CIMITIRUL MEDIEVAL TIMPURIU DE LA
SĂLACEA–DEALUL VIDA

LAKATOS-BALLA Attila

Cuvinte cheie: cimitir medieval, avari, perioada descălecatului, cultura Köttlach,
mormânt dublu.
Key words: medieval cemetery, avars, land conquest period, Köttlach-culture,
double tomb
În pofida faptului că au existat unele antecedente semnificative în ceea ce priveşte
cercetarea epocii medievale timpurii (ne referim la perioada dintre a doua jumătate a sec.
al VII-lea şi sfârşitul sec. al X-lea) în regiunea nord-vestică a României,1 aceasta rămâne
una dintre perioadele cele mai puţin cunoscute şi, în acelaşi timp, una dintre cele mai
controversate. Problema este şi mai complexă în privinţa perioadei cuprinse între căderea
Kaghanatului Avar şi descălecatul triburilor maghiare, adică cea mai mare parte a sec.
al IX-lea. Această situaţie este valabilă însă cu mici excepţii şi în cazul întregului bazin
carpatic. Dizolvarea cadrului politic reprezentat până la începutul secolului de Kaghanatul
Avar, scăderea dramatică a populaţiei (fenomen care caracterizează întreaga perioadă) şi
problemele privind identificarea unui orizont cronologic databil cu o oarecare siguranţă
în sec. al IX-lea fac aproape imposibilă schiţarea unei imagini privind istoria şi cultura
materială a secolului respectiv.
În aceste condiţii se impune o oarecare circumspecţie în ceea ce priveşte descoperirile
arheologice datate în literatura de specialitate pe baza unor analize mai mult sau mai
puţin ample în sec. al IX-lea. În nord-vestul României până în momentul de faţă există
două necropole pentru care s-a propus o astfel de încadrare cronologică: cea de la ZalăuPoligon2 şi ceea de la Sălacea-Dealul Vida.
În cazul cimitirului de la Sălacea-Dealul Vida, o simplă trecere în revistă a
lucrărilor de specialitate care abordeză acest subiect ne indică faptul că toate analizele
şi opiniile exprimate s-au bazat în exclusivitate pe prima publicare parţială şi incompletă
a descoperirii de către N. Chidioşan şi, în mod special, pe o singură piesă descoperită în
acest loc, şi anume cercelul de „tip Köttlach” din mormântul 4. În aceste circumstanţe se
impune reluarea completă a datelor şi informaţiilor care în momentul de faţă se mai află
la dispoziţia cercetării. Din nefericire în urma plecării din ţară a autorilor săpăturilor de
pe Dealul Vida, şi a dispariţiei tragice şi premature a lui N. Chidioşan, cel care a prelucrat
iniţial descoperirile medievale din acest loc, o bună parte a datelor şi observaţiilor de
şantier s-au pierdut definitiv. Se află încă la dispoziţia noastră desenele de şantier întocmite
de N. Chidioşan, datele din registrul de inventar al Muzeului Ţării Crişurilor, respectiv o
serie de informaţii orale furnizate nouă de către Z. Nánási, cel care în calitate de muzeograf
al Muzeului de la Săcuieni, a participat la săpături inclusiv în timpul campaniei din 1966,
1 Avem
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în vedere în primul rând cercetările efectuate de S. Dumitraşcu, N. Chidioşan, M. Comşa, etc.
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când mormintele medievale au fost descoperite.3 În schimb, nu am reuşit să identificăm
în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor jurnalele de şantier şi planul cimitirului, ceea ce
îngreunează în mod considerabil prezentarea şi analiza cimitirului.
Dealul Vida (Vida-hegy sau Burga-tető conform tradiţiei locale) este un promontoriu
care se află la marginea estică a comunei Sălacea, deasupra unui şir de pivniţe care au
fost scobite în panta dealului (Pl. 1). Fortificaţia din epoca bronzului din acest loc a fost
identificată pentru prima dată în perioada interbelică de către colecţionarul şi arheologul
amator Andrássy Ernő, fondatorul Muzeului Văii Erului din Valea lui Mihai. Cu ocazia
perieghezelor efectuate pe Dealul Vida, Andrássy E. a descoperit, pe lângă ceramica
preistorică, şi câteva fragmente medievale, pe care le-a datat în mod ipotetic în sec. al
XIII-lea.4
Săpăturile arheologice ale muzeului din Oradea, conduse de Ivan Ordentlich şi
Nicolae Chidioşan au fost efectuate în perioada 1964-1969. Rezultatele cercetărilor au
fost publicate parţial în cadrul unor rapoarte şi lucrări de sinteză.5 Printre primele rezultate
date publicităţii s-au aflat şi informaţiile despre necropola medievală descoperită în timpul
campaniei din 1966. În cadrul acestei lucrări, N. Chidioşan, deşi a observat legăturile
cercelului semilunar din mormântul 4 cu mediul Köttlach şi a cunoscut datarea lor relativ
timpurie, propusă de P. Reinecke, a optat pentru o datare mai restrânsă a acestora în prima
jumătate a sec al X-lea şi le-a pus în mod ipotetic în relaţie cu ceramica lucrată la roată şi
ornamentată cu linii şi benzi în formă de val, descoperită în mai multe locuri pe Dealul
Vida şi atribuită populaţiei româneşti.6 Maria Comşa, într-o lucrare privind nord-vestul
României în secolele VI-IX, include necropola de la Sălacea în categoria urmelor culturii
materiale ale populaţiei slave şi autohtone de după căderea Kaghanatului Avar la începutul
sec. al IX-lea.7
În 1975 a fost publicată o analiză antropologică a scheletelor din mormântul 4 de
la Sălacea, ridicate in situ şi inclus în expoziţia de bază a muzeului din Oradea. Autorii
analizelor au ajuns la concluzii neaşteptate în ceea ce priveşte vârsta şi gradul de rudenie ale
celor doi defuncţi. Conform acestor rezultate este vorba despre mormântul comun al unui
bărbat la vârsta senectuţii (60-65 ani), şi o femeie mai tânără (maturus I, 30-35 ani), care,
după părerea autorilor, erau rude apropiate (probabil tată şi fiică). Pentru caracteristicile
antropologice ale celor două schelete autorii au găsit analogii în materialul din necropola
slavă de la Mikulčice.8
S. Dumitraşcu, într-o lucrare având ca subiect podoabele şi piesele de îmbrăcăminte
din mileniul I din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, dintre descoperirile de pe Dealul
Vida prezintă doar o pereche de inele de tâmplă cu capetele în formă de „S”, însă nu
face referire la alte date privind locul şi circumstanţele descoperirii. În cazul acestor piese
autorul operează cu o datare târzie, respectiv în sec. XI-XIII.9
În literatura arheologică maghiară, în primul rând în lucrările privind Transilvania în
evul mediu timpuriu ale lui I. Bóna, cimitirul de pe Dealul Vida a fost atribuit populaţiei de
rând din perioada descălecatului maghiar şi a epocii arpadiene timpurii, şi datat, mai larg,
în sec. X-XI.10
Problema datării şi atribuirii culturale a necropolei de la Sălacea a fost reluată recent
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într-o lucrare privind descoperirile funerare de sec. IX-X din vestul şi nord-vestul României.
Din punctul de vedere al determinării etnice, autorul s-a bazat în primul rând pe originea în
mediul slav vestic a cercelului semilunar din mormântul 4 şi pe asemănările caracteristicilor
antropologice deja amintite cu necropola de la Mikulčice. Datarea propusă în cadrul
lucrării este una mai largă, în a doua jumătate a sec. al IX-lea şi prima jumătate a sec. al
X-lea.11
Această încadrare cronologică şi etnică a fost criticată de I. Stanciu, care, în
concordanţă cu opinia lui U. Fiedler în loc de determinator etnic consideră podoabele de
tip Köttlach din nord-vestul României drept indicatoare ale unor relaţii ori influenţe dinspre
mediul civilizaţiei moraviene. În acelaşi timp, discută şi datarea propusă de C. Cosma,
subliniind dificultatea argumentării unei datări timpurii, începând cu ultima parte a sec.
