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DOUĂ ARTEFACTE MEDIEVALE TIMPURII DIN FIER
DESCOPERITE ÎN HOTARUL
COMUNEI BUCIUMI (JUD. SĂLAJ)
Dan Băcueț-Crișan, Sanda Băcueț-Crișan
 Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău; bacuetz@yahoo.com
 Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău; sandabacuet2001@yahoo.ro
Abstract. In this article we present two early medieval artifacts from the collections of the County Museum of History and Art Zalău discovered inside the border of the Buciumi commune.
The two artifacts (an battle axe and an arrow) have arrived in the collections of the museum
in Zalău due to donations, and unfortunately in both cases the place where they come from is
not known exactly.
The archeological contexts and locations in which the arrows with this form were discovered show that they were used on large geographical spaces at a long, chronological stage
(VIIth–XII/XIIIth centuries). Without other associated artifacts, the placement of the Buciumi
arrow in a limited and correct chronological semantics is difficult now.
The findings of the battle axe type (battle axe with spear) as well as the one from Răstolţu Mare are concentrated in the Lower Danube area, which also determined the option for
the conventional name of the Danube type axe. The axes in this category were dated in the Xth
century. It is possible that the battle axe from Răstolţu Mare to be placed in the same chronological horizon.
Keywords: early mediaeval, iron artifacts, battle axe, Danubian type axe, arrow.

1. Introducere
În articolul de față ne-am propus să prezentăm două artefacte medievale timpurii aflate în colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, artefacte descoperite în hotarul comunei Buciumi (Fig. 1). Este vorba despre un topor de luptă și de
un vârf de săgeată, ambele din fier. Cele două artefacte au ajuns în colecțiile muzeului
în urma unor donații și, din păcate, în ambele cazuri, nu se cunoaște cu exactitate locul
din care acestea provin.

2. Descrierea artefactelor.
2.1. Vârf de săgeată (nr. inv. CC. 407/1966). Piesa provine din colecția “Silviu
Papiriu Pop”, o colecție privată de artefacte, care a fost donată muzeului și care cuprinde mai ales artefacte romane descoperite în zona castrului de la Buciumi (punctul
“Grădiște”). În ceea ce privește săgeata pe care o prezentăm acum nu sunt făcute precizări cu privire la locul de descoperire a acesteia. Săgeata are două aripioare lungi și
este prevăzută cu tub de înmănușare. Tija este alungită și torsadată, lungimea totală a
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Fig. 1. Buciumi (jud. Sălaj). Localizare.
săgeții fiind de 7 cm (Fig. 2).
2.2. Topor de luptă (nr inv. CC. 681/1980). În registrul de creștere a colecțiilor se precizează că piesa a fost descoperită la Răstolțu Mare (com. Buciumi) în anul
1980. Aceasta a fost donată muzeului din Zalău de către Doru Crecan, preot în Răstolțu
Mare. Nu sunt precizate alte date despre locul exact de unde provine piesa.
Toporul este confecționat din fier și are caracteristici formale extrem de interesante (Fig 3, 4). Lama toporului este îngustă și scurtă, gaura de înmănușare este prevăzută cu aripioare. Partea cea mai interesantă este că gaura de înmănușare se continuă
în zona cefei cu un vârf de suliță de fomă foliacee. Piesa are următoarele dimensiuni:
lungime totală = 24,5 cm; diametru gaură de înmănușare = 2,4 cm; lățime lamă topor
= 6,5 cm; lungime suliță = 11 cm.

3. Cronologia artefactelor descrise
Clasificarea tipologică a săgeților medievale timpurii din Depresiunea Silvaniei
s-a făcut urmărind în primul rând modul de prindere/fixare a vârfului din fier de tija
de lemn a săgeţii şi apoi caracteristicile formale ale vârfului din fier1. Având în vedere
aceste aspecte, exemplarul de la Buciumi face parte din Categoria B (săgeți prevăzute
cu tub de înmănuşare), Tipul B. I. b. (cu tija torsadată) (Fig. 5)2.
1
2

Băcueț-Crișan, 2015a, p. 311; Idem, 2015b, p. 311.
Băcueț-Crișan, 2015a, p. 312; Idem, 2015b, p. 312.
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Fig. 2. Săgeata descoperită la Buciumi (com. Buciumi).

