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DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA PIR.
URME ALE UNOR STRATEGII SOCIALE
DIN EPOCA TÂRZIE A BRONZULUI
Liviu Marta*
* Muzeul Judeţean Satu Mare; liviumarta@yahoo.com

Abstract. The bronze hoard from Pir (Satu Mare County, RO) comprises 24 socketed axes
(originally 25), six sickles, three spearheads and one round pendant. The hoard falls into the
series Moigrad-Tauteu / Hajúböszörmeny (horizon no. IV of hoards).
The deliberate damaging of the pieces from the hoard is inferred by the easily breakable parts
that have been broken, by having marked the cutting line and eventually not having the piece
broken. This aspect also appears in the custom specific of the hoards from horizon IV where
offerings comprised more fragments of the same piece. These details about fragmentation bring
out that the destruction is pure ritual rather than aiming to obtain a standard weight.
In what structure is concerned, the multiple presence of some types of pieces in the hoard from
Pir and the many contemporary hoards point out many patterns in composition that provide
clues about the interpretation of metal offerings. In the HaB period, the pieces from the composite hoards take the following pattern: many socketed axes with less sickles (usually fragmented) and a few spearheads (1–3 samples).
In order to unravel the possible meanings of the depositional pattern consisting of socketed
axes–sickles–spearheads, first must be added that these items are associated with a few prestigious items (15 out of 25 hoards). This association, in which pieces specific of the elites are
involved, suggests that the deposition in this type of hoards depicts the social strategy of that
time. Recurrent deposition practices (ex. fragmentation) and recurrent selections of the pieces
based on patterns reveal an encryption behind which wealth was destroyed in order to obtain
divine grace and it was ostentatiously displayed in order to attain or maintain social status.
Keywords: bronze hoards, HaB period, deliberate damaging, patterns in composition, social
strategies.

Primul lot din depozitul de la Pir, format din şase celturi, a fost recuperat de
Németi János în anul 19961. Piesele au fost primite de la dl Kóka József (Pir, nr.
390), care le-a descoperit în urma lucrărilor agricole de pe lotul său situat în partea
de hotar “Krumpli Földek / Pământurile de cartofi”. În vara anului 2007, dl Szász
Endre, directorul şcolii din Pir, a mai descoperit două topoare, pe care le-a donat
muzeului din Satu Mare. La locul indicat, folosind detectorul de metale, în data de

1
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18 septembrie 2007, au mai fost găsit un număr de 12 arme şi unelte de bronz2. În
data de 12 decembrie 2007 a mai fost recuperat un lot de piese, iar în primăvara următoare încă un fragment de seceră. Piesele au fost descoperite în pământul arat într-un
perimetru restâns (8 × 6 m), situat pe un platou, la o distanţă de 70–80 m sud de marginea terasei Ierului. În ansamblu, depozitul este compus din 24 celturi (iniţial 25)3,
şase seceri, trei vârfuri de lance şi un fragment de pandantiv rotund ajurat.
Nu este scopul acestui articol de a publica integral încadrarea fiecărei piese
care aparţine depozitului de la Pir, însă este de domeniul evidenţei că atât piesele
directoare, cât şi asamblul compoziţiei sunt specifice tipului de depozite cunoscut în
România sub denumirea de Moigrad–Tăuteu şi în Ungaria sub denumirea de Hajúböszörmeny. Christopher Pare4 şi Carola Metzner-Nebelsick5 au realizat noi structurări
asupra depozitelor din România, ultima dintre ele fiind utilizată şi în lucrarea de faţă.
Lucrarea dezbate dacă piesele alese pentru a fi depozitate au fost luate la întâmplare, pornind de la obiectele avute la îndemână sau dacă, eventual, aceste obiecte au
fost selecţionate, respectând, de asemenea, reguli şi canoane caracteristice perioadei.
Căutarea acestui răspuns s-a propus a fi realizat fără o forţare peste limită a izvorului
istoric, dar în acelaşi timp s-a considerat că nu trebuie omise sau neimplicate o serie
de cercetări recente realizate asupra depozitelor de bronzuri din Europa.

1. Deteriorări ale pieselor din depozit
O parte din piesele de la Pir au suferit deteriorări, despre care adesea nu se
poate spune cu siguranţă dacă sunt produsul unor lovituri provocate în urma utilizării pieselor, sau sunt produse din dorinţa de a le distruge. Această distincţie este foarte
importantă deoarece în cazul constatării intenţiei premeditate de a distruge sau fragmenta piesele se induce şi intenţia unui tratament special al pieselor, aspect esenţial
prin care este propusă motivaţia cultică a depunerii pieselor de bronz. Cele mai multe
dintre topoarele de la Pir sunt deteriorate în zona tăişului. Despre ciobiturile din acea
zonă este greu de spus dacă au survenit în urma lovirii unor obiecte contondente sau
dacă tăişurile celturilor au fost rupte intenţionat (Pl. 4/1). Un caz special este reprezentat de mai multe exemplare care prezintă ruperea colţului tăişului pe partea cu urechiuşa de fixare (Pl. 4/4, 5, 6). Horia Ciugudean şi Marius Ciută constată că ruperea
acestei zone este extrem de frecventă la celturile din spaţiul carpatic, apreciind pe baza
unor urme de detaşare vizibile pe multe tăişuri de celturi că deteriorarea acestora nu
pare a avea un caracter accidental, produs în timpul utilizării6. Acest aspect poate fi
adus în discuţie în cazul unuia dintre celturile de la Pir, a cărui tăiş a fost detaşat printr-o lovitură laterală (Pl. 4/6). Tăişul unor celturi păstrează urma unor lovituri pe materiale dure înguste de metal (sârme, coaste de întărire a secerilor, muchii înguste ale
celturilor), unele care ar putea proveni din lovirea muchiilor unor piese sau nervuri
2