IX.12
Faptul că datarea cimitirului de la Sălacea şi, implicit a întregului orizont definit prin
prezenţa podoabelor de tip Köttlach din vestul şi nord-vestul României a rămas până astăzi
o problemă nerezolvată se datorează, în primul rând, unei erori de ordin metodologic. Toate
opiniile exprimate până în momentul de faţă s-au bazat pe analiza cerceilor semilunari, fără
să fie luate în considerare unele elemente de rit şi ritual funerar, fenomene antropologice
sau restul obiectelor de inventar, în unele cazuri negându-se chiar valoarea acestora de
indicator cronologic. În mod indiscutabil, cel puţin în cazul cimitirului de la Sălacea, acest
lucru se datorează publicării parţiale şi selective a rezultatelor săpăturii. Astfel, pentru
formarea unei opinii ştiinţifice bine fondate, se impune o reconstituire, pe cât posibil, după
cei aproape 40 de ani, a rezultatelor obţinute în urma cercetării arheologice a necropolei
medievale timpurii de la Sălacea.
Aşezarea preistorică fortificată de pe Dealul Vida a fost cercetată între 1964 şi 1969.
Toate cele 17 morminte cunoscute din acest loc au fost descoperite în campania din anul
1966 în sectorul nordic al platoului central. Dintre acestea doar 12 erau considerate de
autorul săpăturii ca fiind medievale timpurii (mormintele 1-6, 9-10, 12-13, 16-17).13 În
lipsa jurnalului de săpătură, bazându-ne doar pe desenele păstrate ale mormintelor, sunt
greu de precizat criteriile care au stat la baza acestei încadrări. Mormântul 7 este de fapt
o groapă de formă aproximativ circulară, cu marginile neregulate, în care au fost depuse
probabil oasele unui schelet dintr-un mormânt deranjat. Mormântul 8 nu se individualizează
din nici un punct de vedere faţă de mormintele medievale timpurii. Nu avea inventar,
iar poziţia şi orientarea scheletului, în linii mari, corespunde cu restul mormintelor. În
schimb, scheletul era depus la o adâncime mai mare (92 cm) faţă de adâncimile întâlnite
în celelalte cazuri, cuprinse între 16 şi 65 cm. Defunctul din mormântul 11 era depus în
poziţie chircită. Probabil acest fenomen a determinat pe autorii săpăturilor ca, în lipsa
orcărei inventar funerar, să excludă mormântul dintre descoperirile medievale timpurii.
Apariţia unor morminte chircite însă nu este un fenomen rar în cazul unor necropole de
sec. X-XI din bazinul carpatic, iar faptul că mormântul a fost orientat vest-est şi a fost găsit
în acelaşi sector nordic al platoului central ne oferă suficiente argumente să presupunem
că mormântul 11 putea să aparţină cimitirului medieval. Printre desenele mormintelor nu
s-au păstrat schiţele mormintelor 14 şi 15, şi astfel nu dispunem de nici o informaţie privind
caracterul acestora. Presupunem, totuşi, că este vorba despre un mormânt multiplu din
epoca bronzului, descoperit în aceeaşi campanie din 1966 în sectorul nordic al platoului.
Mormântul nu a fost publicat, însă a fost ridicat in situ şi se păstrează în colecţia Muzeului
Ţării Crişurilor.14
Având în vedere aceste observaţii, am inclus în catalogul mormintelor medievale
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timpurii 15 din cele 17 morminte descoperite pe dealul Vida.
MORMÂNTUL 1
Este singurul mormânt despre care nu s-a păstrat desen şi nici un alt fel de informaţie,
în afară de o referire în lucrarea lui N. Chidioşan privind existenţa unei trepanaţii pe
parietalul drept al craniului descoperit în această groapă. Inventar:
1. Inel simplu de tâmplă din sârmă de bronz rotund în secţiune, cu capetele ascuţite
şi suprapuse. Diametrul maxim: 1,8 cm. Grosimea maximă: 0,15 cm (Pl. 2.1)
2. Inel simplu de tâmplă din sârmă de bronz cu secţiune rotundă. Capetele inelului
sunt deschise şi ascuţite. Diametrul maxim: 1,6 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm
(Pl. 2.2).
3. Inel simplu de tâmplă cu capetele deschise şi ascuţite. Piesa a fost confecţionată din
sârmă de bronz cu secţiune rotundă şi se păstrează deformat. Grosimea maximă:
0,14 cm (Pl. 2.3).
MORMÂNTUL 2 (Pl. 2.4)
Orientat V-E. Sexul scheletului nu se cunoaşte. Groapa mormântului este de formă
trapezoidală cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost depus culcat pe spate cu mâinile pe
bazin. Starea de conservare a oaselor a fost foarte bună. Lungimea mormântului: 194
cm. Lăţimea maximă a mormântului: 83 cm. Adâncimea maximă a mormântului: 46 cm.
Lungimea scheletului: 160 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 3 (Pl. 2.5)
Mormânt deranjat din care s-a păstrat doar partea inferioară cu oasele picioarelor.
Sexul: necunoscut. Orientare: VNV-ESE. Groapa mormântului iniţial era de formă
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. În groapă s-au păstrat oasele picioarelor (până la
nivelul femurului) ale unui schelet aşezat întins pe spate. Lăţimea mormântului: 41 cm.
Adâncimea mormântului: 37 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 4 (Pl. 3.1)
Mormânt dublu. Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile
rotunjite. Lungimea gropii: 191 cm. Lăţimea maximă a gropii: 110 cm. Adâncimea maximă
a gropii: 65 cm. În groapă se aflau două schelete întinse pe spate, cu câte o mână alăturată
şi împreunată şi cu cealaltă întinsă lângă corp. Scheletul din partea dreaptă a gropii aparţine
unei femei de 30-35 ani. Starea de conservare a oaselor a fost foarte bună. Lungimea
scheletului: 146 cm. Inventar: pe cele două laturi ale craniului au fost găsite patru inele de
tâmplă.
1. Inel de tâmplă cu capetele deschise, confecţionat din sârmă de bronz cu secţiune
rotundă. Diametrul maxim: 2,05 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm (Pl. 3.4).
2. Inel simplu de tâmplă confecţionat din sârmă de bronz rotundă în secţiune. Se
păstrează fragmentar. Diametrul maxim: 1,8 cm. Grosimea maximă: 0,25 cm
(Pl. 3.5).
3. Inel simplu de tâmplă confecţionat din sârmă de bronz rotundă în secţiune. Se
păstrează fragmentar. Diametrul maxim: 1,75 cm. Grosimea maximă: 0,2 cm
(Pl. 3.5).
4. Inel simplu de tâmplă cu capetele deschise şi ascuţite, confecţionat din sârmă
de bronz rotundă în secţiune. Diametrul maxim: 2,1 cm. Grosimea maximă:
0,22 cm (Pl. 3.5).
Scheletul din partea stângă a gropii aparţine unui bărbat de cca. 60-65 ani. Starea
de conservare a oaselor era foarte bună. Craniul a fost sprijinit dinspre ambele laturi de
câte un fragment de os de cerb. Lungimea scheletului: 153 cm.
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5. Inel de tâmplă cu capetele deschise confecţionat din sârmă groasă de bronz pe
partea dreaptă a craniului. Diametrul maxim: 2,6 cm. Grosimea maximă: 0,4
cm (Pl. 3.3).
