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Brăţări din sârme torsionate şi împletite, lăţite la capete  
(secolele X–XV) 

SILVIU OŢA, AUREL DRAGOTĂ, GABRIEL T. RUSTOIU* 

Key-words: bracelet, filigree, torsioned, knitted, granules, 
hoard, coins, Romania, Bulgaria, Byzantine Empire.  
Abstract: This paper analyses the torsioned bracelets, and the 
knitted bracelets, with plaques at the ends. The first part 
synthesizes the stage of the research in Romania. The 
catalogue of the discoveries, systematized on provinces, type 
of the findings, materials and techniques used for bracelets are 
the following parts. According to the execution techniques 
used for the bracelets, and to the shapes and ornaments of the 
plaques it was proposed a typology of the items for the 
present-day territory of Romania. The relative and absolute 
chronology of this type of bracelets is also discussed, taking 
into account the discoveries from Bulgaria and eastern Serbia, 
too. The bracelets were divided into torsioned items, and 
knitted items. The torsioned bracelets are divided in three main 
types and some sub-types. The typology of the knitted 
bracelets includes three types. Finally, the chronological and 
the diffusion areas were determined for the south-eastern 
Europe. Several diffusion areas of the torsioned bracelets could 
be defined. The first group (Dinogetia) was dated in the 10th – 
11th centuries in Dobruja, with analogies in Bulgaria and the 
Russian territory. The next bracelet (Mihail Kogălniceanu) is 
characteristic to the eastern Balkans, and it is dated in the 
second half of the 13th century and the beginning of the 
following century. The third group includes the items found in 
Moldavia, in Oţeleni and Voineşti, dated in the second half of 
the 13th century. Another group is formed by the items from 
different regions of Romania (Transilvania, Dobruja, Moldavia), 
dated between the second half of the 13th century until the 
middle of the 14th century.(Păcuiul lui Soare, Amnaş, Voineşti). 
The bracelets from Basarabi, Jiana Mare and those found in 
Banat are the latest group, dated late 14th and perhaps early 
15th century. Bracelets without direct analogies, such as Runcu 
(13th century) and Schela Cladovei (cca 1325–1420) are also 
discussed. Bracelets made of knitted wires, less used, are 
concentrated in Oltenia, at Gogoşu (end 14th – early 15th 
century) and Şuşiţa (late 14th century), and only one found in 
Moldavia, at Voineşti (second half of the 13th century).  
 
Cuvinte-cheie: brăţară, filigran, torsionat, împletit, granule, 
tezaur, monede, România, Bulgaria, Imperiul bizantin. 
 
 
 
 

Rezumat: Prezentul studiu face o analiză a brăţărilor 
torsionate şi a celor împletite cu plăcuţe la capete. Prima parte 
prezintă istoricul cercetării în România. Urmează repertoriul 
descoperirilor sistematizat pe provincii, tipul descoperirilor, 
materialele de execuţie şi tehnicile utilizate. În funcţie de 
tehnicile de execuţie a corpului brăţărilor, a formelor şi decorului 
plăcuţelor au fost stabilite tipologia pieselor pentru teritoriul 
actual al României. Spre final, este realizată o cronologie 
relativă şi una absolută a brăţărilor, fiind luat în considerare în 
special şi spaţiul Bulgariei şi Serbiei estice. Au fost clasificate 
astfel brăţări care au corpul torsionat şi cele cu corpul împletit. 
Primele cuprind trei mari tipuri şi câteva subtipuri. Brăţările 
care au corpul împletit cuprind şi ele trei tipuri. În final, au fost 
stabilite ariile de difuzare cronologică şi spaţială a tipurilor de 
brăţări stabilite în sud-estul Europei. În ceea ce priveşte 
brăţările care au corpul torsionat, se disting mai multe arii sau 
zone de difuzare. Avem astfel un grup de brăţări (Dinogetia) 
databil în secolele X–XI din Dobrogea, cu analogii în spaţiul 
rusesc şi Bulgaria. Urmează o brăţară caracteristică zonei 
estice a Balcanilor datată în a doua jumătate a secolului al 
XIII-lea şi începutul celui următor (Mihail Kogălniceanu). Cel 
de-al treilea grup este format de piesele din Moldova de la 
Oţeleni şi Voineşti, databile în a doua jumătate a secolului 
XIII. Un alt grup este contituit din piese din diferite regiuni ale 
României (Transilvania, Dobrogea, Moldova), datate din a 
doua jumătate a secolului al XIII-lea până la mijlocul celui 
următor (Păcuiul lui Soare, Amnaş, Voineşti). Cel mai târziu 
grup este format de piesele de la Basarabi, Jiana Mare şi 
piesele din Banat. Ele se datează la sfârşitul veacului al XIV-lea 
şi probabil începutul celui următor. Lor li se mai adaugă şi 
piese fără analogii directe cum ar fi cele de le Runcu (sec. 
XIII), Schela Cladovei (cca. 1325–1420). Brăţările din sârme 
împletite, mai puţin utilizate, se concentrează în Oltenia la 
Gogoşu (sfârşitul secolului al XIV-lea şi începului secolului  
al XV-lea) şi Şuşiţa (sfârşitul secolului al XIV-lea) şi un 
exemplar în Moldova la Voineşti (a doua jumătate a secolului 
al XIII-lea). 

 
Istoricul problemei în România 
În România problema brăţărilor din sârme 

torsionate sau împletite, terminate la capete cu plăcuţe 
este mai puţin cunoscută. De regulă, descoperirea 
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sau achiziţionarea unui tezaur a prilejuit publicarea 
sa destul de amănunţită, cuprinzând contextul, 
descrierea (material, tehnici de execuţie, decor), 
aria de răspândire, cronologia1. Analogiile, în multe 
cazuri lasă de dorit, de multe ori autorii limitându-se 
doar la a menţiona piese relativ asemănătoare. 
Aceasta se datorează în principal lipsei unei tipologii 
clare a brăţărilor în discuţie, măcar pentru spaţiul 
actual al României. 

Primele piese descoperite pe teritoriul actual al 
României intrau în atenţia istoricilor şi arheologilor 
încă din perioada interbelică fiind publicate de 
către H. Iankuhn în 19332, urmat la o diferenţă de 
doi ani de către R. Weisskircher3 şi Al. Bărcăcilă4. 
Următoarele tezaure sau descoperiri izolate au fost 
publicate de către E. Comşa şi Gh. Bichir5, D. Gh. 
Teodor în anii 19616 şi 19647, L. Roşu şi Gh. 
Popilian8, O. Iliescu şi G. Simion9, Gh. Popilian10, 
P. Diaconu şi S. Baraschi11, T. Rădulescu şi P. Tur-
turică12 şi M. Bălăceanu şi I. Stîngă13. O parte a 
pieselor au mai fost republicate şi în alte studii 
apărute în reviste de specialitate sau volume14. O 
primă încercare de sistematizare a acestor brăţări 
precum şi o cronologie a lor a fost realizată de către 
Răzvan Theodorescu în anul 196815. În opoziţie cu 
H. Iankuhn, el contestă originea germanică a pieselor 
descoperite în această parte a Europei şi subliniază 
reluarea unor modele antice în cursul secolelor X–
XIV16. A urmat o republicare a exemplarelor din 
spaţiul Ţării Româneşti17 de către Luminiţa Dumitriu. 
Piese mult mai simple, fără plăcuţe la capete, datate 
în cursul secolelor X–XIII au fost publicate de 
către S. Oţa în anul 200618. În Transilvania aceste 
podoabe, mai puţin pretenţioase, la sfârşitul 
                                                 

1 În mod normal, există şi excepţii, când o parte din piese 
au fost pierdute, iar altele au fost publicate cu o sumară 
descriere, fără fotografii sau desene. 