Piesele au fost recuperate de către Szász Endre, Németi János, Hágó Attila şi Liviu Marta.
Szász Endre a menţionat descoperirea, cu ani în urmă, a unui celt, ulterior pierdut (Németi,
1996, p. 31).
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Pare, 1998.
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Metzner-Nebelsick, 1994; Idem, 2002; Idem, 2005.
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Ciugudean, Ciută, 2008, p. 353.
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de seceri din acest depozit (Pl. 4/7). În cazul unuia dintre celturi este evident că lama
nu a fost ruptă în urma utilizării, ci în urma lovirii sale pe latura lată cu un alt obiect
(Pl. 3/6, 4/2)7. Lovitura a fost aplicată cu multă forţă, fapt ce a dus la îndoirea puternică a zonei de ruptură, probabil în urma unor lovituri repetate. În zona de ruptură nu
se păstrează ampreta obiectului cu care a fost îndoit şi rupt celtul, fapt ce presupune
o suprafaţă de lovire lată, ce poate să fi produsă cu un ciocan (celt-ciocan), o piatră
masivă sau chiar o bucată dură de lemn. O lovitură similară, pe latura lată, în zona
de ruptură, poate fi identificat pe desenul unuia dintre celturile din depozitul de la
Săcuieni, atribuit seriei Moigrad-Tăuteu. Tot o lovitură dură pare să fi suferit şi una
dintre lăncii, căreia i-a fost despicat tăişul (Pl. 4/3). Este greu de crezut că această tăietură a fost provocată de utilizarea lăncii în luptă sau în cadrul unor activităţi cotidiene8.
Secerile din depozitul de la Pir au fost fragmentate, două dintre ele fiind rupte
în trei bucăţi (Pl. 5/2, 3) iar una în două bucăţi (Pl. 5/1). Starea contorsionată în zona
de fragmentare (Pl. 3/10, 14, 15) arată că aceasta a fost realizată prin îndoire, produsă
fie prin împingere, fie prin lovire cu un obiect lat, care nu a lăsat urme de contact în
zona de atingere. O pregătire prealabilă a ruperii se evidenţiază foarte bine în cazul
secerii celei mai late (Pl. 5/1). Pentru a slăbii zona care urma a fi ruptă prin îndoire,
în prealabil a fost realizată o tăietură, care pe o lungime de 5 cm are o traiectorie
dreaptă. Intenţia de a slăbii secera în vederea ruperii este cu atât mai evidentă cu cât
traiectoria tăieturii, deoarece mergea greşit spre mîner, a fost schimbată spre lamă,
pentru a permite fragmentarea piesei (Pl. 5/1a). Ruperea ulterioară a secerii s-a produs pe traiectoria tăieturii doar în zona din dreptul coastelor de întărire, iar faptul că
pe cea mai mare parte a lamei ruptura s-a produs pe lângă tăietură a făcut ca operaţiunea de pregătire a fragmentării să rămână bine evidenţiată. Pe zona dinspre vârf a
aceleiaşi seceri este vizibilă o altă tăietură superficială, care împreună cu o ciobire a
lamei (Pl. 5/1b–1c) şi o tăietură aplicată coastei intermediare, pe partea opusă, sugerează pregătirea unei noi linii de rupere, dat fiind că cele trei operaţiuni au urmărit
slăbirea piesei pe aceaşi linie. Ruperea însă a fost produsă mai spre vârf, printr-o lovitură cu un obiect fără muchii ascuţite, probabil un ciocan. Linii repregătite prin tăieri
aplicate coastelor de consolidare, dar nerealizate sunt vizibile şi la alte seceri. Probabil
operaţiunile de pregătire a fragmentării secerilor au fost realizate cu lama unui celt, a
cărei tăiş păstrează urme de uzură, adânci şi înguste (Pl. 4/6), care au putut fi produse
tocmai prin tăierea coastelor de consolidare de pe seceri. La una dintre seceri este vizibilă decuparea unei părţi a tăişului (Pl. 5/2), operaţiune bine evidenţiată la depozitele
din seria Cincu–Suseni/Kurd. O prezenţă curioasă în cadrul depozitului este aceea a
secerii care pare a fi un rebut (Pl. 3/6), prezenţă care, la nivelul depozitelor din orizontul IV, este rar întâlnită9.
Secerile sunt obiectele cele mai fragmentate şi îndoite în cadrul depozitelor
din orizontul IV, în timp ce vârfurile de lance şi topoarele fiind în mare majoritate
nefragmentate, dau această notă generală întregii acumulări. Pentru depozitele din
7

Petrescu-Dîmboviţa, 1978, pl. 238B/3.
Vârfuri de lance fragmentate în orizontul IV de depozite: Ibidem, pl. 235/19 (Moigrad).
9
Ibidem, 1978, pl. 250/7 (Zagon I).
8
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HaA ruperea în bucăţi a pieselor este mult mai intensă şi mai frecventă, însă este
extrem de rară depunerea mai multor fagmente care provin de la aceeaşi piesă, atât
în ce priveşte zona de nord a Transilvaniei10, cât şi pentru o regiune mai vastă a spaţiului european11. Un aspect interesant pe care îl scot în evidenţă secerile de la Pir şi
unul dintre topoare este acela că fragmentele de seceri şi celturi se pot adăugi astfel
încât să recompună obiectele înainte de îndoire şi rupere. Deşi nu a fost remarcată în
mod special, depunerea mai multor fragmente de la un obiect este o practică întâlnită
în depozitele din “orizontul IV”12, chiar dacă continuă să fie prezente un număr ridicat
de fragmente singulare, adică părţi de obiecte ce nu sunt întregi. În mod evident descoperirea la Pir a unui număr mare de fragmente ce recompun piese întregi se datorează modului de recuperarea a depozitului: folosirea detectorului de metale a permis
recuperarea unor fragmente mărunte, care au fost răvăşite de maşinile agricole. Se
poate scoate în evidenţă că această recuperare completă este un element comun al
depozitelor din orizonturile IV şi V, care au fost descoperite cu detectorul de metale13.
Este de la sine înţeles că în cazul numeroaselor depozite din orizontul IV găsite
incidental, descoperitorii nu au observat fragmentele mici de obiecte sau, în cazul unor
fragmente de lame de seceri, acestea chiar nu au fost adunate de la locul de depunere.
Depozitul de la Pir arată că prezenţa mai multor fragmente, care provin de la acelaşi
obiect, poate fi considerată o notă generală pentru mai multe depozite din orizonturile
IV–V, prin aceasta deosebindu-se de depozitele de bronzuri anterioare.
Deteriorarea unor piese a fost explicată, cel puţin în parte, prin practici rituale14, acesta fiind unul dintre argumentele pentru care reprezentanţii şcolii germane
consideră depozitele în sine, inclusiv cele de acest tip, ca având în principal un
caracter votiv15. În fine, fragmentarea pieselor de bronz din depozite, şi cu precădere
10

