  

În centrul bazei cu gresii, pe direcţia canalului C2, stătea fixat un bloc 
de 50 x 42 cm, pe a cărui suprafaţă a fost realizat un canal mic, adânc de 5-6 cm 
și alveolat la capăt, cu diametrul de 18 cm (Fig. 5/f; 6). Piatra mai păstra şi 
reziduuri evidente de la un mortar similar celui sesizat la C2.  

Dincolo de fundamentul cu gresii, pe sud şi vest, s-a dezvelit o podea 
fragmentară, cu 5-8 cm mai înaltă, asamblată din cărămizi întregi şi 
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fragmentare, dispuse radiar în mortar11. Cărămizile par să fi fost iniţial aliniate 
riguros la zidurile de sud şi de vest ale porticului, numai că cele din urmă au fost 
excavate complet. Datorită limitei date de pavimentul de cărămidă, se poate 
aprecia că suprafaţa cu gresii a avut aproximativ 1,90-2 m lăţime şi un contur 
poligonal neregulat. Urmele sistemului de alimentare cu apă și detaliile 
surprinse de la suprafaţa cu gresii au dovedit clar că ne aflăm în perimetrul unei 
baze de lavabo.  

Din secţiunile în care s-au dezvelit urmele in situ ale canalelor şi ale 
fundamentului de lavabo, dar şi din altele, au fost recuperate piese izolate, din 
piatră, care puteau să le aparţină. Mai uşor de recunoscut au fost unele 
fragmente din panouri rectangulare de travertin, potrivite pentru un bazin 
inferior. Trei dintre ele au fost descoperite în poziţie înclinată, chiar deasupra 
gresiilor de la bază, în părţile de sud (2) şi de vest (1) (Fig. 5/e). Dar, deşi aveau 
aparenţa unor componente aflate în poziţie primară, panourile s-au dovedit a fi 
în poziţii secundare, aşezate pe lungime. Sub ele se găsea pământ, între ele nu 
erau legate în vreun fel, iar urma unei scoabe din masa materialului trăda altă 
direcţie de îmbinare. Resturile de panouri aveau grosimi între 6 şi 12 cm, erau 
puternic fisurate şi fără niciun decor. Unul dintre ele însă, deşi fragmentar, avea 
margini care ne-au dat înălţimea iniţială, de 60 cm (Fig. 8/a). Apoi, alte bucăţi 
descoperite izolat ne-au demonstrat că lăţimile panourilor puteau varia în jurul 
valorii de 40 cm şi că unele au avut pe o faţă un decor simplu, cu câte trei 
dreptunghiuri înscrise, cioplite în retragere, uneori neglijent trasate (Fig. 8/b-c).  

Altă componentă posibilă din structura fântânii, cu trăsăturile unui 
capitel de la piciorul central, din gresie, s-a aflat tot în stratul de umplutură de 
deasupra fundamentului (Fig. 5/g). Avea laturi de 34 şi 31 cm, dar înălţimea 
exactă rămâne doar estimabilă, fiind ruptă în partea inferioară. O gaură centrală, 
de 10-12 cm diametru, îi era obturată de un dop de cărămidă similar celui din 
locul colonetei, iar lateralele păstrau vagi urme de mortar cu cărămidă pisată; 
ambele detalii pot fi considerate drept semnele unei reutilizări. Partea ruptă mai 
păstra însă şi resturi din patru frunze stilizate, ca nişte teşituri simple, pe colţuri.  

În apropierea presupusului capitel, dar tot în poziţie secundară, exista şi 
un alt bloc (41 x 33 x 23 cm), de calcar alb-roşiatic (Fig. 5/g; 8/f), cu o faţă 
profilată, bine şlefuită, şi cu alta tăiată aproape drept, dar grosier. Piesa are 
semne de reutilizare și putem presupune despre ea că a ţinut tot de structura 
fântânii sau că se lega de zidăria din jurul ei (poate ca montant), dar starea în 
care ni s-a transmis nu ne permite să-i identificăm exact rostul avut. Tot atunci 
a fost dezvelită și o piatră cioplită grosier, tăiată drept la capete, având pe 
lungimea de cca. 60 cm o șănţuire care o făcea potrivită pentru suportul unei 

                                                 
11 De la cărămizile descoperite aici nu au fost luate probe pentru a fi analizate sub aspectul 
calităţii, însă ele nu ies cu nimic în evidenţă faţă de materialul tegular studiat până acum. În acest 
sens: C. Ionescu, L. Gergari, „Studii preliminare de mineralogie și petrografie asupra materialului 
tegular: compoziţie și microfabric”, în Mănăstirea Bizere, I, pp. 107-114.  
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ţevi. 
Prezenţa colonetelor şi a capitelului găurit central a pledat de la început 

în favoarea funcţionării unei fântâni cu bazin superior. Numai că, la prima 
vedere, nicio piesă de acest fel nu părea să existe între numeroasele bucăţi de 
piatră prelucrată apărute la diferite niveluri, în perimetrul investigat. Excluzând 
însă bucăţile de travertin cu trăsături comune, despre care considerăm că au 
aparţinut bazinului inferior, apoi resturile de capiteluri şi imposte care știm că 
au ţinut de portic şi alte pietre de construcţie (Fig. 7), am ajuns la o mulţime de 
fragmente cioplite din acelaşi tip de calcar, fosilifer, poros, devenit acum 
cenuşiu la exterior (Fig. 8/f)12. Acestea s-au dovedit destul de diverse în părţile 
prelucrate şi ca dimensiuni păstrate, dar purtau totuşi o serie de indicii că ar fi 
făcut parte, împreună, din același vas de piatră. Unele trădau că au fost dintr-o 
bază tăiată drept, altele – cu câte trei baghete flancate de listele – din pereţi; o 
altă serie ţinea de marginile unei cavităţi circulară la interior şi poligonală la 
exterior. Trei dintre ele (două din marginea superioară a unui bazin, alta din 
partea inferioară), aveau şi acelaşi tip de gaură de prindere, pentru scoabe, chiar 
şi cu urme de fier, întâlnit şi la panoul de travertin.  

2. Repere cronologice 
Încadrarea cronologică a rămăşiţelor de lavatorium de la Bizere este 

posibilă într-un context mai larg, pornind mai de timpuriu, de la prima etapă a 
refectoriului, care se poate data prin descoperiri de monede. Când a început 
prima oară să fie cercetat refectoriul13, sub podeaua lui cea mai veche (la -1,10 și 
-1,26 m), realizată din cărămidă (Fig. 4; 9), s-au descoperit doi denari. Unul era 
o emisiune de la regele Ştefan II al Ungariei (1116-1131), iar altul de la Bela al 
II-lea (1131-1141)14. Edificiul nu a rămas în forma iniţială, cu trei nave, pe care 
a avut-o de la început. Într-o a doua etapă, i s-a restructurat spaţiul, reducându-
se din lăţimea cu care a fost proiectat (de la trei nave s-a trecut la două), dar 
amenajându-se, în schimb, un etaj15. S-a făcut astfel loc aripii de sud a 
porticului, construit parţial cu podelele din cărămidă peste canalele de 
aducţiune a apei. Dintre aceste canale, C (segmentul descoperit în S13, spre est) 

                                                 
12 Despre posibile surse de calcar și gresie – pentru diferite construcţii de la Bizere, inclusiv pentru 
componente de la fântână, vezi primele analize la C. Ionescu, I. I. Bucur, „Analiza unor roci 
sedimentare”, în Mănăstirea Bizere, I, pp. 105, pl. 44. Tipul de calcar fosilifer și poros pe care-l 
considerăm utilizat la bazinul superior nu a mai fost identificat în alte locuri din cadrul mănăstirii.  
13 În secţiunea H`M`9/1 din 2002. 
14 E. Unger, Magyar éremhatározó [Determinator de monede maghiare], I, Budapest, 1976, nr. 37, 
p. 48. Un catalog al tuturor emisiunilor monetare descoperite până acum la Bizere (care aparţin 
secolelor XII-XVI) este în curs de pregătire. Ar mai fi de adăugat aici faptul că monedele de la cei 
doi regi arpadieni, Ștefan al II-lea și Bela al II-lea, nu au rămas singulare între descoperiri, ele 
apărând și în alte campanii arheologice. Însă, numai cele de sub podeaua refectoriului au avut un 
context clar, cu stratigrafie nederanjată.  
15 Urma unei scări s-a găsit în aripa de sud a porticului, lângă ceea ce trebuia să fie latura de nord a 
refectoriului reconstruit.  
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şi C1 ar putea să fie contemporane cu prima etapă a refectoriului. Fântâna şi 
canalul denumit C2 puteau să fie realizate în a doua fază, împreună sau imediat 
după înălţarea laturilor porticului, spre sfârşitul secolului al XII-lea – începutul 
celui următor.  

Situaţia arheologică din colţul sud-vestic al claustrului permite ipoteza 
ca, pe parcursul secolelor de până la abandonarea abaţiei, lavatorium-ul să fi fost 
distrus parţial și apoi reparat, dar reparaţia să nu mai fi vizat și bazinul superior 
cu piciorul central şi colonetele. Pledează în acest sens, și istoria generală a 
abaţiei, așa cum se poate ea schiţa, în linii mari, după secolul al XIII-lea până la 
colapsul total din prima jumătate a veacului al XVI-lea. Cea din urmă a fost 
dedusă din puţinele documente scrise care ni s-au transmis16, din calitatea unor 
lucrări – care se pot considera inferioare celor din secolul al XII-lea17, exceptând 
fresca din tot ce s-a descoperit până acum18 – și din absenţa componentelor 
arhitectonice cu trăsături gotice evidente19. 

3. Reconstituiri 
Rămășiţele arheologice identificate în colţul sud-vestic al claustrului şi 

mai ales postamentul aflat in situ, cu formele pe care le sugerează, alături de 
unele analogii oferite de lavatorii medievale mai bine conservate sau 
reconstituite ne-au permis o recompunere grafică ipotetică și parţială a lavabo-
ului de la Bizere (Fig. 10)20. Este sigur că acesta a funcţionat cu un bazin inferior 
poligonal (mandatum) compus din panouri de travertin. Însă, doar unele dintre 
aceste panouri – probabil că cele poziţionate în locuri mai vizibile, spre curte, au 
avut parte de o decoraţie geometrică, cu dreptunghiuri înscrise – destul de 
simplă, de altfel. Dar, panourile cu lăţimi variabile, în jur de 40 cm, nu ne 
permit să spunem precis şi câte laturi avea poligonul bazinului inferior; putem 
doar aproxima că erau între 8 şi 1221. De asemenea, nu putem spune dacă acest 
bazin a avut iniţial și un soclu sau dacă panourile au fost așezate direct pe 
gresiile fundamentului. Pare sigur însă, după urmele de pe suprafeţe şi din 
grosimea lor, că panourile au fost legate cu scoabe de fier (posibil după ce în 
goluri a fost turnat plumb), dar poate şi cu mortar, pentru a reţine mai bine apa. 
Înălţimea bazinului a avut cca. 60 cm, iar lăţimea maximă atingea în exterior 
1,90-2 m.  

                                                 
16 Burnichioiu, Cronologia, pp. 119-122. 
17 Vezi, spre exemplu, cazul capelei funerare, I. Burnichioiu, „Capela funerară”, în Mănăstirea 
Bizere, I, pp. 61-78. 
18 Vezi observaţiile finale ale primului set de analize de laborator aplicate unor fragmente de 
frescă, în prezentul volum (Erika Nemes Feketics, Ileana Burnichioiu). 
19 Până la acest moment, se cunosc doar două capiteluri fragmentare ce ar fi putut să aibă croșete 
și, eventual, să poată fi considerate gotic timpuriu.  
20 În această încercare, am ales să plec de la elementele descoperite arheologic și abia apoi să 
apelez la analogii occidentale. 
21 Dintre cele poligonale, bazinele cu opt laturi au fost cele mai obișnuite pentru baptisterii și 
cristelniţe ori lavatorii din mănăstiri.  
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Colonetele, piesa centrală cu scobitură fixată în centrul bazei cu gresii şi 
foarte posibilul capitel de picior median, sistemul cu ţeavă care aducea apa prin 
presiune, dedus din urmele găsite, dar şi comparaţiile cu alte fântâni medievale 
– toate pledează în favoarea existenţei cel puţin a unui bazin superior. 
Asamblarea sumară care a fost posibilă pentru piesele de calcar amintite mai sus 
a sugerat un bazin poligonal, cu opt laturi în exterior, a cărui înălţime însă a 
trebuit să o alegem aleatoriu (Fig. 8/g), dar ţinând seama de faptul că prin 
destinaţia avută nu putea fi prea mare. În schimb, diametrul superior al cavităţii 
s-a putut estima la 70-72 cm; la fel şi lăţimea maximă, exterioară, de la baza 
vasului de piatră, cu aproximativ 94 cm. Dimensiunile generale schiţate şi mai 
ales prezenţa urmelor de prindere, trădează faptul că piesa nu a fost monolitică, 
ci compusă din bucăţi. Decoraţia era, şi în cazul ei, destul de simplă, la colţuri 
având câte trei baghete (cea mediană mai lată, de 4,5-5,5 cm) despărţite de 
listele, pereţii rămânând drepţi.  

Între piesele fragmentare recuperate nu s-au aflat însă şi unele care să ne 
indice precis cum era rezolvat circuitul apei de la acest bazin spre cel inferior. 
De asemenea, nu putem fi siguri dacă existau mici ţevi care străpungeau pereţii 
vasului, cu anume terminaţii (metalice ori ceramice), care să arunce apa, sau 
dacă în bazinul de piatră (poros și mai greu de ermetizat fiind confecţionat din 
bucăţi) se afla un vas metalic, iar apa se prelingea din el; de asemenea, dacă un 
sifon sau vreo altă componentă (ex. pigna, pinnnaculum turriculae) surmonta 
partea superioară a fântânii. La fel, nu se poate spune exact la ce înălţime stătea 
bazinul superior, cum arăta piciorul central de la capitel în jos (avea secţiune 
circulară sau poligonală, era dotat sau nu cu anulet, avea sau nu bază proprie 
etc.) sau dacă existau mici capiteluri la cele patru colonete independente – 
amănunte, de altfel, foarte plauzibile dacă urmărim cazurile de bazine de botez 
și fântâni păstrate sau reconstituite grafic într-un mod verosimil.  

Gresiile fasonate de la bază, din postamentul casei fântânii, capitelul, 
panourile de travertin și fragmentele de calcare ne arată că materialul litic din 
care a fost realizată fântâna a fost destul de eterogen și cu o oarecare varietate 
cromatică. Dar, alegerea lui ar putea să nu fie motivată de intenţia de a da 
policromie ansamblului (așa cum s-a căutat la unele exemplare din epocă), ea 
fiind mai degrabă în concordanţă cu diversitatea pe care o oferă, în general, 
materialele de construcţie și decoraţie aduse pe insulă şi utilizate în secolul al 
XII-lea – începutul celui următor. Călugării par să fi executat fântâna din ce 
aveau la dispoziţie spre finalul șantierului care a ridicat porticul claustrului. La 
această impresie contribuie și lipsa unor ornamente mai elaborate care să i se 
poată atribui și decoraţia sumară a bazinelor, departe de cea figurativă și 
vegetală cu care au fost înzestrate capitelurile și impostele porticului.   

Pavimentul de cărămidă din jur, şirul de pietre cu feţele prelucrate 
aşezate spre curte, alături de sugestiile venite dinspre o serie de fântâni 
occidentale mai bine conservate, documentate sau reconstituite, cum sunt cele 
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de la Cantebury22 și Monreale (sec. XII)23, de la cistercienii din Thoronet (cca. 
1175) (Fig. 11)24, Eberbach (cca. 1176) (Fig. 12)25, Poblet (sec. XIII)26, Maulbronn 
(sec. XIII)27, Casamari (ante 1217)28, Royaumont și Maubuisson (sec. XIII) (Fig. 
13)29 sau de la premonstratensii din Bendorf-Sayn bei Koblenz (cca. 1230) (Fig. 
14)30, – ca să rămânem doar la câteva exemple romanice și gotice mai apropiate 
cronologic de cazul discutat aici31 – argumentează ferm că şi fântâna claustrului 
de la Bizere a fost protejată măcar de un edicul („Brunnenhaus”, „lavabo/ 
lavatorium/fountain house”)32. Pornind de la aliniamentul cu gresii fasonate, 
putem spune că baza era din piatră, rectangulară, şi ajungea la cca 3,70 x 3,60 m. 
În privinţa elevaţiei, nu se pot emite nici măcar ipoteze. Doar ar fi de semnalat 
frecvenţa cuielor subţiri culese din perimetru, care sugerează că a existat un 

                                                 
22 Înregistrate de planul cuprins în Psaltirea Cantebury (cca. 1150) (G. Rollier, Implantation et 
hydraulique monastique: le cas de Cluny, Thèse de doctorat, Université Louis-Lumière Lyon 2, II, 
2010, fig. 60). 
23 W. Krönig, Il duomo di Monreale e l'architettura normanna in Sicilia, Palermo 1965, p. 63; M. 
P. Lillich, „Cleanliness and Godliness: a discussion of medieval monastic plumbing”, în B. Cauvin 
(ed.), Mélanges à la mémoire du Père Anselme Dimier, III, Arbois, 1982, p. 131. 
24 Rollier, Implantation et hydraulique monastique, I, p. 66, Pl. 65.1. 
25 C. Kosch, „Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen Mitteleuropas”, 
în Die Wasserversorgung im Mittelalter, Bd. 4, Mainz am Rhein, 1991 [Geschichte der Wasser-
versorgung, Band 4], p. 128, Abb. 28 a-b. 
26 C. Krüger, Monasteries and Monastic Orders. 2000 Years of Christian Art and Culture, 
Ullmann, p. 200, 217. 
27 H. Grewe, „Wasserversorgung und -entsorgung im Mittelalter”, în Die Wasserversorgung im 
Mittelalter, 4, pp. 45-47, Abb. 42. 
28 Krüger, Monasteries and Monastic Orders, p. 172, 229.  
29 Rollier, Implantation et hydraulique monastique, II, fig. 65.1, 66. 
30 Kosch, Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen, pp. 128-129, Abb. 
25-26/a-b. 
31 Mănăstirile medievale cu lavatorii cunoscute sunt destul de numeroase în Europa (Franţa, 
Spania, Italia, Portugalia, Anglia, Germania, Austria). Vezi, spre exemplu, H. Grüger, „Cistercian 
fountain houses in Central Europe”, în M. P. Lillich (ed.), Cistercian Art and Architecture, vol. 2, 
Michigan, 1984, pp. 201-214; Kosch, Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen 
Konventanlagen, pp. 97-133; C. J. Bond, „Water management in the urban monastery”, în 
Roberta Gilchrist, Harold Mytum (ed.), Advances in Monastic Archaeology, 1993 [BAR British 
Series 227], p. 68; J. Leroux-Dhuys, Les abbayes cistercienne en France et en Europe, Paris, 1998; 
R. Legler, Tempel des Wassers, Brunnen und Brunnenhäuser in den Klöstern Europas, Stuttgart, 
2005. Pentru perioada în care se datează cu aproximaţie fântâna de la Bizere, datorită unei 
documentaţii mai bogate, studiile mai vechi au pus în evidenţă mai mult sistemele de alimentare 
cu apă și fântânile din mănăstirile cisterciene. Însă, treptat, se observă, pe baza unor planuri 
precum cele de St. Gall (sec. IX) și Cantebury (sec. XII) sau a unor restituiri precum cele de la 
Cluny (sec. XI-XII) ori St. Denis (cca. 1200) (Lillich, Cleanliness and Godliness, p. 123, pp. 125-
131), că sisteme hidraulice elaborate au fost create în mediul monastic și înaintea lor (Rollier, 
Implantation et hydraulique monastique, I, pp. 116-117). 
32 O astfel de construcţie ridicată deasupra fântânii putea să îmbrace chiar forma unui turn sau 
putea să devină capelă („Tempel Wasser”, „Water temple”). Puteau fi circulare la bază, poligonale 
sau foarte simple, cu numai patru laturi, și foarte elaborate în elevaţie. 
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acoperiş uşor, probabil piramidal. Totodată, contemporaneitatea şi imediata 
vecinătate cu porticul claustrului, despre care putem spune cu certitudine deja 
că era înzestrat cu arcade, colonete, capiteluri şi imposte sculptate cu ornamente 
zoomorfe şi vegetale, permit ipoteza ca şi partea dinspre curte a casei fântânii să 
fi avut unele elemente asemănătoare (poate chiar decoraţii de aceeași factură, 
romanică), dar care să fi protejat totuşi fântâna de îngheţ, adică să nu fi fost 
deschisă la fel, cu arcade, așa cum era porticul înspre curte.  

Lavatorium-ului reconstituit pentru claustrul de la Bizere nu-i putem 
găsi o descendenţă directă sau vreo analogie perfectă pe vreunul din şantierele 
occidentale în care s-au adoptat componente cu funcţionalitate similară. Dar, 
parţial, prin unul sau altul dintre elementele sale, aminteşte de bazinul cu 
aducţiune, poligonal, din „cimitirul laicilor” pe care-l vedem figurat în planul 
Psaltirii Cantebury (cca. 1150)33, de fântânile poligonale din abaţiile de la 
Thoronet și Valmagne (sec. XIII)34, de o serie de fântâni comunale din aşezări 
italiene (cu multe exemple datând din secolele XIII-XIV sau cu altele greu de 
datat)35 din care unele au bazine poligonale de dimensiuni mai modeste și mai 
apropiate decât cele de la Bizere, de bazinul de botez ajuns în mănăstirea Ilfeld 
(cca. 1150)36, dar şi de structuri cu bazinele sprijinite de colonete şi picior 
central, precum fântânile de la Saint-Michel de Cuxa (ante 1140)37, Bendorf-
Sayn, Heisterbach (sec. XIII)38. Mai aproape de noi din punct de vedere 
geografic, am avea de invocat mai elaboratele fântâni ale benedictinilor din 
Pécsvárad (Fig. 15) – protejat de un edicul cu bază pătrată și dispus tot în colţul 
sud-vestic al claustrului, după cum a dovedit investigaţia arheologică39 –, și 
cistercienilor din Pilis40, ambele din secolul al XIII-lea, pe care le avem acum 

                                                 
33 Vezi planul color la M. R. James, The Canterbury Psalter, London, 1935, fols. 284v-285r 
(http://libraries.slu.edu/a/digital_collections/mssexhibit07/manuscripts/eadwine.html, accesat în 
20.08.2013) și desenul explicat la Bond, Water management in the urban monastery, p. 47, fig. 
5.3. 
34 Krüger, Monasteries and Monastic Orders, p. 216. 
35 Unele au bazinele poligonale și dimensiuni ale panourilor destul de apropiate cu cele de la 
Bizere. Vezi, spre exemplu, Fontana, în Enciclopedia dell`arte medievale, 1991-, ediţie online 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/fontana/, accesat 10.08.2013); M. Natoli (ed.), Le fontane del 
Lazio. Materiali per una ricerca, Roma, 1998, passim. 
36 http://www.harzregion.de/naturpark/milan.html (accesat: 12.08.2013). 
37 În acest caz este vorba despre două fântâni romanice, una ajunsă la Eze-sur-Mer și a alta în 
Philadelphia: Xavier Barral i Altet, „Fountaines et vasques romanes provenant de cloîtres 
méridionaux : problèmes de typologie et d`attribution”, în Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 7 
(1976), pp. 123-125, fig. 8-10; Rollier, Implantation et hydraulique monastique, Pl. 68/3. 
38 Kosch, Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen, p. 126, Abb. 23.  
39 B. Bodó, „A pécsváradi bencés monostor építéstörténete az újabb kutatások tükrében” [Istoria 
mănăstirii benedictine de la Pécsvárad reflectată de cercetările noi], în Benkő E., Kovács G. (ed.), 
A középkor és kora újkor régészete Magyarországon [Arheologia Evului Mediu și a Epocii 
Premoderne în Ungaria], I, Budapest, 2010, p. 369, fig. 12. 
40 I. Takács, „Egy 13. századi kút töredékei a pilisi ciszterci monostorból” [Fragmentele unei 
fântâni de secol XIII din mănăstirea cisterciană de la Pilis], în Művészettörténeti Értesítő, 41 
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reconstituite grafic. Din Banat sau Transilvania s-ar putea invoca doar urmele a 
două fântâni şi a unui apeduct de cărămidă, pe care surse mai vechi le-ar fi 
înregistrat la Cenad41, sau rămăşiţele arheologice ale lavatorium-ului 
benedictinilor de la Cluj-Mănăştur42. Pentru ele nu sunt încă date suficiente şi 
sigure pentru comparaţii.  

Într-un scenariu sumar, aşa cum îl permit datele recuperate arheologic, 
apa era adusă prin C2, urca probabil printr-o conductă verticală, de plumb43, 
mascată de o coloană sau un stâlp, şi ajungea prin presiune în partea superioară a 
fântânii, la bazinul superior; prea-plinul se întorcea în cel inferior. Acest tip de 
fântână arteziană/ţâșnitoare („freestanding splash fountain”, „Springbrunnen”) a 
fost unul comun în Evul Mediu44. Numai că, până acum nu au apărut alte 
elemente despre care să putem măcar presupune că au ţinut de hidraulica din 
zona fostului braţ al Mureşului. Acea parte a complexului a suferit distrugeri 
atât datorită inundaţiilor, cât și datorită spoliatorilor de materiale. Cum nu a fost 
remarcată nicio urmă de direcţionare a prea-plinului spre bucătărie – așa cum se 
poate vedea la unele exemplare ale Europei apusene, considerăm că surplusul de 
apă era apoi dirijat prin C2a, spre curtea/grădina claustrului. Aşa se poate 
explica şi de ce, doar în apropiere de lavabo, C2 era mai larg. De asemenea, pare 
evident că cele două canale, C1 şi C2, puteau fi alimentate prin canalul surprins 
în S13 (posibil printr-o tubulatură de lemn), îndreptat spre curtea claustrului, 
unde trebuie să fi fost un punct de distribuţie, pentru fântână și pentru 
bucătărie.  

Sursa apei care ajungea în claustru trebuie să fi fost braţul Mureşului, 
aflat la răsărit. Distanţa de la el până la colţul cu lavabo poate fi aproximată la 36 
m. Abaţia trebuie să fi dispus acolo de o instalaţie (în alte cazuri, un turn al apei 

                                                                                                                            
(1992), pp. 1-19.  
41 S. Heitel, „Despre biserica lui Ahtum de la Morisena”, în SMIM, XXIII (2005), p. 15, fig. 3. 
42 A. Kovács, Kolozsmonostor, în I. Takács (ed.), Paradisum plantavit. Bencés monostorok a 
középkori Magyarországon [Paradisum plantavit. Mănăstiri benedictine în Ungaria medievală], 
Pannonhalma, 2001, p. 397, fig. 2. 
43 O serie de segmente de la ţevi de plumb pentru alimentarea cu apă în instalaţii similare (unele 
dotate și cu robinete) se pot vedea la K. Grewe, „Zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
in der Stadt um 1200”, în ZAM, 4 (1984), p. 285, Abb. 10; Idem, Wasserversorgung und -
entsorgung im Mittelalter, 4, pp. 41-42; W. Drack, Zur Geschichte des Wasserhahns. Die 
römischen Wasser-Armaturen und mittelalterlichen Hausen aus der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein, Zürich, 1997, p. 37, Abb. 29; R. Holt, „Medieval England’s Water-
Related Technologies”, în P. Squatriti (ed.), Technology and Change in History. 3. Working with 
water in medieval Europe, Leiden, Boston, Köln, 2000, p. 90. Dintre toate, cel mai des citate sunt 
conductele de plumb datate în anii 1179/1180, ale mănăstirii Sf. Emmeram din Regensburg 
(Germania).  
44 R. Magnusson, P. Squatriti, „The technologies of water in medieval Italy”, în Technology and 
Change in History, 3, p. 240; R. J. Magnusson, Water technology in the Middle Ages: cities, 
monasteries, and waterworks after the Roman Empire, Baltimore and London, 2001, p. 104, fig. 
3.15. 
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sau o moară verticală cu roată)45, modalităţi de filtrare a apei și de aducere a ei 
în interiorul mănăstirii. Evident, cei care populau abaţia trebuiau să dispună şi 
de cunoştinţele tehnice pentru a feri reţeaua de colmatare și pentru a proteja 
părţile predispuse îngheţului.  

Ca în multe alte locuri, din motive practice, care aveau legătură cu unele 
activităţi din refectoriu și bucătărie, lavatorium-ul a fost plasat și la Bizere în 
apropierea celor două spaţii. Și putem presupune, în baza surselor occidentale 
mai bogate, că și aici călugării foloseau fântâna din claustru pentru a-și spăla 
feţele și mâinile (în fiecare dimineaţă, după întoarcerea de la lucru și înainte de 
mese), pentru a alimenta bucătăria cu apă și a spăla vesela, pentru a spăla haine, 
pentru a se bărbieri și tunde (activităţi de care era responsabil un anume 
călugăr, camerarius), dar, probabil, și pentru a îndeplini – nu știm cu ce 
periodicitate – unele ritualuri simbolice, precum Spălarea picioarelor 
(Mandatum)46.  

Acum apare mai clar, datorită identificării lavatorium-ului cu o parte 
din canale și din ceea ce ne arată modelele occidentale că, din raţiuni tehnice, 
dar şi legate de puritatea apei47, călugării şi-au creat şi o altă sursă, amenajând un 
turn al apei înspre interiorul insulei (Fig. 1/a)48, la peste 100 m distanţă de colţul 
sud-vestic al claustrului. Dar cele două puncte trebuie să fi făcut parte dintr-o 
reţea mai amplă care utiliza apa, inclusiv pluvială, pentru diverse necesităţi (de 
igienă, alimentaţie şi ritual) din diferite sectoare ale complexului: biserică, 
bucătărie, grădină, latrine – necessaria, ateliere, moară, baie, infirmerie etc.  

Sistemul de management al apei, la data adoptării sale în abaţia de la 
Bizere, era deja tipic pentru comunităţile monastice catolice49. Transplantându-l 

                                                 
45 Despre mori verticale, la: Magnusson, Water technology in the Middle Ages, p. 104; A. Lucas, 
Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling Technology, Leiden and Boston, 2006. 
46 În acest sens, Lillich, Cleanliness and Godliness, pp. 147-149; Meyvaert, The Medieval Monastic 
Claustrum, pp. 55-56 (subcapitolul: „The Cloister as Wash Place”). O descriere a activităţilor din 
jurul lavatorium-ul ni s-a transmis de la Durham, din 1593 (Bond, Water management in the 
urban monastery, p. 68). 
47 În perioada adoptării lavatorium-ului pe care îl discutăm, în mănăstirile vestice se dădea mare 
importanţă acestui aspect: Lillich, Cleanliness and Godliness, pp. 123-149; Grüger, Cistercian 
fountain houses, p. 201. Faptul ar putea avea legătură și cu materialul din care erau făcute ţevile, 
cu provenienţa apei din râu și cu știinţa/capacitatea de a întreţine sistemul.  
48 Vezi A. A. Rusu, „Turnul cu fântână”, în Mănăstirea Bizere, I, pp. 49-60. 
49 M. Aston, Monasteries in the landscape, Tempus, 2000, p. 24. Sistemul exista deja în secolul IX 
pentru mănăstirile din Occident (Lillich, Cleanliness and Godliness, p. 123). Bibliografia utilizării 
apei în mănăstirile medievale occidentale a ajuns impresionantă. Vezi, spre exemplu, prezentări 
sau liste la C. Kosch, „Wasserbaueinrichtungen in hochmittelalterlichen Konventanlagen”, în H. 
R. Sennhauser (ed.), Wirtschaftsbauten frühmittelalterlicher Klöster, I, Zürich, 1996, pp. 78-84C; 
A. Hoffmann, „The management of waterpower by medieval monasteries in Central Europe”, în 
Actas simpósio internacional hidráulica monástica medieval e moderna, Lisboa, 1996, pp. 147-
149; L. Pressouvre, Paul Benoît (ed.), L'hydraulique monastique, Paris, 1996; Magnusson, Water 
technology in the Middle Ages, pp. 221-230, sau S. Bonde, C. Maine, „The Technology of 
Medieval Water Management at the Charterhouse of Bourgfontaine”, în Technology and Culture, 
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aici şi exploatându-l, călugării respectau de fapt una din recomandările generale 
ale Regulei lui Benedict din Nurcia50: „Pe cât posibil, mănăstirea să fie 
constituită în aşa fel încât să aibă în ambientul său tot ce este necesar, adică apă, 
moară, grădină şi utilaje pentru a face diverse meserii. Astfel, călugării nu vor 
trebui să iasă afară, lucru care nu foloseşte deloc vieţii lor spirituale”51.  

Lavatorium-ul şi canalele învecinate, alături de turnul fântânii, nu 
constituie decât o parte a sistemului care implica utilizarea apei la Bizere şi care, 
prin continuarea investigaţiilor arheologice, ar putea să se contureze în linii mai 
precise şi la proporţii mai ample.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
53 (2012), 3, nota 1.  
50 Acesta este singurul normativ – și el foarte general, la care putem apela pentru a înţelege, 
împreună cu datele oferite de arheologie, câte ceva despre modul în care s-a desfășurat viaţa celor 
aflaţi în abaţie (călugări, novici, servitori, copii dăruiţi lăcașului – pueri și iuvenes, pelerini, 
bolnavi).  
51 La Règle de Saint Benoît, traducere de Henri Rochais, Paris, 1980, cap. 66. 
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Fig. 1. Amplasamentul abaţiei Bizere. 
 

 
 

Fig. 2. Amplasamentul lavabo-ului faţă de biserica abaţială  
și de turnul fântânii, pe insula abaţiei. 
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Fig. 3. Ruina turnului fântânii.  
 

 
 

Fig. 4. Dispunerea secţiunilor arheologice menţionate în text și planul lavabo-lui cu 
canalele C, C1, C2 și C2a în cadrul claustrului.  
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Fig. 6. Plan cu urmele lavatorium-ului și ale canalelor de aducţiune. 
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Fig. 7. Resturi de capiteluri, imposte şi alte pietre de construcţie (unele aparţinând 
porticului) descoperite împreună cu pietrele lavabo-ului. 

 

 
 

Fig. 8/a-c. Fragmente de la panouri de travertin; fragment de capitel (d); e. bloc de piatră 
cu funcţiune necunoscută; f. fragmente posibile de la bazinul superior al lavatorium-

ului; g. reconstituire ipotetică a bazinului superior. 
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Fig. 9. Secţiune transversală de la refectoriu la fântână. 
 
 
 

 
 

Fig. 10. Reconstituire ipotetică a lavatorium-ului din claustrul abaţiei Bizere. 
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Fig. 11. Abaţia cisterciană de la Thoronet – lavabo și edicul  
(Foto: I. Burnichioiu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Lavabo-ul abaţiei de la Eberbach și urmele pavilionului său rectangular 
(după http://kloster-eberbach.de/kloster/klosterfuehrungen.html). 

 

 
 

Fig. 13. Fântânile de la Maubuisson și Royaumont, cu soluţii de aducţiune și distribuire 
a apei (după Rollier, Implantation et hydraulique monastique, II, fig. 65.1, 66). 
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Fig. 14. Lavatorium-ul abaţiei de la Bendorf Sayn (http://www.klaes-
w.de/thumbnailseiten/mittelrhein_mehr_zu_bendorf_sayn.htm,  

20.11.2013; foto Holger Klaes). 
 

 
 

Fig. 15. Lavatorium-ul abaţiei de la Pécsvárad – reconstituire  
(Bodó, A pécsváradi bencés monostor, p. 369, fig. 12). 

 



 

 

 



 

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II (2013), pp. 123-154 

RELIGIOS ŞI NON-RELIGIOS ÎN CULTURA MATERIALĂ  
A ABAŢIEI BIZERE (FRUMUŞENI, JUD. ARAD).  

OBIECTE DIN BRONZ (I)  
 
 

ADRIAN ANDREI RUSU
 

 
Despre locul sau rostul mănăstirii benedictine de la Bizere (Frumuşeni, 

jud. Arad) s-a auzit din ce în ce mai mult, pe parcursul ultimilor ani1. În urma 
săpăturilor arheologice derulate în anii 1981 și 2001-2009, s-au recuperat 
diferite artefacte care au făcut parte din zestrea sa funcţională. În aceste pagini 
ne-am propus să ne oprim asupra fragmentelor a trei de piese din bronz şi a 
unui negativ de turnare care, în pofida contextului stratigrafic neconcludent în 
care au fost descoperite, se dovedesc a fi documente relevante pentru activităţile 
pe care călugării le-au derulat în mănăstire. 

I. În campania arheologică a anului 2002, într-un strat de dărâmătură 
din secţiunea C4, de la -0,25 m, a fost recuperat un mic fragment de piesă 
turnată (lungimea 4,1 cm, grosimea de 0,6 cm, 8 gr.) (Fig. 1, a-c)2, care 
reprezintă capul şi gâtul unui animal, cu gura uşor deschisă, eflorată3. 
Trăsăturile anatomice ale capului, uşor aplatizat, nu sunt prea clar realizate. 
Craniul a primit o „frunte” carenată pe ax, iar pentru marcarea ochiului s-a 
folosit un contur foliform, oblic. Gâtul, la scurtă distanţă, a devenit unul cu 
secţiune uşor romboidală, pe care se disting, pe o laterală faţă de profilul 
capului, nu mai puţin de nouă protuberanţe triunghiulare, rezultate din 
incizarea negativului, prin care s-a căutat a se reda o coamă sau piele solzoasă, 
stilizată. Două orificii, unul riguros circular în gura deschisă, altul dezaxat, la 
originea gâtului, lateral, străpung piesa. Cel de-al doilea are marginea franjurată, 
specifică unei rupturi. La un capăt, ruptura arată că fragmentul a aparţinut 
iniţial unei piese mai mari, cu un traseu – cel puţin parţial – curbat, care s-a 
pierdut probabil definitiv.  

                                                 
 This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, 
CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0477. 
 Cercetător ştiinţific I dr., Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-
Napoca. 
1 CCA 2002-2008; I. Burnichioiu, A. A. Rusu, Mozaicurile medievale de la Bizere. The Medieval 
Mosaics from Bizere. Die mittelalterliche Mosaiken von Bizere, Cluj-Napoca, 2006; Iidem, 
„Medieval Floor Mosaics at Bizere Monastery: A Brief Survey”, în Trans R, XX (2011), 2, pp. 3-13; 
A. A. Rusu, I. Burnichioiu (ed.), Mănăstirea Bizere, I, Cluj-Napoca, 2011; A. A. Rusu, „On a 
Possible Abbatial Crosier from Bizere Monastery (Frumuşeni, Arad County)”, în EJST, 9 (2013), 6, 
pp. 211-219; I. Burnichioiu, „Fragments from the Abbey of Bizere (Frumuşeni, Arad County): the 
Lavabo in the Cloister”, în EJST, 9 (2013), 6, pp. 221-232. 
2 Complexul Muzeal Arad (CMA), nr. inv. 17.487. 
3 Această piesă a fost analizată pe scurt şi în EJST, 9 (2013), 6, pp. 211-219. 
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Chiar dacă din context nu a rezultat vreun element de datare, 
fragmentul se poate data cu aproximaţie, cel târziu până la jumătatea secolului al 
XIII-lea, datorită trăsăturilor evident romanice pe care ni le expune.  

În ceea ce priveşte identitatea reprezentării, pare că s-a dorit realizarea 
unui animal fantastic, mai mult un dragon, decât un şarpe. Argumentul 
determinant este forma gurii. Cu toate acestea, atribuirea nu poate fi socotită 
definitivă, tocmai în lipsa corpului relevant. Animalul sugerat, fie el şarpe sau 
dragon, este unul dintre cele mai curtate artistic de către arta medievală. În 
bestiar, s-a înscris în marele capitol al „dracologiei”. Aspectul său real ori 
fantastic s-a conjugat continuu cu bivalenţa simbolică de rău/bine cu care fusese 
înzestrat. Succesul motivului decorativ al şarpelui are la bază două ipostaze4. 
Prima este cea din care Moise şi-a demonstrat puterea, delegată de la 
Dumnezeu, transformându-şi toiagul aruncat la picioarele faraonului, în şarpe. 
A doua, vine din vorbele Mântuitorului care clamau „să fiţi prudenţi ca un şarpe 
şi simpli ca un porumbel” (Matei, 10:16). Cum se va vedea imediat mai jos, 
ambele interpretări pot fi bănuite în modalitatea de realizare artizanală a 
suporturilor de poziţionare. Confuzia ori echivalarea şarpelui şi dragonului cu 
diavolul a rezultat din reprezentarea iconografică a unei lungi serii de sfinţi şi 
sfinte (printre care, mai cunoscuţi Filip, Gheorghe, Ilarion, Leon Papa, 
Margareta, Marta, Mihail, Silvestru, Theodor din Heracleea, Varlaam). Pe de 
altă parte, rolul său contrar, benefic, a fost susţinut mai ales asociat cu 
paza/protecţia de acelaşi malefic. Este suficient dacă indicăm faptul că timpanul 
portalului bisericii romanice din Drăuşeni (jud. Braşov) a fost înzestrat cu un 
relief în care apar doi dragoni. 

Principalele detalii care sugerează combinaţia sau poziţia originară a 
acestui fragment de piesă de la Bizere ar fi doar cele două găuri pe care le poartă. 
Dacă nu a fost vorba doar despre o modalitate simplă de racordare la un 
ansamblu, atunci cel mai probabil, o ţepuşă/lance poate fi imaginată ca pătrunsă 
odinioară în gura deschisă şi ieşită lateral, prin cea de-a doua gaură, de la baza 
superioară a gâtului. Acceptând că interpretarea auxiliarei dispărute se 
potriveşte formei originare, atunci putem uşor presupune că a fost un balaur 
străpuns cu lancea de către Arhanghelul Mihail ori de către Sfântul Gheorghe. 
Dar, o concluzie tranşantă ar fi riscantă aici. Reţinerea faţă de o clasare netă este 
accentuată de marcarea detaliilor decorative ale gâtului, cum s-a notat mai sus, 
mai mult pe una dintre părţile laterale, ca şi când ar fi necesitat o singură 
direcţie de privire, şi nu una de jur-împrejur.  

Trecând peste acest aspect al identităţii posibile a animalului, mergând 
spre genul de artefacte cu care ar fi fost asociat, îl putem vedea în ipostaze 
dintre cele mai neaşteptate, toate cu mare încărcătură decorativă: relicvare 

                                                 
4 L. Charbonneau-Lassay, The Bestiary of Christ, New York, 1991, pp. 775-776. 
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(exemplu, o piesă din secolele XIV-XV, zona Zadar)5, robinete de la acvamanile 
(piesă engleză, din secolul al XIII-lea)6, mânere de mai multe feluri (din secolul 
al XIV-lea, Muzeul Cluny). Şi mai aproape, un cap de robinet, din secolul al 
XIII-lea, din Catania (Fig. 2, a), prezintă şi el apropieri cu stilul de realizare al 
animalului de la Bizere, dar se aseamănă mai mult cu un canid7. Cea mai frapant 
de apropiată se dovedeşte a fi ansa unei căni descoperită la Salerno (Fig. 2, b), 
datată în secolul al XIII-lea8. Cum ar fi de aşteptat, cele mai puţine indicii trimit 
către artefacte de uz laic. Cele câteva exemple la care ne-am referit sunt 
relevante şi în ceea ce priveşte stilul şi cronologia de folosire a decorului.  

Capetele de şerpi, nu de dragoni, se întâlnesc într-o serie cu adevărat 
remarcabilă, ca mărime şi frumuseţe, în extremităţile superioare ale cârjelor 
pastorale. Simbolul, vechi evreiesc, curgea direct din „însemnul” şi „unealta” de 
bază a ciobanului de ovine şi caprine. De la „turma” şi „cârja păstorului” s-a 
ajuns la un simbol material legat de ghidarea celor care au îmbrăţişat 
creştinismul. După cum se ştie, şi am amintit-o deja, toiagul lui Moise a fost 
primul care şi-a metamorfozat forma, rememorată în timp de către vietatea din 
extremitatea sa superioară.  

Cârja pastorală (baculus pastoralis, baculus ad volutam, pastorale, virga, 
pedum, cambuta) s-a folosit în biserică deja din secolul al V-lea9, dar a fost 
oficial instituită la conciliul local din Toledo (633) şi a devenit curentă în zestrea 
ierarhilor din secolul al IX-lea. În jurul anului 1000, cârjele erau folosite atât de 
către ierarhi ai bisericii (episcopi şi arhiepiscopi), cât şi de către abaţi de 
mănăstiri benedictine. O cârjă de asemenea factură se descompune în trei 
componente menţionate de înscrisuri şi identificate sub numele de curva 
(Krümme, crosseron, crook – zona curbată), pedum sau virga pastoralis (Schaft, 
hampe, stave – băţul-baston, hampa) şi nodus (Knauf, noeud, knot – nodul, 
protuberanţa de la care cobora mânerul-baston)10. Contau la ea doar decoraţiile 
aflate la extrema superioară a bastonului, de la curbură şi nod. În arta romanică, 
sectoarele i-au fost împodobite cu motive vegetale şi animaliere, pentru ca, din 

                                                 
5 Religious Art in the Archidiocese of Zadar 4th-18th Centuries, Zagreb, 1990, p. 92.  
6 Fr. G. Sovage, A Concise History of Bronzes, London, 1968, p. 93, fig. 69; Roberta J. Magnusson, 
Water Technology in the Middle Ages: Cities, Monasteries, and Waterworks after the Roman 
Empire, Baltimore and London, 2001, p. 112, fig. 3.20. 
7 Maria Andarolo (ed.), Federico e la Sicilia dalla terra alla corona. Arti figurative e arti suntuarie, 
Palermo, 2000, pp. 298-299, fig. 77. 
8 Via S. Angelo. Vezi Giovanna Scarano Indice, „Frammenti di vita medievale dal centro storico di 
Eboli (Salerno)”, în Stella Patitucci Uggeri (ed.), Scavi medievali in Italia. 1996-1999, Roma, 2001, 
pp. 132-133, fig. 10, a-b. Autoarea nu cunoştea niciun fel de analogie a artefactului şi exprima 
doar bănuiala că prezenţa vasului s-ar fi datorat contactelor cu arta lumii musulmane. 
9 Kirchengeräte, Kreuze und Reliquiare der christlichen Kirchen. Objects liturgiques, croix et 
reliquaires des eglises chretiennes. Ecclesiastical utensils, crosses and reliquaries of the christian 
churches, ediţia a 3-a, München - London - New York - Paris, 1992, pp. 118-120. 
10 Ibidem, pp. 118-119. 
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secolul al XIV-lea, să apară incluse şi motive arhitectonice, alături de cele 
vegetale11. Au fost confecţionate de la început din materiale preţioase, metale 
(argint aurit, bronz) sau os (fildeşuri). În cazuri excepţionale, materialul modest 
(lemnul, poate chiar osul obişnuit) era poleit cu aur. Toată partea inferioară, cu 
rost de baston, toiag, nu avea nevoie de vreo podoabă ori particularitate, fiind 
mai puţin vizibilă şi foarte utilitară (suport pentru restul elementelor). Trecerea 
în revistă a cârjelor pastorale timpurii conduce la constatarea că majoritatea 
dintre ele avuseseră terminaţii ale spiralei în cap de şarpe ori de animal înrudit 
formal.  

Profilul stingher al capului de animal, frapant de asemănător cu cel de la 
Bizere, se întâlneşte în mormântul abatelui Ioan de Silos (circa 1175-†1198), al 
mănăstirii San Domingo din Vechea Castilie (Spania)12 (Fig. 3, a). Deşi 
confecţionat din argint, capului de „şarpe” de acolo nu-i mai lipseşte niciun alt 
decor interior curburii extremităţii spiralei. Dar, eleganţa „buzelor”, frângerea 
„frunţii” şi gâtul animalului sunt similare. Acestei relicve i se poate asocia 
capătul de cârjă abaţială de la Airvault (conservată la Poitiers, Franţa)13, piesă 
apreciată ca făcând parte din stilul hispano-limousin. Seria mai poate fi ilustrată 
şi cu o cârjă de secol XII, descoperită în mormântul episcopului de Mans, Jean 
de Chanlay (†1291). Aproape identică, din acelaşi veac, doar că aurită, este tot o 
cârjă franceză (Muzeul Luvru) (Fig. 3, b). În fine, mai trebuie invocat un 
fragment care a fost rupt tot dintr-o cârjă datată în prima jumătate a secolului al 
XII-lea, descoperită încă de la finele secolului al XIX-lea în catedrala din 
Châlons-en-Champagne (Fig. 3, c)14. Fragmentul, lucrat în acelaşi tehnică, din 
bronz aurit, a păstrat în gura animalului o piesă distinctă, de forma unui spin sau 
gheară, dar socotită a fi, în intenţia meşterului, limba animalului, deşi ar fi 
trebuit să fie despicată; în fond, posibil chiar un vârf de lance care străpunsese 
gâtul şi capul bestiei.  

Mediul german nu a făcut nici el notă discordantă, furnizând şi el câteva 
exemple. La Bremen, mormântul unui episcop anonim, cu inventarul intact şi 
bine databil în jurul lui 1200, a scos şi el la iveală capul întreg al unei cârje, cu o 
terminaţie asemănătoare (Fig. 4, a). O cârjă abaţială fragmentară, cu cap de 
şarpe, dar cu elemente decorative mai bogate, colaterale, a fost regăsită în 
cimitirul mănăstirii Sf. Egidiu din Braunschweig. A fost datată între mijlocul 

                                                 
11 H. Kühnel (ed.), Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. Vom Alten Orient bis zum 
ausgehenden Mittelalter, Stuttgart, 1992, pp. 32-33. 
12 M.-M. Gautier, Catalogue international. L’oeuvre de Limoges, I, Paris, 1987, nr. 139, p. 460.  
13 Charbonneau-Lassay, The Bestiary of Christ, p. 775, fig. XV. 
14 La France romane au temps des prèmiere Capétiens (987-1152), Paris, 2005, pp. 122-123, nr. 75. 
Tot acolo, există analogii legate de formă. Acelaşi volum mai oferă alte două analogii, de piese 
întregi, una de la Saint-Benoit-sur-Loire (sfârșitul sec. XI - începutul sec. XII) şi alta din vechi 
colecţii (jumătatea sec. XII).  
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secolului al XII-lea şi mijlocul secolului al XIII-lea15. În fine, pentru a închide 
geografia analogiilor cu forme simple, o altă cârjă, realizată în acelaşi stil, se 
poate vedea în Muzeul Bargelo din Florenţa (Fig. 4, b). Toate acestea par să 
folosească metalul pentru realizarea decoraţiunii dorite. 

Cum scrisesem, un alt material din care a fost confecţionat capătul 
superior de cârjă a fost fildeşul. O cârjă abaţială cu cap de animal şi legături 
decorative în zona grumazului, datată la începutul secolului al XII-lea şi 
presupusă a fi de provenienţă italiană fost extrasă din cimitirul mănăstirii 
Altenburg (Austria)16. O piesă similară ar fi putut fi model pentru o imagine în 
care apare episcopul Ermacora, asociat cu Sf. Marcu, de pe peretele criptei 
bazilicii din Aquileia (în jurul anului 1180) (Fig. 5)17. Doar că, la o „lectură” 
riguroasă, ar putea fi şi acolo vorba despre un cap de balaur. 

Nici valenţa negativă a şarpelui/balaurului nu a rămas nereprezentată, 
mai ales atunci când pe cârje au apărut elemente suplimentare. O piesă de la 
Muzeul Cluny conţine un alt cap de şarpe cu gât străpuns de lancea unui 
arhanghel cu scut rotund. Ideea este reluată la o altă cârjă produsă în stilul cu 
emailuri, specific Limoges-ului, conservată la Muzeul Luvru. În cazul unui al 
treilea cap de cârjă din secolul al XII-lea, realizat din fildeş, de la Metten 
(Germania), tratarea capului şi gâtului de şarpe, este frapant de asemănătoare18. 
Asocierea s-a făcut acolo cu un Agnus Dei (purtător de stindard), ca şi în cazul 
altei piese provenită din Italia secolului al XIII-lea. 

Analogiile generale ale fragmentului de piesă de la Bizere trebuie 
căutate atât de departe, pentru că, din păcate, cele din regatul Ungariei (inclusiv 
Transilvania) sunt mult prea puţine şi oricum ulterioare piesei discutate aici. 
Una dintre ele este furnizată de sigiliul abatelui mănăstirii din Insula iepurilor 
din Buda (finele secolului al XIII-lea)19. În muzeul din Eger am identificat un 
cap de cârjă grosier, din fildeş sau os, rămas nepublicat, care conţine tot un cap 
de reptilă/dragon. Deşi nedatată, s-ar putea atribui epocii romanice. Pe de altă 
parte, nu dispunem de mărturii iconografice atât de timpurii. Trebuie să 
aşteptăm secolul al XIV-lea, pentru a avea altele. Una se găsește pe o lespede 
funerară neinscripţionată, de la Oradea20. În secolul al XV-lea, dispunem de o 
serie generos figurată, dar bine depărtată de forma de la care am pornit analiza. 
Ea sugerează adaptarea acestor piese de reprezentare a ierarhilor bisericii la 

                                                 
15 A. Lungershausen, Buntmetallfunde und Handwerksrelikte des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit aus archäologischen Untersuchungen in Braunschweig, Rahden/Westf., 2004, p. 73, 293, 
nr. 288, Taf. 10. 
16 Fundort Kloster. Archäologie im Klösterreich, Wien, 2000, p. 140. 
17 G. Romanelli (ed.), Venedig. Die goldenen Jahrhunderte, Berlin, 2011, p. 34. 
18 Charbonneau-Lassay, The Bestiary of Christ, p. 161, fig. VI. 
19 Némethy L., „A nyulakszigetebeli premontreiek prépostságának pecsétje” [Sigiliile prepoziturii 
premonstratrense din Insula iepurilor], în Turul, 5 (1887), 1, pp. 28-31. 
20 Bunyitay V., A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig [Istoria episcopiei Oradea, 
de la întemeiere până în prezent], III, Nagyvárad, 1883, tab. VIII. 
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„moda” timpurilor, în acord cu tot ceea ce exista în Europa. Din Transilvania, 
semnalăm doar că există ştiri de la conventul benedictin din Cluj-Mănăştur, 
unde un inventar redactat la 1427 mărturiseşte că a cuprins şi o cârjă (bacculus 
pastoralis) din lemn, aurită, care o avea în curbură pe Fecioara Maria cu Pruncul 
în braţe21.  