2 Iankuhn 1933, p. 190, fig. 18, 19, 21, 23. 
3 Weisskircher 1935, p. 232, fig. 2. 
4 Bărcăcilă 1939, p. 129, Tab. XIII/1–3. 
5 Comşa, Bichir 1960, p. 223–243. 
6 Teodor 1961, p. 245–269, Teodor 2003, p. 147–162. 
7 Teodor 1964, p. 343–361, Teodor 2003, p. 163–175. 
8 Roşu, Popilian 1964, p. 326–329. 
9 Iliescu, Simion 1964, p. 217–228. 
10 Popilian 1968, p. 3–22. 
11 Diaconu, Baraschi 1977, p. 125, fig. 98/3. 
12 Rădulescu, Turturică 1984, p. 70–88. 
13 Bălăceanu, Stîngă 1994, p. 20–25. 
14 În acest sens, vezi bibliografia la fiecare localitate din 

repertoriul descoperirilor. 
15 Teodorescu 1968, p. 303–312. 
16 Arheologii din Bulgaria subliniază exact acelaşi lucru, 

asemeni lui Răzvan Theodorescu. 
17 Dumitriu 2001, p. 64–65. 
18 Oţa 2006 a, p. 251–274. 

veacului al XI-lea au ieşit din uz, dar în Banat şi 
Dobrogea s-au menţinut până cel mai târziu la 
începutul secolului al XIII-lea. 

Brăţările analizate în prezentul studiu, executate 
preponderent din argint, dar şi din aur, mult mai 
luxoase, apanaj al aristocraţiei, au circulat pe un 
anumit segment cronologic în paralel cu exemplarele 
ceva mai modeste, amintite mai sus. Prezenţa lor în 
special în teritoriile marginale ale Regatului Ungar, 
în apropierea fluviului întăreşte faptul că la origine 
sunt de tradiţie bizantină, produse în special de 
către meşterii locali. 

O altă problemă care se pune în legătură cu ele 
constă în utilizarea defectuoasă a terminologiei. Se 
pot întâlni confuzii între sârmă şi tub, între împletire 
şi torsionare. Asupra altora nu se poate spune exact 
din ce au fost realizate, sârmă, tub, plăcuţă îndoită 
pe lungime aproape în unghi de 90º, apoi torsionată 
sau poate bare pătrate în secţiune. De aceea, în cele 
ce urmează vom încerca să ordonăm acest material 
şi să îl unificăm din punct de vedere a termino-
logiei. De aceea, în repertoriul descoperirilor oferit 
de noi pot apărea unele deosebiri faţă de primele 
publicări ale pieselor, ori comparativ cu reluările 
lor în diversele studii. O tipologie a lor pentru ţara 
noastră, în condiţiile în care au fost găsite noi piese, 
se impune a fi realizată. 

 
Repertoriul descoperirilor 

 
1. Banat 
1.1. Localitate neprecizată. Locaţia piesei: 

Staatliches Museum Berlin; Tipul descoperirii: 
neprecizat; Număr de brăţări19: una. 

Descriere: 1. brăţară (Pl. 1/1, 1 a–b) din trei 
„sârme” torsionate, cu aspect de unghi la exterior. 
Pentru decor au fost lipite tuburi de sârmă spiralată. 
Plăcuţele terminale sunt executate prin baterea 
parţială, spre capete a corpului brăţării. Decorul lor 
este realizat în tehnica granulaţiei şi filigranului. La 
extremităţile corpului brăţării au fost lipite câte o 
pastilă mare de argint. Pe marginea capetelor este 
un cadru de sârmă filigranată. În capătul opus au 
fost lipite trei granule mai mici, dispuse în linie şi 
distanţate. Între cea din centru şi cea din partea 
opusă a fost montată o sârmă spiralată care împarte 
plăcuţa în două registre egale. De o parte şi de alta 
a sa sunt lipite câte două granule distanţate. Între 
ele este o sârmă filigranată în formă de S. Spaţiul 
                                                 

19 Vom menţiona la numărul de brăţări doar acele exemplare 
care corespund studiului de faţă, adică cele confecţionate din 
sârme împletite sau care au corpul executat prin torsionare. 
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dintre granule a fost decorat cu mici grupuri de câte 
trei sau şase granule, formând mici triunghiuri. 

Bibl.: Iankuhn 1933, p. 185, fig. 18, p. 186, fig. 
19–20; Theodorescu 1968, p. 309, 311, Tab. 8; 
Teodor 2003 a, p. 148. 

1.2. Localitate neprecizată. Locaţia piesei: 
British Museum London; Tipul descoperirii: 
neprecizat, secol XIX; Număr de brăţări: una. 

Descriere: 1. piesă similară cu precedenta, dar o 
plăcuţă terminală este puţin deteriorată (Pl. 1/2, 2 
a–b). 

Bibl.: Iankuhn 1933, p. 187, fig. 21–23, p. 190; 
Theodorescu 1968, p. 309, 311, Tab. 8; Teodor 
2003 a, p. 148. 

 
2. Dobrogea 
2.1. Dinogetia (com. Jijia, jud. Tulcea). Locaţia 

pieselor: MNIR; Tipul descoperirii: tezaur, 1954; 
Număr de brăţări: două piese. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 1/3) din şase sârme torsionate 

două câte două, apoi toate împreună. Între spaţiile 
rezultate în urma torsionării grupurilor de sârme a 
fost introdusă sârmă de argint filigranată. Capetele 
brăţării, ciocănite, au fost decorate prin montarea 
unor căpăcele de argint. Acestea au fost turnate. 
Forma lor este de pară. Partea superioară este 
trilobată. Decorul, executat în tehnica „niello”, 
constă într-o cruce între ale cărei braţe este câte un 
mic cerculeţ punctat în centru. Baza crucii este 
despicată în două. Pe cruce a fost trasată o alta, de 
dimensiuni mai mici. Pe margine este un chenar din 
mici linii paralele. D. ext. = 8 × 6,6 cm, D. int. = 
5,9 × 4,9 cm, L. căpăcel = 2,65 cm, l. căpăcel = 
1,45 cm, h = 0,45 cm, G. = 74,91 g.  

