
-------PATRIMONIU+ PATRIMONIU--- ----

OBIECTE DE PODOABĂ ŞI ACCESORII VESTIMENTARE DIN CUPRINSUL 
NECROPOLEI DIN SECOLELE XIV-XIX DE LA NICULIŢEL (JUDEŢUL TULCEA) 

- --------------------------LIA BĂTRÎNA, AD RIAN BĂTRîNA----

Cu peste un deceniu în urmă , pe pămînturile Dobro
gei, la Niculiţel (judeţul Tule a) , aşezare cunoscută 

d atori tă vestigiilor arheologice d eosebit d e importante 
d escoperite aici - biseriouţa treflată şi bazilica prevă
zută cu martirion - , a fost identifiioat un monument 
aparţinînd evului m ediu timpuriu românesc: biserica ce 
poartă astăzi hnamul Sf. Atanasie l. 

Cercetările arheologice întreprinse •aici în anii 1974-
1975 au condus la r ezultate ce au pernus conturarea mai 
exactă a unor prime încheieri cu privire la ans-amblul 
formelor iniţiale ale t::difioiului, principalele sale etape 
d e evoluţie precum şi o înoadrare cronologică mai pre
cisă2. S-a putut preciza astfel că în ultimele decenii ale 
secolului a l XIII-lea sau, cel ma i tîrziu, la începutul celui 
următor, s-a ridioa t aici, suocedînd unor mărturii de viaţă 
din secolele anterioare, o oapelă ţinînd de ansamblul unei 
reşedinţe feudale. Lăcaşul,. cu o structură arhitectonică 
destul de obisnuită în acele vremuri în spaţiul sud-est 
european - 1cruce greacă simplă, fără punote libere de 
sprijin - î şi găseşte analogii la Curtea de Argeş , Dino
getia, poate chiar la vechea mănăstire a Neamţului3, Nico
pole, Dolna Kameniţa, dar şi în ţinuturile aparţinînd 
cnezatelor ruseşti4 . 

In condiţiile intrării Dobrogei sub stăpînirea otomană 
în oursul veacului al XV-lea , reşedinţa feudală d e la Ni
culiţei îş i încetează existenţa , constatar e susţinută şi de 
observaţiile de ordin .arhedlogio. Abandona.tă în acest 
context, capela de ourte se va ruina la scurtă vr me. 

Vietuirea se va relua abia în secolul al XVI-lea, 
cînd aici se constată prezenţa unei comunităţi româneşti 
destul de numeroase care reface lăoaşul d e ouJt şi îl am
plifică spre vest potrivit neoesităţilor. Ou adăugiri şi re
faceri succesive, acest monument v;a funcţiona în calita te 
de biserică parohială şi de cimitir a aşezării, pînă spre 
finele secolului al XIX-lea. 

Avînd în ved ere că monumentul propriu-zis şi-a găsit 
ilustra rea într-o serie de articole deja publicate, materialul 
de faţă este dedicat problemelor ridioate de necropola 
aferentă lui, precum şi bogatului inventar descoperit în 
morminte. 

1 Cristian Moisescu, Un monument feodal inconnu de Do
broudja, în „RRH", 3, 1976, p . 493-498. 

2 Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea 
arhitecturii m edievale din Drobrogea: biserica Sf. Atanasie di n 
Niculiţe l (jud. Tulcea), în „SCIVA", 4, 1977, p. 531- 551. 

3 Idem, Punct e de vedere cu privire la activitatea ctitori
cească din vremea lui Alexandru cel Bun, Comunicare prezen
tată la Sesiunea de comunicări a DPCN din 2 aprilie 1975. 

4 P . A. Rappaport, Russkaia arhitektura X - XIII vv, Lenin
grad, 1982, p. 46 şi 122, fig. 64. 
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In cursul investigaţiilo r arheologice d sfăşurate la in
teriorul şi în jurul lăoaişuh1i, au fos t descoperite şi cer
cetate 70 de morminte. Cifra priveş te doar mormintele 
întregi sau parţial d eranjate, oe au putut fi individua li
za te ş i care aparţin în mare parte ultimelor niveluri de 
înmormîntări. Datorită îngropărilor succesive practicate 
în aceea şi suprafaţă da r şi numeroaselor reînhumări, nu 
putem aprecia exact numărul total al mormintelor. Ori
cum, ele trebuie să H fos t de ordinul sutelor , d acă ţinem 
seama d e perioada îndelungată de timp în care a func
ţiona t n ecropola, cît şi de mărimea apreciabilă a satuluis. 

Numărul mare d e înmormîntări efectuate într-un spa
ţiu practic limitat a oondus în mod firesc la multe d eran
jamente. Aceasta este şi cauza pentru oare unele piese 
- moned şi podoabe - nu au mai fost găsite „in situ". 
Din aces t motiv, piesele ce alcătuiesc inventa rul mormin
telor vor fi preze ntate pe tipuri ş i mtegorii şi nu pe 
complexe. Atunci oînd apa rten enţa unei pies·e la un mor
mînt sau altul a putut fi preci zată , se va face menţiunea 
cuvenită. 

Inainte de a proceda la prezenta rea materialelor , se 
impune o observaţi·e în legătură cu dublul caracter - de
termin at de rolul lăcaşului în diferitele lui etape de exis
tenţă - al necropolei. Astfel, în prima sa epocă ele func
ţionare, cuprinsă între sfîrşitul secolului al XIII-lea şi 
primele decenii a le celui de-al XV-lea , necropola a re un 
caracter priva t, el e curte, aparţinîncl farniHei feudale r ezi
dente a ici. Aşa ·e explică şi numărul destul de redus al 
mormintelor descoperite, şi a nume două la interior şi două 

la exterior , ce au putut fi atribuite acestei perioade. Totuşi, 
avînd în vedere intervalul de mai bine de un secol ele 
existenţă a monumentului în prima sa fază, numărul lor 
trebuie să fi fost mult mai mare. În cea ele-a doua epocă 
de funcţionare , cuprinsă între primele decenii ale seco
lului al XVI-lea şi mijlocul secolului al XIX-lea, cimitirul 
a aparţinut comunităţii rurale româneşti de aici, fapt 
ce explică numeroasele înmormîntări practicate, dintre 
care însă nu au putut fi individualizate d ecît 66. O bună 
parte dintre ele au conţinut obieote d e inv·entar funerar 
de felul monedelor, obiectelor de podoabă sau a ccesoriilor 
ves timentare. 

Din numărul total de 56 d e monede descoperite în 
oursul cercetărilor, trei se aflau în nivelurile corespun-

s Intr-o hartă din anul 1835 aşezarea de la Niculiţel, men
ţi onată sub toponimul de Mănăstirişte, apare ca fiind alcătuită 
din 80 de gospodării, număr considerabil pentru acele vremuri 
(cf. Const. C. Giurescu, Principatele române la începutul sec. al 
X I X-lea. Constatări istorice, geografice, economice şi statist i ce pe 
temeiul hărţii ruse din 1835, Bucureşti, 1957, p. 144). 
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Fi g. 1- 2. Ce l'cc i ele tî111plă F ig. :l. c1·cei în fo l'111 ă de la căt . 
Fig. -t- ti . Cerce i cu panda nti vi. 

zătoa re seoolului al XIV-lea6 iar restul ele 53 s-au aflat 
în morminte. Din pu11 ct de vedere cronologic ele se dat ază 
astfel: 

- 7 monede aparţin. seoolului al XVI-lea. Dintr a
cest a, 6 sînt rni s de Imperiul otom an - una el e S lim I 
(1512- 1520), 3 el Mehm ecl al III-lea (1593- 1605), 2 cu 
emitentul n eid ntificat şi una ele căt re regatul Poloniei în 
timpul domni i lui Ştefan Bathory la 1586 ; 

- 2 monede din s colul al XVII-lea si anume: un a a 
Imp r iului otoman prin Murad al IV-lea · (1623-1640) .,i 
al ta aparţinînd R publioii Ragusa (1 627); 

- 23 ele monede din ecolul ·~l XVIII-I a, dintre care 
20 al Imp riului otoman - două al - lui Ahmed al III-lea 
(170 3- 1730), 5 ale lui Mahmud I (17 30- 1754), 9 a le lui 
Mustafa al III-1 a (1757- 1774), 4 ale lui Abdul Hamid 
(1774-1789) - ş i trei j toane d cont a.parţinînd Europei 
occidentale; 

- 21 de monede din secolul a l X·IX-lea, toate emi
siuni al Imp riulu i otoman dintr care 5 al lui Sclim al 
III-lea (1789- 1807), 11 ale lui Mahmud al II-lea (1808-
1839) şi 5 de la Abdul M dgid (1839-1861). 

Din cele 53 de pi se, doar 27 au fost descoperit in 
situ, în mîinile înhumaţilor7, restul ele 26 de monede 

6 Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, Contribuţii la cunoaşterea 
arhitecturii . . „ p. 538. 

7 Inventiarul numismatic r partizat p morminte se prezintă 
astfel: în Mi. o monedă de la Ahmed al III-lea (1 703-1730) ; in 
M2, o moned ă de la Abdul Hamid (1 774-1789); în M4, o monedă 
de la Mahmud I (1730-1754); în M8, o monedă de la Mahmud I 
(1730-1754) şi una de la Mustafa al III-lea (1757-1774); in M17, 

o monedă de la Abdul Medgid (1839-1861); în M1s, o monedă 
de la Mahmud I (1750-1754) ş i una el la Mustafa al III-lea 
(1757-1774); în M22, o monedă de la Mohamed al III-lea (1595-
1603); în M23 o monedă de la Selim al III-lea (1789-1807); în 
M25, o monedă de la Abdul Hamid (1774-1789) şi una de la 
Mchm d al II-lea (1808-1839); in M26, o monedă de aur (onluk) 
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Fig. 7- 8. ercc i cu panel an tivi. I' ig. 9- 12. roci de tip „ la cr.imă" . 
Fig . i:l. e r 1. Fig. 14-15. Ac ele pă i· . 

prelevîndu-s din pămîntul răvăşit de num masele deran
jam nt şi reînhuJrnări deja amintite. 

Piesele ele podoabă şi accesoriile vestim entare onsti
tuie cea mai importantă şi num roas~t oat gorie de obi ote 
ele inventar fun erar prezentă în necropolăa . 

In m od conv;enţional, în lit ratura. d sp cialita.t 9 

podoabele şi bijut riile ciu fost împărţit în două mari 
oategorii : 

1. Podoab şi bijuterii pentru corp (pentru oap, gît, 
braţe ş i mîini); 

2. Accesorii vestimentare (paiftale, nasturi, a plioe, 
copci e to.) 

In pr z n.tar a pieselor el e la Niculiţel vom adopta 
acest sistem care răspunde cel mai bine cerinţelo r impu 
de marea varietate a materialului. 

1.1. Podoabele şi bijuteriile pentru cap şi gît sîp.t 
reprezentate prin trei grupe de piese bine individualizate: 
cerceii, acele de păr şi salbele împreună ou mărgelele. 

de la Mahmud a l II-lea, emisă in 1835; in M37, o monedă de aur 
(i arim) de la Mustafa al III-lea, emisă in 1757; în M39, o monedă 
de la Murad al !V-lea (1623-1640) ; în M44 , o monedă de la Abdul 
Hamid (1774-1789) Şi trei de la Selim al III-lea (1789-1807); 
în M52• o monedă de La Mahmud al Iii-lea (1 595-1603); în M55, 
două mon de de la Mahmud al II-lea (1808-1839); in M56, o 
monedă de la Ştefan Bat hory, emisă in 1586; în M58, o monedă 
aparţinînd . ecolului a l XVI-lea; în M61 , o monedă a Republicii 
Rag usa, em i să în 1627; în M62 , o monedă de aur (onluk) de la 
Mahmud al II-lea, emisă in 1833; în M65, o para turcească din 
secol ul a l XIX-lca. 

8 Piesel ce alcătui esc inventarul necropolei biser.icii Sf. 
Atanasie din Niculiţel se află in patrimoniul Muzeului de Artă 
a l R. . Români a 

9 Marln Matei Popescu, Podoabe medievale în ţările române, 
Bucureşti, 1970, p . 17. 
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Fig. J . Mărge l e. 

1.1.1. Cerceii formează principala grupă a bijuteriilor 
pentru cap. In număr mare în necropola de la Ni ·uliţel, 
ei se rema rcă printr-o mar div r sitate tipologică, diver
sitate ce se explică ş i prin. p ri oael a înd lungată de func
ţionare a c imitirului. O primă d.iferenţiere în cadrul acestei 
ca tegorii este necesar a s opera între cerceii el e tîmplă 
ş i cei pentru ur che. 

1.1.l.1. Cerceii ele tîmplă, bijuterii cu adînci rădăcini 
în feudalis mul timpuriu, par a găsi în Dobmgea un dimat 
favorabil răspînelirii lor, de terminat fără îndoială de anu
mite caracteris tici ale cos tumului din zo n ă. I erpetuarea 
lor în form e tradiţionale pîn.ă în secolul al X VI-1 a şi apoi 
moderniza te către sfîr, ituJ secolului al XVIII- iea sau chiar 
la începutul celui urm.ă tor este dovedită atît de piesele cu 
cmacter a rh eologic cît ş i de cele e tnogrnfice. 