Din paleta de comparaţii occidentale, deja s-a putut deduce că au existat 
mai multe combinaţii figurate în construcţia unei cârje. Capul de şarpe a fost 
unit cu un Agnus Dei (Muzeul Luvru), o cârjă de Limoges conţine încoronarea 
Mariei (Muzeul Luvru) şi o alta din aceleaşi ateliere are doar motive decorative 
stilizate (Nieul-sur-l’Autisse, Vendeea – Muzeul Luvru). Gama nu este, nici pe 
departe epuizată. Şarpele încheie curbura, în timp ce la mijlocul arcelor sau 
spiralelor corpului său se pot regăsi alte decoruri (alte animale, alte scene 
religioase). Prin urmare, modelele vestice împiedică sugerarea cu precizie a 
elementului care fusese utilizat la Bizere pentru a întregi interiorul capătului 
superior al cârjei. Dar, prezenţa orificiului lateral, de pe gât, indică fără dubiu că 
aranjamentul crosei abaţiale nu fusese unul dintre cele mai simple. 

Aşadar, fragmentul de piesă şi-a găsit nu numai o apartenenţă posibilă, 
dar poate fi aşezat şi într-o reconstituire grafică parţială (Fig. 6). Dată fiind 
descoperirea printre rămăşiţele mănăstirii, devine posibilă considerarea sa drept 
cea mai veche parte de cârjă abaţială descoperită până în prezent într-un 
teritoriu al României.  

II. Alte două fragmente de bronz de la Bizere22 au fost recuperate din 
secţiunea arheologică S 41, □ 3, - 0,75 m. Ele au aparţinut piciorului unui vas de 
mari proporţii (Fig. 7). Au ieşit la iveală în anul 2005, dintr-un strat de arsură cu 
ceramică de epocă arpadiană (secolele XII-XIII), pe podeaua din porticul 
claustrului. Cu toate că cele două bucăţi nu pot fi realipite perfect prin alăturare, 
sunt uşor de recunoscut ca provenind de la un picior de obiect cu dimensiuni 
mari. Întreruperile au fost produse de un instrument grosier şi dur (topor?) care 
a reuşit secţionarea brutală. Primul fragment, mai mic (0,365 kg), reprezintă o 
talpă în forma unui trunchi de piramidă cu baza triunghiulară (triunghi isoscel 
cu laturi de 6 cm şi baza 4 cm) şi laturile curbe; nervura medianei este conturată 
în relief. Al doilea fragment, mult mai mare, şi cu 1,187 kg, tot în trunchi de 
piramidă, este de la capătul superior al piciorului (L = 13 cm, axa în partea 
inferioară de 2,5 cm, în partea superioară de 4,2 cm). Din el pare să lipsească un 
fragment intermediar, lichidat probabil odată cu brutala sa înjumătăţire. 

Judecând numai după formă şi tratarea grosolană a piciorului, excludem 
provenienţa sa dintr-o lucrare de artă, care să fi deţinut rost de cristelniţă, găleţi 

                                                 
21 Detalii despre inventarul abaţiei, în Magyar Könyvszemle, 14 (1889), pp. 89-91. Traducerea 
integrală a documentului, în lb. magh., în A pannonhalmi Szént Benedek-rend története [Istoria 
ordinului Sf. Benedict din Pannonhalma], XII/B, Budapest, 1916, pp. 82-83. Ultima publicare 
rezumativă şi o discuţie, la KmJkv, I, pp. 193-194, nr. 24. 
22 CMA, nr. inv. 17488 a-b. 
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pentru apă sfinţită ori sfeşnic pe picioare. Ajungem uşor la concluzia că ar trebui 
să ne imaginăm cel mai simplu lucru posibil, respectiv apartenenţa lui la un vas 
de utilitate relativ comună.  

Cu un an înainte (2004), la Bizere s-a descoperit un alt picior de vas din 
bronz, însă mult mai mic, cu lungimea maximă de 8,2 cm, sub formă piramidală, 
suprafeţele grosiere, cu capătul mai lat rupt cu brutalitate. Nu ne ocupăm de el 
aici decât tangenţial şi în măsura în care are relevanţă pentru stabilirea 
utilităţilor. 

Cele mai multe astfel de picioare din bronz, descoperite arheologic, 
văzute iconografic, ori transmise pe diferite căi muzeelor, aparţin categoriei de 
oale/cazane cu picioare. Seria este mai cunoscută drept a „vaselor cu trei 
picioare” (Dreifussgefässe, în lb. germ.). Se folosesc însă, în paralel, şi denumiri 
ca acelea de Grape (lb. germ.), marmite (lb. fr.), three-legged pot (lb. engl.). 
Vasele nu se identifică automat pe deplin, pentru că formatul lor, deasupra 
picioarelor, nu a fost uniform. Documentele vizuale din incunabule ne transmit 
funcţii neaşteptate ale vasului, care în istoriografia noastră nici nu au fost 
remarcate. Este vorba de găleţi pentru apă sfinţită, de căni cu cioc sau de „vase 
metalice de răcire”23, turnate toate cu picioare similare acelora despre care 
discutăm. Primele grupate au un profil apropiat mojarelor, deci cilindrice, cu 
gura evazată şi toarte, al doilea grup se individualizează prin tubulatura ori 
profilarea unui cioc de vărsare, cu o singură toartă24, a treia categorie prin gura 
cea mai largă, de folosit pe post de ancestrale frapiere, în care apa sau poate şi 
gheaţa înconjurau alte vase destinate păstrării şi turnării unor lichide, la mesele 
învecinate. Utilizarea exclusiv de specializată ar fi de evitat, întrucât cunoaştem 
şi o reprezentare în care un asemenea vas era pregătit pentru baia pruncului 
Isus25.  

În fine, rămânând la acceptarea utilităţii simple a vasului, ar mai trebui 
să marcăm câteva idei. Utilitatea cea mai frecventă a fost cea de aşezare la foc, 
pentru un rost culinar. Este neîndoios că picioarele au fost concepute pentru a-i 
fi supraînălţată cavitatea utilă. Cel mai repede ne putem gândi la dorinţa de 
poziţionare peste jar, respectiv deasupra vetrelor deschise. Iar iconografic, cele 
mai reprezentate forme sunt cele cu trei picioare susţinând un cazan cu fund 
emisferic, în general cu gură dreaptă, simplu profilată, şi, aproape obligatoriu, 

                                                 
23 O reprezentare grafică revelatoare, care reuneşte cana, vasul de răcire şi lavatoriul, datată circa 
1495, aparţine lui Israhel van Meckenem. Vezi Christine Anderson, C. Talbot, From a Mighty 
Fortress. Prints, Drawings, and Books in the Age of Luther. 1483-1546, Detroit, 1983, p. 321, fig. 
182.  
24 Din care vor rezulta şi cănile clasice, din alte metale, mai ieftine şi mai uşor de confecţionat. 
Vezi categoria tratată la Anna-Elisabeth Theuerkauff-Liederwald, Mittelalterliche Bronze- und 
Messinggefäße. Eimer - Kannen - Lavabokessel. Berlin, 1988, pp. 272-360. 
25 Vezi Michelino da Besozzo, Naşterea, Milano, sf. sec. XIV: M. Rossi (ed.), Lombardia gotica e 
tardogotica. Arte e architettura, Ginevra - Milano, 2005, p. 27.  
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având pentru manevrare cel puţin două torţi sau cuie/mânere de care să se 
prindă câte un ataş potrivit de mare. Spre gât ele au dispus de o varietate de 
tratare remarcabilă: deschideri cilindrice simple, îngustări pentru gâturi, cu 
lăcaşuri/umere pentru capace. În cazul din urmă, trebuie să avem în vedere 
posibilitatea unor componente complementare, superioare, respectiv capace de 
alambicuri.  

Folosirea vaselor simple s-a generalizat deja din prima jumătate a 
secolului al XIII-lea. Este însă foarte cert că folosirea lor nu s-a încheiat decât în 
cursul secolului al XVI-lea26. Odată cu secolele XIII-XV ne aflăm şi în faţa unor 
reprezentări iconografice remarcabile, deja semnalate ici-colo. De pildă, nici 
Hieronymus Bosch nu s-a putut abţine să nu picteze vasul în scena „Lăcomiei”, 
realizată între anii 1475 şi 1480. Una dintre ultimele desene medievale, la care 
am putea face referire, ar fi o gravură realizată în 1531, la Augsburg, într-o carte 
de bucate27. Sfârşitul ustensilei noastre pare să fi venit atunci când s-a constatat 
că o pirostrie independentă este mult mai practică decât una „lipită” de vas. 
Desigur, se poate lua în calcul şi confecţionarea diferită, şi ea mai nouă, a plitei 
sobelor. Chiar dacă nu s-au mai turnat de la oarecare vreme, multe au rămas în 
uz datorită rezistenţei materialului de confecţie şi, mai apoi, posibilităţii de a fi 
reciclate prin topire, dintr-o dată sau în etape, pentru confecţionarea altor 
artefacte. 

Poate cel mai important aspect, pentru România, dar cu valoare şi 
pentru întregul est european, este regăsirea imaginii vasului şi în pictura frescei 
de la Curtea de Argeş (jud. Argeş, mijlocul secolului XIV) (Fig. 8). Semnalarea 
pare a fi cu atât mai importantă cu cât arta de influenţă ortodoxă este 
recunoscută ca purtând arareori mesaje atât de racordate la realitatea datelor de 
pictare. Mai putem trage concluzia că, în prima parte a secolului al XIV-lea, 
vasul era bine cunoscut cel puţin şi în Ţara Românească, dacă nu şi în ţara de 
unde era originar zugravul. 

La această oră, există inventariate mai multe vase de bronz din tipul 
simplu, aflate întregi. Seria mai cunoscută cuprinde trei vase cu loc de 
descoperire identificat: Codlea (jud. Braşov)28, Racoşu de Sus (anterior discutat 

                                                 
26 H. Drescher, „Mittelalterliche Dreibeintöpfe aus Bronze. Bericht über die Bestandsaufnahme 
und Versuch einer chronologischen Ordnung”, în Rotterdam Papers, 1 (1968), pp. 23-33; Aenne 
Schwoerbel, Die Burgruine Wielandingen bei Rickenbach im Hotzenwald, Stuttgart, 1998, pp. 
60-61; Lungershausen, Buntmetallfunde und Handwerksrelikte, pp. 75-76. 
27 Von allen Speysen und Gerichte[n] [et]c. Aller hand art künstlich un[d] wol zu kochen, 
einmachen und bereiten: Dabey eins yede[n] Essens wirckung und natur, zu auffenthaltung 
menschlicher gesundtheyt. Wie man Wein und Essig wol erziehen, behalten und widerbringen, 
Auch mit aller hand Kreütern un[d] Specereyenn zu gesundthayt, bereyten und gebrauchen soll. 
Alles new und ordenlich zusamen gebracht. 
28 J. F. Niegebauer, Dacien. Aus den Überresten des classischen Altertums, Kronstadt, 1851, p. 
282, 292; Fr. Müller, „Die Bronzealterthümer eine Quelle der älteren Siebenbürgischen 
Geschichte”, în AVSL, 3 (1858), p. 353, 381; V. Wollmann, Johann Michael Ackner (1782-1862). 
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în dreptul localităţilor Vârghiş/Baraolt. jud. Covasna)29 şi Săuleşti (jud. 
Hunedoara)30. În colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din 
Cluj-Napoca (Erdelyi Múzeum/Muzeul Ardelean, pe atunci), a ajuns, între anii 
1924 şi 1929, ca donaţie a Ottiliei Wass31, un al patrulea vas întreg, descoperit 
întâmplător, probabil pe domeniul donatoarei din jurul localităţii Ţaga (jud. 
Cluj) (Fig. 9)32. Acesta este semnalat aici pentru prima oară. Lor li se adaugă trei 
piese de colecţie care au intrat în depozitele Muzeului Judeţean Târgu Mureş în 
anii din urmă şi care nu sunt încă publicate33. Am ajuns astfel la un total de 
şapte piese cunoscute. Din păcate, nu dispunem încă de alte variante mai 
complicate, decât de tipurile vaselor simple şi de unul singur cu gură mai largă, 
util pentru frapieră sau îmbăiere. 

Strict arheologic, cel mai des au fost descoperite picioare sau fragmente 
de picioare de la asemenea recipiente34. În România, seria publicării35 ori a 

                                                                                                                            
Leben und Werk, Cluj-Napoca, 1982, p. 172, Abb. 22. 
29 Z. Székely, „Aşezări din sec. VI-IX e. n. în sud-estul Transilvaniei”, în Aluta, 2 (1974-1975), p. 
71, 75, fig. 8; Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe, 1998, p. 158, 279/5 
(unde datarea este eronată); Benkő E., „Mittelalterliche Bronzgegenstände aus Siebenbürgen. 
Probleme der Herkunftsbestimmung unter Berücksichtigung der Siebenbürger Sachsen”, în 
Ungarn Jahrbuch, 27 (2004/2005), pp. 1-15; Idem, „Bronz és történelem” [Bronz şi istorie], în Pál-
Antal S., Sipos G., Kovács A. W., R. Wolf (ed.), Emlékkönyv Kiss András születésének 
nyolcvanadik évfordulójára [Volum omagial cu prilejul vârstei de 80 de ani a lui András Kiss], 
Kolozsvár, 2003, pp. 46-58; Idem, „Note privind descoperirile de bronzuri medievale din 
Transilvania”, în In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context 
european, Alba Iulia, 2003, pp. 111-112. Datarea nouă a vasului apare la Polgár B., „Két 
háromlabú bronzedény töredék a Máthyás Király Múzeum gyűjteményből” [Fragmente din două 
vase de bronz cu trei picioare, din colecţia Máthyás Király Múzeum], în FA, 54 (2008-2010), p. 
268, fig. 8. Corecţia nu a fost asimilată de către C. I. Popa, „Vasul medieval de bronz (Grapen) de 
la Săuleşti”, în TS, 2 (2010), p. 237. Vasul a fost preluat şi de Maria Crângaci-Ţiplic, „Weapons and 
Military Equipment Found in the German Settlement Area from Southern Transylvania (the 12th 
- 13th Centuries). Some Aspects and Perspectives”, în SUCH. Supplementum, VIII (2011), 1, pp. 
92-93, 103, pl. 4/5. 
30 I. Andriţoiu, „Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara”, în Sargetia, XIV 
(1979), 27, pl. VI/9; Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, ediţia a 2-a, Sibiu, 2008, p. 
152; Popa, Vasul medieval de bronz, pp. 235-241 (cu bibliografia mai veche). 
31 Inv. IV, 4095 (inventar vechi: MA 1285). 
32 Menţiunea veche, maghiară, de „mojar cu picioare”, a fost tradusă prin „piuliţă cu trei picioare şi 
două torţi”. Documentul primar de înregistrare specifică faptul că la donaţie fusese însoţit de cuie 
din fier şi alte materiale neidentificate, ceea ce pledează pentru o scoatere a sa din pământ. 
Ulterior a fost curăţat incisiv, iar acum nu mai are patină nobilă. Dimensiunile sale sunt 
următoarele: h = 18 cm, h picioare = 6,5 cm, Ø pântecului = 15,5 cm, Ø la gură = 13,5 cm, la gât = 
10,5 cm, l braţelor = 4 cm, orizontal, 7 cm oblic. 
33 Pentru informaţiile legate de ele îi sunt dator cu mulţumiri lui Zoltán Sóos, directorul 
instituţiei. 
34 Spre exemplu: St. Krabath, Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der 
Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, 
funktionalen und zeitlichen Bestimmung, I, Rahden/West., 2001, pp. 32-36, 655; Lungershausen, 
Buntmetallfunde und Handwerksrelikte, p. 91, 232, Taf. 13/280; 14/213. Semnalări de asemenea 
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descoperirilor36 unor astfel de componente este conturată. Vom atenţiona o dată 
în plus că acestea nu deconspiră automat forma vaselor de care fuseseră legate. 
O lectură particulară, făcută în dreptul semnalării acestor tipuri de recipiente 
din aria unor cetăţi37, a determinat-o pe Maria Crîngaci-Ţiplic să le denumească 
de-a dreptul „vase de campanie”, legate de colonişti germani din Transilvania, 
incluse chiar într-un repertoriu de arme şi echipamente militare38. S-a ajuns la o 
restricţionare de funcţie nejustificată, de altfel nepotrivită nici altor artefacte 
medievale contemporane. Din acest motiv, adjudecarea trebuie repede trecută 
cu vederea. 

La estimarea de circa 1,5 kg, cât pare să fi cântărit piciorul cel mare, 
descoperit în două bucăţi, de la Bizere, trebuie să adăugăm măcar alte trei 
kilograme, deci un total de 4,5 kg pentru elementele-suport. Vasul propriu-zis 
se poate şi el estima, măcar ipotetic, din mărime, dacă nu mai precis, prin 
greutate. Exerciţiul nostru grafic reconstituie un vas destul de impresionant, a 
cărui înălţime trebuie să fi fost de circa 50 cm (Fig. 10). Un astfel de calibru îl 
aşează categoric în poziţia de cel mai mare vas de bronz medieval, cu urme 
conservate, nu numai din România, ci şi dintr-un areal mult mai larg, european.  

Reprezentările iconografice de asemenea factură au fost urmărite 
sistematic39, astfel încât vom putea descoperi relativ uşor alte vase de format 
mare. O ilustraţie de manuscris englez (Psaltirea Luttrell), datată în jurul anului 
1335, prezintă nu mai puţin de trei vase, aflate la foc, care sunt mai înalte decât 
brâul bucătarului figurat alături40. De mai multe ori dimensiunea unor astfel de 
recipiente s-a relevat doar în contextul ilustrării martirajelor prin fierbere, în 
legende/hagiografii ale sfinţilor. În toate figurările sale, silueta şi componentele 
funcţionale ale vaselor uriaşe o repetă pe a oalelor mici. Martiriul Sf. Ioan a fost 
gravat într-un astfel de mod de către Albert Dürer, în 149841. Sf. Vitus a fost 
figurat plastic, la Nürnberg (Germania), la 1520; sfântul este înfăţişat în 

                                                                                                                            
componente s-au făcut şi pentru Ungaria, regiunea cea mai apropiată de presupusa lor sursă 
germană, de fabricaţie. Vezi Polgár, Két háromlabú bronzedény, pp. 257-264. 
35 Cristuru Secuiesc (jud. Harghita): Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, p. 101. La acestea 
se adaugă un picior descoperit în Moldova, la Baia (Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, 
Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII, II, Iaşi, 1984, p. 113, 121, fig. 41/9). 
36 Cetăţile Codlea şi Râşnov (jud. Braşov). Ambele se află în colecţiile Muzeului Judeţean de 
Istorie Braşov, fără număr de inventar cunoscut. 
37 A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate 
(sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005, p. 369.  
38 Crângaci-Ţiplic, Weapons, pp. 91-92, 103, pl. 4/1; Eadem, „Oaspeţii germani” în sudul 
Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, 2011, pp. 109-110. 
39 Krabath, Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde, p. 34. 
40 Ibidem, Abb. 4. 
41 Original la Museum of Fine Arts, Boston. Vezi Anderson, Talbot, From a Mighty Fortress, p. 64, 
fig. 13a. 
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interiorul unui vas cu trei picioare, cufundat până la brâu42. Reprezentarea este 
realizată din lemn şi aparţine acum muzeului din Krems an der Donau (Austria). 
Supliciul Sf. Erasmus este înfăţişat tot cu un astfel de vas, la 1522, pe un altar de 
la Innsbruck (Austria)43. Nici arealul transilvan nu este lipsit de asemenea 
informaţii artistice. Avem mărturia iconografică a martiriului de la Porta Latina, 
pictat la Roadeş (jud. Braşov), în primele decenii ale secolului al XVI-lea44. 
Direcţia de urmărire iconografică ar mai putea fi urmărită suplimentar, fără a 
aduce în plus decât confirmări ale posibilităţii existenţei recipientelor mari. 

Privitor la asemenea forme impresionante, informaţii speciale, scrise, 
provin din două mănăstiri germane. La cea cisterciană din Doberan 
(Brandenburg) (întemeiată în 1171), se afla la 1314 un vas ce valora 24 de mărci. 
În mănăstirea călugăriţelor cisterciene din Heiligengrabe (Saxonia), întemeiată 
după 1287, se află conservat probabil cel mai mare vas relict, cu o capacitate de 
211 litri şi cu o greutate de 14,75 kg45. În fine, poate fi menţionat şi că, în anul 
1502, o comandă pornită de la domnitorul Radu cel Mare al Ţării Româneşti 
cerea, printre altele, Braşovului, următoarele vase din aramă: unul pentru fiert 
doi boi, unul pentru fiert doi ţapi, unul pentru fiert un ţap, unul pentru fiert o 
jumătate de ţap, apoi alte vase asemănătoare, dar cu capacitate mai mică46. Pe 
lângă dimensiunile ieşite din comun, exprimate atât de plastic în comanda 
munteană, nu mai cunoaştem nimic altceva: dacă vasele urmau a fi produse la 
Braşov ori importate, dacă aveau sau nu picioare, dacă au fost turnate ori 
realizate din foi de tablă. Totuşi, este aproape imposibil de crezut că 
dimensiunea cea mai mare să fi fost realizată din tablă ciocănită şi nu turnată. 
Dacă o astfel de comandă a fost executată, ea trebuie să fi depăşit de cel puţin 4-
6 ori dimensiunea unui clopot mare şi ar fi presupus greutăţi serioase de 
confecţionare, dar şi de transport către comanditar.  

În fine, turnarea vasului nostru necesită a fi discutată în vreun fel. În 
realizarea lui, trebuie să fi existat similarităţi cu tehnologia realizării clopotelor47 
ori a cristelniţelor. Pe cristelniţa de la Sighişoara (1440), respectiv pe exteriorul 
calotei care se ataşa la piciorul mare, tubular, de forma unei tălpi de potir, se 

                                                 
42 Vezi R. Kahsnitz, W. D. Wixom, Gothic and Renaissance Art in Nüremberg, 1300-1550, 1986, 
p. 255. 
43 H. Kühnel (ed.), Alltag im Spätmittelalter, Darmstadt, 1986, p. 126, Abb. 143. 
44 Gisela şi O. Richter, Siebenbürgische Flügelaltäre, Thaur bei Innsbruck, 1992, p. 212, fig. LV. 
45 Krabath, Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde, p. 34. 
46 Quellen, IX, p. 79. 
47 Pentru ele, vezi Benkő E., Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi [Clopotele şi 
cristelniţele de bronz ale Transilvaniei medievale], Budapest-Kolozsvár, 2002, pp. 49-50. Tot acolo 
(p. 64), un clopot ca acela de la St. Benoit-sur-Loire (sec. VIII), aşezat invers şi înzestrat cu 
picioare, dă un mare vas asemănător celui folosit la Bizere. Pentru ilustrarea procesului de 
turnare, în general, se reproduce reconstituirea furnizată de către M. Rech, „Gefunde 
Vergangenheit-Archäologie des Mittelalters in Bremen”, în Bremer Archäologische Blätter, 3 
(2004), p. 197. Vezi Polgár, Két háromlabú bronzedény, p. 260, fig. 5.  
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mai păstrează trei excrescenţe de la turnare. La rigoare, dispuse simetric, ele 
puteau deveni picioare de sine-stătătoare. Deşi meşteri-turnători anume de 
astfel de vase se consemnează în documente locale48, asemenea piese nu pot fi 
excluse din repertoriul unor meşteri specializaţi în confecţionarea de clopote, 
cristelniţe şi, de la un moment dat, de tunuri. Ne rămâne neclară doar perioada 
de la care meşterii locali s-au desprins cu adevărat de modelele sigur germane, 
ajutându-se nu numai de abilităţi dobândite tot acolo, dar şi de exploatarea 
resurselor metalifere locale şi stimulaţi fiind de comenzi constante. 

În lipsa negativului de turnare pentru capul de buzdugan (despre care va 
fi vorba imediat mai jos) descoperit la Bizere, declararea vasului mare ca fiind o 
producţie de import, ar fi survenit, probabil, foarte repede. Chiar aşa, destul de 
greu cum ar fi fost, se putea transporta şi cu un singur animal de povară, la mare 
distanţă. În orice situaţie, avem datoria de a mai spulbera o concepţie 
persistentă, legată de o legătură aproape certă a unor astfel de vase cu mediul de 
colonizare germană49. În fine, dacă turnarea a avut loc în mănăstire, nimic nu ne 
împiedică a presupune că alte piese mari, de uz liturgic neîndoios (clopote, 
cristelniţă), s-au produs tot pe loc. 

În urma analizei, tragem concluzia că dispunem la mănăstirea Bizere de 
o relicvă laică unicat arheologic, dar foarte bine conexată utilităţilor şi 
geografiei continentale.  

Una dintre ultimele probleme asupra cărora va trebui să mai zăbovim 
este cea a relaţiei de succesiune pe care asemenea vase au marcat-o în istoria 
culturii materiale. Folosirea/ataşarea picioarelor la oale şi tigăi s-a transferat şi 
prelungit de la un moment dat şi în vesela ceramică, tot în raport cu focul 
deschis, cu mult jar. Întotdeauna, erau prezente doar trei picioare. Asocierea 
este importantă, pentru că vasele ceramice au fost mai bine transmise, numeric, 
în realitatea arheologică. Numai că oala nu şi-a dezvoltat într-atât anexele de 
sprijin, precum tigaia. Cea din urmă, dotată şi cu un manşon de mâner solid, în 
care se putea introduce o tijă de lemn sau chiar de metal, a dat regionalismul 
românesc ardelean „laboş”, din transferul unui termen maghiar („lábos fazék” = 
oală cu picioare). Un picior ceramic stingher, descoperit la Cristuru Secuiesc, 
merită aici menţionat, chiar dacă vasul propriu-zis pe care l-a slujit nu se 
cunoaşte. Importanţa sa rezidă în aceea că a fost datat deja în secolul al XIV-lea, 
iar terminaţia liberă o imită manifest pe cea a majorităţii pieselor de bronz, spre 
deosebire de variantele de picioare mai târzii, care vor deveni mai ascuţite şi 
uşor arcuite50. Apogeul de folosire a cratiţelor pe picioare s-a înregistrat doar în 

                                                 
48 În perioada Evului Mediu târziu şi în Epoca Premodernă, în oraşele Transilvaniei apar 
menţionaţi aşa-numiţii Toppfengiesser. 
49 Popa, Vasul medieval de bronz, p. 238.  
50 Benkő E., Demeter I., Székely A., Középkori mezőváros a Székelyföldön [Târgul medieval în 
Secuime], Kolozsvár, 1997, tab. 13/8; Benkő E., Székely A., Középkori udvarház és nemesség a 
Székelyföldön [Curtea medievală şi nobilimea în Secuime], Budapest, 2008, pl. 13/8. 
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perioada premodernă (sec. XVI-XVII). 
Cum am specificat, au existat vase-alambic, tot cu trei picioare, având în 

plus capace din care evolua spirala de răcire a alcoolului. Moştenirea etnografică 
din Secuime (sud-estul Transilvaniei) se recunoaşte în aşa-zisele vase pentru 
fiert ţuica51. Ceea ce este fascinant, este că avem o relaţie lingvistică ciudată, în 
care unul dintre termenii germani ai vaselor medievale cu trei picioare, a fost 
cel de Grappe, în timp ce „ţuica” italiană tradiţională este denumită, și astăzi, 
grappa. 

III. Ultimul artefact cu care ne ocupăm este un negativ de turnare, 
fragmentat în şapte bucăţi, din lut ars (Fig. 11). A apărut în campania din anul 
2007, într-un loc aflat la extrema de vest a complexului monastic (dincolo de 
turnul cu fântână), lângă fundaţiile unei construcţii de zid simple (fără vreo 
funcţie determinabilă cu precizie), aşadar la peste 130 m distanţă de zona 
claustrului. Din săpături au fost extrase câteva fragmente de lut cu forme 
neobişnuite. Nu erau toate într-un singur loc, ci împrăştiate pe o arie 
corespunzătoare numai secţiunii marcate cu sigla S 68 (6 x 2 m), la adâncimi 
între -0,35 şi 0,70 cm. Deşi în vecinătate s-au mai practicat încă alte secţiuni 
arheologice (S 58, S 59, S 73), în niciuna nu s-au găsit fragmente similare ori 
complementare. Se putea presupune totuşi că locul iniţial de pierdere sau 
turnare fusese undeva în apropiere, pentru că, prin rulare, o parte a mulajului 
interior ar fi avut şansa să fie mult mai uşor mutată mai departe.  

Pasta lor de confecţie a fost destul de fină, fără impurităţi. Cromatica 
diferă de la suprafaţă şi aproximativ jumătatea grosimii, pornind de la 
cărămiziu-închis şi ajungând la un negru-cenuşiu, la interior, unde aerul de 
combustie a fost mai restrâns ori absent. Punându-le împreună, s-a remarcat că 
nu avem toate fragmentele necesare recompunerii integrale. Însă, chiar dacă nu 
sunt toate, ele au permis o reconstituire grafică a originalului distrus, într-o 
proporţie de cca. 75% (Fig. 12); restul a fost aproximat. Se poate vedea destul de 
clar că fragmentele adăpostiseră odinioară un cap de buzdugan cu vârfuri 
stelate. 

Într-adevăr, mulajul din lut a fost format iniţial din două componente 
întregi, diferite, care s-au asociat pentru obţinerea rezultatului final. A existat 
un ambalaj exterior/cămaşă şi un miez. Exteriorul negativului de turnare, din 
care avem majoritatea fragmentelor, a avut o formă sferică, uşor 
elipsoidală/turtită (Ø transversal = 7,8 cm; Ø vertical, aprox. 7,5 cm). În dreptul 
locului de poziţionat mânerul şi de turnat metalul, negativul a fost înzestrat cu 
un mic cioc tronconic, înalt de 2,3 cm, la gură cu Ø de 2,5 cm, iar la baza de 

                                                 
51 Vezi Irén Farkas, „Centre de olari din zona Ciucului”, în Centre de olari din sud-estul 
Transilvaniei. Fazekas központok Délkelet-Erdélyben. I. Catalog de expoziţie. Sf. Gheorghe – 
Sepsiszentgyörgy, 1998, 98, fig. 18, 20, 107, fig. 35; Rangyák J., „Egy jellehzetes székelyföldi 
edénytípus: a pálinkamelegítő” [Un vas special din Secuime: încălzitorul de palincă], în 
Ethnographia, 109 (1998), pp. 169-174. 
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lipire pe sfera măciuliei, cu Ø de aprox. 4,3-4,5 cm. La interior, locul metalului 
de turnat a fost lăsat pentru un cap de mâner ce nu depăşea lungimea maximă 
de 5,6-5,8 cm. Două nivele de câte şase colţi piramidali (la bază aprox. 1,5 cm, 
cu înălţimi de 1,6-1,8 cm) s-au dispus în aşa fel încât să ocupe interspaţiile 
dintre vârfurile rândului de colţi alăturat. Absenţa unora dintre fragmentele 
care compuneau piesa lasă deschisă cunoaşterea precisă a câtorva detalii. 
Înclinarea unui vârf din registrul superior pare a dovedi că, în acel plan, spinii 
fuseseră mai mult decât patru. Reconstituirea ideală cere şase spini, deşi 
majoritatea exemplarelor analoage indică limitarea lor la un număr de cinci. 
Este foarte posibil însă ca modelajul să nu fi fost geometric perfect, în aşa fel 
încât numărul de spini să fi fost concordant cu cifra inferioară celei ideale. 
Ambiguitatea lăsată de golurile de recuperare nu ne permite să constatăm dacă 
„proiectul” a pornit de la un corp geometric spaţial bine trasat şi apoi modelat. 

Pentru manşonul mânerului, matriţa principală a fost proiectată la 2,8 
cm lungime, cu un Ø exterior de 2,5 cm. Pentru acest spaţiu a fost destinată o 
altă piesă din lut independentă. Este un mic cilindru pentru realizarea golului 
de introducere a mânerului din lemn. Din originalul folosit s-a conservat 
aproximativ jumătate. Nici el nu putea fi înlăturat de lângă/din buzduganul 
întărit după turnare, decât tot prin distrugere. A avut o formă aproape cilindrică 
(tronconică abia sesizabilă), cu înălţimea de aprox. 3,5 cm şi Ø de aprox. 1,6 cm 
(sus, în adâncimea miezului) şi 1,9 cm înspre mâner. Mai deţinea 
particularitatea de a avea, la una dintre extreme, o mică profilatură emisferică, 
adâncită, cu Ø arcului nu mai mare de 0,4 cm. În partea opusă, fragmentul pare 
a indica lărgirea conică a aceluiaşi orificiu axial. Acest detaliu este greu de 
explicat. Ar putea fi legat de facilitatea de modelare a lutului, dar şi de soluţia 
practică şi ajutată cu ceva instrumente, prin care a fost introdus la interiorul 
capsulei mari, în timpul folosirii cerii şi înaintea turnării metalului. Faptul că 
piesa păstrează fragmente din părţile ei terminale îngăduie formularea altei 
concluzii esenţiale: buzduganul nu a fost modelat cu miezul axial complet 
străpuns, ci acoperit la extremitatea opusă locului de introducere a mânerului. 

Cum o dovedeşte desenul, reaşezarea fragmentelor negativului îngăduie 
revederea destul de fidelă a capului de buzdugan produs. În asemenea mulaj nu 
se putea turna decât un metal cu fluiditate ridicată, respectiv bronzul. 
Exemplarele de buzdugane cunoscute, cu care poate fi comparat, au ambele 
variante de tubulatură axială, complet străpunsă, ori oprită la mijlocul 
metalului52. În cazul nostru, forma „dopului” pentru locul mânerului indică 
destul de clar faptul că tubulatura nu-l străpungea, în aşa fel spinii/ţepii 
piramidali s-ar fi putut modela şi în partea opusă introducerii mânerului. 
Pierderea calotei negativului, opusă locului de introducere a mânerului, poate 

                                                 
52 N. M. Simina, Gh. Anghel, „Capete de buzdugan din colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba 
Iulia”, în AMCS, 2 (1998), pp. 170-171, fig. 1-2. 
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sugera că de acolo s-a început distrugerea sa, pentru scoaterea piesei turnate.  
Pe baza fragmentelor, încercăm să înţelegem şi modul în care piesa a 

fost turnată. Este destul de simplu să precizăm că matriţa de lut a fost arsă 
înaintea turnării metalului. Doar că, precum s-a descris, negativul era format 
din două subansamble, nu din unul singur, astfel încât trebuie să avem în vedere 
modelarea şi arderea lor separată, socotindu-se cu precizie compatibilitatea 
dintre ele, mai cu seamă a cilindrului mic, care trebuia inclus în manşonul 
general. În cazul matriţei mari, s-a lucrat probabil pe baza unui model din ceară, 
peste care lutul moale şi nears a fost aşezat, presat şi rotunjit la exterior. 
Suprafeţele matriţei din ceară au avut de suferit în urma îmbrăcării în lut, 
pentru că negativul prezintă asperităţi şi inegalităţi la interior. Piesa de miez a 
fost marea încercare a meşterului. A trebuit calculată în aşa fel încât, după 
arderea modelului crud, care însemna pierderea apei şi comprimarea lutului cu 
circa 15%, să intre cu precizie în interiorul negativului mare şi să îngăduie 
conservarea conturului tubulaturii de fixare a viitorului mâner din lemn. Din 
păcate, fragmentarea ei este o pierdere importantă. Din acest motiv, nu ştim 
dacă a fost concepută ca un bloc compact, tronconic, cu proeminenţa sau 
străpungerea arătată, ori nu a avut decât la mijloc un aranjament special care să 
îngăduie manevrarea sa mai precisă. Micul contur circular, din partea 
neîngroşată, pare să indice prezenţa unui canal, în care era posibil de 
turnat/scurs metal sau ceară. În partea opusă, ruptura este mai largă, în aşa fel 
încât s-ar putea chiar bănui că s-a lăsat o deschidere în forma unei pâlnii 
prelungi.  

După arderea celor două componente, la asamblarea lor în vederea 
turnării metalului a fost necesară, probabil, din nou, folosirea cerii. Altfel nu 
putem să ne imaginăm cum ar fi fost posibilă centrarea cu precizie a micuţului 
artificiu interior, care urma să ofere lăcaşul de introducere a mânerului din 
lemn. Perforarea piesei din mijlocul capului de mâner poate fi explicată şi din 
necesitatea de a asigura, în această etapă finală, eliminarea cerii şi a aerului în 
timpul şi imediat după turnarea metalului. 

După răcirea bronzului, negativul a fost spart. Aceasta înseamnă că s-a 
produs cu ajutorul său un singur cap de buzdugan. Turnarea de serie este 
exclusă, în aşa fel încât se poate admite cu uşurinţă că, dacă au fost turnate şi 
alte piese, toate au repetat procesele de fabricare, iar rezultatele au fost doar la 
modul general asemănătoare, refacerea negativelor dând de fapt, mereu, 
unicate. Pe de altă parte, este inevitabil să spunem că, la un exerciţiu mai 
îndelungat, neajunsurile negativului unicat puteau fi evitate prin confecţionarea 
unor perechi de valve/mulaje din materiale mai dure. În prelungirea acestei 
concluzii se admite că mănăstirea şi artizanii din interiorul ei prelungeau un 
exerciţiu artizanal potrivit mai curând realizării unor unicate. La nevoie, puteau 
însă turna o serie mai lungă de arme, în funcţie de împrejurări. Înainte de a fi 
scoase de la Bizere, ele puteau oricând să zacă într-un depozit.  
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Având în vedere gradul de folosire al textelor de cancelarie din 
perioadele istorice arpadiene sau angevine, nici nu s-a simţit prea des 
necesitatea de a scrie în vreun mod aparte despre acest fel de artefact. Latina 
clasică conţinea termenul (ce va fi reintrodus la sfârşitul secolului al XIII-lea), 
dar îl întrebuinţa pentru o unealtă de război primitivă: clava, -ae (= măciucă, 
ghioagă, ciomag), care nu a putut lăsa vreo urmă arheologică bine 
individualizată. Mai departe, utilizarea tipului de armă „ciocan-ghioagă-
măciucă” la bizantini pare că se extrăgea din perioada clasică53. Abia informaţiile 
documentare ale Evului Mediu tardiv au adus echivalenţa care ne interesează. 
În anul 1434, de pildă, se făcea precizarea terminologică: clavas vulgo bozogan54. 
Al doilea termen din echivalenţă trimitea către numele maghiar, cu toate că el 
se folosea şi se foloseşte încă şi în limba română55. Realitatea documentului citat 
mai sus se referă tocmai la românii din districtul Dobrei (jud. Hunedoara). Iar 
studiile de lingvistică dau o dezlegare revelatoare: bozdoğan este un cuvânt de 
origine turcică56. În limba germană, aceleaşi instrumente de luptă se denumesc 
cu un cuvânt compus, care nu are nicio relaţie cu celelalte termene discutate, 
anume: Streitkolbens. În engleză ne întâlnim cu battle mace şi mai rar, cu 
spiked mace. 

Piesele aparţinătoare primelor veacuri ale mileniului II, turnate din 
bronz ori forjate din fier, cu proeminenţe piramidale şi de format în general 
mic, aşezate la extremitatea unui mâner, au intrat ferm în literatura de 
specialitate prin intermediul studiilor lui Alexandr Kirpitšnikov57. Aria 
cronologică admisă pentru folosirea lor a fost, iniţial, perioada secolelor XII-
XIII. S-au înregistrat descoperiri în Rusia, Bielorusia, Lituania, Letonia, Polonia, 
Bulgaria58, Serbia, Ungaria, Slovacia59, Suedia, Finlanda60, Cehia61 şi Moldova62. 

                                                 
53 P. Ł. Grotowski, Arms and Armours of the Warrior Saints. Tradition and Innovation in 
Byzantine Iconography (843-1261), Leiden-Boston, 2010, pp. 367-369. 
54 Csánki D., Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [Geografia istorică a 
Ungariei în vremea Hunedoreştilor], V, Budapest, 1913, pp. 62-64; D. Prodan, Iobăgia în 
Transilvania în sec. al XVI-lea, I, Bucureşti, 1968, p. 124. În succesiune cronologică, menţionarea 
urmează la scurt timp unei semnalări din anul 1424, de pe teritoriul regatului Ungariei, în care 
avem un baculum ferreum buzgan nominatum. Vezi L. Kovács, „A Magyar Nemzeti Múzeum 
fegyvertáranak XI-XIV. századi csilag alakú buzoganyái” [Buzduganele cu cap stelat din secolele 
XI-XIV, din colecţia de arme a Magyar Nemzeti Múzeum], în FA, XXII (1971), p. 165, nota 2. În 
cazul dat, latina documentului ardelean este mai adecvată, pentru că baculus semnifică mai mult 
un băţ. 
55 Într-o vreme, istoriografia românească a socotit că termenul de „fuşte” s-ar referi tot la 
buzdugane. Vezi relevarea şi corecţia de identitate la Cr. M. Vlădescu, „Tipuri de arme albe şi 
armuri la oştile române în a doua jumătate a secolului al XV-lea”, în SMMIM, 6 (1973), p. 61. 
56 Etimologiile maghiare, la Kovács, A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 165. 
57 Древнерусское оружие. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. 
Археология СССР. Свод археологических источников, вып. Е1–36. Москва, 1966.  
58 Printre ultimele abordări, vezi H. Cuzov, „Bozdugani ot Varnenskija Arheologiceski Muzei”, în 
Weapons and Military Equipment during the Late Antiquity and the Middle Age 4th-15th 
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Piese destul de asemănătoare au ajuns însă şi mai departe, în Anglia63, Irlanda64 
și Italia de sud65. Fie şi numai această trecere în revistă ar fi de natură să 
revizuiască cel puţin toate concepţiile mai vechi legate de teritoriile de folosire 
ale armei. În arealul pe care-l urmărim în mod special, au început să fie 
inventariate de arheologia maghiară66, iar câteva precizări suplimentare au venit 
odată cu alte noi semnalări67.  

Cu ajutorul evidenţelor arheologice, au putut fi identificate şi mărturii 
iconografice. Una dintre cele vechi, cunoscută de noi, este cea de la bazilica San 
Marco din Veneţia, unde apar pe mozaicurile parietale de secol XII, în scena 
Sărutului lui Iuda68. Coada cea lungă a armei poate părea o simplă licenţă 
artistică, pentru a o scoate în evidenţă în multitudinea armelor soldaţilor care 
veniseră să-l captureze pe Hristos, dacă nu am dispune şi de alte reprezentări 
similare, unele chiar din Ungaria. Este deci aproape sigur că buzduganul fusese 
purtat cu o coadă din lemn suficient de lungă. În Cronica figurata a lui Giovanni 
Vilanni, apare de asemenea un oştean cu o astfel de armă69. În continuare, am 
descoperit un astfel de buzdugan agitat în mâna altor oşteni care împlineau 

                                                                                                                            
Centuries, Varna, 2002 [Acta Musei Varnaensis 1], pp. 179-190. 
59 Al. Ruttkay, „Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in 
der Slowakei (II)”, în Slovenska Archeologia, XXIV (1976), p. 2, 310.  
60 A. Mäesalu, „A Rare Macehead from the Vilage of Tammerküla, Hargla Parish”, în 
Archeoloogilised välitööd Eestis / Archaeological fieldwork in Estonia, Tallinn, 2009 [2010], p. 
142. 
61 T. Durdik, „Bronzová hlavice palcátu z Plzně”, în Archaeologia Historica, 15 (1990), pp. 420-
421. 
62 V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 195, fig. 23.  
63 Vezi exemple de buzdugane stelate (http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/398122; 
http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/151563), unele ajunse în colecţii londoneze (din 
bronz: http://www.time-line.co.uk/antiquities/medieval-morning-star-mace-head-021354; http:// 
finds.org.uk/database/artefacts/record/id/79458; http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/13 
5587; din fier: http://www.Timelineauctions.com/lot/medieval-pyramid-spiked-iron-mace-head/ 
1120/. Piesele a fost puse în vânzare în anii 2010-2012) (accesări din 27.12.2012). 
64 T. O’Keefe, Medieval Ireland. An Archaeology, Charleston, 2001, p. 107, fig. 42. 
65 A. M. Santoro, „I metalli”, în M. Romito (ed.), Salerno, un castello per la sua città, Salerno, 
2009, p. 53. Piesa pare să fie din fier şi a fost datată în secolul XIII. Pe cât se pare, literatura 
italiană nu cunoaşte geografia armei de la nord de Munţii Alpi, cu toate că, cel puţin 
reprezentarea iconografică de la Veneţia (vezi mai departe) era deja un indiciu de urmărit. 
66 Kovács, A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, pp. 168-180. În acelaşi an, J. Kalmár, Régi 
magyar fegyverek [Vechi arme maghiare], Budapest, 1971, pp. 19-21, fig. 4-5. 
67 Magyarország régészeti topográfiája [Topografia arheologică a Ungariei], IX, Budapest, 1993, p. 
227, 346, fig. 58/1 şi 3; Zúduló sasok [Vulturi prădători], Gyula, 1996, pp. 104-105, fig. 116-120. 
68 Venedig. Die goldenen Jahrhunderte, Berlin, 2009, p. 46. 
69 Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi, L VIII, f. 75. Imagine consultată prin intermediul 
studiului Mariei Vincenza Zongoli, „La dieta di Ferentino del 1223 tra cronaca e suggestioni 
ferericiane”, în vol. Sulle antiche vie del Lazio. Pellegrini e giubeleo tra storia, natura, arte e 
simboli del camino, Roma, 2000, p. 173, fig. 2. 



ADRIAN ANDREI RUSU 

140 

răstignirea lui Isus, pe un altar german datat în anii 1340/134570. Unele dintre 
cele mai recente reprezentări par a fi cuprinse în aşa-zisa Kaufmann-Kreuzigung 
din Berlin (în jurul lui 1350, dar de inspiraţie boemă)71 şi în Biblia regelui 
Venceslas (1390-1410)72.  

Pentru regatul ungar, cu puţină îngăduinţă, datorită dimensiunilor 
foarte mici ale miniaturii, s-ar putea accepta figurarea buzduganului şi în 
Chronicum Pictum, în mâna unui personaj comun din ilustraţia care înfăţişa 
intrarea lui Attila în Pannonia73. La rândul lui, Legendarul Angevin are o scenă 
de luptă a Sf. Ladislau, cu un cuman74, care loveşte cu un buzdugan în formă de 
floare. Cel din urmă ar putea fi reprezentarea stilizată a unui buzdugan stelat. 
Deşi rară, figurarea armei există şi în arta monumentală a regatului Ungariei, de 
unde provine o foarte relevantă imagine din Kraskov (Slovacia). Buzduganul a 
fost pictat iarăşi în mâna Sf. Ladislau, în locul securii mult mai obişnuite, dar şi a 
unui alt oştean fără identitate specială75. Aceste imagini o confirmă pe cea de la 
Veneţia, pentru folosirea unei cozi/mâner lungi. Şi din teritoriul Transilvaniei a 
fost citată o imagine, dar, din păcate, ea este o copie precară după o frescă 
distrusă, din biserica de la Mărtiniş (jud. Harghita)76. Pentru a încheia acest 
capitol al înregistrărilor iconografice, invocat pentru finalul timpului de 
folosire, ne mai referim la reprezentări de o cu totul altă factură. Prima a fost 
regăsită pe altarul de la Cioboteni (jud. Harghita). Un înger poartă, printre Arma 
Christi, şi un tip de buzdugan-bici. Toate cele şase (?) extremităţi ale firelor sunt 
formate din bile/greutăţi/cnuturi cu proeminenţe stelate, similare capetelor de 
buzdugan mai simple. Datarea predelei altarului unde apare, 1515(?), este 
termenul ante quem de la care am putea să limităm utilizarea armelor care ne 

                                                 
70 Staatliche Museen zu Berlin, Preusßlicher Kulturbesitz, Gemäldegalerie, cu reprezentarea dată 
în G. Brucher (ed.), Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich. Gotik, München - London - 
New York, 2000, p. 166, Kat. 277. 
71 Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz. I. Nettekoven, „Die Kaufmannsche Kreuzigung: 
Überlegungen zu einem umstrittenen Gemälde in der Berliner Gemäldegalerie”, în AHAS, 3 
(1998), pp. 5-21; G. Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke, I, Graz, 2005, pp. 229-
258. Reproducere parţială, alb-negru, la Marosi E., Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 14-15. 
századi Magyarországon [Imagine şi asemănare. Artă şi realitate în Ungaria secolelor XIV-XV], 
Budapest, 1995, fig. 163. 
72 Medieval Costume, Armour and Weapons, Mineola, 1999, pl. 16, part II/1. 
73 Fila 7, extrema dreaptă a imaginii. Artistul cunoştea şi forma buzduganului cu lamele ilustrată la 
A. Pálóczi Horváth, Petschenegen, Kumanen und Jassen. Steppenvölker im mittelalterlichen 
Ungarn, Budapest, 1989, fig. 56. Semnalarea anterioară, cu bibliografia imaginii, la Kovács, A 
Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 167. 
74 Scena, reprodusă în alb-negru, la Pálóczi Horváth, Petschenegen, Kumanen und Jassen, fig. 51; 
Kovács, A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 167. 
75 Al. Ruttkay, Umenie kované v zbraniach, Bratislava, 1978, fig. 47. O imagine mai bună, vezi la 
Vl. Plekanec, T. Haviar, Gotický Gemer a Molohont italianizny v stredovekej nástennej maľbe. 
Gothic Gemer and Molohont Italianizing in Medieval Wall Painting, Martin, 2010, f. p.: 
Kraskovo, Ladislavská legenda/Legend about St. Ladislav.  
76 Kalmár, Régi magyar fegyverek, p. 20, fig. 3. 
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stau în atenţie. La rândul său, un Isus pictat pe altarul de la Cincu (jud. Braşov) 
(1480/1490) ţine în mâna dreaptă exact acelaşi tip de buzdugan-bici. 
Observaţiile sunt importante, pentru că pot elimina definitiv utilizarea 
capetelor de buzdugan stelate de care ne ocupăm pe parcursul secolului al XV-
lea, dar pot explica şi o translaţie sigură de la buzdugan de luptă, la biciul de 
luptă. Capetele stelate şi-au micşorat dimensiunile şi au intrat, în şir, în 
compunerea celei de-a doua arme. 

Din primele eforturi în care au început să fie analizate, ne-au rămas doar 
amintiri destul de nostime. Unii au încercat să le socotească preistorice, alţii au 
avansat sugestia că s-ar putea denumi „vikinge”, derivând din cultul ciocanului 
zeului Thor. Cum am văzut însă, sugestia originilor corecte este oferită de către 
denumirea lor, care nu este nici germanică, nici latină. Poporul turcic care a 
acoperit zona geografică, cât şi cea mai mare parte din intervalul cronologic în 
care s-a răspândit buzduganul cu cap special confecţionat, a fost cel cuman. Spre 
deosebire de predecesorii lor, pecenegii, cumanii au acoperit o zonă geografică 
mai largă şi s-au insinuat mai temeinic în istoria aceluiaşi teritoriu. Aceasta nu 
exclude, desigur, folosirea tipului de buzdugan şi de către pecenegi77, cu care, de 
altfel, cumanii au fost înrudiţi. De la cumani (pecenegi?), sorgintea şi mai veche 
a buzduganului ar trebui căutată probabil în interiorul Asiei Centrale, dacă nu 
chiar în îndepărtata Chină. Ceea ce este foarte interesant, este faptul că sintezele 
de armament puse pe seama tătarilor din secolele XIII-XIV, nu dau buzduganul 
drept o piesă aparţinătoare lor78. Ni se pare deplin plauzibil ca să atribuim 
cumanilor aducerea prototipurilor şi răspândirea lor cel puţin până în secolul al 
XIII-lea. Ultimele opinii accentuează ideea că, indiferent de unde ar fi pornit, în 
perioada lui de maximă extensiune, ar fi aparţinut unor persoane sus-puse79. 
Observaţia va trebui reţinută pentru ceea ce va urma. 

Alexandr Kirpictšnikov a produs prin studiile sale şi o tipologie80 care a 
fost şi poate fi revizuită, mai ales după înmulţirea semnalărilor noi. Din ea se 
poate uşor extrage că au existat şi preocupări estetice manifeste, care au 
înzestrat spaţiile dintre micile piramide ucigătoare cu brâie perlate şi butoni mai 
mari, intermediari, amplasaţi în dreptul adânciturilor. De asemenea, tubulatura 
de prindere a fost, uneori, prelungită şi inelată. Pierderea acestor artificii ar 

                                                 
77 K. Horedt este cel care a bănuit că primii care l-au folosit au fost pecenegii, cumanii contribuind 
doar la răspândirea lor. Vezi Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn, 1986, p. 149. 
78 V. Spinei, Mongolii şi românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca. Les 
Mongols et les Roumains dans la synthèse d’histoire ecclesiastique de Tholomeus de Lucca, Iaşi, 
2012, pp. 258-260. 
79 Mäesalu, A Rare Macehead, pp. 143-144. 
80 De pildă, L. Kovács a propus una strict racordată la forma capului, de unde au rezultat doar cinci 
tipuri majore (A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 166, fig. 1). Ultimul este, de fapt, 
unul atipic, un fel de prototip-măciucă, de la care au plecat şi alte variante mai târzii, cu excepţia 
buzduganelor cu lame. Din criteriile de clasificare a rămas afară forma specifică şi decoraţia dintre 
ţepi şi tubulatura de prindere. 
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putea însemna vulgarizarea buzduganului, simplificarea în folosul utilităţii şi, 
posibil, chiar o cronologie mai târzie a elementelor fără decor. Dar, nimic nu 
este sigur, atât timp cât nu se cunosc decât foarte puţine lucruri despre 
fabricarea lor. În fond, s-a ajuns la diferite soluţii de combinare a fiecărui 
detaliu component şi semnalat, aşa cum sunt utilizate, de pildă, alte 
subansambluri, pentru clasificarea spadelor: corp, spini, manşon pentru mâner, 
decoraţii. Alături de tipologie – care face obiectul atenţiei predilecte a unor 
arheologi, s-a sugerat că introducerea fierului în locul bronzului, pentru 
realizarea unor forme apropiate sau identice, a dat o şansă suplimentară 
vulgarizării armei, alături, desigur, de opţiunea către noi soluţii de format. Cele 
din urmă au condus, în fapt, la dispariţia individualităţii ţepilor în formă 
piramidală81 şi la apariţia piesei cu lamele forjate şi sudate.  