2. Piesă asemănătoare cu precedenta (Pl. 1/4), 
dar de dimensiuni mai mici. Decorul căpăcelelor este 
uşor diferit. În primul rând între braţele crucii sunt 
doar două cerculeţe, în partea superioară. La baza 
sa este un „V”. D. ext. = 7,4 × 5,8 cm, D. int. = 
5,25 × 7,15 cm, L. căpăcel = 2,6 cm, l. căpăcel = 
1,25 cm, h = 0,6 cm, G. = 64,76 g. 

Bibl.: Comşa, Bichir 1960, p. 224, 229, fig. 3,  
p. 230, fig. 4, p. 237, Pl. III/1, 8; Ştefan et alii 
1968, p. 279, fig.167/12–13, p. 292; Theodorescu 
1968, p. 311, Tab. 8; Barnea, Ştefănescu 1971,  
p. 307, fig. 129/12–13, p. 313; Dumitriu 2001,  
p. 64, 104, Taf. 7/10, 14/9–10, 56/7–8, 104, jos. 

2.2. Mihail Kogălniceanu (com. Mihail Kogăl-
niceanu, jud. Tulcea). Locaţia piesei: MNIR; Tipul 
descoperirii: tezaur; Număr de brăţări: o piesă. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 2/1) din două sârme de argint 

torsionate. Plăcuţele de la capete, în formă de pară, 
decorate cu pastile de argint şi sârmă filigranată, au 
fost montate. Pe marginea fiecăreia este lipit un 
cadru de sârmă filigranată, iar de-a lungul său sunt 
montate granule. La baza lor este câte un cerculeţ 
de sârmă filigranată. Urmează un alt cadru din 
acelaşi material (n.n. sârmă filigranată) în interiorul 
căruia este o pastilă centrală, similară cu cele 
descrise mai sus. G. = 40 g, L. = 8,5 cm. 

Bibl.: Iliescu, Simion 1964, p. 217, 219, fig. 2b, 
p. 221, 227; Theodorescu 1968, p. 308, 311, Tab. 
8; Barnea, Ştefănescu 1971, p. 400, 402, fig. 129/2, 
p. 404; Theodorescu 1976, p. 170; Dumitriu 2001, 
p. 64, 110–111, Taf. 16/14, 14 a. 

2.3. Păcuiul lui Soare (sat: Canlia, com. Lipniţa, 
jud. Constanţa). Locaţia piesei: MNAR; Tipul desco-
peririi: tezaur, 1973; Număr de brăţări: o piesă. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 2/2, 2 a) executată din trei sârme 

de argint torsionate (fiecare cu D. = 0,4 cm), circu-
lare în secţiune. Capetele au fost confecţionate prin 
baterea până la aplatizare a terminaţiilor sârmelor 
care compun corpul brăţării. Pe marginea fiecărei 
plăcuţe este câte un cadru dublu de sârmă filigranată. 
În zona în care începe plăcuţa a fost lipită o granulă 
mare de argint (D. = 0,7 cm). În jurul ei a fost 
montată o sârmă de argint filigranat. În porţiunea 
unde plăcuţa are lăţimea maximă sunt fixate trei 
granule (D. acestora este de 0,4 cm) distanţate, 
dispuse în linie. Între ele şi granula din partea 
superioară se află altele trei în formă de triunghi. 
La baza fiecăreia este un mic cerculeţ de sârmă. 
Una din plăcuţe a fost ruptă. 

Bibl.: Diaconu, Baraschi 1977, p. 125, fig. 98/3; 
Dumitriu 2001, p. 65, 112, Taf. 7/13, 20/3, 105/3. 

 
3. Moldova 
3.1. Oţeleni (com. Oţeleni, jud. Vaslui). Locaţia 

pieselor: MNIR; Tipul descoperirii: tezaur descoperit 
în 1921; Număr de brăţări: două. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 2/3) executată din trei tuburi de 

argint torsionate (D. = 0,3–0,4 cm). Între ele a fost 
introdusă sârmă filigranată. Capetele piriforme sunt 
realizate prin baterea terminaţiilor tuburilor. Acolo 
unde încep plăcuţele, este fixată câte o pastilă de 
argint. Terminaţiile au fost decorate cu patru granule 
lipite sugerând o cruce. La baza fiecăreia este montat 
câte un cerc de sârmă filigranată. Pe marginea 
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plăcuţei a fost lipit un dublu cadru din sârmă 
filigranată.  

2. Fragment de brăţară (Pl. 2/4) asemănătoare 
cu precedenta ca aspect exterior, dar executată din 
sârme de argint (D. = 0,3 cm), iar capătul păstrat 
este mai alungit. 

Bibl.: Teodor 1964, p. 343–358; Theodorescu 
1968, p.307, 308; Theodorescu 1976, p. 170; 
Spinei 1994, p. 25, 127; Dumitriu 2001, p. 65; 
Teodor 2003 b, p. 164–167, 174, fig. 2/2, 3, p. 175, 
fig. 3/2, 3. 

3.2. Voineşti (com. Voineşti, jud. Iaşi). Locaţia 
pieselor: MNIR; Tipul descoperirii: tezaur, 1926; 
Număr de brăţări: patru piese. 

Descriere:  
1, 4–7. Brăţări (Pl. 2/5) din două tuburi de argint 

(D = 0,05 cm) torsionate, cu terminaţiile aplatizate, 
în formă de pară. Între tuburile torsionate a fost 
introdusă sârmă filigranată. Capetele corpului, acolo 
unde încep plăcuţele, au fost decorate cu o pastilă 
de argint. Terminaţiile au un cadru de sârmă fili-
granată în interiorul căruia sunt lipite câte patru 
granule înconjurate la rândul lor cu acelaşi tip de 
sârmă.  

2. Brăţară (Pl. 2/6) similară cu precedentele. 
Singura deosebire constă în faptul că pastilele 
aplicate pe terminaţii sunt mai mari decât cele 
aflate pe brăţările anterioare.  

3. Brăţară (Pl. 2/7) executată identic prece-
dentelor, dar capetele sunt trapezoidale. Granulele 
decorative sunt şi ele dispuse în formă de triunghi 
(3+2+1).  

8. Fragment brăţară (2/3 din corp păstrat) de 
argint (Pl. 2/8), din şapte sârme (D. = 0,15 cm) 
împletite. Plăcuţa terminală a fost lipită de corpul 
brăţării. Pe ea se mai observă că avea un cadru de 
sârmă filigranată. În zona de prindere a copului de 
plăcuţă sunt trei granule de argint pe care este 
fixată o pastilă mai mare. 