Pentru depozitul de la Brâglezi, chiar dacă a fost recuperat cu detectorul de metale, există
doar 2–3 cazuri în care sunt depuse câte două fragmente care provin de la aceiaşi piesă, aspect
specific perioadei (Bejinariu, 2007, p. 72).
11
Hansen, 1996-1998; Idem, 2013, p. 180.
12
Petrescu-Dâmboviţa, 1978, pl. 249/4, 250/7 (Zagon I: două seceri), 253/28 (Sâmbăta Nouă: o
seceră), pl. 254B/4,7 (Blăjenii de Jos: o seceră), pl. 242/7 (Suatu: un topor), pl 247B/6 (Tăuteu: un topor), pl. 217/4 (Dacia: un cuţit), pl. 230/33 (Corneşti: un cuţit), pl. 230/52 (Corneşti), pl. 260C/3 (Hida: o spadă), pl. 292/1 (Predeal: spadă), pl. 275C/3,4 (Slimnic); Mozsolics, 2000, pl. 10/ 9, 10, 11/9, 12/3 (Celldömölk II: seceri şi cuţit), 23/3 (Csorvás: seceră), pl.
53/8 (Meőkövesd: seceră), pl. 55/22, 57/10 (Nádudvar: seceră şi spadă), pl. 61/13 (Nagykálló: seceră), pl. 82/6 (Rohod), pl. 99/6 (Szikszó: seceră), pl. 112/6 (Újszentmargita:
seceră), pl. 118/3,12,13 (Záhony: seceri), pl. 32/3, 33/1, 35/1 (Hajdúböszörmény: spade), pl.
67/2 (Nékládháza: spadă), pl. 70/14 (Pácin: lamă), pl. 84/3, 85/22, 86/2 (Románd: lamă, seceră
şi cuţit), pl. 92/24 (Szentes: turtă).
13
V. Szabó, 2011, pl. 1/3: (Bonyhát-împrejurimi: şapte seceri, două topoare, o spadă), pl. 2/3
(Mátraszőlős: o seceră), pl. 8/2,3 (Zsáka-Dávid-tanya: opt seceri, un topor, o lamă, un disc),
pl. 9/ 3 (Baks-Temetőpart I: şapte seceri şi un celt); pl. 9/4 (Baks-Temetőpart I: o seceră şi
cinci lame).
14
Nebelsick, 2000.
15
v. Brunn, 1980; Kubach, 1979; 1983, 1985; Schumacher-Matthäus, 1985; Hänsel, 1997;
Idem, 1994, p. 371-390; Idem, 2005; Harding, 2000, p. 352-368.
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a secerilor, a fost explicată de unii cercetători prin posibila lor apartenenţă la un sistem premonetar, mergându-se până la afirmaţia că secerile de bronz nici nu erau destinate în principal activităţilor agricole, ci reprezentau unităţi de schimb, cu valenţe
premonetare16. Între cele două direcţii de interpretare, depozitul de la Pir oferă detalii
care trimit spre o fragmentare care nu a avut raţiuni practice, ci rituale. Că nu a fost
dorită obţinerea unei greutăţi standard este indicat cel mai bine de secera lată a cărei
rupere a fost trasată pe o anumită direcţie, apoi a fost redirecţionată, probabil fiincă
pe direcţia iniţială era prea dificil de rupt, deoarece tăietura era direcţionată pe coadă
(Pl. 5/1a). În final, pe cea mai mare parte din lăţime, piesa a fost ruptă pe o altă porţiune decât aceea trasată. Şi alte porţiuni de seceri prezintă renunţări la direcţii de fragmentare preconizate iniţial, trasate prin tăiere, sau chiar deja forţate prin îndoiere, fiind
evident că s-a renunţat la obţinerea unor cantităţi de metal preconizate (Pl. 3/14,15,
Pl. 5/1b, 4). Cu excepţia unuia dintre celturi, care are distrusă zona de la gură (Pl. 2/
15), fragmentarea ne apare ca fiind produsă în zone mai uşor de rupt: îmbinarea zonei
dintre tub şi lamă la unul dintre celturi (Pl. 4/2), respectiv a zonei de tăiş a celturilor
(Pl. 4/1,3,4,5,6) şi a vârfului sau a lamei la seceri (Pl. 5). Astfel intenţionalitatea deteriorării pieselor poate fi indusă atât pe baza alegerii porţiunilor uşoare de rupere, dar
şi pe baza obiceiului specific depozitelor din orizontul IV de a pune ca ofrandă mai
multe fragmente care provin de la aceeaşi piesă.

2. Structura
La fel ca în cazul tratamentului aplicat pieselor, în spaţiul carpatic există o
analiză intensă şi consistentă în ce priveşte modul în care sunt structurate depozitele,
analize care au arătat că modul în care se asociază piesele de bronzuri în depozite nu
are ca explicaţie diferenţa cronologică între aceste grupe de depozite, iar motivele
deosebirilor trebuiesc căutate în alte domenii. Aparţinând adesea unor tipuri cu arii
de răspândire bine definite, unele tipuri de ofrande metalice prezintă asociaţii de
obiecte distincte, compoziţia depozitelor fiind determinată şi condiţionată de necesităţile, posibilităţile, preferinţele şi tradiţiile unor grupuri umane deosebite, ce pot (sau
nu ) să se diferenţieze cultural şi etnic17. Trebuie să remarcăm că analiza asupra semnificaţiei pieselor depuse este purtată la un nivel mult mai precaut decât în cazul interpretărilor legate de fragmentare, deşi în ultimele decenii au fost realizate reale progrese. Un punct esenţial de pornire a fost reprezentat de studiul Gizelei SchumacherMathäus, podoabele din depozite au fost discutate pornind de la apariţia lor în contexte
arheologice precise18. În spaţiul carpatic analiza conotaţiilor de conţinut a depozitelor
se loveşte de incertitudinile pe care le aduce descoperirea întâmplătoare a majorităţii
depozitelor şi a lipsei cvasi-totale a descoperirilor funerare care ar aduce informaţii
suplimentare la modul în care era utilizate uneltele şi armele, respectiv la modul în
care erau purtate podoabele şi accesoriile vestimentare, prezente în depozite. Totuşi
16

Somerfeld, 1994, p. 37-60; Hänsel, 2005; Primas, 1986, p. 37-40
În ce priveşte existenţa în spaţiul carpatic a unor anumite tipuri de depozite diferenţiate
fără a avea la bază motive cronologice: Kacsó 1990, p. 245 şi urm.; Idem, 1995; Hansen,
1994, Idem, 1995; Metzner-Nebelsick 2005, p. 328-331; Bratu, 2009.
18
Un punct esenţial de pornire a fost reprezentat de studiul Gizelei Schumacher-Mathäus (1985).
17
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aceste incertitudini sunt atenuate însă de recentele recuperări de depozite cu ajutorul
detectoarelor de metale sau prin săpături arheologice, mai evidente tocmai pentru perioada HaB19.
2.1. Asocierea piese-deponenţi în Bronz mijlociu – Hallstatt A
Pentru depozitele din epoca mijlocie a bronzului – luând în considerare cantitatea mică de obiecte, caracterul lor individual şi potrivirea constatată între numărul
de arme şi podoabe – s-a apreciat că acestea exprimă adesea dotări personale ale unor
războinici20. Individualitatea armelor de prestigiu (în special a topoarelor şi a spadelor
ornamentate) se consideră că reprezintă o exprimare a statului social al unor persoane
sau grupuri restrânse de persoanele din categoria înaltă a societăţii21. La depozitele
din perioda Br D (orizontul de depozite II) se constată că depozitele devin considerabil
mai mari, în depuneri ajung să fie incluse mai multe piese, care, aşa cum s-a arătat în
ultimele decenii, în numeroase cazuri sunt selectate după anumite principii. În primul
rând s-a demonstrat că o selectare a pieselor se face după principii specifice unor regiuni22. Cea mai mare parte a depunerilor dau impresia unor ofrande colective ale unor
grupuri de oameni23. În HaA (A1) obiceiurile de depozitare se schimbă din nou. Descoperirile devin extrem de complexe atât în ce priveşte compoziția dar şi ca dimensiuni. Cele mai multe obiecte sunt acum depozitate într-o stare deteriorată sau fragmentată, bucăţile de piese fiind rupte pe baza unor principii sau intenții simbolice greu
perceptibile. Totuşi în cadrul acestor depuneri, aparent nestructurate, răzbat câteva
elemente care par a da sens unor îngrămădiri de obiecte diverse. Astfel, celturile sau
alte obiecte a căror zonă de înmănuşare este umplută cu fragmente au fost apreciate
ca exprimări individuale în cadrul unor depuneri colective. De asemenea, faptul că
numeroasele fragmente nu se îmbină pentru a recompune obiecte întregi a indus aprecierea că fragmentele de obiecte pot fi considerate cadouri pentru zei, de tipul pars
pro toto, prin analogie cu comportamente observate în cazul ofrandelelor descoperite în preajma templelor greceşti. Dintr-o altă perspectivă această provenienţă a fiecărui fragment de la un obiect diferit la făcut pe Louis Nebelsick24 să sugereaze că
materialul fragmentat ar fi putut fi împărțit într-o parte divină și o parte umană, adică
un fragment dintr-o seceră sau lamă un topor, de exemplu, ar fi putut deveni o parte
din depozit, în timp ce partea rămasă nedepusă a obiectului a rămas în mâinile proprietarului inițial ca un semn simbolic care a rămas să certifice participarea la acumulare
(ceremonie). Acestea au fost argumente pentru a susţine caracterul colectiv al depunerilor din HaA25. Caracter colectiv a fost extins şi la unele depuneri din Bz D, în care
19