6. Cercel cu verigă din sârmă cu secţiune rotundă şi partea inferioară în formă
de semilună, ornamentat cu motiv în formă de cruce înconjurat de un chenar,
ambele adâncite în corpul cercelului. Iniţial crucea a fost acoperită cu email
roşu, iar chenarul cu email de culoare verzuie, ale căror urme, deşi destul de
vag, încă se văd. Arcul inferior al cercelului a fost ornamentat cu o linie incizată
în formă de zig-zag. Înălţime: 3,8 cm. Lăţime: 2,2 cm. Grosimea verigii: 0,1 cm.
Piesa a fost descoperită lângă craniu, pe partea stângă.
MORMÂNTUL 5 (Pl. 3.8)
Mormânt de copil orientat V-E cu o deviere de câteva grade spre sud. Groapa
mormântului este de formă dreptunghiulară cu colţurile puternic rotunjite. Defunctul a
fost aşezat în groapă culcat pe spate, cu braţele întinse lângă corp. Starea de conservare
a scheletului a fost relativ bună cu excepţia coastelor şi a coloanei vertebrale. Lungimea
mormântului: 112 cm. Lăţimea maximă a mormântului: 41 cm. Adâncimea maximă a
mormântului: 40 cm. Lungimea scheletului: 96 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 6 (Pl. 2.8)
Probabil mormânt de bărbat orientat N-S. Groapa mormântului este de formă
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost depus culcat pe spate. Scheletul s-a
păstrat în stare destul de bună, lipsind însă antebraţele, partea stângă a bazinului şi ambele
picioare în întregime. Lungimea gropii indică faptul că cel puţin picioarele lipseau deja
în momentul înmormântării. Având în vedere că restul oaselor s-au păstrat în stare foarte
bună, presupunem, că antebraţele şi osul bazinului, împreună cu picioarele erau tăiate de
asemenea încă înaintea înmormântării. Vertebra a 12-a a scheletului era străpunsă de o
săgeată de fier cu trei aripioare (Pl. 2.7). Lungimea gropii: 98 cm. Lăţimea gropii: 48 cm.
Adâncimea maximă a gropii: 75 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 7 (Pl. 3.9)
Groapă de formă rotundă spre pătrat, cu marginile uşor neregulate în care au fost
descoperite dispersat câteva oase umane (femur, tibie, coaste, vertebre). Orientarea
mormântului, judecând după forma gropii şi direcţia oaselor lungi este V-E, respectând
orientarea caracteristică a cimitirului. Lungimea gropii: 62 cm. Lăţimea gropii: 61 cm.
Adâncimea maximă a gropii: 50 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 8 (Pl. 3.10)
Probabil mormânt de bărbat orientat NV-SE. Groapa mormântului avea formă
dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost depus întins pe spate, cu braţele
lângă corp. Oasele s-au păstrat în stare foarte bună şi astfel lipsa antebraţului drept nu o
putem pune pe seama dizolvării acestor oase în pământ. De asemenea lipseşte craniul (în
mormânt a fost descoperit doar mandibula în poziţie inversă), iar lungimea gropii şi poziţia
scheletului indică faptul că acesta nici nu a fost depus în mormânt. Lungimea gropii: 160
cm. Lăţimea gropii: 57 cm. Adâncimea maximă a gropii: 92 m. Fără inventar.
MORMÂNTUL 9 (Pl. 4.1)
Probabil mormânt de femeie orientat V-E, cu o deviere de câteva grade spre sud.
Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Defunctul a fost
depus în groapă întins pe spate cu mâinile întinse lângă corp. Starea de conservare a
scheletului a fost foarte bună. Lungimea gropii: 160 cm. Lăţimea gropii: 54 cm. Adâncimea
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maximă: 40 cm. Lungimea scheletului: 145 cm. Inventar:
1. Inel simplu de tâmplă cu capetele uşor suprapuse, confecţionat din sârmă de
bronz cu secţiune rotundă. A fost descoperit lângă craniu, pe partea dreaptă. Diametrul
maxim: 3 cm. Grosimea maximă: 0,2 cm (Pl. 4.1).
MORMÂNTUL 10 (Pl. 4.3)
Mormânt de copil orientat V-E. Groapa mormântului era de formă dreptunghiulară
cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost întins pe spate. Starea de conservare a oaselor era
foarte slabă, totuşi poziţia antebraţului stâng indică faptul că cel puţin una dintre mâini era
aşezată pe bazin. Lungimea gropii: 130 cm. Lăţimea gropii: 36 cm. Adâncimea maximă:
47 cm. Lungimea scheletului: 70 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 11 (Pl. 4.4)
Groapa mormântului nu a fost delimitată. Defunctul de sex nedeterminat a fost
depus orientat V-E, în poziţie chircită, pe partea stângă, cu mâna stângă îndoită, ridicată la
nivelul abdomenului şi cea dreaptă aşezată pe femurul stâng. Pe desenul mormântului a
fost menţionat faptul că sub craniu au fost depuse câteva cioburi adunate, fără să precizeze
însă caracteristicile sau poziţia cronologică a acestora. Adâncimea maximă a mormântului:
78 cm. Lungimea scheletului: 103 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 12 (Pl. 4.4)
Mormânt de copil orientat V-E cu o deviere de câteva grade spre nord. Groapa era
de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite. Scheletul întins pe spate, cu braţele întinse
lângă corp s-a păstrat în stare foarte bună. Lungimea gropii: 82 cm. Lăţimea gropii: 21 cm.
Adâncimea maximă: 19 cm. Lungimea scheletului: 63 cm. Fără inventar.
MORMÂNTUL 13 (Pl. 4.6)
Orientat V-E. Groapa mormântului avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite.
Sexul defunctului nu a fost determinat. Era aşezat în groapă întins pe spate, cu ambele
mâini pe bazin. Starea de conservare a scheletului era foarte bună. Lungimea gropii: 170
cm. Lăţimea gropii: 50 cm. Adâncimea maximă: 40 cm. Lungimea scheletului: 144 cm.
Fără inventar.
MORMÂNTUL 16 (Pl. 4. 7)
Mormânt de copil orientat V-E. Groapa mormântului era de formă dreptunghiulară
cu colţurile rotunjite. Scheletul a fost depus în mormânt întins pe sapte, cu mâinile întinse
lângă corp. Starea de conservare a scheletului era relativ bună. Lungimea gropii: 116 cm.
Lăţimea gropii: 38 cm. Adâncimea maximă: 25 cm. Lungimea scheletului: 90 cm. Fără
inventar.
MORMÂNTUL 17 (Pl. 4. 10)
Probabil mormânt be bărbat orientat V-E. Defunctul a fost aşezat în groapă întins
pe spate cu mâna dreaptă întinsă lângă corp şi cea stângă aşezată pe bazin. Starea de
conservare a scheletului era foarte bună. Lungimea gropii: 181 cm. Lăţimea gropii: 54 cm.
Adâncimea maximă: 35 cm. Lungimea scheletului: 155 cm. Inventar:
1-2. Două inele de tâmplă cu capătul în formă de „S”, confecţionate din sârmă
de bronz, au fost descoperite pe ambele părţi ale craniului. Diametrul maxim: 2,1 cm.
Grosime: 0,2 cm. (Pl. 4.8-9).
Luând în considerare atât încercarea lui N. Chidioşan de datare şi atribuire etnică
a cimitirului cât şi opiniile formulate recent în literatura arheologică românească şi cea
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maghiară, se remarcă faptul că în toate cazurile au fost luate în considerare doar analogiile
şi legăturile culturale ale cercelului lunular descoperit în mormântul 4. Nu au existat
încercări serioase în sensul interpretării unor fenomene şi elemente de rit şi ritual funerar
întîlnite în cadrul necropolei de pe Dealul Vida, iar datările general acceptate ale unor alte
categorii de descoperiri, cum ar fi inelele de tâmplă cu capătul în formă de „S” şi cele cu
secţiune poligonală, au fost ignorate sau reconsiderate fără o argumentaţie convingătoare.