Bibl.: Teodor 1961, p. 247–249; Theodorescu 
1968, p. 307, 308, 309, 311, Tab. 8; Theodorescu 
1976, p. 168, fig. 181, p. 169–170, 182, fig. 182; 
Spinei 1994, p. 25, 127, 455, fig. 21/8–10, 14, 16; 
Dumitriu 2001, p. 65; Teodor 2003 a, p. 148, 157, 
fig. 2/1–4, p. 158, fig. 3/1–8, p. 162, fig. 10/9a–c. 

 
4. Oltenia 
4.1. Basarabi (oraş Calafat, jud. Dolj). Locaţia 

pieselor: MNIR (1–2), Muz. Olteniei (3); Tipul 
descoperirii: tezaur, 1983; Număr de brăţări: trei 
piese păstrate şi una pierdută20. 
                                                 

20 Conform primului autor al materialului publicat, toate 
piesele erau executate similar. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 3/1) de argint, are corpul torsionat. 

Printre „barele” sau „sârmele” care o compun, în 
număr de trei, au fost lipite altele, de argint, spiralate, 
în formă de tub. Plăcuţele terminale sunt trapezoi-
dale, cu buton în partea superioară, decorate similar 
cu piesele descoperite în Banat.  

2. Brăţară similară cu precedenta (Pl. 3/2).  
3. Brăţară executată identic cu primele două (Pl. 

3/3). 
Bibl.: Popilian 1968, p. 3–22; Dumitriu 2001, p. 

65, 114, Taf. 23/1–3. 
4.2. Gogoşu (com. Gogoşu, jud. Mehedinţi). 

Locaţia pieselor: MNIR; Tipul descoperirii: tezaur, 
1929; Număr de brăţări: două piese. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 3/4) din sârme împletite de argint, 

iniţial ruptă în două, apoi a fost întregită. Patru 
sârme sunt fixate pe capetele brăţării. Plăcuţele 
terminale în formă de trapez au fost montate. 
Acestea au un triplu cadru din sârme filigranate de 
grosimi diverse, mai groase la exterior şi mai subţiri 
spre interior. În punctul în care a fost realizată 
legătura între corpul brăţării şi plăcuţele terminale 
este fixat câte un buton circular. În câmpul plăcuţei 
au fost lipite patru grupuri paralele de granule, în 
ordine descrescătoare de la patru la unu. La baza 
fiecărei granule este câte un cerculeţ de sârmă fili-
granată. Între al treilea registru şi ultima granulă a 
fost lipit un fir filigranat care le uneşte şi o încon-
joară pe fiecare. Lăţimea max. a plăcii = 2,5 cm.  
G. = 53,68 g.  

2. Fragment de brăţară (Pl. 3/5) executat şi decorat 
identic cu precedentul. Lăţimea max. a plăcii = 
2,15 cm. G. = 26,09 g. 

Bibl.: Bărcăcilă 1939, p. 129, Tab. XIII/1–3; 
Berciu, Comşa 1956, p. 460–463, 464, fig. 189/1–3, 
465; Theodorescu 1968, p. 309; Popescu 1970, p. 
45:15, 56:84, 85, 69:150; Theodorescu 1976, p. 
170; Dumitriu 2001, p. 65, 124, Taf. 35/20–21. 

4.3. Jiana Mare (com. Jiana, jud. Mehedinţi). 
Locaţia pieselor: Muz. Regiunii Porţilor de Fier; 
Tipul descoperirii: tezaur; Număr de brăţări: două 
piese. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 3/6) din trei „sârme” torsionate. 

Între ele au fost introduse alte trei, răsucite în 
spirală. Plăcuţele terminale, trapezoidale, având 
colţurile rotunjite, au în partea superioară un buton 
semisferic, înconjurat de sârmă filigranată. Decorul 
plăcuţelor are la bază trei granule distanţate. Între 
ele a fost lipită o sârmă filigranată arcuită. Pe 
marginea plăcuţei este un cadru executat similar. 
Între granula centrală de la baza plăcuţei şi butonul 
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din partea superioară este o sârmă spiralată din 
argint, în formă de tub, care împarte câmpul 
plăcuţei în două registre egale. În fiecare registru 
sunt câte două granule distanţate legate de un fir 
filigranat în formă de S care trece pe la baza 
fiecăreia (n. n. granule). Spaţiul liber din fiecare 
câmp a fost decorat cu triunghiuri de câte trei sau 
şase granule. 

2. Brăţară decorată similar cu primul exemplar 
descris (Pl. 3/7), dar corpul de sârme sau bare cu 
aspect de unghi. 

Bibl.: Bălăceanu, Stîngă 1994, p. 20–25; Dumitriu 
2001, p. 65, 127, Taf. 40/1, 1a, 2, 2a, 111, rând trei; 
Oţa 2006 b, p. 233, 272, Pl. 4/3. 

4.4. Runcu (com. Runcu, jud. Gorj). Locaţia 
piesei: Muz. jud. Gorj; Tipul descoperirii: descoperire 
întâmplătoare, anii ’70; Număr de brăţări: o piesă, 
ruptă în două. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 4/1) al cărui corp a fost executat 

din trei grupuri de câte două sârme torsionate. 
Capetele sunt lăţite şi rotunjite, având formă de 
pară. Decorul acestora este parţial diferit. Prima 
dintre plăcuţe are montată o granulă mare de argint 
în punctul în care începe corpul brăţării. Cea de-a 
doua are însă trei granule de dimensiuni mai mici. 
Pe marginea fiecărei plăcuţe a fost lipit un cadru de 
sârmă filigranată. De-a lungul său sunt mici granule 
dispuse unele lângă altele. Câmpul fiecărei plăcuţe 
este împărţit în două de un şir median de granule. 
În jurul fiecăreia este câte o sârmă filigranată. 

Bibl.: Ioniţă 2005, p. 87, 141, 220, fig. 48/25. 
4.5. Schela Cladovei (mun. Drobeta Turnu 

Severin, jud. Mehedinţi). Locaţia pieselor: Muz. 
Regiunii Porţilor de Fier; Tipul descoperirii: tezaur, 
1983; Număr de brăţări: trei, posibil patru piese.  

Descriere:  
1. Brăţară din două tuburi de foiţă de aur 

torsionate21. Între ele sunt tuburi din sârme îndoite 
în formă de spirală. Capetele, în formă de pară, au 
fost bătute şi finisate. În locul în care au început 
plăcuţele terminale a fost fixat un buton (unul distrus 
în timpul descoperirii). Capetele au fost parţial 
distruse şi decorul consta în palmete. AV. 650‰. 
D. = 6,6 cm. G. = 92,51 g. 

2. Brăţară din patru sârme torsionate cu spaţii 
libere între ele (Pl. 4/2, 2 a). Spaţiile libere dintre 
sârme au fost umplute cu sârme îndoite în formă de 
tub. Plăcuţele terminale sunt în formă de pară. În 
partea superioară au fost lipite pastile semisferice 
                                                 

21 În textul publicat în anul 1984, autorii studiului indică 
faptul că brăţările au corpul împletit, dar fotografia indică 
faptul că este vorba de torsionare. 