În literatura parcursă, pe lângă armele propriu-zise, cu descrieri corecte 
ori nu, în afara cronologiei şi posibilei lor origini îndepărtate, s-au formulat şi 
câteva ipoteze privind modalitatea lor de confecţionare prin turnare. Ar rezulta 
că pentru obţinerea lor s-a folosit un suport de lemn, ceară, strunjiri, tipare 
modelate pentru mai multe componente modulate, prinse între ele cu ajutorul 
cuielor, într-o anume succesiune82. Imaginarea procesului de confecţionare se 
datorează îndeosebi analogiilor furnizate de alte negative şi operaţiuni de 
turnare, de la bijuterii ori accesorii din metal nobil, cu două negative/valve 
opuse. Astfel se prezenta sinteza informaţiilor privitoare la capetele de 
buzdugan cu extremităţi piramidale, în clipa în care descoperirea de la 
Frumușeni avea să aducă date esenţiale privitoare la înţelegerea istoriei lor. 

Situaţia capetelor de buzdugan din Transilvania şi vestul României ne 
preocupă mai mult în aceste pagini. Însă, trebuie să spunem că primele 
semnalări româneşti de piese sunt legate de Dobrogea83, iar publicarea a fost 
stimulată major de punerea în circulaţie a exemplarelor reunite în Moldova84. 
Apoi, în anul 1998, Nicolae Marcel Simina a descoperit în depozitele Muzeului 
Unirii din Alba Iulia cel mai mare număr de capete de buzdugane concentrate la 
un loc, 17 bucăţi. A fost una dintre cele mai serioase contribuţii la studiul local 
al tipului de armă85. Pionieratul transilvănean a declanşat rapid apariţia 

                                                 
81 Trebuie să menţionăm coexistenţa unor altor forme de capete de buzdugane (măciulii cu ţepi), 
deja în sec. XII-XIII. Vezi A. J. Bous, Crusader Archaeology. The Material Culture of the Latin 
East, London - New York, 1999, p. 176, fig. 63. 
82 Kovács, A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 172, nota 37. 
83 Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, E. Comşa, Dinogetia. Aşezarea feudal timpurie de la 
Bisericuţa-Garvăn, I, Bucureşti, 1967, p. 338. Din păcate, seria pieselor dobrogene s-a oprit. 
Reluări s-au făcut apoi de către K. Horedt, Siebenbürgen, p. 149, nota 351. 
84 Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, p. 195, fig. 23. De remarcat că, până în anul 1968, nici nu 
au fost cuprinse în sintezele de armament publicate local. Vezi Cr. M. Vlădescu, „Încercări asupra 
periodizării şi tipologiei armelor albe medievale occidentale (secolele XV-XVIII)”, în SMMIM, 1 
(1968), pp. 102-104. 
85 Simina, Anghel, Capete de buzdugan, pp. 161-171. 
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succesivă a altor publicaţii. A urmat o scoatere la iveală a pieselor conservate în 
mica colecţie a Muzeului din Aiud86. Din Banat, respectiv de la Lugoj, au fost 
date la tipar alte două buzdugane din bronz, care aparţin aceleiaşi serii87. În fine, 
din colecţiile Muzeului Brukenthal, de la Sibiu, Anca Niţoi a publicat şase piese, 
care, în lipsa unor trimiteri bibliografice directe, păreau a fi inedite88. Ajungem 
la o mică sinteză publicată relativ recent de către Maria Crângaci-Ţiplic, sub 
pretextul preocupării pentru cultura materială a coloniştilor saşi. Prin ea ne-am 
întors însă la o evaluare primitivă, care scrie despre buzdugane cu „12 colţuri”, 
fără să fie atentă la materialul lor de confecţie ori la alte detalii posibile. Acolo s-
au reluat patru piese, cu descrieri parţiale, care nu sunt inedite (Bod, Dupuş, 
Miercurea Sibiului şi Racoşu de Sus)89.  

S-a relevat că o serie de descoperiri mai vechi, din vestul României, au 
fost încă pierdute din vedere. Se pare că cea mai veche semnalare a unui cap de 
buzdugan din Transilvania provine din anul 1844. Ar fi un cap descoperit la 
Sarmizegetusa (?), rătăcit printre materiale romane şi ajuns în colecţia Michael J. 
Ackner din Guşteriţa (Sibiu)90. Desenul, aproape axonometric, relevă o piesă cu 
spini pe trei şiruri, cu tubulatura scurtă şi puţin ciobită. În ordine cronologică a 
urmat o piesă semnalată tot de către o publicaţie săsească, în anul 187691. În fine, 
un cap de buzdugan ieşit la iveală la Dezna (jud. Arad), la turnura secolelor XIX-
XX, cu descrierea manuscrisă a lui Sándor Márki, a fost recuperat din 
inventarele instituţiei în care semnatarul lucrase, cu norocul însoţirii de un 
desen edificator92. A urmat, la final, piesa de la Ghinda (jud. Bistriţa-Năsăud)93. 
Ultima piesă, izolată, a avut locaţia la Drobeta-Turnu Severin (jud. Mehedinţi). 
A fost publicată în istoriografia maghiară94, iar istoriografia românească a 

                                                 
86 Matilda Takács, P. Scrobotă, „Capete de buzdugan din bronz existente în Muzeul de Istorie 
Aiud”, mss. Textul a fost predat la revista Marisia, înaintea anului 1999, iar autorii au fost ferm 
convinşi că s-a publicat. Vezi http://www.condamnareacomunismului.ro/DespreCICCR/Echipa 
dearheologi/PaulScrobota. Totuşi, articolul respectiv nu a apărut niciodată.  
87 R. Pinca, „Capete de buzdugan din colecţia Muzeului din Lugoj”, în Banatica, 16 (2003), 1, pp. 
333-338. 
88 Anca Niţoi, Arme şi armuri în colecţiile Muzeului Brukenthal. Catalog selectiv, Sibiu, 2007, pp. 
52-54. Pe baza unor asemănări de ilustraţie, se poate bănui că ar fi vorba despre cel puţin o piesă 
deja semnalată (Miercurea Sibiului). Vezi mai jos. 
89 Crângaci-Ţiplic, Weapons and Military Equipment, pp. 91-92, 103, pl. 4/1; Eadem, „Oaspeţii 
germani”, pp. 108-109.  
90 M. J. Ackner, „Reise nach Várhely in antiquarischer Hinsicht im Jahre 1832”, în Benignis 
Transsilvania, I, 1843. Imaginea sa a fost reluată (Wollmann, Johann Michael, Abb. 45/9), dar a 
continuat să fie neglijată. Depozitarea sa la Sibiu ar putea să însemne că o parte dintre publicaţiile 
mai noi au preluat piesa fără să-i cunoască bibliografia veche.  
91 AVSL, 13 (1876), pl./10. 
92 M. Barbu, G. P. Hurezan, I. Szatmári, „Márki Sándor és az aradi líceum régiség gyűjteménye 
(1882-1887)” [Sándor Márki şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad], în Studia 
Archaeologica, 5 (1999), p. 502 (Muz. Arad, inv. feud. 7). 
93 Horedt, Siebenbürgen, p. 149, Abb. 62-7. 
94 Kovács, A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertáranak, p. 170, fig. 2/5; Pálóczi Horváth, 
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recuperat-o numai de curând95. 
Relativ recent, au apărut apoi şi câteva semnalări de piese arheologice 

din contexte relativ clare. Prima a provenit de la Şimoneşti (jud. Harghita), din 
preajma unei curţi medieval-târzii96. I-a urmat o descoperire dintr-o piaţă a 
oraşului Sibiu97. Ultima semnalare provine din fosta sacristie a bisericii parohiale 
de la Tauţi (jud. Arad)98, fiind, în opinia noastră, o piesă mai veche destinată tot 
reciclării. Cu ele se dovedea precis un singur lucru: păstrarea capetelor mult 
timp după ce ieşiseră din moda militară. Din informaţiile noastre, nepublicat 
încă este un buzdugan de la Târgu Mureş, descoperit într-un strat de cultură ce 
pare să aparţină mănăstirii franciscane. Deteriorat fiind, pare să fi fost păstrat şi 
el pentru a fi retopit. Contextul celei din urmă arme este cu adevărat interesant 
şi, cum vom vedea mai jos, în relaţie cu descoperirea de la Frumuşeni. În fine, 
un alt cap din bronz a fost recuperat prin detecţia de metale, tot în preajma 
Târgu Mureşului99. Cu aceasta, harta descoperirilor este adusă la zi (Fig. 13). 

Deja în materialul publicat de către N. M. Simina, se introdusese 
suspiciunea unui depozit/tezaur care să fi conţinut un număr record de 
exemplare, de fapt cel mai important cunoscut şi concentrat înaintea unei noi 
depozitări, de tip modern şi muzeal. Posibilitatea ca piesele de la Alba Iulia să fi 
devenit obiect de colecţionare mult după confecţionarea lor, şi tot doar târziu să 
fi ajuns împreună, cu totul accidental, este aproape exclusă. Recuperări multiple 
de piese asemănătoare ori de epocă, din acelaşi metal şi dintr-o singură certă 
locaţie, nici nu există din alte locuri. Majoritatea celorlalte buzdugane 
cunoscute din literatură s-au descoperit răzleţite, aproape numai câte una, chiar 
dacă provin de pe suprafaţa uneia şi aceleiaşi localităţi actuale. Pe de altă parte, 
chiar şi în cazul colecţiei muzeale de la Alba Iulia, se putea admite foarte bine că 
unele dintre capetele de buzdugane au ajuns acolo numai alăturându-se unui lot 
iniţial, minimal, provenind dintr-o descoperire fortuită, dar „tezaurizată” încă 
din Evul Mediu. Despre depozite militare medievale avem câteva informaţii, 
îndeobşte foarte târzii (arsenale). Ele pot fi admise teoretic, dar, în mod practic, 
nu cunoaştem aproape nimic despre ele. Altfel, norocul de a putea strânge în 
timp scurt o colecţie de capete de buzdugane înrudite şi cu aceeaşi datare, 
relativ timpurie, este egal cu norocul de a aduna alte piese arheologice vechi şi 

                                                                                                                            
Petschenegen, Kumanen und Jassen, p. 36, fig. 22. 
95 Crângaci-Ţiplic, Weapons and Military Equipment, pp. 91-92. 
96 Benkő E., A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája [Topografia arheologică a scaunului 
medieval Cristur], Budapest, 1992, p. 143, pl. 43/11. 
97 A. Istrate, Sibiu. Piaţa Mare. Cercetări arheologice, Alba-Iulia, 2007, pp. 66-67, pl. 102/4. Un alt 
cap de buzdugan, din fier, cu datare în sec. XIV-XV (ibidem, p. 66, 71, 225, pl. 102/4), este în mod 
sigur greşit încadrat cronologic. 
98 Anca Niţoi, F. Mărginean, G. P. Hurezan, „Medieval and Early Modern Items Discovered in the 
Village of Tauţ (Arad County, Western Romania)”, în Ziridava, 26 (2012), 1, pp. 153-154, 161, pl. 
5/2. 
99 Mulţumesc colegilor din Muzeul Judeţean Mureş, care mi-au pus la dispoziţie imaginile piesei. 
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similare, adică aproape nul. Formele categoric mai noi, de la Alba Iulia, indicau 
fără greş că la un posibil număr iniţial, creat într-o modalitate oarecare, se 
adăugaseră şi alte noi capete de buzdugan. Din păcate, registrele de inventar ale 
instituţiei păstrătoare nu au trădat niciun fel de istorii posibile ale constituirii 
grupului, pe lângă informaţia simplă că au ajuns în acelaşi timp în depozitul 
muzeal. Instantaneu, la momentul publicării, şansa unui depozit deţinut de un 
meşter-confecţioner sau stăpân-comanditar fusese privită cu rezervă din cauza 
varietăţii/individualităţii pieselor în sine. O asemenea constituire de lot se putea 
justifica doar dacă se cunoştea ceva mai mult despre modalitatea mai concretă 
de producere a armelor. Acum, negativul ne relevă că fiecare cap putea fi unic, 
chiar dacă era lucrarea aceluiaşi atelier.  

Locul în care buzduganul de la Frumuşeni a fost produs este unul foarte 
important. Pentru prima dată, spre deplina surpriză a cercetării, aflăm cu 
precizie că meşterii unei mănăstiri benedictine au fost implicaţi într-un 
asemenea meşteşug de confecţionat/turnat componente din bronz, nu pentru uz 
liturgic ori gospodăresc, ci pentru arme. Se cere subliniat că, indiferent de 
originea îndepărtată a tipului de armă, de la un anume moment, confecţionarea 
buzduganului a fost asumată de o instituţie ecleziastică. Mai mult decât atât, 
călugării de la Bizere, care au sosit la Mureş de undeva din Italia nordică sau 
Franţa de sud, pe la mijlocul secolului al XII-lea, ne oferă dovada incontestabilă 
că au asimilat foarte rapid şi cu suficientă competenţă producţia unui artefact 
puţin întrebuinţat ori aparent necunoscut în teritoriul de unde veniseră. 

A fost buzduganul mănăstiresc o necesitate a locului său de producere? 
Răspunsul nu este tocmai uşor, pentru că ştim foarte puţine lucruri despre 
oamenii de arme ai unei mănăstiri. Teoretic, ei sunt de admis, chiar şi sub forma 
acelor germeni de nobili ai bisericii (nobili zişi „condiţionari”) care, în schimbul 
unui lot/sat deţinut din averea/pământurile instituţiei, aveau obligaţia de a 
îndeplini servicii militare. În plus, cercetările arheologice de la mănăstire au 
relevat nu numai folosirea curentă, ba chiar exagerată a arcului şi arbaletei. 
Dacă primul mecanism poate fi motivat prin vânătoarea procuratoare de hrană, 
cea de-a doua – prin faptul că urmele constau doar din vârfuri/bolţuri de săgeţi 
de arbaletă –, s-a bănuit că ar putea fi legată de atacurile dure organizate de 
Episcopia Cenadului, în anul 1236100. Oricare alt tip de armă, cum ar fi cuţitele 
de luptă purtate în teci cu rame metalice (descoperite şi ele în acelaşi 
perimetru)101, ar putea fi suspectate că au fost aduse ocazional şi pierdute la fel, 
de către vreun pelerin sau însoţitorii săi. Diferenţa majoră este că acum, la 
Bizere, avem certitudinea deplină că o armă foarte specială şi nu o piesă cu 
utilităţi ambigue, a fost confecţionată în cadrul mănăstirii. Ca urmare a acestor 

                                                 
100 Despre aceste conflicte: A. A. Rusu, „Benedictinii de pe Insula Mănăstirii”, în Mănăstirea 
Bizere, I, pp. 15-16. 
101 Idem, „On the Medieval Battle Knives from Transylvania”, în Medium Aevum Quotidianum, 
Krems, 51 (2005), pp. 7-25. 
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observaţii, nu este exclusă destinaţia sa pentru folosirea de către gărzile/oştenii 
mănăstirii. Pe de altă parte, arma nu a fost niciodată una comună, pentru orice 
oştean. Abilitatea confecţiei negativului ne spune încă şi că meşterul său nu 
doar a experimentat cu sau prin ea, ci a lucrat în bună cunoştinţă de cauză, fără 
niciun rabat grav imputabil. Mai uşor de crezut este că meşterul buzduganului 
avea dexteritatea obişnuinţei, un exerciţiu rezultat dintr-o serie anterioară. De 
aceea, ne permitem să presupunem că piesa finală putea să fie şi destinată lumii 
din exteriorul mănăstirii, urmând o relaţie de schimb comercial ori o comandă 
expresă pentru obţinerea sa. 

În urma acestor consideraţii, descoperirile de buzdugane de la Alba Iulia 
sau Târgu Mureş merită a fi reconsiderate. Există temeiuri pentru a putea 
presupune că centrul episcopal şi o mănăstire franciscană puteau produce în 
egală măsură asemenea unelte de război. 

Privitor la cunoştinţele generale despre producţia de bunuri care să 
depăşească atelierele casnice, ştim destul de bine că, în perioadele timpurii ale 
domniei dinastiei Arpadienilor, abaţiile benedictine au fost responsabile de o 
serie întreagă de realizări culturale şi tehnologice. Monopolul acestei serii avea 
să fie treptat eliminat şi transferat către alte mănăstiri, oraşe şi meşterii lor, mai 
ales din secolul al XIV-lea. Sunt, de fapt, ultimele prelungiri ale unei tradiţii de 
lucru care data de câteva secole în Occident. Una dintre cărţile de căpătâi ale 
producţiei de bronzuri, scrisă de preotul benedictin Theophilus (De diversis 
artibus), a fost concepută în perioada 1070-1125, într-o vreme în care 
aproximăm şi întemeierea mănăstirii Bizere.  

Tehnologiile mănăstireşti nu au încetat practic niciodată. Informaţiile 
scrise, rare, sunt mereu de combinat cu cele arheologice, foarte concludente. 
Nici în cazul Transilvaniei acestea nu au lipsit. Este adevărat, ele privesc mereu 
perioade istorice mai târzii (sec. XIV-XVI) şi, până în prezent, niciodată nu au 
fost asociate cu vreo mănăstire benedictină. Ştim astfel că cistercienii de la Cârţa 
realizau sticlă102, dominicanii de la Vinţu de Jos practicau alchimia103, în alte 
locuri se prelucra osul (Târgu Mureş)104, iar producţia de cahle s-a particularizat 
în ateliere proprii, măcar la Sighişoara105 şi Târgu Mureş106 (dar foarte probabil şi 

                                                 
102 Materialele, descoperite în urmă cu două decenii, au fost publicate recent. Vezi P. Munteanu-
Beşliu, „Mănăstirea cisterciană de la Cârţa. Cercetări arheologice de salvare (2009 şi 2011)”, în 
ATF, I (2012), pp. 11-28. Imaginile lor, cu o calitate mai bună, se află pe: http:// 
medievistica.ro/pagini/arheologie/ cercetarea/carta/carta.html.  
103 A. A. Rusu, „A Glimpse into the Inner Life of a Transylvanian Monastery. The Dominican 
Monastery of Vinţu de Jos (Alba County)”, în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (ed.), Church and 
Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, 1998, pp. 13-21; Idem, Gotic şi Renaştere la 
Vinţu de Jos, Cluj-Napoca - Satu Mare, 1998, p. 38 (aplică cu simbolul alchimiei şi o pâlnie). 
104 Descoperiri inedite, făcute sub responsabilitatea autorului, şi care urmează să fie publicate de 
Soós Zoltan. 
105 Pentru atelierul de cahle de la Sighişoara, vezi A. A. Rusu, Investigări ale culturii materiale din 
Transilvania, Cluj-Napoca, 2008, pp. 254-258. 
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în alte mănăstiri urbane, cum ar fi Cluj?, Sibiu?). În ceea ce priveşte orfevrăria 
sau toreutica, ştim că franciscanii de la Teiuş107 şi cei de la Târgu Mureş108 
foloseau mici creuzete pentru metale nobile, iar dominicanii de la Vinţu ne-au 
lăsat în plus şi jumătatea unui negativ pentru turnat nasturi109. Alte informaţii ar 
putea să apară la oricare investigaţie arheologică nouă din fostele aşezăminte. 

În cazul mănăstirii de la Bizere, îndemânarea călugărilor s-a lăsat 
remarcată deja în ceea ce priveşte mânuirea apei potabile (prin turnul-
fântână)110 şi a celei tehnice (aducţiuni de vase comunicante, ţevi din metal, 
pentru un lavabo din colţul sud-vestic al curţii claustrului şi deservirea 
bucătăriei din apropiere, pentru grădină, instalaţii portuare şi îndiguiri)111. Tot la 
mănăstirea noastră au existat ateliere de cioplirea pietrei, modelarea şi arderea 
cărămizilor. Primele sobe s-au montat cu cahle figurate fără tipare de serie 
lungă, realizate prin modelaje individuale, cu folosirea smalţului112. Alte tipuri 
de activităţi productive vor fi relevate pe parcursul prelucrării materialelor.  

În procurarea materiilor prime, călugării au făcut adevărate demonstraţii 
de performanţă. Cel puţin în legătură cu obţinerea pietrelor de construcţie, s-au 
folosit cariere cel mai probabil din aval de Mureş, spolii romane (din care, o 
cantitate importantă de calcar alb), dar au fost aduse, pentru mozaicuri, şi 
rarităţi dintre cele pe care le regăsim aproape doar în jurul Mării Mediterane 
(porfir roşu „imperial” şi lacedemoniu verde, grec)113. Moneda lor de schimb a 
fost sarea şi valorile monetare reale obţinute din comercializarea sa114.  

În legătură cu originea metalelor de bază, informaţiile despre 
provenienţă, asociate cu cronologia timpurie cu care operăm la Bizere, sunt 
foarte sărace, dar mult mai bogate în comparaţie cu alte zone. S-au găsit urme 
ale unor exploatări primitive de minereuri, fără să se poată specifica altceva 
decât că datează din perioada medievală. Punctele cele mai apropiate în care     
s-au descoperit minele sunt pe Mureş (Milova) sau la nord de el (Arăneag, 
Cladova, Dud). Au conţinut în principal cupru, dar şi argint, şi fier115. Mult mai 
târziu, la finele Evului Mediu, domeniul Şiriei a fost înregistrat ca aducând 

                                                                                                                            
106 Materiale arheologice inedite, din săpături făcute sub responsabilitatea autorului. 
107 Materiale arheologice inedite, din săpături făcute sub responsabilitatea autorului. 
108 Ü. Bencze, „Late Medieval Graphite Ware in the Târgu Mureş Franciscan Friary and the Study 
of Imported Pottery in Transylvania”, în Marisia, XXX (2010), pp. 205-212. 
109 Rusu, Gotic şi Renaştere la Vinţu de Jos, pp. 38-39, nr. 38, il. 99. 
110 A se vedea, A. A. Rusu, „Turnul cu fântână”, în Mănăstirea Bizere, I, pp. 49-58. 
111 Urmele unor astfel de componente sunt în curs de prelucrare pentru a fi publicate. 
112 A fost publicată deja o astfel de placă, în A. A. Rusu, G. Pascu-Hurezan, Biserici medievale din 
judeţul Arad, Arad, 2000, p. 168, fig. 31. 
113 Materiale în curs de prelucrare, în vederea publicării. 
114 Despre privilegiile mănăstirii legate de comerţul şi vămuirea sării, vezi I. Burnichioiu, 
„Posesiuni, privilegii, venituri”, în Mănăstirea Bizere, I, pp. 125-126.  
115 V. Boroneanţ, G. P. Hurezan, P. Hügel, „Cercetări privind exploatările minerale miniere de la 
Cladova (com. Păuliş, jud. Arad)”, în AB, 6 (1998), pp. 381-389; V. Boroneanţ, Arheologia 
peşterilor şi minelor din România, Bucureşti, 2000. 
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resurse minerale, dar, cum era firesc, amintite au fost doar metalele preţioase: 
Păuliş, în 1394116, Şiria, la 1464117.  

În afara urmelor de minerit din arealul apropiat, pe suprafeţele cercetate 
arheologic în mănăstire au ieşit la iveală mai multe bucăţi de plumb: fragmente 
de bară (2003-2004) şi o bucată de placă (2009). Plumbul putea fi utilizat şi 
independent, pentru înţepenit scoabe din fier, de fixat pietre, pentru cercevele 
de geamuri sau conducte de apă, dar, în amestec, putea produce bronzul. În 
cazul nostru, este singurul metal stabil, necombinat, dar util, care a fost 
descoperit în teren. Precum se cunoaşte, el atingea rar o proporţie în jur de 5% 
în amestecurile bronzului, faţă de 55-75% cupru şi 20-30% cositor. Specificaţia 
stabilităţii metalului alb este esenţială, pentru că explică şansa lui de conservare 
în condiţii de îndelungată zăcere în pământ. 

În situaţia mănăstirii, alte elemente indirecte trimit către activităţi 
lucrative apropiate celei care reuşise performanţa de a turna un cap de 
buzdugan. Un atelier de fierărie a lăsat urme de lupe şi zgură (2008). Pentru o 
activitate de prelucrare la rece, prin ciocănire, a metalelor moi sau pretabile 
procesului, stau mărturie nu neapărat fragmentele de pereţi de vase din aramă, 
forfecate sau reparate cu ajutorul petecelor şi a niturilor (2004)118, ci şi o 
nicovală mică (2008)119. 

Cele trei obiecte analizate oferă deschideri generoase privitoare la 
mânuirea obiectelor din bronz şi la producerea lor. Valoarea lor este accentuată 
de cronologia timpurie (sec. XII-XIV) şi de contextul special mănăstiresc. În 
mare măsură, înţelegerea acestor artefacte nuanţează esenţial cunoaşterea epocii 
şi a performanţelor ei. În fapt, se reflectă o istorie complexă a bronzurilor 
medievale, care porneşte din ateliere europene, direct moştenitoare ale 
antichităţii (capul de cârjă), apoi este dominată de modelele germane (piciorul 
de vas), terminând prin a încerca adaptarea unei mici producţii, la nivelul modei 
locale, dar fără legătură aparentă cu specificul locului (negativul de buzdugan). 
Având în vedere istoria-i scrisă cunoscută, abaţia Bizere s-a prezentat onorabil 
în recepţia şi producţia oglindite arheologic. A reflectat şi prin bronzuri aceeaşi 
zestre excepţională de început, care îi caracterizează arhitectura şi decoraţiile, 
iar apoi alinierea la un standard medieval comun unui areal geografic generos.  

 
 

                                                 
116 Dl. 7806.  
117 Documenta ad historiam familiae Báthori de Ecsed spectantia. I. Diplomata 1393-1540, 
Nyíregyháza, 2011, p. 94. 
118 CMA, nr. inv. 17166. 
119 Ibidem, nr. inv. 17486. Cea din urmă seamănă foarte bine cu cele utilizate pentru „baterea” 
coaselor (vezi analogii la Gere L., Késő középkori és kora újkori fémleletek az ozorai várkastélyból 
[Obiecte medievale şi premoderne din metal ale cetăţii Ozora], Budapest, 2003, p. 167, tab. 23/5-
7). 
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Fig. 1. a-c. Fragment de piesă cu extremitatea în formă de cap de şarpe/balaur 

descoperită la abaţia Bizere (2002) (Foto: A. A. Rusu). 
 
 
 
 

           a                           b  
 

Fig. 2. a. Cap de robinet din Catania (sec. XIII) (Federico e la Sicilia, fig. 77);  
b. Cană de la Salerno, sec. XIII (Scavi medievali in Italia. 1996-1999, fig. 10). 
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Fig. 3. a. Cârja abatelui Ioan de Silos (circa 1175-† 1198), al mănăstirii San 

Domingo din Vechea Castilie (după Gautier, Catalogue international, nr. 139, 
460); b. Cârja episcopului de Mans, Jean de Chanlay († 1291) (Muzeul Luvru) 
(foto: A. A. Rusu); c. Detaliu terminal de la cârja pastorală din catedrala din 

Châlons-en-Champagne (după La France romane, 2005, p. 123). 
 

 
Fig. 4. a. Cârjă pastorală de la Bremen (Lungershausen, Buntmetallfunde und 

Handwerksrelikte, Taf. 10/288); b. Cârjă pastorală din Florenţa (Foto: A. A. Rusu). 
 

 
 

Fig. 5. Aquileia, Detaliu din cripta bazilicii. 
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Fig. 6. Reconstituire ipotetică pentru cârja abaţială de la Bizere. 
 
 

     

 
 

Fig. 7. Două fragmente ale unui picior mare din bronz de la Bizere  
(Foto: I. Burnichioiu).  
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Fig. 8. Vas descoperit la Ţaga (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei  

din Cluj-Napoca, Inv. IV, 4095). 
 

 
Fig. 9. Vasul cel mare de la Bizere (încercare de reconstituire). 

 

 
 

Fig. 10. Harta răspândirii vaselor de bronz: ● vase întregi; ● reprezentări de vase întregi;  

▪ fragmente de vase (picioare); * Bizere.  
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Fig. 11. A-B. Fragmente de ceramică de la un tipar de turnare pentru cap  
de buzdugan stelat Foto: A. A. Rusu).  

 
Fig. 12. Reconstituire grafică a tiparului de buzdugan. 
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Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II (2013), pp. 155-172 

LA PIERRE TOMBALE D’UN ÉVÊQUE ‘SUFFRAGANT’ D’ALBA IULIA : 
SAVLVS (†1309/1310?) OU BENEDICTVS (†1320) 

 
 

VLADIMIR AGRIGOROAEI
 

 
Une ballade dans le cloître de la cathédrale orthodoxe d’Alba Iulia peut se ter-
miner par la révélation d’une belle surprise pour les médiévistes. Le lapidaire 
hébergé dans la galerie Sud se compose d’un pêle-mêle de sculptures et inscrip-
tions antiques ou modernes, mais il existe aussi une pièce datant de l’époque 
médiévale qui a attiré l’attention de peu de spécialistes. Il s’agit d’un bloc paral-
lélépipédique de pierre dont la face supérieure porte une inscription et dont les 
dimensions sont de 154/168 cm (longueur), 58 cm (largeur) et 32 cm (hauteur). 
Elle porte une inscription sur un bandeau qui suit les bords de la pierre. Deux 
autres bandeaux permettent de continuer la transcription avec quelques mots de 
plus. Ces deux bandeaux supplémentaires suivent la longueur de la pierre et se 
trouvent à l’intérieur du rectangle formé par le premier bandeau. C’est un tom-
beau du XIVe siècle dont le texte gravé en onciales ne conserve que la lettre S de 
la fin du nom du défunt. Cette partie de la pierre est détériorée. D’autres parties 
se trouvent dans le même état, et la condition précaire de la plate-tombe invite 
à supposer que son histoire – ou son histoire moderne – n’a pas été heureuse. 
Néanmoins, les incisions qui composent une crosse et une mitre épiscopale au 
centre de la face gravée, voire l’apparition du mot EPISCOPVS dans le texte 
l’inscription permettent de remarquer que la pierre a été autrefois le tombeau 
d’un évêque.  

Lővei Pál a identifiée cette pierre comme dalle funéraire d’un suffragant 
de l’évêque Goblin (après 1376)1. L’édition qu’il nous a gentiment signalée, est la 
suivante : 

                                                 
 Je tiens à remercier mes amis et collègues Cosmin Popa-Gorjanu pour les discussions concernant 
cette plate-tombe ; Adrian Andrei Rusu pour sa lecture attentive ; Dragoş Năstăsoiu et Ileana 
Burnichioiu qui m’ont envoyé plusieurs titres à consulter ; Cătălin Borangic qui a eu la gentillesse 
de me communiquer les dimensions de la pierre, un grave oubli de ma part ; de même qu’Ana 
Dumitran qui a essayé de trouver pour moi l’histoire moderne de la plate-tombe. Je remercie de 
tout cœur Lővei Pál qui m’a signalé à la dernière minute les compléments bibliographiques sans 
lesquels cet article aurait été inachevé. 
 PhD, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, France; Université de Vérone, 
Italie. 
1 Lővei Pál, Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria: Bevezető fejezetek a középkori 
Magyarország síremlékeinek katalógusához [Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria: 
Introduction au catalogue des monuments funéraires de la Hongrie médiévale], Thèse de doctorat, 
Budapest, 2009, vol. 3, p. 33 (fig. 187): Goblin erdélyi püspök segédpüspökének (†1376 után) 
sírköve. Lővei P. a sans doute émis cette supposition à cause de l’apparition du nom GOBLINVS sur 
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... | ...S . EPISCOPVS . LAVACENSIS | SVFRAGAN | EVS . DNI . GOBLINI . EPISCOPIS ... | ... | ...VNDA . 
POST . DOMINICAM | IVDI | CA . IN . ANNO . D . M . CCC . LXX ...2  

 

Proposant ce texte, il suit et ajuste une lecture d’Entz Géza qui s’inspirait à son 
tour d’une lecture de la fin du XVIIIe siècle par Szeredai Antal (1791). Voici le 
texte de l’inscription selon l’interprétation et avec l’addition de plusieurs mots 
de la plume d’Entz Géza3 : 

 

EPISCOPVS LAVACEN/S/IS SVFRAGANEVS DO/MIN/I GOBLINI EPI/SCOPI OBIIT FERIA SEC/VNDA ... 
POST DOMINICAM IVDICA IN ANNO D/OMINI/ MCCCLX...4  

 

Néanmoins, la lecture de Szeredai Antal est légèrement différente : 
 

Lapis sepulcralis in cujus medio per longum sculptus baculus Pastoralis, vetustae formae, 
circum autem lapidem ista:  
 

S. EPISCOPVS LAVACENE**IS. SVFFRAGA-  
NEVS. DOI. GOBLINI. EPI***  
VNGA***. POPVLI. ***.  
DONINICAM. IVDICA. IN. ANNO  
D. M. CCC. LX.5 

 

Hormis les contradictions entre les différentes éditions citées, qui seront analy-
sées par la suite, il faut préciser que la pierre semble dater d’une période plus 
ancienne, ce qui élimine la possibilité de croire qu’elle est une dalle funéraire si 
tardive. Sans tenter de restituer les lettres qui composent l’année et en regardant 
de nouveau l’inscription, tant qu’il m’est permis de la déchiffrer aujourd’hui, il 
est possible d’arriver au texte suivant : 
 

1. [.....?] 
2. [..?]S ◦ EPISCOPVS ◦ L[…]TENE[.]S  
3. SVFRAGAN 
4. E[.]S ◦ DNI ◦ GOBLIN[.] [?]MI[?]C[..?] 
5. [.?]VN[.] A POPVL ◦ DOMINIC[.] [?] 
6. [.?][.] IN ◦ ANNO ◦ D ◦ M ◦ CCC ◦ [..] 
 

                                                                                                                            
la plate-tombe d’Alba-Iulia. Néanmoins ce nom apparaît au génitif, après un sufraganeus 
domini…, et semble designer le supérieur du décédé de la plate-tombe. À mes yeux, Goblin doit 
être identifié avec un autre personnage. 
2 Édition en cours de publication dans un catalogue de monuments funéraires du royaume 
médiéval hongrois. 
3 Vide OBIIT et FERIA, deux créations d’Entz Géza qui ne sont pas justifiées. 
4 Entz Géza, A gyulafehérvári székesegyház [La cathédrale d’Alba Iulia], Budapest, Akadémia 
Kiadó, 1958, p. 138, 168, 170 ; apud Lővei, Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria. 
5 Antonii Szereday de Szent Háromság, Collectio continens Tabulas vetustorum ac recentiorum 
monumentorum, quae in Templo Alba-olim Juliensi, nunc Carolinensi in Transilvania sunt, 
fueruntque locata, A. Carolinae, Typis Episcopalibus, 1791, p. 39. 
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Ou, si l’on tente de l’interpréter un peu plus par les restitutions épigraphiques 
habituelles et par l’identification de certains traits qui sont à moitié effacés de la 
pierre, sans pour autant s’intéresser aux lectures précédentes6 : 
 

1. [† HIC IACET ...?] 
2. [..?]S ◦ EPISCOPVS ◦ L[…]TENE[.]S  
3. SVFRAGAN 
4. E‹V›S ◦ D‹OMI›NI ◦ GOBLIN‹I› [?]MI[?]C[..?] 
5. [.?]VN‹T ?› A POPVL‹O› ◦ DOMINIC‹O› [?] 
6. [.?]‹A› IN ◦ ANNO ◦ D‹OMINI› ◦ M ◦ CCC ◦ [..] 
 

[† hic iacet .....?]s episcopus l[…] tenens sufraganeus domini Goblini [?]mi[?]c[...?]unt a 
populo dominico [?.?]a in anno Domini M CCC [..]. 
 

(Ci gît ...)s évêque l(...) tenant, suffragant du seigneur Goblin (…) par le peuple de Dieu 
(…) en l’an du Seigneur 13(...). 

 
La comparaison avec les traces des lettres que l’on peut encore observer montre 
que la datation et les trois restitutions antérieures doivent être remises en 
cause7. Puisqu’il est impératif de justifier mon choix, commençons par une ana-
lyse paléographique afin d’observer que l’inscription peut être aisément datée de 
la dernière décennie du XIIIe siècle ou du premier quart du siècle suivant. Les 
onciales de l’inscription sont plus récentes que les lettres de la première inscrip-
tion de Luncani (hongr. Aranyosgerend, dép. de Cluj, 1290) qui mêlent les on-
ciales et les majuscules romanes. Elles sont pour autant antérieures aux onciales 
soignées des inscriptions de Bistriţa (allem. Bistritz, 1320), de Reghin (al-
lem. Regen, 1330) ou d’Aiud (hongr. Nagyenyed, 1333 / 1334). La graphie de la 
pierre paraît correspondre aux formes des lettres de la deuxième inscription de 
Luncani (1299), qui sont des onciales, mais assez rudimentaires. La lettre S est 

                                                 
6 J’ai également essayé de trouver la trace des formules épigraphiques de cette inscription dans 
d’autres inscriptions des tombeaux d’évêques dans la cathédrale d’Alba Iulia, mais les pierres 
tombales d’André Szécsi et de Dominique Szécsi, le plus proches de la séquence temporelle qui 
nous intéressent, témoignent de stéréotypes épigraphiques différents. Il faut sans doute identifier 
d’autres modèles pour tenter de restituer un peu plus le texte de notre inscription. 
7 Vide e.g. la première lecture de la pierre, celle de Szeredai. Il a proposé l’identification d’un mot 
(IVDICA), le nom d’un dimanche célèbre. Szeredai a probablement identifié les traces d’un C avant 
le A qui est encore visible aujourd’hui. Néanmoins, la prétendue ligne 7 (qui devrait se trouver au 
dessous du mot SVFRAGAN) est en réalité un espace lisse qui ne témoigne de la trace d’aucune 
lettre. Cette partie de la pierre a très peu de contusions. Sachant que Szeredai avait déjà fait plu-
sieurs mauvaises interprétations (DONINICA à la place de DOMINICA, DOI pour DNI, SVFFRAGANEVS 
pour SVFRAGANEVS, POPVLI for POPVL et VNG à la place d’un VNT) ; sachant également que certaines 
de ces mauvaises lectures sont en réalité des interprétations (POPVL, que les éditions d’Entz Géza 
et Lővei Pál remplacent par un POST ; DOI, qui est en réalité un DNI dont la trace inferieure des 
lettre est peu visible) il est possible d’affirmer que la lecture IVDICA est également une restitution 
qui a pris la forme d’un téléphone arabe, mais qui n’est pas justifiée lors d’une lecture directe de la 
pierre. 
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l’un des indices les plus importants8. Un deuxième terme de comparaison peut 
être établi avec l’inscription que l’on a peinte à Sântămărie Orlea 
(hongr. Őraljaboldogfalva, dép. de Hunedoara, 1311 ?), tout en sachant que la 
datation de cette dernière demeure, quant à moi, problématique.  

La même chronologie est confirmée par un coup d’œil jeté dans 
l’inventaire de plates-tombes de l’étude consacrée par Lővei P. aux monuments 
funéraires dans le royaume hongrois. On notera ainsi que la dalle d’Alba Iulia 
ressemble sur plusieurs aspects à celle d’un certain PETRVS de Bratislava, datée 
par Lővei P. de ca. 13009. Cette dernière est pour autant un peu plus ancienne, 
car la manière gauchère de tracer certaines lettres ressemble à son tour à la 
première inscription de Luncani. D’autres similitudes peuvent être observées 
lors des comparaisons avec plusieurs exemples de l’espace allemand, mais il n’est 
pas le temps de les inventorier ici10. À la fin de cette brève comparaison avec 
d’autres exemples transylvains ou du royaume médiéval hongrois, en ignorant la 
datation proposée suite à une restitution de l’année et à l’identification de 
l’évêque Goblin11, la plate-tombe d’Alba Iulia peut être installée dans une four-
chette chronologique allant de ca. 1299 jusqu’à ca. 1320. 

                                                 
8 Le lapicide ne maîtrisait pas encore le S rond oncial. Pour une comparaison ainsi que pour 
l’évolution de la lettre S dans les onciales transylvaines, voir l’inscription de Reghin et surtout 
celle d’Aiud. 
9 Lővei, Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria, vol. 1, p. 61. Pour une illustration, vide 
vol. 3, p. 46, fig. 253. Cf. Viera Luxová, « Memento mori: formy náhrobnej skulptúry » [Memento 
mori. Typologie des sculptures funéraires], in Dušan Buran (dir.), Gotika. Dejiny slovenského 
výtvarného umenia [Le gothique. Histoire de l’art slovaque], Bratislava, Slovenská Národná 
galéria, 2003, p. 325. L’inscription est plus courte (HIC IACET PETRUS IN DIE KATERINE SEPULTUS), 
mais le type d’incision, la forme des lettres et le dessin suivent la même disposition que ceux de la 
dalle funéraire que nous analysons.  
10 Il est inutile de mentionner toutes les pierres tombales qui présentent une crosse épiscopale au 
centre d’une inscription en onciales, et qui sont répertoriées dans les Deutsche Inschriften. Je ne 
donne que deux exemples qui témoignent de similitudes formelles quant à la disposition de 
l’inscription sur deux ou plusieurs bandeaux dont l’un enveloppe l’autre. La même disposition 
d’une inscription en onciales sur deux bandeaux, l’un à l’intérieur de l’autre, apparaît sur une 
plate-tombe d’un certain Conrad au Kurpfälzisches Museum de Heidelberg (1290/1301) ; 
Renate Neumüllers-Klauser, Die Deutschen Inschriften, 12. Band, Stuttgart, 1970 [Heidelberger 
Reihe 4. Band], pp. 11-12. Une dalle funéraire beaucoup plus élaborée, avec quatre inscriptions en 
onciales sur quatre bandeaux, apparaît sur une pierre tombale du cloître dominicain de 
Rothenburg (1343) ; Dietrich Lutz, Die Deutschen Inschriften. 15. Band, München, 1976 
[Münchener Reihe 4. Band], pp. 9-10, le no 21 de l’inventaire.  
11 L’identification du décédé comme évêque suffragant de l’évêque transylvain Goblin permet 
d’entendre qu’il soit un évêque Lavacensis (restitution d’Entz Géza à partir de quelques lettres 
lues par Szeredai Antal). Néanmoins, ce nom ne peut être mis en relation qu’avec le toponyme 
médio-latin Labacensis (‘de Ljubljana’) et il est absurde de concevoir qu’un évêque de cette région 
puisse être suffragant de l’évêque transylvain alors que la ville en question se trouvait sous le 
contrôle de l’archevêque d’Aquilée. Notons également que l’évêché de Ljubljana n’a été créé qu’en 
1461. Lővei Pál a supposé que le décédé a été l’un des remplaçants de Goblin d’où son choix de 
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Souvenons-nous dans un deuxième temps que le tombeau à analyser a 
appartenu à un évêque. Ce détail peut aider à identifier le personnage. Or, on 
connaît déjà la plate-tombe de l’évêque André Szécsi (†1356), conservée à 
l’intérieur de la cathédrale catholique d’Alba Iulia. L’analyse paléographique de 
son inscription invite à y identifier des onciales très soignées qui caractérisent 
plutôt le deuxième quart ou le milieu du XIVe siècle12. On connaît également les 
plates-tombes des évêques Dominique Szécsi (†1368) et Goblin (†1386), le 
même Goblin que je viens d’évoquer précédemment. Ces deux dalles compren-
nent des inscriptions en minuscule gotique. Si l’on analyse toutes ces graphies, 
on ne fera que reconfirmer l’évolution des tendances épigraphiques de Transyl-
vanie que Ioan Albu a si doctement analysées13. C’est vers l’intervalle 1360-1380 
que la minuscule gothique est devenue plus populaire, remplaçant les onciales 
dans les inscriptions du royaume hongrois. Pour toutes ces raisons, sachant éga-
lement que l’année de la plate-tombe de l’évêque inconnu doit être placée après 
1300 (cf. l’année M ◦ CCC ◦ [.?] dans le texte de l’inscription), je ne peux identifier 
que trois candidats qui correspondent à ces critères : l’évêque Pierre Monoszló 
(1270-1307), le vicaire général Saul (ca. 1308-1309), ancien archidiacre de Tur-
da, et l’évêque Benoît (1309-1320)14. Observons également que les plates-tombes 
de ces trois personnages de l’histoire ecclésiastique transylvaine n’ont jamais été 
retrouvées, ce qui confirme la probité du choix que je viens de faire. 

Une fois ces données acquises, il faut savoir qu’il est possible de les con-
firmer par une analyse de la pierre elle-même. Dans l’économie de l’inscription, 
la sixième ligne, amputée de sa fin, ne pouvait transcrire qu’une ou deux lettres 
supplémentaires dans l’année M ◦ CCC ◦ [.?]. La lecture de Szeredai Antal témoi-
gnait en effet de la même interprétation ; il avait lu LX15. L’espace séré qui se 

                                                                                                                            
l’identifier avec les magistri : Johannes archidiaconus de Kykullew ou Ladislaus archidiaconus de 
Ozd. Ces identifications sont pour autant hasardeuses ; les localités Târnava et Ozd ne sont pas 
mentionnées en relation avec un adjectif latin Lavacensis. 
12 Il faut ajouter un autre détail intéressant que je ne peux pas traiter dans le corps principal de 
cette étude, pour ne pas ouvrir trop de parenthèses. Il convient d’observer que la disposition des 
bandeaux de la plate-tombe d’André Szécsi est identique à celle de la pierre tombale que nous 
analysons : un bandeau principal sur les quatre bords et deux autres supplémentaires sur la 
longueur de la pierre. Il se peut alors que notre plate-tombe aurait pu influencer les monuments 
funéraires des évêques suivants, ou que ces deux exemples témoignent d’une mode locale. 
13 Ioan Albu, « Forme de scriere în epigrafia transilvăneană în context central-european (sec. XII-
XVII) » [Formes d’écriture des inscriptions transylvaines en contexte central-européen (XIIe-XVIIe 
s.], SUCH, 1 (2004), p. 122, qui désigne les onciales sous un autre nom : les majuscules gothiques.  
14 Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia: Între fondarea eparhiei şi capitala principatului Transilvaniei 
[Alba Iulia : Entre la fondation de l’éparchie et la capitale de la principauté de Transylvanie], Alba 
Iulia, Haco International, 2009, pp. 34-36, qui ne mentionne pas pour autant la période où Saul 
l’archidiacre de Turda a été vicaire général en remplaçant l’évêque.  
15 Le LX est une supposition de Szeredai Antal. Entz Géza a ajouté quelques points de suspension, 
en présumant ainsi l’existence de plusieurs lettres pour confirmer la datation du temps de l’évêque 
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trouve au bout de cette ligne, après le point de séparation qui suit le chiffre 
‘trois cent’ (CCC), oblige à formuler une autre hypothèse : sachant que le lapicide 
a pris beaucoup de soin pour agrandir et allonger les trois lettres qui marquent 
le siècle, il est raisonnable d’imaginer qu’il approchait la fin de l’inscription et 
qu’il a essayé de réorganiser l’espace gravé. Puisqu’il avait trop de place, il fallait 
le rentabiliser. Or, dans ce cas il est peu probable qu’il ait aggloméré plus de 
deux lettres à la fin de l’inscription16. Il pouvait faire cela uniquement dans le 
cas ou ces trois lettres comprenaient deux I. L’année serait ainsi 1307 (= 
MCCCVII) qui correspond à la date du décès de l’évêque Pierre Monoszló. Néan-
moins, si l’on veut favoriser la version avec une seule lettre, nous serons obligés 
de choisir un X (1310 = MCCCX), car aucun évêque d’Alba Iulia n’est décédé en 
1301 (= MCCCI), ni en 1305 (= MCCCV). D’autre part, si notre choix se dirige plu-
tôt vers la possibilité d’y identifier deux lettres, on notera que nous devons ex-
clure, sur la base du raisonnement précédent, les années 1302 (= MCCCII), 1304 
(= MCCCIV), 1306 (= MCCCVI), 1315 (= MCCCXV) et 1319 (= MCCCXIX). À la fin de 
cette analyse on peut identifier quatre choix alternatifs : 1307 (= MCCCVII), 1309 
(= MCCCIX), 1310 (= MCCCX), et 1320 (= MCCCXX). Deux correspondent aux dates 
de décès des deux évêques. Quant aux deux autres, rien n’exclut la possibilité 
qu’ils soient les dates du décès de Saul archidiacre de Turda, le remplaçant de 
l’évêque pendant la période d’anarchie qui suivit après la mort de Pierre Mo-
noszló. 

Mais qui sont-ils, ces trois personnages dont on a déjà mentionné les 
noms à plusieurs reprises ? Il faudra raconter leurs histoires et on observera tout 
de suite qu’il s’agit d’une seule et commune histoire17. À la fin de la première 

                                                                                                                            
Goblin. Le LXX est la dernière interprétation, celle de Lővei Pál. Pour identifier le point de départ 
de ce téléphone arabe, disons que Szeredai Antal a vu deux lettres ; le fait qu’il met un point à la 
fin témoigne (comme dans les autres cas dans l’inscription) de la lecture possible d’un point 
interstitiel. Il est également probable que l’une des lettres puisse être un X (la trace partielle de 
cette lettre est instantanément identifiable). Cependant, l’autre lettre (L) pouvait être un I 
fragmentaire. Mon interprétation s’appuie sur trois preuves : 1) le L et le I ont des lignes verticales 
identiques dans l’inscription ; 2) Szeredai avait déjà confondu et récréé un I par rapport à un L 
dans la lecture POPVLI (où la partie inférieure des lettres était endommagée) ; 3) il a supposé un O à 
la place d’un N (DOI pour DNI), en interprétant de la même manière une autre séquence de lettres 
où la partie inférieure était illisible. 
16 Il convient de rajouter un détail curieux qui renforce mon interprétation aussi bien que celle de 
Szeredai : la prétendue ligne 5 qui se trouve dans les lectures d’Entz Géza et de Lővei Pál 
(marquée par les points de suspension) devait inclure la séquence de lettres SEC afin de former 
SECVNDA. Néanmoins, si la pierre datait du temps de l’évêque Goblin, la même ligne devrait 
également comprendre les lettres supplémentaires de l’année LX… ou LXX... Cela ne justifie pas le 
choix du lapicide qui a étiré les lettres CCC au lieu de les transcrire d’une manière plus serrée, afin 
de permettre la transcription de quelques lettres de plus. 
17 Pour plus de détails concernant le contexte, vide e.g. Tudor Sălăgean, Un voievod al 
Transilvaniei: Ladislau Kán. 1294-1315 [Un voïvode de Transylvanie : Ladislas Kán. 1294-1315], 
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décennie de son épiscopat, l’évêque Pierre Monoszló était déjà devenu le sei-
gneur unique de la ville d’Alba Iulia. Le voïvode de Transylvanie n’y trouvait 
plus sa place et l’évêque commença également à affirmer son pouvoir dans le 
voïvodat. Cela mena à un conflit avec le nouveau voïvode, Ladislas Kán. Après 
la mort du dernier roi arpadien (1301), Ladislas essaya de soumettre une grande 
partie de la Transylvanie à son pouvoir. Il a soutenu les candidatures de Vence-
slas III de Bohème puis d’Othon III de Bavière à la couronne du royaume hon-
grois. Pierre Monoszló, quant à lui, était un partisan de Charles-Robert d’Anjou 
et les deux se sont disputés non seulement le pouvoir territorial mais également 
les sympathies politiques. De ce fait, à la mort de l’évêque Pierre en novembre 
1307, Ladislas Kán envahit Alba Iulia, séquestra les chanoines et les obligea 
d’élire son fils comme évêque. Cette situation ne dura certainement pas long-
temps, car le cardinal papal Gentile, arrivé en 1308, trouva un certain Saulus 
archidiaconus de Turda, vicarius ecclesie Transilvane, sede vacante18. Ce Saul, 
ancien chanoine du chapitre d’Alba Iulia, assurait sans doute le vicariat de 
l’évêché entre le moment où le chapitre a pu échapper au control de Ladislas 
Kán et l’arrivée de Benoît, le nouvel évêque qui a été installé en 1309. Benoît 
était quant à lui un dominicain du couvent de l’Insula leporum, l’île Marguerite 
de Budapest. Quant à Saul, il est disparu des actes du chapitre après l’année 
1309. Il se peut qu’il soit décédé bientôt après l’installation de l’évêque Benoît. 
Ceci est l’histoire des trois personnages qui nous intéressent, une histoire que 
nous avons racontée en bref. 