Această situaţie ne îndeamnă la o analiză atentă a unor categorii de informaţii rezultate
din cercetarea arheologică a cimitirului, cum ar fi elementele de rit şi ritual funerar mai rar
întîlnite (morminte duble, schelete în poziţie chircită etc.) sau unele fenomene de ordin
antropologic, cum ar fi trepanaţia sau cazurile de mutilare.
Înainte de toate însă, se impune analiza unui fenomen complex întâlnit în cazul unor
morminte de la Sălacea. Este vorba despre mormintele 6 şi 8. Acestea se diferenţiază faţă
de restul mormintelor prin trei caracteristici: orientarea, adâncimea, respectiv modul de
depunere în acestea a unor trupuri mutilate. Orientarea generală a mormintelor din cimitir
este V-E. Mormântul 6 este orientat perpendicular pe acestea, adică N-S, iar mormântul 8
NV-SE. Adâncimea celorlalte morminte de pe Dealul Vida variază între 17 şi 65 centimetri,
aceste valori fiind cele extreme, întîlnite în câte un singur caz. Restul gropilor au fost
săpate la adâncimi cuprinse între 25 şi 50 cm. Scheletul din mormântul 6 a fost depus la o
adâncime de 75 cm, iar cel din mormântul 8 la 92 cm, aproape dublă faţă de adâncimea
medie ale celorlalte morminte. Ambele schelete prezintă urme clare de mutilare. În
cazul mormântului 6 lipsesc ambele picioare ale defunctului, împreună cu partea stângă
a bazinului, şi ambele antebraţe. Poziţia craniului şi a vertebrelor superioare nu exclud
posibilitatea ca defunctul să fi fost spânzurat. Scheletului din mormântul 8 îi lipseşte craniul
şi antebraţul drept. În lipsa materialului osteologic şi a oricărei însemnări de şantier, este
imposibil de determinat dacă mutilările prezintă un caracter ritual şi au fost efectuate după
deces, sau avem de a face cu mormintele unor persoane torturate sau mutilate în intervenţii
medicale. În orice caz, din desenele mormintelor reiese că mutilările au fost efectuate
încă înaintea depunerii trupurilor în morminte, iar cei care au săpat gropile nu au avut
intenţia să depună şi membrele tăiate, astfel că nu au lăsat loc pentru picioare în cazul
mormântului 6, şi pentru craniu în cazul mormântului 8. În lipsa unor însemnări de şantier
şi, în primul rând, al orcărui inventar de mormânt, interpretarea acestor fenomene este
extrem de dificilă. Cheia problemei îl poate reprezenta vârful de săgeată cu trei aripioare
din mormântul 6. Această piesă nu a fost depusă în mormânt ca inventar, ci era înfiptă
în vertebra a 12–a a scheletului din mormânt, şi probabil reprezintă cel puţin una dintre
cauzele decesului. La prima vedere, în contextul unei posibile mutilări cu caracter ritual, se
poate emite ipoteza tragerii cu arcul în mormânt, un ritual cu caracter vampiristic întâlnit în
cimitirele de sec. VII-VIII şi X-XI din bazinul carpatic.15 Având însă în vedere poziţia săgeţii,
se poate deduce că ea s-a înfipt în vertebră intrând din spate, înaintea depunerii trupului în
mormânt. Or, scopul ritualului tragerii cu arcul şi săgeata în mormânt, conform analogiilor
etnografice cunoscute, este tocmai împiedicarea întoarcerii spiritului decedatului, şi se
practică după depunerea trupului în mormânt.
Săgeata din mormântul 6 îşi găseşte cele mai bune analogii în epoca avară. Totuşi,
există câteva cazuri izolate când săgeţi cu trei aripioare au fost descoperite în morminte
sau aşezări de sec. X-XI. În mormîntul 20 de la Letkés-Téglaégető II (nordul Ungariei) o
săgeată cu trei aripioare a fost descoperită sub femurul stâng al unui bărbat de cca. 30-40
ani.16 Autorul săpăturilor a interpretat săgeata ca fiind un obiect aruncat în groapă înaintea
depunerii defunctului. Totuşi, în acest caz există şi alte posibilităţi de interpretare: săgeata
ar fi putut fi înfiptă în piciorul stâng al defunctului sau ar fi putut ajunge accidental în
groapă. Poziţia vârfului exclude posibilitatea să se fi tras cu arcul în cadrul ceremoniei de
15
16

TETTAMANTI 1995, p.
BAKAY 1978, p. 97, Fig. 118, Pl. XLVIII.4.
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înmormântare. Necropola a fost datată între a doua jumătate a sec. X şi sfârşitul sec. XI.17
În mormântul 13 al cimitirului de epocă arpadiană de la Koppányszántó-Homokbánya
(sudul Ungariei) un vârf de săgeată cu trei aripioare a fost descoperit între coastele şi braţul
stâng al unei femei de vârstă matură.18 Mormântul a fost datat în sec. XI, iar vârful de
săgeată a fost interpretat de către J. Gy. Ódor drept un obiect depus cu scopuri rituale,
având în vedere rolul magic a obiectelor ascuţite din fier în îndepărtarea deochierii.19 Două
vârfuri de săgeţi asemănătoare cu cele descrise mai sus provin din aşezarea de la Dridu–La
Metereze, datată de A. Ioniţă în jurul anului 1000.20
Faptul că vârfuri de săgeţi cu trei aripioare ca piese de inventar nu au fost descoperite
în morminte de sec. X-XI, în schimb apar în câteva cazuri izolate ca arme care, probabil, au
provocat rănirea sau moartea defunctului, iar în unele cazuri ajung în morminte în condiţii
necunoscute, eventual cu scopori rituale, sugerează concluzia că astfel de obiecte erau
frecvente în această perioadă în afara bazinului carpatic. Ca o ipoteză, se impune atribuirea
acestor vârfuri de săgeţi mediului peceneg, cu atât mai mult cu cât şi aşezarea de la Dridu–La
Metereze a fost atribuită din punct de vedere etno-cultural acestei populaţii, iar în bazinul
carpatic ele apar în cursul sec. al XI-lea, o epocă de intensificare a incursiunilor pecenege.
În acest caz trebuie să avem în vedere o datare mai târzie, cel puţin a mormântului 6 de la
Sălacea – Dealul Vida, faţă de cele propuse anterior.
Totuşi, se disting câteva elemente care pun sub semnul întrebării această interpretare.
Toate vârfurile de săgeţi cu trei aripioare cunoscute din sec. X-XI, înşirate mai sus, aparţin
unei subcategorii caracterizate prin aripioarele înguste, cu muchia lucrată în formă de arc
lat. În schimb piesa de la Sălacea are aripioare late, cu muchiile aproape triunghiulare,
asemănătoare tipului de epocă avară, tip care dispare însă în bazinul carpatic spre sfârşitul
sec. VIII, sau cel târziu în prima parte a secolului IX, locul acestuia fiind preluat de tipurile
folosite în mediul bulgar sau carolingian.