înconjurate la bază de o sârmă spiralată. Decorul 
plăcuţelor constă din patru cadre executate diferit, 
dispuse consecutiv (1. sârmă filigranată groasă,  
2. cadru de sârmă îndoită în S, 3. granule, 4. motiv 
vegetal). În centru este un decor floral. AV = 
650‰. D. = 4,9 cm. Lăţimea max. = 2,19 cm. 
Lăţime la bază = 1,18 cm.  

3. Fragmente de brăţară identice cu precedenta. 
Lor li se adaugă o plăcuţă cu incizii în formă de X 
şi altele două cu decor floral, dar distrusă în 
proporţie de 50%. Această descriere sugerează că 
este mai degrabă vorba de patru brăţări şi nu doar 
de trei. 

Bibl.: Rădulescu, Turturică 1984, p. 71, 76, 84–
85, ilustraţie, o brăţară; Dumitriu 2001, p. 65, 135, 
Taf. 49/4, 4a, 112/4, 4; Oţa 2006 b, p. 233, 272, Pl. 
4/4. 

4.6. Şuşiţa (com. Bresniţa Ocol, jud. Mehedinţi). 
Locaţia piesei: Muz. Olteniei; Tipul descoperirii: 
tezaur; Număr de brăţări: una. 

Descriere:  
1. Fragment de brăţară (Pl. 4/3) din cinci sârme 

de argint împletite. Capetele, de formă trapezo-
idală, sunt piese separate care au fost montate. În 
punctul de fixare al plăcuţelor terminale este fixat 
un buton circular. Decorul plăcuţelor are un triplu 
chenar. Pe margine este o sârmă filigranată. Paralel 
cu ea este o alta, dar distanţată de ea. Între ele sunt 
alte bucăţele de sârmă, paralele între ele, dar per-
pendiculare pe cea filigranată. Granulele din câmpul 
plăcuţei sunt egale ca număr şi dispuse similar cu 
cele de pe exemplarele de la Gogoşu. 

Bibl.: Roşu, Popilian 1964, 327–328, fig. 1/a–b; 
Theodorescu 1968, p. 309, 311, Tab. 8; Popescu 
1970, p. 56, 83; Theodorescu 1976, p. 170; Dumitriu 
2001, p. 65, 137, Taf. 50/8, 9; Oţa 2006 b, p. 233, 
272, Pl. 4/6. 

 
5. Transilvania 
5.1. Amnaş (com. Amnaş, jud. Sibiu). Locaţia 

piesei: ?; Tipul descoperirii: tezaur, 1934; Număr 
de brăţări: una. 

Descriere:  
1. Brăţară (Pl. 4/4) de argint are corpul executat 

prin torsionare din patru sârme. Între ele au fost 
introduse fire filigranate. În punctul în care încep 
plăcuţele terminale au fost lipite câte un buton 
circular. Plăcuţele terminale sunt trapezoidale cu un 
cadru de sârmă filigranată, iar în interior au fost 
lipite granule (3+2+1). La baza fiecăreia este fixată 
o sârmă îndoită circular, filigranată. 

Bibl.: Weisskircher 1935, p. 232, fig. 2; Theo-
dorescu 1968, p. 307, 309; Teodor 2003 a, p. 148. 
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Tipul descoperirilor. Toate aceste piese provin 
din tezaure sau descoperiri întâmplătoare. Nici una 
dintre piese nu este sigur că a fost recuperată din 
morminte. 

Materialele de execuţie. Toate podoabele au 
fost confecţionate din argint, excepţie făcând doar 
piesele de la Schela Cladovei care au fost realizate 
din aur (nr. cat. 4.5.1–3). 

Tehnici utilizate. În ceea ce priveşte modul de 
analiză al tehnicilor de execuţie a brăţărilor care au 
capetele lăţite, preferăm analiza separată din cel 
puţin două motive. Primul este acela că uneori 
corpul este o piesă separată de plăcuţe, acestea din 
urmă fiind montate la el. Al doilea motiv constă în 
faptul că, atunci când există decor pe corpul 
brăţării, el este executat în cele mai multe situaţii 
diferit decât cel existent pe plăcuţele terminale. 

a. Pentru corpul brăţării fiecare mod de execuţie 
cu metodele utilizate se constituie în tipuri şi 
subtipuri: 

a.1. Torsionarea a fost utilizată pentru producerea 
celor mai multe brăţări din sârme. Ea a fost 
realizată cu sârme circulare în secţiune (Păcuiul lui 
Soare, Mihail Kogălniceanu, Dinogetia), tuburi din 
platbandă (Voineşti şi Oţeleni). Alte exemplare au 
marginea exterioară în unghi (Schela Cladovei, 
Basarabi, Jiana Mare şi în Banat) şi nu putem 
spune în acest stadiu al cercetării dacă este vorba 
de sârmă sau bare pătrate, triunghiulare, sau doar 
de o plăcuţă îndoită pe lungime şi torsionată în 
jurul unei sârme centrale care nu este vizibilă. 

a.1.1. Torsionarea a trei grupuri de câte două 
sârme, apoi alăturarea lor urmată de o altă torsionare 
(3 × 2) a fost surprinsă doar pe exemplarele de la 
Dinogetia (nr. cat. 2.1.1–2, Pl. 1/3–4) şi Runcu  
(nr. cat. 4.4.1., Pl.4/1). Pentru obţinerea acestor 
brăţări se luau sârme care se torsionau câte două. 
După ce se obţineau trei „bare”, acestea se alăturau 
şi la rândul lor se torsionau. 

a.1.2. Torsionarea simplă a fost realizată din 
sârme circulare în secţiune, fiind întâlnită la piesele 
de la Păcuiul lui Soare şi Mihail Kogălniceanu. 
Grosimea sârmelor diferă de la caz la caz, mai mică 
în cazul brăţării de la Mihail Kogălniceanu şi mai 
mare la Păcuiul lui Soare. Aceasta este semnalată 
în următoarele variante: a.1.2.1. Torsionarea a două 
sârme înregistrată pe piesa de la Mihail Kogălniceanu 
(nr. cat. 2.2.1., Pl. 2/1); a.1.2.2. Torsionarea a trei 
sârme, ca de exemplu la piesele de la Păcuiul lui 
Soare (nr. cat. 2.3.1., Pl. 2/2, 2a) şi Jiana Mare (nr. 
cat. 4.3.1., Pl. 3/6); a.1.2.3. Torsionarea a patru 
sârme sesizată la brăţările de la Amnaş (nr. cat. 
5.1.1., Pl. 4/4) şi Schela Cladovei (nr. cat. 4.5.2. şi 
nr. cat. 4.5.3., Pl. 4/2, 2a). 