Gardant en mémoire tous ces détails que racontent les documents des 
temps jadis, je pense qu’il est possible de chercher d’autres preuves à interpréter 
dans l’inscription. Le premier syntagme qui m’a attiré l’attention est le mysté-
rieux L[…]ENE[.]S SVFRAGANEVS DOMINI GOBLINI qui a été interprété comme 
LAVACENSIS SVFRAGANEVS DOMINI GOBLINI EPISCOPI(S)19. Le problème de LAVA-

CENSIS est relativement simple20. Cette lecture appartient à Entz Géza, et plus 

                                                                                                                            
Cluj-Napoca, Argonaut, 2007. 
18 Acta legationis cardinalis Gentilis. Gentilis Bibornok Magyarországi Követségének Okiratai. 
1307-1311 [Acta legationis cardinalis Gentilis. Documents concernant la mission du cardinal 
Gentilis en Hongrie. 1307-1311], Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 
[Monumenta Vaticana Historiam regni Hungariae Illustrantia], Series prima, tomus secundus, 
2000 (réédition de l’édition de 1885), p. 157. 
19 Il est impossible de lire EPISCOPI, selon l’interprétation d’Entz Géza. Il est également peu 
possible de lire EPI, comme Szeredai. EPI et EPISCOPI sont des déductions inspirées par le statut déjà 
identifié de Goblin. Les traces encore visibles sur la pierre sont celles des lettres NI, MI ou bien un 
A[?]. Aucune de ces lettres ne correspond aux lettres E et P. Il existe un C dans leur proximité, mais 
il est précédé par un point de séparation. Pour toutes ces raisons, il est impossible de suivre la 
lecture de Lővei Pál (EPISCOPIS) ; elle présente également une faute de grammaire. 
20 Pour ce qui est de LAVACENSIS il convient de signaler que la séquence AVA n’est pas attestée dans 
cette partie de la pierre. La première lettre peut être un A, mais l’interprétation n’est pas certaine. 
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récemment à Lővei Pál, qui ont tenté d’interpréter le LAVACENE**IS de Szeredai 
Antal. Néanmoins, s’il s’agissait d’un évêque de Ljubljana (cf. l’adjectif Labacen-
sis), l’identification est peu probable21. S’il s’agit d’un locum tenens22 – hypo-
thèse qui n’est pas certaine non plus – pourquoi le scribe a-t-il utilisé cette locu-
tion comme premier terme d’un binôme synonymique qui se termine par 
SVFRAGANEVS (correctement suffraganeus) ? Cela entraîne une deuxième ques-
tion : s’agit-il vraiment d’un binôme synonymique ? S’il s’agit d’un binôme sy-
nonymique et que les deux termes sont identiques, il se peut que ce binôme 
serve à renforcer le caractère éphémère de l’office d’évêque occupé par le décé-
dé. Cette description pourra s’appliquer aisément à l’office de Saul, mais non pas 
aux épiscopats de Pierre ou Benoît qui ont été des vrais évêques. Si le L… 

TENE[.]S et le SVFRAGANEVS concernent en réalité deux questions différentes, il 
est impérieux d’identifier toute la palette sémantique du dernier mot.  

Or, l’étude qu’Adinel Dincă consacre aux vicaires généraux de l’évêché 
de Transylvanie au XIVe siècle permet d’affirmer que le mot suffraganeus désigne 
le vicaire remplaçant l’évêque, et que cette situation – attestée pour la première 
fois en 1308 – s’est répétée pareillement en 1356 à la mort d’André Szécsi et en 
1376 à la mort de Dominique Szécsi23. Me voici de nouveau arrivé à la solution 
représentée par un seul choix envisageable : Saul archidiacre de Turda. Cette 
solution est possible uniquement dans la mesure où ce mot avait une acception 
précise dans le royaume hongrois ou en Transylvanie. Néanmoins, lorsque l’on 
cherche les occurrences de suffraganeus dans les textes médiolatins, on observe-
ra très vite qu’il peut aussi désigner tous les évêques, de toutes les périodes, 
puisque chaque évêque a été le suffragant d’un archevêque ou d’un autre 
évêque. Que faire alors ? Comment résoudre le dilemme ? 

J’ai cherché les occurrences du mot dans d’autres inscriptions et je suis 
arrivé à une solution alternative. Je n’ai trouvé que trois exemples dont un est 

                                                                                                                            
Le vrai problème est pour autant celui du C qui ne ressemble aucun C de l’inscription. La partie 
inférieure ressemble cependant le G du nom de Goblin. Il est possible d’y identifier un T (pour la 
confusion entre T et G voir la séquence MAGISTRI THOME dans l’inscription de Reghin). Dans le 
même mot fautivement restitué, il n’est pas question de lire un premier S (pour un S de ce type, 
plus tardif, voir l’OPVS de l’inscription d’Aiud), car cette lettre ne ressemble aucun S de 
l’inscription. Elle a plutôt la forme d’un E, comme l’E qui la précède dans la séquence, et Szeredai 
l’avait lue de la même manière (E). 
21 Lővei Pál nous a gentiment signalé que son hypothèse ne prend pas en compte la ville de 
Ljubljana, mais une ville inconnue (Lavaca) pour laquelle on connaît un évêché suffragant.  
22 Puisque je ne suis pas certain qu’il s’agit du mot locum, je n’ai pas tenté une restitution de cette 
partie de l’inscription. Je note simplement que la meilleure lecture est locum tenens, mais 
j’observe en même temps que la lettre suivant le L ne peut pas être un O. 
23 Adinel Dincă, « Vicarii generali ai episcopului Transilvaniei în secolul al XIV-lea. Consideraţii 
generale » [Les vicaires généraux de l’évêque de Transylvanie au XIVe siècle. Considerations 
générales], AIICN, 47 (2008), p. 38. 
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trop tardif. Hormis cette occurrence tardive qui peut être encadrée dans la caté-
gorie analysée par A. Dincă24, deux autres inscriptions allemandes montrent que 
le mot avait une acception secondaire, au moins dans le domaine épigraphique. 
Dans les Deutschen Inschriften sont répertoriées deux inscriptions qui se trou-
vent sur les plates-tombes de deux évêques qui ont été d’abord des Frères mi-
neurs. Ce sont les dalles de Heinrich Ringlhard (1401) et de Conrad Strober 
(1443), conservées à Regensburg, en Bavière : 

Anno D(omin)i 1401. quarta May o(biit) D(o)m(inu)s P(ater) Henric(us) 
Ringlhard Episcopus Rosensis suffraganeus ratisbonensis Ord(inis) Min(orum) 
Convent(ualium) antea hic Guardianus25. 
Anno 1443. o(biit) R(everen)d(issi)mus d(ominus) Conrad(us) Strober 
Epis(copus) Hierapolitan(us) suffrag(aneus) Ratisb(onensis) ord(inis) 
Min(orum) convent(ualium)26. 
Si ces deux évêques étaient les suffragants du couvent franciscain de Re-

gensburg, pourquoi ne pas imaginer la même situation dans un contexte domi-
nicain, plus précisément dans le cas de l’épiscopat de Benoît, un ancien frère de 
l’Ordre des Prêcheurs ? Il est vrai que les deux exemples allemands ont un re-
tard d’un siècle face à celui transylvain, mais rien n’empêche que cette formule 
soit attestée sur d’autres pierres tombales (disparues ou inconnues jusque là). En 
conséquence, la fin de la recherche du mot SVFRAGANEVS ne permet pas de 
choisir entre Saul et Benoît, mais elle permet cependant d’éliminer Pierre Mo-
noszló de la liste des ‘candidats’. Y-a-t-il d’autres mots de l’inscription d’Alba 
Iulia qui peuvent éclairer de manière plus concrète la question ? 

Il y en a, peut-être. Il est possible qu’un autre syntagme puisse nous ai-
der. Il s’agit du populus dominicus de la fin de l’inscription27. Ce syntagme pou-

                                                 
24 Le mot apparaît également dans une inscription tardive de Schwartzach (près de Salzburg, 
1514). Dans ce dernier cas on raconte l’histoire de l’ouverture d’une tombe en la présence d’un 
abbé et d’un évêque qui est en même temps le suffragant d’un autre siège, mais l’histoire ne sert 
pas du tout à éclairer notre sufraganeus : Anno D(omi)ni MDXIIII sub R(everen)do in Chr(ist)o 
Patre et D(omi)no Conrado Argentino hui(us) Mon(aste)rii abbate ap(er)t(us) e(s)t hic 
sarcophag(us) p(er) R(everen)du(m) in Chr(ist)o Patre(m) et Dom(inum) Conradu(m) Auren(sem) 
Ep(iscopu)m, Suffraganeu(m) Argentinense(m) in p(re)sentia triu(m) Abbatu(m) XV. Kal(endas) 
Ianu(arii) recondun(tur) aute(m) in eo reliq(ui)ae n(on) plebeior(um); Ilas Bartusch, Die 
Inschriften der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 
2009 [Die Deutschen Inschriften, 78], p. 197 (no 180). 
25 Walburga Knorr, Gerhard Zipp, Beate Meier, Die Inschriften der Stadt Regensburg, I. 
Minoritenkirche, Wiesbaden, Ludwig Reichert, 1995 [Die Deutschen Inschriften, 40], p. 47 
(no 80). 
26 Ibidem, p. 53 (no 92). 
27 Entz Géza et Lővei Pál ont proposé l’identification de la préposition POST afin de justifier un 
accusatif à DOMINICAM (la lettre M étant également restitué ; le A n’est pas non plus évident). Il est 
cependant impossible de supposer que la troisième lettre de ce mot a été un S. La ligne courbe qui 
forme sa partie de droite permet d’entendre qu’elle pouvait composer plutôt un P ou un D inégal. 
Les lignes verticales qui suivent ne forment non plus la trace d’un T fragmentaire. Ma lecture 
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vait être à l’ablatif (A POPVLO DOMINICO) parce qu’il devait être l’agent d’une 
action décrite par un participe parfait ou par un verbe à la voix passive. Le syn-
tagme est biblique ; il apparaît dès l’époque du Christianisme primitif et désigne 
les collectivités chrétiennes comme référence au peuple juif du temps de Moïse. 
Son acception est large et a beaucoup d’apparitions dans la littérature antique 
tardive ou médiolatine28 ; mais l’exemple qui peut clarifier notre embarras date 
de la même période que l’inscription d’Alba Iulia. Dans une indulgence datée du 
30 novembre 1308, Albrecht, l’évêque de Halberstadt, stipulait : 

Albertus Dei gracia Halberstadensis ecclesie episcopus omnibus Christi fideli-
bus presentia visuris seu audituris salutem et veram in Domino karitatem. Sanc-
torum ecclesie in titulum eriguntur, ut in eis, que domus orationis existunt, 
beatorum agmina implorentur, quorum suffragiis populus dominicus eterna 
gaudia consequatur29.  

Cette indulgence qui date à peu près de la même période que notre inscription 
montre que le populus dominicus n’était pas nécessairement la collectivité chré-
tienne dans son sens élargi, mais que son acception pouvait être réduite par une 
synecdoque aux membres du chapitre épiscopal. L’inscription d’Alba Iulia sup-
poserait alors que le choix de l’évêque suffragant a été fait par l’assentiment du 
‘peuple de Dieu’ dans la mesure où ce ‘peuple’ a participé à l’élection à travers 
ses représentants, les chanoines, et non pas suite à une intervention laïque ou 
par la décision du Pape. Je note ici qu’A. Dincă a déjà montré que le choix d’un 
vicaire général de Transylvanie, remplaçant l’évêque décédé, se faisait unique-
ment après avoir obtenu l’accord du chapitre30. Cette hypothèse semble de nou-
veau envisageable. Si le mot SVFRAGANEVS de l’inscription a la première accep-
tion que j’ai mentionnée, il est probable que Saul l’archidiacre de Turda soit le 
‘gagnant’ de notre ‘sélection’. Puis il convient de signaler que le même SAVLVS 
apparaît dans le texte de la deuxième inscription de Luncani (1299) où il est tou-
jours désigné par le titre ARCHIDIACONVS DE TORDA. Dans ce cas, si la pierre 
d’Alba Iulia lui appartient, il se peut que l’archidiacre-vicaire général ait été 
préoccupé de laisser derrière lui au moins plusieurs traces de la mémoire de son 
nom31.  

                                                                                                                            
(POPVL) prend en compte l’espace très serré qui se trouve entre les deux lignes des V de 
l’inscription. Il faut savoir que la séquence de lettres a été lue d’une manière similaire par Szeredai 
Antal (POPVLI), avec l’addition d’une lettre parasite (I) qui n’existe pas dans l’inscription. 
28 Cf. e.g. Hugues de Saint-Victor (1096-1141) : Cornu populi dominici Christus est. Ou Guillaume 
d’Auvergne (1190-1249): paucitatem populi dominici et multitudinem dyabolici. 
29 Otto von Heinemann, Codex diplomaticus Anhaltinus, auf befehl Seiner Hoheit der Herzogs 
Leopold Friedrich von Anhalt, Dessau, in Comission bei Emil Barth, 1877, p. 118 (no 176). 
30 Dincă, Vicarii generali, pp. 38-39. 
31 Puisque je viens de mentionner l’église de Luncani, il faudrait signaler un deuxième détail 
intéressant : la Fleur de vie qui embellit la crosse gravée sur le tombeau d’Alba Iulia apparaît 
également dans la décoration de la première inscription de cette église réformée (1290). Il est 
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Pour récapituler, il convient d’affirmer que la plupart des preuves per-
mettent jusqu’ici de supposer que le décédé a été Saul l’archidiacre. La seule 
preuve qui fait penser à l’évêque Benoît est représentée par les deux inscriptions 
allemandes, mais elles sont tardives et exotiques. Néanmoins, je manquerai de 
sincérité si je ne mentionne pas un problème que je n’ai pas pu résoudre. Cet 
autre détail qui aiderait sans doute à l’identification du décédé est le nom évo-
qué par l’inscription funéraire, celui d’un certain Goblin. J’ai déjà contredit 
l’hypothèse de Lővei P. qui croyait qu’il était le primat du décédé. Il faut que 
nous cherchions un autre Goblin. Mais où ? Et qui ?  

Je n’ai pu trouver qu’un seul Go(m)belinus ou Gobolinus, comte des 
Saxons de Sibiu en 1309 qui était en conflit avec le chapitre d’Alba Iulia. 
Quoique ce Goblin ne fût pas si agressif, les chanoines craignaient qu’il puisse 
répéter une série d’agressions que les Saxons avaient commises quelques décen-
nies auparavant, en 127732. Mais s’ils avaient peur qu’un laïc saxon bagarreur, 
accompagné par une foule en colère, pouvait chasser de nouveau les chanoines 
du chapitre transylvain à travers la cathédrale, comme en 1277, jusqu’au chœur 
et à la sacristie (usque ad cancellos et sacristiam)33, cette crainte ne pouvait pas 

                                                                                                                            
évident que cela ne constitue pas une preuve pour l’identification du défunt avec Saul 
l’archidiacre. Ce genre d’ornementation apparaît partout en Europe. Un motif identique apparaît 
par exemple sur deux des voussures d’un portail de l’église Saint-Pierre de Châtain (Poitou, XIIe 
siècle). D’autres exemples se trouvent sans doute en Allemagne ou en Italie. Néanmoins, le détail 
peut constituer une nouvelle preuve pour la datation de la plate-tombe d’Alba Iulia. Il faudra 
joindre à la liste de ces Fleurs de vie quelques autres qui ont été sculptées sur le portail Sud de 
Sântimbru (Marosszentimre, dép. d’Alba). On considère d’habitude que ce portail date, pour des 
raisons stylistiques, des XIIe-XIIIe siècles, mais rien n’empêche qu’il date en réalité de la fin du XIIIe 
siècle ou du début du siècle suivant, et qu’il témoigne d’une inertie stylistique de l’art transylvain. 
32 Pour une analyse de l’état conflictuel qui opposait ces Saxons à l’évêque et au chapitre d’Alba 
Iulia dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et au début du siècle suivant, voir Cosmin Popa-
Gorjanu, « Conflict şi memorie în Transilvania secolelor XIII-XIV: episcopia Transilvaniei şi Gyan, 
fiul lui Alard » [Conflit et mémoire dans la Transylvanie des XIIIe-XIVe siècles : l’évêché de 
Transylvanie et Gyan, fils d’Alard], in Adrian Andrei Rusu (dir.), Secolul al XIII-lea pe meleagurile 
locuite de către români [Le XIIIe siècle dans les terres habitées par les Roumains], Cluj-Napoca, 
Mega, 2006, pp. 143-159.  
33 Un document de la délégation du cardinal Gentile (1309) permet d’entendre que les chanoines 
craignaient encore que les Saxons, dirigés cette fois par les deux comtes Gobolinus et Nicolaus, et 
non pas par Gyan le fils d’Alard (le chef de 1277), pouvaient s’allier de nouveau au décanat de 
Sebeş pour attaquer la cathédrale et le chapitre d’Alba Iulia : Item literae praedictorum Gobolini 
et Nicolai ac universitatis Cibiniensis tamquam rebellium sanctae Romanae ecclesiae, domini le-
gati et domini Caroli regis Ungariae non faciant fidem, nec eis est fides aliqua adhibenda, cum ipsi 
nitantur et nisi fuerint introducere in regnum Ungariae Ottonem de Baveria pro rege dicti regni 
et ipsum in principio introduxerunt, et inimicantur eidem ecclesiae et capitulo, quia dicunt ipsum 
Ottonem captum fuisse consilio et auxilio episcopi et capituli Transsilvani. Et ob hoc anno praete-
rito de mense Februarii feria secunda post dominicam Exsurge eadem Cibiniensis universitas et 
communitas cum sacerdotibus decanatus de Sebus manibus armatis ecclesiam beati Michaelis 
Transsilvanorum hostiliter invadentes, in clericos et sacerdotes eiusdem ecclesiae manus violentas 
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se retrouver dans le texte de l’inscription sur une pierre tombale. Il est vrai que 
ce Goblin apparaît dans le même intervalle de temps qui nous intéresse ; cepen-
dant il est impossible de relier son nom au nom d’un évêque. On pourrait ima-
giner que notre évêque pouvait être tué ou maltraité par ce Goblin, mais non 
pas qu’il était le suffragant du Saxon. Je mentionne cette histoire pour apporter 
un peu d’humour à la fin d’une étude trop sérieuse, mais il est exclu d’imaginer 
un tel scénario. Enfin, je dois accepter qu’il ne reste que deux autres solutions : 
un Goblin évêque ou un Goblin abbé de l’Ordre des Prêcheurs. J’ai cherché ces 
deux Goblin partout et je n’en ai trouvé aucun. Cela ne veut pas pour autant 
dire qu’ils n’existaient pas. Il se peut qu’ils aient existé, mais que la pénurie de 
documents médiévaux du royaume hongrois les ait jetés pour le moment dans 
un cône d’ombre. 
 Identifier ce GOBLINVS, c’est la manière unique de clarifier l’attribution de 
notre plate-tombe à l’archidiacre-vicaire général Saul ou à l’évêque Benoît. 
S’agit-il d’un Goblin maître des Dominicains dans le royaume de Hongrie ? D’un 
abbé quelconque ? D’un autre évêque ou d’un archevêque ? La question me pa-
raît encore ouverte et j’espère que la réponse sera donnée par quelqu’un de plus 
savant que moi. Pour le moment, si je dois choisir entre SAVLVS et BENEDICTVS, 
je choisirai sans aucun doute l’archidiacre. Je ne sais pas cependant si les suffra-
gants avaient le droit de représenter des crosses épiscopales sur leurs plates-
tombes. Cette autre question à résoudre – que m’a gentiment indiquée Adrian 
Andrei Rusu – peut redresser la balance en faveur de l’évêque Benoît. 

 

                                                                                                                            
turpiter iniecerunt, usque ad cancellos et sacristiam eiusdem trudendo et fugando eosdem, exsertis 
gladiis et sagittis contra eos, prout de his est publica vox et fama in regno Vngariae et partibus 
illis ; UbSieb, p. 254. 
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Fig. 1. Vue de la face gravée de la plate-tombe d’Alba Iulia.  
Cliché de l’auteur, 2010. 
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Fig. 2. Vue générale et détail de la crosse épiscopale incisée sur la plate-tombe du lapi-
daire de la cathédrale orthodoxe d’Alba Iulia. Clichés de l’auteur, 2010. 
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Fig. 3. Relevé de l’inscription de la plate-tombe. Sur les marges se trouvent deux vues 
partielles des bords de la pierre, pour comparaison.  

Clichés et dessins de l’auteur, 2010/2011. 
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Fig. 4. Vues détaillées des extrémités de la plate-tombe d’Alba Iulia. On peut apercevoir 
l’état de dégradation de la pierre, mais également une partie des lettres qui  

composent le mot SVFRAGANEVS. Clichés de l’auteur, 2010. 
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Fig. 5. Relevés de a) la première inscription de Luncani (1290) ; b) la deuxième 
inscription de Luncani (1299) ; c) la plate-tombe de PETRVS de Bratislava (ca. 

1300) ; d) l’inscription peinte de Sântămărie Orlea (1311 ?) ; e) l’inscription de 
Reghin (1330). Dessins de l’auteur d’après des photos et dessins d’Ana Maria 

Gruia, Lővei Pál, Entz Géza et Ileana Burnichioiu, 2012. 
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Fig. 6. Plates-tombes des évêques André Szécsi (†1356) et Dominique Szécsi 
(†1368). La première porte une inscription en onciales, la deuxième des minus-

cules gothiques. Clichés de l’auteur, 2009. 
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General guidelines 
Studying medieval road systems in terms of their role in the historical 

landscape is an interdisciplinary research, pertaining both to historical geogra-
phy and to landscape archaeology. The main objective of these fields of research 
is to understand long term spatial dynamics, as part of a cultural landscape. De-
spite the absence of abundant data on the physical features of the Transylvanian 
roads and the general impression of neglect concerning the development of en-
gineered road tracks, late medieval local communities, individuals and even of-
ficial authorities have sometimes addressed traffic problems by developing and 
maintaining road segments. This paper aims to outline the sources available for 
the study of the actual road tracks, by highlighting the importance of written, 
archaeological and cartographic evidence when it comes to identifying and ana-
lysing these particular landscape features. 

Apart from general written information regarding the maintenance of 
bridges, ferries, fords and other facilities at toll-collection points, there are also 
records of constructing new road segments, reopening some which had been 
dilapidated or blocked, as well as of dugout road lanes, engineered access roads 
and paved roads. Much of this data can be retrieved through archaeological re-
search and, with the help of both medieval and modern toponymy, identified 
on old cartographic documents. Gathering data related to the material aspects of 
communication routes is extremely valuable for conducting a retrogressive re-
search, starting with the written documents and modern cartographic informa-
tion, which are useful for reconstructing and dating historical road tracks still 
visible on the field. 

When referring to engineered roads, one must take into consideration 
the scarcity of the information. Both written and archaeological records merely 
point out small segments of the medieval road tracks. This situation is mainly 
due to the fact that only vital parts of the road system were looked after. It was 
either the case of access roads, town streets, or highly problematic sectors of the 
main trade routes.  

The most relevant sources for the classification of roads according to 
their surface and special features are the charters and account registers of the 

                                                 
 This work was possible with the financial support of the Sectorial Operational Programme for 
Human Resources Development 2007-2013, co-financed by the European Social Fund, under the 
project number POSDRU/107/1.5/S/76841 with the title “Modern Doctoral Studies: 
Internationalization and Interdisciplinarity.” 
 PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca, Faculty of History and Philosophy. 
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towns’ administrations. Most of the medieval terminology employed for roads 
was retrieved from these. In view of the names used in documents, several types 
of road tracks emerge for the territory of Transylvania, such as the stone ones  
(i. e. via lapidea/lapidosa, via saxosa, Keweswt, Steynweg), the corduroy roads 
(maybe pontibus strata) and the earth road tracks (via terrena – “earth road,” 
Sahrusuth – “muddy road,” Agyagosút – “clay road”), sometimes covered with 
vegetation and called via graminosa. All of these names refer to construction 
techniques, travel difficulties or under-use of certain segments. 

No clear distinctions can be made from the point of view of the roads’ 
width. One can only make use of the difference between the common appella-
tions of via and semita. Also, some information can be inferred from references 
to modes of travel, by assessing whether they are cart roads, bridle-ways or 
footpaths.1 

“Levelled” roads and hollow ways 
To a certain extent, details regarding small road segments have been 

brought forth by field work, thus, allowing one to look into some particular as-
pects related to the physical features of roads and even to comment on some 
construction and maintenance evidence. From the point of view of road engi-
neering, the most obvious tracks can be identified near fortifications or other 
sites situated on higher ground. This is due to the necessity of access roads 
brought about by the specific geographical features of these regions.  

Amongst these, one can note the pre-eminence of simple road tracks 
developed by superficial excavations on the hilly slopes (by levelling the soil), 
such as the ones identified near the fortifications from Almaşu (Sălaj c.), Ardan 
(Bistriţa-Năsăud c.), Bologa, Dăbâca (Cluj c.), Gurghiu (Mureş c.), Pinticu (Bis-
triţa-Năsăud c.) (Fig. 10), Unguraş (Cluj c.) (Fig. 1). Previous scholarly works 
related to the Transylvanian castles, have recorded similar features for access 
roads at Deva (Hunedoara c.)2 and Lotrioara (Sibiu c.).3 If the data recorded by 
István Ferenczi about a narrow road with stone escarps leading towards the ru-
ins of a private medieval chapel near Mănăstireni4 (Cluj c.) (the location being 

                                                 
1 For instance, the road connecting Sibiu to Wallachia through the Olt Gorge was described as a 
bridle-way in the fifteenth century (1473: Ub VI, doc. 3966, p. 555). 
2 A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate 
(sec. XIII-XIV) [Carpathian Castellation. Castles and Fortifications from Transylvania and Its 
Vicinity (13th-14th Centuries)], Cluj-Napoca, 2005, p. 179. 
3 Th. Nägler, P. Munteanu Beşliu, “Repertoriul fortificaţiilor medievale din piatră aflate în partea 
central-sudică a Transilvaniei (secolele XIII-XVI)” [Repository of the Medieval Stone 
Fortifications in South-Central Part of Transylvania (13-16th Centuries)], in D. Marcu Istrate, A. 
Istrate, C. Gaiu (Eds.), In memoriam Radu Popa: temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context 
European [In memoriam Radu Popa: Foundations for Romanian Civilisation in European 
Context], Cluj-Napoca, 2003, p. 392 (dry stone escarps have been spotted on the sides of the road). 
4 The chapel was first documented by written records in 1433 (see: G. Entz, Erdély építészete a 
14-16. században [Transylvanian Architecture during 14th-16th Centuries], Kolozsvár, 1996, p. 
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pointed out by the toponym “Căpâlna”) are true,5 then one can state that this 
was another case of road engineering, but for a different type of medieval site. 

A more spectacular case is presented by the hollow ways (Fig. 1), or 
sunken road tracks, resulted from constant use over a long period of time, and 
also from erosion caused by water rushing down the slopes.6 The origins of 
these landscape features could precede the Middle Ages, but some of them can 
be dated through a direct association with medieval sites that have determined 
their emergence. Such a road track still visible in the centre of Dumitra village 
(Bistriţa-Năsăud c.) leads to the medieval tower gate of the fortified church (Fig. 
12). As the building inscription shows, this particular architectural element was 
erected in 1488.7 One could warily say that at that time the road was in use. 
Even though, road segments belonging to medieval rural villages haven’t been 
recorded so far across Transylvania, this example proves that a careful analysis 
of the settlement topography, by taking into account the positioning of the reli-
gious monuments and other visible architectural remains, could yield new data 
on the internal configuration of these sites. 

As for the road tracks located outside settlements one must stress the 
fact that their identification is almost impossible without some topographic 
hints provided by medieval charters, particularly perambulations. One such for-
tunate example can be brought forth for the secondary road connecting the vil-
lages of Măcicaşu and Deuşu (Cluj c.), recorded in 1435 with the appellation 
Wagaaswuth.8 This particular term might refer to a cross-cut road, running in a 
straight line between the two or, more likely, to its appearance. Its present state 
shows some sunken segments and obviously coincides with the depiction ren-
dered on the Second Military Survey of the Habsburg Empire during the nine-
teenth century (Fig. 14).9 This could suggest that even during medieval times 
this road sector benefited from engineering or maintenance work, hence the 
special name. 

                                                                                                                            
369) and its location can be connected to this particular place based on the planimetric remains 
and the late medieval ceramic sherds scattered across the site. 
5 I. Ferenczi, “Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (II/2). Raport asupra unor 
cercetări pe teren efectuate între anii 1947-1957 şi în 1966” [Contributions Regarding the 
Western Dacian Limes (II/2). Report on Some Research Conducted between 1947-1957 and in 
1966], in AMN, X (1973), pp. 552-553. The sighted earthwork could not be identified on the field 
anymore (field walk conducted in November 2012), due to the presumed extension of the 
agricultural lots in that particular area. 
6 R. Muir, The New Reading the Landscape. Fieldwork in Landscape History, Exeter, 2010, p. 93. 
7 H. Fabini, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, I, 
Hermannstadt, 1999, p. 289. 
8 D. Csánki, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [Historical Geography of 
Hungary in Hunyad Period], I, V, Budapest, 1913, p. 375. 
9 Erdély az első és a második Habsburg katonai felmérés térképein [Transylvania on the First and 
Second Habsburg Military Surveys], Arcanum, Hungary, 2007, scale 1:28800 (DVD). 
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Far more representative for this category are some of the hollow ways 
associated to castles across the voievodat. Sunken access roads, with several 
variants and substitutions in some cases, have been identified near the fortifica-
tions from Anieş – Rodna castle (Bistriţa-Năsăud c.) (Fig. 13), Saschiz (Mureş c.) 
(Fig. 11) and Râşnov (Braşov c.). 

Despite the fact that hollow ways evolve due to erosion, the location of 
several examples indicates that at least basic construction work was done on 
certain sectors, in order to even out the road surface. Engineered earth hollow 
ways can be observed around the castle of Râşnov (Braşov d.). Furthermore, 
medieval engineering is proved in this case because many segments of those 
particular roads were excavated in the mountain bedrock. Therefore, parts of 
the small late medieval road network discovered around the monument are 
communication ways with natural stone surface.10 

Many of these access roads around castles are still in use, which ac-
counts for the uncertainties regarding their dating and the reconstruction of 
their medieval form. The preservation or change of tracks can be sorted out by 
reference to cartographic documents, historical and archaeological data of each 
site. Moreover, the precise orientation towards the monuments, and especially 
the entrances, stands as the most reliable dating element. This is the case for the 
roads from Bologa, Dăbâca, Râşnov, and Saschiz. It becomes obvious that the 
roadwork can date back to the construction and use of the monuments. In some 
instances the absence of these access roads from modern period and early twen-
tieth century small scale maps indicates their old age and the lack of any practi-
cal reason for their depiction as the sites were no longer in use. 

Suffice it to say that in the case of the Bologa fortification, the road 
climbing up the castle hill (Fig. 3) has been depicted on both the Planurile Di-
rectoare de Tragere11 and the Second Military Survey, yet, the junction with the 
turnoff directed at the former castle gate (Fig. 4) is absent. Nevertheless, it is a 
perfect fit in the context of the various construction phases. This final road 
segment reaches a blocked up pedestrian access still visible in the northern pre-
cinct wall, which in its entirety is a later addition to the monument ground 
plan. Moreover, the medieval entrance was positioned in the same area, most 
likely at the ground level on the rectangular tower (formerly a gate tower) em-
bedded in the early modern precinct.12 

In a similar manner, the importance of the cartographic data can be in-

                                                 
10 For a detailed analysis of these features, see: O. Toda, “Reconstructing Historical Landscapes: 
The Road Network of Râşnov Castle,” in AUA hist., 16/I (2012), pp. 141-162. 
11 Map sheet reedited based on an early twentieth century cartographic document, printed in 
1924, Id. 1981, Indicative 2671 (http://earth.unibuc.ro/harti/download-planuri-tragere.php). 
12 A. A. Rusu, “Începuturile cetăţii feudale de la Bologa” [Beginnings of the Feudal Castle from 
Bologa], in AMP, IV (1980), pp. 403-420. 
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ferred for the case of Almaşu castle.13 Despite the exclusion of the final segment 
reaching the fortification, the First Military Survey shows the road connecting 
the Almaşu River Valley to the military complex (Fig. 6).14 It proves that, at 
least during the second half of the eighteenth century, this abandoned route 
(still called “castle road”15) was in use (Fig. 7). Its tracks are hardly visible, ex-
cept for the hollow ways and slope levelling found near the site (Fig. 5), and can 
be for the most part retraced based on the configuration of the old land plots, 
which line up to it. 

Another road with medieval origins was identified near the fortification 
of Unguraş. A large segment of the road is still being used for agricultural pur-
poses, but the one climbing the castle hill (Fig. 8-9) is definitely medieval and 
can be dated back to the period when the monument was still in use, prior to 
the year 1539, when it was dismantled and its stone employed as building mate-
rial for the Gherla castle.16 This must have been the moment when its continu-
ous use came to an end. 

In each case the access was engineered taking into account the condi-
tions set by the natural environment of the building place. Most often one can 
note the presence of steep, winding routes, positioned on the flanks of the hill-
tops, for better surveillance. This is the reason why the engineering work is not 
particularly spectacular, making the road network of Râşnov an exception.17 
Furthermore, the widths of these roads have been kept to a minimum, espe-
cially for the sunken sectors, and one can note that all of the identified tracks 
have similar dimensions, owing to the high degree of standardisation of the ve-
hicles they were intended for. 

Alongside the stone carved carriageways still visible near Râşnov, fur-
ther data on tracks built by cutting the bedrock is available in the case of two 
major trade routes connecting the Saxon towns of Braşov and Sibiu to Walla-
chia, respectively the Bran and the Olt roads. Moreover, when it comes to road 

                                                 
13 For general data on the fortification and the earlier monastery presumably found in the same 
location, see: G. Entz, Erdély építészete a 11-13. században [Transylvanian Architecture during 
the 11th-13th Centuries], Kolozsvár, 1994, p. 132; Rusu, Castelarea, pp. 501-502. 
14 Erdély a katonai felmérés térképein. 
15 Data retrieved on the field in November 2012. 
16 Rusu, Castelarea, p. 541; I. M. Ţiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (se-
colele X-XIV) [Defensive Organisation of Transylvania in the Middle Ages (10th-14th Centuries)], 
Bucharest, 2006, p. 264. 
17 According to the data currently available on the subject, other such roads have been found to 
have Roman origins, as it is the case of the Alpine routes (see: I. Heike Ringel, “Kontinuität und 
Wandel. Die Bünder Pässe Julie rund Septimer von der Antike bis ins Mittelalter”, in F. Burgard, 
A. Hverkamp (Eds.), Auf der Römerstraβen ins Mittelalter. Beiträge zur Verkehrsgeschichte 
zwischen Maas und Rhein von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert, Mainz, 1997, pp. 211-295; 
Fl. Fodorean, Drumurile din Dacia romană [The Roads of Roman Dacia], Cluj-Napoca, 2006, p. 
40; M. Matteazzi, “Construire strade in epoca romana: tecniche e morfologie. Il caso dell Italia 
settentrionale,” in Exedra, 1 (2009), p. 26, Fig. 22). 
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engineering, the Bran road perfectly fits the Râşnov context: during the first 
half of the sixteenth century, the account registers of Braşov record the duty of 
Râşnov community to maintain this particular road in an area where it was 
carved in the mountain bedrock.18 

The upkeep of roads was an important matter looked after by the Saxon 
town administration of Sibiu.19 The Romanian scholarly literature has already 
taken note of the medieval charters and account registers recording construc-
tion and maintenance work done on roads. An instance refers to the previously 
mentioned Olt road, bypassing the Turnu-Roşu (Sibiu c.) fortification, which 
was enlarged in 1473 by cutting into the stone.20 This outcome was prompted 
by the intense trade activities of the Saxon community, as it was often the case 
for the rising economic centres of Transylvania. The escalating tensions regard-
ing the use of this route also involved the Sibiu administration at the end of the 
fifteenth century, as the town magistrates decide to close the road and block it 
at the borders with Wallachia. The conflict was settled only through the direct 
implication of the Transylvanian vice-voievode.21 This stands as proof that the 
urban communities managed to gain major economic and political advantages in 
those areas subjected to their trade orientation, thus manifesting great influence 
over the royal and provincial authorities. 

Stone roads 
The topic of paved roads is more problematic because, apart from scarce 

archival and archaeological data, no adequate pieces of information were pre-
served. There is a strong belief that from the Roman period up to the modern 
age no stone roads have been engineered in this area and that all the charters 
mentioning the via lapidea are in fact recording reused antique tracks. No data 
seems to indicate the construction of metalled surfaces, except for instances lo-
cated inside settlements or near inhabited places. This is not something unusual 
for medieval communities. As opposed to the Roman one, the medieval road 
system was highly dynamic, medieval routes often following several variants. In 
case of flooding or difficult travel conditions, an unengineered road could easily 
be diverted, bypassing the problematic area. This might explain the relatively 

                                                 
18 1521: “pontem in Lapide regie … fecit”, see: Quellen, I, p. 356; 1532: “Item feria secunda post 
Andreae solvi Rosnyoiensibus ratione pontis auff des Kynnÿgs Steyn fl. 33”, see: Ibid., II, p. 276; 
“Rosnensibus pro praeparatione pontis olim lapidis regis dictae in alpibus, supra castrum Thewrcz 
existentem fluor. 45”; 1537: “Dedi Rosnyoiensibus quod pontes superius castrum Thertch versus 
Transalpinam paraverunt fl. 70”; see: Ibid., p. 323, 527. 
19 I. Băldescu, Transilvania medievală. Topografie şi norme juridice ale cetăţilor Sibiu, Bistriţa, 
Braşov, Cluj [Medieval Transylvania. Topography and Juridical Norms of the Cities Sibiu, Bistriţa, 
Braşov, Cluj], Bucharest, 2012, p. 27. 
20 N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca Veche [The History of Romanian Trade. Old 
Period], Bucharest, 1937, p. 72; M. Pakucs-Willcocks, Sibiu – Hermannstadt. Oriental Trade in 
Sixteenth Century Transylvania, Köln - Weimar - Wien, 2007, pp. 30-31. 
21 Iorga, Istoria comerţului, p. 72. 
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small number of archival references regarding the existence of stone-paved 
roads. 

At least some segments of the old Roman roads were still in use during 
medieval times, but one cannot argue for the extensive reuse of large road sec-
tors. Medieval documents did not pass on any data on the maintenance of stone 
paved communication ways outside settlements. So far, the only known seg-
ments mentioned by charters with the appellation via lapidea/lapidosa, Steyn-
weg or Keuesuth appear to be of Roman origin, and are situated along former 
antique routes (Fig. 2). Such sectors have been recorded near the settlements of 
Gârbova de Jos,22 Oiejdea,23 Aiud24 (Alba c.), Şelimbăr (Sibiu c.),25 Galda de Jos 
(Alba c.),26 Mărtineşti (Cluj c.),27 Aciliu (Sibiu c.),28 Cuci (Mureş c.),29 and 
Suceagu (Cluj c.).30 

It is natural to assume that the technical features of the Roman road 
tracks were the reason for their later reuse. If one admits that the medieval 
communication network integrated at least parts of the antique infrastructure, 
then the argument concerning the transformation of the old stone roads into a 
source of building material for medieval constructions, cannot be sustained. Up 
until this moment, the studies regarding the matter of medieval plundering of 
antique ruins din not yield any proof for the dismantling of roads.31 Until further 
evidence, brought forth by petrographic analysis, one must admit that these 
landscape elements could have remained pretty much untouched by later 

                                                 
22 1282: “lapidosa via” (CDTrans, I, doc. 395, p. 258); 1299: “via lapidea” (Ibid., I, doc. 589/1, p. 
330). 
23 1299: “via lapidea” (Ibid., I, doc. 589/13, p. 339). 
24 1299: “via lapidea” (M. Szilágyi, Árpád Period Communication Networks: Road Systems in 
Western Transdanubia, PhD Thesis, Central European University, Budapest, 2012, p. 137). 
25 1339: “lapidea via, que vulgo dicitur Steynweg” (UbSieb, I, doc. 548); 1349: “locus, que dicitur 
Steynweg” (Ibid., doc. 640). 
26 1345: “Kuuesnoguth“ (DIR C. Veacul XIV, IV, doc. 307, p. 238); 1346: “Kuesuth” (Ibid., IV, doc. 
412, p. 294). 
27 1362: “via Keuesuth nominata” (Szilágyi, Árpád Period Communication Networks, p. 137). 
28 1378: “via Steynweg vocata” (UbSieb, doc. 1086). 
29 1410: “via Keuesuth vocata” (ZsOkl, II, doc. 7547); 1440: via lapidosa vulgo Kevesut vocata 
(Szilágyi, Árpád Period Communication Networks, p. 137). 
30 1550: KmJkv, II, doc. 5045, p. 710. 
31 For details, see: R. Popa, “Streisângeorgiu. Mărturii de istorie românească din sec. XI-XIV în 
sudul Transilvaniei” [Streisângeorgiu. Evidence on Romanian History from 11th-14th Centuries in 
Southern Transylvania], in RMM-MIA, 1 (1978), pp. 9-32; Idem, “Ulpia Trajana Sarmizegetusa 
Britonia,” in ZAM, 12 (1984), pp. 7-25; A. A. Rusu, “Moştenirea materială a antichităţii în 
districtul Haţegului (Epoca prerenascentistă şi a Renaşterii timpurii)” [The Material Inheritance of 
Antiquity in Haţeg District (Pre-Renaissance and Renaissance Period)], in SCIVA, XXXVII 
(1986), 3, pp. 249-255; R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului [At the 
Beginning of Romanian Middle Ages. Haţeg Land], Bucharest, 1988, pp. 211-213; A. A. Rusu, 
“Pons Augusti nel Medioevo,” in M. Porumb (ed.), Omaggio a Dinu Adameşteanu, Cluj-Napoca, 
1996, pp. 249-253; Rusu, Castelarea, pp. 76-79). 
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destructive interventions. 
In a few cases, archaeological research revealed the remains of road 

repairs. It is known that during Roman times repairs have been recorded by the 
inscriptions on miliaria, conversely the question could be posed as to whether 
the medieval communities could have done some upkeep work on their own? At 
least basic interventions were needed if one would admit the fact that parts of 
the ancient road network were still in use, as, for instance, was the case of the 
imperial road in the Unciuc – Subcetate sector (Hunedoara c.).32 It was 
represented on the First Military Survey in a manner suggesting the preservation 
of the straight alignments, and by using the toponym Trajaner Weg/Weeg (Fig. 
15). 

Apart from the cartographic data previously mentioned, there is no 
other certain evidence for the reuse of Roman roads in medieval times. The 
situation requires a thorough analysis of the segments recorded by charters as 
stone roads. As a matter of fact, these records are quite problematic even for 
other regions of the Hungarian kingdom as, except for the term “őttevény,”33 all 
other appellations could refer to later paved roads or tracks with natural stone 
surface.34 One such situation can be verified in the case of the route running 
along the right bank of the Olt River, south form Turnu-Roşu, where it was cut 
in the mountain bedrock. Its remains were considered to be of Roman origin35 
However, in 1560 a charter recorded it as via saxosa36 and there are even previ-
ous data on the widening of a bridle-way in the exact same area. Even though, 
it could have had a Roman origin, the medieval sources clearly point towards its 
natural stone surface37 and contemporary engineering and maintenance work. 

Two distinct cases have been noted for late building work associated 
with antique roads. On the present day territory of Cluj-Napoca, a segment of 
the Potaissa – Napoca road was uncovered in Cipariu Square. Along the impe-
rial road ran another one (0.30 m thick and 4.5 m wide gravel layer), of poorer 

                                                 
32 Fl. Fodorean, “Drumul roman imperial Sarmizegetusa – Subcetate. Studiu topografic şi 
arheologic” [The Imperial Roman Road Sarmizegetusa – Subcetate. Topographic and 
Archaeological Study], in Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, pp. 
365-384. In medieval times, the route was guarded by the Haţeg castle (see: A. A. Rusu, “Cetatea 
Haţegului. Monografie istorică şi arheologică” [Haţeg Castle. Historical and Archaeological 
Monograph], in Sargetia, XVI-XVII (1982-1983), p. 333). 
33 M. Szilágyi, “The Perception of Roman Roads in Medieval Hungary,” in K. Holzner-Tobisch, 
Th. Kühtreiber, G. Blaschitz (Eds.), Die Vielschichtigkeit der Straβe. Kontinuität und Wandel im 
Mittelalter und früher Neuzeit. Internationales Round-Table-Gespräch, Krems and der Donau 29. 
November bis 1. December 2007, Wien, 2012, pp. 161-163. 
34 Ibid., p. 163, 171. 
35 Fodorean, Drumurile, p. 298, after Tudor. 
36 Pakucs-Willcocks, Sibiu – Hermannstadt, p. 33 (“tam angustam viam et saxosam, ut ne quidaem 
equus unus pedetentim satis commode incedere queat, penetrare coguntur magna cum 
dificultatem”). 
37 Thus, its aspect resembled that of the roads identified near Râşnov. 
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construction technique, which was considered to have a “post-Roman” dating.38 
The second situation is represented by the discovery of a parallel road, near the 
track connecting Dej to Căşeiu, which was referred to as “medieval-modern” 
and was mostly comprised of two thin gravel layers overlapping one another.39 
Both instances clearly show that the lack of relevant stratigraphic and archival 
data can only lead to speculations and tenuous conclusions. 

Unfortunately, there is no written evidence for the construction of 
stone paved roads outside settlements during the Middle Ages. One might think 
that no serious investments were made in this respect, because otherwise the 
towns’ account registers would have recorded such actions. Rather short road 
lengths have been paved in the cases of Cisnădie, Sadu, Lotrioara,40 Turnul 
Spart41 (Sibiu c.) and Moreşti (Mureş c.)42 castles, to which Coronini can be 
added for the south Banat area.43 

Nevertheless, this kind of paving has been used for towns’ streets such 
as the ones archaeologically unearthed in Cluj (near the former Franciscan fri-
ary, where a gravel road used to function before the building of the monastic 
complex – prior to the beginning of the fifteenth century)44 and in Târgu Mureş 
(uncovered inside the fortification and dated during the seventeenth century).45  

Documents issued at the end of the medieval period provide informa-
tion on the paving work of certain streets from Saxon urban settlements. Most 
known data stands as proof of rather extensive construction and upkeep actions 
in Sibiu and Braşov,46 however some late records exist for northern Transylva-
nian towns. A charter from 1403 mentions a road connecting the marketplace 
to the Holy Virgin church in Bistriţa and calls it via lapidea.47 For the same 
town the account registers specify the amount of money given to the residents 

                                                 
38 D. Ursuţ, Drumul roman imperial în vatra municipiului Cluj-Napoca [The Imperial Roman 
Road on the Territory of Cluj-Napoca], in AMN, 34 (1997), I, p. 601. 
39 Fodorean, Drumurile, p. 225. 
40 Rusu, Castelarea, pp. 178-179. 
41 Nägler, Beşliu Munteanu, Repertoriul fortificaţiilor, p. 389, 392, 405, pl. IV. 
42 K. László, A. Péntek, L. Lenkey, “The Medieval Fort at Moreşti on Geophysical Survey and 
Former Archaeological Excavations,” in Marisia, XXXI (2011), p. 295, pl. 1/2-3. 
43 Şt. Matei, I. Uzum, “Cetatea de la Pescari” [The Castle from Pescari], in Banatica, II (1973), p. 
147. 
44 CCA, 2006, p. 131. 
45 CCA, 2005, p. 369. 
46 For a general discussion on the medieval construction and comeliness of urban streets, see: 
Băldescu, Transilvania medievală, pp. 62-64; M. Aston, J. Bond, The Landscape of Towns, 
Gloucester, 1987, p. 98. 
47 Ub, III, doc. 1488, pp. 296-297 (“providus vir Petrus Creczemer tunc temporis iudex nostrae 
universitatis rite et rationabiliter atque iusta forisatione emit et comparavit domum lapideam 
circa aciem in via lapidea sicut de foro transitur ad beatam virginem ad sinistram scilicet partem”). 
See also: Entz, Erd. épít. 14-16. sz., p. 242. 
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living in one street (platea Crotten/Krotten) in exchange for paving it.48 The 
building technique and material were also revealed, as the register notation un-
derlines that a layer of clay was deposited for levelling the surface on which the 
stones were later placed. 

A rather ambiguous piece of information dating back to the year 1531, 
could be interpreted as a paving action of a street inside Cluj. One proviso of the 
will of Kerekes Kristof states that his wife is to bring stone worth 50 dinars in 
their street (“iuxta visum vicinorum suorum lapides ad plateam duci faciantur 
pro denariis quinquaginta”).49 However, the lack of any other detail renders one 
unable to make any viable supposition on the destination of the stone. 

Corduroy roads 
Only a few scholars have noticed the scattered evidence of wooden pav-

ing used for roads (Fig. 2).50 One such road track was mentioned with the term 
pontibus strata in the late travel journals of Pierre Lescalopier and János Óvary. 
This is the segment of the road connecting Codlea (Braşov c.) to Făgăraş. Pierre 
Lescalopier wrote back in 1574 that it was entirely paved with tree trunks 
(therefore a corduroy road),51 and both travellers agreed on the fact that with-
out this engineering solution the passage would have been impossible due to the 
humidity of the soil.52 Apparently, timber pavings, or maybe a network of 
bridges, were sustaining traffic on the Prahova road, connecting Braşov to the 
south. Moreover, modern hydronyms from this area (such as the Hidlás völgye 
i.e. “bridge valley”)53 seem to back up the old archival information. The use of 
organic material, liable to rapid decay, can also be considered some sort of pav-
ing, as we know that tree branches and straws were employed for repairing the 
road between Sibiu to Ocna Sibiului (Sibiu c.), in 1507.54 

Inside towns, where safe passage was needed, timber streets were 
documented throughout. In Braşov, Sibiu or Bistriţa this type of paving was re-
corded by charters and account registers during the fifteenth and sixteenth cen-
turies. The toponymic evidence could indicate the existence of wooden streets 

                                                 
48 1556: “Inhabitatoribus plateae Crotten vocatae pro eo quod in ea platea viam lutosum planam 
facaerunt et lapidibus compleverunt in subsidium fl. 2” (Băldescu, Transilvania medievală, p. 197, 
after Dahinten). 
49 KmJkv, II, doc. 4366, pp. 482-483. 
50 P. Binder, “Drumurile şi plaiurile Ţării Bârsei” [Roads and Mountain Routes of the Land of 
Bârsa], in SAI, XIV (1969), pp. 212-213; Băldescu, Transilvania medievală, p. 27. 
51 Călători străini, II, p. 432. 
52 Ibid., p. 432; Ibid., VII, p. 368. 
53 I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească 
în sec. XV şi XVI [Documents Regarding the Relations of Wallachia with Braşov and Hungary in 
the 15th and 16th Centuries], I (1413-1508), Bucharest, 1905, pp. 227-228, doc. CLXXXIX; Binder, 
Drumurile şi plaiurile, pp. 212-213; Toda, Reconstructing Historical Landscapes, pp. 141-162. 
54 1507: “ducti sunt rami ad locum pontis lapidei in strata versusu Wyzakna et reformata est via 
pro palea sive cursu” (QGSiebRech, p. 476, after Băldescu). 
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at Bistriţa, as one of the town main arteries was called platea cerdonum (in 
146755 and 150556) or Holzgasse (153357). However, no clear dating was possible 
for the small road segments observed through archaeological methods, though 
some stratigraphic evidence from Sibiu have been interpreted as road engineer-
ing solutions, probably dating from late medieval or early modern period.58 
Nevertheless, one could state that these facilities where similar to the fifteenth-
seventeenth centuries streets of Timişoara, where large surfaces of timber pav-
ing were unearthed.59 The excavated areas revealed the existence of up to six 
construction phases of the former town streets. The latest ones were dated in 
the seventeenth-eighteenth centuries, while the third one could have belonged 
to the fifteenth and sixteenth centuries. 

These types of roads were meant to enable traffic under difficult travel 
conditions or to help surmounting various natural obstacles, such as the high 
humidity of the soil or slippery surfaces. As a result, all evidence seems to be 
indicating the existence of short segments of corduroy or modest planked roads 
in difficult areas or inside settlements, where traffic was more intense and a 
greater need for comfort existed. 

Engineered river crossings 
As vital components of the road system, the man made river crossings 

were probably its most notable element in the medieval landscape. It was not 
by chance that fords, ferries and bridges were a defining feature that influenced 
the establishment of routes. Thus, their study could shed light on various as-
pects of medieval traffic and trade.60 Bridges emerged solely in those places 
where roads existed, and their evolution or decay was tightly connected to that 
of the communication system. 

Despite their importance, little is known of the historical evolution of 
river crossings in medieval Hungary. This situation is partly due to the fact that 
almost no archaeological research is available as an addition to the archival data, 
which is by far an insufficient contribution on its own. However, some general 
remarks can still be made in connection with this topic. In the Middle Ages 
permanent bridges seem to be a rare occurrence, and were recorded quite late 
across the Hungarian kingdom. Most of the known ones were located on small 
rivers and streams. Apparently, large watercourses were crossed using floating 

                                                 
55 URBistr, I, doc. 188, p. 61. 
56 O. Dahinten, Geschichte der Stadt Bistriz in Siebenbürgen, Köln - Wien, 1988, p. 359. 
57 URBistr, I, doc. 1275, p. 339. 
58 CCA, 2006, p. 320. 
59 Fl. Draşovean, C. Feneşan, Al. Fluture, Al. Szentmiklosi, G. el Susi, Zs. Kopeczny, H. M. Kiss, R. 
Şeptilici, N. Dinu, Timişoara în amurgul evului mediu. Rezultatele cercetărilor arheologice pre-
ventive din centrul istoric [Timişoara at the End of the Middle Ages. Results of the Rescue Exca-
vations from the Historical Centre], Timişoara, 2007, p. 23, 77. 
60 D. F. Harrison, “Bridges and Economic Development, 1300-1800,” in EHR (N. S.), XLV (1992), 
2, p. 241. 
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bridges and ferries, which were pulled on shore during high waters and frost. 
The floating bridges, that made use of boats for sustaining the superstructure, 
were also temporary and mostly built for armies.61 

From thirteenth century onwards river crossings have been recorded in 
charters as ecclesiastical or secular possessions. Tolls were always associated 
with their use, as originally the traffic taxation system was meant to collect the 
funds required for the construction and upkeep of road sectors62. With respect 
to the construction material and technique, the account registers are by far the 
most relevant documents. More proof on the existence of bridges is brought 
forth by toponymy. For instance, in northern Transylvania most of the medie-
val bridges detected so far have been indicated by settlement names comprising 
the Hungarian word for bridge (“hid”): Gerlahida, Bonchyda,63 Apathyda64 (Cluj 
c.), Hydveg (Măierişte),65 Hida (Hydalmas)66 (Sălaj c.) (Fig. 16). 