Din datele publicate sau prezentate la conferinţe menţionez câteva cazuri de depozite descoperite cu detectorul de metale în nord-vestul României: depozitele de perioadă HaA de la
Brâglez, Carei-Spitz, Cluj; HaB: Giorocuta, Pir. În Ungaria un număr mare de depozite au
fost recuperate de echipa coordonată de Gábor V. Szabó (2011).
20
Soroceanu, 2011, p. 242; Dietrich, 2013, p. 16.
21
David, 2002, p. 281, 412-415.
22
Hansen, 1994, p. 355-356; Kacsó, 1990; Idem, 1995, p. 106-113.
23
Dietrich, 2013, p. 16
24
Nebelsick, 2000, p. 169-170.
25
Hansen, 1996-1998, p. 23; Idem, 2013, p. 178-179, Dietrich, 2013.
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apar piese îmbinate şi uneori fragmentate, pornind de la aceaşi dorinţă de a individualiza o donaţie personală în cadrul unei ofrande colective26, probabil cu intenţia de a
obţine o valoare dorită, exprimată printr-o anumită cantitate de metal27. În ce priveşte
legarea unor depuneri de ofrande din BzD–HaA de o anumită categorie de deponenţi,
o primă exprimare o avem din partea lui Nikolaus Boroffka şi a lui Sabin A. Luca,
care pornind de la analiza Gizelei Shumacher-Matthäus (1985), consideră că depozitele compuse preponderant din podoabe (tipul Arpăşel) reprezintă depuneri votive
făcute probabil de femei28. Carola Metzner-Nebelsick şi Louis Nebelsick au făcut pentru mai multe depozite din BzD–HaA o definire a unor componete atributive: componenta cabalină (prin elemente primare şi secundare de harnaşament), feminină (prin
podoabe), masculină (prin arme) – componente care au fost extinse şi asupra depozitelor din orizonturile V şi VI29. Prezenţa comună a componentei feminine cu aceea
cabalină în cadrul ofrandelor metalice a fost pusă în legătură cu un adresant ce ar putea
fi o zeitate feminină cu atribute eqvestre (Hera, Atena, Afodita, Demetra), adresantă
care în lumea miceniană poate fi pusă pe seama zeiţei Potnia30. Invocând o inscripţie
în care este menționată oferirea unui topor Herei, Alix Hänsel pledează pentru o asociere a pieselor depuse cu deponenţii mai degrabă decât cu atributele puterilor divine
cărora li se adresează, dat fiind unealta, care nu este un atribut al zeiţei, se leagă de
deponent, despre care se menţionează că era măcelar. Acestei interpretări i se asociază
Florin Gogâltan şi Victor Sava referindu-se la grupul de depozite care conţin depozite
de podoabe din vestul României şi estul Ungariei (depozitele de tip Arpăşel)31. Cei
doi autori aduc argumente pentru depunerea unor accesorii vestimentare în context
ceremonial, o serie de piese de acest fel fiind considerate elemente ale unui costum
ceremonial ce putea fi şi masculin32. Pornind de la prezenţa constantă a una-două ceşti
mai mari şi mai ornamentate în serviciile de masă s-a propus ca acestea să fie interpretate ca exprimare de tipul patron–grup de clienţi, exprimare care poate fi extinsă
la depozitele de tip Uriu–Ópályi în care apar una–două arme proeminente (spadă,
topoare special, apărătoare de braţ) în cadrul unui grup mare de topare. Prezenţa în
depozitele din nord-vestul României şi nord-estul Ungariei a unor topoare cu două
braţe a fost interpretată ca exprimare identitară, pe baza prezenţei unor ceşti în servicii
de vase dar şi pe baza răspândirii importurilor pe un drum comercial consacrat33.
Depunerile de servicii de vase din perioada BzD–HaA1 sunt, în general, considerate ca fiind rezultat al unor depuneri colective generate de depunerea veselei
utilizate la mese festive34. Aceleaşi mese festive pot fi deduse şi în cazul unei alte
26

Ibidem.
Ciugudean, 2010 (cu bibliografia).
28
Boroffka, Luca, 1995, p. 226.
29
Metzner-Nebelsick, 2005, p. 328-331.
30
Chadwick, 1979, p. 410-411.
31
Gogâltan, Sava 2014, p. 200.
32
Ibidem, p. 201
33
Marta, 2013, p. 210-214.
34
V. Szabó, 2005, p. 86-87, p. 91-92.
27
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categorii de depuneri, formată din asocierea unor vase mari cu un număr limitat de
ceşti35. Pentru regiunea estică a bazinului carpatic aproprierile comparative dintre
depozitele ceramice și acelea de bronzuri sunt susținute și de diacronismul comportamentului aplicat celor două categorii de piese: depuneri de vase/piese de bronz
întregi unilateral dotate pentru perioada BzD, depuneri ceramice şi depozite de bronzuri compozite, formate din piese fragmentate pentru perioada HaA, în timp ce pentru
perioada HaB1 se revine în general la o depunere de vase/ piese de bronz întregi36.
2.2. Caracterul colectiv al depozitelor din HaB
Lipsa serviciilor de masă pentru perioada HaB înlătură unul dintre indiciile
oferite de un izvor paralel, care oferă argumente puternice în ce privește depunerile
colective din această perioadă. Referitor la depozitele de bronzuri ale perioadei HaB
se poate spune că scade mult gradul de fragmentare specific perioadei anterioare, asocierile de obiecte se răresc în mare măsură, iar multe din combinaţiile întâlnite ar putea
fi văzute din nou ca tezaure personale37. Totuşi, această legare de persoană trebuie privită diacronic, deoarece nu este atât de evidentă cum va devenii în etapele HaB2–B3,
căci perioada HaB1 se remarcă prin existenţa multiplă, uneori în zeci de exemplare,
a mai multor categorii de unelte, arme şi podoabe, cum ar fi celturile, vârfurile de lance, cuţitele secerile şi brăţările38. Mai ales celturile, secerile şi brăţările sunt prezente
în număr de 10–40 exemplare în compoziţia a numeroase depozite. Se pune problema
dacă această prezenţă multiplă de piese poate fi interpretată ca o depunere colectivă
şi în etapa HaB. Lipsa unor indicii din perioadele anterioare – asamblări individuale
în cadrul unor depuneri colective39, servicii de vase oferite după mese/ritualuri colective – lasă loc mai multor posibilităţi de interpretare referitoare la prezenţa cumulărilor
piese de acelaşi fel (spre exemplu aceea a asocierii lor unui număr corespunzător de
adresanţi ai ofrandelor). Cazul a trei seceri şi a unui topor de la Pir (Pl. 4/2, 5/1, 2, 3),
dar şi în alte cazuri, face ca aparent existenţa unei participări colective la depunere să
nu poată fi indusă prin sugestia lui L. Nebelsick40, potrivit căreia materialul fragmentat
de la aceaşi piesă ar fi putut fi împărțit într-o parte destinată divinităţii și o parte păstrată la deponenţi. Însă sub anumite aspecte ansamblul fenomenului de depozitare din
orizontul IV, atât prin unele elemente structurale ale sale41, dar şi prin continuarea fragmentării, poate fi privit ca o moştenire tradiţională a unor ritualuri din perioada precedentă. Diminuarea intensităţii fragmentări şi diminuarea depunerii de turte de bronz
pe parcursul orizontului IV, iar apoi lipsa acestor obiceiuri pe parcursul orizonturilor
35