a.1.3. Torsionarea tuburilor circulare în secţiune, 
ca de exemplu piesele de la Voineşti (nr. cat. 3.2.1, 
4–7., Pl. 2/5), Oţeleni (nr. cat. 3.1.1., Pl. 2/3), 
Schela Cladovei (nr. cat.4.5.1.). 

a.1.4. Torsionarea cu „sârmă” cu aspect de bară 
cu laturile drepte a fost surprinsă pe piese de la 
Schela Cladovei (nr. cat. 4.5.2., Pl. 4/2, 2a)22, 
Basarabi (nr. cat. 4.1.1–3., Pl. 3/1–3), Banat (nr. 
cat. 1.1.1. şi nr. cat. 1.2.1., Pl. 1/1–2) şi Jiana Mare 
(nr. cat. 4.3.2., Pl. 3/7). Acest procedeu avea avantajul 
că după torsionare, între „sârme” rămânea un spaţiu 
mai mare care putea fi utilizat pentru adăugarea 
unui decor suplimentar, în aşa fel încât acesta nu 
ieşea din diametrul corpului brăţării în secţiune. Pe 
de altă parte, acoperea şi eventualele imperfecţiuni 
ale corpului brăţării23. 

a.2. Împletirea a fost utilizată mai rar. În total au 
fost descoperite patru exemmplare şi este întâlnită 
la brăţări de la: a.2.1. Gogoşu (patru sârme, nr. cat. 
4.2.1. şi 4.2.2., Pl. 3/4–5); a.2.2. Şuşiţa (cinci sârme, 
nr. cat. 4.6.1., Pl. 4/3); a.2.3. Voineşti (şapte sârme, 
nr. cat. 3.2.8., Pl. 2/8). 

Lor li se adaugă ciocănirea pentru obţinerea 
foiţelor necesare executării tuburilor, trefilarea şi 
posibil turnarea, în cazul în care brăţara era confec-
ţionată din bare. 

b. Pentru capete 
Principalele tehnici pentru confecţionarea 

capetelor constau în: b.1. ciocănirea şi finisarea 
terminaţiilor corpului brăţării. Aceasta se întâlneşte 
în special la acele piese executate din sârmă 
torsionată. b.2. Aceeaşi tehnică se utiliza şi în cazul 
în care plăcuţele terminale erau lipite sau montate, 
în funcţie de situaţie. b.3. Turnarea în cazul în care 
peste capetele ciocănite se aplica un decor separat 
asemeni celui de pe piesele de la Dinogetia. 

Modul de ataşare al plăcuţelor decorative 
În funcţie de varianta aleasă de meşter, la 

piesele descoperite pe teritoriul actual al României 
se observă următoarele variante: 1. Lipirea unei 
plăcuţe pe capetele torsionate ale brăţării (Dino-
getia). 2. Montarea unor bucle de sârmă pe plăcuţă, 
de care se leagă sârmele care formează corpul 
brăţării (Gogoşu). 3. Lipirea unei plăcuţe ornamentate 
la capetele brăţărilor împletite (Voineşti24, Gogoşu, 
Şuşiţa25). 4. Executarea plăcuţei prin ciocănire din 
                                                 

22 Unele piese de acest tip pot avea aspect semicircular şi 
în unghi. Este posibil ca să se fi utilizat la confecţionare benzi, 
dar şi bare pentru corpul brăţării. 

23 Teodor 2003, p. 148. 
24 Pentru exemplarul din acest tezaur, două sârme intră sub 

granulele lipite în partea superioară a plăcuţei. 
25 La acest exemplar plăcuţa este ruptă de corpul brăţării. 
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sârmele sau barele care formează corpul. Aici este 
vorba de acele piese care au corpul executat prin 
torsionare. 

Forma plăcuţelor terminale 
Piesele descoperite nu sunt toate similare, având 

mai multe forme. Se disting astfel: 
1. Plăcuţe în formă de pară, cu model trilobat în 

vârf (Dinogetia, nr. cat. 2.1.1–2., Pl.1/3–4). Acestea 
sunt lipite pe capetele brăţării. 

2. Plăcuţe în formă de pară: 2.1. Plăcuţe 
alungite: Voineşti (nr. cat. 3.2.1, 4–7., Pl. 2/5–6), 
Schela Cladovei (nr. cat. 4.5.1–3., Pl. 4/2, 2a), 
Oţeleni (nr. cat. 3.1.1., Pl.2/4), Runcu (nr. cat. 
4.4.1., Pl. 4/1); 2.2. Plăcuţe mai late: Mihail 
Kogălniceanu (nr. cat. 2.2.1., Pl. 2/1), Oţeleni  
(nr. cat. 3.1.2., Pl. 2/3). 

3. Plăcuţe trapezoidale. Acestea, la rândul lor, 
cuprind două variante: 3.1. Plăcuţe trapezoidale 
simple: Păcuiul lui Soare (nr. cat. 2.3.1., Pl. 2/2, 
2a), Şuşiţa (nr. cat. 4.6.1., Pl. 4/3), Gogoşu (nr. cat. 
4.2.1–2., Pl. 3/4–5), Voineşti (nr. cat. 3.2.3., Pl. 
2/7), Amnaş (nr. cat. 5.1.1., Pl. 4/4); 3.2. Plăcuţe 
trapezoidale, rotunjite la colţuri: Jiana Mare (nr. 
cat. 4.3.1–2., Pl. 3/6–7), Basarabi (nr. cat. 4.1.1., 
Pl. 3/1–3), Banat (nr. cat. 1.1.1. şi 1.2.1., Pl. 1/1–2). 

Tipuri de decor 
Pentru corpul brăţării sunt cunoscute două 

tipuri de decor. 
I. Adăugarea de sârmă filigranată printre sârmele 

torsionate. Metoda a fost utilizată la exemplarele 
descoperite la Dinogetia, Voineşti, Oţeleni. Ea a 
fost necesară deoarece corpul brăţărilor a fost 
executat din sârme circulare în secţiune, iar torsio-
narea este strânsă. Datorită acestui fapt, utilizarea 
sârmei filigranate era aproape singura opţiune de a 
adăuga un decor suplimentar fără a deranja mâna 
celui care purta brăţara. Spaţiul care rămânea între 
„bare” era utilizabil doar pentru fixarea unei sârme 
subţiri, filigranate. 

II. Al doilea procedeu de decorare a corpului 
brăţării o constituia o sârmă foarte subţire, spiralată 
strâns, şi fixată între unghiurile formate prin torsio-
narea sârmelor sau plăcuţelor cu aspect de unghi la 
exterior. Acest procedeu a fost surprins în spaţiul 
actual al României la toate exemplarele descoperite 
(Banat, Jiana Mare, Basarabi, Schela Cladovei). 

Pentru capete decorul poate fi foarte divers şi 
constă în plăcuţe aplicate decorate prin ciocănire şi 
„niello”, granule, pastile metalice, sârmă filigranată 
şi spiralată în formă de tub. De regulă, pe fiecare 
piesă apar minim două astfel de decoruri. În 
continuare, vom analiza plăcuţele în funcţie de 
decorul specific fiecărei forme. 