Dintre piesel descoperiLe în n cropolă menţionăm în 
primul rînd un cerc l aflat în M66, mormînt care aparţine 
primului nivel d funcţion a re a cimitirului. E te vorba 
des pre o pi să rea liza tă d in îrrnă groasă d e arg int, în
doită la unul din ca p te sub forma u1ne'i ve rigi ovale. 
Celălalt capăt, drept ca o tijă, are lipit de el un filament 
care, după ce prind o perlă metalică, se înfăşoa ră s pira
lic pe tija respec tivă (fig. 1). Poziţia mormî ntului preoum 
şi an aloghle pe car le pubem face cu piese asemănătoare , 

afla te la Satu-Nou (jud. Cons tanţa) 1 0 în eoolul al X-lea, 
Ja Cetăţeni (jud . Arg - :ş )11 şi Volovăţ (jud . Suceava)12 în 
·ecolul al XIV-lea sau la Dărmăneş ti (jud . Nearnţ) 1 3 în 
prima jumă ta:te a secolului al XV-lea, n p rmi t să apre
ciem că cea descoperită în M66 nu poate fi datată mai tîr
ziu de începutul secolului al XV-lea. 

În M56, alături el două inele, nasturi, aplice ş i o 
monedă poloneză din 1586 care asigură d a tarea m orrnîn
tului şi implicit a pieselor de inventar, s-a de ooperit şi 

o pereche de cercei de tîrnplă d e formă circulară, reali
zaţi din sîrmă groasă d a rgint, cu cap tele pe trecute 
{fig. 2) . Este un tip de cercei care .aminteşte ex rnplare din 
f ud alismul timpuriu, iar exemplarele de la Niculiţel, că
rora li se adaugă cele descoperite în necropola de la Eni-

10 Bucur Mitrea , Săpăturile de la Satu Nou , i n „MCA", VT, 
1959, p . 589-590, fi g, 10/2-3. 

11 Di.nu V. Rosetti, Şantierul arheologic Cetăţ:eni, în „MCA", 
V III, 1962, p . 81, fig. 7/7. 

12 Al. Artimon, Cîteva cons'icleraţii i storico-arheologice asu
pra bisericii din sec. al XIV-Zea descoperită la Volovăţ (jud. 

uceava), în „SCIV A'', 3, 1981, p . 395, fig . 10/3. 

13 Victor Spinei, Necropola medievală de la Dărmăneşti, î n 
„Memori'a Antiquita tis", I, 1969, p. 219, fig. 2/1-5. 
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sah 14, confirm ă persi s tenţa lor în forme evoluate pînă în 
secolul al XVI-lea. 

1.1.1.2. CePceii p entru ureche, mu lt mai num ro ·i 
(10 p r chi) se împart în mai multe t ipuri. 

1.1. 1.2.1. Cerceii de t ip „coşul ţ" sau în formă de 
lacăt înt reprezenta ţi printr-o in gură pereche, descope
rită în M58 ală turi de o monedă datată în s oolul all 
XVI-lea, din care nu s-a putut oonserva d cît un singur 
exemplar. Cercelul (fig. 3) , r alizat din a rgint aurit în 
tehnica filigran ări i , a granulării ş i împodobit cu pietre 
semipr ţioase (alemandin e), a fost foart p robabil produs 
într-un a telier tra nsilvăn an au de influenţă transilvă
nea n ă din Ţara Român a ·oă . Aoe t tip de roel, datat 
a tît în Dobrogea - la Niculiţel sau la Enisala15 cît şi în 
liferite centre ale Tă rii Românes ti si Moldovei - la 
uslă n sti16 Zăvoai~ 17 Co111a na1a· G·a la ţi 1 9 Sendreni2D . ' , , ' , 

Zlătunoai1a-Lunca2 1 etc. - în secolele XV- XVI, con-
stitui e una dintre c le mai c·:i r.aicte ris tioe pli. e de bijuterie 
pentl'U societatea româneasoă a aoelor vremuri. Deşi este 
posibil ca aceş ti cercei să fi a juns în cuprinsul aşezării 
prin. in termecl i ul re laţiilor co m rciale, nu exoludem posi
bilitatea ca ei să fi în oţit un ele elemente etnk venite 

17 
Fig. J7 . Brăţară de a1·g int. 

clin Ţan Românească, participante la reîntemeierea aşe
zării de la Niculiţel, la începutul secolului al M"IJ.~l:-tea22 .. 
Ori cum , acea tă pereche ele cer cei, prin carac te risticile 
tehnice ş i artistice, n apare drept cea m ai importantă 
pi· să de bijute rie din întreg inven tarul n cropolei ·de la 
Niculiţel. Ea a aparţinut fără îndoială unui personaj de 
vază ·:il a. ezar11, a precier susţinută şi d e constatarea că 
as tf 1 d - bijute rii au fos t descoperite, cu precădere , în 
necropolele boi e reş ti sau în cadrul unor importante 
tezaure. 

14 Gb . Manucu-Adumeştea nu, Necropola medievală de la 
Eni sala, în „Peuce", VIII, Tulcea, 1980, p. 485, pl. VII/1. 

1s Jbiclem, p . 480-481, pl. VII/3. 

16 D inu V. Ro~etti, V estigiile feudale de la Sus lăneşti (jud . 
Ai·geş), în „Buletinul Monumentelor Istorice" („BMI''), 2, 1972, pl. 
VI/6 

11 Ion T. Dragomir, T ezaurul de la Zăvoaia (jud. Brăila), 
în ,,BMI", 2, 1972, p . 69, fig. 1/1-2. 

18 Li.a Milencovici Bătrîna , Podoabe din necropola fostei 
mănăstiri Comana, in „BMI", 2, 1973, fig. 13. 

19 Ion T. Dragomir, Descoperiri arheologi ce pe actualul t eri
tor!u al Galaţiulu·i clin cel e mai vechi timpuri şi pînă la înte
mei erea orc1.5ului, in „Da nubius", I , 1967, fig. 17/1-2. 

20 Idem , T ezaurul f eudal ele obiecte de podoabă de la Şen
clr eni, în „Revista muzeelor", 3, 1968, fig . 1-3, 5. 

21 Gabriela Coroli uc, T ezaurul feuda l descoperit la Zlătu
noaia-Lunca, jud. Botoşani, in „Revista muz elor fii monumen
telor" , - Muzee, 2, 1979, p. 59, fi g. 1. 

22 Const. C. Giur seu, Ştiri despre populaţ;ia românească a 
Dobrogei în hărţile med'ievale şi moderne, Consta nţa, f .a., p . 
7- 20. 
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F ig. 18. Brăţări ele st i clă. 

1.1.1.2.2. e.roeii cu pandativi sînt r pr 7l ntaţi prin 
trei p rechi afJa te în comp] xe bj ne d - terminate şi un a 
prov -nită de la 1.U1 mormînt deranjat. 

În M 52, alături el e o mon edă tur ască el e la M h m.ed al 
III-lea (1 595- 1603), s-a d scoperit o per cli c el ce rcei 
din a rgint care c u drept elem nt ce ntral un caboşon c 
prinde o pia tră d in pastă. vitroasă ele culoa re v re! . De 
această montură , prin interm ediul a trei verig i sud ate, 
a tîrnă trei panclelocuri modelate clin tablă el e a rgint în 
forma unor flori de crin. în vîrful cărora este prin ă;, 

printr-un n i t, o perlă rn etaUcă . Sis temul el e prindere este 
alcătui t dintr-o tortiţă oare, printr-o se ri ele a e, ste 
l egată de caboşonul c ntral (fig. 4). Ac -s t tip ele cercei, 
în.tîlnit î n secolul al XVI-lea în variante omptuoasc în 
necropolele boi ereşti de la Cornana23, Tîrgovi şte24 sau de 
la Tisău-Buzău25, va fi r ealizat şi din argint sau chia r din 
bronz în ateliere car s adr sau unor categorii sociale 
mai mod este din m ediul urban sau rural. D -' cop - rirea 
unor exemplare, identice cu cele d e la Niculiţel , la P iua 
Petrii (Oraşul de Flooi)26 ne pune în situaţia de a pr su 
pun e că ace t prosper oraş al secolelor XV- XVII de la 
gurile Ialomiţei era un important oentrn d e producţie şi 

de răspîndir a unor: anumite ca tegorii d podoabe nu 
n umai în teritoriile limitrofe de la stînga Dunării ci şi în 
cele dobrogen , locuite de populaţie românească. Această 

afirm atie ·es te sustinută si d e cons tatarea că cele două 
perechi de cercei aflate în. M2 şi M24 pa r ieşite din acelaşi 
tipar în care au fost turnate şi piesele descoperite în necro
polele bisericilor m. 1 ş i nr. 2 de la Piua Petrii (Oraşul 
d Floci)27_ Aceste exemplar , r alizate din argint cu titul 
scăzut, în tehnica turnării şi cizelării, sînt aloătuite dintr-o 
placă de formă ovală prevăzută cu motive decorative ve
getal-florale a jurate şi cu lll1. caboşon central care fixa 

23 Li a Mil ncovici Bătrîna , op. cit ., p. 12, fig. 9. 

24 Nicolae Constantinescu, D. Nicolae cu-P l opşor, Conslclera
tions sur , les tombes princieres ele Tirgovlşte , în „Da ia", N.S., 
XI, 1967, p . 307, fi g. 3 a. 

2s Virgil Drăghiceanu , Săpăturile ele la Bucla, Lapoş şi Tisău
Buzău, în „BCMI", oct.-dec., 1931, p. 173, fig. 28. 

26 Lucian Chiţescu şi colaboratorii , Cercetări arheolog'ice la 
Piua Petri'l (Oraşul de F loci), jucl. Ialomiţa, in „Cercetări arheo
logice", MIR.S.R„ V, Bucureşti, 1982, p. 155, fig . 10/19. 

21 Lucian Chiţescu ş,i colaboratorii, Cercetări arheologice ... , 
in „Cercetări arheologice", MIR.S.R., III, Bucureşti , 1979, p. 228, 
231 şi fig. 17 /3, p . 235 şi fig, 18/6, 7. 
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l· ig. J!;I . ln e l cu montura făcînd corp com un 
cu ver iga. 

20a 20b 

21b 
Fig. 20 a- b ; 21 a- b. lnel cu veri ga to 1 ·s ionată ş i m on tu ra 

r om boiclală. 

o piatră col orată, as tăzi pierd ută . Prin interm cliul a trei 
v riai, ele co rpul cen tr"ll atîrnă tr i p.andantivi, iar în 
partea uperioa ră, Jcgătura c u tortiţa de prind re se fac 
printr-un sist 111 el a:x e ce încadrează o casetă în car 
se va fi a fJat iot o piatră col ora tă (f i g. 5 ş i 6). Şi aces t tip 
ele cercei, ca ş i cel anterior pr z ntat, c te evident că 
repetă, în metal ieftin şi într-o tehnică mai lesnicioasă, 
pentru păturile mode te ·3 le populaţi i , mod 1 scumpe, 
din a ur şi pi etre preţioa e, precum exem plar ul descop rit 
în mormîntul boi -'reso I la a tălui2B. Atît mon da pr -
zcntă în M2, emi. ă ci Abdul Harnici (1774- 1789), cît ) 
a na logii] ce s pot sta bHi înir e cele două perechi de 
cercei şi u n exemplar, provenit dintr -un a t lier balcanic, 
aflat azi la Muzeul ele Artă a l R.S.R.29, permit datarea 
ciccs tui tip de ce rcei în ·ccolul al XVIII-lea. De altfel, 
unor x mpla r similare c lui afla t la Muzeul d Artă 
al R.S .R. par să le fi aparţinut şi două lunule clin argi nt 
descoperit tot la NicuJiţel , în umpluturaJ mormintelor 
(fig. 7) . 

Ultimul cercel din această categorie, descoperit în 
umplutura unui mormînt, îşi găseş te cele mai a propia te 
an alogii tot la Piua Petrii (Oraşul de Floci)30_ De o tortiţă 
mai l a rgă din sîrmă de argint, prin interrn diul a două 
axe, pendulează un pa nd antiv conio, cu o u .oară protu
beranţă în zona mediană .i ou extremitat a rotunjită, m ar
cată de două incizii (fig. 8). Es te u n tip de cercel m ai 
simplu, ma i puţin elaborat, dar care se integrează p erfect 
tipurilor specifice secolului al XVI-lea. 

1.1.1.2.3. Cerceii de tip „lacrimă", în număr de patru 
perechi, se individualizează fiecare prin caracteristici 
proprii . O singură per eche a fost descoperită în condiţii 
clare, în M36i restul d e trei perechi fiind găsite în cele 
două gropi practicate în pronaos în secolul al XIX-lea şi 
în care au fost reînhuma te, în împrejurări necunoscute, 
un m are număr de oseminte provenite din n cropola exte
rioară. 

P er echea de cercei din M36 a re- elementul central, 
în formă de lacrimă, decorat cu caneluri verticale, şi 

este obţinut din tablă de argint, prin ştanţare. Tortiţa 

2a Pi să expusă în T zaurul Muzeului de i torie a l R.S.R. 

29 Marin Mate i Popescu, op. cit ., cat . 37, fi g. 10. 

3o Lucian Chiţescu şi colaboratorii, op. cit ., p. 228, fig. 17/7. 
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el prind re s te ataş tă prin intermediul unui ax (fig. 9) . 
In lipsa unor lem nt cert ele de: tare, fo rma destul de 
modernă a pic c lor r comandă înc·:idrar ·a lor ronologică 
hi . fî rşitul eco lului al XVIII-1 a sa u chia t· la începutul 
cL'l ui următor. 