Marta, 2007, p. 8, nota 46; Marta, 2013, p. 200, 204.
Marta, 2013, p. 209, 212-2013.
37
Dietrich, 2013.
38
Metzner-Nebelsick, 2005, p. 321.
39
Excepţii: un grup de verigi prinse de o brăţară din depozitul de la Săcuieni (PetrescuDîmbovița, 1977, pl. 315/23), veriga din urechiuşa unui celt la Soatu (Ibidem, pl. 323/2),
verigă de aur cu două mici fragmente ataşate (Ibidem, pl. 331/16).
40
Nebelsick, 2000, p. 169-170.
41
În depozitele din orizontul IV continuă să fie prezente categorii de piese (uneori şi aceleaşi
tipuri) din orizontul anterior, dar şi anumite detalii structurale: preponderenţa binomului
celt/seceră, continuarea depunerii (diminuate) a fragmentelor de turte de bronz.
36
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V şi VI, lasă să se întrevadă o diminuare treptată a cutumelor şi canoanelor din etapa
III, prin reflectare materială şi prin conţinutul de semnificaţie. Pierderea treptată a
semnificaţiilor unor ritualuri, în speţă a valorii testimoniare a fragmentelor păstrate din
piese depuse, ar fi de natură să explice depunerea tuturor fragmentelor de la mai multe
piese din orizontul IV şi, în acelaşi timp, să lase loc ideii de continuare a participărilor
colective la ofrande.
Dincolo de prezenţa multiplă a unor tipuri de piese în cadrul depozitului de la
Pir, şi a multor depozite contemporane, pot fi remarcate mai multe filoane compoziţionale care asigură în final indicii referitoare la interpretarea ofrandelor metalice. În
primul rând subliniem observaţia Olimpiei Bratu, potivit căreia binomul topor (celt)/
seceră străbate ca un fir roșu depunerile din bronzul târziu carpatic, asocierea lor fiind
frecventă şi în combinaţia unor depozite mai complexe42. Venit din depozitele moldotransilvănene de tip Ruginoasa–Cara, asocierea unui număr mare de celturi cu seceri
continuă să fie extrem de frecventă în marile depozitele din perioada HaA şi este prezentă cu o mare intensitate pe parcursul perioadei HaB. Perioada HaB1–2 este perioada de apogeu a asocierii armelor cu uneltele, tipul depoziţional mutându-se către
nordul bazinului carpatic, în Ungaria, Ucraina şi vestul României. Un prim tip evidenţiat fiind acela al asocierii unui număr mare de piese, atât din categoria armelor
cât şi a uneltelor; caracteristic pentru ele fiind depunerea împreună a celturilor, a spadelor sau vârfurilor de lance sau a secerilor cărora li se adaugă în această combinaţie
dălţile, celturile ciocan şi cuţitele43. Analizele structurale întreprinse de Olimpia Bratu,
care pornesc de la funcţionalitatea pieselor, se opresc într-o anumită notă pozitivistă44,
care necesită a fi continuată prin nuanţări cu finalităţi antropologice. Astfel, combinaţia pieselor în aceste mari depozite se realizează după unele elemente repetitive, care
corespund următorului model compoziţional: un număr mai mare de celturi asociat
cu un număr mai mic de seceri (de obicei fragmentate) şi un număr limitat de vârfuri
de lance (1–3 exemplare). Numărul mare al depozitelor carpatice, care se integrează
acestui model (25 de depozite), vine în completarea unui modelul depoziţional deja
propus pentru această perioadă, format doar din celturi (reprezentat de un număr de 17
depozite identificate pe teritoriul României)45. O variantă a acestui model este reprezentată de un număr mai mic de depozite (un număr de 8), cu o compoziţie comună,
care diferă doar din faptul că numărul celturilor este depăşit de numărul secerilor46.
42

Bratu, 2009, 110-120.
Ibidem, p. 113.
44
Gogâltan, Sava, 2014, p. 196.
45
Soroceanu, 1995, p. 191-192.
46
Petrescu-Dîmboviţa, 1977: p. 121-122, pl. 286/23-27 (Cenad: 5 topoare, 13 seceri, 1vârf de
lance, 1–4 spade), pl. 287; p. 133-134, pl. 316-317, 318/1-6 (Sălard: 4 topoare, 23 seceri, bucşe
de car etc.), p. 139, pl. 333-335 (Visuia: 3 topoare, 12 seceri, 2 cazane), p. 138, pl. 336/6-13,
337, 338/1-3 (Zagon I: 8 topoare, 16 seceri, ceaşcă etc.); Mozsolics, 2000: p. 60-61, pl. 66
(Nagyrábe II: 5 topoare, 15 seceri, 1 vârf de lance, 1 spadă etc), p. 56, pl. 56-60 (Nádudvar II:
20 topoare, 25 seceri, 5 vârfuri de lance, 4 fragmente de spadă, de la cel puţin două exemplare
etc.). p. 83-84, pl. 105-106 (Tiszaeszlár: 7 topoare, 14 seceri şi fragmente seceri, 3 vârfuri de
lance, 1 spadă etc.), p. 91-92, pl. 117-118 (Záhony: 10 topoare, 16 seceri, 5 vârfuri de lance etc.).
43
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În realitate, numărul depozitelor care corespund modelului propus ar putea fi mai mare
având în vedere că prezenţa limitată a vârfurilor de lance (1–3 exemplare) ar fi putut
duce la nerecuperarea acestora, în cadrul numeroaselor depozite cu vârfuri de lance
lipsă, dar care au în compoziţia parţială (?) un număr mare de topoare – număr mai
mic de seceri, acestea din urmă, de obicei fragmenate (12 depozite)47. Intenţia de a
depune un număr limitat de vârfuri de lance este evidenţiată şi la depozitele destul de
numeroase (în număr de 10) în care lipsesc secerile, însă vârfurile de lance, care se
asociază cu grupări de securi, sunt, de asemenea, în număr mic (1–3 exemplare)48.
2.3. Obiecte reprezentative pentru elite în depozitele de bronzuri din
spaţiul carpatic
Pentru desluşirea posibilelor semnificaţii ale modelului depoziţional constituit din celturi–seceri–vârfuri de lance trebuie adăugat că aceste obiecte sunt asociate
cu un număr limitat de arme prestigiu: spade, pumnale, vârfuri de lance lungi (prezentate infra). Funcția acestor arme ca obiecte de prestigiu este în general acceptată în
narativa epocii bronzului, argumentată fiind prin raritatea lor şi prin asocierea în inventarul unor morminte cu obiecte valoroase. Recent, chiar şi unele analize metalurgice
susţin că mai multe arme din cadrul unor ofrande metalice sau bunuri din morminte
au avut funcția de primară de etalare a statului social, aparținând sferei de lux și de
reprezentare, aceste arme nefiind de fapt folosite direct în lupte49. În legătură cu prezenţa unor elite pot fi puse în primul rând depozitele cu vase mari de bronzuri, aşa
numitele “tezaure ceremoniale”50. Condiţiile de descoperire a unor depozitele care
47