I. Capete de foiţă de argint în formă de pară, cu 
decor trilobat în partea superioară (nr. cat. 2.1.1. şi 
2.1.2.), decorate în tehnica „niello”, cu o cruciuliţă 
pe centru (Dinogetia). 

II. Capete în formă de pară cuprind două 
subtipuri. Ele au invariabil acelaşi decor în parte 
superioară, asemeni precedentelor, adică un buton 
circular. Excepţie face doar un exemplar descoperit 
la Mihail Kogălniceanu (nr. cat. 2.2.1). 

II.1. Plăcuţe în formă de pară, alungite au fost 
descoperite la Schela Cladovei, Voineşti, Runcu şi 
Oţeleni. Piesele din Oltenia şi cele din Moldova 
sunt decorate diferit. II.1.1. Piesa de la Runcu  
(nr. cat. 4.4.1.). Are câmpul împărţit pe lungime în 
două părţi egale. Pe margine este un decor de 
granule care formează un cadru. II.1.2. Sunt 
cunoscute piese din descoperirile de la Oţeleni (nr. 
cat. 3.1.1.) şi Voineşti (nr. cat. 3.2.1, 4–7). Exem-
plarele au un cadru dublu de sârmă filigranată. 
Câmpul plăcuţelor a fost decorat cu patru pastile 
dispuse în cruce (pe un exemplar de la Voineşti ele 
sunt ceva mai mari), fiecare având la bază un cerc 
de sârmă filigranată. II.1.3. A fost descoperit la 
Voineşti (nr. cat. 3.2.2.) un exemplar. Singura 
diferenţă între acesta şi precedentele constă în 
faptul că cele patru plăcuţe decorative din câmpul 
plăcuţei sunt de dimensiuni mai mari. II.1.4. 
Piesele de la Schela Cladovei (nr. cat. 4.5.1–3) au 
fost probabil uşor diferite ca decor. Din păcate, 
doar un exemplar este utilizabil în tipologie (nr. 
cat. 4.5.2.). Acesta are trei cadre executate diferit, 
iar în centru este un decor floral. 

II.2. Plăcuţe în formă de pară, mai late cuprind 
două variante: II.2.1. Exemplarul de la Mihail 
Kogălniceanu (nr. cat. 2.2.1.) are un cadru de 
sârmă filigranată, iar de-a lungul său sunt montate 
granule, înconjurate de câte un cerculeţ de sârmă 
filigranată. Urmează un alt cadru din acelaşi 
material în interiorul căruia este o pastilă centrală, 
similară cu precedentele. II.2.2. Piesa de la Oţeleni 
(nr. cat. 3.1.2.) este decorată similar cu celălalt 
exemplar din acelaşi tezaur. 

III. Plăcuţe trapezoidale. Fără excepţie, în partea 
superioară, acolo unde este porţiunea în care se 
formează plăcuţa, este lipit un buton circular. Un 
caz aparte îl prezintă un fragment de brăţară din 
tezaurul de la Voineşti, unde pastila se sprijină pe 
alte trei de dimensiuni mai mici. Acest exemplar 
este însă rupt şi nu îl putem încadra tipologic foarte 
precis. 

III.1. Plăcuţele trapezoidale simple cuprind mai 
multe modele decorative: III.1.1. Cel mai simplu 
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model este pe piesele de la Păcuiul lui Soare  
(nr. cat. 2.3.1.), Voineşti (nr. cat. 3.2.3.) şi Amnaş 
(nr. cat. 5.1.1.). În acest caz, decorul constă într-un 
cadru de sârmă filigranată, lipit pe marginea 
plăcuţei. De la bază spre vârf sunt montate în cadre 
circulare de sârmă filigranată pastile sau granule în 
ordine descrescătoare, de la 3 la 1. La Voineşti  
(nr. cat. 3.2.8.) avem un decor similar celui de la 
Păcuiul lui Soare. Deosebirea constă în faptul că 
cele două sârme filigranate care formează cadrul au 
înclinaţia spaţiului liber rezultat prin torsionare, în 
sens invers una faţă de cealaltă. III.1.2. La Şuşiţa 
(nr. cat. 4.6.1.) avem un chenar triplu (vezi descrierea 
din catalog) în care sunt lipite, montate în acelaşi 
mod granule, de la 4 la 1. Deosebirea faţă de 
exemplarul precedent constă în faptul că între 
granula din partea superioară şi următoarele două 
este o sârmă filigranată care face legătura între ele 
şi în acelaşi timp formează şi cadrul de la baza lor. 
III.1.3. Pe exemplarele de la Gogoşu (nr. cat. 4.2.1–2.), 
faţă de exemplarul anterior, diferă doar modul de 
execuţie a cadrului, care constă din trei sârme 
filigranate de grosimi diferite. Lor li se adaugă un 
fragment de plăcuţă de la Voineşti (nr. cat. 3.2.8.). 
Acesta are în punctul de îmbinare a celor două 
elemente (n. n. corp şi plăcuţă) trei granule mai 
mici pe care a fost montată o pastilă mai mare. Pe 
sub ele sunt aduse şi fixate două din sârmele care 
compun corpul brăţării. 

III.2. Plăcuţe trapezoidale, având colţurile rotunjite 
la bază. Exemplarele din acest lot sunt aproximativ 
identice: Basarabi (nr. cat. 4.1.1–3.), Banat (nr. cat. 
1.1.1. şi 1.2.1.), Jiana Mare (nr. cat. 4.3.1–3.). 
Decorul constă din câte trei pastile lipite la bază. 
Între ele a fost introdusă o sârmă pe la baza granu-
lelor laterale şi care o ocoleşte pe cea centrală. Între 
aceasta din urmă şi pastila montată în partea 
superioară a fost lipită o sârmă îndoită în formă de 
spirală sau tub, care separă câmpul plăcuţei în 
două. De o parte şi de alta a sa sunt câte două 
granule mai mici, distanţate. Între ele este câte o 
sârmă filigranată în formă de S. În spaţiile libere 
ale celor două câmpuri au fost lipite granule în 
formă de triunghi din trei sau şase granule. 

Tipologia brăţărilor 
Pentru tipologie am împărţit brăţările analizate 

în două grupe. Principalul element de departajare 
constă în modul de realizare al corpului podoabei, 
anume prin torsionare sau prin împletire. Urmează 
forma plăcuţelor, apoi decorul lor. Importante rămân 
şi tehnicile de execuţie ale decorului, a barelor şi 
sârmelor care compun corpul piesei. 

Brăţări care au corpul torsionat 
Pentru aceste piese se disting cele patru tipuri de 

torsionare la care se adaugă formele plăcuţelor şi 
decorul lor. 