It is difficult to distinguish between various types of engineered river 
crossings because, in most cases, there is no data on the special features of the 
bridges mentioned by charters. Only some late instances can be brought forth 
when talking about ferries. This is the case of the description made by Fran-
cesco Sivori at the end of the sixteenth century. The foreign traveller mentions 
that on Olt river was a ferry that enabled the carriages to cross the river chan-
nel, due to the fact that using the ford was dangerous at that time.67 A technical 
peculiarity was that of the “semi-mobile” bridges. Such an installation was de-
scribed in 1574 by Pierre Lescalopier, at Satu Mare. The entrance in the forti-
fied town was protected by the Someş River, crossed on a bridge with a mobile 
end (pont-levis).68 A similar example is provided by the memoires of Paul of 
Aleppo who, in 1657, came across a drawbridge over the Olt near Cozia monas-
tery (Vâlcea c.).69 This was a technical solution often employed for castle gates, 
and its presence is indicated by the flattening of the mounds resulted from the 

                                                 
61 See also the ottoman bridge at Drávatamási (J. A. Tóth, “Adatok a kora újkori közép-Duna-
medencei hajók régészetéhez” [Data on the Archaeology of Early Modern Ages Ships in the 
Middle Danube Basin Region], in E. Benkő, Gy. Kovács (Eds.), A középkori és a kora újkor 
régészete Magyarországon [Archaeology of the Middle Ages and Early Modern Period in 
Hungary], I, Budapest, 2010, p. 880). 
62 I. Petrovics, “Híd,” in G. Kristó, P. Engel, F. Makk (Eds.), Korai magyar történeti lexikon (9-14. 
század), Budapest, 1994, p. 262. 
63 Both recorded in a document dated in 1291 (DIR. C. Veacul XIII, II, doc. 390, pp. 354-355; 
CDTrans, I, doc. 464, pp. 282-283). 
64 CDTrans, I, doc. 549, pp. 311-312. 
65 1351: DRH C, X, doc. 83, pp. 84-88 (“cum tributo in eadem Hydueg exigi consueto”). 
66 1333: C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania [Historical Dictionary of the 
Transylvanian Settlements], I, Bucharest, 1968, p. 289. 
67 Călători străini, III, p. 48. 
68 Ibid., II, p. 444. 
69 Ibid., VI, p. 182; M. Rusu, Podurile de-a lungul veacurilor [Bridges across the Centuries], 
Bucharest, 1988, p. 12. 
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ditches and moats encircling the fortifications,70 or by the imprints present on 
the gates they were closing. Drawbridges were guarding the access in Floreşti 
(Cluj c.), Rupea (Braşov c.), Subcetate, Turnu Ruieni (Caraş-Severin c.), and in 
some cases such as Coronini, maybe Oradea, Mehadia (Caraş-Severin c.), Şinteu 
(Bihor c.), Şoimoş (Arad c.) the supporting pillars were preserved until present 
day. 

It is a fact that ferries and floating bridges were made of wood,71 but this 
was the main building material used for the standing ones as well. As it is 
shown by the account registers of Sibiu, a large number of engineered crossing 
points were mentioned in these documents, all of the newly-built ones being 
made of wood. The vast majority of the Transylvanian medieval bridges seem to 
have been made of wood. But the issue that makes it impossible to classify them 
is the lack of information on the type of technique and materials used for con-
struction. Most records are the result of some problems that appeared in con-
nection to their condition or proprietorship.  

The medieval written sources and toponymy can offer various examples 
of river crossings on the most important waterways of the voievodat, such as 
the previously nominated examples from northern Transylvania. Apart from 
the cases from Apahida, Bonţida,72 Gherla, the Someşul Mic waterway was also 
crossed at Cluj. The existence of this last bridge was suggested to date as early as 
1362 by the mentioning of the platea pontis,73 which ended at the so-called 
Porta Pontis. It was certified by the depiction on the Morando Visconti plan74 

                                                 
70 Rusu, Castelarea, p. 180. 
71 C. C. Giurescu, “Despre punţi şi poduri” [On Footbridges and Bridges], in Contribuţii la istoria 
ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele XV- începutul secolului XIX [Contributions to the History 
of Romanian Science and Technology in the fifteenth century and at the beginning of the 
sixteenth century], Bucharest, 1973, p. 14; Rusu, Podurile, p. 21; P. M. Florea, “Poduri plutitoare 
în zona vâlceană a Oltului” [Ferries in the Vâlcea Area of the Olt River], in Hrisovul (S. N.), 1 
(1995), pp. 70-79. 
72 For which one knows of a direct mention, in a document dating from the year 1607 (R. Wolf, 
Comerţul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII [Transylvanian Salt Trade in 16th-17th Cen-
turies], in AMN, 32 (1995), 2, p. 123). 
73 DRH C, XII, doc. 96, pp. 71-72 (“Nicolaum fabrum ac Henlinum extitit relatum vive vocis min-
isterior et prepositum, curiam eorum, quam insimul habebant et sitam contigue curie eiusdem 
magistri Jacobi in platea pontis ex una, ex altera vero parte contigue curie honorabilis viri Ladislai 
nigri, de bona voluntate dominarum conthoralium suarum ac heredum suorum universorum, 
vendisse, locasse ac assignasse prefato magistro Jacobo, Zecul dicto”); constantly recorded during 
the 15th and 16th centuries: KmJkv, I, doc. 267, p. 256, II, doc. 3032, p. 128, doc. 3453, p. 276, doc. 
4301-2, 4365. 
74 M. Visconti, Mappa della, Transilvania, e Provintie contique nella qualesivedano li Consini dell’ 
Ongaria eli Campam fatti dall’ Arpate Cesaree in quelte ultime guere, Hermannstadt, 1699, at the 
scale of 1:350 000 (Az Osztrák Császárság, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország 
térképei a Hadtörténeti Térképtárban 1566-1918 [Maps of the Austrian Empire, the Austro-
Hungarian Monarchy and Hungary from the Military Historical Maps Collection between 1566-
1918], edited by Jankó Annamária, Budapest, 2008, DVD 1, B IX a 487). 
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and the First Military Survey. In this particular location one bridge was built 
across the Mill Channel, but most likely a second one was easing the crossing of 
the Someş main channel, further to the north. A connection can be established 
with the research results brought forth by Dorin Ursuţ, who advanced a 
hypothesis regarding the possibilities of locating a presumed Roman bridge in 
the same spot, due to the optimal conditions provided by the configuration of 
the river bed.75 

Var (Sălaj c.) was the location of a very important river crossing that 
sustained salt transport from the extraction point at Ocna Dej towards Hungary. 
This too was only mentioned when a problematic situation emerged, despite the 
fact that a toll-collection point was previously recorded. The bridge was clearly 
mentioned in 1496,76 and one decade later another charter associates it to the 
toll.77 The data concerning this construction is relevant for the general situation 
of such points found along communication routes. It is proof of the fact that 
repairs were being done on a regular basis and that the negative effects of bridge 
degradation could be serious. One knows for a fact that the high icy waters of 
the Someş River destroyed the bridge as it was not looked after in the previous 
years due to the Dej salt chamber neglect in paying for basic works. 

Further to the west, another crossing point functioned near Măierişte 
(Sălaj c.).78 It can be precisely located based on a toponym recorded by a map 
sheet of Planurile Directoare de Tragere that marked the place as “Podul Vămii” 
(“toll’s bridge”).79 To the west the same map shows a land plot called “Pusta 
Hidigului,” suggesting the possible location of the old settlement and preserving 
the medieval name. It is well-known that a toll-collection point was associated 
to this construction and that the roads from Şimleu Silvaniei and Zalău, ori-
ented towards Hungary, were joining in this area. 

Probably some modest bridge constructions were documented over 
minor watercourses, either inside settlements (Beclean80 and Pruniş,81 Cluj c.), 

                                                 
75 D. Ursuţ, ”Podul roman de pe valea Someşului la Cluj-Napoca – Ipoteze” [The Roman Bridge 
across the Someş River – Hypothesises], in Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-
Napoca, 2007, pp. 385-389. 
76 A. Kiss, Floods And Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary, PhD Thesis, 
Central European University, Budapest, 2011, cat. 9.5.10.3, pp. 319-320, n. 1173. 
77 1505: KmJkv, II, doc. 3345, p. 246. The charter states that the bridge was property of the Drag 
nobles, while the previous document clearly shows that the Dej salt chamber was supposed to pay 
Petru of Zimbor for the repairs. One can only assume that it was either the case of a possession 
belonging to both families, or that the initial owner had leased the bridge to the later, as this was 
a common practice during Late Middle Ages.  
78 See above note 68. 
79 Map sheet reedited based on an early twentieth century cartographic document, printed in 
1939, Id. 2012, Indicative 2576 (http://earth.unibuc.ro/harti/download-planuri-tragere.php). See 
also the First Military Survey, though, for an earlier recording of the bridge positioning, with no 
toponymic hint. 
80 1524: KmJkv, II, doc. 3992, p. 430 (on a channel of the Someş: “unam domum sessionalem in 
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or along the roads (between Feleacu and Cluj,82 or Cluj-Mănăştur and Floreşti83). 
Additional crossings were recorded at the gates of medieval towns. One 
example was mentioned relatively late at Cluj and associated with the gate 
facing Turda, unmarked on the eighteenth-century town plans. For the bridge 
found in Thorda ucza, the blacksmith Andrea Kowach provided iron nails on 
the expenses of the urban magistracies.84 Maintenance work is also known for 
two bridges in Bistriţa: pontem superiorem Crenfeldt/Crenwaldt in 1487, 1505, 
1518,85 and pontem hungaricalis portae in 1518, 1521.86 According to the 
building material provided, both constructions were made of wood. 

On the Mureş River, one bridge was located, during the sixteenth 
century near Alba Iulia (in the Partoş area) and was mentioned by Jacques 
Bongars (1585), in the vicinity of the Roman ruins.87 Downstream, between 
Vinţu de Jos and Vurpăr, a river crossing was referred to in the privilege issued 
by King Ladislas IV for the Alba chapter in 1289.88 The same ecclesiastical 
institution was exempted by Charles Robert form paying the bridge’s toll in 
1323.89 

The late fifteenth and early sixteenth century account registers of Sibiu 
have recorded the construction and upkeep work done for various bridges 
located across the Saxon seats. The vast majority of these were made of wood, 
such as the ones near Agnita, Cornăţel, Guşteriţa, Hoghilag, Hosman, 
Merghindeal, Sibiu (Sibiu c.).90 In the same area, medieval charters point toward 
the existence of engineered river crossings at Vurpăr,91 Răvăşel,92 and Şura 
Mare.93  

The Transylvanian segment of the Olt could be crossed on bridges at 

                                                                                                                            
fine exteriori pontis cuiusdam, per quam ad ipsam itur insulam, habitam, in qua silicet primitus 
communis consensu molendinator tenebatur”). 
81 1525: KmJkv, II, doc. 4129, pp. 467-468 (close to a curia, near a plot called Kenderfewld). 
82 D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul XVI [Serfdom in Transylvania in the 16th 
Century], I, Bucureşti, 1968, II, p. 738 („middle bridge” recorded at the end of the sixteenth 
century). 
83 1417: ZsOkl, VI, doc. 1266, p. 357 (across the Gârbău stream). 
84 Băldescu, Transilvania medievală, p. 298. 
85 Dahinten, Geschichte Bistriz, pp. 359-360. 
86 Ibid. 
87 Călători străini, III, pp. 158-159. 
88 Ub, I, doc. 227, p. 161; DIR C. Veacul XIII, II, doc. 349, pp. 309-310. 
89 Prodan, Iobăgia XVI, p. 89; see also: Ub, III, doc. 1308, pp. 56-57 (in 1393, a charter states that 
the local communities from Vinţu de Jos and Vurpăr (Alba c.) have always been responsible of 
building and upkeeping the bridge). 
90 Băldescu, Transilvania medievală, pp. 27-28. 
91 1350: Ub, II, doc. 656, pp. 73-75; CDTrans, III, doc. 561, p. 217 (“incipiendo [the boundary] a 
quodam ponte super rivulo Chygenbach nuncupato existente, ubi magna via publica, quae de 
Noua villa vadit ad Burperk, pertransit eundem pontem”). 
92 1394: Ub, III, doc. 1319, pp. 76-77 (“supra pontem unam curiam”). 
93 1464: Ub, IV, doc. 3385, p. 188. 
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Dobolii de Jos,94 Măieruş (ferry or floating bridge at Belin95), probably Făgăraş, 
and, upstream, at Hăghig, close to Feldioara (Braşov c.) (based on the 
settlement’s name - Hidvég96). 

The bridge located on the road between Mediaş and Bazna (recorded in 
134597) was also depicted on the altar of the Târnăvioara church (Sibiu c.). The 
painting, executed in 1485,98 renders it in the form of a simple platform with no 
guardrail and pillars reinforced by crossbars.99 On the Târnava Mare River, fur-
ther bridges were documented near Valchid (Waldhidt),100 in the Dârlos area101 
(Sibiu c.), and near Daneş102 (Mureş c.). 

In the surroundings of Braşov, the Prejmer watercourse was crossed by 
the road leading towards Oituz Pass on a bridge.103 Other points existed over the 
Ghimbăşel and Bârsa and were repaired on the expenses of Braşov, as were 
those found on the Bran road.104 

In the Szekler territories tolls were collected for passage on the bridge 
from Chendul Mic (Kendhyda),105 while two more crossings are known to have 
existed at Cârţa106 and Avrămeşti (beginning of the sixteenth century).107 

Apart from the construction of timber river crossings, maintenance 
work was mentioned for some of the known stone bridges of the territory. The 
stone construction technique was employed in this region from Roman times, 
and the scholarly literature has considered the possibility of reuse during later 
periods. The antique bridges are partly known either from the toponymy re-
trieved from Tabula Peutingeriana (Pons Aluti, Pons Vetus and Pons Augusti), 
late modern scholarly literature (Hoghiz,108 Sighişoara (?),109 Turda110 and Dej111), 

                                                 
94 Binder, Drumurile şi plaiurile, p. 209. 
95 Ibid., p. 216. 
96 Suciu, Dicţionar, I, Bucharest, 1968, pp. 283-284. 
97 CDTrans, III, doc. 263, p. 114. In close proximity, at the boundary between Bazna and Boian 
another crossing was mentioned in a perambulation issued in 1372 (“persistentem teneret metas 
ipsarum duarum villarum regalium Boyun et Bazna vocatarum easdem ab invicem separantes, 
ibique saliendo ipsum Egerespotok superius dictum pontem veniret ad aliud potok de eadem villa 
Bozna egrediens”), see Ub, II, doc. 985, pp. 383-384. 
98 H. Fabini, Sibiul gotic [Gothic Sibiu], Sibiu, 1982, p. 31; Rusu, Castelarea, p. 179. 
99 Ibid. 
100 1343: CDTrans, III, doc. 123, pp. 73-74 (“juxta pontem in dicto fluvio Kykelle edificatum duas 
antiquas erectas metas terreas”). 
101 1366: Ub, II, doc. 847, pp. 240-241 (“quod ipsi super fluvium Kykullew minori pontem 
constructum haberent, super quem tributum consuetum exigerent”). 
102 1393: Ub, III, doc. 1298, pp. 47-49. 
103 Binder, Drumurile şi plaiurile, p. 209. 
104 Ibid., p. 213. 
105 1325: CDTrans, II, doc. 517, p. 196. 
106 1406: SzOkl, I, LXXXVII, pp. 100-101. 
107 E. Benkő, A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája [The Medieval Archaeological 
Topography of the Keresztúr Seat], Budapest, 1992, p. 240. 
108 Placed at Ungra by Carl Goos (“Chronik der archäeologischen Funde Siebenbürgens,” in AVSL, 
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or archaeological research (Porolissum112). In the Middle Ages, one knows only 
four stone bridges on the entire territory of the voievodat. None of the men-
tions refers to the construction process, but merely to ownership or upkeep, 
thus, the reason why scholars have argued for their Roman origin.113 Moreover, 
three of the stone works were located along former antique roads. 

The bridge found at Marga (Banat region) – “pontem in via Vaskapu 
versus Karansebes” – identified as Pons Augusti,114 had a considerable amount of 
documentary entries because it was an important income source for the Cândea 
family from Râu de Mori. The owners also held the main responsibility for its 
maintenance.115 Similarly, another bridge was vital for the south-Transylvanian 
salt transport, serving as a crossing point on the road connecting Ocna Sibiului 
and Sibiu. It was mentioned in 1507 as pons lapideum, while the road leading to 
it was being repaired.116 An earlier mention placed a bridge in the same area (on 
the public road – Landstrass), without any specification regarding its building 
material, but this could be an indication of an earlier dating.117 The third stone 
bridge was located in 1307,118 on the very same estate where, during the previ-
ous decade, a charter referred to a road as being paved with stone, namely Oie-
jdea (Alba c.).119 One mention records an already existing bridge at Bucerdea 
Vinoasă (Alba c.), that was built in stone (“lapidum pontem vulgo Keohyd voca-
tum”).120 Despite the late dating of the charter (1590) it could represent a hint 
for the medieval construction of a stone river crossing. 

Legal provisos and upkeep work 
An early account related to the state of the communication system is 

that of magister Rogerius, a member of the Oradea bishopric chapter, who, after 

                                                                                                                            
XIII (1876), III, p. 275); see also: Fl. Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov [The 
Archaeological Repository of Braşov c.], Braşov, 2004, p. 144. 
109 Goos, Chronik, p. 307. 
110 Fodorean, Drumurile, p. 327. 
111 Ibid., p. 328. 
112 CCA, 2008, p. 53. 
113 Băldescu, Transilvania medievală, p. 28. 
114 Rusu, Pons Augusti, pp. 249-253. 
115 Ibid., p. 252. The salt chamber form Ocna Sibiului was also making financial contributions for 
the upkeep of this bridge, because it was a strategic point on the salt road connecting the 
respective mines to Banat. 
116 Băldescu, Transilvania medievală, p. 27. 
117 1349: Ub, III, doc. 1502a, pp. 309-310 (“ulterius de Kel transeundo super pontem, de ipso ponte 
rivulum supra ascendendo super inferius territorium Godfryd, deinde procedendo de vera meta 
ulterius super Landtstraß, de vera meta ulterius transeundo super Schelzenpesch super 
Nowenbrunn, de Nowenbrunn procedendo de vera meta ultra Landtstrasß, inde procedendo de 
Landtstrass usque ad territorium et ad metas populorum Salisfodii, et ibi terminantur metae 
territorii praefati”). 
118 CDTrans, II, doc. 71, pp. 56-57.  
119 See above, the data regarding stone-paved roads. 
120 ErdJkv, I, doc. 774, pp. 283-284. 
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escaping from Mongol captivity, made his way back through Transylvania, tak-
ing note of the damages. His descriptions of the almost abandoned road system 
showed the effects of scarce traffic on the preservation of earth tracks. In only 
one year and a half, the communication routes were invaded by vegetation and 
became hardly recognisable.121 This information gives a general overview of the 
physical state of roads during medieval times. According to the monk’s account, 
one might suspect that not many extensive sectors of the former Roman road 
infrastructure were in use at that time. Most likely, the notations of Rogerius 
were referring to earth roads. Nevertheless, the problems of the communication 
system were plenty, ranging from natural damage on both roads and bridges, 
mainly caused by bad weather conditions, to destructive or disruptive human 
activities. 

As previously shown, not all roads were lacking engineering and upkeep 
work. There is clear evidence of the interest to maintain roads in good state dis-
played by officials, towns’ administrations and secular and ecclesiastic land 
owners. The official provisos regarding both public and private law have been 
included in the regulations of the royal decrees concerning the introduction of 
general norms for the organisation of the toll-collection system. The taxes were 
initially established for the practical purpose of covering road construction and 
upkeep expenses, bridges and fords. They were consequent to the high necessity 
of creating control points on public roads and extending state authority.122 Fur-
thermore, all over Transylvania, a large number of royal tolls were donated to 
ecclesiastical and secular owners. The initial reasoning behind these actions was 
to secure the upkeep of the road sectors near river crossings. As a result, several 
documents emphasize the efforts of toll collectors to maintain the bridges they 
were granted or those which they have built. Towards the end of the Middle 
Ages, the tolls became primarily a source of revenue, thus, numerous traffic 
problems arose from the abuses of toll collectors and the emergence of dry or 
illegal tolls. 

The towns’ account evidence reveals itself as a more adequate source of 
information for the present research. On the other hand, rarely did the official 
diplomatic records of the central authorities or chapters yield data on road 
construction and repair works. However, some isolated charters also stand proof 

                                                 
121 FHDR, V, p. 90, 103: “O dolor! Terram depopulatum ac uacuam cepimus peragrare, quam in 
eundo demiserant desolatam. Basilicarum siquidem campanilia, de loco ad locum erant nobis 
signa ducentia, et ipsa uiam nobis satis horridam presignabant. Nam erant uie et semite antiquate, 
et ad herbis et uepribus totaliter occupate.” 
122 For details on the laws yielded by the Hungarian kings, see: Szilágyi, Árpád Period 
Communication Networks, pp. 49-52. An analysis of the situation in north Transylvania, was 
included in: O. Toda, “Legal and Administrative Aspects of the North Transylvanian Road System 
in the Middle Ages”, in M. Rady, Al. Simon (Eds.), Government and Law in Medieval Moldavia, 
Transylvania and Wallachia, Leicester, 2013, pp. 55-64. 
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of the legal matters connected to this sector of the medieval administration, and 
point out the rights and obligations of local communities or land owners. 

For instance, a common road was created at Cozma (Bistriţa-Năsăud c.), 
as recorded in an agreement between the heirs of the estate in 1377.123 In order 
to reach a woodland lot, divided among the heirs, a new access way was opened 
by cutting through the middle of the initial lot, so that both landlords might 
have equal access using the same road. 

The obligations of local communities to repair and monitor road seg-
ments were set by the royal authority, ecclesiastical institutions or urban magis-
tracies. At the end of the fourteenth century, craftsmen of all trades living on 
the lands of Oradea chapter were bound to mend the town bridges when re-
quired.124 A random charter is known for the upkeep of the public road heading 
from Cluj to Turda. In 1377, the king exempted the villagers from Feleac (Cluj 
c.) from paying the twentieth in exchange for constantly repairing the road.125 
During the late existence of the Transylvanian voievodat126 and at the end of the 
sixteenth century127 the special character of their duties was constantly evoked. 
Another community associated with the mending of road surfaces was men-
tioned in the account registers of Bistriţa: in 1520, the villagers from Dumitra 
(Bistriţa-Năsăud c.) were paid for repairing a public road.128  

A few decades later, both George Rákóczy II and Alexander Lăpuşneanu 
had addressed the traffic problems on the Rodna route, one of the major border 
routes of the principality. While the Moldavian ruler built in 1557 an inn for 
helping travellers to avoid the dangers of remote mountainous areas, the Tran-
sylvanian prince placed a surveillance tower at the border.129 In the same cen-
tury, an official letter addressed by the Suceava hatman to the magistrate of 
Câmpulung, was demanding the repair of the previously mentioned route in the 
strait areas. At the same time, there was a request for setting guards at the Tran-
sylvanian border, as well as for making visible border signs. The work was 
meant to be done by the villagers from Câmpulung and Vama, a nearby settle-
ment.130 

                                                 
123 DRH C, XV, doc. 162, pp. 241-244 (“silvam autem ipsorum actenus inter ipsos communem, in 
facie eiusdem possessionis existentem tali modo ad invicem distinxissent quod per medium 
eiusdem silve per lignorum exstirpaciones quandam viam fecissent et in utraque extremitate 
ipsius vie ac eciam penes eandem viam in eandem silva quamplures metas terreas erexissent”). 
124 Prodan, Iobăgia XVI, I, p. 78. 
125 KvOkl, I, doc. LV, pp. 94-95; DRH C., XV, doc. 204, pp. 331-332. 
126 Prodan, Iobăgia XVI, II, p. 734; 1415: KvOkl, I, doc. LXXXVIII, pp. 151-152; 1468: Ub, VI, doc. 
3607, p. 334. 
127 KvOkl, II, pp. 56-58; Prodan, Iobăgia XVI, I, p. 734, 738. 
128 Dahinten, Geschichte Bistriz, p. 360 (“Incolis de Magnodemetrio propter restaurationem viae 
publicae in agera Schupermuaw fl. 2”). 
129 Iorga, Istoria comerţului, pp. 100-101. 
130 Gr. G. Tocilescu, 534 documente slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la 
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Furthermore, a rather curious practice, with negative impact on the 
physical state of road tracks, was the blocking of major trade and military arter-
ies by voluntarily damaging the road surface. Such episodes had the highest oc-
currence in mountainous areas, on roads leading towards Wallachia and Molda-
via. The reasoning was mostly economic and the main actors where the Saxons 
engaged in trade conflicts with the southern merchants or political forces. 
However, the military and political causes also become quite obvious as one 
takes into account the high instability at the Transylvanian borders during the 
late medieval period. 

Data has been recorded for the road connecting the Haţeg region to Ba-
nat, and reaching Caransebeş. At the end of the fourteenth century it was 
blocked in the Transylvanian Iron Gate area.131 The cause remains unknown, 
yet it is certain that around mid-fifteenth century the road was once again in 
use, as one can conclude from several mentions of the Marga bridge.132 Such 
extreme measures were mentioned in 1476, when Ladislas, the servant of Vlad 
Ţepeş (an envoy at the court of Matthias I), underlined the fact that the Tran-
sylvanian troupes were equipped with axes for cutting down trees and blocking 
the roads in order to hinder the advance of the ottoman army.133 

Conclusions 
As opposed to the general impression of neglect towards medieval roads, 

it can be observed through archaeological, cartographic and written data that 
they benefited from construction and upkeep work. It becomes clear that the 
various types of interventions were done depending on the physical features of 
the site and the importance of the respective road segments. However, these 
activities are hardly traceable and the scarcity of evidence might lead to dis-
torted conclusions as they seem to be associated only with unique contexts. 
Even bridges or former Roman roads have seldom been recorded by the archi-
val sources. Yet, work on roads appears to have been a rather common activity 
which only became subject for official written registry in problematic instances.  

                                                                                                                            
legăturile cu Ardealul, Bucureşti [534 Slavic-Romanian Documents from Wallachia and Moldavia 
regarding the connections with Transylvania], 1931, doc. 529, pp. 546-547. 
131 Rusu, Castelarea, p. 335. 
132 Rusu, Pons Augusti, pp. 249-253. 
133 Călători străini, I, p. 143. 
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Fig. 1. Engineered roads with natural surface.  
 

 
 

Fig. 2. Paved medieval roads.
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Fig. 3. Satellite image with the projection of the access road track of  
Bologa castle (Google Earth). 

 

 
 

Fig. 4. Earthwork of the old road track from Bologa (O. Toda, 2012).
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Fig. 5. Historical road tracks traced down  
near Almaşu castle (Google Earth). 

 

 
 

Fig. 6. Section of the access road from Almaşu, depicted on the  
First Military Survey (Erdély a katonai felmérés térképein). 

 

 
 

Fig. 7. The abandoned “castle road” from Almaşu (O. Toda, 2012).
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Fig. 8. Access road climbing the castle hill at Unguraş (O. Toda, 2012). 
 

 
 

Fig. 9. Access road towards Unguraş castle rendered on the  
First Military Survey (Erdély a katonai felmérés térképein). 
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Fig. 10. Access road towards the fortified hilltop near Pinticu (O. Toda, 2013). 
 

 
 

Fig. 11. Partly abandoned hollow way leading towards the castle  
from Saschiz (Google Earth). 
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Fig. 12. Hollow way near the fortified church in Dumitra (O. Toda, 2013). 
 

 
 

Fig. 13. Hollow way leading towards the Rodna castle (O. Toda, 2013). 
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Fig. 14. The cross-cut road between Deuşu and Măcicaşu on the Second Military Survey 
(Erdély a katonai felmérés térképein). 

 

 
 

Fig. 15. Roman road near Unciuc rendered on the First Military Survey (Erdély a ka-
tonai felmérés térképein). 
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BISERICA DIN CETATEA TÂRGU MUREŞ  
ÎN DOCUMENTE VIZUALE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA 

 
 

MIHAELA SANDA SALONTAI
 

 
Imaginea contemporană a monumentelor de arhitectură medievală 

reflectă o istorie seculară, marcată de evenimente adesea nefaste, care şi-au lăsat 
invariabil amprenta asupra înfăţişării lor. Nu sunt puţine cazurile în care 
substanţa originară a fost alterată de distrugeri, reparaţii, transformări şi 
restaurări suferite de-a lungul timpului, care de multe ori nu pot fi urmărite şi 
documentate în detaliu. Schimbările aduse asupra vieţii religioase şi edificiilor 
catolice din Transilvania de Reformă şi de Contrareformă, precum şi vremurile 
politice tulburi, care au caracterizat Principatul în timpul suzeranităţii otomane, 
şi-au pus amprenta asupra întregului patrimoniu medieval şi în mod special 
asupra construcţiilor vechilor ordine monastice. O valoroasă sursă de informaţii 
pentru istoria monumentelor medievale din Transilvania o reprezintă 
documentaţiile întocmite în secolul al XVIII-lea de administraţia habsburgică, 
care pot să aducă date noi sau să ofere un suport vizual detaliilor constructive 
dispărute şi eventual cunoscute doar din surse scrise.  

Actuala biserică reformată, fostă franciscană, împreună cu cetatea din 
oraşul Târgu Mureş alcătuiesc un ansamblu destul de bine cunoscut, care a 
beneficiat în ultima perioadă de cercetări arheologice sistematice (aflate încă în 
curs), soldate cu rezultate remarcabile (Fig. 1). Din fostul ansamblu monastic se 
mai păstrează doar biserica şi o parte din structurile alipite spre nord, incluzând 
sacristia, turnul clopotniţă şi parţial sala capitulară. După secularizarea 
conventului franciscan în anul 1556, clădirile au intrat în proprietatea oraşului, 
iar biserica a trecut la cultul reformat. În secolele XVII-XVIII, ansamblul a 
trecut prin mai multe faze de distrugeri, reconstrucţii şi transformări, care au 
modificat topografia incintei şi au alterat structurile rămase din faza medievală. 

Biserica este un edificiu gotic, care în prezent are o singură navă, 
transformată în stil baroc la interior, şi un cor alcătuit din trei travee 
dreptunghiulare acoperite cu bolţi în cruce pe ogive, terminat cu o absidă 
pentagonală. Exteriorul conservă aspectul gotic originar, atât nava, cât şi corul 
având faţadele ritmate de contraforturi alternate cu ferestre gotice în arc frânt. 
Edificiul are o lungime totală de 52,70 m, din care corul ocupă 21,20 m la o 
lăţime de 8,60 m, în vreme ce nava are o lăţime interioară de 14,20 m1. 

                                                 
 Cercetător ştiinţific II dr., Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca. 
1 Dümmerling Ödön, „A Ferenczrend középkori csúcsives stilű épitészetének emlékei 
Magyarországon” [Urmele arhitecturii medievale gotice franciscane în Ungaria], în Technika, 
XXII (1941), p. 387; Zoltán Soós, „The Franciscan friary of Târgu Mureş (Marosvásárhely) and the 
Franciscan presence in Medieval Transylvania”, în AMS, 9 (2003), p. 256.  
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Structura este realizată în întregime din zidărie de cărămidă, iar portalurile şi 
ancadramentele ferestrelor navei sunt confecţionate din piatră (Fig. 2)2. 

Prezentul studiu are ca obiectiv principal valorificarea unui document 
grafic din secolul al XVIII-lea, aflat la Arhiva de Stat din Viena, care relevă date 
despre biserica din cetate înainte ca nava să fi fost transformată în stil baroc, 
între anii 1790-91. Este vorba de un plan al cetăţii, care nu este inedit, ci a fost 
publicat în anul 1973 de Margit B. Nagy în ilustraţia volumului său despre 
cetăţile, castelele şi conacele transilvănene, dar fără precizări referitoare la 
conţinutul planului şi la redactare3.  

Situaţia bisericii în secolul al XVIII-lea 
Conform fişei din catalogul arhivei vieneze, planul a fost întocmit în 

anul 1772 de Paul Schmidt şi reprezintă conventul franciscanilor din Târgu 
Mureş4. Planşa are dimensiunile de 65 cm x 46 cm şi conţine o ridicare 
topografică a cetăţii, cu zidurile, bastioanele, şanţul de apărare şi clădirile din 
incintă, însoţită de o legendă explicativă cuprinzând următoarele obiective: a) 
castelul, b) intrarea în castel, c) biserica calvină, d) încăperea gardienilor, e) 
comandamentul, f) magazia de provizii, g) bucătăria, h) locuinţe civile, i) 
fântâna, k) şanţul de apărare al cetăţii, foarte ruinat. Planul este redactat la scara 
1: 800, cu scară grafică în klafteri şi orientat cu nordul spre partea de jos a 
planşei (Fig. 3).  

Situaţia datează din perioada când cetatea era ocupată de trupele 
imperiale habsburgice, găzduind sediul garnizoanei şi comandamentului 
militar5. Planul redă amprenta la sol a clădirilor, cu un grad de detaliere 
corespunzător unui plan urbanistic din zilele noastre, scoţând în evidenţă 
structurile rămase din vremea franciscanilor şi fortificaţia. În colţul de sud-vest 
al incintei este plasată clădirea bisericii, cu o reprezentare ceva mai detaliată, în 
care apar contraforturile zidurilor perimetrale, iar în interiorul navei un şir de 
patru stâlpi situaţi în continuarea axului corului. Deşi este o reprezentare 
sintetică, iar stâlpii interiori nu sunt aliniaţi cu contraforturile pereţilor 
longitudinali, se poate cu uşurinţă deduce planul unei biserici cu două nave 
simetrice, de tip hală, compusă din cinci travee în lungime. Desenul reproduce 
cu destul de mare acurateţe amprenta la sol a construcţiei, respectând 
proporţiile şi geometria planului (Fig. 4).  

                                                 
2 Ferestrele navei şi-au pierdut mulurile gotice din lunete şi este posibil ca ancadramentele actuale 
să nu fie cele autentice. La restaurarea din anii 1906-1907, care a urmărit o oarecare purificare 
stilistică, atât ogivele, cât şi cheile de boltă din cor au fost realizate ca imitaţii, din mortar, iar 
pânzele bolţilor au fost prevăzute cu rabiţ. Cf. Tonk Sándor, Marosvásárhely. A vártemplom és a 
vár [Târgu Mureş. Biserica fortificată şi cetatea], Sf. Gheorghe, 1994 [Erdélyi műemlékek 7], p. 4.  
3 B. Nagy Margit, Várak, kastélyok, udvarházak [Cetăţi, castele, curţi], Bucureşti, 1973, p. 405 şi 
fig. 70.  
4 Österreichisches Staatsarchiv – Hofkammerarchiv, Kartensammlung, cota Rb 467. Documentul 
poartă titlul: Auf-Riss des Convent deren PP Franciskanern zu Maros-Vasarhel.  
5 Orbán Balázs, A székelyföld leirása [Descrierea Secuimii], IV, Budapest, 1870, p. 122.  
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Autorul desenului este Paul Schmidt, care a ocupat funcţia de maistru 
zidar cezaro-crăiesc pentru fortificaţii şi este cunoscut pentru construcţiile 
civile, religioase şi militare pe care le-a realizat în Transilvania în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea. Din cercetările lui Margit B. Nagy, iar mai 
recent din cele ale lui János Orbán, ştim că Paul Schmidt, originar din Bavaria şi 
stabilit în 1759 la Târgu Mureş, a avut o activitate prolifică, printre obiectivele 
proiectate de el numărându-se fosta biserică piaristă din Bistriţa, biserica 
reformată din Odorhei, casa Teleki László şi sediul Primăriei din Târgu Mureş, 
castelele Teleki de la Gorneşti şi de la Dumbrăvioara6. Printre comanditarii săi 
s-a numărat şi Parohia reformată din Târgu Mureş, pentru care a lucrat în 
deceniile şapte şi opt la aripa vestică a colegiului (1767), la bibliotecă şi la 
auditoriu (1777)7. A colaborat o vreme cu Anton Türk, căruia se pare că i-a fost 
mentor şi care l-a urmat la conducerea unor şantiere nefinalizate după intrarea 
sa în slujba imperialilor8.  

În completare la lista lucrărilor executate de Paul Schmidt pentru 
Parohia reformată din Târgu Mureş, trebuie menţionată şi participarea sa la 
reconstrucţia şarpantei bisericii din cetate, în anul 1785. Registrul de evidenţă a 
şantierului se păstrează în arhiva Bisericii Reformate şi atestă existenţa unei faze 
premergătoare renovării navei din anii 1790-17919. Lucrările au fost conduse şi 
supravegheate de maistrul dulgher Joszef Spitáltzki şi de maistrul pietrar Paul, 
care poate fi identificat fără echivoc cu Paul Schmidt. Cinci ani mai târziu, el a 
fost urmat pe şantierul de renovare a bisericii de ucenicul şi colaboratorul său 
Anton Türk, autorul transformării în stil baroc a navei10.  

În secolul al XVIII-lea biserica ajunsese, se pare, într-o stare destul de 
precară. După plecarea franciscanilor, edificiul a avut de suferit de pe urma mai 
multor evenimente nefaste, începând cu asediul trupelor generalului Basta, din 
anul 160111, soldate, printre altele, cu incendierea acoperişului bisericii, 

                                                 
6 B. Nagy Margit, Stilusok, müvek, mesterek [Stiluri, opere, meşteri], Bucureşti, 1977, p. 34; János 
Orbán, Patronajul artistic al contelui Teleki Sámuel, Teză de doctorat, Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, 2012, pp. 180-182.  
7 Orbán, Patronajul, pp. 180-181. 
8 Probabil începând din 1786, când apare cu titlul de „maistru zidar principal cezaro-crăiesc” într-
un contract pentru construcţia unor depozite pentru armată. A murit la Alba Iulia, la 14 ianuarie 
1789. B. Nagy, Várak, p. 34; Orbán, Patronajul, p. 181. 
9 Demonstratio Dni Georgii Sz. Nemes Inspectoris Molende de Percepte et Erogate ad 
Restauratione Templi Aõ 1785 factis, manuscris în colecţia arhivei Târgu Mureş a Eparhiei 
Reformate a Ardealului, Documente cronologice, cota 662/1785. Maistrul apare sub numele Paul 
Kömives Pallérnak.  
10 Regăsim acelaşi tandem Schmidt - Türk, în care cel din urmă termină lucrările începute de 
primul, cum s-a întâmplat la biserica piariştilor din Bistriţa, la cea catolică din Odorhei şi la cea 
evanghelică din Cenade. Se ştie că, din 1786 până la moartea sa, în 1789, Schmidt a lucrat pentru 
armata imperială la Alba Iulia, fără dreptul de a părăsi şantierul, unde se angajase să construiască 
trei depozite. Cf. B. Nagy, Várak, pp. 33-34.  
11 Orbán, Székelyföld, IV, pp. 122-123.  
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continuând cu luptele lui Gheorghe Rákóczi al II-lea din 1658 pentru tronul 
princiar al Transilvaniei, când cetatea a fost cucerită vremelnic de armata 
otomană12, iar apoi cu incendierea oraşului din 1704, în timpul războiului 
curuţilor (1702-1711)13. Biserica a fost renovată în anul 1693 cu sprijinul lui 
Mihail Teleki, nava fiind acoperită atunci cu un tavan casetat din lemn, din care 
se păstrează două panouri expuse azi pe peretele nordic al corului14.  

O vedută din anul 1735, aflată tot la Arhiva de Stat din Viena, prezintă 
ansamblul cetăţii privit dinspre sud-est, cu nava bisericii lipsită de acoperiş şi de 
pinioanele de zidărie din capete (Fig. 5)15. Veduta face parte dintr-un album 
întocmit în completare la hărţile topografice redactate de inginerii austrieci 
Friedrich Schwadtner şi Johann Eltner şi este un facsimil al imaginii incluse în 
ediţia din 1736 a mapei colonelului Johann Conrad von Weiss, publicată de 
Andor Borbély16. Probabil că nava a primit ulterior un acoperiş provizoriu, până 
la reconstrucţia şarpantei din anul 1785.  

Planul Schmidt prezintă situaţia bisericii din Târgu Mureş înainte de 
renovarea interiorului din anii 1790-1791, relevând o structură cu două nave, 
despre care există indicii şi în surse scrise. Astfel, la începutul secolului al XIX-
lea, pastorul reformat Nemes Gábor relata că în interiorul bisericii tavanul 
fusese iniţial susţinut de nişte stâlpi puşi în mijlocul navei, care au fost demolaţi 
cu prilejul renovării din 1790-179117. Luând în considerare această menţiune şi 
orientându-se după proporţiile navei, istoricul şi omul de cultură autohton 
Orbán Balázs a presupus că fosta biserica franciscană a avut iniţial trei nave de 
înălţimi egale, „cu nava centrală de lăţimea sanctuarului”, şi a fost acoperită cu 

                                                 
12 Ibidem, p. 123; Alexandru Bogdan, „Date noi privind ansamblul cetăţii din Târgu Mureş”, în 
Studii şi Materiale, II (1967), p. 81, 85; Tonk, Marosvásárhely, p. 6; Traian Popa, Monografia 
oraşului Târgu Mureş, Târgu Mureş, 1932, pp. 117-119. După unele surse, la asediul din 1658 s-ar 
fi prăbuşit bolta navei. Cf. Nagy Zoltán, „A Marosvásárhely vártemplom” [Biserica fortificată din 
Târgu Mureş], în Medvigy Endre (ed.), Marosvásárhely és vártemplom [Târgu Mureş şi biserica 
fortificată], Budapest, 1990, p. 51. În anul următor, biserica din cetate a găzduit Dieta care l-a 
reînscăunat pe Gheorghe Rákóczi al II-lea ca principe al Transilvaniei. 
13 Kőváry László, Erdély épitészeti emlékei [Monumentele de arhitectură ale Transilvaniei], 
Kolozsvár, 1866, p. 105; Popa, Monografia, pp. 130-131; Tonk, Marosvásárhely, p. 8. O stare 
precară a construcţiilor mănăstirii din Târgu Mureş era consemnată, în anul 1702, de misionarii 
iezuiţi, vezi Vasile Rus, Operarii in Vinea Domini. Misionari iezuiţi în Transilvania, Banat şi 
Partium (1579-1715), vol. II (Fontes), Cluj-Napoca, 2008, p. 216.  
14 Tonk, Marosvásárhely, p. 6. 
15 În albumul intitulat: Prospect der in Fürstenthumb Siebenbürgen liegenden Haupt-Stadt und 
Haupt-Festung auch anderen Städten und Schlössern, samt denen in die Kayz- und Turch-
Wallachey, wie auch in die Moldau gehende Reith und Fahr-Pässen bey Verfertigung der 
Geographischen Landt Charten dieses Fürstenthums aufgenomen und zusamengetragen im Jahr 
1735, Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv, cota GIa9/560β.  
16 Mihail Popescu, Oraşe şi cetăţi din Transilvania, Bucureşti, 1943, p. 5; Borbély Andor, „Erdélyi 
városok képeskönyve 1736-ből” [Cartea ilustrată a oraşelor Transilvaniei, din 1736], în Erdély 
Múzeum, 48 (1943), pp. 203-204, Pl. 16.  
17 Orbán, Székelyföld, IV, p. 124. 
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bolţi sprijinite de arce în lungul pereţilor18. Arcele de care vorbeşte i-au fost 
sugerate, probabil, de arcele frânte de la partea superioară a zidurilor, care 
ilustrează o rezolvare neobişnuită pentru un interior în stil baroc. Ele evocă 
urmele lunetelor unor bolţi gotice, aşa cum pot fi ele văzute în interioarele 
bisericilor cu bolţi ruinate, care nu au suferit transformări în perioada barocului.  

Teza unei structuri medievale de tip hală a fost susţinută şi de 
specialistul în monumente istorice László Debreczeni, care a datat construcţia 
bisericii în secolele XIV-XV şi a considerat că nava a fost iniţial acoperită cu 
bolţi pe nervuri19. Argumentul principal în favoarea ipotezei unei nave boltite 
în faza gotică, invocat şi de Debreczeni, îl reprezintă prezenţa contraforturilor. 
Aici ar fi de remarcat faptul că nava a avut iniţial contraforturi doar pe faţadele 
laterale, cele de pe faţada de vest fiind adaosuri moderne; acestea nu apar nici pe 
planul Schmidt şi nici în veduta din 1735. Forma şi dimensiunile diferite faţă de 
cele ale contraforturilor de pe faţadele laterale, precum şi poziţia dezaxată a 
celor de pe faţada de vest, în raport cu axele pereţilor longitudinali, confirmă 
adăugarea lor într-o etapă ulterioară20.  

Opiniile avansate în literatura ultimelor decenii sunt unanime în ceea ce 
priveşte încadrarea fostei biserici franciscane din Târgu Mureş în categoria 
bisericilor cu o singură navă, de tip sală21. Istoricul de artă maghiar Géza Entz a 
avansat ipoteza că stâlpii menţionaţi de Gábor Nemes nu puteau fi altceva decât 
nişte suporturi din lemn menite să susţină tavanul pe care l-a avut biserica 
înainte de renovarea barocă; de aici s-ar deduce că stâlpii au fost introduşi odată 
cu refacerea de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Dacă se acceptă această ipoteză, 
înseamnă că stâlpii din lemn susţineau o grindă pe care stătea tavanul din lemn 
şi prin urmare nu era nevoie ca numărul acestora să aibă vreo corespondenţă cu 
contraforturile navei. Cei patru stâlpi figuraţi în planul Schmidt corespund, însă, 
celor patru perechi de contraforturi de pe faţadele laterale, fapt ce indică o 
relaţie cu structurile perimetrale ale navei, conducând la concluzia că aceşti 
stâlpi erau mai curând din zidărie (Fig. 6). Mai mult, este improbabil ca pe un 
plan de situaţie la scara 1: 800 arhitectul să fi reprezentat nişte stâlpi din lemn 
din interiorul bisericii, fără să redea şi grosimea zidurilor. S-ar mai pune şi 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Debreczeni László, Erdélyi református templomok és tornyok [Biserici şi turnuri reformate din 
Transilvania], Kolozsvár, 1929, pp. 7-9.  
20 A se vedea faţada bisericii, fără contraforturi, în desenul lui Jókai Mór, din 1853, publicat de 
Kőváry, Erdély, p. 102.  
21 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959, pp. 247-248; Grigore 
Ionescu, Istoria arhitecturii în România, I, Bucureşti, 1965, p. 179; Vasile Drăguţ, Arta gotică în 
România, Bucureşti, 1979, p. 64; Tonk, Marosvásárhely, p. 6; Entz Géza, Erdély épitészete a 14 – 
16. században [Arhitectura Transilvaniei în secolele XIV-XVI], Kolozsvár, 1996, p. 74; Farczády 
Elek, „A marosvásárhelyi református egyház vázlatos tőrténéte” [Istoria detaliată a parohiei 
reformate Târgu Mureş], în Medvigy, Marosvásárhely és vártemplom, p. 62; Soós, The Franciscan 
friary, p. 256. 
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problema fezabilităţii din punct de vedere tehnic a variantei propuse de Entz, 
luând în considerare dimensiunile necesare unor suporturi verticale din lemn 
pentru susţinerea unui tavan situat la o înălţime de 12,45 m faţă de cota 
pardoselii navei. În continuare, istoricul maghiar a respins ipoteza unei 
construcţii hală în faza medievală, pe motiv că, deşi lăţimea navei ar justifica o 
asemenea soluţie, ea este improbabilă din perspectiva încadrării monumentului 
în tipologia bisericilor ordinelor cerşetoare edificate în preajma anului 140022. Şi 
totuşi, cercetările din ultimii ani contrazic acest argument. 

Hala cu două nave în Europa Central-Răsăriteană 
Bisericile cu două nave de lăţimi egale, divizate printr-un şir de stâlpi 

dispuşi în axul corului, reprezintă un tip de construcţie rar întâlnit în 
arhitectura religioasă medievală din Transilvania, cel puţin în lumina 
cunoştinţelor actuale. Singurul edificiu cunoscut până în prezent a fost biserica 
parohială din oraşul Baia Mare, astăzi dispărută, a cărei planimetrie apare în 
documente vizuale de secol XIX şi a fost confirmată recent prin cercetări 
arheologice. Patrimoniul ecleziastic transilvănean mai cuprinde trei exemple de 
biserici cu două nave inegale (la care una dintre nave are lăţimea corului, iar 
cealaltă este mai îngustă), respectiv biserica reformată din Bonţida (jud. Cluj), 
biserica evanghelică din Lechinţa (jud. Bistriţa-Năsăud) şi biserica franciscanilor 
din Sibiu (azi dispărută). Acest tip asimetric, întâlnit şi la o serie de edificii ale 
ordinelor cerşetoare din Europa Centrală, reprezintă o formă bastardă, rezultată 
cel mai des în urma transformării unei biserici cu o singură navă, la care a fost 
adăugată mai târziu o navă laterală23.  

Aria de răspândire a bisericilor medievale cu două nave în teritorii 
relativ apropiate Transilvaniei cuprinde sudul Poloniei, Boemia, fosta Ungarie 
superioară şi Austria. În regiunea Małopolska (vechea Polonie Mică) şi în 
capitala acesteia, Cracovia, a existat un număr însemnat de biserici cu două nave 
şi stâlpi în ax, în parte dispărute, multe dintre ele fiind fondări regale de la 
mijlocul secolului al XIV-lea (Wiślica, Stopnica, Sf. Ştefan din Cracovia etc.)24. 
În partea de sud-est a Boemiei, hala simetrică cu două nave a fost utilizată la 
biserica augustinienilor din Třeboň/Wittingau, fundată în 1367, care a fost 

                                                 
22 Entz Géza, „A marosvásárhelyi református templom” [Biserica reformată din Târgu Mureş], în 
Medvigy, Marosvásárhely és vártemplom, p. 46.  
23 Motiv pentru care Wolfgang Schenkluhn îl numeşte „Saalraum mit Seitenschiff”. Wolfgang 
Schenkluhn, Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in 
Europa, Darmstadt, 2000, p. 132. Geneza tuturor acestor structuri nu este încă lămurită, unele 
dintre ele fiind bănuite că provin din modele trinavate neterminate, ca în cazul bisericii 
franciscane din Sibiu. Petre Munteanu Beşliu, „Istoria unei biserici de mănăstire din Sibiu”, în 
RMM-MIA, 1 (1991), pp. 78-84; Idem, „Zur Geschichte einer Hermannstädter Klosterkirche aus 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts”, în ZfSL, 1 (1993), pp. 14-17.  
24 Tomasz Wecławowicz, „The fourteenth-century gothic churches in Krakow: The question of 
iconography”, în Zoë Opačić, Achim Timmermann (ed.), Architecture, Liturgy and Identity. 
Liber amicorum Paul Crossley, Turnhout, 2011, p. 183.  
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urmată de câteva biserici parohiale ridicate în ultimul sfert al secolului al XIV-
lea (Bavarov, Soběslav, Selčan etc.)25. Tipul a fost receptat şi în regiunea 
Spiš/Zips (azi Slovacia), unde a avut o răspândire remarcabilă, devenind un 
exponent tipic pentru arhitectura ecleziastică de la sfârşitul goticului matur 
(Lubica, Velká, Spišská Belá etc.)26. Se presupune că rolul de promotor al 
planului cu două nave l-ar fi jucat aici biserica franciscană din Levoča, 
construită în prima jumătate a secolului al XIV-lea de un atelier local căruia i se 
atribuie numeroase alte biserici din regiune27. Răspândirea acestui tip de plan, ca 
şi a variantei cu un singur stâlp central, în regiunea Spiš, a fost relativ 
contemporană cu perioada edificării bisericilor fondate de Cazimir cel Mare în 
Polonia Mică28.  

Dintre ordinele cerşetoare, dominicanii au fost primii care au folosit 
deja în prima jumătate a secolului al XIII-lea construcţii cu două nave la 
bisericile lor din Paris şi Toulouse. Motivele adoptării acestui tip de plan atât de 
timpuriu au fost puse, printre altele, pe seama sărăciei extreme care a 
caracterizat ordinul imediat după înfiinţare, pe dificultăţile tehnice de acoperire 
a spaţiilor cu deschidere mare şi pe dorinţa de a avea interioare cât mai puţin 
fragmentate29. Bisericile cu două nave ale dominicanilor (iacobinilor) din Franţa 
s-au individualizat prin înlocuirea axialităţii obişnuite est-vest cu o axă 
funcţională şi vizuală pe direcţia nord-sud, materializată prin poziţionarea 
corului călugărilor împreună cu altarul în nava de nord, în timp ce nava de sud 
era rezervată laicilor. 