Petrescu-Dîmboviţa, 1977: p. 131, pl. 308/9-14, 309, 310/1-5 (Josani: 18 topoare, 11 seceri
etc.), p. 132, pl. 313 (Noul Săsesc: 16 topoare, 5 seceri etc.), p. 135, pl. 322 (Suatu: 24 topoare, 4 seceri, 2 spade, verigă), p. 135, pl. 323/5-9 (Şieu II: 6 topoare, 5 seceri); Mozsolics 2000:
p. 55, pl. 50 (Mérk: 6 topoare şi 3 seceri, etc.), p. 59, pl. 61, (Nagykálló: 11 topoare, 3 seceri),
p. 59-60, pl. 62-65 (Nagyrábé: 13 topoare, 7 seceri etc.), p. 64, pl. 70/4-14, 71 (Pácin III: 16
topoare, 3 seceri, o spadă, 1 cazan, 1 torqves etc.), p. 64-65, pl. 72 (Pap: 10 topoare, 3 seceri,
1 sabie), p. 66, pl. 74-75 (Polgár: 11 topoare, 5 seceri etc.), p. 78-79, pl. 96-97 (Szentes IV:
40 topoare, 4 seceri etc.), p. 90-91, pl. 116 (Véstő: 14 topoare, 1 seceră).
48
Petrescu-Dîmboviţa, 1977: p. 123, pl. 289/8-17, 290/1-9 (Dîrja: 30 celturi, 1 vârf de lance,
o lamă spadă, 9 turte de bronz), p. 133, pl. 314/13-19 (Porumbenii Mari: 6? topoare, 1 vârf
de lance), p. 125, pl 293 (Zlatna II: 7 topoare, 1 vârf lance), p. 127, pl. 302/18-20; 303/1-4, 611, 13 (Cetea: 9 celturi, 2 vârfuri de lance lungi, posibil toartă de vas 303/9 etc.), p. 131, pl.
310/7-16, 311, 312, (Moigrad I: 5 topoare, 3 vârfuri de lance, spadă, fragmente de cazane şi
ceşti etc.), p. 133, pl. 315/3-26 (Săcuieni: 5 topoare, 2 vârfuri de lance, pumnal etc.), p. 142,
pl. 347/8-16 (Glod: 9 topoare, 2 vârfuri de lance). Mozsolics, 2000: p. 77, pl. 92 (Szentes I:
12 topoare, 1 vârf de lance, vas de bronz etc.), p. 80-81, pl. 100-101 (Taktakenéz: 12 celturi,
2 vârfuri de lance lungi, 2 vârfuri de lance scurte, apărător de braţ etc.), p. 81 pl. 102 (Terpes:
9 topoare, 1 vârf de lance).
49
Săbii, sulițe și pumnale (Čivilytė, 2009). O opinie complet opusă este prezentată de Mödlinger, 2011.
50
În perioada câmpurilor de urne vasele de bronz apar în morminte (de obicei de bărbaţi,
uneori însă şi de femei) împreună cu arme (Hansen, 1994, p. 117), fiind de multe ori asociate
unor elite sociale (Jockenvögel, 1974, p. 37). Pentru vasele de bronz din spaţiul carpatic
(cazane, situle, ceşti), asocierea în cadrul unor servicii de vase şi condiţiile de descoperire ne
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conţin ceşti arată folosirea şi a acestor vase pentru ocazii deosebite şi indică o legătură
a lor cu mediul masculin prin prezenţa alături de arme (coifuri, spade)51. Pentru spaţiul carpatic asocierea ceaşcă–războinic se întrevede atât în depunerile ceramice, dar
şi în puţinele morminte din epoca târzie a bronzului descoperite în zona de est a spaţiului carpatic52. Elemente ale costumelor ceremoniale (fibule, falere, pandantive) sunt
constant asociate ritualurilor de depunere a ofrandelor, pentru mai multe perioade istorice şi regiuni geografiece, uneori fiind depuse extatic în cadru ceremoniilor sau jertfelor. Florin Gogâltan şi Victor Sava53 fac această asociere pentru epoca târzie a bronzului din spaţiul carpatic, pornind de la prezenţa a numeroase podoabe şi accesorii
vestimentare care formează depozitele de tip Arpăşel. În ce priveşte pandantivul discoidal ajurat de la Pir, aprecierea sa ca o piesă cu totul specială poate fi adusă în discuţie din perspectiva rarităţii sale în regiune54, a considerării sale ca obiect exotic sosit
de la distanţă mare55, dar şi a încărcăturii simbolice pe care o poartă aceste piesă56.
Însăşi vârful de lance este o piesă care pare a sublinia rangul sau categoria socială, dat
fiind că apare ca piesă atribuită elitelor, adesea ca reflectare a echipamentului militar
specific unor războinici57. Legătura vârf de lance–elită conducătoare este evidenţiată
pentru orizontul IV de depozite în care vârfuri de lance sunt în asociere cu coifuri în
depozitele de la Sâg şi Şoarş58 şi în asociere vase de bronzuri (depozite ceremoniale)

arată că nu numai depunerea ci şi folosirea lor anterioară probabil ar trebui pusă în legătură
cu ceremonii legate de jerfe, cu consumarea ritual sau festivă a mâncării (Soroceanu, 2008, p.
160, 186).
51
Ibidem, p. 52.
52
Marta, 2013, p. 203-206.
53
Gogâltan, Sava, 2014, p. 200-201.
54
Este singura piesă cunoscută în cadrul seriei de depozite Moigrad-Tăuteu (orizontul IV de
depozite), în seria Hajdúböszörmeny fiind prezent tot printr-o singură piesă, în depozitul
Celldömölk-Saghegy IV (Mozsolics, 2000, pl. 22/10). Un număr limitat de piese sunt prezente în Slovacia (Furmanek, 1980, pl. 4/ 89, 91-94) şi Moravia (Salaš, 2005, pl. 393/ 5).
55
Pandantivele din Moravia, Slovacia şi Ungaria marchează etape intermediare de pătrundere
spre zona transilvană, dat fiind că pandantivele ajurate cu spiţe (4–8) au ca zonă de maximă
răspândire regiunea sud-alpină, până spre centrul Italiei şi regiunea nord-alpină, cu zona de
concentrare a descoperirilor pe teritoriul Elveţiei şi spre est până pe teritoriul Sloveniei (WelsWeyrauch, 1978, p. 27, taf. 9/125-133; Idem, 1991, 60-61, taf. 18/388-390; Audouze-Courtois,
1970, pl. 21/4, 22/ 52, 23/ 2-5; Teržan, 2008, pl. 64-65).
56
“Popularitatea” motivului roților cu spiţe este reflectată de larga sa difuzare cronologică și
geografică. Strămoșii tipologici direcți sunt consideraţi a fi acele cu cap rotund, tipice Culturii tumulare, iar pe parcursul perioadei târzii a Câmpurilor de urne, atât acele şi pandantivele
în formă de roți au devenit din ce în ce mai populare și au intrat în inventarul arheologic al
unor morminte sau depozite metalice, asociate fiind cu alte obiecte impregnate cu valoare
simbolică ridicată (spre exemplu depozitul de la Coste del Marano, Italia). În mod traditional, motivul roţilor cu spiţe este pus în legătură directă cu simbolului solar, vehiculat între
civilizaţiile din Orient şi Europa.
57
Bratu, 2009, p. 81.
58
Petrescu-Dîmboviţa, 1977, pl. 318/3-14, 319, 320, 321, 324/1-9.
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în depozitele: Sâg59, Guşteriţa I60, Egyek61, Pap62, Velem-Szentvíd II63 .
2.4. Modelul depoziţional de la Pir şi semnificaţiile lui
În primul rând se poate constata că în majoritatea depozitelor de tipul topoare–seceri–vârfuri de lance (15 depozite din 25), cele trei categorii se asociază cu piese
care pot fi puse în legătură cu obiecte specific elitelor, valoarea specială a acestor piese
în depuneri fiind indicată şi de prezenţa lor în număr mic (Tab. 1).
Astfel nouă depozite au în compoziţie arme de prestigiu: spade (Cluj-Napoca,
Mezőkövesd, Hida, Celldömölk, Korcag, Szarvas), pumnale (Mezőkövesd, Nádudvar,
Rohod), lance lungă64 (Mezőkövesd). Indicii ale prezenţei unor persoane de rang social înalt sunt oferite pentru unele depozite de prezenţa în număr redus a unor: coifuri
(Şoarş), fibule (Corneşti, Girişul Român, Egyek, Hajdúszavát, Karcag), pandantiv
ajurat (Pir), vase de bronz (Egyek, Hajdúszavát, Karcag, Nádudvar I). Intenţia de a
sublinia prezenţa elitelor în depunerile colective din HaB este amplificată de prezenţa
în număr limitat (de obicei singular sau în pereche) a aceloraşi piese specifice elitelor în depozitele de tip: topoare–celturi–vârfuri de lance în care secerile sunt preponderente65, topoare–vârfuri de lance66sau topoare–seceri67. După cum s-a arătat vârfurilor de lance în sine vin a sublinia prezenţa elementelor de elită, cu atât mai mult cu
cât în modelul depoziţinal propus (dar şi în general) sunt prezente într-un număr de
1–3 exemplare (cu rare excepţii).