A lte clouă per chi el c rc i se încadrează iot în 
lipul ce rceilor în formă ele l acrim ă. Prima, ' U pe rl ă el e' 
sti clă ve rde prin · ă de o to r· LHă largă ele îrmă d a rgint 
pr in inlc rm cU ul unu i ax ce o traversează 1 ngi tudinal 
(fig. 10), pc baza a nalog ii lor cu pi s • simHe:tre descop e
ri te în Dobrngca, Ia Est r31, în stî nga Dunării, la Piua 
Pelr ii ( Oraşul el e Floci)32 sau în Moldova la Spă tă reşti 
(jud. Suc ·1va)33 se poate ch t.a în secol l VII- VIII. 

O a doua p er ch e, c lispun ele o tortiţă el prin
d r·c alungită , cu „l ac l'ima," clin ticlă al bi:lst r ă fixată 
înfr-o montUQ"ă clin a l'gint cu marginil fe tanate (fig. 11), 
a beneficiat ele o lucrătură mai în grijită . Avînd în vedere 
că în lumea balca nică tehnica prinde rii pie trelor în mon
turi f tonate e răspînel eşte cu pr cădere în s colel 
XV1I- - XVIII34 ş i lipsindu-ne alte l mente de încaclrc.11·c 
cro nologică , înclinăm să încadrăm perechea de cerc i în 
disc uţie în ac eaşi pocă . 

Ultim a per eh el e cercei din ac as tă grupă îşi ga
s şte clin nou a nal ogii în ·ecolul al XVI-1 a la Piua P trii 
(Oraşul el e Floci)35 uncl c redem că va fi fost prod usă. 
Lucraţi din · îrmă ele argint subţire , cerceii sîn t alcătuiţ i 
clin cît o tortiţă ele car este prinsă o „lacri mă" bitron
con i că realizată prin dis punerea î n spirală a unui fir el 
argint pc un s uport cu c ceas tă formă (fig . 12). Mod elat 
foa rte posibil din ceară, acest uport putea fi uşor înd e
părtat 1xin î n călzir , clupă t ermin rea operaţiunii . Deş i 
este un tip de c rcel des tul de s implu, r ealizar ea lui 
d notă cunoştinţe $i multă înclemînare. In. final, piesa 
cl eg-i j ă fin eţea ş i s trălucir - H firului el e a rg int hin p us în 
op ră . 

1.1.1.2.4. Ultima pereche ele cercei, d coperită în 
M55, se încadrează într-un tip m ocl m , aşa după cum 
indică si moneda cu care s te a oci a tă - aceea el la 
Mahmud al II-lea (1808- 1839). Montura, modelată din 
ar.gin t prin cizelare, în formă de floare cu zec p etale , 
prinde central , într-un caboşon , un mic cristal el stîncă 
tăiai. în faţete (fig. 13). Deşi modelul es te a propiat zilelor 
n oastr , mijloacele tehnice de realizare sînt a rtizanale, 
chiar r udim ntare, denotînd produc r a lui fie într-un 
a telier mod t, fi e într-unul ce lucra astfel de pie pe 
cară l a rgă, în s•erie, făTă preocupări deosebite privind 

calitatea lor. 
1.1.2. Acele de păr, pie cu rnsturi p cît de deco

rative p e a tît de funcţiqnale, ce fixau de :regulă vălul 

au marama pe cap şi mai r ar a jutînd la închid rea veş
mint lor, sînt pr zente şi l a Niculiţ 1 în pa tru ex mplare. 
Trei dintre le, din aramă, uneori argintată , aflat în 
s tar frngmentară în umplutura mormint lor, s înt d e 
tipul acelor cu gămălie, atît de frecvente în cursul seco
lelor XVI- XVIII36 (fig. 14) . Cel de-al patrulea exemplar, 

31 Ga bri 1 Custurea, Sondajul arheologic ele salvare ele la 
Ester (jucl. Constanţa.), în „MCA", 1983, fi g. 6/1. 

32 Lucian Chiţesc u ş i colaboratorii, Cerce tări le arheologice 
ele la Piua Petrii (Oraşul de Floci), în „Ce rcetă ri arheologice", 
MIR.S.R„ V, Bucureşti, 1982, p. 129, fig. 5/8. 

33 Cercetă ri i n d i te, datorate autorilor. 

34 Boj ana Radoj kov ic i, Na.leit lwd Srba ot X II do lcrnja 
XV II I v >/ca, Belgrad, 1971, fig. 192 ~i 203 . 

35 Informaţie datora tă colegei An ca Păunescu, ~ir ia îi adu
c m mulţumirile noastre. 

36 Lia Milencovici Bătrîoa , op. cit., p. 13, fig. 11; Corneliu 
Ma teescu, Săpăturile ele la Vădastra., în „MCA", VIII, 1962, p. 
190, fig. 4; Aristide Ştefănescu, Note arheologice pe şantie ·rul 
ele construcţ'ii din Bucureş ti, în „Bucureş ti. Materiale de istorie 
şi muz agrafi e", VIII, 1972, p. 96, fi g. 1/3; Lucian Chiţescu fii 
colabora torii, Cercetări arheologice ... , in „Cercetări arheolog ice", 
MlR.S.R., JIT, 1979, p. 231, fig. 17/16. 
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Fig. 22-28. lne l cu ve riga pla tă, irculară sa u aj u rnlă în s •c
\i un e şi cu montu1·a . udată. 

Fig. 29-32. Inele u montura s ud a tă el e ve ri gă !ii îm podobită cu 
pietr-e 01'11arnc ntale sa u din m a te1·ie vitroasă. 

descoperit în M24, prezintă un as pect diferit, înscriindu- e 
pe lini a un i continuităţi a unor tipuri p e care le put -m 
numi „cla ice" ş i care în t prez·ent în mod curent în 
aria baloanică, provenind din a teli rel bizantin , în 
cursul s col elor XII-XIII. Este vo r·ba cl esp1 ·e acele exem
plare cu unul dintre cap te ornamentat cu motive avi
forme, realiza te prin filigran ar e , g ranulare ş i încas trare 
ele pietre preţioas•e, şi car sînt prez nte în număr des tul 
de m arc .i în teritoriile româneşti37. 

Pi sa de la Niculiţel, confecţiona tă dintr-u n a rgint 
cu titlul scăzut, es te formată dintr-o tijă ascuţită la vîrf, 
pr văzută la celălalt capăt cu o pasăre în a titudine d e 
zbot· (fi g. 15) . Mijloacele mod es te cu a jutorul cărora e te 
realizată pie a, modul ·ch em a tic ş i chiar n a iv de r clare 
a motivului aviform, proecurn şi asocier a piesei în M24 
cu o pereche de cercei şi cu o pafta databilă în secolul 
al XVIII-lea, impun încad rarea ei cronologică în cur ul 
aceluiaş i veac. Pi se foart asemănătoare, lucrate într-o 
tehnică id entieă, clar împodobite cu dragoni, călăreţi sau 
simboiuri ale evangheliştilor, sînt produs în această 

vreme .i în num roasele a teliie re de bijuterie de la Vraţa, 

din s udul Dună:rii3B. 
1.1.3. Salbele şi mărgele le sînt prezente în necropola 

ele la Niculiţei fie s parat, fie asociate, în zona capului 

37 Marin Mate i Pape cu, Obiecte ele podoabă sud-dunărene, 
în „Revista muzeelor", 1, 1967, p. 55 . 

3B Sonia G heor ghi eva , Dimită r Bucinski, Staroto z latarstvo 
văr Vraţa, Sofi a, 1959, p . 134, pl. XXX/24, 26. 
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sau a gîtului înhum a tul ui . Sa lb 1 , podoabe pentru cap 
sau gît, realizate cl in monede p ' rforat · prinse pc o 
bentiţă sa u de m a rginea vă lului p nti·u cap, d - şi s în
Ulnesc în tel'itoriil c r mâneş ti , încă din secolul al XVT-J ca , 
vor cunoaşt în v acu•ril e următoare , ma i ales în s -co
lcl a l XVIII-1 a şi al XIX-lea , o 1 ·ăspîndi 1 ·e tot mai l a 1·gă. 
1n cea mai mare pa1te a r g iunilor în C<Jrc sînt p u rtate , 
d a to rită cantităţii m -talului pre ţi os , din care înt l'cali
zat e, salbele ·onsti tuie un însemn de di · tin cţie socială39 . 

înt unoscut zone clin Munte ni a şi Moldova, în C'lr 
aceas tă podoa bă forma.tă doar din îtcva mon ede,40 p drc 
m ai mult ·~ răs pund e un ei mod e a v r mii, d cît el e a 
ilu ·tni o an ume s tare materială şi el e i o poziţi e oc ial ă 
a purtătoar -'i . Aceeaşi pa re fi ş i sit u · 1ţi a ci la Niculiţel , 
uncie în tre i caz uri (M20, Mn M 65), pc fr untea înhuma
t ului au fos t ·1escop e ri le între R- 8 monede perforate di n 
aTgint (parale turceşti d in secol le XVIII- X IX) care fu
se e ră prins - a ltern înd cu mărgele colora t clin s t i clă 
- ele bordurn vălului cc a ope rea capul. Alte 16 pies 
monet.cn· de acelaşi tip, asociate iot cu mărgel , au fo t 
d -scop rite în zon a gîtului ş i a pieptului unui număr d 
4 înhumaţi (d in M20, M23. M36, M65). Ob · " rvăm că in 
trei din cele patru caz u~ri , înhuma ţii purtau · lbă cu măr
gele atît p cap, cît şi la 0 ît, cele două tipuri de podoab 
alcătuind proba bil o s i ngură garnitură, p rocurată ca a ta re . 

1n două cazuri (în M10 şi M62), în zona gîtului înhu
maţilor au fost d ·coperit numeroa e rn ă rcreJe (cca . 100 
bucăţi) c fus seră iniţi al con tituite în ş iraguri. 

O m a re cantitate d e mărgele a fost recuperată şi din 
umpluturn gropilor, el neputînd fi atr ibuite unui a nume 
rnormînt. Forma mărgel lor es te destul de vari'~tă: sfe
rică, teşită, în zon a perforaţiei, poliedrică, paralelipip -
di ă , în formă trapezoida l~ , fusiformă etc. De asemenea 
gama coloristică es te bogată, fi ind frecvente c zu ril în 
care un sincrur şirag conţinea mărgele colorate în gal
ben, negru, alb, albastrn sa u ve rel e (fig . 16) . 

Pies obiş nuite, ele serie, mărgel ~le descoperite la 
Niculiţel nu ridică prob.leme de tipologie sau de datar . 
Mormintele în care au fost ele ·cope rit se d a tează, fi.e pe 
baza monedelor pe care le conţin, fi e p baza celorlalt 
p ie e de inventar ou care se asociază, în secolul al XVI-lea 
(M10) şi în secolele XVIII- XIX (restul mormint lor). 

Consid răm n ecesar a menţiona că practica folos irii 
mărgelelor în zona frontală es te rar întîlnită în ter itoriul 
de la u·ăsărit şi sud ele Carpaţi. F a ptul că a tît la Niculiţ 1 
cît şi în n ecropola apropiată de la Enisala41 se întîlneşte 
fr cv nt această modalita te de împodobire, dovedeşte că 
a ici avem de a fac cu anumit particularităţi ves timen
tare, ca re de altfel sînt explicabile în condiţiile Dobrogei . 

1.2. Podoabele şi bi,jute_riile pentru braţe , i miini 

cuprind două ca tegor:H' de piese: brăţăril pentru braţe şi 
inelele pentru mîini . 

1.2.1. Brăţările, din punct de vedere cantitati , sin.t 
reprezentate de un număr redus de exemplare, aceasta 
dovedind a numite caracteristici local al mod ei în c ea 
ce priveşte cos tumul şi podoab le. C le 6 piese descope
ir ite pot fi încadrate în două grupe di tinete: prima re
prezentată doar de o piesă masivă din argint, cea de a 
dou a de 5 exemplar e, dintre ca1·e unul frag mentar, d in 
s ticlă. 

1.2.1.1. Brăţara de argint, descoperită în M11 , es te 
lucrată prin turnar şi apoi finisată prin cizelare. De 
formă ovală, cu capetele deschis , aplatizate ş i rotun
jite , piesa cu aspect masiv, pr zintă cin i protuberanţe , cea 
din mijloc mai bine marcată, ce îi împodobesc partea exte
rioară (fig . 17). Nedispunînd pentru această piesă pînă 

în mom ntul d faţă de nici o a nalogie, datarea i nu o 

39 Georgeta S toica, Podoabe populare româneşti, Bucureş ti , 
1976 , p . 36 ~ i urm. 

40 .Ibidem, p. 39. 

41 Gh. Manucu Ad•a meş teanu, op. cit „ p. 478 şi urm. 
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F ig. 3:l. Copc i în formă el e si m bul' de migdală. 

Pig. :l -4- :l5. Nasturi g lob ul<:iri. 

37 38 

39 40 

Fig, :16. Nastul'i cu j umăta tea infe r.ioa l'ă semisferi că iar cea su
perioară tl'on oni ă. 

F ig. :17- 40. Nastur·i din două calote cu deco r granula t ş i filigranat. 

Fig. 41.. Ap lice sem isfc 1·ice. 

putem face decî t cu o oa recare aproximaţi în secolele 
XVIII- XIX. 