Franciscanii au realizat la început biserici cu două nave inegale, cea mai 
veche fiind cea de la Seligenthal (Turingia), ridicată înainte de 1250, tipul fiind 

                                                 
25 Erich Bachmann, „Architektur bis zu den Hussitenkriegen”, în Karl M. Swoboda (ed.), Gotik in 
Böhmen, München, 1969, pp. 94-95.  
26 Statistica indică 17 biserici cu două nave păstrate până astăzi, dar se presupune că numărul 
acestora a fost cel puţin dublu, cf. Juraj Žáry, Dvojloďové kostoly na Spiši [Biserici cu două nave 
în Spiš], Bratislava, 1986, p. 302. 
27 Žáry, Dvojloďové, p. 303. Nava fostei biserici minorite a fost transformată şi ea, în anul 1671, în 
stil baroc. 
28 Wecławowicz, Gothic churches, p. 183. Interpretările iconografice pentru edificiile poloneze 
diferă de cele pentru exemplele din Slovacia. În cazul bisericilor cu două nave construite sub 
patronajul regelui Cazimir, în special colegiata din Wiślica, s-a avansat ipoteza că ar simboliza sala 
de audienţe a palatului papal de la Avignon, fără să aibă vreo legătură cu structurile poloneze 
anterioare, cum ar fi biserica dominicanilor din Poznan. Cf. Walter C. Leedy Jr., „The 
iconography of the double nave church scheme in 14th century Poland”, în Évolution générale et 
développements régionaux en histoire de l’art. Actes du XXIIe congrès international d’histoire de 
l’art, Budapest, 1969, Tome I, Budapest, 1972, p. 502, 505. Pentru bisericile din Slovacia, se 
presupune că a existat o justificare funcţională dată de aranjarea spaţiului interior şi de segregarea 
audienţei pe sexe, respectiv plasarea altarului unei sfinte în capătul navei nordice (partea destinată 
femeilor) şi al unui sfânt în capătul celei sudice (partea rezervată bărbaţilor), cf. Žáry, Dvojloďové, 
p. 303.  
29 Richard A. Sundt, „The Jacobin Church of Toulouse and the Origin of Its Double-Nave Plan”, în 
The Art Bulletin, 71 (1989), 2, p. 188, 197. 
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preluat la numeroase edificii ale ordinului din landurile germane, unde până la 
sfârşitul secolului al XIII-lea au fost ridicate nu mai puţin de 32 de asemenea 
structuri30. Modelul a migrat destul de timpuriu spre răsărit, apărând în 1234 la 
biserica clariselor din Praga, iar în deceniul următor la cea minorită din 
Olomouc (Moravia, 1242-1247).  

Nicăieri în Europa, tipul de plan cu două nave nu a cunoscut, însă, o atât 
de mare răspândire ca în Austria, unde mai bine de o treime din totalul 
bisericilor gotice au fost construite cu două axe31; exemplele cuprind nu doar 
biserici ale ordinelor mendicante, ci şi biserici parohiale, colegiate, de pelerinaj, 
hospitaliere, precum şi capele. Prototipul halei cu două nave de lăţimi egale, cor 
decroşat şi stâlpi în axul corului a fost introdus de biserica călugăriţelor 
dominicane din Imbach (Austria Inferioară), o construcţie fondată în 1269 şi 
terminată înainte de 1285. Modelul a fost adoptat ulterior la biserica clariselor 
din Dürnstein, o ctitorie nobiliară fondată în 1289, care reia forma traveelor 
alungite, oblonge, de la Imbach, dar pe o structură mai dezvoltată în lungime, 
cu patru stâlpi în ax. Tot un exemplu timpuriu de hală simetrică a fost şi biserica 
minorită din Viena, în prezent o hală cu trei nave, care iniţial a avut doar două 
nave despărţite printr-un şir de patru stâlpi şi acoperite cu bolţi în cruce pe 
ogive (Fig. 7)32.  

În Austria Inferioară se păstrează exemplul bisericii franciscane din 
Enns, care este o hală simetrică, având două nave boltite rezultate din 
transformarea unei biserici sală de secol XIII, după construcţia capelei familiei 
Walsee pe latura de nord a navei (cca. 1343) (Fig. 8)33. 

O structură cu două nave egale au construit în anul 1351 şi franciscanii 
din Dresda, pe un plan similar cu cel al Georgskapelle de lângă biserica 
augustinienilor eremiţi din Viena, în care ambele nave erau terminate la est cu 
abside poligonale identice34.  

Remarcabil pentru structurile austriece cu două nave este faptul că tipul 
a fost adoptat la câteva biserici de pelerinaj, începând din a doua jumătate a 
secolului al XIV-lea, cu Maria Pöllauberg (cca. 1370) şi continuând cu 

                                                 
30 Schenkluhn, Architektur, p. 89, 143. 
31 Walther Buchowiecki, Die gotischen Kirchen Österreichs, Wien, 1952, p. 43. 
32 Barbara Schedl, „Zur Baugeschichte der ehemaligen Minoritenkirche in Wien”, în Mitteilungen 
der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien, 52 (2000), 2/3, pp. 2-3.  
33 Renate Wagner-Rieger, „Architektur”, în Gotik in Österreich. Ausstellungskatalog, Krems, 
1967, p. 383; Günter Brucher (ed.), Geschichte der Bildendenden Kunst in Österreich. Gotik, 
München, 2000, p. 260. 
34 Ruinată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, biserica din Dresda a fost demolată în anul 
1963. Schenkluhn, Architektur, p. 218; Günther Binding, Matthias Untermann, Kleine 
Kunstgeschichte der mittelalterlichen Ordensbaukunst in Deutschland, 3. Auflage, Darmstadt, 
2001, p. 381, fig. 499. Modelul de plan cu două nave şi două abside a mai fost folosit în Austria la 
bisericile St. Pankraz bei Nöstach şi St. Alexius a. d. Laming, vezi Buchowiecki, Die gotischen 
Kirchen, p. 237, 371.  
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exemplele din veacul următor (Sankt Florian, Magdalenaberg, Sankt Michael).  
În cursul secolului al XIV-lea, bisericile cu două nave au apărut şi în 

arhitectura ordinelor cerşetoare din Europa Central-Răsăriteană. Hala simetrică 
cu două nave a fost adoptată la biserica franciscanilor din Košice, o construcţie 
terminată înainte de 1405 şi transformată în secolul XVII într-o structură cu o 
singură navă35. Se presupune că şi minoriţii din Bratislava ar fi avut o biserică cu 
două nave simetrice şi boltite, care ar fi rezultat în urma unei transformări 
suferite înainte de mijlocul secolului al XIV-lea, când s-ar fi renunţat la forma 
iniţială cu o singură navă acoperită cu şarpantă deschisă36. 

Deşi bisericile cu două nave aparţinând ordinelor cerşetoare acoperă o 
arie geografică destul de mare, ele au apărut mai curând ca excepţii la 
prototipurile comune, respectiv bazilica şi sala, iar ulterior hala cu trei nave37. 
Atât în Transilvania, cât şi în regiunile centrale şi de sud ale regatului maghiar, 
bisericile cu două nave nu au avut prea mare ecou, tipurile dominante fiind 
bazilica şi sala, iar din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi mai ales în 
mediul urban, a apărut hala cu trei nave. Franciscanii şi dominicanii au 
construit aici în mod preponderent biserici cu o singură navă, structurile cu trei 
nave fiind cazuri mai rare38. Tabloul este însă incomplet, având în vedere că 
unele dintre construcţiile acestor ordine monastice au dispărut, iar o bună parte 
dintre cele rămase au suferit transformări în perioada barocă. 

Despre transformarea interiorului navei bisericii franciscane din Târgu 
Mureş se ştie că este opera arhitectului local Anton Türk. Proiectul nu se 
păstrează, singura sursă de informaţii despre lucrările executate fiind contractul 
semnat cu arhitectul Türk la 21 iunie 1790. Contractul prevedea construirea 
„bolţii, a coloanelor de susţinere a bolţii, a arcului principal dintre navă şi altar 
şi a tribunei”, precum şi decoraţiunile arcelor39. Totodată, maistrul se angaja să 
retuşeze toate asimetriile de pe faţadele de sud şi de vest, prin uniformizarea 

                                                 
35 Krcho János, Szekér György, „Adalékok a kassai ferences templom középkori 
épitéstörténetéhez” [Contribuţii la istoria arhitecturii bisericii medievale franciscane din Košice], 
în Andrea Haris (ed.), Koldulórendi épitészet a középkori Magyarországon [Arhitectura ordinelor 
mendicante din Ungaria medievală], Budapest, 1994, p. 355. 
36 Ingrid Ciulisová, Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola [Biserica medievală 
franciscană din Bratislava], în Ars, 1-3 (2000), p. 92.  
37 Din totalul celor 300 de biserici construite de dominicani şi franciscani în Germania, doar 44 au 
avut două nave (majoritatea franciscane), iar dintre acestea numai 13 au fost concepute ca atare, 
restul fiind rezultate din transformări. Schenkluhn, Architektur, p. 132.  
38 Hale cu trei nave au avut franciscanii din Sopron şi Okolicsnó, precum şi dominicanii din 
Sighişoara. Géza Entz, „Die Baukunst der Bettelorden im mittelalterlichen Ungarn”, în Évolution 
générale et développements régionaux, p. 490. 
39 B. Nagy, Stilusok, p. 39. În interiorul bisericii au existat de fapt două tribune baroce, dintre care 
una se află şi astăzi în capătul de vest al navei, iar cealaltă era în cor, dispusă transversal în a doua 
travee. Tribuna din cor fusese construită în 1718 şi iniţial pe ea a stat orga, până în anul 1906, 
când tribuna a fost demolată, iar orga mutată pe tribuna de vest (Tonk, Marosvásárhely, p. 6).  
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ferestrelor, care fuseseră obturate parţial după construirea cetăţii40. Coloanele la 
care se face referire în contract reprezentau, se pare, pilaştrii care urmau să fie 
construiţi pe pereţii longitudinali ai navei şi care trebuiau să susţină arcele 
dublouri ale viitoarelor bolţi aplatizate, prevăzute din proiect să aibă partea 
superioară realizată pe sistemul unui tavan din lemn armat cu sârmă şi trestie 
(Fig. 9)41. Acelaşi principiu constructiv a fost aplicat la biserica parohială 
romano-catolică din Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita) şi la biserica evanghelică 
din Cenade (jud. Alba), atribuite tot lui Anton Türk, doar că în cazul navei 
bisericii din Târgu Mureş deschiderea este ceva mai mare42. 

Informaţii din izvoare şi argumente pentru datare 
Potrivit ultimelor cercetări, prezenţa franciscanilor la Târgu Mureş este 

atestată pentru prima dată în anul 1332, într-o listă cu aşezămintele din 
Transilvania ale Ordinului Minorit43. Contextul întemeierii conventului 
franciscan şi data începerii construcţiei bisericii franciscane nu sunt cunoscute, 
informaţiile de care dispunem din surse scrise oferind doar dovezi indirecte 
despre istoria acestui aşezământ. Prima atestare documentară a bisericii datează 
din anul 1400, într-o indulgenţă papală acordată de Bonifaciu al IX-lea pentru 
altarul principal, „fondat şi înzestrat în cinstea Sfintei Maria Fecioara, aflat în 
biserica fraţilor minoriţi din piaţa Târgului Secuilor”44. Indulgenţa putea fi 
primită în fiecare an, pe durata zilei de 25 martie, la sărbătoarea de Buna 
Vestire, şi prevedea absolvirea deplină a păcatelor celor care vizitau altarul şi 
contribuiau la menţinerea acestuia; primirea credincioşilor începea cu patru zile 
înainte, pentru a asigura timpul necesar guardianului conventului şi celor şase 
fraţi preoţi, numiţi de el, să asculte spovezile, să acorde iertarea şi să impună 
penitenţe tuturor celor care aspirau la beneficiile indulgenţei. 

Documentul are o semnificaţie mai complexă decât cea strict legată de 
datarea construcţiei bisericii franciscane din Târgu Mureş. Indulgenţa acordată 
de Bonifaciu al IX-lea era asociată cu indulgenţa acordată anual, în data de 2 
august, celor care vizitau biserica Santa Maria degli Angeli in Portiuncula, de 
lângă Assisi. Vestita şi controversata indulgenţă Portiunucula, al cărei promotor 

                                                 
40 B. Nagy, Stilusok, p. 39.  
41 Ibidem. 
42 Ibidem, pp. 35-38. 
43 Romhányi F. Beatrix, „A ferenc-rendiek Marosvásárhelyen. A magyarországi ferences 
kolostorok XIV. jegyzékéned datálási problémai” [Franciscanii în Târgu Mureş. Problemele de 
datare ale însemnărilor conventelor franciscane din Ungaria secolului XIV], în Pál-Antal Sándor, 
Szabó Miklós, Marosvásárhely történetéből [Din istoria Târgu Mureşului], I, Marosvásárhely, 
1999, pp. 192, 254; Soós, The Franciscan friary, p. 253.  
44 „[...] altare maius, fundatum et dotatum in honore beate Marie virginis, in ecclesia domus 
fratrum Minorum in foro opidi Ciculi [...]”, Monumenta Vaticana Hungariae, Series I, Tomus IV 
(Bullae Bonifacii IX), Budapest, 1889, p. 274, nr. 329; Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének 
története Magyarországon 1711-ig [Istoria Ordinului Franciscan în Ungaria, până la 1711], vol. I, 
Budapest, 1923, p. 203; Entz, Erdély, p. 379.  
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a fost, prin tradiţie, însuşi Sf. Francisc, a jucat un rol important în activitatea 
devoţională din cadrul şi de sub patronajul Ordinului fraţilor minoriţi. În 
vigoare şi astăzi, ea a devenit în secolul XIV populară în toată creştinătatea, 
fiind asimilată cu „o celebrare a umilinţei şi carităţii Sfântului Francisc”45. După 
capitlurile generale franciscane din 1339 (Viterbo) şi 1394 (Assisi), în data de 2 
august, ziua hramului bisericii Santa Maria degli Angeli in Portiuncula, în toate 
bisericile ordinului se celebrau două liturghii, una în onoarea Sf. Francisc şi 
cealaltă în beneficiul credincioşilor pelerini plecaţi la Assisi46. Caracterul special 
al indulgenţei constă, pe de-o parte, în faptul că, prin tradiţie, este considerată 
de origine divină şi atribuită iniţiativei Sf. Francisc, iar pe de alta în puterea sa 
plenară, care implică deplina iertare a tuturor păcatelor săvârşite din momentul 
botezului47. În timpul pontificatului lui Bonifaciu al IX-lea (1389-1404), 
indulgenţa Portiuncula a fost conferită cu destul de mare largheţe în varii 
scopuri şi pentru numeroase biserici, atât din cadrul Ordinului Minorit, cât şi 
din afara lui, printre cele din urmă aflându-se bisericile parohiale din Haarlem 
(1397) şi Košice (1402)48. În anul 1440, aceeaşi indulgenţă a fost acordată de 
Eugen al IV-lea tuturor franciscanilor observanţi şi celor din ramura terţiară49.  

Textul documentului este incomplet, dar lasă să se înţeleagă că dreptul 
de a numi şase preoţi confesori se adresa atât guardianului de atunci, părintele 

Anton Székely, cât şi urmaşilor săi în fruntea conventului franciscan din 
Târgu Mureş, de unde s-a desprins concluzia că indulgenţa a rămas în vigoare 
până la secularizarea din 1556. Nu există indicii clare referitor la necesitatea 
indulgenţei pentru finanţarea unor lucrări de construcţii şi este posibil ca 
acordarea ei să fi avut ca scopuri principale impulsionarea audienţei fraţilor 
minoriţi în rândul populaţiei din regiune şi asigurarea unor resurse pentru 
întreţinerea conventului50. Translarea efectelor indulgenţei conferite în 2 august 
pelerinilor de la biserica de lângă Assisi asupra celor care vizitau anual, în ziua 

                                                 
45 Robert W. Shaffern, „Indulgences and Saintly Devotionalism in the Middle Ages”, în CHR, 84 
(1998), p. 659.  
46 Francesco Antonio Benoffi, Compendio di storia minoritica, Pesaro, 1829, p. 30.  
47 Textul indulgenţei se bazează pe un document apocrif emis de papa Honorius al III-lea, în 1223, 
vezi P. Laurent, Dissertation théologique sur l’indulgence de La Portioncule, Paris, 1863, p. 14, 22, 
85; Diana Webb, Pilgrims and pilgrimage in the Medieval West, London, 2001, p. 64.  
48 Biserica parohială din Haarlem a primit dreptul la această indulgenţă la solicitarea ducelui 
Albrecht I de Bavaria, pentru cei care vizitau biserica în prima duminică de după Rusalii. În anul 
1393, Benedict al IX-lea a acordat aceeaşi indulgenţă bisericii franciscane din Monte Alverna, 
pentru data de 17 septembrie, ziua stigmatelor Sf. Francisc (Laurent, Dissertation, p. 61; Jan van 
Herwaarden, Een profane pelgrimage naar de middleeuwen, Hilversum Verloren, 2005, p. 97; 
Webb, Pilgrims, p. 69). La Košice, la fel ca la Haarlem, acordarea indulgenţei era legată de 
finanţarea şantierului de reconstrucţie a bisericii parohiale. Tim Juckes, The Parish and 
Pilgrimage Church of St. Elizabeth in Košice, Turnhout, 2011, p. 33. 
49 Laurent, Dissertation, p. 63.  
50 Pentru efectul indulgenţei asupra conventului franciscan din Tg. Mureş şi importanţa acestuia 
în regiune, a se vedea şi Soós, The Franciscan friary, pp. 267-272.  
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de 25 martie, altarul principal dedicat Sf. Maria din biserica franciscană din 
Târgu Mureş, i-a conferit celei din urmă un statut special. S-ar pune problema 
dacă indulgenţa Portiuncula a condus implicit la transformarea bisericii din 
Târgu Mureş într-un loc de pelerinaj de importanţă locală sau cel mult 
regională, aşa cum ar lăsa să se înţeleagă conţinutul documentului şi cum s-a 
afirmat în literatură51. Cei şase preoţi confesori amintiţi în document, împreună 
cu priorul, care timp de patru zile trebuiau să asculte spovezile credincioşilor, să 
acorde absolvirea păcatelor şi să impună penitenţe, prefigurează existenţa unui 
aflux de vizitatori la altarul principal, care puteau proveni din diverse părţi ale 
voievodatului sau chiar din afara lui. 

Începând din anul 1444, conventul franciscan din Târgu Mureş a făcut 
parte din ramura observantă a Ordinului Minorit52. Alte informaţii din izvoare 
cuprind câteva donaţii testamentare făcute bisericii, în anul 1453, şi respectiv 
conventului, în 1471, apoi în 1523 un lăsământ de 100 de florini din partea 
vicevoievodului Leonard Barlabási, pentru a fi înmormântat în claustrul 
franciscanilor53. După secularizarea conventului şi alungarea franciscanilor în 
anul 1556, biserica, împreună cu clădirile conventului, a intrat în posesia 
oraşului. Deşi la începutul secolului al XVIII-lea din clădirile medievale nu mai 
rămăsese mare lucru în afară de biserică, în anul 1735 franciscanii au făcut 
demersuri pentru retrocedarea conventului, dar fără succes54.  

Din faza gotică a construcţiei bisericii s-a conservat mai bine corul, în 
timp ce nava păstrează doar învelişul gotic, reprezentat de pereţii exteriori cu 
contraforturile, ferestrele şi cele trei portaluri de pe faţadele de vest, sud şi nord. 
Corul este compus din trei travee dreptunghiulare şi o absidă pentagonală în 
capătul răsăritean, marcate de contraforturi scurte, care nu depăşesc cu mult 
partea superioară a ferestrelor. Exteriorul se remarcă prin lipsa decorului 
arhitectural şi prin ambrazura simplă, cu laturi teşite, a ferestrelor, care doar 
spre interior sunt prevăzute cu ancadramente decorative, profilate cu două 
toruri cilindrice; deschiderile ferestrelor erau iniţial cu aproape un metru mai 
înalte, partea inferioară fiind în prezent obturată cu zidărie de cărămidă55. 

Nava este luminată prin două ferestre înalte plasate pe faţada de vest şi 
cinci pe cea de sud, care au deschideri prevăzute cu ancadramente din piatră, 
cele dinspre spre sud fiind profilate cu o scotie largă, iar cele de la vest cu toruri 
în formă de pară. Diferenţele dintre navă şi cor, atât în ceea ce priveşte 

                                                 
51 Adrian A. Rusu (coord.), Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş, Cluj-Napoca, p. 253; Soós, The Franciscan friary, p. 253.  
52 Karácsonyi, Szt. Ferencz rendjének, p. 203. 
53 Entz, Erdély, pp. 379-380. 
54 Boros Fortunát, Az erdélyi ferencrendiek [Franciscanii ardeleni], Cluj, 1927, p. 130. 
55 Scurtarea ferestrelor corului este marcată şi pe secţiunile din releveul întocmit de László 
Debreczeni în 1941, păstrat la arhiva Târgu Mureş a Eparhiei Reformate a Ardealului, col. 
Planuri.  
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configurarea soclului, cât şi a ancadramentelor ferestrelor, indică o desfăşurare a 
construcţiei bisericii în două etape distincte. Biserica are trei portaluri, respectiv 
pe laturile de vest, sud şi nord ale navei, ultimul fiind destinat odinioară intrării 
din claustru. Componente de plastică arhitectonică din faza gotică se mai 
păstrează doar la portalurile de vest şi de sud, precum şi în perimetrul corului.  

Portalul de vest are o deschidere în arc frânt cu arhivolta înaltă şi 
ambrazura adâncă, modelată cu o alternanţă de toruri cilindrice şi cu secţiuni în 
formă de pară, care la naşterea arhivoltei sunt întrerupte de o friză de capiteluri 
cu decor vegetal în basorelief (Fig. 10). Forma portalului corespunde unui 
prototip din perioada goticului matur, care poate fi întâlnit în a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea şi în cursul veacului următor la construcţii religioase din 
Europa Centrală şi Central-Răsăriteană. Pe plan local, analogiile cuprind 
portalurile bisericilor parohiale din Aţel, Baia Mare, Băgaciu, Buzd, Curciu, 
Reghin, Richiş, precum şi portalurile pe faţadele de vest şi nord ale navei 
bisericii reformate din Turda Veche. Deşi detaliile morfologice indică ateliere 
diferite, exemplele enumerate se înscriu în aceeaşi schemă compoziţională, 
ilustrată de ambrazura adâncă (realizată de regulă prin scoaterea portalului în 
rezalit), friza continuă de capiteluri şi laturile profilate cu toruri încadrate de 
scotii, la fel ca arhivolta. O parte dintre monumentele enumerate pot fi datate 
pe baza informaţiilor din izvoare înainte de anul 1400, cum sunt bisericile din 
Baia Mare, Reghin şi Turda Veche56; ele reprezintă repere pentru o încadrare a 
construcţiei navei bisericii franciscane din Târgu Mureş între ultimul sfert al 
secolului al XIV-lea şi începutul veacului următor.  

După cum se ştie, atât franciscanii, cât şi dominicanii au avut 
reglementări pentru arhitectura propriilor edificii, care erau prevăzute deja în 
primele constituţii. Aceste reglementări, cu caracter restrictiv, se regăsesc mai 
rar ad litteram în imaginea edificiilor medievale ale celor două ordine. 
Construcţia bisericii franciscane din Târgu Mureş a avut loc în perioada 
constituţiilor farineriene, aprobate la capitlul general al ordinului întrunit la 
Assisi, în anul 1354; în materie de arhitectură, acestea au păstrat vechile 
restricţii privind limitarea bolţilor la zona sanctuarului, interzicerea turnurilor 
clopotniţă, a vitraliilor şi a decoraţiei excesive, introducând un amendament 
prin care ministrul provincial putea acorda dispensă de la aceste reglementări, 
pentru motive întemeiate57. Cu sau fără dispensă, bolţile au apărut în navele 

                                                 
56 Vătăşianu, Istoria, pp. 117, 233-34, 247; Victor Roth, Geschichte der Deutschen Baukunst in 
Siebenbürgen, Strassburg, 1905, p. 33; Szilárd Papp, „Note privind istoria construcţiei bisericii 
parohiale medievale din Baia Mare”, în Tibor Kollár (ed.), Arhitectura religioasă medievală din 
Satu Mare, Nyiregháza, 2011, p. 197. În afara Transilvaniei, portaluri similare există la câteva 
monumente din secolul XIV şi începutul veacului următor din regiunea Spiš (Levoča, Veľký 
Slavkov).  
57 Statutele farineriene, după numele ministrului general Guillaume Farinier, au rămas în vigoare, 
cu o scurtă întrerupere, până în anul 1500. Gabriella Villetti, Studi sull’ edilizia degli ordini 
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bisericilor franciscane deja din secolul XIII şi multe edificii medievale au fost 
înzestrate cu turnuri clopotniţe la îngemănarea navei cu corul. Cea mai veche 
mărturie despre înfăţişarea bisericii franciscane din Târgu Mureş este cuprinsă 
într-o cronică din secolul XVII, intitulată Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz, 
din care aflăm că ferestrele erau înzestrate cu vitralii, în interior a existat o orgă, 
iar turnul a avut un orologiu58. Din păcate, multe detalii constructive şi 
decorative din faza gotică au dispărut, iar din cele rămase până astăzi puţine 
sunt autentice. 

Concluzii  
În cele şase secole de existenţă, biserica din cetatea Târgu Mureş a trecut 

printr-o suită de degradări urmate de renovări, care au fost înregistrate în 
documente sau în mărturiile unor contemporani. Intervenţiile la care a fost 
supus monumentul gotic de-a lungul timpului i-au adus acestuia modificări atât 
formale, cât şi de substanţă. Plecând de la premiza că un singur document sau o 
mărturie constituie o dovadă necesară, dar nu şi suficientă, pentru elucidarea 
problemelor legate de trecutul unui monument, iar „pentru a ajunge la un stadiu 
de certitudine, ar trebui să coroborăm documentul cu alte documente de dată şi 
de provenienţă similare”59, putem adăuga că în arhitectură acestea trebuie 
completate cu dovezi materiale obţinute prin săpătură şi cercetare de arheologia 
clădirii. Pentru fosta biserică franciscană din Târgu Mureş dispunem de două 
documente, constând dintr-o relatare scrisă şi un plan, care indică deopotrivă 
existenţa unui edificiu cu două nave înaintea renovării de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. Nici una dintre aceste dovezi nu este însă suficient de bine 
fundamentată pentru a nu lăsa loc de interpretări. Însemnările pastorului 
reformat Gábor Nemes sunt privite în istoriografie cu destul de mare rezervă, 
iar inexactităţile din planul Schmidt, ilustrate de lipsa de aliniere a stâlpilor 
centrali cu axele contraforturilor, respectiv de numărul prea mare de 
contraforturi de pe faţada nordică a bisericii faţă de situaţia actuală, ridică 
semne de întrebare privind obiectivitatea lor. Totuşi, afirmaţiile din documentul 

                                                                                                                            
mendicanti, Roma, 2012, pp. 25-26. 
58 Cronicarul local Nagy Szabó Ferencz (1581-1658) ne-a lăsat o descriere sintetică şi subiectivă, 
fără relevanţă pentru arhitectura edificiului, care este totuşi singura mărturie despre imaginea 
bisericii din cetate înaintea primei mari devastări produse de incendiul din 1601. Astfel, aflăm că 
aceasta fusese „atât de frumoasă, încât era cu adevărat o podoabă de biserică”, avusese ferestre 
decorate cu vitralii atât de frumoase încât nu aveau pereche în Transilvania şi o orgă „mare şi 
bună” aşezată într-un „lăcaş şi un loc făurite atât de frumos şi de împodobit, încât nici acelea nu 
au pereche în Transilvania”. Autorul mai aminteşte faptul că, în anul 1602, odată cu lucrările de 
refacere a cetăţii, au fost zidite ferestrele bisericii şi au fost practicate ochiuri de tragere, iar 
acoperişul a fost învelit cu ţigle aduse de la biserica protopopială din Nicoleni. Mikó Imre, Erdélyi 
történelmi adatok [Date istorice ardelene], vol. I, Kolozvár, 1855, p. 71; Orbán, Székelyföld, IV, p. 
123; Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz (1580-1658), ediţie de Ştefania Gáll Mihăilescu, 
Bucureşti, 1993, pp. 107-108. 
59 Erwin Panofsky, Artă şi semnificaţie, Bucureşti, 1980, pp. 36-37. 
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scris sunt confirmate de reprezentarea din documentul grafic (sau invers, dacă 
luăm în considerare cronologia redactării), fapt ce, în mod vădit, înclină balanţa 
dinspre stadiul de ipoteză, spre cel de certitudine, în ceea ce priveşte existenţa 
unei faze în care biserica din cetatea Târgu Mureş a avut două nave. În acelaşi 
timp s-ar pune problema vechimii acestei faze, respectiv dacă stâlpii au fost 
contemporani cu zidirea navei gotice sau au fost introduşi mai târziu. Până la 
efectuarea unor săpături sau a unor cercetări de arheologia clădirii în interiorul 
navei, existenţa unei biserici hală cu două nave rămâne de luat în considerare ca 
o posibilă etapă din trecutul monumentului.  

 
 

 

 
 

Fig. 1. Ansamblul cetăţii din Târgu Mureş în sec. XIX  
(desen de Greguss Ján, după Orbán, Székelyföld, IV, p. 127). 
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Fig. 2. Fosta biserică franciscană, actuală reformată, din cetate.  
Faţada sudică (foto: M. S. Salontai). 

 

 
 

Fig. 3. Paul Schmidt, Planul cetăţii din Târgu Mureş, 1772 (Österreichisches 
Staatsarchiv – Hofkammerarchiv, Rb 467). 
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Fig. 4. Fosta biserică franciscană înaintea renovării de la sfârşitul sec. XVIII,  
planul Schmidt, 1772 (detaliu). 

 

 
 

Fig. 5. Vedută cu ansamblul cetăţii din Târgu Mureş în anul 1735, detaliu 
(Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv, Gla9/560ß). 
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Fig. 6. Fosta biserică franciscană, propunere de reconstituire a planului cu două nave pe 
baza desenului lui Paul Schmidt (prelucrare după Ionescu,  

Istoria arhitecturii, I, p. 178, fig. 106). 

 
 
 

 
 

Fig. 7. Biserica minorită din Viena, planul fazei cu două nave (după Schedl, Zur 
Baugeschichte, p. 2, fig. 3). 
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Fig. 8. Biserica minorită din Enns, vedere interioară spre vest (foto: M. S. Salontai). 

 

 
 

Fig. 9. Biserica din cetatea Târgu Mureş, vedere interioară spre est (foto: M. S. Salontai). 
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Fig. 10. Biserica din cetatea Târgu Mureş,  
portalul vestic (foto: M. S. Salontai). 
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ANALIZE ALE FRAGMENTELOR DE FRESCĂ DESCOPERITE LA BIZERE 
ÎN ANII 2001-2009 (I) 
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Cercetările arheologice din anii 2001-2009 desfășurate în perimetrul 

complexului monastic de la Bizere1 au scos la iveală, din decoraţiile fostelor 
clădiri, nu doar mozaicuri (in situ ori fragmente izolate) şi sculptură romanică, 
dar şi o cantitate apreciabilă de frescă fragmentară. Niciun astfel de martor nu  
s-a păstrat însă in situ. Dimensiunile fragmentelor sunt variate, și toate au sub 
15 cm (Fig. 1). La multe dintre ele s-au putut distinge de la început o serie de 
culori (gri-albastru, roşu, alb, negru, galben și chiar verde – într-un caz), straturi 
succesive de tencuială şi zugrăveli, dar și o tehnică de bună calitate a frescei. În 
cazul câtorva dintre ele s-a remarcat și faptul că au făcut parte dintr-o pictură 
figurativă, unele linii ușor modulate sau curbate arătând că ar putea să provină 
de la veșminte și aureole de sfinţi (Fig. 2).  

Deşi, în general, materialul arheologic de la Bizere, pe parcursul celor 10 
campanii desfășurate în total până acum, a fost recuperat pe o suprafaţă mare și 
din straturi de pământ și dărâmătură foarte bulversate, s-a observat că unele 
rămășiţe de frescă se concentrează în secţiuni arheologice practicate în două 
zone: în cea a aripii de răsărit a claustrului, de la biserica principală spre 
refectoriu2 – cu cea mai mare cantitate recuperată, ce ar putea să depășească 1 
m2 – și în alta, de la vest de claustru și de biserică, în exterior. Din păcate, 
contextul arheologic este irelevant, singura observaţie utilă în legătură cu el ar 
putea să provină din colţul de sud-est al claustrului, anume din S7/2004, unde 
bucăţile de frescă s-au găsit deasupra nivelului podelei de cărămidă a porticului. 

Starea precară în care au fost recuperate arheologic, nevoia de a vedea 
dacă există diferenţe de calitate și tehnică la fragmentele descoperite și, în 
general, de a obţine mai multe date despre urmele atât de fărâmiţate ale acestui 
tip de zestre parietală ne-au impus apelul la un prim set de analize de laborator. 
Probele au fost selectate din perimetrul bisericii principale și al claustrului, dar 
și din zona exterioară de la vest de ansamblul celor două. Acestea au fost 

                                                 
 This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, 
CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0477. 
 Pictor restaurator, IMAGO PICTA Târgu-Mureș. 
 Lector universitar doctor, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul de 
Istorie, Arheologie şi Muzeologie. 
1 Referinţe bibliografice pentru abaţia benedictină de la Bizere se găsesc în prezentul volum, la I. 
Burnichioiu, „Lavatorium-ul abaţiei Bizere – de la arheologie la reconstituire”, nota 5.  
2 Vezi planul claustrului de la Bizere schiţat la fig. 4, p. 113, din acest volum. 
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denumite după secţiunile în care au fost descoperite. Spre exemplu, A`C`6.2003 
înseamnă că proba provine din secţiunea arheologică A`C`6 din anul 2003.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Fragmente de frescă identificate în cursul săpăturii arheologice. 

 
 

 
 

Fig. 2. Fragmente de frescă descoperite în S7/2004, în colţul de sud-est al claustrului. 
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Analize efectuate 
Mostrele de frescă selectate au fost supuse la examinări microscopice 

(stereomicroscopice și în lumină polarizată), teste microchimice, stratigrafii, 
măsurători micrometrice, microfotografii digitale.  

Raportul dintre liantul și agregatul mortarului s-a apreciat la nivel 
microscopic, prin descompunerea unor probe de mortar cu HCl 32% pe lama 
microscopică.  

Determinarea pigmenţilor s-a făcut pe baza caracteristicilor și 
comportamentului microscopic specific în lumină polarizată a particulelor de 
pigmenţi răzuiţi din probe. În scopul analizei microscopice sub lumină 
polarizată, probele de pigmenţi au fost înglobate în balsam de Canada (indice de 
refracţie 1,52-1,53). Pentru determinări s-a folosit un microscop Carl Zeiss 
Stereo Discovery, iar imaginile au fost realizate cu un aparate foto digitale 
AxioCam Icc1 și Canon EOS D400. 

Proba A`C`6.2003, provine dintr-o secţiune arheologică dispusă 
transversal pe biserica principală, în vecinătatea celei prin care s-a descoperit 
„mozaicul mare”. La acest fragment, culoarea galbenă, peste care se distinge o 
dungă roșie, a fost aplicată pe un strat de culoare gri. Sub straturile de culoare se 
poate diferenţia următoarea succesiune de jos în sus: strat de tencuială, mai 
multe straturi pe bază de var și alte două de tencuială. Un fragment extras din 
stratul având galben și roșu a fost supus testului de fier. Proba a fost tratată cu 
HCl 10%, după care s-a adăugat soluţie de ferocianură de potasiu 10% și 
picătura a devenit albastră, iar după adăugarea unei picături de NaOH şi-a 
recăpătat culoarea iniţială. Rezultatele fiind pozitive, se poate spune că 
pigmenţii sunt pământ ocru-galben și pământ ocru-roşu. Stratul de culoare gri a 
fost obţinut din amestecul carbonat de calciu (var) și negru de carbon. 
Particulele de pigment negru analizate cu microscop în lumină polarizată au 
următoarele caracteristici optice: sunt izotrope, au structură fibroasă, capetele 
prezintă rupturi așchioase, iar în lumină transmisă au o nuanţă de brun-închis 
spre negru. În concluzie, este vorba de negru de carbon cu origine vegetală. 
 

     
 

Fig. 3. Proba A`C`6.2003. Fotografii la stereomicroscop: vedere și secţiune. 
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Fig. 4. Proba A`C`6.2003: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: 
pigmentul galben tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 

     
 

Fig. 5. Proba A`C`6.2003: fotografie la stereomicroscop și în lumină polarizată:  
verso-ul stratului de culoare gri şi particulele de pigment negru. 

 
Proba S7.2004. Provine din secţiune arheologică din colţul sud-estic al 

galeriei claustrului. Structura ei este similară cu a celei anterioare. Straturile de 
culoare au fost aplicate peste cele de tencuială. Pigmenţii au fost supuși testului 
de fier, iar rezultatele au fost pozitive. Așadar, putem spune că pigmenţii de 
galben și roșu sunt pământ ocru-roşu și pământ ocru-galben. 

 

    
 

Fig. 6. Proba S7.2004: fotografie digitală normală. 
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Fig. 7. Proba S7.2004: fotografie digitală normală și la  
stereomicroscop – vederea și secţiunea probei. 

 

    
 

Fig. 8. Proba S7.2004: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: 
pigmentul roșu tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 
Proba S11.2004. Primul strat de tencuială observat în cazul ei reprezintă 

var-nisip, în proporţie de 1:1. Particulele de agregat au muchii rotunjite, iar în 
tencuială pot fi observate cuiburi de var (la toate nivelurile). Dimensiunea 
acestora nu depășește 2,3 mm. Particulele de agregat au o scară largă de 
granulaţie, cu dimensiuni între 0,2-1,89 mm. În tencuială se poate găsi și 
cărămidă pisată. Într-un procent redus tencuiala conţine și cărbune, dar 
prezenţa acestuia este accidentală. 

Al doilea strat care urmează la această probă este unul de tencuială cu 
var și nisip, cu un raport de 2:1. Dimensiunea particulelor de aici este sub 0,8 
mm. Ca adaos găsim particule de cărămidă pisată, ale căror dimensiuni nu 
depășesc 1,55 mm. În succesiune se găsesc apoi aplicate mai multe straturi pe 
bază de var, iar cel din urmă strat din tencuială, situat direct sub stratul de 
culoare, conţine var și nisip în proporţie de 3:1. Tratat cu HCl diluat, liantul se 
descompune instantaneu, cu efervescentă intensă. Particulele de agregat au 
muchii rotunjite. Granulometric, agregatul se poate repartiza în două fracţiuni: 
una foarte fină, argiloasă, de dimensiuni pelitice și una mai grosieră cu agregate 
de dimensiuni între 0,1-0,4 mm. Se observă și adaos de cărămidă pisată. 
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Culorile galben și roșu, după testul de fier cu rezultat pozitiv, s-au 
dovedit a fi pământ ocru-roşu și pământ ocru-galben. Iar despre culoarea neagră 
analizată cu microscop în lumină polarizată putem constata că este carbon de 
origine vegetală. 

 

       
 

Fig. 9. Proba S7.2004: fotografii digitale normale, faţă-verso. 

 

    
 

Fig. 10. Proba S7.2004: fotografie digitală normală și la stereomicroscop (secţiune). 

 

    
 

Fig. 11. Proba S7.2004: fotografie stereo-microscopică. Particulele solide  
după tratarea cu HCl 10% din tencuiala cea mai de jos. 
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Fig. 12. Proba S7.2004: fotografie stereo-microscopică. Particulele solide  
după tratarea cu HCl 10% din tencuiala din mijloc. 

 

   
 

Fig. 13. Proba S7.2004: fotografie stereo-microscopică. Particulele solide  
după tratarea cu HCl 10% din tencuiala de sub stratul de culoare. 

 

    
 

Fig. 14. Proba S7.2004: fotografie în lumină polarizantă cu particulele  
de pigment negru. 

 

Proba S12.2004. Stratigrafia fragmentelor ei este asemănătoare cu cea de 
dinainte. Rezultatul testului de fier al culorilor roșu și galben a fost pozitiv, de 
aceea putem spune că sunt pământ ocru-roşu și pământ ocru-galben. 
Provenienţa din S12/2007 – secţiune care a surprins parte din biserica principală 
și colţul dinspre curte al galeriei claustrului –, este de semnalat, chiar dacă 
mostrele de frescă au fost recuperate dintr-o stratigrafie deranjată.  
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Fig. 15. Proba S12.2004: fotografie digitală normală, faţă-verso. 

 

      
 

Fig. 16. Proba S12.2004. fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: pigmentul 
galben tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi cu NaOH. 

 

     
 

Fig. 17. Proba S12.2004: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: pigmentul 
roșu tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi cu NaOH. 

 

   
 

Fig. 18. Proba S12.2004: fotografie la stereomicroscop, vedere și secţiune. 
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La această probă se observă că, direct pe stratul de tencuială, s-a aplicat 
un strat de culoare neagră, apoi unul de albastru. Pe baza analizelor în lumină 
polarizată, putem afirma că particulele negre sunt carbon de origine vegetală. 
Caracteristicile particulelor de albastru sunt următoarele: sunt izotropice, în 
lumină transversală având culoare albastră intensă, iar în nicoli încrucișaţi fiind 
aproape invizibili. După tratarea cu HCl de 10%, particulele își pierd culoarea 
albastră, și rămân decolorate. Pe baza acestor observaţii putem afirma că este 
vorba de pigmentul numit ultramarin. 

 

     
 

Fig. 19. Proba S12.2004: fotografie digitală normală și la 
stereomicroscop, vederea probei. 

 

     
 

Fig. 20. Proba S12.2004: fotografie în lumină transversală, cu nicoli încrucișaţi 
și cu filtru de lambda. 

 
Proba S22.2005. Fragmentele acestei probe provin din S22/2005, care s-a 

practicat la sud-est de biserica principală, acolo unde, în alte mănăstiri, se află 
sacristia. Pe suprafaţa tencuielii lor se poate distinge un strat cu roșu și galben. 
Și în cazul lui, testul de fier a fost pozitiv. 

 

       
 

Fig. 21. Proba S22.2005: fotografie digitală normală, faţă-verso și secţiune. 
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Fig. 22. Proba S22.2005: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: pigmentul 
roșu tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 
Proba S69.2007. Stratigrafia acestor mostre care provin dintr-o secţiune 

arheologică dispusă pe partea răsăriteană a claustrului, corespunde cu a cea 
probelor descrise mai sus. Pe ultima tencuială s-a aplicat o pictură din care avem 
galben și roșu. Testele pentru fier au fost pozitive, iar pigmenţii sunt, așadar, 
pământ ocru-galben și pământ ocru-roşu. 

 

   
 

Fig. 23. Proba S65.2007: fotografie digitală normală, faţă-verso. 
 
Proba S71.2007. La aceste probe se observă tot negru (carbon vegetal) și 

galben (pământ ocru). De asemenea, stratigrafia probelor este la fel precum la 
cele anterioare. Toate provin din S71/2007, secţiune arheologică dispusă de la 
nord la sud, transversal, și a făcut legătura dintre biserică și porticul claustrului 
aflat la sud. 
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Fig. 24. Proba S71.2007: fotografie digitală normală, faţă-verso. 
 

      
 

Fig. 25. Proba S71.2007: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: pigmentul  
galben tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 
Proba S101.2009. Pe suprafaţa tencuielii se vede un strat de culoare 

roșu-închis cu o dungă albă. După testul de fier pozitiv, putem afirma că 
pigmentul este pământ ocru-roşu. 
 

   
 

Fig. 26. Proba S101.2009: fotografie digitală normală, vedere și secţiunea probelor. 
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Fig. 27. Proba S101.2009: fotografie la stereomicroscop, vedere și secţiune. 

 

   
 
Fig. 28. Proba S101.2009: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier: pigmentul  

roșu tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 
Proba S107.2009. În cazul său găsim o nuanţă de roșu-închis pictată 

direct pe tencuială. Rezultatul testului de fier a fost pozitiv, pigmentul este 
pământ ocru-roșu. Tencuiala conţine mult var, și se observă cuiburi de var cu 
diametrul sub 0,9 mm. Raportul dintre var și agregat s-a apreciat la aproximativ 
3:1. Tratat cu HCl diluat, liantul se descompune instantaneu, cu efervescentă 
intensă. Particulele de agregat au muchii rotunjite. Dimensiunea particulelor 
sunt sub 2,7 mm. Se observă cărămidă pisată, mărimea lor nu depășeşte 1 mm. 

 

     
 

Fig. 29. Proba S107.2009: fotografie la stereomicroscop, vederea și secţiunea probei. 
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Fig. 30. Proba S107.2009: fotografie la stereomicroscop. Particulele solide din tencuială 
sub stratul de culoare în timpul și după tratarea cu HCl 10%. 

 

    
 

Fig. 31. Proba S107.2009: fotografie la stereomicroscop a testului pentru fier:  
pigmentul roșu tratat cu HCl 10%, apoi cu K4[Fe(CN)6] şi NaOH. 

 
Observaţii finale 
La probele S101.2009 și S107.2009, prelevate din secţiuni practicate la 

exteriorul claustrului, spre vest, găsim sub stratul de culoare numai un strat de 
tencuială, bogat în var. În cazul celor din S101, marginile rotunjite și pictate 
indică faptul că provin din suprafeţe de margine, cum ar fi cele de la o 
ambrazură de fereastră. Pe aceste probe se află un pigment de pământ ocru-roșu. 

La probele A`C`6.2003, S7.2004, S11.2004, S22.2005, S69.2007 și 
S71.2007, recuperate din secţiuni arheologice dispuse pe biserica principală și 
mai ales în claustru, s-a constat o stratigrafie diferită de cea a probelor din 2009. 
După două straturi de tencuială mai vechi și mai multe straturi conţinând var, a 
apărut și stratul-suport al picturii. Tencuiala conţine var și nisip, fără prea mari 
diferenţe. Mici variaţii apar mai ales în ceea ce priveşte proporţiile de liant și 
nisip, precum și la granulaţia umpluturii.  

Ultimul strat de tencuială, pe care s-au aplicat culorile, conţine cel mai 
mult var, iar dimensiunile particulelor de nisip sunt cele mai mici. În tencuială 
pot fi observate cuiburi de var, ceea ce indică faptul că liantul a fost obţinut prin 
stingere uscată, tipic tencuielii medievale. La fiecare tencuială a fost adăugată 
cărămidă pisată, ca material hidraulic, pentru a creşte duritatea mortarului.  
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Într-un procent redus, tencuielile conţin și cărbune; prezenţa lui este însă 
accidentală.  

Structura probelor (cu două straturi de tencuială, urmate de straturi de 
var, apoi iar de tencuială) indică faptul că zidăria pe care fresca a apărut era mai 
veche. Fresca a fost realizată cel mai târziu, dar nu la foarte mult timp după 
tencuieli și zugrăveli cu var. Între pigmenţii utilizaţi pentru realizarea acestei 
fresce s-au aflat: pământ ocru-galben, pământ ocru-roşu, cărbune vegetal. Alţi 
pigmenţi ar putea să fie găsiţi pe fragmente ce nu au fost încă analizate în 
laborator.  

Pe una dintre probe, S12.2004, deasupra stratului de culoare neagră se 
vede un strat de culoare albastră. Din analizele microscopice, a rezultat că 
aceasta provine din ultramarin natural3. În general, acest pigment scump de 
sorginte orientală, asemănător aurului, se utiliza pentru suprafeţe mai reduse, 
cel mai des pentru haina Fecioarei Maria. Este posibil ca și în acest caz, proba 
având stratul pictural în care s-a folosit ultramarin să provină de la o 
reprezentare a Fecioarei. Pe de altă parte, folosirea ultramarinului, alături de 
caracteristicile tehnice ale resturilor de frescă sugerează că la abaţia Bizere, cel 
puţin în zona bisericii principale și a claustrului, de unde provin mostrele din 
anii 2003-2007 analizate acum, s-a comandat o lucrare costisitoare din punct de 
vedere financiar. Și cum se cunoaște că ultramarinul s-a utilizat după secolul al 
XII-lea în pictura din Europa4, iar aici stratul care îl conţine este apărut după 
ceva timp de la construcţie, se poate spune că adoptarea frescei se află între 
lucrările mai târzii de la Bizere. Părţile de complex în care au apărut majoritatea 
acestor fragmente (biserica și aripa răsăriteană a claustrului) este însă una foarte 
afectată de distrugeri; după inundaţii, fundaţiile au fost pe alocuri scoase până la 
ultima piatră, podelele (din cărămidă) distruse pe mari porţiuni, așa încât 
contururile unor încăperi sunt greu de trasat, iar rămășiţele de pictură dificil de 
asociat cu ele. Cu toate acestea, continuarea analizării mostrelor de pictură ar 
putea ajuta la înţelegerea unui capitol mai larg, al decoraţiilor parietale din 
întreg ansamblul recuperat la Bizere, alături de sculpturi și de mozaicurile care 
au fost atât pavimentare, cât și parietale. 

 
 

                                                 
3 http://www.pigmentum.hu/paletta-kek-szl.pdf (accesat: 30 noiembrie 2013). 
4 C. Hoeniger, „The identification of blue pigments in early Sienese paintings by color infrared 
photography”, în Journal of the American Institute for Conservation, 30 (1991), 2 (consultat 
online la: http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic30-02-001.html, 30.11.2013). 
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Cu prilejul unui nou proiect de restaurare, la cererea antreprenorului 

general, s-au realizat în anul 2013 o serie de sondaje stratigrafice parietale la 
biserica „veche” (cu hramul Naşterea Maicii Domnului) din Galda de Jos (Fig. 1, 
a-b). Scopul principal al sondajelor a fost determinarea stratigrafiei tencuielilor, 
localizarea picturilor murale, a oricăror altor decoraţii parietale aflate sub 
tencuieli, a eventualelor elemente arhitecturale înzidite/tencuite, determinarea 
perioadelor de intervenţii asupra construcţiei, dar și observarea stării de 
conservare.  

Prima menţiune documentară a localităţii provine din anul 1280, care 
ne dă numele de Gald. În anul 1318, este pomenită biserica parohială catolică cu 
hramul Sf. Elisabeta, iar în registrele de dijmă papală, din anul 1332, apare şi 
plebanul Dominicus. Apoi, în mai multe rânduri chiar, în secolul al XIV-lea, se 
pomenesc clădiri care erau în posesia membrilor familiei nobiliare de Galda. O 
biserică ortodoxă la Galda de Jos îşi sprijină existenţa medievală pe două izvoare 
scrise provenind din secolele XV-XVI. Primul se referă la populaţia românească, 
care în anul 1461 plătea cincizecimea oilor şi „dreptul preotului”. Al doilea, din 
anul 1509, este cel în care episcopul catolic al Transilvaniei (care preluase moşia 
nobiliară de la Galda, prin donaţii, încă din secolul al XIV-lea) ordona 
plebanului şi parohienilor săi din Galda să nu permită construcţia unei biserici 
ortodoxe în cimitirul bisericii catolice. Se pare că, biserica ortodocşilor se afla în 
cimitirul acestora sau în proximitatea lui, pe fostul pământ al episcopiei, care 
fusese iniţial, până la donaţie, al nobililor. Biserica este menţionată în anul 1733 
în folosinţa greco-catolicilor, iar între anii 1760-1762, în cea a ortodocșilor. 
Ulterior, a fost abandonată pentru cult (1906), în favoarea unui nou lăcaș mai 
spaţios. Deja în acea perioadă se afla într-o stare destul de precară. Apoi, a fost 
expropriată de la contele Arpád Kemény, ca urmare a unei solicitări din anii 
1928-1929, cu intenţia de a fi conservată ca monument istoric. În anii 1966-
1970 a demarat, în sfârșit, un proiect de restaurare. În 1968 au fost iniţiate și 
săpături arheologice în interiorul şi exteriorul ei, dar rezultatele nu se cunosc. 
În urma lor a rămas doar – la interiorul absidei de azi –, marcajul în pardoseală 
al unei abside mai vechi, rectangulare, de sorginte medievală. Ulterior, în 1973, 
au fost efectuate alte reparaţii la nivelul zidăriei şi al acoperişului1.  

                                                 
 Pictor restaurator atestat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
1 Eugenia Greceanu, Ioana Cristache-Panait, „Biserici românești din raionul Alba Iulia”, în MA, 
XI (1966), 4-6, pp. 316-330; Marius Porumb, „Vechea biserică din Galda de Jos (jud. Alba), un 
monument al arhitecturii medievale româneşti din Transilvania”, în AMN, XVII (1980), pp. 518-
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Biserica, de dimensiuni modeste, este alcătuită din naos, pronaos şi 
absidă semicirculară uşor decroşată. Naosul are o boltă semicilindrică din lemn 
(probabil executată la restaurarea trecută), iar absida o calotă sferică. Altarul se 
desparte de naos printr-un iconostas de zid având doar două intrări, ambele cu 
închideri semicirculare, simple, la părţile superioare. În partea vestică a 
pronaosului, deasupra acoperişului, s-a ridicat o clopotniţă din lemn, care acum 
se află în renovare (Fig. 1, b). Singura intrare în biserică este pe latura sudică a 
pronaosului, printr-un portal de piatră de factură barocă provincială. Accesul 
din pronaos în naos se face printr-o deschidere care odinioară a avut portal gotic 
(Fig. 3). Doar montanţii cu muchiile teșite pe colţuri dovedesc că a fost gotic, 
pentru că partea superioară i-a fost modificată pentru a i se face deschiderea mai 
înaltă. La dreapta şi la stânga intrării sunt două deschideri semicirculare, care 
permit comunicarea dintre naos şi pronaos. Deasupra intrării, dezaxată, în 
timpanul zidului vestic al naosului, se găsește o fereastră circulară cu profilatura 
stelată, cioplită dintr-o singură bucată de piatră (Fig. 4, a). Naosul mai are două 
ferestre dreptunghiulare, simple, pe latura sudică, în timp ce absida este 
luminată de ferestre de aproximativ aceeași formă, poziţionate pe sud şi est. 
Pardoseala pronaosului este acum alcătuită în parte din lespezi de piatră, cu 
dimensiuni variate. Unele au fost cu certitudine lespezi de mormânt, iar altele 
pietre de construcţie, unele cu semne de îmbinare. 