59

Petrescu-Dîmboviţa, 1977, pl. 318/9-14, 319, 320, 321.
Ibidem, pl. 348/1-6.
61
Mozsolics, 2000, pl. 28-29.
62
Ibidem, pl. 73, pl. 114-115.
63
Ibidem.
64
Lancea lungă poate fi considerată armă de prestigiu fiind piesă rară şi dificil de turnat (cf.
Hansen, 2013, p. 186).
65
Spade (Cenad, Nagyrábé, Nádudvar), vase de bronz (Visuia, Zagon I), bucşe de car (Sălard).
66
Spade (Dârja, Moigrad I), vârfuri lungi de lance (Cetea, Taktakenéz), vase de bronz (Cetea,
Moigrad I, Szentes I), pumnal (Săcuieni), brăţară plurispiralică (Taktakenéz).
67
Spade (Suatu, Pácin III, Pap), vase de bronz (Pácin III), torqves (Pácin III).
60
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A

B

C

D

E

F

1

Jupalnic

9

2

3

2

Variaş

3

1

1

2 cuţite

Ibidem, pl. 221 E

3

Arad II

23

8

2

16 brăţări, 1 daltă, 1 turtă

Ibidem, pl. 223, 224, 225A

4

Bancu

15

9

2

5 brăţări

Ibidem, pl. 225C-226A

5

Cluj-Napoca II

6

1

1

1 sabie

Ibidem, pl. 228

6

Corneşti

34

8

3

4 săbii, o fibulă, o centură, 3 cuţite,
7 fierăstraie, 4 dălţi, 9 brăţări, 10 turte

Ibidem, pl. 229-231A

7

Şoarş

5

1

1

2 coifuri

Ibidem, pl. 243B

8

Şpălnaca I

37

33

1

2 cuţite, o daltă, 4 fierăstraie,
10 brăţări, bare şi turte

Ibidem, pl. 244-247A

9

Zagon II

13

3

6

3 verigi

Ibidem, pl. 250B-251A

10

Hida

10

10

3

2 spade

Ibidem, pl. 259C-260A

11

Girişul Român

7

2

2

o fibulă, 7 fierăstraie, o daltă,
8 bare longitudinale, 6 bucăţi bare

Ibidem, pl. 259C-260A

12

Sărvăzel

3

1 sau 3

1

o turtă

Iercoşan, Németi, 1991, pl.1-2

13

Ciceu-Corabia

9 sau 10

7 sau 8

1

2 cuţite, 2 dălţi, ac, fragmente de lanţ,
verigi , bucăţi de tablă

Marinescu, 1979, 52 pl. 1-2;
Idem, 2002, 25.

14

Balmazújváros

10

3

1

2 dălţi, 5 verigi, o turtă de bronz

Mozsolics, 2000, pl. 4

15

Celldömölk II

17

10 + 32
fg.

2

2 spade cu 2 teci, plăci decorative,
7 cuţite, 2 dălţi, 25 brăţări, 6 verigi

Ibidem, pl. 8

Petrescu-Dîmboviţa, 1978, pl. 220B
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A

B

C

D

E
cazan, 8 ceşti, 2 fibule,
4 brăţări, verigi, fierăstrău

F

16

Egyek

6

5

2

17

Hajdúszovát

5

3

3

1 cazan

Ibidem, pl. 39

18

Karcag

15

7

8

2 spade, cazan, fibule,
brăţări, cuţite, turte

Ibidem, pl. 44-45

19

Mezőkövesd

6

8

3

pumnal, spirală dublă, 6 brăţări

Ibidem, pl. 53-54

20

Nádudvar I

11

1 sau 2

2

pumnal, ceaşcă, 4 turte de bronz

Ibidem, pl. 55

21

Nyírtura

12

1

3

o turtă

Ibidem, pl. 69

22

Prád - Várhegy

10

3

2

4 torqvesuri, 3 fibule, 3ace, o verigă

V. Szabó, 2011, pl. 4/6

23

Rohod III

10

6 sau 8

1

un pumnal

Mozsolics, 2000, pl. 80, 81

24

Szarvas

10

1

1

o spadă, 3 brăţări

Ibidem, pl. 91

25

Pir

23

6

3

pandantiv

Mozsolics, 2000, pl. 27-29

Tab.1. Depozitele de bronzuri din orizontul IV, care includ combinaţia: număr mare de topoare – număr mai mic de
seceri – număr limitat de vârfuri de lance. În coloana “alte categorii de piese” sunt subliniate
obiectele care pot fi puse în legătură cu elitele.