1.2.1.2. Dintre cele cinci brăţări realizat din pastă 
de sticlă, două au fost descoperite în M 60 ş i cîte una în 
contextul reînl1umărilor. Drept decor, faţa lor exterioară 
es t prevăzută cu caneluri şi nervuri longitudinale (fig . 
18) . Dia me trul acestor pie e, ce variază între 3,5-6 cm, 
indi că fol irea lor cu pre ăd re de către copii au fet 
t ine re. De ctltfel, însuşi M60, în care a u fost descoperite 
două din tr " aceste pi se, conţinea s h eletul gra il al 
un ei adol escente. 

B:răţările de s ticlă a u avut o largă răspîndire în 
timp şi spaţiu42 , primele lor prezenţe pe teritoriul ţării 
noastre putînd fi r marcate în inventarul necropolelor 
roman e clin. Dobrog -a secolelrn· III- IV. Dispărînd din 
regiunea Dunării de Jos în secol le VI- X, ele vor re
ap are şi se vor l'fo;pîndi odată cu r einstaurarea stăplnirii 
bizantine la sfîrsitul s · colului al X-lea. ln ac astă vreme 
producerea lor se realiza în a teli r bizantine, pentru ca 
imediat executarea lor ă se generalizeze şi în cele bul
găreş ti şi rus şti.43 Tot pentru secolul al X-lea, piese 
similare sînt semnalate şi în unele aşezări din Muntenia, 
cum sînt c le d la Bucov.44 

Cronologia descope ririlor de la Niculiţel, precum şi 
a celor recente de la Precista - Galaţi45, nu permite 
însă datarea atît de timpurie a pieselor discutate. Con
textul stratigrafic impune o datare mult mai tîrzie a 
amintitelor brăţări de stiolă şi anume în secolul al 
XVIII-lea, aceasta cu atît mai mult cu cît unele prezenţ 

42 Petre Diaco nu, Parure du XI• siec le decouvertes a Pă
cuiu lui Soare, în „Dacia", N.S., IX, 1965, p. 318-320. 

43 Jb iclem, p . 318-319. 

44 Ma ria Chisvaşi Comşa, Săpăturile de la Bucov, în „MCA", 
VI, 1959, p. 573, 

45 M.D. Ma tei, An ta A nghel şi Dan Nanu Basa rab, Mo
numentul ·m eclieval Predsta clin Gala.ţi, în „Raport la a X IX-a 
Sesi un de rapoarte privind rezulta tele cercetărilor a rh ologice 
din an ul 1984", Tîrgovişte , 1985. 
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similar au fost semnalate ş1 m sudul Dunării, unde au 
fost încadrate aronologio în ac laşi secol. Este vorba, 
printre altele, de pie ele descoperite în Bulgaria, într-un 
mormînt el e femei e clin necropola bisericii armen Sf. 
Şt fan clin Provadia46, precum şi el e unele torsionate, 
prez nte în teritoriul sîrbesc47. Exi tenţa brăţă,rilor d 
s ticlă la Niculiţel vine să document z - prezenţa în s co
l ul al XVIII-1 a şi în teritoriul românesc clin clf'eapta 
Dunării a unui tip de podoabă considerat a fi doar apa
najul epocii el început a f -ucl alismului rnmânesc. 

1.2.2. Inelele. în n cropola d la Niculiţel au fost 
de cope~rit 19 inel - lucrate clin aramă, a rgint sau argint 
aurit. Dintre aces t a 13 au fost găsite in itu, restul de 
6 prov nind clin morminte care au fost deranjate. 8 din 
cele 13 inele găsite in situ au fost asociate cu mon de, 
astf 1 încît da tarea lor ste · 1 s igurată, nu numai pe baza 
a naloaiilor sau a situaţiei strati <Yrafice. 

Din punct de v d r e tipologic, piesele se pot îm -
părţi în două grup : 

- inel cu montura făcîncl corp omun cu veriga; 
- inele cu montura sudată d verigă. 

1.2.2.1. Prima grupă cup1·ind doar două exemplare. 
Cel dintîi , d scoperit a lături de o para ele la Abdul Mecl
gid (18 39- 1861), în M17, este for m t clinbr-o verigă sub-

42 
Fig. 42 . Pafta. 

ţire ele aramă, lăţită treptat în zona superioară pentru a 
da naştere unei plăci de formă dreptunghiulară. Aceasta 
este delimitată de capetele uşor lăţite ale verigii prin 
două inciz,i i uşoar . Materialul precum şi execuţia teh
nică modestă dovedesc apClrtenenţa sa la un atelier sătesc, 
poate chiar local, clin secolul al XIX-lea. Cel de-al doilea 
inel descoperit în M37 împreună cu o monedă de aur -
iarin din 1757 emis de Mustafa al III-lea - are veriga de 
argint plată şi lăţită în pel["tea superioară, tot sub forma 
unei plăci direptunghiulare, lipsită de ornam nt dar bor
dată marginal cu o linie incizată. Spre verigă, această 
linie prezintă un traseu ondulat (fig. 19). Datat cu a ju
torul mon d i la începutul c 1-i ele-a doua jumătăţi a 
secolului al XVIII-lea, acest inel se înscrie într-o serie 
tipologică cu persistenţă îndelungată în timp. 

1.2.2.2. Grupa inelelor cu montură sudată de verigă 
este mai bine r prezentată, conţinînd un număr de 17 
piese ce pot fi împărţite în trei subgrupe: 

1.2.2.2.1. Inele ou veriga .torsionată şi montură rom
boidală . Dintre cele patiru inele aparţinînd acestei cate
gorii, două cu montura lipsă (fig. 20 · a, b) au fost des
coperit în pămîntul de umplutură al mormintelor, iar 

46 Ara Margos, Arheiloghiceslâi raskoplci na armenskata 
ţărcva „Sv. Stefanos" v grad Provadia, în „Izvestiia n a narodnia 
muzei Varna", t . XII ,1970, p . 137-140, pl. III{l-2. 

47 T. P. Boicevic', Neznano groblie i jagubiţi, în „Starina_r", 
III, 1908, p. 164, fig. 1. 

46 Lia Bătrina ş i Adrian Bătrîna, op. cit., fig. 2. 
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celelalte două, în M40 şi M56 , acest clin urmă rnormînt 
fiind d ja menţionat pentru inv ntarul sâu bogat lin care 
nu trebuie omisă moneda poloneză de la Ştefan Bathory 
din 1586. Acest tip el in l, r ealizat din argint, dispune 
de o verigă din sîrrnă tors i o nată (fig. 21 H) sau uneori 
doa:r prevăzută cu incizii . piralice, ce dau impr sia unui 
fir subţi r-e înfăşura t ş i lipi t el e corpul sîrmei-suport 
(fig. 21 b) , şi d o placă romboidală, m ai groasă sau mai 
subţire, ·udată ele veri gă în zo na el e a propi re a capet -lor 
sale. Pe ac -as ta ·e află g rava te semne cruciform . Înca
drarea ronologică a pieselor de acest tip în ·ecolul al 
XVI-Iea sau c -1 ma i tîrziu la înc putul celui următor, 
se poate fa ce avîncl în v dere moneda de · coperiiă în 
M56, cît şi piesele similar , datate în ace af-?i vreme, 

cl esco pe1·ite la Suslăn şti49, Olteniţa so, Gurnien i -Măgu l'a5 1 
(jud. T 1 orm an) sau în necropol e] mai aprnpia te g a
grafie, el e lH Piua P trii (Oraş ul ele Floci)52 sau de la 
Eni ala53. 

1.2.2.2.2. Inelele cu v riga pl a tă, circulară sau chi r 
a jurată în s ecţiune şi cu montura sudată, înt în număr 
de nouă. Dintir aces t -a, cinci şi- au pierdut m ontura, 
verigile pă trate fiind în două cazuri din araint - una 
cu secţiun e circulară (fig. 22), descoperită în M21, iar cea 
d a doua cjurată (fig. 23); celelalte trei verigi sînt clin 
aramă. Acestea din urmă sîn t lamelare, uşor lăţite spre 
zona monturii şi decorate cu diverse combinaţii de linii 
incizate (fig. 24 a, b) . Ele au fost găsite în M4, alături 
de o mon dă turcească clin 1703- 1730 şi în M6 în stratul 
ele pămînt el ran ja t de r eînhumare. 

Aceste trei verigi din airarnă e adaugă in lului cu 
plăcuţă descoperit în M17 şi amintit mai sus, susţinînd 
ideea prezenţei în m ediul satelor, în veacurile iXVIII
XIX, a unor mici ateliere ce produceau astfel de podoabe 
mode te, ieftin , potrivit însă cu moda timpului. Cele 
patru in ele ce îşi păstrează monturil sînt hi ne indi vi
clualizate, fi e a l'e cu cal'act risti i pl'oprii, situ aţi c 
impune o ,prezentare separa tă a fiecăruia. Cel mai repr -
zentativ exemplar a fost descoperit alături de o monedă 
de la Murad al IV-lea (1 623- 1640) în M39. E te vorba 
despr un inel de argint cu aspect masiv, veriga l ată , 

uşor bombată în secţiune şi decora tă în exterior cu cinci 
protub l'anţe romboidale: cîte două de o parte şi de alta 
a monturii şi cu un a pe mijlocul verigii, în zona opusă 
monturii. De două lamele desprinse din verigă ste 
lipită rnontuira, înaltă, polilobată, realizată din argint prin 
procedeul „a cire perdue". Decoraţia monturii, realizată 

cu multă mă i estrie, este obţinută prin cîteva procedee 
tehnice tradiţionale. Motivul vegetal incizat, realizat prin 
di spunerea'' radială, în jurul unei proeminenţe centrale, 
a şase petale, legate într ele printr-un şir de plte şase 
petale plasate marginal, ste asociat în mod fericit cu 
emailul verel e ce acoperă cîmpurile triunghiulare deli
mitate de către petale. Interiorul acestora es te decorat 
printr-o succesiun deasă de mici incizii oblice (fig. 25) . 
O piesă cu anumite trăsături comune celei analizate, 
datată în s·ecolul al XV-lea şi descoperită în regiunea 
Kosovo din R. S. F. Iugoslavia54, dovedeşte că această 

formă de inel cunoaşte în evul mediu o răspîndire largă, 

49 Dinu V. Ro etti, op. cit ., pl. 5/4, 9, 16; pl. 6/10. 

5D Done Ş rbăne cu, Laurenţia Georgescu , Necropola feudală 
de la Olteniţa, în „Ilfov; File de istorie", 1978, p. 158, fi g. 159/3 . 

51 Nicolae Con tantinescu ~i Alexandru Marinescu, ln pro
blema satelor medievale ele pe V eclea şi T eleorman: descoperirile 
arheologice de la Guruieni şi Orbeasca ele Jos (r. Alexandria), 
în „Revista muz elor", 1, 1966, p . 72, fig . 2(6. 

52 Lucian Chiţescu ş i colaboratorii, Cercetări arheologice 
la Piua Petrii (Oraşul de J.loci), în „Cercetări arheologice"; 
MIR.S.R., IV, Bucureşti, 1981, p. 139, fig. 7/34. 

53 Gh. Mănucu Adameşteanu, op. cit., p. 191, pl. XI/4. 

54 Bojana Radojkovici, op. cit., loc. cit. 
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a tît în timp cît ş1 rn spaţiu , co nfor111 ă unui g ust al ine
l lor m asive, de dimensiuni apreciabile. 

in M26, asociat cu o monedă turc ască din a U'r (onluk) , 
emi să de Mahrnud al TI - lea în 1838, a fos t descoperit un 
in 1, tot din argint, cu v riga .lată, î111podobită cu două 
şiruri pa ra lel de punct incizate dispuse longitudinal şi 
cu o pastilă masivă sud a tă în zona de contact al eap etelor 
verig ii. Cele cîteva u r111 e de inci.zi e ce s obs rvă pe faţa 
plăcii dovedesc prezenţa fi e a unor lem ent de decor, 
fi e chiar a un i in · cripţii ce ar fi conferit în ac s t caz, 
pi esei r os turi sigila re (fig . 26) . Deşi in elul a fo t d -sco
p rit asocia t cu o monedă din secolul · l XIX-lea, dato
rită urmelor ci ' ind lungată folosire, cred 111 că poat fi 
da ta t m ai timpuriu, poa te chi ar în ecolul al XVII-lea. 
Pi a , prin oa r.acteri s ticile sale tipologice, par e ·3 oontinua 
prin formă ş i modalita te d e realizc re, un tip d e inel foarte 
răspîndit în t eritoriile ro111ân eş ti, u precăd e r la sfîrşi
tul s colului al XIV-Jca şi în prima ju111ătate a celui ur
mător, dar car e, cu anumit 111odificări d debaliu, va fi 
întîlnit ş i în ecolul a1l XVl-lea . Es te vorba d€Spre cmws
cu bele inele cu placă di · coidală al cărei dmp es te prevă
zut cu ele111 ente deoora tive a ni111a li er e ·au vegetale , în 
general foarte s tiliza te . Astfe l de pie ·e întîlnite din Ma
ramw·eş , la Giuleş tiss, pînă în Muntenia şi Oltenia , la 
Măn şti-Buftea56, Măicăn eşti57 (amb 1 în secborul agri
col Ilfov), Ipoteş ti (jud. Prnhova)SB şi la Ter111ele Drobetei 
(jud. Mehedinţi)S9 . din Tr<:msilva nia, la Bis triţa (jud. Bis
triţa-Năsăud)60 p'înă în. Moldova , la Rădăuţi'51 şi Baia62 
(ambele în jud . Suceava), prin la rga lor răspîndire, în 
ti111p şi spaţiu, se impun oa pi ese caracteristice pentru te
ritoriul ro111ân esc.63 Lucra te de cele mai multe ori din ar
gint şi m ai.i ra r din bronz, ele sînt prezente atît în 111 ediul 
rura l cît ş i în cel urban. 

