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Abstract
Our study present two battle knives discovered at Batăr and Oradea. The iron
pieces are in an quite good preservation stage.From the chronological point of view
these are weapons used in the period of Xlll-th and XV th century. The analogies are to
be found in the weaponry from Hungary, Slovakia, Moldavia and Walachia.
With the iconographical analogies it can be seen the way of use from these
weapons in the Middle Age.
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Nota de faţă reprezintă integrarea în circuitul ştiinţific a două descoperiri arheologice
fortuite, două cuţite medievale de luptă, piese relativ rare în spaţiul transilvan. Prima piesă
este un cuţit mare de luptă cu lama dreaptă, cu un singur tăiş şi vârf ascuţit. Lungimea
totală a cuţitului este de 46 cm.; lungimea lamei atinge 35,5 cm., lăţimea maximă fiind
de 4,7 cm. În cazul mânerului, păstrat parţial, se observă patru găuri de fixare a plăselei.
Lungimea mânerului este de 10,5 cm, lăţimea de 3,1 cm. În cazul ambelor componente ale
piesei grosimea atinge 0,7 cm. Arma a fost descoperită cu ocazia unor extracţii de nisip din
albia Crişului Negru, în apropierea localităţii Batăr. A doua piesă este de asemenea un cuţit
mare de luptă, cu un singur tăiş şi vârf ascuţit. Lungimea totală este de 44,5 cm, cea a lamei
de 35 cm, în cazul mânerului, păstrat parţial, avem 9,5 cm. Lăţimea lamei este de 4,8 cm,
cea a mânerului de 3,2 cm, grosimea ambelor componente fiind egală, 1,1 cm. La mâner
se disting două găuri de fixare a plăselei. Piesa a fost descoperită în urma unei periegheze,
la sud – vest de Oradea, pe arealul actualului parc industrial local.
Câteva menţiuni legate de zonele unde au fost descoperite piesele le considerăm
necesare. Astfel în cazul cuţitului de la Batăr, în proxima vecinătate se află o cetate
actualmente puţin vizibilă. Datele istorice o menţionează ca fiind în posesia familiei
nobiliare Toldi, în veacurile XV – XVI, iar mai târziu în cea a familiei Bathori. Intrată odată
cu întreg comitatul în componenţa paşalâcului de Oradea, este mai târziu cucerită de
austrieci, în anul 1692. Fiind un punct de rezistenţă al curuţilor lui Francisc Rákoczy al IIlea, cetatea a fost distrusă după înfrângerea acestora în anul 1711. Din păcate fortificaţia nu
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a beneficiat de nici o cercetare arheologică1. Piesa descoperită la Oradea se afla în arealul
unei aşezări de lungă durată, cu începuturi încă din epoca bronzului, dar unde au fost
delimitate şi câteva locuinţe medievale şi gropi de provizii, databile pe baza ceramicii din
preajmă în secolele XIII – XIV. Caracterul fortuit al descoperirii nu leagă obligatoriu cuţitul
de luptă de aceste complexe.
Cuţitele de luptă reprezintă o categorie aparte, destul de rară, din arealul central
european. În istoriografia românească ele au fost recent introduse, prin cercetarea
monografică a celor descoperite în Transilvania2. Să remarcăm faptul că abordarea a pornit
de la reprezentările iconografice prezente în unele biserici din regiune, locuri de unde s-a
putut descifra cel mai bine forma integrală a acestui tip de arme3. Arma era purtată în teacă,
buterole ale acestora fiind de asemenea descoperite4. Să remarcăm, prin analiza hărţii care
înşiruie descoperirile din Transilvania, puţinătatea acestora5. Lamele au fost semnalate în
doar opt localităţi, în medii diferite, unde predomină totuşi cetăţile (Dăbâca, Măgura Codlei,
Văile Tecii, Haţeg, Căpâlna, Ruştior, Cuhea), dar şi aşezările (Sf. Gheorghe – Bedeháza,
Urmeniş) sau chiar în cursul cercetătii unei biserici (Căvăran, azi Constantin Daicoviciu)6.
Analogii au fost semnalate şi peste munţi, în Moldova (Baia şi Bâtca Doamnei, posibile
importuri din Transilvania) şi Ţara Românească (Coconi şi Curtea de Argeş)7. Arealul central
european punctează de asemenea astfel de piese (Ungaria, Slovacia).
Datarea cuţitelor de luptă descoperite la Batăr şi Oradea sunt în analogie cu piesele
găsite în arealul transilvan. Ca înfăţişare menţionăm în special două dintre cele apărute
în cursul cercetărilor arheologice de la cetatea Dăbâca, chiar dacă mânerul unuia este
ascuţit8. În ambele cazuri datările propuse sunt secolele XIII – XIV, interval cronologic în
care credem că se pot încadra şi descoperirile noastre9.
Cuţitele de luptă găsite în judeţul Bihor se adaugă, aşa cum am subliniat deja, la seria
relativ restrânsă a acestor descoperiri din Transilvania. Fără a fi neapărat piese de prestigiu,
ele au fost folosite în mediul militar local; atât în cazul Batărului cât şi cel al Oradiei avem
cetăţi, chiar dacă descoperirile propriu-zise nu sunt legate, cel puţin în cazul Oradiei, strict
de fortificaţia din localitate.
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