Legendă:
A – Depozit (localitate)
B – Securi
C – Seceri
D – Vârfuri de lance
E – Alte categorii de piese
F – Bibliografie
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Depozitul de la Pir, şi în general seria depozitelor Moigrad-Tăuteu/Haidúböszörmeny, se impune a fi judecate în contextul social-politic al fazei clasice a culturii
Gáva (faza a II-a, HaA2–HaB). Pentru această perioadă, în regiunea cuprinsă între
Tisa şi Carpaţii Orientali, funcţionează un număr mare de aşezări fortificate. Multe
dintre acestea au dimensiuni impresionante, iar în cazul în care au fost investigate mai
intens, cel puţin o parte a lor au oferit elemente caracteristrice unor centre de putere.
La aşezările la care au fost prezervate mai bine sistemele de fortificaţie, sau care au
fost investigate prin cercetări geomagnetice, s-a constat că elementele de fortificaţie
aveau dimensiuni impresionante, construite prin consumarea unei imense energii sociale. În cazul depozitului de la Pir, acesta a fost îngropat la o distanţă de doar 2,5 km faţă
de aşezarea de la Andrid, a cărei sistem de fortificaţie a avut o lungime de 1660 m68.
Legătura dintre aşezarea fortificată din valea joasă şi depozitul de pe terasa înaltă poate fi acceptată, cel puţin sub aspectul vizibilităţii dintre cele două puncte. Prezenţa unor
piese exotice în depozitul de la Pir poate fi pusă pe seama rutei de trasport a sării din
nordul Transilvaniei spre Câmpia Panonică, bine documentată pentru perioada medievală69. Pentru perioada HaA2–HaB, alături de alte bunuri exotice, traseul acestui drum
comercial ne apare a fi controlat de fortificaţiile de la Andrid, Căuaş, Derşida, Şimleul
Silvaniei, Moigrad şi Dej. Elitelele din zona Văii Ierului par să dispună de bogăţii imense generate de controlul asupra rutelor comerciale pe care erau vehiculate materiile
prime din Carpaţi (sare, cupru, aur)70 şi din faptul că erau amplasate în zone extrem
de bogate în resurse alimentare71. Este de aşteptat că aceste bogăţii să fi fost râvnite
de alte comunităţi, iar pe plan intern să fi generat o competiţie între persoanele care
urmăreau să îşi asigure controlul bogăţiilor şi apanajul de a le distribui în sânul societăţii. În acest sens sunt vizibile oglindirile materiale ale unor strategii sociale complexe
care urmăreau prezervarea controlului comunităţii asupra bogăţiei şi, în acelaşi timp,
constituiau pretext şi ocazie de afirmare sau consolidare a statului social al elitelor care
încercau să controleze cât mai profund societatea. În zona de nord-vest a Românei
aceste aspecte transpar cel mai bine în cazul aşezării de la Căuaş (situată la o distanţă
de 17 km de Pir). În primul rând, comunitatea a fost implicată într-un vast proiect
defensiv în care aceasta a construit un sistem de fortificare format din val cu palisadă
(pe anumite porţiuni şi şanţ) cu o lungime de 3034 m72. În al doilea rând, s-a impus o
ordonare pe rânduri a tuturor construcţiilor din aşezare, între ele rămânând drumuri,
68

Marta et alii, 2010, p. 133.
Iambor, 1982, p. 81-82. Cele mai numeroase vestigii referitoare la exploatarea sării de la
Băiel Figa (nordul Transilvaniei) datează în secolelor XII–IX îHr, în secţiunea XV fiind
descoperită chiar ceramică de tip Gáva (Cavruc, 2011, 5; Cavruc et alii, 2014, p. 154-156).
70
Spre exemplu depozitul de bare de aur de la Căuaş (Kacsó, 2014) a avut, potrivit investigaţiilor mele recente, aprox. 1200 grame de aur. În legătură cu traseul acestei rute de transport a sării pot fi puse şi unele depozite cu asocieri extravagante de piese (vase de bronz
ceremoniale, coifuri, săbii): Sâg, Moigrad, Pişcolt şi, probabil, Haidúböszörmeny, Haidúszarvat, Haidúsámson, Mariapócs şi Egyek.
71
Marta et alii, 2010, p. 123-124.
72
Ibidem, p. 131.
69
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între care unele erau trasate mai larg73. Nu se poate exclude că această structurare elaborată a aşezării nu avea finalităţi din perspectiva unei utilizări mai eficiente a spaţiului din interiorul aşezării. Însă nu se poate exclude nici faptul că această ordonare
a spaţiului interior de la începuturile aşezării a avut loc sub o îndrumare “de sus”, cu
scopul de a afişa puterea, prin capacitatea de a raţionaliza şi civiliza spaţiul din interior, în opoziţie cu manifestările incontrolabile din exterior. În această notă bivalentă
considerăm că este necesar să apreciem şi depozitele de bronzuri din perioada HaA2–
HaB1. Pe de o parte, ofrandele metalice au reprezentat obiecte sacrificate prin îngropare în scopul de a obţine contra-daruri de la zei, într-o acţiune de tipul do, ut des;
pe de altă parte, ofrandele metalice sau dorit a fi un mijloc de exprimare în domeniul
relaţiilor sociale. Oferirea de cadouri pentru zei în cadrul unor ceremonii erau ocazii
de a afişa capacitatea extraordinară a unor persoane de a renunţa la mari bogăţii, în
scopul de a le investii în relaţia cu zeii. În cazul unor ceremonii publice, practic, în
acelaşi timp, era etalat statutul şi rangul acelora care donau surplusul. Ca şi în cazul
altor strategii sociale (construcţii de fortificaţii şi structurare de aşezări), la care este
greu de delimitat componenta funcţională (apărare, utilizare eficientă a spaţiului din
aşezare) de componenta de afirmare a statului social prin “inginerii sociale”, şi în cazul
depozitelor de bronzuri ultimul element este dozat cu o componentă religioasă, de
factură contractuală (darul dat zeilor – contra-darului primit/aşteptat de la zei). Privite lucrurile chiar dintr-o perspectivă funcţionalistă – şi în condiţiile în care primul
impuls al oferirii ofrandelor ar fi fost indus de necesitatea de afirmare la un anume
moment a statutului social –, pretextul şi “ambalajul” gestului era exprimat în faţa
comunităţii ca fiind unul de factură religioasă. Nesocotirea voinţei divine şi jignirea
zeilor nu erau aspecte menite a fi asumate nici în particular – şi cu atât mai puţin în
public, în condiţiile în care societatea avea de fapt nevoie de lideri capabili să investească averi mari în relaţia cu zeii.
În final, revenind la depozitul de la Pir, este rezonabil să constatăm că un anumit tip de comportament social şi anumite activităţi repetitive pot justifica o standardizare reflectată sub forma dovezilor materiale rămase în structura depozitului. Repetarea practicilor de depunere (fragmentarea, modul de aranjare) şi repetarea selecţiei
pieselor pe baza unor canoane dezvăluie o codificare în spatele căreia averea era distrusă cu scopul de a obţine graţie divină şi era afişată ostentativ cu scopul de a obţine
sau menţine un statut social. Regia rituală includea o componentă religioasă şi conţinea o componentă socială, ultima nefiind probabil mascată, ci etalată ostentativ. În ceremonie, sacrul şi profanul se completau într-un act în care un capital economic era aparent nimicit, dar practic era transformat într-un capital simbolic.

73

Kienlin et alii, 2012, p. 87-88, pl. 14-15.
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Pl. 1. Piese din depozitul de bronzuri de la Pir (scara ½, desene Bakai János).
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Pl. 2. Piese din depozitul de bronzuri de la Pir (scara ¼, desene Bakai János).

288

Pl. 3. Piese din depozitul de bronzuri de la Pir (scara ¼, desene Bakai János).

289

Pl. 4. Depozitul de bronzuri de la Pir. Detalii despre deteriorarea pieselor.

290

Pl. 5. Depozitul de bronzuri de la Pir. Detalii despre fragmentarea secerilor.
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