C€1 de-al treilea in el, cu 111ontura lipltă, a fost desoo
p erit în M44 alături de p atru parale turceşti - una de la 
Abdul Harnici (1774- 1789) şi trei de la Selim al III-lea 
(1789- 1807). Piesa es te realiz.ată din bronz, dispunînd 
de o verigă mult lăţită ş i o placă discoidală, în secţiune 

uşor tronconică, lipită d e verigă, montura apărînd astf 1 
uşor înălţată faţă d e planul vie riaii. Plaoa„ al căr i dia 
m etru nu depăşeşte 8 mm, es te prevăzută cu o adîncitură 
centnală de 1a oare pornesc radial mai multe linii incizate 
destul de dezordonat şi rudi111 entan· (fig. 27) . Car acteristi
cile sal tehnice şi d oorative înscriu in Iul r espectiv î n 
categoria pieselor de . erie , destinate păturilor largi d la 
sate. 

Atît prin valoarea ·a intrinsecă d air ş i prin modali
tăţile de execuţi e mai îngrijite , ultimul inel din această 
grupă se remarcă în mod special. De coperită în umplu
tura mormintelor, piesa s te lucrată dintr-un argint cu 

55 Radu Pop a şi Mircea Zdro ba, Ct'itoria cn zilor g'iulesteni. 
Un nou monument românesc clin p'iatră în Maramure.'.;, în SCCV, 
2, 1969, p . 279, fi g. 8/c, d, e. 

56 Ari stid e Ştcfă n seu, Cercetări arheologice în raza ora . ului 
Buftea, ill „RMM - Mu zee", :l , 1979, p. 28-29, fig. b Ş i g. 

57 P anaii I . Panait, Jnceputurile oraşului Bucure.5 li în lu
mina cercetă1·ilor arheologice, în „Bucu 1 ·e~ ti . Mate riale de istorie 
~i muzeografie", V, 1967, p. 16-17 ş i fig. 2. 

56 D. Ni colaescu Plopşor ş i Wa nda ·w olski, N ecropola f eu
dală de la lpote.5ti (jucl . Olt), în „Apulum", X, 1972, p . 250 şi fi g. 3. 

59 Al. Bărcăcilă , Monede, podoabe .5i fragmente ceramice de 
la T ermel e Drobetei, în „MCA", p . 778 şi fi g. 2/1 , 12, 14. 

60 Şt. Dănilă, Aşezări v echi descoperite în judeţul Bistriţa
Năsăucl, în MCA, IX, 1970, p. 435 ş i fi g. 5. 

61 Ce rce tă ri inedite efectua te d autori. 

62 Lia Bătrîna şi Adria n Bă trîna, Contribuţii arheologice la 
is to1·i cul oraşului Baia, in „Cerce tări arheologi ce", MIR.S.R. , VII , 
Bucureş ti, 1984, p. 238 ş i fi g. 2/3. 

63 Inele cu ca racte ristici a i;>ropiate au fost descope rite ş i în 
spa ţiul sud-dună rean, dar frecve nţa lor este mult m ai redusă de
cît la no rdul Dunării (Vezi : Ol ga Schafarik, Mirko Schulma nn, 
The m ecliaeval n ecropolis Sl'inga neţir Subotica, în „Trava u x d s 
Musces des Vo'iv odina", 3, 1954, p . 53, pl. III, VII şi XI. 

Fig. 43, 45 a . Paf tale. 

titlu ridicat, es te aJcătuită di.ntr~o ve rigă semicireulară în 
secţiune şi o pfacă octogonală, uŞor alungită p axa verigii, 
d eoorată prin incizii după un motiv des tul de frecvent în
tîlnit în secolele XVI- XVII. Este vorba de patru arce de 
cerc dispu e în colţurile plăcii , s parînd patru suprafeţe 
ma rginale împodobite ·ou un haşur foarte fin . Cîmpul rom
boidal centrnl ste ocupat de un motiv i· alizat prin di -
pun erea cruciformă a pa tru p ta le (fig. 28). Piese simila re 
din. bronz sau din argint şi d a ta t în. sooolele XVI- XVII, 
d scoperit€ la Piua p ,etrii (Oraşul d e Floc.i)64, de unde cre-
lem că provine şi piesa de Ja Niouliţel, impun d a tar ea ei 

în ac aşi epocă . 

1.2 .2.2.3. Grupa inelelor cu montUira, sudată de verigă 
şi împodobită cu pietre ornarnentaae sau din materie vi
troasă cuprinde patru x emplar e. Inelul d saope1it în M10 
este din a rgint, - forma t dintr-o verigă cu secţiunea uşor 
rotunjită spre ,exterio r şi o 'case tă înaltă de 3,5 mm de 
formă ova,lă. Marginile a ces teia ce urmau a prinde o pia
tră, au fost decupate în forma colţilor de lup. Extra
dosul monturii este d ecora t ou un motiv radial realiza t 
prin g.rava re. Din păca te, piatra oe a împodobit chatonul 
a fos t pi,erdută din vechime (fig. 29) . În. lipsa unor ele
m nte de datare mai precise, analogiile ce le putem sta
bili cu un e1le pie e asemănătoare cl€sooperite la Ester65 şi 
Piua P trii (Oraşul de Floci)66, permit încadrarea inelului 
r spectiv în cursul seoolului al XVI-lea. 

Următoa r le două piese, ambele din arg:i.nt cu titlu 
scăzut, se înscriu în cat€gorla inelelor cu montura deco
nată prin filig ranare şi granula re. In cele mai multe din
tre oazu.d, aces t tip de piese, dintre car€ le menţionăm pe 
cele descoperite la Noviodunum (I accea)67. Cetăţeni6a, Măi
căneşti69, Termele Drnbetei7o, Suoeava71, Giuleşti-Maramu-

64 Lucian Chiţe. cu şi colab oratorii, Cercetări arheologice .. „ 
în „Cercetă ri arheolog ice", MIR.S.R. , V, Bucureşti, 1982, p . 154, fi g. 
10/12. 

65 Ga bri el Custurea, op. cit., fig. 6/4. 

66 Informaţii primite din partea colegei An ca Păunesc u, că
r eia îi mulţumim şi a cum. 

67 Ion Barnea ş i colaboratorii , Săpăturile de salvare de la 
Nov ioclunum, în „MCA", IV, 1957, p. 167, 170 şi fi g. 16. 

66 Anca Păunescu , Obiecte ele podoabă descoper i te în n ecro
pola medievală ele la Cetăţeni (jucl . Argeş), în „Muze ul Naţi onal", 
III, Bucureş ti , 1976, p . 258 şi fig. l/a . 

69 P anait I. P a nait, op. cit„ p . 17-18 şi fig. 3. 

70 Al. Bă rcăc ilă, op. cit„ p. 778 şi fig. 2/15-16. 

71 Şantierul Suceav a, în „SCIV", IV, 1-2, 1953, p . 290. 
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re. 72 sau in · paţiul s ucl-clunărcan 73, poate fi intîln it într 
secol le XII- XV. 

Cel două inel clin aceeaşi categori , cc foo pa rte din 
tezauru l el la Cotu Morii - Popricani (jud . Iaşi) , îngro
pat în. jurul a n.ului 152974, vin să cloourne nteze, însă , p 1·

s i ste nţa acestui tip în eoolul al XVI-lea, iar cel descope
rit în neoropofa ci Ia Ester75 clovedeso că paţiului cl obro
g an îi sînt c unosou te ş i în s colele XVII- XVIII. 

Dintre piesele el la Ni cu]i ţ 1, oe el e oop rită în M56 
şi asoc1ată cu o monedă clin 1586, ar e v eriga lam lară s u
dată el o montură în formă el oasetă rotundă în car es te 
înoastrată o piatră maron, tă iată în caboşon. Ext riorul 
montw·ii este decorat prin grup ele cît patru gra nul e 
dispuse sub forma u nor motiv cru ciforme (fig. 30) . 

Cel de-al d ilea inel cu piatră ş i m ontu ră granulată 
a fost descoperit cu prile jul d capărilor ef ctuatc în ve
cl r a amenaj ării paţiilor extcrioar - mon.um en tulU!i. Piesa 
este îngri ji t lucrată iarr d corul mai elaborat în compar a
ţie ou ex mplarul cl esoope rit în M56. Veriga, lăţi tă şi pre
văzută cu cîteva :ănţui ri longi tudinale, slab marca te, este 
împodobită cu aplicaţii granulat -, lip ite în zona imecl ictl 
învecinată monturii. Res tul verigii este deoor·:i t cu un fir 
longitudinal filigran t. Montllra te re p1·ezenta tă de o ca
s - tă rotundă , îna ltă, împo l obi tă m ed ia n e u un ffr fil igra
nat surmonta t ele u n şir ele eorc:tnule cl ispu. ~ la mici li s
tante un·:i. de CC.!a l altă si avî nd cl -desu bt un fir torsionat 
foa;te fi n. Piatra, de cttloare verde înoh i " este tă i ată în 
formă de roz - tă (fig. 31). 1n oomparaţie ou in el ul clesoo
perit în M56, ce n a pare destul el e mod es t ca r·ealizar , 
aces ta din urmă se apropi mai mul t el proto tipurile r a
lizate în s ol le XIII- XV. Es te motiv ul pe ntr u oare pro
punem dataPea p iesei r spectiv între sfîrşi tul s colului 
al XIV-lea şi începu tul celui d -al XV-I a, aparţin î nd 
prim i faz el funcţionare a necrnpolei. 

Cel de-al patrulea în l, din categoria celor cu montură 
şi piatră, a fo t descoperit î n M4, alătu ri d e un in el sim
plu, din aramă , cu montura li psă, 1cle ja menţionat, şi de o 
para ele la Mahmud I (1730- 1754). Es te vorba despre u n 
exempJ.ar el e o factură cl ife:rită faţă d e cel a nter ior pr -
z·entat, în sensul că piatra înoa trată î n montură este o 
intaglie gravată în ori tal de stîncă. V r iga inelului pre
zintă o secţiun e ovală, iar caseta în oare ste încastrată 
intaglia ar e m argin i1e stanţate ou motive tr iunghiulare . 
Reversul monturii este deosebi t el în g rijit lucrat, prin 
incizare şi niellare, întreaga a suprafaţă fi ind împărţită 
în şase cîmpuri triunghiulare, umplu te ou a reţea de ha
şuri fin e, niellate. Pe in taglie sîn t repr. zenta te două per
sona je. 'Primul constituie imaginea tipică a sfintului mi
litar că lărind spre s tîngia, înv şmîntat în costum el e luptă
tor ou tunioă ş i mantie scurtă fluturînd pe spa te , înarmat 
in mîna dreaptă cu o spad a · curtă ridicată dea ·upra capu
lui. La picioar ele oalului se află căzut cel de-al doilea per
sona j, p urtînd pe oap un ooif, în îmbrăcăminte de luptă

to; (fig. 32). Scen a reprezintă pe Sf . Dumitru în. m omentul 
în car , în 1207, salvează oraşul Salonic, al cărui patron 
er a, de atacul bulgariloa· conduşi de r egele Ioniţă K alo
ian76. Legenda bizantină cu pnivh"e la aoeastă minune a 
sfîntului amin tit a 11.11at naş tere în acel onaş la începutul 
secolului al XIII-lea, fi'in d transmisă a poi de oătre scrie
r ile cronicarilor Domentian şi Dositei77. Din a cest mom ent , 

12 Radu Popia şi Mircea Zdroba, op. cit„ p. 279- 280 şi fig. 
8/b. 

13 onia Gh eorghi va şi Dimităr Buciriski, op. cit„ p. 109 şi 
pl. XVII/13, 14, 18. 

74 Eugenia Neamţu , Obiecte de podoabă din tezaurul me
dieval de la Cotu Mor'ii - Popricani, în „,Arheologia Moldovei", 
I, 1961, p. 284, fig. 1/4, 6, p . 287 şi fig. 3/3, 4. 

1s Gabriel Custurea, op. cit „ p. 550 şi fig . 6/3. 

76 Maria Golescu , Autour d'une representation de Saint De
metrius, în „Revue historique du sud-est europeen", XIV, 1-.-3, 
1937, p. 26-35. 

11 Ibidem, p. 31. 
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Fig. 44 şi 45 b, c, d. Pafta le. 

trad iţionalele reprezentări legate de minunile şi ma rti riul 
Sf. Dumitru , născute clin evenim e11tele p tr cute la înce
putul secolului al IV-lea în vremea împăra tului Maximin, 
vor fi înlocuite în k onogr afi a creştină cu imagini sugerate 
clin legenda născută la începu tul s oolului al XIII-lea. 
Noile r epr zentări e vor în tîlni pe un. foarte mare număr 
ele obiecte: pe icoa ne fer ecate în angint, pe r.eliova rii , cu
t ii lucra te „au repousse" au prin cizelare, toate, piese rea
lizate de către arti. ti anonimi fie din. Salonic, fi e din re
giunea Kruşova, care-ş i d esfăceau mărfurile la Salonic78. 
Această „industrie" înfloritoar e, ce exploatează într-o mul-
titudine d e va ri ante o temă locală cu ma re audi enţă în 
mediile creştine , ne oa.ncluce spre ideea producerii inelu
lui în discuţie înk-un atelier clin Sa1onicul veacului al 
XVIII-lea. 