Zidăria. Materialul de construcţie al bisericii este alcătuit din piatră de 
râu şi piatră spartă. Cărămida este utilizată doar sporadic, cu precădere la 
intervenţiile ulterioare constatate la pronaos şi la zidul iconostasului sau la 
zidurile care susţin pe est şi vest bolta semicilindrică din lemn a navei. La 
sondaje nu s-au identificat urme de la eventuale deschideri mai vechi (intrări, 
ferestre) care să fi fost între timp obturate. Doar pe zidul nordic al absidei, în 
exterior, se vede o îngroșare a zidăriei, însă existenţa ei se poate justifica prin 
prezenţa proscomidiei de la interior.  

 Exteriorul bisericii. Pe suprafaţa exterioară a zidurilor se observă o 
tencuială recentă, pe care o presupunem aplicată în anii 1960-1973. Această 
tencuială este realizată pe bază de nisip şi var, cu adaos de ciment, având o 
grosime de cca. 2 cm. Pe toată suprafaţa ei se remarcă un strat de zugrăveală de 
culoare bej-roz (Fig. 1). La aplicarea tencuielii cu ciment, straturile de epocă au 

                                                                                                                            
529; Idem, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania, București, 1998, p. 131; Entz 
Géza, Erdélyi építészete a 11-13. században [Arhitectura Transilvaniei în secolele XI-XIII], 
Kolozsvár, 1994, pp. 71-72; Idem, Erdélyi építészete a 14-16. században [Arhitectura Transilvaniei 
în secolele XIV-XVI], Kolozsvár, 1996, p. 291; Gheorghe Fleșer, Biserici românești de zid din 
judeţul Alba, Alba Iulia, 2001, pp. 67-70; Ileana Burnichioiu, Biserici parohiale şi capele private în 
comitatele Alba şi Hunedoara (1200-1550), Teză de doctorat, Bucureşti, Universitatea Naţională 
de Arte, 2009, pp. 235-240. 
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fost îndepărtate în proporţie de 90-95%. S-au păstrat doar mici pete izolate din 
tencuiala veche, care avea în compoziţie nisip şi var.  

În zonele inferioare, de la nivelul de călcare până la cota de 100-150 cm, 
se găseşte tencuiala mai recentă, având în compoziţie mai mult ciment. 
Umiditatea capilară delimitează foarte bine cele două tencuieli. Pe partea 
nordică se poate sesiza că pronaosul a fost alipit ulterior la naos, cele două 
zidării nefiind ţesute. 

Îndepărtând tencuielile din dreptul contraforturilor marcate pe teren la 
nivelul de călcare, prin restaurarea din anii ’70, nu am găsit niciun indiciu ca 
aceste contraforturi să fi fost legate de zidăria bisericii. Mai mult, în zonele în 
care acestea ar fi trebuit să fie unite cu zidăria, am observat tencuială de epocă 
cu zugrăveală. Prin urmare, este evident că fostele contraforturi reprezintă 
adăugiri târzii la corpul bisericii. 

Deasupra bolţii absidei, după scoaterea acoperișului, s-a făcut vizibil 
pinionul zidului estic al naosului, realizat din piatră, iar pe el urma lăsată de 
acoperişul în două ape al absidei medievale care a fost demolată (Fig. 2).  

Interiorul pronaosului. Pe zidurile de sud, vest și nord ale pronaosului 
tencuiala de epocă a fost și ea îndepărtată în proporţie de cca 80-90%. Doar mici 
suprafeţe dintr-o tencuială veche, având straturi succesive de zugrăveli albe, au 
mai fost cruţate, probabil pentru aderenţa ultimului strat. În schimb, pe latura 
estică, care are și suprafeţe cu pictură pe alocuri, s-au constatat mai multe 
fragmente de tencuieli vechi, din mai multe perioade (Fig. 3). Totodată, în jurul 
ferestrei circulare se observă un mortar de culoare brun-roşiatică, care nu se 
poate observa în alte zone. Pe spiţele oculus-ului au fost incizate iniţial şi 
epigrafe, dintre care se pot descifra literele greceşti ale abrevierii numelui lui 
Iisus: XC (Fig. 4, a-c). De asemenea, pe ancadramentul acestei ferestre se 
observă şi fragmente dintr-un strat de culoare galbenă suprapus de altul verde. 

Primul strat de tencuială de pe latura vestică (exterioară) a naosului 
(acum aflată la interiorul pronaosului) are grosimea de 1,5-2 cm şi urmăreşte 
denivelările zidului de piatră. Tencuiala are în compoziţie var şi nisip de râu. Pe 
suprafaţa ei se află un strat de nuanţă alb-gălbui, căruia îi succede o tencuială cu 
strat pictural. Tencuiala-suport a picturii are în compoziţie mult var, proporţia 
de umplutură fiind minimă (max. 15-20%). Iar stratul pictural figurativ, 
policrom, este aplicat pe o suprafaţă bine sclivisită, dar care s-a păstrat doar 
fragmentar. Picturile au fost realizate cel mai probabil în tehnică mixtă, fresco-
secco, în unele zone pigmenţii având o aderenţă bună, iar în altele stratul lor 
fiind pulverulent sau parţial pierdut (Fig. 11). Din ele s-a păstrat un chenar 
decorativ din cercuri întrepătrunse, şi o galerie de sfinţi. Numele sfinţilor au 
fost pictate între linii incizate în tencuiala proaspătă; pe alocuri, acestea s-au 
șters, păstrându-se numai liniile orizontale incizate. La colţurile nordic şi sudic, 
ca şi în zona de sub golurile semicirculare, stratul pictural a fost acoperit de 
tencuiala din anii 1960-1970.  
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Pictura pronaosului aparţine celui de-al doilea strat prezent în interiorul 
altarului, cea care se poate asocia cu inscripţia de la proscomidie, lângă silueta 
Sfântului Atanasie cel Mare (colţul nord-vestic): AN(UL) DOMNULUI 1752 
IULIE 12.  

Interiorul naosului. Pe zidurile de nord, sud şi vest ale naosului, 
tencuiala de epocă s-a păstrat în proporţie de cca 65-70%. Este vorba despre un 
strat cu grosimea de 1,5-2 cm, aplicat direct pe zidărie și care îi urmăreşte 
denivelările. Tencuiala are o nuanţă roşiatică, fapt ce poate fi cauzat de un 
incendiu. Presupunem că este vorba de un incendiu, deoarece această alterare 
roşiatică dispare treptat spre adâncimea tencuielii. Pe suprafaţa ei sunt straturi 
succesive de zugrăveli albe şi de reparaţii ale tencuielilor din diferite perioade. 
În zona inferioară s-a aplicat o tencuială cu ciment până la cota de 100-150 cm, 
iar sub ea, tencuiala de epocă s-a păstrat doar parţial.  

Pe zidul iconostasului cu cele două intrări se observă următoarea 
stratigrafie: a) strat de tencuială de var cu zugrăveală albă; b) tencuială cu strat 
pictural. Cel din urmă se observă fragmentar pe suprafaţa peretelui 
iconostasului şi pe tâmpla acestuia (Fig. 5). Având în vedere că pe tâmplă s-a 
aplicat şi un al doilea strat pictural în secolul al XVIII-lea (contemporan cu cel 
întâlnit pe pentru latura vestică a naosului, spre pronaos), primul strat este 
vizibil doar în zonele unde al doilea strat a căzut (Fig. 8). Zidul este despărţit de 
tâmplă de o grindă de lemn orizontală care se găsește în această poziţie încă din 
perioada ridicării peretelui. Tencuiala cea mai veche este una realizată aproape 
integral din var, cu un procent foarte redus de umplutură. Grosimea ei nu 
depăşeşte 0,8 cm, a fost bine sclivisită, şi are o nuanţă roşiatică. Pictura are un 
„desen pregătitor” realizat cu pensula, de culoare roşu-deschis. În prezent, 
nuanţele vizibile ale picturii cuprind o gamă de roşu, de la bordo-roşu închis 
până la roz. Pigmenţii pe bază de oxid de fier au fost amestecaţi cu var. Având 
în vedere alterările de culoare ale mortarului din naos şi culoarea roşiatică a 
tencuielii picturii, putem presupune că aspectul actual monocrom al picturii 
poate fi rezultatul unui incendiu.  

Stratul pictural este parţial acoperit de tencuiala din anii 1960-1970, în 
prezent fiind vizibile doar trei porţiuni care ar însemna în total o suprafaţă de 
aproximativ 3-4 m2 (Fig. 5). În partea stângă şi în cea centrală a iconostasului se 
poate distinge o galerie de sfinţi (Fig. 6, a-b) cu figura lui Iisus (tronând?) în 
centru. În partea dreaptă se observă figura unui sfânt ierarh, care a fost 
identificat anterior cu Sfântul Nicolae (Fig. 7)3, bust, de dimensiuni mari, aflat și 
până acum la vedere. Trăsăturile feţei sale sunt indistincte acum, dar veșmântul 
și mâna binecuvântând trădează o pictură de foarte bună calitate. În zona 
inferioară, bustul sfântului are un chenar realizat din două linii orizontale 

                                                 
2 Porumb, Dicţionar, p. 131. 
3 Identificat astfel și anterior: vezi Porumb, Dicţionar, p. 131. 
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paralele, între care, pe o bandă de nuanţă deschisă, se observă o inscripţie cu 
litere chirilice, alungite. Inscripţia este în mare parte pierdută, fiind vizibile, de 
fapt, doar urmele imprimate ale literelor. Sub chenar se observă şi marginile 
sclivisite ale tencuielii cu pictură. Din punct de vedere stilistic, această pictură 
mai veche din naos este de factură bizantină, forme elegante, degradeuri pe 
portrete, și blicuri de alb ce trădează un pictor experimentat, şcolit. În același 
timp, atât caracterul literelor, cât şi modul de pictare a portretelor sugerează un 
pictor care picta şi icoane. Datarea picturii şi aşezarea ei în context va fi posibilă 
după decaparea suprafeţelor acoperite cu straturi de mortar şi var. Având în 
vedere elementele arhitecturale vechi (chenarul uşii gotice, fereastra circulară 
de acelaşi stil), în mod ipotetic pictura poate fi considerată ca datând din a doua 
jumătate a secolului XV-lea – începutul secolului al XVI-lea.  

c) În zona tâmplei, stratul pictural medieval este acoperit de un strat de 
tencuială cu pictură realizată în veacul al XVIII-lea, care se poate lega de anul 
1752 din altar şi de pictura descrisă pentru faţada vestică, exterioară, a naosului. 
În zona superioară este vizibilă scena Răstignirii, iar sub ea o galerie de sfinţi 
aşezaţi între arcade. Acest al doilea strat a fost realizat pe o tencuială cu 
grosimea de 0,5-1 cm, având în compoziţie mult var. După aplicarea unei 
zugrăveli albe s-a realizat „desenul pregătitor” cu pensula, în galben. Culorile au 
fost aplicate deja pe tencuiala uscată în tehnica a secco. Din această cauză, 
stratul pictural este friabil şi parţial pierdut (Fig. 8, 9). 

Interiorul altarului. Tencuiala celui de-al doilea strat pictural, de epocă 
modernă, se observă şi pe intradosul intrărilor în altar. Pictarea lor s-a petrecut 
după ce golurile au fost înălţate și apoi tencuite. Apoi, tencuiala modernă trece 
în altar, unde acoperă integral interiorul. Acolo constituie primul strat aplicat 
pe zidărie. În intervenţia din anii 1960-1970, în altar au fost tencuite fisurile 
stratului pictat și crăpăturile zidăriei, dar aceste intervenţii au acoperit parţial şi 
stratul pictural (Fig. 10). În apropierea nivelului de călcare se observă iarăși 
reparaţii cu tencuială având ciment. Tot atunci, bolta absidei a fost consolidată 
cu beton armat.  

În concluzie... 
Biserica este alcătuită dintr-o navă dreptunghiulară medievală, probabil 

datând de dinaintea sfârşitului de secolul XV, cu o absidă semicirculară 
decroşată şi un pronaos de epocă modernă. Zidul iconostasului cu două intrări 
este şi el medieval şi poartă o mare suprafaţă de pictură medievală, de bună 
calitate, realizată cel târziu în prima jumătate a veacului al XVI-lea, care ar 
merita o rapidă punere în valoare. Nava medievală a avut altă absidă, 
rectangulară, al cărei plan a fost marcat în pardoseală, iar acoperişul a lăsat urme 
în pod, pe zidul estic al navei.  

Documentele scrise, împreună cu situaţia găsită la cercetările de 
parament (prin care a devenit cert că iconostasul este medieval), demonstrează 
că ne aflăm în faţa unei relicve foarte valoroase, de la o biserică ortodoxă 



LÓRÁND KISS 

 242

medievală de zid. Ea a trecut printr-o reparaţie la sfârşitul secolului al XV-lea 
(după cum ne arată fereastra gotică târzie, dezaxată, din vestul naosului, cu 
analogii la biserica parohială a Aiudului4), apoi printr-un incendiu. Din 
alterările de culoare putem presupune că la un moment dat, în intervalul 
secolelor XVI-XVIII, biserica a ars. Apoi, în veacul al XVIII-lea, a intervenit o 
altă reînnoire, în care s-a ridicat alt altar, s-au supraînălţat zidurile şi s-au 
practicat alte ferestre, mai largi, pe latura sudică a navei.  

La mijlocul secolului al XVIII-lea (1752) s-a realizat şi o nouă pictură, 
din care se află la vedere suprafeţe pe latura vestică a naosului (spre pronaos), pe 
tâmpla iconostasului şi în absidă. Toate aceste picturi au aceleaşi caracteristici 
tehnice şi stilistice, fiind cu certitudine executate de acelaşi atelier. 

Starea de conservare. Până în anul 2013, anul începerii unui nou proiect 
de restaurare, biserica a fost acoperită cu o şindrilă care era deteriorată, găurită, 
și a cărei structură de lemn era compromisă5. În zonele inferioare, din exterior 
şi interior (acolo unde se află încă şi pictură medievală sau de secol XVIII), unde 
a fost utilizat mult ciment, umiditatea capilară variază între 100-150 cm. În 
interior, tencuielile cu ciment au fost aplicate până la cotele de 100-140 cm de 
la nivelul de călcare, iar umiditatea capilară atinge 130-140 cm înălţime. Pe 
latura nordică a altarului, în zona inferioară a peretelui, se observă şi alge verzi. 
În exterior, nivelul de călcare este mai ridicat cu cca. 40 cm faţă de interior, 
favorizând păstrarea umezelii. Tencuiala picturii medievale s-a desprins zidărie, 
pe alocuri, iar marginile ei s-au fisurat. Stratul pictural este friabil, pulverulent. 
Pe suprafaţa lui se remarcă eflorescenţe saline şi un strat de impurităţi (fum, 
praf aderent). De asemenea, tencuiala pe care s-a așezat pictura din veacul al 
XVIII-lea s-a desprins de straturile anterioare (în cazul tâmplei şi pronaosului). 
La fel, stratul pictural din altar este și el pulverulent, friabil şi parţial pierdut. Pe 
suprafaţa lui iese bine în evidenţă un strat aderent de fum, grăsimi, praf. De 
asemenea, pictura este plină de numeroase zgrafite, cu nume, date şi locuri, în 
majoritate datând din anii 1950-1960.  

 
 
 
 

                                                 
4 Burnichioiu, Biserici parohiale, p. 213. 
5 La momentul realizării cercetării de parament vechiul acoperiş era demontat, biserica având un 
acoperiş provizoriu.  
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Fig. 1. Biserica veche din Galda de Jos, în 2011 și 2013. 
 

 
 

Fig. 2. Urmele acoperișului absidei demolate. 
 

 
 

Fig. 3. Zidul de vest al naosului.  
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Fig. 4. Fereastra circulară a naosului cu epigrafe.  
 
 

 
Fig. 5. Vedere spre zidul estic al naosului, cu suprafeţe din cele două straturi picturale. 
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Fig. 7. a-c. Sfânt ierarh binecuvântând – pe zidul estic al naosului (spre sud) – vedere 

generală și detalii. 
 
 
 



Studiu de parament la biserica ortodoxă „veche” din Galda de Jos 

 247

 
 

 
 

Fig. 8. Cele două straturi pictate (medieval și modern) pe tâmpla naosului.  
 

 
 

Fig. 9. Detaliu din pictura de la 1752 de pe zidul estic al naosului. 
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Fig. 10. Secvenţă din pictura absidei (sec. XVIII) cu zgrafite și reparaţii din sec. XX. 
 
 

 
 

Fig. 11. Detaliu de brâu decorativ din pictura de la 1752 (pronaos). 
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RECENZII 
 
 

A gyulafehérvári székesegyház főszentélye 
[Corul catedralei din Alba Iulia], Papp 
Szilárd (red.), Budapest, Teleki László 
Alapítvány, 2012, 260 p. + il. 

La 2 martie 2013, istoricul de artă 
Géza Entz ar fi împlinit o sută de ani. A 
decedat neaşteptat, acum douăzeci de ani, 
chiar de ziua lui de naştere, în faţa 
locuinţei, în drum spre sărbătorirea 
aniversării sale. Tânărul istoric de artă, 
ajuns la Cluj în 1941, descoperea bogăţia 
zestrei patrimoniale a Transilvaniei prin 
excursii făcute în împrejurimi, prilejuri 
care l-au determinat să se dedice cercetării 
epocii medievale şi arhitecturii 
Transilvaniei. Rezultatul acestor cercetări 
s-a materializat, pe lângă un mare număr 
de articole, în trei volume ample, ce 
tratează arhitectura transilvană: două 
colecţii mari de documente, apărute 
postum, şi una dintre rarele monografii 

arhitecturale medievale din istoriografia maghiară, despre catedrala din Alba Iulia1. 
 Acum, când avem prilejul să ne bucurăm de volumul de studii prilejuit de 

restaurarea corului catedralei din Alba Iulia, ce a avut loc între anii 2009-2011, vedem 
rezultatul unei altfel de organizări a cercetărilor: cea a colaborării dintre specialişti ai 
diferitelor epoci, metode şi subiecte, reunindu-se într-o nouă monografie arhitecturală a 
unei părţi a catedralei. Cadrul acestei colaborări este determinat de exigenţele specifice 
ale activităţii de protecţia monumentelor, un proces în decursul căruia cercetătorii 
trebuie să acţioneze rapid, când limitele de timp restrânse ale proiectării şi execuţiei 
intervenţiilor nu permit derularea unor studii prelungite, minuţioase și exhaustive, și 
care rar au şansa să producă abordări monografice. Necesitatea formării unei baze 
ştiinţifice a proiectării şi șansele oferite de excavaţii, cercetări de parament aprofundate, 
efectuabile datorită instalării schelelor, analizele obţinute de restauratorii de pictură și 
piatră pot fi fructificate doar prin colaborări strânse, cum a fost cazul şi la Alba Iulia. 
Volumul este alcătuit din nouă studii semnate de zece autori, şi a apărut într-o serie 
unică în contextul bazinului carpatic, a publicării sistematice, bianuale, de către 

                                                 
1 Entz G., Erdély építészete a 11-13. században [Arhitectura Transilvaniei în secolele XI-XIII], 
Kolozsvár, 1994; Entz G., Erdély építészete a 14-16. században [Arhitectura Transilvaniei în 
secolele XIV-XVI], Kolozsvár, 1996; Entz G., A gyulafehérvári székesegyház [Catedrala din Alba 
Iulia], Budapesta, 1958; vezi şi G. Entz: „La cathédrale de Gyulafehérvár (Alba Iulia)”, în AHA, V 
(1958), pp. 1-40; G. Entz, „Die Baukunst Transsilvaniens im XI–XIII. Jahrhundert”, în AHA, XIV 
(1968), pp. 4-48, 127-175.  
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Fundaţia László Teleki din Ungaria, a rezultatelor cercetării ansamblului arhitectural 
din Alba Iulia: catedrala şi palatul arhiepiscopal. Seria a fost începută cu volumul 
Danielei Marcu Istrate, autoare şi în monografia de faţă, cu valorificarea cercetărilor 
arheologice din jurul palatului episcopal, şi continuată cu un amplu studiu incluzând și 
catalogul lapidariului recent constituit, întocmit de Márton Sarkadi1.  

Autorii volumului sunt cercetători – restauratori, arheologi, arhitecţi, istorici de 
artă – din cele două ţări legate de istoria catedralei din Alba Iulia: Ungaria şi România. 
Studiile nu sunt independente: cele aproape o sută de trimiteri reciproce – nu există 
articol care nu s-ar conecta prin astfel de note de subsol la celelalte, majoritatea la cel 
puţin trei dintre ele – încadrează articolele într-o reţea întreţesută de intenţia bine 
conturată a redactorului în conformitate cu cerinţele unităţii organice, ce caracterizează 
în mod special monografiile. Această unitate creată prin referinţele la cercetările 
„colegilor de breaslă”, bazată pe (re)cunoașterea și integrarea reciprocă a studiilor, 
evidenţiază universalitatea ştiinţei.  

După cum se ştie, Uniunea Europeană şi alte organizaţii reuşesc cu greu să 
obţină sprijinul cetăţenilor și să producă o solidaritate reală − ideea abstractă a Europei 
unite nu este una palpabilă pentru cetăţenii continentului. Un domeniu important al 
programelor de cercetare patronate de instituţiile europene este cel al culturii, 
incluzând analiza şi prezentarea relaţiilor, similarităţilor şi diferenţelor culturale, care 
leagă şi separă popoare, naţiuni, ţări, grupuri de indivizi, dar şi sprijinul formelor de 
expresie proprii acestor identităţi astfel recunoscute. Cu ajutorul acestor programe de 
lungă durată, Uniunea Europeană şi Comisia Europeană încearcă să creeze cadrele 
ideatice ale unei cetăţenii europene, apelând la unitatea culturală, dincolo de ideea 
„cetăţeniei” politice a Uniunii Europene. Convenţia-cadru de la Faro din 2005, privind 
valoarea socială a patrimoniului cultural2 a fost creată în vederea satisfacerii acestei 
ambiţii. Un rezultat important al acestei convenţii este introducerea ideii comunităţii 
patrimoniale (heritage community / communauté patrimoniale) în gândirea europeană. 
În definiţia oferită de Convenţie, „comunitatea patrimonială este alcătuită din oameni 
care preţuiesc anumite aspecte specifice ale patrimoniului cultural, pe care doresc să le 
susţină şi să le transmită generaţiilor viitoare prin acţiuni publice”3. Posibilitatea creării 
unei comunităţi patrimoniale este independentă de stăpânirea patrimoniului trecutului, 
deci cetăţenii Europei au posibilitatea să se lege afectiv de elemente patrimoniale aflate 
pe teritoriul altor ţări. Conceptul comunităţii patrimoniale se dovedeşte a fi de ajutor în 

                                                 
1 D. Marcu Istrate: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti 
kutatása (2000-2002) [Cercetarea arheologică a catedralei romano-catolice şi palatului episcopal 
din Alba Iulia], Budapesta, 2008; Sarkadi M., „s folytatva magát a régi művet”. Tanulmányok a 
gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről [Studii despre istoria catedralei și 
palatului episcopal din Alba Iulia], Budapesta, 2010. 
2 Council of Europe: Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Faro, 
27 October 2005. Ungaria a semnat şi ratificat convenţia în 2012 şi a pus-o în aplicare în 2013; 
toate statele fostei Iugoslavii au aderat la ea, Slovacia şi Ucraina au semnat-o deja, dar încă nu au 
ratificat-o. România încă nu a semnat convenţia (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ 
ChercheSig.asp?NT=199&CM=8&DF=&, accesat în 28.02.2013). 
3 Article 2, b: „a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural 
heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to 
future generations”. 
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tratarea unor serii de probleme legate atât de muzee, cât şi de monumente, oferind astfel 
Ungariei şansa, dar şi responsabilitatea şi datoria, de a evalua, cerceta şi restaura 
patrimoniul arhitectural al bazinului carpatic nu doar pe aria statului actual, dar şi prin 
relaţionarea la ţările învecinate. Această şansă este însă simetrică, deoarece și ţările 
vecine şi cetăţenii lor au drepturi identice de a-și manifesta afecţiunea și interesul faţă 
de elementele patrimoniului de pe teritoriul Ungariei, de exemplu faţă de cele legate de 
românii din judeţul Békés. Toate aceste idei şi tendinţe nu anulează desigur tradiţiile 
vechi de două secole ale protecţiei europene a monumentelor − activitatea oficială, 
instituţională de cercetare, înregistrare sau clasare a bunurilor patrimoniale, respectiv 
demersurile juridice, de proiectare, conservare şi restaurare a lor rămân în continuare în 
sarcina experţilor.  

Procesul de restaurare a ansamblului arhitectural al Arhiepiscopiei Romano- 
Catolice de Alba Iulia şi publicarea rezultatelor acestuia se cuvine a fi evaluată în acest 
context. Putem vorbi atât despre deschiderea și accesibilitatea cercetării pentru toată 
lumea, despre evaluarea sau interpretarea valorilor comune, cât şi despre o 
responsabilitate împărţită: cea a prezervării şi transmiterii către generaţiile viitoare a 
acestora, în paralel cu bucuria unei gândiri comune.  

Este o plăcere chiar şi a ţine în mână această carte. Cu formatul şi literele 
clasice, tipărirea minuţioasă, aranjarea textului pe două coloane, cu fotografii de o 
pagină care introduc studiile, volumul este un exemplu frumos al tradiţionalismului în 
designul de carte, care se potriveşte cu conservatorismul imanent al protecţiei 
monumentelor, utilizând totodată şi tehnicile tipografice moderne, asemeni unui alt 
exemplu recent, ce tratează arhitectura ecleziastică a comitatului medieval Sătmar. Cea 
din urmă publicaţie comună, româno-maghiară, apărută în două limbi1, ca şi perechea ei 
maghiaro-ucraineană, aflată în prezent în ultima fază a ieșirii de sub tipar, constituie 
împreună cu volumul despre Alba Iulia forme exemplare de afirmare a comunităţilor 
patrimoniale culturale.  

Pe coperţile din faţă şi din spate ale volumului se găsesc două fotografii de 
arhivă, în tonuri maronii, reprezentând interiorul corului, dinspre vest, respectiv 
clădirea catedralei dinspre est. Fotografiile de pe copertă, împreună cu restul celor din 
volum şi alte numeroase relevee vechi, apar ca provenind din colecţia Oficiului 
Protecţiei Patrimoniului Cultural din Budapesta (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). 
Însă, din nefericire, această instituţie centrală a activităţii de protejare a monumentelor 
din Ungaria a fost desfiinţată în septembrie 2012, în mod neaşteptat, dar deloc 
surprinzător, având în vedere direcţia reformei administrative a ultimilor ani, vădit 
nefavorabilă protecţiei patrimoniului. Primele reacţii ale societăţii civile şi profesionale 
au comparat aceste schimbări – putem să le numim suprimare sau decapitare din 
punctul de vedere al monumentelor – survenite în protecţia instituţionalizată a 
monumentelor din Ungaria, cu desfiinţarea Direcţiei Monumentelor Istorice din 
România în 1977, de către Nicolae Ceauşescu. Cât de bine gândită și premeditată a fost 

                                                 
1 Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Szatmár megyékben, Kollár T. (ed.), Áment G., Bardoly I., Szőcs P. L. (colab.), Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 2011; Arhitectura religioasă medievală din Satu 
Mare. Circuitul bisericilor medievale din judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Satu Mare, T. Kollár 
(ed.), G. Áment, I. Bardoly, P. L. Szőcs (colab.). Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Nyíregyháza, 2011. 
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această schimbare din punctul de vedere al documentelor arhivistice menţionate, se 
poate aprecia din faptul că cei care au decis și au executat aceste reorganizări nu ştiau 
nici măcar de existenţa acestor arhive, cu atât mai puţin de utilitatea lor şi modurile lor 
de utilizare. Habar nu aveau, de exemplu − ca să ne întoarcem iarăşi la ideea comunităţii 
patrimoniale − că aceste colecţii ce constituie produsul unei evoluţii organice de peste 
140 de ani, conţin documente create înainte de 1920, privitoare la mii de monumente 
aflate astăzi pe teritoriul ţărilor vecine: acte de înregistrare ale monumentelor, relevee, 
copii după picturi murale, fotografii, diverse documente descriptive şi corespondenţă. 

Aceste colecţii asigurau accesul liber pentru toţi cercetătorii, colegii din 
străinătate, care erau întotdeauna bineveniţi acolo. Acum însă, prin desfiinţarea 
Oficiului Protecţiei Patrimoniului Cultural, posibilităţile de cercetare şi utilizare a 
acestor documente au devenit cu mult mai restrânse. Ceea ce, evident, contravine clar 
intereselor maghiare și ale comunităţii de patrimoniu, în sensul în care mult așteptatele 
activităţi de restaurare a monumentelor bazinului Carpatic, nu pot fi întreprinse la 
standarde înalte, fără cunoaşterea și integrarea acestor documente. În felul acesta, 
măsurile nechibzuite aduse de Ungaria ar putea afecta nu numai interesele ţărilor 
învecinate, dar chiar şi comunitatea sau comunităţile patrimoniale mai mici ale 
maghiarilor (nemaivorbind desigur de soarta previzibilă a monumentelor). 

Primele trei studii ale volumului prezintă cercetările de teren prealabile, 
necesare în procesul conservării. Restauratorul Lóránd Kiss a examinat stratigrafiile de 
tencuială şi zugrăveală ale clădirii. Expresia din titlu „cercetare de parament” descrie de 
fapt doar una dintre componentele investigaţiilor interdisciplinare, completate şi de 
studii de arhivă, ale restaurării. Cercetările sunt completate de releveul complex, 
realizat de Balázs Halmos şi Katalin Marótzy, foarte util în special în cazul paramentelor 
din piatră făţuită – opus quadratum –, care nu constituie doar un mijloc grafic ce 
deservește proiectarea, ci conţine o serie de aspecte de interpretare știinţifică, susţinute 
de imagini ale rezultatelor analizei celor doi. Cel de-al treilea domeniu al investigaţilor 
de teren a fost cel al săpăturilor arheologice, conduse de Daniela Marcu Istrate. 
Cercetările prezentate au decurs în mai multe etape, întotdeauna în raport cu sarcinile 
actuale ale restaurării. Rezultatele cele mai importante au fost contabilizate în cadrul 
secţiunilor arheologice deschise în interiorul corului, și sunt legate în special de 
descoperirea vestigiilor absidei romanice. Logica redacţională manifestată în ordinea 
studiilor din volum reflectă bineînţeles abstracţia unui proces ideal de reconstrucţie, 
imposibil de atins; diferitele direcţii ale cercetării au fost caracterizate de suprapuneri 
temporale, dar şi de impuneri nefaste ale lucrărilor de execuţie. Săpăturile legate de 
sacristie s-au derulat „în umbra schelelor” necesare restaurării paralele, iar cele din 
interiorul corului s-au efectuat „în prezenţa permanentă a meşterilor şi supuse nevoilor 
lor”, autoarea exprimându-și chiar şi în aceste condiţii recunoştinţa Arhiepiscopiei 
pentru şansa acordată. Bineînţeles, se mai vrea adăugată şi precizarea că rezultatele 
ştiinţifice au îmbogăţit nu doar cercetătorii, ci servesc suficientă muniţie setei de 
cunoaștere și autocunoaștere a trecutului milenar al Eparhiei şi conștiinţei istorice a 
credincioşilor şi pelerinilor. 

Următoarele patru studii s-au închegat din studiile care au pregătit lucrările de 
restaurare şi din observaţiile de teren făcute în cursul acestor lucrări. Imre Takács a 
prezentat un demers curajos de istoria artei dedicat interpretării vestigiilor primului cor 
al celei de-a doua catedrale, cu ziduri cuprinse parţial în actuala structură a primei 
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travei, respectiv cu fundaţiile absidei identificate doar prin mici segmente. Rezultatele 
convingătoare ale demersului său se datorează faptului că, în mod fericit, s-au conservat 
o serie de elemente sculpturale și decorative ale porţiunii de clădiri demolate, 
basoreliefurile des menţionate în literatura anterioară, precum și fragmente de frize 
figurative, respectiv alte reliefuri abia cunoscute, sub formă de spolii, fiind reutilizate în 
zidurile și cornișele noului cor. Faptul în sine al reutilizării acestora oferă o perspectivă 
aparte, specială asupra celui de-al doilea cor şi a constructorilor lui. Monografia acestei 
părţi a clădirii se datorează Krisztinei Havasi, care şi-a îndeplinit sarcina aleasă cu 
rigurozitatea cunoscută şi dând dovadă de o impunătoare erudiţie europeană în 
domeniu.  

Cel mai voluminos capitol al volumului este studiul redactorului, Szilárd Papp, 
o cronică a demolării şi reconstrucţiei piatră cu piatră a absidei gotice în secolul al 
XVIII-lea, în epoca barocă, conţinând și o colecţie de regeste alcătuită din sursele 
referitoare la această intervenţie. Meşterii din secolul al XVIII-lea au lucrat într-o 
manieră atât de convingătoare, încât cercetătorii, arhitecţii şi istoricii de artă ai secolului 
al XX-lea – contrar chiar şi tradiţiei locale – pur şi simplu nu au dat crezare inscripţiei 
de pe placa comemorativă de marmură din peretele nordic al absidei, ce ne relatează 
despre reconstrucţia integrală din secolul al XVIII-lea. Cercetătorii au ajuns la concluzia 
că cele cuprinse în textul plăcii au valoare de adevăr în urma conștientizării și 
interpretării „anomaliilor” semnalate de studiile preliminare ale restaurării, iar analizele 
şi investigaţiile minuţioase au avut ca rezultat identificarea unei atitudini ieşite din 
comun a constructorilor şi comanditarilor, justificată printr-o producţie arhitecturală de 
excepţie. Se cuvine a fi menţionată aici – așa cum o face şi Szilárd Papp − că o altă 
creaţie transilvăneană a goticului „baroc”, la fel de monumentală, dar de altă natură − 
Biserica Neagră din Braşov – a fost supusă și ea recent unor cercetări ample, într-o 
monografie încă nepublicată, semnată de Ágnes Bálint, demers întreprins chiar în anii 
restaurărilor de la Alba Iulia1. Mobilierul baroc al sanctuarului reconstruit în a doua 
parte a secolului al XVIII-lea, constituie subiectul abordat de Szilveszter Terdik, care a 
profitat de condiţiile mult mai favorabile pentru cercetări arhivistice, decât cele de care 
dispunea Géza Entz.  

Seria celor patru studii menţionate, ce urmăresc ordinea cronologică a 
construcţiilor, este completată de o prezentare a restaurării mobilierului de lemn în 
mare parte originar din secolul al XVIII-lea, făcută de Ferenc Mihály. Privind logica 
procesului de restaurare, studiul putea să fie inclus şi mai înainte, dar din perspectivă 
cronologică este şi aici la locul lui. Cu atât mai mult cu cât sinteza lucrărilor 
arhitecturale şi de restaurare a fost plasată nu după primele trei studii de teren, ci după 
acest studiu despre mobilierul de lemn, pe ultimul loc din volum − ca şi un ultim capitol 
din istoria arhitecturii catedralei de până acum. Informaţiile dispersate prin restul 
studiilor despre procesul de restaurare au fost rezumate într-o ordine logică de inginera 
Judit Márton, directoarea Oficiului de Arhitectură al Arhiepiscopiei – autoarea 

                                                 
1 Ziegler Bálint Á., A brassói evangélikus főtemplom (Fekete templom) 18. századi újjáépítése. 
Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben [Reconstrucţia 
bisericii evanghelice din Brașov (Biserica Neagră). Expresia identităţii comunitare confesionale, 
politice și de ordin într-o clădire reconstruită], Disertaţie PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet-tudomány doktori iskola, Budapest, 2012. 
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prezentând derularea reabilitării puţin poate unilateral, ca pe un proces fără multe 
probleme −, iar rezultatul final este ilustrat de câteva fotografii, nu foarte multe la 
număr, dar oferind perspective bine selectate şi detalii importante. Pe lângă sobrele 
imagini alb-negru care conferă eleganţă volumului, aici se simte lipsa unor fotografii 
color, care să prezinte în primul rând cromatica pieselor de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, restaurate, ca de exemplu tâmplăria uşii sacristiei şi fereastra oratoriului. Un 
alt prilej, nevalorificat, de etalare a unor imagini color ar fi fost oferit pentru 
reconstrucţiile cromatice, care ar fi putut ilustra diacronic straturile celor şapte secole 
de tencuieli şi zugrăveli identificate pe pereţii corului, utilizând releveele fine ale 
secţiunilor și ţesăturilor paramentului, realizate de Atelierul de proiectare FKM, condus 
de arhitectul Arnold Macalik, atelier care a întocmit şi proiectele de arhitectură. De 
asemenea, lucrările de restaurare și completare a elementelor din piatră ar fi meritat un 
studiu distinct – dublat de fotodocumentaţia și documentaţia grafică aferentă – 
conţinând descrierea metodelor de tratare şi completare a basoreliefurilor şi 
capitelurilor, aspecte semnalate foarte sumar în articolul lui Judit Márton. Tocmai aceste 
intervenţii, ce privesc completările capitelurilor exterioare ale ancadramentelor 
ferestrelor, precum și lacunele documentării prealabile au fost cele mai criticate, e drept, 
prin pasaje „ascunse” în câteva note de subsol. 

Judit Márton prezintă pe scurt şi sarcinile viitorului apropiat – sau ale 
prezentului, dacă avem în vedere data de începere propusă pentru anul 2012 −, căci mai 
sunt foarte multe de făcut în privinţa catedralei. Ceea ce s-a finalizat până în momentul 
de faţă s-a făurit în etape mai scurte, axându-se pe lucrările cele mai urgente de 
conservare, ţinând cont de condiţiile obligativităţii utilizării continue a bisericii, dar şi 
de posibilităţile de finanţare limitate. Astfel, în momentul de faţă urmează lucrările 
interioare ale turnului sudic, cu pereţii exteriori trecuţi deja prin procesul de restaurare. 
Se menţionează în volum executarea unor copii după sculpturile figurative ale frizei de 
cornişă a absidei principale, care vor fi expuse în turnul sudic, ceea ce dă de înţeles că 
spaţiul actual al lapidarului de aici, utilizat doar ca simplu depozit de pietre şi greu 
accesibil în momentul de faţă, va fi reorganizat şi transformat într-un veritabil spaţiu 
expoziţional. Aceste fragmente, provenind din absida romanică, reutilizate în secolul al 
XIII-lea şi conservate din nou în secolul al XVIII-lea, puteau fi văzute şi până acum la 
înălţime, dar fără să atragă prea mult atenţia. Prezentarea ştiinţifică a lor s-a făcut 
pentru prima oară în acest volum de studii, atât textual, cât şi prin fotografii. Acestea, 
împreună cu majoritatea imaginilor despre trecutul apropiat şi prezentul catedralei, sunt 
creaţiile lui Attila Mudrák, fotograf care a ilustrat o multitudine de volume colective de 
arhitectură şi istoria artei din bazinul carpatic, precum şi cataloage de expoziţie 
budapestane, aproape în calitate de co-autor. 

Prima fotografie de o pagină din volum reprezintă cheia de boltă a bolţii absidei 
romanice. A treia imagine ne prezintă starea aceleiaşi chei de boltă în timpul restaurării 
– ambele fotografii sunt ilustraţii ale studiului lui Lóránd Kiss. Imaginea îngerului cu un 
sceptru cu crin într-o mână şi ridicând cealaltă mână pentru binecuvântare, reprezentat 
în relief, de-abia cunoscut până în prezent, şi-a pierdut mare parte din calităţile plastice 
sub straturile de var şi vopsea, părând să bâjbâie ca un orb, cu ochii fără viaţă, în sfera 
divină a bolţii. Acum, în forma restaurată – bazată pe unul dintre straturile medievale 
colorate identificate, prin efectul binefăcător al evidenţierii formelor figurii – îngerul 
apare în toată splendoarea lui, cu ochii care parcă şi-au recăpătat vederea prin 
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descoperirea semnalării medievale a pupilei. Acest moment simbolizează pentru mine 
mai mult ca oricare altul adevărata renaştere a corului catedralei din Alba Iulia, 
transmisă exemplar prin volumul de studii prezentat aici: „vino şi vezi”1! 

 
Pál LŐVEI 

(Traducere din limba maghiară de Emese Czintos;  
revizuirea textului: Tamás Emődi) 

 
 

Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica 
„Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. Cercetări 
arheologice şi interpretări istorice asupra 
începuturilor Ţării Moldovei, Piatra Neamţ, 
Editura Constantin Matasă, 2012, 519 p. + 
16 pl. 

Trecând de la titlu la cuprins, 
cititorii pot fi ușor derutaţi, pentru că nu 
este vorba doar de o cercetare de biserică, ci 
despre cercetarea fragmentelor unui 
ansamblu domnesc de la începuturile 
Moldovei. Volumul celor doi autori, care au 
avut și sprijinul unor colaboratori: Nicolae 
Miriţoiu, Mihai Constantinescu, Georgeta 
Cardoș, Alexander Rodewald și Gheorghe 
Sion, se prezintă ca o realizare tipografică 
normală pentru timpurile noastre, cu 
hârtie, tipar şi ilustraţie de calitate – bogată 
şi relevantă, bine desenată şi inscripţionată. 
Cu siguranţă este un volum cu multă 
investiţie, conceput cu dorinţa de a 
parcurge tot ce s-ar putea releva dintr-un 

monument: arheologie, arhitectură, istorie de artă şi istorie de tip clasic. 
Mulţumirile adresate şi meritele instituţiei bisericeşti care a plătit costurile de 

publicare sunt însă grav umbrite de ceea ce aceeaşi instituţie a făcut în sens negativ, 
îngăduind în cursul anilor 1992-1993, adică în vremurile „democraţiei dezlănţuite”, 
construirea pe o bună arie a vechiului complex medieval, parţial cunoscut din cercetarea 
soţilor Bătrâna, a unor construcţii incisive şi numeroase, dedicate Mănăstirii Bogdana, 
care „nu au fost precedate de o cercetare arheologică sistematică a suprafeţei afectate” 
(p. 13). Mai departe, am putea deduce că ar fi fost vorba despre o arie de la nord, vest şi 
sud care ar putea conţine complexele cele mai vechi databile, dar „unde săpăturile nu au 
putut fi extinse” (p. 27, 45). Cu alte cuvinte, potrivit acestor mărturii, Arhiepiscopia 
Sucevei va rămâne pe veci culpabilă de distrugerea urmelor unei părţi serioase din 
istoria începuturilor principatului moldav. În contextul dat, a face, de către şeful local al 
Bisericii şi responsabilul direct al distrugerilor, omagiul pământului „sipet ce adăposteşte 

                                                 
1 Ioan 1:46. 
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mărturii de o covârşitoare importanţă istorică” (p. 9), sună de-a dreptul filistin şi 
mincinos. Iar supralicitarea instituţiei religioase în rebotezarea locurilor primeşte un 
zdravăn şoc din concluzia finală a volumului, care demonstrează că nu Bogdan I a 
ridicat prima biserică de zid, ci Petru I (vezi, spre exemplu, p. 358). Aceasta, desigur, în 
condiţiile în care oricum este artificial să denumeşti un lăcaş de cult după presupusul 
nume al ctitorului. Atunci, pe viitor, ar trebui să avem şi „Alexandriana”, „Ştefaniana” 
sau ceva similar? Alegerea este riscantă, cu atât mai mult cu cât nu ai epuizat toate 
verificările posibile pentru a avea o confirmare indiscutabilă. Ori, la Rădăuţi, se ştia 
măcar din comunicările parţiale ale soţilor Bătrâna, că „Bogdana”, nu prea este Bogdana! 
Concluzia este limpede: „patronii” de la Rădăuţi au marşat pe „dreptatea” lor, 
nepăsându-le de ceea ce au demonstrat şi publică acum specialiştii – istorici şi arheologi.  

Autorii au ambiţionat să ofere o cât mai completă imagine a datului arheologic, 
dar şi o paletă largă a interpretărilor posibile. Cel puţin din punct de vedere formal, 
lucrul a fost atins la o cotă rar vizibilă în istoriografia de specialitate a anilor din urmă. 
Este motivul pentru care trebuie să-i felicităm pe autori pentru acest dar. Comparativ cu 
ceea ce nu s-a publicat până acum, din puncte-cheie ale istoriei medievale, ar trebui 
scris că acum primim ceva de o cantitate şi o importanţă excepţionale. 

Deja de la începutul rezumării lucrărilor din teren, ne izbim de o altă 
informaţie privitoare la „aventura arheologică” condusă de către Mircea D. Matei         
(p. 25), ale cărei rezultate, dacă nu vom avea şansa unei viitoare descoperiri de sertar, se 
vor adăuga la zestrea de ştiinţă pe care numitul arheolog a cules-o pentru cultura sa 
proprie şi o va purta în mormânt. Trebuie cu adevărat să citeşti printre rânduri pentru a 
vedea cum sunt investiţi banii în recuperarea trecutului nostru. Rezultă că volumul se 
referă doar la date din anii 1974-1977, adică trei ani curmaţi arbitrar şi autoritar de 
„inteligenţa” Elenei Ceauşescu, manifestată negativ în legătură cu Direcţia 
Monumentelor Istorice. 

Orizontul 1 al Rădăuţilor este reprezentat masiv de ceramică. Bine descrisă şi 
publicată, problema ei se complică şi dobândeşte concluzii grăbite. Fără elemente 
directe de cronologie, ea nu este decât o grupă databilă ante quem orizontului 2. În plus, 
analogiile urmărite sunt astfel alese încât să pună în lumină contactele dintre 
Maramureş şi Moldova de nord, înlesnite numai prin români. În clipa în care s-ar 
introduce în ecuaţie şi analogii din Secuime, totul ar trebui regândit. Dacă s-ar judeca 
întregimea materialelor primului orizont, nu ar putea fi exclusă ipoteza acumulării lor 
în apropierea momentului de apariţie a construcţiilor, datorită „şantierului” care a 
început cu o serioasă defrişare. Pe de altă parte, nu ni se pare deloc sigură identificarea 
„cuţitului pentru prelucrarea pieilor şi a blănurilor” (p. 36, 433, fig. 7/6, 434, fig. 8/5) şi a 
„mânerului de oglindă” (p. 37, 433, fig. 7/7, 434, fig. 8/6), care poate fi un oarecare 
fragment de obiect de podoabă sau de inventar liturgic. Nu se greşeşte însă în dreptul 
unei aplici de curea (p. 38, 433, fig. 7/8), care are analogii apropiate într-un mediu 
german extins1. Dar, puse împreună, ceramica şi celelalte descoperiri ale orizontului 1 
sunt contradictorii din punct de vedere cronologic. Datarea unor piese de metal poate 

                                                 
1 Vezi St. Krabath, Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine 
archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und 
zeitlichen Bestimmung, I, Rahden/West., 2001, p. 163, Abb. 30. 
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urca dincolo de perioada sugerată. În acelaşi timp, este cu totul surprinzătoare lipsa 
completă a ceramicii de calitate, compatibilă cu aceleaşi tipuri de descoperiri. 

Pentru orizontul 2, autorii rămân, din păcate, la bibliografia prea veche a 
ceramicii cenuşii „produse de către colonişti saşi” (p. 42). Descoperiri asemănătoare au 
modificat esenţial harta răspândirii acestei ceramici, datarea şi atribuirea ei, atât de 
restrictivă înainte. Am fi fost cei dintâi care să felicite realizarea unei datări atât de 
strânse pe baza materialului ceramic, însă, din păcate, lucrul nu se reuşeşte la Rădăuţi, 
cum nici în alte contexte apropiate cronologic nu se va reuşi decât printr-o şansă 
arheologică cu context de excepţie. 

Referitor la biserica B1, avem ceva nelămuriri legate de soluţiile ei de podire. 
Autorii ne dau detalii despre un aranjament de scânduri în pat de argilă. Nu ştim din ce 
motiv, scândurile sunt considerate a fi fost din brad (p. 43). În profilele publicate (pl. V), 
stratul acelor podele (5) suprapune două gropi de morminte (M 66 şi M 85), ceea ce ar 
conduce la concluzia că mormintele au fost practicate înainte de aşezarea podelelor ori 
podelele au avut mai multe faze de refacere. Datarea bisericii B 1 („primul lăcaș de cult 
de la Rădăuţi (B1) exista deja la sfârșitul primului sfert al secolului aș XIV-lea”, p. 60) 
este neconvingătoare. Zestrea monetară recuperată permite oricui să propună o altă 
datare, până la mijlocul aceluiaşi veac. De altfel, manevrarea diferenţiată a numismaticii 
se lasă remarcată şi în dreptul stratului datat în vremea lui Ştefan cel Mare, unde un gros 
de la Iliaş I (1432-1433) coexistă cu un denar de la Matia Corvin. În acelaşi loc se admite 
posibilitatea unor monede de a oferi numai datări post quem (p. 72), principiu care 
trebuia să fi fost invocat şi pentru datarea bisericii B 1. 

Cimitirul B 1 a fost, categoric, unul foarte restrâns pentru destinul imaginat al 
bisericii. Vom spune doar în trecere că nu era cazul să se discute despre mortalitatea din 
vremea ciumei de la mijlocul veacului al XIV-lea, atât timp cât ea nu are o legătură în 
numărul de morminte cercetate şi nu ar fi dovedită în Moldova decât prin „hecatomba” 
de la biserica catolică a Băii (p. 44, nota 112) – în fapt un osuar (obişnuit la foarte multe 
biserici fără vreo relaţie cu vreo epidemie, cu exemple şi la Cisnădie, Tauţi etc.).  

În privinţa inventarului funerar, nasturii globulari au fost cel mai puţin folosiţi 
în bentiţe de cap, precum se acreditează (p. 48), rostul lor fiind, totuşi, comun cu cel al 
tuturor nasturilor (aşa cum se relevă deplin la M 85). Discutarea rostului de talisman 
profilactic al inelului din M 66 (pp. 48-49) este exagerată. M 85 nu poate fi datat, pe 
baza nasturilor săi, în deceniile 6-8 ale secolului al XIV-lea (p. 55), tocmai pentru că 
analogiile îi sunt prea generoase ca încadrare. Dar, autorii forţează lucrurile, 
aşteptând/anticipând identitatea lui Laţcu, fiul lui Bogdan I. Peste inelul din aur masiv 
descoperit în mormânt se trece în mai multe rânduri. Strict tehnic se sugerează un 
lucru, dar nu se scrie nimic direct: inelul poate fi o piesă veche (poate antică), cu şatonul 
transformat şi inscripţionat, în arabă, cu numele lui Allah. Dar, despre prezenţa unei 
asemenea ciudăţenii la un voievod înhumat într-o biserică nu se scrie niciun rând, cu 
toate că ar exista motivele. Inelul mărturiseşte o identitate culturală cu totul 
nepersonalizată, care aglomerează importuri ale căror singur numitor comun este 
metalul preţios. Mai departe, docta discuţie legată de inelul de aur cu inscripţia „Allah”, 
din mormântul presupus al lui Laţcu, direcţionează studiul numai către componenta 
orientală a mesajelor transmise. Cu toate că s-a observat că inscripţia a apărut ulterior,  
s-au evitat căutările analogiilor inelului neinscripţionat şi în alte ateliere, inclusiv ale 
Antichităţii. În opinia noastră, este foarte posibil ca unicitatea prezenţei leilor să dispară 
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tocmai în urma unei astfel de analize. Suntem de acord că nu Laţcu i-a fost unicul 
posesor. Pentru găsirea identităţii/personalităţii unui domnitor care dorea a „se face” 
catolic ori „a trece” la catolicism, potrivit opiniilor partizan-ortodoxe, inelul său este, 
dacă nu capital, măcar foarte important. La nivelul unui partener de discuţii cu scaunul 
papal, însemnul sugerează un formalism religios accentuat. Donaţia de inel, în spiritul 
unui gest diplomatic, din partea unui potentat mongol pare interesantă; dar este de-a 
dreptul bizar ca un şef tătar creştinat, pe nume Dimitrie, să ofere inele cu inscripţia 
„Allah” (p. 239). Chiar dacă presupusul donator tătar nu este corect identificat, ar fi 
imposibil ca un ierarh creştin din Moldova să nu fi observat podoabele apostatice ale 
unui personaj (acceptarea catolicismului şi purtarea unui inel „păgân”) care pretindea a 
fi înhumat în interiorul unei biserici creştine. Lipsa de reacţie sau „toleranţa” spune 
multe legate de spiritualitatea „în construcţie” a societăţii moldovene din a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea. Ar fi păcat să procedăm în continuare la îmbrobodirea 
mesajelor, pentru a rămâne cu un domnitor albit după propriile noastre concepţii. În 
fapt, tot nu se poate spune către cine se închina mai mult Laţcu, către papă ori către 
vreun mitropolit/patriarh necunoscut. Acum, dacă privim în ansamblu numai 
observaţiile legate de inele, se poate deduce că doar din ele împreună ar rezulta 
mentalitatea purtătorilor şi felul în care s-au procurat ele din toate zările. Între ipotezele 
de lucru ar trebui să luăm în considerare că înhumatului i se punea ce era la îndemână, 
ce avusese în avere, ori lucruri la care ţinuse în timpul vieţii, fără nici un fel de alte 
mesaje speculative. 

Termenul aplicat amenajării funerare a lui M 82, cel de „criptă” (pp. 56-47) este 
nepotrivit. O simplă comparaţie cu amenajări similare ar fi dus la găsirea termenului 
corect. În fapt, este o cistă din cărămidă, redusă la dimensiunea unui sicriu. Tot acolo, 
broderia cu fir metalic a fost confundată cu „dantela”. 