Fig. 3. Toporul descoperit la Răstolțu Mare (com. Buciumi).
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Fig. 4. Toporul descoperit la Răstolțu Mare (com. Buciumi).
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Fig. 5. Săgeți din Depresiunea Silvaniei. Categoria B. Tipologie3.
În Depresiunea Silvaniei mai cunoaștem o singură săgeată de acest tip (exemplar cu tija mai lungă) descoperită în fortificația medievală timpurie de la Șimleu Silvaniei-Observator (Fig. 5/4), fortificație datată în sec. X4. Contextele arheologice și locațiile în care au fost descoperite arată faptul că săgețile aparținând Tipului B. I au fost
utilizate pe spații geografice largi, într-o etapă cronologică de lungă durată (sec. VII–
XII/XIII)5. Fără alte artefacte asociate, plasarea săgeții de la Buciumi într-o segvență
cronologică restrânsă și corectă este dificil de realizat acum.
Pentru toporul de luptă de la Răstolțu Mare singura analogie formală din Transilvania o constituie piesa descoperită la Ațel (jud. Sibiu) (Fig. 6), piesă datată în sec.
X6. În exteriorul Transilvaniei, astfel de topoare de luptă cu vârf de suliță au mai fost
identificate și în depozitele de unelte din fier de la Radovanu7, Dragosloveni (Fig. 6)8,
3

după Băcueț-Crișan, 2015a, pl. IV; Idem, 2015b, pl. IV.
Pop et alii, 2006, p. 120, pl. 21/4; Băcueț-Crișan, Pop, 2011, pl. 21/4; Băcueț-Crișan, 2014, p.
40, 94.
5
Băcueț-Crișan, 2015a, p. 312; Idem, 2015b, p. 312.
6
Blăjan, Stoicovici, 1980, p. 181.
7
Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170.
8
Paragină, 2002, pl. XLVII/1-2.
4
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Fig. 6. Analogii pentru toporul descoperit la Răstolțu Mare (com.
Buciumi, jud. Sălaj): Valea Părului9, Ațel10, București-Văcărești11,
Dragosloveni12.
București (Fig. 6)13 și Valea Părului (Fig. 6)14, depozite plasate cronologic în sec. X15,
posibil chiar la începutul sec. X16.
Comparând artefactele amintite mai sus putem observa însă existența unei diferențe formale. În cazul exemplarelor de la Ațel (Fig. 6), București (Fig. 6) și Dragosloveni (Fig. 6) constatăm că unul din capete se termină cu un vârf de suliță, iar celălalt nu este ascuțit (neavând practic o lamă), prezentând caracteristicile unui ciocan
(Fig. 6). Cel mai mult se aseamănă exemplarele de la Răstolțu Mare (Fig. 3, 4) și Valea
Părului (Fig. 6), cele două având ambele capete ascuțite (unul terminându-se cu o suliță, iar celălat cu o lamă).
Descoperirile de acest fel se concentrează în zona Dunării de Jos (Fig. 7), fapt
ce a determinat și opțiunea pentru denumirea convențională de topor de tip Dunărean17.
9

după Ciupercă, Mirea, 2015, pl. II/1.
după Blăjan, Stoicovici, 1980, fig. 2/1a-b.
11
după Blăjan, Stoicovici 1980, fig. 2/2a-b.
12
după Paragină, 2002, pl. XLVII/1-2.
13
Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170.
14
Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170.
15
Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170.
16
Canache, Curta, 1994, p. 198.
10
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Fig. 7. Descoperirile de topoare de tip Dunărean de pe teritoriul României
(1. Dragosloveni; 2a–b. București-Tei și București-Văcărești;
3. Valea Părului; 4. Ațel; 5. Răstolțu Mare; 6. Radovanu).
După cum am precizat mai sus, din punct de vedere cronologic, exemplarele din această categorie au fost datate în sec. X18. Posibil ca și piesa descoperită la Răstolțu Mare
să aparțină acestei etape cronologice.

17

Exemplare de la Dragosloveni, Radovanu, București-Tei, București-Văcărești, Valea Părului
și Ațel (vezi Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170).
18
Canache, Curta, 1994, p. 198; Ciupercă, Mirea, 2015, p. 170.
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