2. A ccesoriile v estimentare, piese cu o valoare artis
tică în g enere mai scăzută79 , s înt rep r zentate la Niculi
ţel pr in..Aîteva categorii de piese: ; oopci, n astur i, aplice 
şi paftale. -

2.1. Copcile constituie una dintre ac.ele categorii d e 
aocesorii oare îmbină rosturile utilitar e ou cele estetice. 
Istoria oostu.mului şi a podoabelor ounoa.ş te exemplar e re
marcabile , realizate din metale preţioase, împoddbite ou 
email s·au pietre soumpeao, dar şi piese mai modeste, des-

78 Ibidem 

79 Marin Matei Popescu, Podoabe m edievale ... , p. 30. 

so Ib'ldem, p. 33. 
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tinate popul'iţie i de r î nd , p recum sînt c le d ata te î n. -co
lele XVII-XVIII ş i ·de· operi te la Pa ntelimon-Bucu
rcştia1 , Rădău ţi (jud. Su ceava)B2, sa u Piua Petrii ( Oraşul 
de Floci )B3. Asemăn ă toa re aieestora sînt ş i c le două'r perechi 
de oopci aflate în M33. P ies J sî nt realiza t d in tablă ele 
aramă modela tă p 1'in s tan ţa re. Fo rma es te cca a sîmburelui 
ele migdală, cu extr 111.i tate trilo ba tă şi ci "corul v -getal. 
CîrJigul ş i bucla de p rindere, realizate cl in s î rm ă d e aramă, 
înt sudate . pe do ·ul fiecărei pie e. (fig . 33). 

2. 2. Nasturii constituie un .accesoriu v timentar 
aproape nelip i,t d in oo ·turnul tuturor v r murilor, lar din 
cel 111 cl ieval , cu deos bire. Totuşi , numărul mic ,d p ies 
de acest g n de coperite î n necropola ·c ro ta tă (14 -xem
plare repartizate în 5 mormin te : Mu1• M16, M3a, M43, Ms6) 
dovedeşte că veşmintele proprii •ace t i zone din n ordul 
Dobrogei folosea u şnrn"'llri pentr u înch eier· a lor. Fără 
exc pţie, n asiturii au fost d escoperi ţi în zona gîtului , în
cheind el fi eoa r d a tă o cămaşă. 

P iesele s în cad rează în cî teva tipuri răspî n cl ite 
în ti mp ş i s paţiu , din . ecolul al IX-lea pîn ă în cel de-al 
'VIII-l ea sau chiar al X l X-lea. Din punct el e vecle1· ti 

pologic, c le 14 exemp lar e cl escop ri te pot fi î mpă r ţit în 
trei gru p : 

2.2. J. Nasturi gl obulari realizaţi pr.in t urn are sa u s tan
ţa r e, clin a rgint sa u din a ramă, cu to 1 · tiţa lipită prin su
da re. Din cele 5 exemplare ce aparţin aces tui tip, p t rn 
sînt cl in a rgint ş i au diametrul de 9 mm , fiind cl escop rite 
în M16 (fig . 34). Ele depăşesc dimen siunil e -xempla relor 
de ac -st t ip descoperit în ccnfr ca c le ele la Snagov84, 
Suc ava85, Măicăneşti86 , Suslăneşti87 , Piua Pe trii (O raşul 
de Floci)BB sa u EnisalaB9 şi âata te în secolele XV- - XVI. 
Dato rită acestor d eviaţii ele la fo rmel clasice ş i în lipsa 
unor cer t lemente el cronologic, credem că cl a ta r -'a lor 
poate fi accepta tă pen trn secolu l al1 X VII-l ea. 

Ultimul exemplar , aila t în M43, avînd în vecl re ma
terialul cl in care ste r aliza t (a ramă) , dim -nsiunile sale 
(diametrul = 1,9 m), cît ş i mijloacele t hni ce moci ste în 
care es te lucr at şi care îl înd părtează ele p rototipurile 
secolelor XV-XVI, credem că apa rţi n e secolului al 
XVIII-lea, cl acă nu chiar celui următor (fig . 35). A c astă 
încadrare cronologică este susţinută ş i el e poz iţi a stra tig rn
fi că a mormîntului. 

2.2.2. Nastur i ele bronz, obţinuţi prin turn ar şi ciocă
nire, cu jumătatea superioară , ele ca re se prinde tortiţa, 
tron conică, ia r cu cea infedoa ră , semisferică (fig . 36). 
Cei 5 nastul'i, descoperiţi în M38 îşi găsesc analogii în se
colele XVI-XVII la Vălenii el Munte90, Net zi91 sa u la 

81 Ari stid Ştefănescu , N ote ar heologice pe şantierul de con
strucţii din Bucureşti, i n „Bucur ş t i " , VIII, 1971, p. 96- 98 şi fig. 
1/1. 

82 Vezi n ota 61. 

83 Lucian Chi ţescu şi cola boratorii , Cercetări arheo logic . .. , 
in „Cercetări arheologice", MIR.S.R. , III, 1979, p . 231, f ig. 17/9-11 

64 Dinu V. Rosetti , Săpăturile de la Snagov, Bucureş t i, 1935, 
p. 39 ş i fig. 13. 

65 I. Nestor şi cola boratorii , Şantierul ar heo logic Suceava, în 
.SCIV", 1-2, 1953, p . 356- 364. 

66 Margareta Constantinescu , P a na it I. P ana it, Ioa na Cris
tache P anait, Complexul m edieval Tinganu, în „Cercetă ri arheo
logice în Bucureşti" , II, p . 213. 

67 Dinu V. Rosetti, V est i gii le feudale ele l a Sus lăneşti .. . , pl. 
5/5. 

66 Lucia n Chiţescu, ş i cola boratorii, Cercetări arheol ogice ... , 
in „Cercetări aheologice", MIR.S.R. , V , Bucureşti , 1982, p. 145 şi 
fig. 10/14. 

69 Gh. Mănucu Adameşteanu, op . cit., p. 478 şi p l. V/2, 3. 

9o Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, Etape ele construcţie în 
cuprinsul ansam blului „Mănăs tirea" clin Vălenii ele M unte, jucl. 
Prahova, in „Cercetări arheologice", MIR.S.R., IV, Bucureşti , 1981, 
p. 179. 

91 Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna, Reşedinţa feudală de la 
Netezi (jud. Neamţ), in „SCIVA", 4, 1985, p. 307, fig. 5/12 >.şi 13 

45 e 

47 49 

Fiig. 45 , 46-49. Pafta l e. 

Piua Pe trii (Oraşul ele Floci)92. In acea · tă ultimă aşezar au 
fos t ci scoperi te chia r mai multe a telier el e prelucrar a 
unor n as turi cu a astă formă , materialul folosit pentru 
realizarea lor fi ind osul93. 

2.2.3 . Nastur i clin ar gint cu decor granula t şi fili 
gra na t . Ei înt r aliza ţi pr in suda rea, în zon a mediană, a 
celor două calote obţinu t prin turnare sau s tanţa re. Din 
cele pa tru exemplar descoperite, UI)J.Jl s află în Mlll iar 
celelalte în M56, mormî ntul datat cu moneda clin anul 1586. 
Două pies - cea descoperită în M111 şi una din M56 - au 
form a sfe rică (fi g . 37) sau uşor alungită (fig. 38), cu ve
riga de prinder ovală sau circulară şi cu o mică granulă 
plasa tă în zona opusă tortiţei de prinder e. Datarea lor în 
secolul a l XVI-lea s-a efectua.o a tît pe baza mon edei din 
M56 cî t şi a an alogiilor ou piese similare d escoperite la 
Zăvoaia94 , Suceava 95, sau la Enisalaf6. Un a l doilea nas-

92 Lucian Chiţescu şi cola boratori i, op. cit ., p. 152 şi fig. 10/15. 

93 Lu cian Chiţ seu , A nca Păunescu şi T ud or Papasima, Cer
cetă r'ile ar heologice de la Piua Petrii (Oraşul de F loci), j ud. Ia
lomiţa, în „Cecetări arheologice" MIR.S.R. , VI ; Bucureşti , 1983, p. 
95-100. 

94 Ion T. Dragomir, T ezaurul de la Zăvoaia (j ud. Brăila), în 
„BMI", 2, 1972, p . G7- 69 şi fig. 1/18. 

95 Ion Nestor şi cola boratori i, Şantierul arheologic Suceava, 
în „ CIV", 3- 4, 1955, fig, 12. 

96 Gh . Mănucu Adameşteanu, op. cit., p. 478. 
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ture, descop rit tot în M56, şi oare este prevăz ut în zona 
opusă tortiţei cu patru g rw1ule dispu ·e piramidal (fig. 39), 
poate fi regă. it în ac laşi ·eool al XVI-lea într-o serie de 
.necropol feudale precum cele de la Suslăneş ti97, Zăvoa
ia98, au Coveiu99. Ultimul exemp1ar , d sooperit în M56, 
dispunînd de un bogiat deoor, granulat ş i filigranat, a m
plasat în zona mediană (fig. 40), provine, fără îndoial ă, 
dintr-unul din des tul de numeroasele a telie re care în e
oolul al XVI-l ea100 rea li zează , în complicata tehnică a 
gra nulării şi filigra nării, pi se d e o reală valoare artis
tică, răspîndite .a tît in nordul cît ş i în su dul Dunării. 

2.3. Aplfr<' l e constituie acceso rii ve timenta r·e des1tul 
de d es întî!nite, împodobind, cu precăde re , garniturile din 
pi le a le costumului . Ele e rau cusute sau prinse ou a juto
r ul unor gneare, pla:a te p c dosul lor, d e m aterialul suport. 
Astfel. ~ s.µb diverse form e ş i împodobite ou motive d ecora
tive ' deseo ri tra forate , lucra te din bronz sau din a rgint au
rit, .aplicele c ·înt întîlnite clin ev ul mediu timpuriu (la Dă
neşti101, Vărşănc1 1 02 etc) pînă în secolul a l XIV-1ea (la Ră
dăuţi103 şi Curttea ·de Argeş 104) şi apoi pînă în s oolul al 
XV-1 a şi al XVI-lea (Măicăncşti1os, Zăvoa i.a 106 , Cotu Mo
rii-PopriCfmi107). Cele tre i aplice descoperite în necropola 
el e la Niculiţel în M56, co ntinuînd în secolul al XVI-lea 
moda celui cle-akXIV-lea, .-înt foarte apropiate din punct 
de vedene tipofogic d e oele aflate la Rădăuţi sau Curtea de 
Argeş. Este V'or·ba de aplice semis fe rice, realizate prin 
stanţare , din argint a urit, cu di ametrul de 1,1 cm ş i clispu
nîncl el e d ouă orificii plasate coaxial, pentru coaserea el e 
mate rial suport (fig. 41). Toci rea foiţei de aur cu.,care· a fost 
acoperită faţa ţonvexă a pieselor dovedeşte .o folosinţă 
mai înd elungată :;;i implici t posibilitatea oa p roducerea lor 
să fi avut loc po,ate chiar în secolul al XV-Jea. 

2.4. Paftalele constitui.e un ele dintr oategoriil e de 
pie ·e oel mai bine reprezenta te în necropola de la Nicu
liţe l. Agrafele sau paftalele, 100111puse din două piese, ele 
obicei discoidale, prinse intre ele printr-un cîrlig şi o bu
dlă, prin forma ornamentaţiei în relief sau ajurată şi lo
cul lor în costum, constituie o foa rt caracteristică piesă 
de decoraţie vestimentară în seoolele XVII- XIX. 

Evul mediu român se .a cunoscut exempla re el e re
ferinţă în evoluţia şi răs pînclirea acestui tip, .ce întruneşte 
dublă calitate ·ele podoabă şi acoesori1u vestimentar. Din 
s colul al XIV-lea şi pînă î n cel el e-al XVII-lea, paftalele 
a,par s poradic, învio rînd, prin strălucirea metalului pre
ţios ş i a pietrelor scumpe costumul domnesc ş i boie11esc, 
aşa cum ne doved esc pjesele desooperi.te în necropolele ele 
la Curtea de Argeş1oa , Corna na109 sau în tezaurul ele la 

97 Dinu V. Rosetti , V estigiile f eudale de la Suslăneş ti .. „ 
pl. 5/15. ' 

98 Ion T. Dragomir, op. cit„ p. 89 şi fig. 1. 

99 · C. S . Nicolaescu Plop$o r, · T ezaurul de la Covei.u-Dolj, în 
„Arhivele Olteniei", nr. 39-40, 1929, p~ 509, fig. 15. 

100 Marin Ma tei Pope~cu, op. c·it„ cata log. 

101 Mircea Petrescu-Dimboviţa şi Emilia Za haria, Sonda
jul arheologic de la Dăneşti, în „MCA", VIII, 1962, p. 57 şi fig. 13. 

102 Dorin Popescu, Săpătur'ile de la Vă1:şand (1949), în „MCA''. 
II , 1956, p. 131 ~i fig . 86. 

1o3 Lia Bătrîn.a şi Adrian Bătrîna, Mărturii heraldice cu pri
vire la începuturile statului f eudal independent Moldova, în voL 
„Constituirea sta telor feudale româneşti", Bucureşti, 1980, p. 197 
ş i urm. şi pl. 28. 

104 Virgil Drăghiceanu, Jurnalul săpăturilor din Curtea Dom-
nească a Argeşului, în „BMI", '1917-1923, P,L XII. 

1os Panait I. Pana it, op. cit., p. 19. 