Mormintele 6 şi 8 se diferenţiază şi prin adâncimea şi orientarea lor, orientări care
corespund ritualului de înmormîntare caracteristică în a doua parte a epocii avare (începând
cu ultima treime a sec. VII). În lumina acestor date nu putem să excludem posibilitatea, ca
mormântul 6, eventual şi mormântul 8, să fi fost morminte izolate de epocă avară, care nu
se leagă organic de evoluţia necropolei târzii de pe Dealul Vida.21
Unul dintre cele mai interesante aspecte din categoria elementelor de rit şi ritual
funerar documentate în cimitirul de pe Dealul Vida îl reprezintă înmormântarea dublă
4a şi 4b. În cazul acestui mormânt o analiză antropologică (de fapt singura care se află la
dispoziţia cercetării arheologice) a demonstrat că aparţine unui bărbat de vârstă senilă şi a
unei femei de vârstă matură I (30-35 ani), între cei doi defuncţi existând un grad de rudenie
destul de apropiat.22 Autorii analizei care au emis ipoteza unei posibile relaţii tată-fiică s-au
confruntat însă cu probleme semnificative în ceea ce priveşte interpretarea etno-culturală
a fenomenului. Principalul obstacol cu care s-a confruntat această încercare este însuşi
caracterul izolat al fenomenului. Probabil astfel se explică şi faptul că până în momentul de
faţă nu au existat încercări de analiză cu caracter monografic a acestui fenomen în cadrul
descoperirilor funerare de sec. IX-XI din bazinul carpatic. În schimb avem la dispoziţie o
17

BAKAY 1978, p. 162.
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ÓDOR 2000, p. 237, Fig. 4.

19

ÓDOR 2000, p. 239.
IONIŢĂ 1996-1998, p. 380, Fig. 50.1-2.
21 Nu putem să uităm cu totul faptul că devierea în cazuri izolate faţă de orientarea obişnuită a mormintelor
este un fenomen cunoscut în mai multe necropole de sec. X-XI. Din această cauză orientarea în sine a mormintelor 6 şi 8 nu reprezintă un argument incontestabil în favoarea unei datări în epoca avară. Totuşi, cazurile
asemănătoare cunoscute din bazinul carpatic în cursul sec. X-XI se caracterizează prin marginalizarea în
cadrul cimitirului a defuncţilor depuse în acest mod (TETTAMANTI 1975, p. ). Acest fenomen se manifestă,
între altele, prin săparea unor gropi mai puţin adânci, fenomen care nu este caracteristic în cazul celor două
morminte de pe Dealul Vida.
22 NICOLAESCU-PLOPŞOR, WOLSKI 1975, p. 143-160.
20
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lucrare micromonografică privind înmormântările multiple din epoca avară, premergătoare
perioadei de folosire a cimitirului de la Sălacea ale cărei concluzii pot fi considerate ca
un punct de plecare pentru analiza aceluiaş fenomen în necropolele mai târzii.23 Autorul
lucrării, P. Tomka, a elaborat o tipologie riguroasă a mormintelor multiple, bazată pe ordinea
înmormântărilor şi caracterul acestora. El introduce categoria înmormnântării a doi sau mai
mulţi defuncţi în acelaşi timp şi în aceeaşi groapă (Doppelgrab, Mehrfachbestattung), a
înmormântărilor ulterioare într-o groapă deja existentă (Nachtbestattung), a înmormântărilor
ulterioare plasate în imediata apropiere a unui mormânt existent (Nebenbestattung,
Überbestattung), şi cea a mormintelor comune (Massengrab). Trecând în revistă literatura
de specialitate a subiectului autorul ajunge la concluzia că toate încercările de interpretare
oscilează între două posibile explicaţii: sacrificiul ritual, sau moartea accidentală a doi
sau mai mulţi membri ai unei familii ori a unei mici comunităţi. Cazurile de înmormântări
multiple, nu doar cele avare, sunt considerate de autor un element de rit funerar izolat,
practicat destul de rar şi cu caracter accidental, cunoscut însă în cele mai multe epoci
şi culturi arheologice, şi astfel fenomenul nu are valoare de indicator etnic, cultural sau
cronologic. Totodată a observat că proporţia mormintelor multiple în cadrul necropolei
unei comunităţi în situaţii de conflict sau criză socială este în creştere, prezentând ca un
exemplu elocvent un astfel de fenomen desfăşurat în ultima parte a sec. VIII şi începutul
sec. IX, contemporan cu perioada de dizolvare a echilibrului de putere reprezentat de
Kaghanatul Avar în bazinul carpatic.
În ceea ce priveşte acest mormânt dublu de la Sălacea putem afirma că ritul de
înmormântare nici în acest caz nu poate alcătui baza unor ipoteze de ordin cronologic sau
etno-cultural. Fenomenul, aşa cum rezultă din analiza menţionată mai sus, este cunoscut
din epoca avară, fiind caracterizat de o oarecare creştere spre sfârşitul acestei epoci, şi este
prezent în cursul secolelor X-XI într-o proporţie mai mică şi cu tendinţa de a dispărea spre
sfârşitul secolului XI. Se remarcă totuşi faptul că în cursul sec. IX, în cazul mormintelor de
inhumaţie din necropolele de tip Mediaş, sau în cimitirele premaghiare din bazinul carpatic
de tip Sopronkőhida sau Zalavár, fenomenul înmormântărilor duble a două persoane la
vârsta de maturitate nu este cunoscut, lăsând impresia că între cazurile cunoscute din
epoca avară şi cele târzii de sec. X-XI nu există o legătură cronologică directă. Acceptând
însă aprecierea lui P. Tomka despre lipsa de valoare de indicator etnic sau cronologic a
mormintelor multiple, nu putem să trecem cu vederea cele mai apropiate analogii cu cazul
de la Sălacea. Acestea, luând în considerare faptul că este vorba despre înmormântarea
dublă a două persoane adulte între care există un grad de rudenie foarte apropiată (altă
decât cea de soţ şi soţie), ar fi două morminte din cimitirul de la Kérpuszta.24 În mormintele
160 şi 368 din acest cimitir au fost îngropate câte două persoane de sex feminin. În primul
caz, diferenţa de vârstă între cele două defuncte era relativ mică (30-35 şi 35-40 ani cu
o oarecare marjă de eroare a determinărilor antropologice), iar în al doilea caz era mai
semnificativă (aprox 20 şi 60 ani). În ambele cazuri defuncţii au fost depuşi în groapă cu
mâinile împreunate, asemănător cazului de la Sălacea. Cimitirul de la Kérpuszta a fost
datat în sec. XI. Autorul, deşi nu analizează în detaliu înmormântările duble, face referire
la frecvenţa acestui fenomen în cadrul culturii Keszthely.25
Un interes sporit din punct de vedere a datării necropolei de la Sălacea prezintă un
alt fenomen aparţinând sferei de interes a antropologiei: craniul trepanat din mormântul 1.