Biserica B 2 a fost construită după demolarea celei din lemn, însă ar fi greu de 
înţeles de ce podelele din lemn au fost lăsate pentru a fi descoperite de arheologi. 
Mărturia s-ar explica simplu, prin necesitatea orientării în topografia vechilor 
morminte, dacă stratigrafia nu ar indica faptul că locul mormintelor vechi a fost acoperit 
de straturi de construcţie, fără vreo urmă de însemn funerar de protejat. Într-o biserică 
de lemn, ar fi fost de-a dreptul exagerat să ne aşteptăm la lespezi funerare din piatră. 
Aşteptarea privind descoperirea unor piloţi la baza temeliilor (p. 65) este destul de 
naivă, având în vedere că sistemul se folosea doar acolo unde terenul era prea nesigur 
(adesea umed, mlăştinos). Diferenţele de adâncime ale fundaţiilor demonstrează 
calitatea meşterilor, care au avut în vedere statica aplicată la un teren uşor înclinat, dar 
şi cu diferenţe de greutate între altar şi navă.  

O piesă numismatică interesantă (gros Carol Robert, nr. 21, fig. 45/9) are urme 
clare de refolosire. A fost însoţită de comentariul „probabil folosită drept aplică de 
centură” (p. 102, 471). Într-adevăr, moneda a fost îndoită pe diametru, ceea ce îi conferă 
un rost iniţial mai complicat, care îl exclude pe cel propus de autori. 

De la o cataramă specială (pp. 71-72), autorii merg prea departe la centuri şi la 
pungile legate de ele. Adevărul este că ambele categorii deţineau piese metalice 
particularizate, care le trădează mai uşor destinaţia.  

Autorii nu cunosc faptul că un atelier de olărie smălţuită a funcţionat şi la 
Putna, aşa încât leagă descoperirile doar de importuri (p. 73). Discuţia asupra 
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conductelor ceramice de aducţiune (pp. 73-74) merita adâncită, cu atât mai mult cu cât, 
pe cât se pare, ar fi unele dintre cele mai vechi din Moldova.  

Analizând un inel de tip sigilar, cu reprezentarea unui cal, autorii trag 
concluzia că realizarea sa trebuie să se fi petrecut pe undeva într-un mediu inspirat de 
tătari (pp. 79-80), uitând însă faptul că nu decorul, ci forma şi funcţionalitatea 
suportului determină major uzanţa unei serii de artefacte. Dacă ne-ar fi arătat că aceiaşi 
călăreţi foloseau inelele de tip sigilar, am fi fost dispuşi să-i credem. Iar pentru a lega 
calul doar de orientali, în Evul Mediu, este numai o stângăcie. 

Discuţia care urmează, foarte importantă, este despre dezlegarea enigmei siglei 
„M”, provenită din Occidentul venerator al Fecioarei. Succesul discuţiei se dovedește și 
prin receptarea/valorificarea imediată a soluţiilor găsite de autori1.  

Suntem de acord cu identificarea unor reprezentări heraldice pe nasturii din 
mormântul lui Costea. Dar, legătura automată cu heraldica personală a purtătorului este 
un lucru riscat. Da, heraldica de asemenea factură este în progres şi plină afirmare, pe la 
mijlocul secolului al XIV-lea, numai că nu în principatele extracarpatice. De ce ar fi 
numaidecât de influenţă polonă (p. 252) este întrebarea care urmează, după lista lungă 
de analogii posibile, din care tocmai exemplele poloneze lipsesc, dar se adună multe 
altele, din Ungaria (la care mai putem adăuga) până în Franţa. Răspunsul poate fi găsit 
doar în subiectivitatea potrivit căreia „lupul cel rău” a fost dincolo de Carpaţii 
Răsăriteni, în timp ce „lupul bun” trebuia să fi sosit din oricare alt punct cardinal. Din 
aceste binecuvântate motive, afirmăm cu toată tăria că nasturii cu scuturi şi capete de 
lupi, ca şi inelul mariologic sau cel cu inscripţia „Allah” sunt achiziţii accidentale, care 
nu aveau semnificaţii în mediul moldovenesc, în care au fost transferate. Astfel de 
transferuri sunt atât de numeroase încât, odată invocate, diluează orice pretenţie de a 
identifica un raport intim de comandă-execuţie-purtare în Moldova timpurilor 
discutate. 

Dincolo de rolul genetic al lui Costea, afirmaţiile autorilor legate de posibilul 
său rost politic în construcţia voievodală a lui Bogdan I (p. 261) ni se pare mult prea 
speculativ, fie şi numai dacă vedem cum toată linia lui Dragoş nu mai are nici un fel de 
rol în Moldova secolului XIV.  

În opinia noastră, mare parte a capitolului V (Studiul de paleogenetică efectuat 
asupra osemintelor descoperite în mormintele din biserica „Sfântul Nicolae” din 
Rădăuţi), cu informaţii ultragenerale şi didactice, este de prisos în cadrul dat aici. În 
fond, tocmai ceea ce am fi dorit să aflăm nu se exprimă clar: contaminările secundare 
(muncitori), altele prilejuite de munca arheologilor şi a unui antropolog clasic, 
menţinerea scheletelor în condiţii neştiute, în trei instituţii din Bucureşti, o bună 
perioadă după descoperire, reînhumarea lor în 1988 şi reexhumarea în 2005, cu „mănuşi 
sterile”, şi abia în final transmiterea unor probe „aflate în diferite stadii de degradare” 
către laboratorul de paleogenetică al Institutului de Biologie Umană al Universităţii din 
Hamburg (vezi epopeea traseului la pp. 142-143). În aceste condiţii, doar antropologii ar 
putea să recenzeze corect modul prin care ni s-au oferit datele şi justeţea concluziilor. 
Până atunci, se cuvine să păstrăm o bună doză de rezervă. 

                                                 
1 Vezi Cristian Ioan Popa, „Inelul de devoţiune de la Vinerea şi problema inelelor marianice 
medievale”, în Apulum, XLIX (2012), 1, pp. 157-190.  
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Este important de constatat că, aşa cum s-au petrecut lucrurile şi în cazul altor 
biserici radical refăcute, lespezile funerare au fost mişcate de la locul lor (p. 175). 
Schemele de identitate ale voievozilor şi rudelor lor sunt un serios pas în avans, propus 
faţă de ceea ce se cunoştea. Vârstele sunt importante. Ne îndoim de faptul că un copil 
decedat la trei ani (Bogdan, fiul lui Alexandru cel Bun) să fi dispus de o asemenea 
atenţie la funeralii şi chiar să figureze pe o listă de martori ai unui sfat domnesc (p. 183). 
Este inexplicabilă în continuare lipsa lespezii funerare dedicate lui Petru I, prin 
comanda şi atelierul lui Ştefan cel Mare, cu atât mai mult cu cât tocmai acel voievod 
pornise noua dinastie din care se trăgea evocatorul de memorie. Explicaţiile oferite 
pentru distrugere, prin analogii cu alte pietre funerare (p. 189, nota 109), nu se potrivesc 
la Rădăuţi, tocmai pentru că toate celelalte par să se fi conservat. Orice jefuitor de 
morminte ştie că pentru a umbla după inventarul unui mormânt este mult mai uşor să 
ridici lespedea presupus indicatoare, decât să o spargi în bucăţi. Cele mai multe pietre se 
distrug prin călcare nesfârşită, cu atât mai mult cu cât, sub lespezi nu s-a făcut un pat de 
susţinere perfect neted. Oricum, problematica rămâne deschisă. 

Succesiunea dinastică după Laţco/Ladislau, fiul lui Bogdan I, este reluată pe 
larg. Observaţiile autorilor sunt foarte importante şi vor determina necesitatea 
regrupării argumentelor formulate de către istorici. Cu totul ciudat şi în continuare de 
explicat ar fi restricţionarea prezenţei tuturor femeilor, perechi de domni, din 
segmentul cronologic funerar de la Rădăuţi. Chiar şi o fiică ce a transmis moştenirea 
tronului (Margareta/Muşata) s-a ales cu un mormânt anonim, pe undeva în exteriorul 
bisericii. Practica ascunde cu siguranţă un arhetip de gândire politică împrumutat din 
arii ce urmează a fi încă depistate. Probabil unele consideraţii privind limitele de viaţă 
se cereau altfel formulate („speranţa de viaţă… scăzută”, în loc de „speranţa medie de 
viaţă… scăzută”, p. 206; ideea „majoratului”, p. 207 – cu corecţii pentru „majoratul 
juridic”, diferenţiat doar în situaţia principilor, şi majoratul sexual, dar în nici un caz un 
„majorat feudal”).  

Analiza rosturilor complexului de la Rădăuţi se face în condiţiile în care 
istoricii Moldovei medievale nu se pot pune de acord cu existenţa şi succesiunea 
centrelor de putere din cea mai mare parte a secolului al XIV-lea (Baia, Siret, Volovăţ). 
Nu ştim ce ar fi făcut linia lui Dragoş, nu ştim exact ce a făcut Bogdan sau voievozii 
locali care vor mai fi fost. În lumina detecţiei de personaje, Bogdăneştii vin a se aşeza 
într-un loc gata făcut de către un prezumtiv cuscru al răzvrătitului maramureşean; tatăl 
lui Costea mai precis (p. 277). Mai departe, ar rezulta că liniei Drăgoşeştilor nu li se 
acordă nici un fel de şansă de a fi relevată cumva material, ca şi când stigmatul de 
„colaboraţionişti” ai regilor unguri le-ar răpi orice fel de şansă la cunoaştere. Tot 
începutul statului moldav gravitează nejustificat şi nemulţumitor în jurul unor biserici, 
cu toate că, locurile puterii politice nu se aflau decât în fortificaţii, înconjurate de centre 
comerciale, în nici un caz în simple căsoaie cu liniştitorul sau patriarhalul nume de 
„curţi”. Dacă biserica era din lemn, apare prezumţia logică ca nici reşedinţa să nu fi 
depăşit acelaşi standard. Din acest motiv este atât de greu de regăsit, ba chiar de 
imaginat, rezidenţa tinerei puteri moldovene. Dacă înhumaţii importanţi sunt în 
biserică, logica autorilor cere şi o „reşedinţă voievodală” alături. Aceasta cu toate că 
autorii ştiau foarte bine că o asemenea relaţie nu s-a construit nici în secolele următoare, 
cei mai puţini dintre domnitori îngropându-se la Suceava ori la Iaşi. 



RECENZII 

 263

Aceeaşi putere nu avea nevoie majoră de „capele”, ci de „biserici” în toată legea, 
cu rost public evident. Primele sunt prea egoiste pentru a transmite o maiestate 
princiară. Şi totuşi, prima biserică a Rădăuţilor este o „capelă” (p. 276, şi mai apăsat 
„capelă de reşedinţă feudală”, p. 357); nici măcar paraclis, ci o biserică inferioară juridic, 
pentru care se foloseşte o terminologie obişnuită în mediul catolic. Se afirmă sentenţios 
că practica înhumărilor în biserică a început la mijloc de secol XIV (p. 276), dar nu se 
regăseşte nicăieri vreo afirmaţie care să reafirme realitatea că înaintea acelei date, nici 
măcar biserici nu au fost descoperite (totuşi, în alt context, apare: „până la noi 
descoperiri, [ea, biserica de la Rădăuţi – n. n.] este cea mai veche biserică de lemn 
cunoscută şi datată în Moldova”, p. 281).  

„Capela” pentru „cea mai veche reşedinţă feudală şi singura cunoscută, 
deocamdată” (p. 357) dispare ca prin minune când se construieşte un edificiu din piatră. 
Mai departe, este evitat termenul de „catedrală” ce se cuvenea unei biserici a scaunului 
episcopal (p. 278). Formele arheologice sunt împletite ambiguu într-o realitate 
ecleziastică care este ceva mai consistentă şi nu poate fi redusă la noţiunea cu care se tot 
operează. Iar „raderea” curţii domneşti şi episcopale de către ambiţiile contemporane 
rămâne, cum am constatat, nici măcar elegant driblată sau condamnată pe măsura 
gravităţii actului şi a consecinţelor sale. În locul autorilor, oferim noi scuza acestei lipse 
de responsabilizare: făptaşii distrugerilor au finanţat publicarea cărţii. Dacă viitorul se 
va mulţumi cu o asemenea motivaţie, rămâne de văzut. 

Autorii demonstrează că o arhitectură bisericească din lemn, dacă există, poate 
fi recuperată arheologic. Este o realitate care ar trebui reţinută de către oricine foloseşte 
prea des motivaţia absenţei mărturiilor de arhitectură religioasă din cauza perisabilităţii 
materialelor de construcţie. Dacă pentru biserica de lemn se imaginează exagerat 
decoraţii de tot felul („să fi fost decorate cu anumite elemente geometrice, florale sau 
zoomorfe”, p. 282), în schimb, se trece senin peste o variantă de biserică de zid fără nici 
un fel de pictură (p. 287), măcar pe timp de o jumătate de secol. Pe cât se pare, chiar nu 
ştim cum trebuie să arate o biserică funcţională după ce s-au ridicat pereţii şi s-a sfinţit, 
închipuindu-ne că în modestia lor de început, nişte voievozi şi-au făcut închinările între 
ziduri albe, la concurenţă cu cele mai puriste temple protestante. Mai departe, să-ţi 
imaginezi nişte „ascunzători” la care conduc scări în spirală, din piatră (p. 285), este, din 
nou, un viciu de interpretare care aparţine întregii istorii a arhitecturii medievale, 
detaşate de funcţiuni şi viaţa reală din jurul bisericilor. Asemenea scări nu s-au montat 
niciodată pentru a conduce doar la simple poduri. Nici un istoric sau arheolog român nu 
poate admite încă faptul că slujitorii bisericilor aveau nevoie să şi locuiască pe undeva. 
Tot la fel de neinspirată ni se pare imaginarea unui tablou votiv al Anastasiei, fiică a lui 
Bogdan I (p. 288), în condiţiile în care misoginismul ctitoricesc era manifest şi nu va fi 
spart decât foarte greu, peste veacuri. Revenirea asupra acestei probleme se face, de astă 
dată în jurul calităţii de redare a unui chip executat în vremurile lui Ştefan cel Mare (p. 
318, 350). Discuţia despre valenţa unui prim portret din arta parietală a Moldovei se 
poate lărgi şi, probabil, nu va fi în avantajul ipotezei formulate de către autori. 

O discuţie doctă se poartă în dreptul celor mai vechi morminte ortodoxe 
româneşti. Reglementările canonice invocate sunt interesante, dar lipseşte urmărirea 
altei realităţi demonstrate în multe alte locuri: cimitirele au fost mereu mai vechi decât 
bisericile și nu neapărat organizate, sau nu neapărat organizate acolo unde vor fi 
construite bisericile. Instituţia religioasă a dus o luptă adevărată în a aduce mormintele 
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lângă lăcaşuri pentru a eradica practicile păgâne care însoţiseră înhumările mai vechi. În 
Ungaria medievală, lupta a fost dusă cu ajutorul regalităţii, şi a fost nevoie de două 
secole (XI-XII) ca practica să fie, într-un procent rezonabil, rezolvată. O asemenea 
bătălie a fost şi mai îndelungată în mediul extracarpatic.  

Revine în discuţie biserica de la Bogdan Vodă (Maramureş), a cărei sacristie a 
fost deturnată de la început, încă de către descoperitor (Radu Popa), în „gropniţă” şi, 
într-o lectură nouă, o măiastră adaptare a catolicului la ortodoxie (p. 298). Lucrul ar fi 
fost poate de luat în considerare dacă nu ar fi fost singular. În acelaşi timp, îngropările în 
sacristie sau chiar transformarea parterului sacristiilor în osuare au format o serie lungă 
de exemple. 

La interiorul bisericii, autorii remarcă cum că ochii personajelor din panourile 
de frescă sunt „vânaţi” sistematic. Mărturiile de acest fel sunt atât de numeroase şi în 
afara Moldovei, încât ar fi imposibil de imaginat ca ele să fi scăpat atenţiei slujitorilor 
contemporani ai altarelor (pp. 312-313). Se putea scrie, mult mai apăsat, că ne găsim în 
faţa unor practici paracreştine care nu pot fi decât în parte înregistrate. Iar înţelegerea 
lor ar avea nevoie de comparaţii cu diferite spaţii în care se găsesc astfel de 
particularităţi.  

Paginile care privesc veşmântul de frescă de la Rădăuţi ne depăşesc 
competenţele şi nu ne vom exprima vreo opinie care să treacă drept valorizantă. Atât 
timp cât picturile nu sunt restaurate, consideraţiile legate de ele nu vor fi durabile. Vom 
remarca doar ciudăţenia redării/interpretării costumelor, în care stofele sunt florentine 
sau genoveze, închise „bord à bord”, deschise, „de factură occidentală”, „încălţările fine 
(„souliers à la poulain”)” şi doar croiala mantiilor ar fi bizantină (p. 336, 343). După 
opinia noastră, întregul costum despre care se scrie are modele occidentale1. 
Orientalizarea, nu neapărat bizantinizarea, costumelor transcarpatice va fi în progres 
din secolul al XVI-lea.  

Formulări de tipul „clasa feudală” (p. 48, 49, 64 etc., „costum”, p. 52, „mediu”, p. 
53), „mediu feudal”, „unitate de gust din spaţiul carpato-dunărean”, p. 48, „Matei” 
Corvin, p. 71, 72, 103), ar fi meritat să nu ne amintească de vremuri desuete. 

Volumul soţilor Bătrâna este un elaborat de felul cu care ne întâlnim din ce în 
ce mai rar în zilele de astăzi. La concurenţă cu „thocomerizarea” sprijinită de edituri 
comerciale, el iese într-un avantaj categoric. A-l observa şi a-i detecta provocările a fost 
o plăcere. El ajută să se creeze o copioasă substanţă medievistică, pe care suntem datori a 
o asimila şi aşeza acolo unde i-ar fi locul cel mai potrivit. 

 
ADRIAN ANDREI RUSU  

 
 

 

 

                                                 
1 Vezi şi http://medievistica.ro/pagini/arta/texte/pictura/Matia-Stefan/Matia.html. 
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Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului, 
catalogul expoziţiei organizate de Muzeul 
Naţional de Artă al României, Secţia Artă 
Veche Românească, deschisă publicului 
în perioada 6 decembrie 2012 - 26 mai 
2013, 256 p. 

Eveniment excepţional prin 
calitatea prezentării, expoziţia dedicată 
frescelor Mănăstirii Argeșului și catalogul 
care a însoţit-o au fost, fără îndoială, 
manifestările culturale care au marcat – la 
cele mai înalte cote ale profesionismului – 
împlinirea a 500 de ani de la urcarea pe 
tron a voievodului Neagoe Basarab, 
canonizat în 2008 de Biserica Ortodoxă 
Română pentru remarcabila sa activitate 
de ctitor. La aproape 130 de ani de la 
decaparea lor de pe zidurile bisericii care 
le-a adăpostit începând din primele 
decenii ale secolului XVI, 31 din cele 35 

de fragmente de pictură murală cunoscute, datorate în special echipei zugravului 
Dobromir, au fost pentru prima dată prezentate publicului împreună, încununând și 
laborioasa activitate de restaurare la care au fost supuse începând imediat după revoluţia 
din 1989, când câteva dintre ele au fost afectate de gloanţele nejustificat îndreptate spre 
clădirea Muzeului Naţional de Artă. 

Coordonarea acestui ambiţios și pe deplin reușit proiect expoziţional și editorial 
a fost asigurată de Emanuela Cernea și Lucreţia Pătrășcanu, care, în textul introductiv al 
catalogului, sugestiv intitulat Destine artistice, și-au asumat și dificila sarcină de a 
reabilita memoria arhitectului André Lecomte du Noüy, autorul imaginii actuale a 
bisericii argeșene, cunoscut mai degrabă ca demolator al vechii construcţii decât ca 
restauratorul său responsabil și devotat, atât de devotat încât a decis să fie înhumat în 
proximitatea ei, în curtea vechii bolniţe a Mănăstirii. Cercetarea de arhivă și de teren a 
scos la lumină o uriașă documentaţie, care a permis urmărirea tuturor intervenţiilor 
executate și care nu lasă niciun dubiu asupra autenticităţii actualelor ziduri, acuza de a fi 
doar rezultatul unor refaceri dovedindu-se neîntemeiată. Cât despre pictură, propunerea 
de a se renunţa la vechea frescă i-a aparţinut lui Filip Montoreanu, primul însărcinat cu 
dificila sarcină de reabilitare a monumentului, înlocuit din 1875 de arhitectul francez. 
Până în 1879, când acesta din urmă a propus, printre lucrările preconizate pentru anul 
următor, demolarea tencuielilor și înlocuirea picturii murale „după documentele găsite 
la faţa locului”, opoziţia autorităţilor române, care au fost iniţial refractare la idee, s-a 
transformat într-o recomandare în același spirit, adică „respectând exact disposiţiunea, 
stilul și ornamentaţiunea veche”. În 1881 sunt datate primele informaţii despre intenţia 
de decapare a frescelor, pentru a fi păstrate la Muzeul Naţional de Antichităţi. Dar 
dintr-o suprafaţă apreciată de Lecomte du Noüy la circa 2000 de metri pătraţi au fost 
recuperate fragmente ce însumează mai puţin de 5% din podoaba de pictură. Acuza de 
distrugere a frescelor comandate de Neagoe Basarab a devenit astfel, pe bună dreptate, 
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un laitmotiv al tuturor discuţiilor referitoare la efortul de restaurare a monumentului, 
iar expoziţia și catalogul prezentate aici demonstrează o dată în plus cât de mare a fost 
pierderea suferită ca urmare a principiilor promovate de școala de restaurare a lui 
Eugène Viollet-le-Duc. 

Horia Moldovan, semnatarul următoarei contribuţii știinţifice, referitoare la 
Arhitectura bisericii lui Neagoe Basarab, aprofundează, din perspectiva arhitectului, 
cercetarea anunţată de Emanuela Cernea și Lucreţia Pătrășcanu, discutând despre data 
construirii bisericii, despre volumetria și decoraţia exterioară, pentru care sunt găsite 
analogii în special cu edificiile de cult otomane, dintre care este de mai multe ori 
amintită moscheea sultanului Baiazid al II-lea din Istanbul, edificată între 1500 și 1505, 
și – desigur – despre intervenţiile datorate restaurării lui Lecomte du Noüy, dintre care 
unele sunt evident adaosuri inventate, iar altele, posibile sacrificii inutile, dar 
ireversibile. Din bogata ilustraţie care însoţește textul, în bună măsură fotografii de 
dinainte și din timpul restaurării, se remarcă cea cu nr. 25, în care, alături de 
agheasmatarul deja reconstruit de Lecomte du Noüy, se vede paraclisul mare al 
Mănăstirii, demolat în jurul anului 1880, ale cărui ziduri fuseseră decorate la exterior cu 
pictură, aflată, la momentul fotografierii, într-o stare avansată de degradare. Calitatea 
foarte bună a fotografiei permite aprecierea execuţiei sale cândva în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea, în aceeași perioadă, mai exact în 1761, fiind datată și interesanta 
inscripţie situată la exteriorul faţadei sudice a bisericii ctitorite de Neagoe, în care sunt 
menţionaţi „Stan zugravul i brat ego Iacov zugravul, sin popei Radul ot Rășinar”, 
inscripţie acceptată și de Horia Moldovan ca dovadă a unei intervenţii asupra picturii 
acestei biserici. Existenţa însă a trei paraclise în complexul mănăstiresc, dintre care cel 
puţin unul a fost decorat târziu cu pictură, precum și formula oarecum stereotipă a 
textului inscripţiei din 1761 – Stan Zugravul asociindu-și adeseori numele fratelui său 
fără ca acesta să fi avut vreo contribuţie la lucrările semnate astfel –, fac destul de puţin 
probabilă implicarea celor doi rășinăreni într-un efort de reînnoire a frescelor lui 
Dobromir și și mai puţin probabilă prezenţa la Curtea de Argeș a lui Iacov Zugravul. 

Contribuţia Ioanei Iancovescu (O nouă faţă a bisericii Mănăstirii Argeșului) 
insistă asupra rostului legitimator pe care biserica de la Curtea de Argeș l-a avut pentru 
familiile domnitoare române, începând cu Neagoe Basarab și terminând cu Carol I. 
Descendenţa din Basarab Întemeietorul s-a reflectat în alegerea ca model a bisericii 
argeșene pentru alte monumente reprezentative ale arhitecturii religioase românești, s-a 
reflectat însă mai ales în efortul principalilor domni de a se înscrie în rândul ctitorilor 
vechii mănăstiri, prin lucrările de refacere și restaurare iniţiate, mai ales după 
distrugerile suferite din partea invadatorilor sau a calamităţilor naturale. O altă 
dimensiune a bisericii lui Neagoe este descoperită în simbolismul numerologic, care îi 
permite autoarei să identifice ca model urmat de meșteri templul din viziunea profetului 
Iezechiel (cap. 40 și 41), interpretat încă din secolul al IV-lea de scriitorii creștini ca 
prototip al Bisericii. În continuarea acestei similitudini, Ioana Iancovescu observă că 
numele miticului meșter Manole este un diminutiv al numelui hristic Emanuel, că cei 
nouă meșteri mari îl însoţesc precum cele nouă cete îngerești pe Îngerul Marelui Sfat, 
care zidește „cele de sus și cele de jos” (Ps. 32:9) aidoma arhitectului genial cunoscut în 
folclorul balcanic. Balada ar dezvălui astfel, în termenii cosmogoniei creștine, jertfa lui 
Hristos pentru trăinicia Bisericii. 
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Continuând firul semnificaţiilor și asocierilor simbolice, Marian Coman (În 
scaunul vechilor domni. Discurs politic și formular de cancelarie în hrisoavele lui 
Neagoe Basarab) identifică în hrisovul de întărire a daniilor acordate mănăstirii Govora 
emis de Neagoe Basarab în 30 octombrie 1517 impresionanta galerie de portrete de 
voievozi care va fi pictată în pronaosul bisericii de la Curtea de Argeș după moartea 
voievodului, dar la dorinţa acestuia, echivalentă cu pretenţia de a se legitima ca 
descendent al dinastiei Basarabilor. 

Emanuela Cernea și Lucreţia Pătrășcanu revin cu câteva curajoase propuneri de 
Reconstituiri iconografice, subintitulate Sugestie de poziţionare în ansamblul mural 
originar a fragmentelor de frescă extrase la sfârșitul secolului al XIX-lea din biserica 
episcopală de la Curtea de Argeș. În afară de sursele folosite în mod tradiţional pentru 
un asemenea scop (descrierile interiorului bisericii de dinaintea repictării acesteia, 
făcute îndeosebi de călătorii străini, și releveele realizate între 1875-1879 de echipa lui 
Lecomte du Noüy, publicate acum pentru prima oară), autoarele fac apel, cu titlu de 
ipoteză, dar cu foarte mult profesionism, la caietele de modele ale lui Radu Zugravul, în 
care au fost identificate desene cu reprezentările a 16 dintre sfinţii ce apar în 
fragmentele de frescă recuperate din biserica de la Curtea de Argeș, precum și la actuala 
pictură a bisericii și la arhiva rezultată din efortul de documentare al lui Lecomte du 
Noüy, în care a fost găsită o copie la scară a imaginii Sfântului Lup, singura păstrată, dar 
care confirmă materializarea intenţiei de copiere a întregului program iconografic 
anunţată de arhitectul restaurator în 1881. Din confruntarea tuturor acestor surse 
rezultă că o parte din scenele noii decoraţii murale sunt copii la scară ale vechilor fresce, 
locaţia a 31 din cele 35 de fragmente păstrate fiind stabilită cu precizie. În expoziţie, 
această parte a cercetării a fost ilustrată prin intermediul unei reconstituiri virtuale 
tridimensionale, un film care a rulat continuu, purtându-l pe vizitator prin toate 
încăperile bisericii. 

După acest grupaj de texte cu rost introductiv în ambientul epocii în care a fost 
ctitorită biserica și de prezentare a destinului său epopeic, volumul continuă cu partea 
cea mai consistentă, constând din catalogul frescelor și al celorlalte obiecte expuse 
(relevee și desene din fondul Lecomte du Noüy, o broderie cu inscripţia de danie a lui 
Neagoe Basarab pentru moaștele Sfântului Grigore Decapolitul, păstrate la Mănăstirea 
Bistriţa, caftanul atribuit voievodului, un chivot de argint din 1784 ce reproduce 
arhitectura bisericii de la Curtea de Argeș, acuarele și guașe realizate în scop 
documentar de Carol Popp de Szathmari și Henri Trenk, o litografie de Carl Isler, 
Albumul naţional din 1860, cu 35 de desene ale lui Gheorghe Tattarescu, fotografii de 
dinainte și de după restaurarea lui Lecomte du Noüy). Ilustraţiile de o calitate 
impecabilă sunt însoţite de descrieri foarte detaliate, în care se fac referiri, în funcţie de 
natura pieselor, la contextul în care au fost executate, scopul și tipul reprezentării, 
autori, materialele folosite etc., de mare interes fiind, în cazul frescelor, descrierea 
intervenţiilor de repictare, chiar dacă nu s-a putut preciza și căror epoci le aparţin ele. 

Partea a treia a catalogului, ce a avut și în expoziţie un sector bine 
individualizat, prezintă efortul laborios de conservare-restaurare la care fragmentele de 
frescă au fost supuse încă din momentul extragerii lor din tencuiala zidurilor bisericii de 
la Curtea de Argeș, dar mai ales în ultimele două decenii, intervenţiile de conservare-
restaurare fiind realizate de Secţia de conservare a Universităţii Naţionale de Arte din 
București, sub coordonarea prof. univ. dr. Dan Mohanu, și de S.C. Cerecs Art S.R.L., sub 
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coordonarea prof. univ. dr. Oliviu Boldura, pentru fragmentele aflate în patrimoniul 
Muzeului Naţional de Artă al României, și de S.C. Corest 3-Art S.R.L., sub coordonarea 
prof. univ. dr. Romeo Gheorghiţă, pentru cele trei fragmente ajunse în patrimoniul 
Muzeului Naţional de Istorie al României. Primul text, intitulat Metodologia 
intervenţiilor conservare-restaurare, semnat de Oliviu Boldura și Georgiana Zahariea, 
discută toate tipurile de intervenţii la care frescele au fost supuse în timp, strategia și 
metodologia de restaurare și etalare și, nu în ultimul rând, alcătuirea documentaţiei 
referitoare la repictările suferite de stratul de culoare. Un al doilea text, intitulat Pictură 
originară vs. repictări, semnat de Oliviu Boldura, Anca Dină, Georgiana Zahariea și 
Dumitru Dumitrescu, discută exclusiv aceste repictări, completări sau retușuri, care în 
cea mai mare parte nu au fost înlăturate prin procesul de restaurare, fiind considerate 
etape ale definirii imaginii actuale, mai ales că analizele fizico-chimice nu au putut oferi 
informaţii concludente despre momentul în care au fost ele aplicate. Pentru o mai mare 
acurateţe și coerenţă a concluziilor, cei patru autori discută separat un Studiu de caz – 
Sfântul Agapie, pentru acest fragment publicându-se și buletinul de analize chimice 
realizat de Ioan Istudor. 

Catalogul se încheie cu un binevenit Glosar, alcătuit de Oana Slăvuică și Anca 
Dină, conţinând deopotrivă noţiuni din domeniul restaurării-conservării și teologiei, dar 
și denumiri de reprezentări iconografice, obiecte liturgice, veșminte, funcţii, fenomene 
istorice, detalii arhitectonice și de decor ale manuscriselor etc. În Addenda sunt incluse 
abrevierile și bibliografia, precum și cataloagele expoziţiilor în care au mai fost 
prezentate de-a lungul timpului unele dintre exponate. 

Volumul, de o remarcabilă condiţie grafică, sobru prin eleganţa copertei, dar 
exuberant prin ilustraţie, este însoţit de un plic cu șase anexe, constând din planul cotat 
al bisericii Mănăstirii Curtea de Argeș și releveele iconografice identificate în fondul 
documentar André Lecomte du Noüy, păstrat la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism „Ion Mincu” din București, Departamentul de Istoria și Teoria Arhitecturii și 
Conservarea Patrimoniului. Reușita tehnică desăvârșește efortul știinţific, pe măsura 
frumuseţii fără egal a frescelor lui Dobromir. 

 
ANA DUMITRAN 
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JOHN CHAPMAN, Pottery fragmentation in archaeology: Picking up the pieces 

Abstract: One important aspect of the material culture covered in fragmentation 
research is pottery. The very ubiquity of pottery in most periods of archaeology has 
meant that previous researchers have considered certain aspects of ceramic breakage 
and re-fitting, in particular the chronological aspects of sherd re-fits. However, in the 
absence of fragmentation theory to explain the implications of sherd re-fits, it was all 
too easy to reach flawed conclusions in respect of the stratigraphic implications of sherd 
re-fits. This question will be re-visited here, as well as a number of recent studies 
dealing with pottery fragmentation and its implications for our understanding of the 
past.  
Keywords: pottery, fragmentation, sherd re-fits, stratigraphic research, archaeology. 
 
PAULA MAZĂRE, Functional interpretations of fired clay „weights”  

Abstract: Among the most common findings of prehistoric archaeological sites as well as 
ancient and medieval ones are those artefacts made up mostly of fired clay and usually 
called by the Romanian archaeologists with the generic name of “weights”. So far, the 
Romanian archaeological literature lacks studies devoted exclusively to the function of 
these artefacts. This is the reasons why we considered appropriate to study this topic. 
Moreover, the current paper is grounded by our previous work. We investigated over 
500 such objects found in various Neolithic and Copper Age sites in Transylvania and 
interpreted them as potential loom weights in our doctoral thesis (“The craft of textile 
production at the Neolithic and Copper Age communities in Transylvania (Romania)”, 
2012). Ethnographic data and experimental studies have shown that almost any 
“weight” could be used for tensioning threads in the warp-weighted loom and in this 
case the artefacts represent an indirect proof of weaving. Besides this interpretation, 
specialists consider that artefacts could also have had other functions. Therefore, we 
believe that the name of “weight” should be defined in accordance to a set of criteria 
representative for the functional role of the artefacts, such as the context of discovery, 
the frequency or clusters of similar artefacts, the wear traces, etc. 

Starting from these premises, the paper is structured in two parts. First part 
presents the main functional interpretations found in the archaeological literature in 
relation to these artefacts: “firedogs” (“andiron”) or other functions related to fire, “link-
stones” (“loop-stones”) used for fixing the thatched roofs, counter-weights, door-
stoppers, net sinkers, weapons or prestige items; tools for twisting fibres/yarns and loom 
weights. Second part is devoted to verifying the presumed role of loom-weights for 
several artefacts found in the Neolithic and Copper Age sites in Transylvania (Starčevo-
Criş culture, Linear Pottery Culture and Vinča, Turdaş, Petreşti and Ariuşd cultures). 
For this purpose, we employed the model of calculations and the functional assessment 
proposed by Linda Mårtensson and her collaborators from Centre for Textile Research 
(CTR), University of Copenhagen. As well, we brought some innovative additions to 
this model. One of the most important innovation was to define the warp density 
coefficient (WDC = the ratio of the thickness to the width of the loom-weight). 
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Moreover, we expanded our innovation by applying the calculations on sets of objects 
found together which probably functioned as loom-weights in the same loom. 
Figures and tables: 
Fig. 1. Different morphological types of fired clay „weights”, separated into categories 

depending on the position of the attaching holes: A. with the hole in the upper 
part; B. with central hole. 

Fig. 2. Way of twisting ropes in the Northwest coast of Canada (after Stewart, Cedar). 
Fig. 3. Schematic representation of weaving ways on the warp-weighted loom (a) for 

tabby weave (b) for diagonal weave (after Grömer, Prähistorische). 
Fig. 4. Schematic representation of the set of loom weights found in situ at Magura 

Jilavei (after Comşa, Quelques considérations). 
Fig. 5. Attaching mode of the loom-weights for warp tensioning and specific wear 

traces: a schematic representation of the fastening Gallo-Roman loom-weights 
using hanging rings (after Ferdière, Le travail); b wear traces of the attaching 
hole observed on a loom-weight discovered at Turdaş (National Museum of 
Transylvanian History, Cluj-Napoca, Zsófia Torma Collection, Inventory. no. 
9206). 

Fig. 6. Comparison between weight and diameter of the upper perforated “weights” 
showing no wear traces and with wear traces of specific hanging usage. 

Fig. 7. Comparison between weight and diameter of the central perforated “weights” 
showing no wear traces and with wear traces of specific hanging usage. 

Fig. 8. The relationship between the thickness of the weights and the leaning of the 
warp threads - the relation between the width of the fabric at the starting border 
and the lower end (after Médard, L’artisanat; Mårtensoon et alii, Technical 
Report; Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

Fig. 9. Different ways of aligning loom-weights in a warp-weighted loom and their 
influence on the density of warp threads: a. depending on the thickness of loom-
weitght; b. depending on the width of the loom-weights. 

Fig. 10. Functionally evaluated fired clay “weights”: [1] Starčevo-Criş culture (Zăuan-
Dâmbul Cimitirului, L4-8/1977); [2] Linear Pottery Culture (Olteni-Cariera de 
Nisip); [3] Vinča culture (Limba-Bordane, Limba-Vărăria; Alba Iulia-Lumea 
Nouă); [4] Turdaş culture (Orăştie-Dealul Pemilor, L3/1992); [5] Petreşti culture 
(Păuca-Homm, L1/1965). 

Fig. 11. Functionally evaluated fired clay “weights” discovered in Ariuşd-Dealul Tyiszk: 
[1] Dwelling excavated in 1910; [2] Oven - Cp1/1979. 

Table 1. Correspondence between yarn thickness and the warp tension per thread (apud 
Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

Table 2. The relation between the type of fabric (fibres) and the type of loom-weights 
(defined by weight and thickness) (after Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

Table 3. Calculation of a woven textile production based on the weight and thickness of 
a loom weight (after Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

Table 4. Guidelines for optimal weaving based on the number of yarns per loom weight 
(after Mårtensoon et alii, Shape of Things). 

Table 5. Guidelines for evaluating the thread count/cm for the optimal setup of a warp-
weighted loom (after Mårtensoon et alii, Shape of Things). 
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Table 6. Guidelines for estimating the amount (length) of yarn/m2 in a woven cloth and 
the time consumption for spinning the yarn (after Mårtensoon et alii, Shape of 
Things). 

Keywords: loom-weights, net sinkers, thatched roofs “link-stones”, “firedogs”, twisting 
tools, weapons, prestige artefacts. 
 
MIHAI GLIGOR, Neolithic plastic art from Transylvania. Tradition and innovation 

Abstract: We include under this category anthropomorphic statues (Pl. I/2-3; Pl. II/1-2, 
4-6), anthropomorphic protomes (Pl. I/1, 4) and anthropomorphic lids (Pl. I/5; Pl. II/3) 
from Alba Iulia-Lumea Nouă (Alba County) and Petreşti-Groapa Galbenă (Alba 
County), belonging to Vinča (Pl. I) and Foeni (Pl. II) cultures. The fragmentary state of 
the artefacts does not allow us to always precisely identify the gender of statues (Pl. I/1, 
3, 5; Pl. II/1-3, 5). In some cases, the fragmentary state of the statues can be intentional 
(Pl. I/2; Pl. II/6). Usually, the decoration motifs which adorn the piece consist of sets 
parallel incised lines (Pl. I/3-4; Pl. II/6). A special category is represented by the so-
called thessalic statues or by the statues with a mobile head (Pl. II/1-2). 
Keywords: plastic art, Neolithic, Transylvania, anthropomorphic statues, Alba Iulia-
Lumea Nouă, Petreşti-Groapa Galbenă. 
 
SANDA BĂCUEŢ CRIŞAN, Miniature art from Porţ-Corău: anthropomorphic statuettes. 
Preliminary study 

Abstract: The last three research campaigns (2010-2012) from the Porţ site known as 
Corău have brought to an increased number of miniature pieces, pointing out in 
particular the nearly 100 anthropomorphic statues or fragments of anthropomorphic 
pottery. Although most of the statuettes belong to the types already known in the 
literature, we note the emergence of new types which complete the repertoire of pieces 
and sometimes give clues about the cultural influences that have made their place in the 
community / communities established in this area. 
List of plates: 
Pl. I. Sălaj County. Location map (1). Porţ village, Sălaj County (2). 
Pl. II. Porţ-Corău. Plan of the archaeological excavation (2002-2003; 2010-2012). 
Pl. III. Porţ-Corău. Clay figurines.  
Pl. IV. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. V. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. VI. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. VII. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. VIII. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. IX. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Pl. X. Porţ-Corău. Clay figurines. 
Keywords: antropomorphic statuetes, Neolithic, Suplac, small finds. 
 
ILEANA BURNICHIOIU, The lavatorium of Bizere abbey – from archaeology to 
reconstruction 

Abstract: The abbey of Bizere was one of the numerous medieval monasteries active in 
the valley of the Lower Mureş (Western Romania) at various times, attested in several 
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written sources but also by its archaeological remains ca. 15 km west of Arad on a 
former island. The documentary sources indicate that the abbey was dedicated to the 
Virgin and used by Benedictine friars. It was built ca. 1100. The first written source, 
dated to 1183, shows the abbey in full activity. The buildings were ruined after the mid-
sixteenth century and drastically despoiled. After first excavations in 1981, further digs 
at the abbey took place between 2001 and 2009. Many parts of the former building 
complex were identified, mainly in the eastern part of the island, near a dried-up 
branch of River Mureş.  

The present article focuses on the remains of a lavabo discovered in 2004 
among the ruins of the former abbey. The author presents their archaeological context 
of discovery and the remains of the water supply system, she establishes the period 
when the fountain was used (in the end of the twelfth century), and provides a 
hypothetical graphical reconstruction. The latter is based on the traits of the discovered 
stone fragments and through analogy with Western European fountains from cloisters 
and settlements or baptismal fonts dated to the twelfth and thirteenth centuries. The 
lavatorium, neighbouring channels and water tower are only part of the system of water 
management in Bizere, which further research may identify more precisely and on a 
wider scale.  
Keywords: Romanesque art, medieval splash fountain, Benedictine abbey. 

 
ADRIAN ANDREI RUSU, Religious and non-religious in material culture of Bizere abbey 
(Frumuşeni, Arad county) 

Abstract: Various artifacts belonging to the former Benedictine abbey in Bizere were 
recovered during archaeological excavations in 1981 and from 2001 to 2009. The 
present study focuses on few of such items. The first analyzed piece is a partially 
preserved bronze piece in the shape of a dragon’s or a snake’s head, broken off from the 
body at some point. Several comparable Western European pieces suggest that the 
fragment might belong to the upper end of a crosier, and enable a partial graphic 
reconstruction. Given that the item was found in an abbey complex, it was arguably an 
abbatial crosier. Stylistically Romanesque, it may be dated sometime before the 
thirteenth century and thereby be considered the oldest abbatial crosier known so far 
from the territory of present-day Romania.  

The second object, from which two pieces were found, is the foot of a large pot. 
It is an exception among the series of similar pots discovered until now. A 
reconstruction, typological classification and a study of its functionality will be 
discussed. The last one is a fragmentary casting negative for producing stellate mace 
heads. This find is the only one piece of this type in our area. Its presence in a 
monastery reveals a type of weapon production that has no connection with the nature 
of the monastic establishment, which we archaeologically researched. Such examples of 
artifacts contribute to the reconstruction of the larger picture of religious and secular 
life of Bizere monastery and offers clues to some geographically distant connections for 
the technical achievements of this place.  
Keywords: Benedictine abbey, medieval bronze artifacts, abbatial crosier, bronze pot, 
stellate mace heads.  
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VLADIMIR AGRIGOROAEI, The funerary slab of a ‘suffragan’ bishop of Alba Iulia: 
Saulus (†1309/1310?) or Benedictus (†1320) 

Abstract: The purpose of this article is that of republishing, reediting, and analysing an 
epigraph previously dated to the end of the fourteenth century. The funerary slab is 
154/168 cm long, 58 cm wide, and 32 cm high; it is placed in the lapidary of the 
southern gallery in the Alba Iulia Orthodox Archbishopric’s inner yard. Re-evaluating 
the previous hypotheses that were linking the slab to a suffragan of bishop Goblin, the 
author considers that the slab dates back to the beginning of the aforesaid century. It 
carries an inscription following each of the four sides of the stone. Two supplementary 
lines, inside the first four, follow the longer sides. At their centre, one finds a 
representation of a bishop’s crosier. This and the word EPISCOPVS from the inscription, 
allows one to propose that the tomb belonged to a catholic bishop from the beginning of 
the fourteenth century. A similar and more precise dating (1290-1320) could be drawn 
from the comparison with the inscriptions in Luncani (1290, 1299), Bistriţa (1320), 
Reghin (1330), and Aiud (1334). The text of the inscription may be the following one: 

1. [† HIC IACET ...?] 
2. [..?]S ◦ EPISCOPVS ◦ L[…] TENENS 
3. SVFRAGAN 
4. E‹V›S ◦ D‹OMI›NI ◦ GOBLIN‹I› [?]MI[?]C[..?] 
5. [.?]VN‹T ?› A POPVL‹O› ◦ DOMINIC‹O› [?] 
6. [.?]‹A› IN ◦ ANNO ◦ D‹OMINI› ◦ M ◦ CCC ◦ [..] 

(† Here lies...)s the bishop l(...) keeping, suffragan of lord Goblin (…) by the Lord’s 
people (…) in the year of the Lord 13(...). 

 When comparing the stone with the slabs of other Alba Iulia bishops (Andrew Szécsi, 
†1356; Dominic Szécsi, †1368; and Goblin, †1386), the early dating seems to be well 
advised, and the list of possibilities is reduced to three historical figures: the bishop 
Peter Monoszló (1270-1307); the vicar general Saul (c. 1308-1309), an archdeacon of 
Turda; and the bishop Benedict (1309-1320), a former Dominican from the monastery 
of St Margaret island in Budapest. An analysis of locum tenens and suffraganeus (two 
key-terms of the inscription), further reduces the list to Saul and Benedict. The author 
observes that the two words might be linked to Saul, but there are also cases of former 
Franciscans who became bishops and maintained a suffragan relationship with their 
original abbey. After a brief analysis of populus dominicus, which may hide the 
presence of the Alba Iulia chapter, the author ends without being able to choose 
between the two. The only proof one might bring into consideration could be the 
identification of the spurious dominus Goblinus from the text of the inscription. He 
could be a Dominican abbot, a bishop, or an archbishop. 
Keywords: funeral slab, epigraphy, bishop, uncials, Alba Iulia, Transylvania. 
 
OANA TODA, Evidence on the engineering and upkeep of roads in late medieval 
Transylvania  

Abstract: As part of the historical landscape of the Transylvanian voivodat, the medieval 
road system benefits of scattered details and general information that scholars can use 
when attempting at its reconstruction. While the overall situation regarding major trade 
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routes and public roads has been looked into based on archival data alone (due to their 
occurrence in late medieval charters and travel accounts or reports) almost no enquiry 
has been conducted with the aim of retrieving accurate details about the material 
aspects of the presumed routes. This paper is aiming at outlining the sources available 
for the study of the actual road tracks, by highlighting the importance of written, 
archaeological and cartographic evidence when it comes to identifying and rendering 
these particular landscape features. Despite the general impression of neglecting the 
development of engineered roads, late medieval local communities, individuals and 
even official authorities have sometimes addressed traffic problems by developing road 
segments, or by commanding maintenance work for already existing ones, including 
some special features found along the route ways, such as bridges. Apart from general 
archival information on the maintenance of bridges, ferries, fords and other facilities 
near toll-collection points, there are also examples as concerns the construction of new 
road segments, the reopening of dilapidated or blocked ones, as well as dugout road 
lanes, engineered access roads and paved roads. However, not all of these data can be 
obtained from written sources, thus, compelling one to have a look at the evidence 
found on the field and retrieved by archaeological and cartographic research. 
Keywords: communication network, law, medieval landscape, bridges, hollow ways, 
paved roads, Roman roads. 
 
MIHAELA SANDA SALONTAI, The castle church of Târgu Mureş as revealed in eighteenth 
century visual documents 

Abstract: The study aims to draw attention on a visual document from the eighteenth 
century held by the Austrian State Archives in Vienna, which reveals information 
about the former Franciscan church of Târgu Mureş, prior to its Baroque transformation 
(1790-1791). In question is a plan record of the town castle, drawn up in 1772 by Paul 
Schmidt, a local master mason originating from Bavaria, which renders the former 
Franciscan convent in Târgu Mureş. Of particular interest is the church ground plan, 
which contains a row of four pillars in the middle of the nave revealing a structure with 
two vessels, so far unknown. After the Franciscan friars were expelled in 1556, the 
church sustained serious damage during the 1601 siege of General Basta and the 1658 
fights of George II Rákóczi for the princely throne of Transylvania, then again in 1704, 
when the city was burned down during the kuruc war (1702-1711). In 1693 the church 
suffered a renovation with the support of Michael Teleki, the nave being covered with a 
timber ceiling of which only two panels have survived and are exposed today on the 
north wall of the choir. The existence of a double-nave hall church is proved by written 
sources as well, such as the account of local pastor Gábor Nemes, who testified that 
originally the nave’s ceiling had been sustained by pillars that were torn down during 
the 1790-91 renovation carried out by Paul Schmidt’s disciple, Anton Türk. The 
premise of a medieval hall type structure was supported in the 1920’s by conservator 
László Debreczeni, who has estimated the construction of the church in the fourteenth 
and fifteenth centuries and assumed that the ship was originally covered with ribbed 
vaults. The main argument in favor of a vaulted Gothic nave would be the presence of 
pier buttresses along the side walls.  

Churches with two vessels of equal width divided by a row of pillars aligned in 
the axis of the choir represent an uncommon type of medieval religious buildings in 
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Transylvania, at least in the light of current knowledge. The only building of this kind 
was the parish church in Baia Mare, now vanished, which is known from visual 
documents of the nineteenth century and recently confirmed by archaeological 
excavations. The Transylvanian heritage also counts three examples of churches with 
two asymmetrical vessels i.e. Bonţida Reformed Church (Cluj county), the Lutheran 
Church of Lechinţa (Bistriţa-Năsăud county) and the Franciscan Church of Sibiu 
(vanished). Regions relatively close to Transylvania, where the double-nave plan spread 
in the fourteenth century, include southern Poland (Wiślica, Stopnica, St. Stephen 
Krakow), Bohemia (Třeboň, Bavarov, Soběslav, Selčan), the former Upper Hungary 
(Lubica, Velká, Spišská Belá) and Austria (Imbach, Dürnstein, Pöllauberg, Enns Wallsee 
Chapel). The Franciscan churches with double-nave plan from these regions (Levoča, 
Košice, Vienna, and Enns) may have influenced the introduction of this type of building 
at Târgu Mureş Franciscan church. Nevertheless, in this latter case the question of 
building chronology, i.e. if the central pillars were dating back to the Gothic phase or 
were introduced later, during the 1693 renovation, is still waiting an answer. The final 
answer may be provided only by archeological investigation, however, the information 
from written accounts and the 1772 plan record point to a Hall church with two naves 
as a building phase to be considered in the history of the monument.  
Keywords: ground plan, Franciscans, Gothic, Hall church, two vessels.  
 
ERIKA NEMES FEKETICS, ILEANA BURNICHIOIU, Analysis of the fresco fragments 
discovered at Bizere between 2001 and 2009 (I) 

Abstract: The high fragmentation of the fresco remains retrieved during several 
archaeological campaigns raised multiple questions ranging from its positioning inside 
the Bizere monastic complex, artistic complexity and dating to the technical knowledge 
employed for its production. Thus, two sets of fresco fragments were put up for analysis: 
one taken from an area dominated by the main architectural components associated 
with the cloister and the other gathered from archaeological trenches situated 
westwards from this central perimeter. The analysis using stereomicroscopy and 
polarised light was meant to retrieve some relevant information about an otherwise 
highly cryptic material. A clear distinction could be made regarding the stratigraphy of 
the pieces found inside and outside the cloister, as the first set was obviously showing 
the existence of successive mortar layers separated by colour, therefore indicating two 
chronological phases of the respective fresco decoration. The pigments used for the first 
set of samples could be identified as: yellow ochre, red ochre and vegetal charcoal. One 
intriguing aspect is the identification of ultramarine blue, an expensive pigment mostly 
used for small details or the attire of the Holy Virgin, employed by the European 
painting from the twelfth century onwards. On the other hand, the less complex 
exterior decoration showed, so far, a single mortar layer and the use of only one 
pigment (red ochre). 
Keywords: medieval painting, stereomicroscopy, polarised light, pigments, ultramarine 
blue. 
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LÓRÁND KISS, Study regarding the wall facing of the “old” orthodox church of Galda de 
Jos 

Abstract: In 2013, during a recent restoration project carried out at the old Orthodox 
church from Galda de Jos, several stratigraphic samplings of the wall surface were 
executed (Fig. 1, a-b). The examination led to the conclusions that the church has a 
medieval (before 1500) quadrangular nave, with a semicircular apse and a narthex 
erected in the modern times. The wall of the iconostasis with two entrances is also 
medieval, bearing a layer of medieval, good quality, painting. The painting was 
executed during the first half of the sixteenth century at the latest and necessitates a 
complete uncovering in order to be rapidly introduced in the scientific circuit (Fig. 6-8). 
The examination of the wall facing allowed the conclusion that the iconostasis is 
medieval and the inscriptions on the inner side were Slavonic, thus proving that this is 
an extremely valuable remnant of an Orthodox church made of brick and stone. The 
changes of color observed on the medieval layer of painting may suggest that sometimes 
from sixteenth to eighteenth century the church burnt. Then, in the eighteenth century 
a renovation took place when another projected altar was erected, the walls were 
heightened and wider windows were placed on the southern wall of the nave. In 1757 
the church was painted anew, samples of which are visible on the western side of the 
nave (towards narthex) on the iconostasis and within the entire apse.  
Keywords: medieval painting, a secco, a fresco, eighteenth century painting, orthodox 
church. 
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