106 Ion T. Dragomir, op. cit., p . 70-72 şi fig. 2- 3. 

107 Eugenia Neamţu, Obiecte de podoabă din t ezaurul m e
dieval de la Cotu Morii-Popricanţ (jud . laşi), · în „Arheologia 
Moldovei", I, 1961, p. 289 ş i fig, 1. 

10s Virgil Drăghiceanu, op. cit „ pl,° X .. 

109 Lia Milencovici Bătrîna, op. cit„ p. 16-17 şi fig. 15. 
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Gelu (jud. Timi ş) 110 . Tra nsformări le, sub influen ţel·e de 
factură orientalo-balcan ică , pe oa re le s uferă costumul 
l'Omânesc ele Ja sfirşitul secol uJ ui al XVII-lea favoiri zează 
răs pîndirea tot mai largă , în toa.te mediile sooiale, a paf
talei, piesă de a r-tă sau de se·rie, lucrată din metal preţios 
sau m etal comun, în funcţie d e poziţia ocia lă şi posibili 
tăţil e ma teria le al e purtătorului ci. 

In n ecropola de la Niculi ţe l se surprind e această nouă 
orientar exi stentă în v s timentaţia epocii, numărul total 
al paftalelor d sco pe l'i te a ici fiin d d e nouă pe1·echi com
ple te ş i patru inco mple te. Din acestea, doar ci nci au fost 
descop erite in situ. (în M18, M24, M37, M57, ş i M59), restul 
aflindu-se î n umpluturi ale mormintelor. 

2.-1 .1. Din totalul pi eselor cl csooperite, prin mate rial, 
caracteris tici te hni ce ş i aspect es tetic, se indi vidualizează 

un număr de tre i exempla re. 
Cel clintîi, descoperit în M59 şi realiza t din ta blă ele 

a rgint, e ·te a l că tuit din două plăc i dreptunghiula re prinse 
intre ele printr-un cklig şi o verigă, am bele sudate pe 
faţa pies lor . 1 e spa tele lor, cî te o lamelă subţire, plasată 
în poziţie vertical ă, servea p entr·U coaserea oordonulu1. 
Decorul, r ealiza t prin c1rav.are, con s tă, pentru fi ecar·e placă, 
dintr-un chenar ma rginal dublu :;;i o formaţiune decora
tivă, romboida l ă, cu mar·cr inile loba te, amplasate central. 
Interiorul ac s tui element ornamental es te împărţit, p,rin 
acelaşi sis tem ele linie dublă, în romburi mai mici în ca re 
se află g.navată cîte o rozetă c u un număr variabil de pe
tale. Acel eaşi elemente liniar~vegetale împoclobe c şi pi
cioruşel e verigii şi al cîrligului de prindere. După rea
li zarea decorului, întreaga s uprafaţă a piesei a fost aurită 
(fig . 42). Deşi modalităţile ele realizare tehnică a piesei 
sînt relativ modeste , iar cele ele decora re schematice, avînd 
în vedere metalul preţios folos it, piesa trebuie să fi .apar
ţinut fără îndoială unui persona j de vază al aişezării. „ Este 
posibil ca ea să fi fost luorată mai degrabă într-un atelier 
care producea, în genere, piese d e serie, decît într-un ate
.Her cu meşteri foarte specializaţi . Deş i nu cunoaştem piese 
·imilare, a numi:t d etalii tehnioe şi deoor a ti ve impun da
tarea piesei, descoperită în M59, spre s fîrşitul secolului al 
XVII-lea sau în primele decenii ale celui următo~· · 

Cel de-al doilea exemplar, descoperit în M37 aJ.ături 
ci u:n inel ş i ele o monedă clin aur (ia rim em.i de Mustafa 
ctl III-Jea în anu.I 1575), s te aloătuit clin două tasuri de 
aramă în formă de sîm bure d e migdală, prlnse între ele 
printr-un cîrlig ş i o verigă, ambele sudate pe dos. Decorul, 
obţinut prin ştanţare şi cizelare ulterioară, reprezintă ele
mente vegetal-florale dispuse atît margin al, sub forma 
unui chena r, oît şi central. Întreaga suprafaţă a piesei a 
fost aurită (fig. 43). 

A treia pafta, alcătuită tot din două elemente din 
bronz, prezintă o formă cvasi-dreptunghiulară. Sistemul 
de prindere dintre ele este masoat de o plăcuţă dreptun
ghiulară . lntreaga suprafaţă a paftalei este boga t deoorată 
prin gr.anu1are, filigranare şi emailare în diverse culori: 
alb, verde, bleu , galben, negru (fig. 44). 

O pafta identică celei m ai sus descrise , produsă în 
importantul centru balcanic de bijuterii de la Vraţa1 1 1, 
indică atelierele de aici drept loo de provenienţă, dacă 
nu pentru toate cele trei piese, cel puţin pentru cea din 
urmă. Aceste ateJi.ere de la Vraţa sau din a lte oentr·e sud
dunărene sînt cunosoute în tot cursul secolelor XVIII şi 
XIX, atît pentru producerea unor piese de lux 112 cît ş i de 
serie. 

Cele trei paftale, deşi se detaşează de masa pieselor 
comune, nu pot fi totuşi încadrate în categoria . unor pro
duse de lux. Ele se constituie însă drept apanaj a l unei 
oategodi sociale mai avutte, ce î ş i putea permite achizi-

110 Ve nera Rădulescu, T ezaurul m edieval de podoabe desco
perit în comuna Gelu, jud. Timiş, in „RMM" - Muzee, 5, 1982, 
p. 56- 65. 

111 Sonja Gheorghieva şi Dimităr Bucinski, op. dt„ p . 120, 
pL XXIII/5. 

112 Marin Matei Popescu, op. cit„ ca t. 209- 212. 
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ţiona rea un or pi ese ccire în m ediul rur al puteau treoe 
drept pi€Se de Jux. 

2.4 .2. Res tul paftalelor desooperite în n ecrnpolă pot 
fi împărţite în do uă categorii : 

2.4.2.1. Prim a ca tegori e es te docum entată prin cinci 
perechi reali za te din b ronz, prin turn are. Foirma lo r e&:t€ 
invari a bil de calotă asociată cu divers acolade si eJ -
mente vege tale cu rol evid ent deoorativ. Sis temul de prin
de r - es te r prezentat de un cîrlig ş i o verigă. Pe dosul 
celor două tasuri s înt sudate cîte două lamele metalice de 
care s coseau capetele curelei sau aJ.e cordonului. Deco
rul rezultat în urma .acelui aşi prooes d e turn a re în t ipare 
con tă dintr-un orna ment .central , floral-vegetal şi din
tr-o bordură de pseudog]ra nule dispusă marginal (fig . 45 
a , b , o, d, ). C le cinci garnituri d paftale constituie 
exempla re de serie , luc rate fără îndo i a lă în abeliere cu o 
producţi foarte mar·e, întîlnită pe a·rii foarte întinse. 
A c sta es te m otivul pentru care piese s imHare celor de 
la Ni culiţel vom întîlni atît în s tînga Dunării, în Munte
nia, la Retevo ieşt i 113 sa u Pantelim on-Bu curesti114 cît si 
în d ifer ite aşezări dobrogene 11s. · ' · 

2.4.2.2. Cea de-a doua ca tegorie de paftale este cea a 
pi s -lor a juna te. Executa te tot prin turn a re, din bronz 
sau din a rgint cu titlul scăzut, tehn ica în car·e înt lucrate, 
„ ~1 jour", le conferă o anumită fin ţ;e ca.re compe nsează în 
mare măsură cal itatea inferioară a mater ialului folosi t. 
C a mai frumoasă pi'esă , cea d escoperită î n M18 alături de 
două mon ede turceş ti din a doua jumătate a seoolului al 
XVIII- lea şi rea li zată din argint •CU titlul soăzut, es te com
pusă din două elemente în formă de semilună mult în
chi să. ou marginile festonate, principalul motiv decora-tiv 
consti tuindu-l cîte o pasăre stilizată, d elimitată de goluri. 
U n ş ir de. orificii sî nt dispuse la interio rul marginii fes
ton a te (fiJg. 46). In M24 s-a descoperit doar o singură pi·esă 
componentă a un ei pafltale şi anume oea c u cîrlig. Ea est 
realizată tot din a rgint şi tot prin turnare. Decorul ilus
trează frun z€ de s te ja r şi ghind e ce alternează ou orificii 
circulare (fig. 47). 

P aftaua d escoperită în M 57 este alcătuită din două 
piese prove nind de la două garni1turi diferite. Nota de 
unita te dintre ele es te oonferită d e marginile festonate şi 
de orificiile plasate în zona margi'nală. Piesa ou drlig dis
pune de o fonnă uşor convexă, oentrul său fiind decorat 
ou o floa re cu cinci petale. Ceai ouJ v edga de prindere, 
plată. par e să fi fost prevăzută cu o piatră - prnbabil din 
pastă vitroasă - aşa după cum sugerează montura pla
sată în centrul său (fig. 48). 

În contextul umpluturilor superficiale s-a d escoperit 
o ultimă_ piesă prov enind de la o ga.rnitură d e acelaşi tip 
ou marginea festona,tă , cu orifidi dispuse excentric si cu 
un coboşon central oe tf1ebuie să fi fost împodobit au o 
piatră (fig. 49). 

Lipsa unor lamele pe dosul pieselor, pentru prinderea 
curelelor sau a oordoanelor, dovedeş te că orificiile plasate 
spre marginea fiecărui exemplar serveau pentru coaserea 
paftalei de materialul centurii respeotive . 

Acest tip de pafta - a jurat -, prezent de altfel în 
spaţiile geografice învecinate116, este totuşi m ai puţin în
tîlnită în ţările române . . La Niouliţel însă , acolo unde pare 
să fi fost folosit în mod frecvent, a fost purtat în special 
de către oopii şi tineri, fapt sugerat atît de dimensiunile 
destul de reduse ale garniturilor, dar mai ales de carac
teris ticile antropologice ale celor ce le-au purtat. 

• 
• • 

113 Dorin P opescu, Dinu V. Rosetti , Săpăturile arheologice 
de la Retevoieşti, în „MCA", VI, 1959, p . 714 şi fig. 15. 

114 Aristide Ştefănescu, Note arheologice .. . , p . 98 şi fig . 1/2. 

11s Ga briel Custurea, op. cit., p . 548- 550 şi fig. 5/4. 

116 Sonja Gheorghieva şi Dimităr Bucinski, op. cit., p. 120 şi 
pl. iXXIII/4. 

Bij ute ria , pe lîngă valenţel e es te tice pe care le deţine, 
es te purtătoa rea un or m esa je mai p rofund e, cc trebuie în
ţelese şi ri levate. Dacă originea sa se pi erde în n eaura 
vremurilor, ea constitui e , la rîndul ău, ca orice mărturi e 
de vi aţă, un izvor istorie. Fiind o creaţie a unei comuni
tăţi · um a ne, ex primă gustJUrile ş i opţiu:nile un ei poci , 
perso nali zează o modă, un costum, ca racteri zează din 
1n ulte puncte de veder e - economic, ·ociaJ, spiritual -
pe cel oe o poartă. 

Privită clin acest pu nct de v dcr , prezenta rea I o
ga tului inventa r al n cropolei de la Niculiţel a urmărit un 
dublu scop: pe d e o pa rte d a fao cunoscu t un mat rial 
arheologio unitar Cţ? acoperă o perioadă a preciabilă de 
timp, din secolul al XIV-lea pîn ă în o l de-aJ XIX-i ea , ş i 
pe de altă pa rte el e a i1u tra c u a jutorul lui un ele as pecte 
de v i.aţă materială ş i s piritua l ă a comunităţii locale , co
muni tate ce s·e îns·crie în cur ·ul evului m ediu printre cel e 
mai importa n te rtucl c româ ne.ş t i din no rdul Dobrogei . 

Izvoarele scrise nu n e d au informaţii privind n um Je 
purta t d e aşeza r a de la Niouliţel în cursul secolela<r 
XIII- XV. De la sfîrsitul secolului 'tl XVI-l ea însă cînd 
arheologic es te urpri'nsă r eluar"a locuirii .după pes'te un 
veao de întrerup re, aşezarea apare, sub dife rite toponfo1e, 
tot mai d es în mărturiil e vremii. !n hărtile alcătuite între 
secolul .al XVI-lea şi al XVIII-lea117 lo~·a litatea apare în 
mod oons tant sub Dumele de Ni zzevitz au Nizzerwitz11a. 
Spre mijlocul veacului al XVIII-I a, aş zarea es te menţio
nată în acel eaşi izvoare cartografi .oe sub Dumele de Mo
nast ry, Morwster, Monastyry 119; iar s pre sfîrşitul veacu
lui ş i începutul celui următor sub cel de Mikelin , Mikehii 
sau Makolinti (?)120, forme ce par a izvorî dintr-o defec
tuoasă citire sau înţelegere a toponimului d Niculiţ:el. 
Pentru aoeastă interpr tare pl dează împre jurarea că apa
riţ i a actualului toponim se constată cu cel puţin jumătate 
de veao înainte de pnirrna menţiun e, la mijlocul secolului 
trecut, de către Ion Ionescu de la Brad. In a sa „Excurs i
on agricole", stud.iu pe care îl întocmeşte la cerinţa sul
tanului asupra stării economice, sociale şi etnografice a 
Dobrogei, savantul român include Niouliţ lul printre cele 
71 d e localităţi româneşti ale Dobr10gei, menţionînd şi 
s tarea economică înflm·itoare a loouitorilor săi.12 1 Sub to
ponimul de Mănăstirea , satul apare în izvnarele scrise încă 
de la sfîrşitul seoolului al XVI-lea, cînd este menţionat de 
către oălătorul ifalian G€orgio Dousaie212 şi ph1ă spre mij
locul secolului a l XIX-lea, oînd se impune definitiv cel 
de Niouliţel. Harta rusă din anul 1835, una dintre cele 
mai ·complete întocmki oartografioe din epoca modernă 
ce menţionează satul ou oele 80 de gospodării ale sale, fo
loseşte încă , se pare p entru ultima dată, toponimul de 
Mănăstiris tea 123. 