Trepanaţia sau practica perforării craniilor umane cu scopuri rituale sau medicale (eventual
printr-o îmbinare a celor două aspecte) este un fenomen bine cunoscut de cercetarea
arheologică a Europei Centrale, cu o literatură foarte bogată, în majoritatea cazurilor în
contextul unor descoperiri din epoca descălecatului maghiarilor. Trecerea în revistă a acestei
23
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literaturi şi a concluziilor formulate ar fi însă lipsită de sens, informaţiile de care dispunem
despre craniul de la Sălacea nu permit încadrarea acestuia în variatele sisteme tipologice
ale fenomenului, deoarece din nefericire în colecţia muzeului nu s-a păstrat nici craniul
aflat în discuţie, nici documentaţia aferentă (poză, desen, descriere etc.). Mai mult decât
atât, M1 este singurul mormânt despre care nu avem nici un fel de documentaţie de teren,
ci doar inventarul mormântului, alcătuit din 3 inele simple de tâmplă. Singura sursă privind
existenţa craniului trepanat este relatarea lui N. Chidioşan cu ocazia primei publicări a
descoperirii.26 Deşi nu avem la dispoziţie alte detalii, însăşi existenţa unui craniu trepanat
în cimitir ar putea să ofere un punct de sprijin pentru datarea mai precisă a mormântului
respectiv. Printre lucrările de bază privind aspectele cronologice ale trepanaţiilor din evul
mediu timpuriu în Bazinul Carpatic rămân cele semnate de colectivul de antropologi
condus de J. Nemeskéri care, în cursul anilor 60, a efectuat o serie de cercetări cu caracter
monografic în colecţiile antropologice de pe teritoriul Ungariei.27 Conform rezultatelor
statistice ale acestor cercetări practica trepanării craniilor apare în evul mediu timpuriu în
cursul secolelor VIII-IX (în lipsa contextelor clare, fără o datare mai precisă) şi se uzitează
într-un număr mai mare în cursul secolului X (39 cazuri). Deşi numărul unor astfel de
descoperiri creşte în cursul secolului XI (51 cazuri) în raport cu numărul mormintelor
cunoscute din acest secol, se poate vorbi despre un regres al practicii trepanaţiei. Aceleaşi
concluzii au fost repetate într-o lucrare semntă de Ágnes Kustár, însă cu referire la toate
tipurile de trepanaţie, nu doar a celor simbolice sau parţiale.28 O lucrare mai recentă
privind practica trepanaţiilor craniene este semnat de medicul T. Grynaeus.29 Autorul, deşi
ajunge la rezultate diferite de cele ale grupului condus de J. Nemeskéri în ceea ce priveşte
originea, tehnicile trepanaţiilor medievale timpurii şi răspândirea acestei practici în bazinul
carpatic, propune o datare aproape la fel de largă, cuprinsă între secolele IX şi XII.30 Într-o
lucrare recent publicată, P. Tomka a reluat din perspectivă arheologică analiza catalogului
prezentat de T. Grynaeus.31 Punctul de plecare al autorului l-a constituit observaţia că toate
studiile anterioare au fost elaborate de specialişti în domeniul antropologiei, astfel că latura
arheologică a subiectului a fost neglijată. Datările cu care au operat aceste lucrări nu s-au
bazat pe o analiză tipocronologică a inventarelor din mormintele cu cranii trepanate, ci au
preluat datările preliminare, stabilite în limite relativ largi cu ocazia colectării materialului
osteologic pe şantiere arheologice. P. Tomka a corelat datele prezentate de diferitele analize
antropologice cu propriile analize tipocronologice ale materialului arheologic provenit
din contextul descoperirilor de cranii trepanate, ajungând la concluzii suprinzătoare şi
nelipsite de interes în ceea ce priveşte cazul de la Sălacea. Analiza datelor cronologice,
deşi arată că practica trepanării craniilor în evul mediu timpuriu apare în cazuri izolate încă
în cursul sec. VII (3 cazuri cunoscute)32 şi există în proporţii reduse in sec. VIII (6 cazuri),
lipseşte în totalitate în cadrul complexelor funerare din sec. IX. În cea mai mare proporţie
apar în sec. X (34 cazuri), iar începând din sec. XI apare sporadic (1-3 cazuri) până în sec.
XII, când dispare în totalitate.33 Pe baza acestor date autorul ajunge la concluzii similare
cu studiile mai vechi în ceea ce priveşte atribuirea etnică a fenomenului. Neagă valoarea
de determinator etnic absolut a obiceiului trepanaţiei craniene, dar admite că răspândirea
rapidă şi în proporţii mari a acestei practici în bazinul carpatic în cursul sec. X trebuie
să fie în strânsă legătură cu aici a maghiarilor şi a triburilor aliate acestora, fiind singurul
26

CHIDIOŞAN 1969, p.
NEMESKÉRI et al. 1960; NEMESKÉRI et al. 1965.
28 KUSTÁR 1995, p. 174.
29 GRYNAEUS 1996.
30 GRYNAEUS 1994, p. 690; GRYNAEUS 1996, p. 57, 64.
31 TOMKA 2000.
32 Lucrarea lui P. Tomka se referă numai la cazurile de trepanaţii complete, excluzând variantele speciale ale
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33 TOMKA 2000, p. 69.
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eveniment care a putut determina un astfel de fenomen.34
Din punctul de vedere al cazului de trepanţie din mormântul 1 de la Sălacea cea mai
importantă concluzie este că, cel puţin la nivelul cunoştinţelor actuale, se poate exclude
datarea acestui complex funerar în secolul IX. Având în vedere că nu există nici un argument
care susţine o datare şi mai timpurie (în epoca avară), trebuie să încadrăm mormântul în
orizontul descoperirilor de sec. X-XI.
Un alt aspect din categoria elementelor de practică funerară care prezintă interes din
punct de vedere cronologic ar fi mormântul 11, în care scheletul a fost depus în poziţie
chircită. Acest fenomen prezintă încadrări asemănătoare trepanaţiilor craniane: este prezent
în proporţie mică în necropolele avare (sec. VI-VIII) şi în cele de şi X-XI, cu excepţia celor
înfiinţate în jurul bisericilor, dar lipseşte din cimitirele de sec. IX de tip Soporonkőhida
sau Zalavár. Având în vedere însă faptul că în cazul mormântului 11 de la Sălacea este
imposibil de determinat cu siguranţă dacă aparţine necropolei medievale timpurii sau unei
faze mai vechi a sitului (conform opiniei autorilor cercetării, mormântul este de epoca
bronzului), am exclus acest aspect din categoria indicatorilor cronologici.
Atât datarea cimitirului propusă de N. Chidioşan, cât şi opiniile emise mai târziu, mai
ales cea, recentă, a cercetătorului C. Cosma, deşi se bazează în exclusivitate pe analiza
inventarului, în mod curios, nu au luat în considerare mai multe piese din morminte. În
realitate obiectul discuţiei autorilor era unul singur, cercelul semilunar de „tip Köttlach”
din mormântul 4, dar şi acesta este interpretat greşit. Nu au existat încercări de a verifica
datarea unor piese ca inelul de tâmplă descoperit lângă acelaşi schelet de femeie, împreună
cu cercelul semilunar, perechea de cercei cu capătul în formă de „S” din M17, sau vârful
de săgeată cu trei aripioare discutat mai sus.
Cazul cel mai evident de desconsiderare ale unor elemente sigure de datare este
cel al perechii de inele de tâmplă cu capătul în formă de „S”. N. Chidioşan acceptă
datarea târzie al acestor piese (sec. XI-XIII),35 dar observând că aceasta diferă de poziţia
cronologică a cercelului semilunar propus de P. Reinecke, iar inele de tâmplă de acest gen
apar şi în mediul Köttlach, coboară fără o argumentaţie convingătoare limita cronologică
inferioară a pieselor în cazul cimitirului de la Sălacea.36 Analiza semnată de C. Cosma nu
aduce elemete noi în această dispută prin emiterea ipotezei că inele de tâmplă cu capătul
în formă de „S” deşi sunt caracteristice pentru perioada de după mijlocul sec. X, pot să
apară şi mai devreme.37 Principalul argument în favoarea acestei teorii, cel privind apariţia
inelelor de tâmplă în mediul Köttlach este greu de susţinut, deoarece, aşa cum vom arăta
mai jos, datarea propusă de Reinecke şi acceptată de N. Chidioşan şi C. Cosma este greşită
şi depăşită în literatura de specialitate. Pe de altă parte, în asociere cu acest tip de cercel,
în mediul carantan apar şi o serie de alte piese, a căror datare în bazinul carpatic este
identică cu cea a cerceilor cu capătul în formă de „S” (începând cu a doua jumătate a sec.
X). Însă, indiferent de analogiile din mediul carantan ale inelelor de tâmplă, orice teorie
care prevede posibilitatea apariţiei unor astfel de piese în bazinul carpatic la sfârşitul sec.
IX sau în prima parte a sec. X are de înfruntat o argumentaţie solidă, bazată pe o serie de
cercetări paralele privind originea şi limitele cronologice ale acestui tip de bijuterie,38 or o
astfel de argumentaţie lipseşte în totalitate din lucrările mai sus amintite. În lipsa oricărui
argument privind modificarea datării inelelor cu capătul în formă de „S” acceptăm a doua
jumătate a sec. X ca limita inferioară a răspândirii acestor piese în bazinul carpatic, inclusiv
în nord-vestul României.
O piesă care la prima vedere pare să fie lipsită de orice valoare cronologică este inelul
34

TOMKA 2000, p. 70.
În realitate astfel de piese apar încă din a doua jumătate a sec. X.
36 CHIDIOŞAN 1969, p. 614.
37 COSMA 2001a, p. 178-179, 181.
38 BÁLINT 1976, p. 242-244; BÓNA 1978, 125-127; CSALLÁNY 1959; KRALOVÁNSZKY 1956; MESTERHÁZY 1964; MESTERHÁZY 1983; SZABÓ 1978-1979.
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de tâmplă cu capetele deschise, confecţionat din sârmă de bronz cu secţiune pentagonală,
descoperit pe partea stângă a craniului de femeie din M4. Probabil aceleaşi considerente
privind valoarea de indicator cronologic a piesei i-au determinat pe toţi cercetătorii care
s-au ocupat de cimitirul de la Sălacea să omită acest obiect din discuţiile privind datarea
necropolei. În realitate, piesa are o semnificaţie deosebită, deoarece a fost descoperită în
acelaşi context cu mult discutatul cercel semilunar de „tip Köttlach”. Obiecte asemănătoare
celui aflat în discuţie au fost utilizate, după mărturia decoperirilor funerare, ca inele de
deget şi de tâmplă. Sunt cunoscute numeroase analogii în cea mai mare parte din cimitirele
populaţiei de rând din bazinul carpatic (de ex.: Balatonkiliti, Piliny-Sirmányhegy, Bjelo
Brdo, Kloštar, Pusztakovácsi, Fiad-Kérpuszta, Bešenov,39 Hajduszoboszló-Árkoshalom,
Püspökladány-Eperjesvölgy,40 etc.). Pe baza unor artefacte cu care acest tip de bijuterie apare
în asociere, B. Szőke a propus ca limită cronologică inferioară începutul secolului XI.41 J.
Giesler pe baza analizei necropolelor de tip Bjelo-Brdo propune o datare asemănătoare în
sec. XI, presupunând că astfel de piese în număr redus pot să apară încă de la sfârşitul sec.
X, dar nu fac parte din categoria artefactelor tipice acestui secol.42
Singura descoperire care până în momentul de faţă a stat la baza tuturor aprecierilor
cronologice de etno-culturale a fost cercelul semilunar de „tip Köttlach” descoperit lângă
craniul femeii din mormântul 4. Se pare că datarea în a doua jumătate a sec. IX şi prima
parte a sec. X propusă pentru această piesă încă de autorul săpăturilor, N. Chidioşan, a
fost acceptată nu numai de C. Cosma, care a reluat analiza cimitirului în ultima vreme,
ci de întreaga literatură arheologică românească. În afara faptului că datarea cercelului în
toate cazurile a fost efectuată pe baza unei lucrări depăşite a lui P. Reinecke care tratează
descoperirile de tip Köttlach în contextul culturii Keszthely,43 autorii au avut ca punct de
plecare cel puţin două aprecieri greşite. Ca analogii apropiate ale cercelului de la Sălacea
atât N. Chidioşan cât şi C. Cosma aduc în discuţie piesele din cimitirele de la Krungl şi
Hohenberg.44 În realitate, dintre cele două necropole publicate într-o singură lucrare45,
doar în cea de la Krungl au fost descoperite cercei de tipul celui de la Sălacea.46 Această
necropolă de altfel este în mod evident mai târzie decât cea de la Hohenberg în care apar
obiecte de epocă avară târzie. Spre deosebire de aceasta, în cazul cimitirului de la Krungl,
cerceii semilunari apar în asociere cu obiecte caracteristice celei de a doua jumătăţi a sec.
X şi sec. XI, cum ar fi variantele timpurii ale inelelor de tâmplă cu capătul în formă de „S”
(tipul I) sau pandantivele lunulare. Astfel, datarea cercelului de la Krungl mai devreme de
mijlocul sec. X este lipsită de argumente.
În legătură cu cercelul semilunar de la Sălacea, N. Chidioşan a subliniat că astfel
de piese nu au fost descoperite pe teritoriul Pannoniei, iar într-un alt context evocă lipsa
acestui tip de piesă în mediul Bjelo Brdo.47 Într-o lucrare mai veche, C. Cosma a preluat
această idee ca argument în favoarea unor legături directe între mediul Köttlach şi cercul
descoperirilor de acest tip de la Sălacea, Zalău şi Detta.48 Ideea a fost abandonată în lucrările
publicate mai recent, însă singura analogie adusă de autorul menţionat a rămas cercelul
provenit dintr-o descoperire izolată de la Tápé-Lebő, din sudul Ungariei.
În realitate, situaţia privind răspândirea cerceilor de tip Köttlach în zona cuprinsă
între limitele estice ale ariei culturii carantane şi Transilvania este diferită, iar analogiile
care apar în număr considerabil sugerează o interpretare cronologică modificată. Cea mai
39
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apropiată analogie din punct de vedere geografic, fragmentul de cercel semilunar de la
Zalău-Poligon, este insuficient pentru datarea complexului funerar sau a necropolei. Inelele
simple cu capetele în formă de bulbi, aşa cum observă şi autorul, apar frecvent în asociere
cu cerceii semilunari în mediul cimitirelor carantane, însă acest tip de obiect este prezent
şi în mediul Bjelo-Brdo sau mai corect zis în cimitirele populaţiei de rând din bazinul
carpatic în sec. X-XI, şi a fost datat de către J. Giesler între ultima treime a sec. X şi mijlocul
sec. XI.49 Cealată piesă cunoscută de pe teritoriul României, cea de la Deta, deşi provine
dintr-un context necunoscut, apare în asociere cu obiecte caracteristice necropolelor de
războinici maghiare din sec. X,50 astfel datarea lor împreună cu cercelul semilunar mai
devreme de începutul sec. X este imposibilă. Un cercel amintit mai sus şi care aparţine
aceluiaşi cerc al obiectelor de tip Köttlach este cunoscut la Tápé-Lebő şi provine dintr-un
mediu asemănător exemplarului de la Deta, fiind descoperit în asociere cu o zăbală şi o
scăriţă de şa.51 Un exemplar neornamentat de la Kiskőszeg apare în context necunoscut,
în asociere cu un inel de tâmplă cu capătul în formă de „S”.52 La Csepreg- Szentkirály un
cercel semilunar a fost descoperit în mormântul 97 împreună cu 5 inele de tâmplă tip
Giesler II.4/3, II.5/3 şi II 4/2 şi un inel lucrat din tablă de bronz. Mormântul aparţine unui
cimitir de epocă arpadiană din jurul unei biserici şi se datează cel mai probabil în sec. XI.53
Un cercel semilunar ornamentat cu motivul crucii a fost descoperit în cetatea de pământ
de la Locsmánd (Lutzmannsburg), construită în a doua jumătate a sec. X. Piesa a fost găsită
în zona bisericii. Mai târziu în acelaşi loc a fost descoperită o spadă de tip carolingian.54
O serie de cercei semilunari de tip Köttlach, inclusiv câţiva neamintiţi mai sus, apar pe o
hartă anexată unui studiu privind legăturile comerciale ale Ungariei în sec. X-XI semnată
de K. Mesterházy; hartă neînsoţită de un catalog al descoperirilor, şi astfel verificarea lor
nu este posibilă.55
Din analogiile prezentate mai sus reiese clar că numărul, nu foarte mare, dar însemnat
şi răspândirea uniformă a cerceilor semilunari în toată zona de câmpie a bazinului carpatic
indică mai probabil relaţiile comerciale prin care aceştia au ajuns în această regiune, decât
o prezenţă efectivă a purtătorilor acestei culturi materiale. O serie de astfel de piese apar
în contexte databile fără dubii la sfârşitul sec. X şi în sec. XI (Zalău-Poligon, Kiskőszeg,
Locsmánd-Kirchberg, Csepreg-Szentkirály), în timp ce un număr mai redus de exemplare
provin din contexte atribuite războinicilor maghiari, datate mai larg în sec. X (Deta şi
Tápé-Lebő). Nu este cunoscută nici o descoperire al cărei context să permită o datare mai
timpurie de sec. X. Pe baza acestor argumente propunem în cazul cercelului semilunar de
la Sălacea o încadrare cronologică mai largă în sec. X şi prima parte a sec. XI, cu menţiunea
că punctul de greutate al acestor obiecte în regiunile noastre este după mijlocul sec. X.