Nelipsită d e importanţă ni S€ pare şi r elatarea ele la 
mijlocul secolului al XVIII-lea a canonicului Joseph Bos
cowich oare, în drumul său de la Oonstantinopol spre Po
lonia, însoţind pe ambasadorul Angliei, Mr. Jaq. P orter, 
întîlneş te în nordul Dobrogei un sat a l cărui nume nu-l 
menţion ează, dar, avînd. în vedere amplasarea sa , îl putem 

117 D. Dem Dimiancesco, Monumenta cartographica Molcla
Viae, Valachiae et Trans'ilv an:iae, San Francisco, 1933-1935, f. 60, 
75, 79, 90 93, 95, 109, 112, 116, 118 ş i 119. 

118 Cf. C. C. Giw·escu , !ntemeierea m'itropoliei Ungrov lahiei 
în „BOR", 7-10, 1959, p. 683, nota 71. ' 

119 D. Dem Dima ncesco, op. cit„ f. 123, 124, 133, 138, 142-143. 

120 Ibidem, f . 145, 147 şi 181. 

121 ~on Ionesc1;1 de la Bra d, Excursiune agricolă în Cîmpia 
Dobrogei, Bucureşti , 1879, p . 87-92; idem , Românii din D obro
gea, în „România literară", Iaşi, nr. 2-8, ian. 1855, p. 14-15. 

122 Georgio Dousae, De itinere suo Constantinopolitana epi
stola, Franlcfurt, 1595, p. 82. 

123 Const . C. Giurescu, Principatel e române la începutul se
colu_luţ al XIX-lea. Cercetări i storice, geografice, economice şi 
statist ice pe t em eiul hărţii ruse din 1835 Bucureşti 1957 p. 96 
~144. ' ' , 

91 

http://patrimoniu.gov.ro



ide ntifica cu Niculiţelul. Locuitorii lui „parlai<>nl la lan
gue Valaque, fort different de la Bulgare, etant com posee 
d'un nielange de plusier icliomes mais principc1.lem en t 
d'Italien et de Latin" 124. · 

Comunităţile româneşti clin Dobrogea în. gene ral, ş i 
cea el la Niculiţel în s pecial , se buc u ra u de o star e ma te
ri ală înflo ri toare. Prospe ri tatea econ omică este . ele altfel. 
surprinsă ş i de izvoa re] - scrise. La mijlocu] secolului al 
XIX-lea, Io n Ionescu d la Brad menţion ează că ave rea 
celor 71 sa te româneşti am plasate in a prop~ere·~ Dunării !'i i 
a codrilor, d e la m ar e pînă la Silis tra , se ridică la enorma 
sumă de 15.410.500 lei12s. Satul Niculi ţiel se numără prin
tre cele mai avute 126. Aceas tă tare materială bună s da
toreş te obliga ţiilor mult m a i scăzute ale locui torilor Do
brogei, ce se lim ita u doar la acel „be ili c - imp zitul în 
natură plătit către Poartă - faţă de num e roasele dări p 
care era obliga t să l e achite contribua bilul din ţă ril e ro
mâne 127. 

D e altf 1, s tarea materi ală înfl oritoa re a locuito rilor 
satului Nic ulitel es te ilu · trată de numeroasele mon ede, 
dintre care tr~ i din aur, cercei, i nel , paftale . în desc ca
zuri din ar gint aurit, ce alcătuiesc , după cu m a m men
ţio n a t, inventa rul necropolei ce rcetate. P iese] dovedesc 
capacita tea pe car e o aveau m embrii aşezării de a-şi pro
cura podoa be , care pentru o comunita te rurn lă pot fi con
si·d rate, în un ele cazuri , el e lux . 

P de altă pa rte, podoabele d la NicuJi ţel cu num -
roase a nalogii în ţă1·il române, da r ş i în sudul Dunării. 
sînt dovada un ei rn ode comun e î n ceea ce pri veşte bijute
ria, în întreg spaţiul bakanic. Din punct de vedere vesti
m ntar portul dobrogea n. .avea însă, ca urmar e a înd e
lungatei · tăpîniri otoma ne, m ai multe afinităţi cu cel sud
XIX-lca, Ion Io nescu de la Brad m nţi on ează că averea ce
clunăr a n. Ie rom onahul rus Parte nie arc, î n d r umul său 
s pre muntele Athos, tnv rsează î ntreaga Dob roge, m en
ţionează că ele la Măc in pînă la Rusciuc nu a întîln it cl ecit 
ţăra ni români, deosebit el ospitalie ri 128. 

Ao astă modă comună a podoab elor es t de fa pt m a
t eriaUzarea pe aces t pla n a unor intens·e şi p erm anente 
legături economice dar şi s piritual e , p e care românii din 
Dobrogea le întreţin cu ţările române, dar ş i cu diverse 
r egiuni ale Imperiului otom an. Am menţ i o na t l a mo
m entul potrivi t că inelele, oer·ceii , sau paftalele de la Ni
culiţel, pentru car a m găsit id e ntităţi în ma rile centre 
meş teşugăreşti d e la J iua Petrii (Oraşul d e Floci) din 
Tara Românească sau , le la Vraţa şi Salonic din. I mperiul 
~toman , est e foarte pos ibil să f i fost prod use în aceste 
centre. De aici, pe calea schimbur ilor, ele intră în posesia 
locuitorilo~· de la Niouliţ 1. De altminteri,, în tot timpul 
s tăpînirii otomane, aş.a după c um r eiese din rel a tările că
lă torilor s trăini, dar şi din an a liza edictelor ş i a r eglem e n
tărilor imperiale, Dobrogea a ounoscut o viaţă eco nomică 
foarte intensă. In oraşel e şi tîrgurile dobrogene, printre 
care e remarcă Ba badagul , Chilia , Ma ngalia, Caraorma n, 

124 Cf. R.P . J osep h Boscowic h d e la Comp. de J esus , Jour
nal el'un voya.ge ele Constanti nople en Po l ogne f ait â la suite ele 
son excellence Mr. Jag. Porter, a.mbassacleur el' A ngl et erre, L au
sanne, 1772, p. 169-170. 

12s Ion Ionescu d e la Brad, op. cit„ p . 14. 

126 Nicolae Iorga, Cele trei Dobrogi pe care l e-am găsit: 
sate si oameni din Dobrogea românească ele la 1859, în „An alele 
Dob rogei", 1922, p . 30- 31. 

121 Al. P. A rbore, O încer ca.re de r econstituire a t recutului 
români lor din Dobrogea., în „Arnalele Dobrogei", n , 1922, p . 258. 

12s Din călătoriiile i eromonahului rus Pa.rtenie prin Mol-
dova în jumătatea întîia a v eacului al " XIX-lea, Tradusă din 
r u eşte de arhimandritul Visarion Puiu, Vălenii de Munte, 1910, 
p . 39-42. I 

se întîln esc num er o!;i i negus tori, atît locali cît ş i străini, cei 
mai numeroş i fiind cei ragu za ni 129. Respectînd obligaţiile 
impuse - r gl ementăril e Porţii în ni_ate rie de viaţă eco
nom ică - ci întreţin aici u n clima t com ercial deosebit de 
ac tiv . 1n aces t comerţ, ţăranii locali p articipau, după ach i
brea impozitelor î n n atu ră datora te s tatului , cu nume
roase produse : ce reale, cni, porci , peş te, icre, br.înză , miere 
e tc. 130. Izvoa rele scris sînt elocvente ş i în ceea ce pri
veş te p rezenţa n egustorilor veniţi clin ţMile român pe 
pi eţele dobrogen e. Din r înclul priod us lor comercializate 
de către aceş ti a enumerăm a baua, dive rse s tofe, obiecte 
el e a ramă şi a r ticole de îmbrăcăminte 131. Prin tre aces tea 
din urmă tre bui e să ·e fi afl at ş i diverse piese de podoabă, 
de bijuter ie, a căror prezenţă, deşi nu es te expres men
ţionată, es te usţinută de către in ventarul unor necropole 
precum cele de la Niculiţel , Enisala sau Es terr. 

Legătu r il e pe rmanente ale românilor dobrogeni cu 
ce i d e peste Dunăre nu se r·ed uc doar la cele de na tură 
economică ci ş i la cele d e factură spi rituală. Aces te le
gă tur i , ce se desfăşoară în dublu sens, se manifestă în 
primul rî ncl prin constanta preocupa re, d e termin ată de o 
con ştiinţă a unităţii etnice, a numeroş i domnitori din ţările 
român e pentru bunul 111 rs al oomunităţilo~· român eş ti din 
Dobrogea 132. 

Toate aoeste legături pe car e le întreţin pe multiple 
pla nuri românii din Dobrogea otomană cu cei de dincolo 
de Dunăre, din ţăril e româ ne, oontribuie în bun ă măsură 
la menţine rea acelui ferm nt, determinat de pe rso nalita
tea · peci fi că şi conştiinţa a partenenţei etnice ş i s pi ritua le 
a românilor din Dobrogea, ferm ent care a făcut ca, în 
cursul celo r peste 400 de a ni el e stăpî nirc otom ană, p pu
laţ i a românească de a ici să răm înă maj o ritară ş i să :·f: 

indi vidua lizeze în mar ea masă a celo rlalte p opula ţ ii -
turci, tăta ri , bulgari - ce s înt colonizate în Dobrogea. 
Totodată, menţionatele legături au un important rol în 
persistenţa ideii de unita te naţional ă, id e ca re în mo
mentul elibe rării Dob rog i d e sub s tăpînirea otoma n ă în 
urm a războiului de independ enţă va înles ni o integrare 
rapidă , firească , a Dobrogei .,i a locuitorilor să i la R o
mânia. 

Prin cerce tările a rheologice ce a u avut drept obiec
tiv biserica Sf. A thanasie ş i n ecropola amenajată în ime
dia ta sa apropiere , Niculiţelul a d evenit una dintre aşeză
r ile m edie vale româneşti din Dobrogea m ai bine cunoscută . 
Da te fii nd însă rezulta tele parţiale pe care le-a prile juit 
această investigctre, se impune continuarea ei în cad rul 
aş zării propriu-zise, acolo und e mărturiil e d e viaţă s înt 
mult mai consistente. Doa r în a ces te condiţii îno rcările 
noas tre d e .a ilus tra unele .aspecte ale vieţii m ateriale ş i 

spirituale ale comunităţii a min t ite î şi vor găsi locul în
fr-o imagine unitară ş i compl.etă .a ceea ce a însemnat un 
sa t r omânesc dfo Dobrogea afla tă sub stăpînirea Imperiu
lui otom an. 

129 C~iU'itori ita lie ni precum N iccolo Ba rsi (Cf. Const. C. Giu
rescu, L e voya.ge ele N icco lo Barsi en Molclavie, in „Mclanges 
de l'eco le rouma ine e n Fra nce", 1925, vol. I , p . 365) şi P etre Bog
da n Ba ksic i (Cf. Diplomatarimn 'il;alicum, I V, R om a, 1929, p . 101) 
ş i menţi o nează in număr m are la Chilia şi Ba ba dag. 

130 Mar ia Matild1a Alexandrescu Dersca Bulga ru, Aspecte 
a.le vieţii economice din oraşele şi tîrgurile Dobrogei, in „Studii. 
R ev is ta de istorie", 1, 1973, p. 36- 37. 

131 Ibidem, p. 38- 39. 

132 V. A. Urechi a , I storia românilor, vol. IV (1786-1800), Bucu
reş ti, 1893, p. 244-246; Ibidem, vol. X, Bucureş ti, 1900, p. 238; 
G. Popa Lisseanu, lncer care de monografie asupra cetăţii Drăs
torului - Sil'is tra, Bucureşti, 1913, p. 223-225; Gh. Rădulescu , 
Sta.rea religioasă a Dobrogei î n decursul vremurilor, Bucureşti , 
1904, p. 105; Const, C. Giurescu , Dobrogea, v echi pămînt româ
nesc în vol. „Din trecut", Bucureşti, 1942, p. 15. 

RESUME 

L es fouilles archeologiques effectuees en 1975 a l'egl ise d e 
Saint Athanasie de Ni culiţel (d ep. d e Tulcea ) ont e tabli la ch ro
nologie e t les e tapes de fonctionnem ent d e !'edifice e t aussi ont 
eu pour resultat la d ecouve,rte d e nombl'e de piarures et bijoux 
prnvenant de la n ecropole afferente a u m onument. 

L 'article ci-presen.t est d cd i ă ă la presentati on d e ce ri ch e 
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inve ntai1ie date entre la fin du x,rve s. e t le d e but du xrxe s. 
-- R epresen tatif pouJ· le mili eu d'une cornmunaute rournai ne ă 

l'interi eur d e l'Empire Ottoman, l'inventaire illus tre tan t l'etat 
materiei d es h l"b itants de oe village que Ies relations ininterrom
ques que Ies R ,,mnains de Dobroudja entretenaie nt a ussi s ur la 
voie d es ech anges avec Ies R oumains d e l'autre-c6te du Danube. 
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