În altă ordine de idei trebuie să atragem atenţia asupra faptului că datarea cerceilor
semilunari de tip Köttlach în mediul de origine al acestora, spre deosebire de cele afirmate
în literatura română de specialitate, se încadrează în limitele propuse mai sus. Ar fi
imposibilă şi lipsită de sens analiza fiecărei descoperiri de acest gen sau trecerea în revistă
a unei literaturi imense care s-a ocupat de problemele cronologice ale culturii carantane.
Există însă câteva lucrări care, pe baza materialului arheologic accesibil la acea vreme, au
propus alcătuirea unui sistem cronologic a descoperirilor de „tip Köttlach” sau a grupului
carantan. V. Šribar şi V. Stare, pe baza unei analize tipo-cronologice a ornamentelor care
apar pe variantele turnate ale cerceilor de tip Köttlach, propun datarea acestora în a doua
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jumătate a sec. X şi prima parte a sec. XI.56 J. Giesler, într-un studiu privind arheologia zonei
estice a Alpilor în sec. X-XI, propune un sistem cronologic alcătuit din trei faze: o perioadă
premergătoare culturii Köttlach (Vor-Köttlach Horizont), şi două orizonturi propriu-zise
(Köttlach I şi II). Toate variantele cerceilor semilunari, inclusiv analogiile perfecte din punct
de vedere al tehnicii de confecţionare şi al motivelor decorative ale exemplarului de la
Sălacea au fost încadrate în faza Köttlach II şi datate în a doua jumătate a sec. X şi prima
parte a sec. XI.
Pe baza celor prezentate mai sus în legătură cu datarea obiectelor de inventar
funerar şi interpretarea unor fenomene întâlnite în cazul cimitirului de la Sălacea–Dealul
Vida, propunem reformularea încadrării etno-culturale şi a limitelor cronologice ale acestei
necropole. În acest sens, trebuie să atragem atenţia asupra faptului că nu există nici un
argument real în favoarea datării cimitirului sau măcar a unor obiecte sau fenomene de
practică funerară, în secolul IX sau începutul sec. X. În timp ce unele fenomene, cum ar
fi craniul trepanat din mormântul 1, indică o limită cronologică inferioară (începutul sec.
X), majoritatea obiectelor de inventar (cercelul semilunar, inelele de tâmplă cu capete în
formă de bulbi şi în formă de „S”) cer o datare mai târzie, între a doua jumătate a sec.
X şi începutul sec. XI. Credem că, din punct de vedere cronologic cel puţin, punctul de
greutate al necropolei de la Sălacea se încadrează în aceste limite. Nu putem exclude
posibilitatea ca primele morminte să fi fost săpate puţin mai devreme, în a doua treime a
secolului X. În acest sens trebuie luat în considerare numărul redus al mormintelor. Chiar
dacă presupunem existenţa unor morminte încă necercetate sau distruse în vechime,
numărul acestora nu poate fi însemnat, având în vedere suprafaţa mică rămasă necercetată
în urma camapaniilor arheologice din anii ’60. Numărul redus al mormintelor cunoscute
indică existenţa în acest loc a necropolei unei comunităţi mici, probabil a unei singure
familii, folosită de cel mult 2-3 generaţii, iar elementele de practică funerară care indică
posibile relaţii cu lumea creştină (orientarea, lipsa ofrandelor, lipsa inventarului, în afară
de accesoriile de îmbrăcăminte etc.) sugereză mai mult ridicarea limitei cronologice spre
mijlocul sec. XI decât coborârea acestuia spre începutul sec. X.
În privinţa atribuirii etno-culturale, rezultatele acestei analize permit o formulare mult
mai nuanţată a problemei faţă de opiniile susţinute până în momentul de faţă în literatura de
specialitate. Răspândirea cerceilor semilunari în bazinul carpatic nu permite stabilirea unor
relaţii directe între mediul carantan şi dinamica populaţiei din această regiune în secolele
X-XI. Mai mult decât atât, deşi este mai mult ca probabil că astfel de piese au ajuns la noi
prin legături comerciale, răspândirea lor relativ uniformă nu face posibilă schiţarea căilor de
acces sau a traseelor comerciale prin care au fost aduse. Într-o altă ordine de idei, aşa cum
demonstreză analogiile cunoscute din bazinul carpatic, apariţia unor cercei semilunari sau
a altor piese tipice mediului carantan este un fenomen des întâlnit în cimitirele populaţiei
de rând din perioada de sfârşit a sec. X şi în epoca arpadiană timpurie, adică în aşa-numitul
„mediu Bjelo-Brdo”, cât şi în prima fază a cimitirelor creştine, de lângă biserici, în cursul
sec. XI. Astfel, considerăm că cimitirul de la Sălacea-Dealul Vida aparţine aceluiaşi grup
al necropolelor populaţiei de rând din cadrul formaţiunii prestatale maghiare de sec. X
şi mai târziu a regatului arpadian. Această populaţie, predentă formării stratului social al
servitorilor aşezaţi de la începutul sec. XI, în jurul centrelor comitatense, are o origine
etnică mixtă, elementele acesteia fiind imposibil de delimitat cu metode arheologice.
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EARLY MEDIEVAL CEMETERY FROM
SĂLACEA – VIDA HILL
Summary
The early medieval graves covered by this study were discovered in 1966 during
the excavations of the Bronze Age fortification of Sălacea–Vida Hill, investigated by I.
Ordentlich and N. Chidioşan, archaeologists of the Regional Museum of Oradea. Research
results were published in part in 1969. The author of the paper, N. Chidioşan on that
occasion proposed a date in the 9th and the beginning of the 10th century and assigned it to
a local population of romanic origin. Later in the literature was issued hypothesis of the slav
ethnic origins of the cemetery with close relations in the Kötlach -culture.
On the basis of an analysis more closely related to funerary objects and interpretation
of phenomena encountered in the cemetery Sălacea Vida-Hill, we propose to reformulate
the ethno-cultural and chronological limits of this discovery. While some phenomena, such
as the trephined skull from grave 1 indicates a lower chronological limit (beginning of the
10th century), most items of inventory (the lunular earring of grave 4, temple-rings with
„S” shape termination) require a later dating, between the second half of the 10th and the
beginning of the 11th century. The reduced number of the investigated tombs indicates
the necropolis of small community, probably of a single family, used for no more than
two or three generations. The funerary practices, which indicates possible relations with
the Christian world (orientation of the graves, lack of food offerings, lack of inventory in
addition to accessories, clothing, etc.) sugest the raising of the chronological limit to the
first half of the 11th century. We believe that the cemetery of Sălacea-Vida Hill belongs to
the same communities of servant people of mixt ethnic origin witch composed the lower
group of the society of the 10th century as well as of the kingdom of the Arpad dinasty in
the 11th century.
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