I. Brăţări care au corpul din sârme torsionate, 
iniţial trei grupuri a câte două sârme (sau o sârmă 
pliată în două), apoi alăturarea şi torsionarea 
tuturor26. Sunt cunoscute trei exemplare în două 
variante: I.A. Două piese descoperite la Dinogetia 
(nr. cat. 2.2.1. şi 2.1.2.). Acestea au corpul decorat 
şi cu filigran. Capetele sunt de tipul b.1.; I.B. O 
brăţară descoperită la Runcu (nr. cat. 4.4.1). Are 
corpul executat similar, dar fără decor suplimentar 
de sârmă filigranată, asemeni exemplarelor de la 
Dinogetia. 

II. Brăţări care au corpul executat prin diverse 
procedee, dar la exterior au aspectul unor sârme 
circulare în secţiune sau în formă de unghi. 

II.A. Piese care au plăcuţe terminale în formă de 
pară, alungite, sunt poate cele mai numeroase. 
II.A.1. Brăţară din sârme rotunjite doar pe o latură: 
Oţeleni (nr. cat. 3.1.2.). II.A.2. Brăţări din sârme 
circulare în secţiune: Schela Cladovei (nr. cat. 
4.5.2–3.). II.A.3.1. Brăţări din tuburi de platbandă 
decorate cu pastile mici dispuse în cruce: Voineşti 
(nr. cat. 3.2.1, 4–7), Oţeleni (nr. cat. 3.1.2.). 
II.A.3.2. Brăţări din tuburi de platbandă decorate cu 
pastile mari dispuse în cruce: Voineşti (nr. cat. 
3.2.2.). II.A.3.3. Brăţară din tuburi de platbandă din 
aur, decorat diferit decât piesele precedente: Schela 
Cladovei (nr. cat. 4.5.1.). 

II.B. Piese care au plăcuţe terminale în formă de 
pară, mai late. II.B.1. Brăţară din două sârme 
descoperită în localitatea Mihail Kogălniceanu  
(nr. cat. 2.2.1.). II.B.2. Brăţară din tuburi descoperită 
la Oţeleni (nr. cat. 3.1.1.). Stilistic şi ca mod de 
execuţie, cele două exemplare sunt total diferite. 

II.C. Brăţări cu plăcuţele terminale în formă de 
trapez.  

II.C.1. Brăţări cu plăcuţele terminale în formă 
de trapez, simple, sunt cunoscute în trei sub-
variante, ambele având corpul lucrat din sârmă: 
II.C.1.1. Brăţară de la Păcuiul lui Soare, din trei 
sârme, fără decor suplimentar pe corp (nr. cat. 2.3.1.); 
II.C.1.2. Brăţară de la Amnaş, din patru sârme, 
decorate pe corp cu sârmă filigranată (nr. cat. 
5.1.1.); II.C.1.3. Brăţară descoperită la Voineşti, din 
tuburi de platbandă (nr. cat. 3.2.3.). Decorul 
acesteia pe plăcuţe este similar cu al piesei de la 
Păcuiul lui Soare, dar sârmele filigranate ale 
cadrului dublu sunt lipite în aşa fel încât spaţiile 
libere rezultate prin torsionare formează un unghi.  
                                                 

26 Pe acestea le vom marca în text cu 2 × 3. 
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II.C.2. Piese care au plăcuţele terminale în 
formă de trapez, iar colţurile sunt rotunjite. În acest 
caz se disting următoarele modele: II.C.2.1. Piese 
care au corpul din sârme sau plăcuţe care la exterior 
au aspect de unghi. Decorul corpului din sârmă 
îndoită în formă de spirală: Banat (nr. cat. 1.1.1. şi 
1.2.1.), Jiana Mare (nr. cat. 4.3.2.), Basarabi  
(nr. cat. 4.1.1–3.); II.C.2.2. Brăţară decorată atât pe 
corp, cât şi pe plăcuţele terminale similar cu prece-
dentele, dar care are corpul din sârme sau tuburi: 
Jiana Mare (nr. cat. 4.3.1.). 

Brăţări care au corpul din sârme împletite 
1. Primul tip este reprezentat de exemplarul din 

tezaurul de la Voineşti (3.2.8.). La acesta apare 
împletirea cu şapte sârme, de tip a.2.3. şi plăcuţe 
III.1.4. 2. Piesa de la Şuşiţa (nr. cat. 4.6.1.) are 
corpul din cinci sârme, de tip a.2.2., iar plăcuţele 
III.1.2. 3. Brăţara şi fragmentul de la Gogoşu  
(nr. cat. 4.2.1. şi nr. cat. 4.2.2.) au corpul din patru 
sârme împletite, de tip a.2.1., iar plăcuţele III.1.3. 

Cronologia pieselor din România 
Pentru piesele din România putem vorbi atât de 

o cronologie relativă, cât şi de una absolută. 
Aceasta din urmă este favorizată de faptul că cele 
mai multe podoabe provin din tezaure care au 
conţinut şi monede. Cronologia relativă trebuie 
utilizată la piesele de la Voineşti, Runcu, Păcuiul 
lui Soare şi piesele din Banat. 

În cazul tezaurului de la Păcuiul lui Soare, 
situaţia este destul de clară asupra perioadei îngro-
pării sale, anume la mijlocul secolului al XIV-lea. 

Piesele din Banat sunt aproape identice. 
Asemenea brăţări, similare tipologic, au mai fost 
descoperite la sudul Dunării la Arčar (zona Vidin)27, 
Vidin28 şi în Oltenia la Basarabi şi Jiana Mare. 
Piesele din zona Vidinului au fost datate în cursul 
secolului al XIV-lea, iar cele din Oltenia la sfârşitul 
secolului al XIV-lea şi primele două decenii ale 
următorului. Din Ungaria mai provine o piesă 
aproape identică, dar dintr-o localitate neprecizată29. 
Exceptând această din urmă menţiune, de altfel 
nesigură, se poate observa că modelul a circulat 
într-un spaţiu geografic şi cronologic relativ limitat, 
cuprinzând nord-vestul extrem al Bulgariei şi sud-
vestul Olteniei. Nu este exclus ca exemplarele din 
Banat să provină dintr-o localitate din zona de 
munte din partea de sud-est. Motivul decorativ al 
                                                 

27 Filov 1912, p. 332, 333, Obr. 263; Iankuhn 1933, p. 191, 
Abb. 27–29, p. 192. 

28 Stančev 1962, p. 7, fig. 5, 6. 
29 Iankuhn 1933, p. 189, Abb. 24–26. 

terminaţiilor nu se mai întâlneşte momentan în nici 
o altă regiune din Balcani. Putem bănui că ele 
trebuie să fi fost produsul unui atelier local situat în 
partea de vest a Dunării de Jos, care a activat un 
timp relativ scurt. Alte cinci piese similare se găsesc 
în colecţia Muzeului Naţional din Belgrad, dar din 
păcate nici aici nu este cunoscut locul descoperirii30. 

În cazul pieselor de la Voineşti, putem spune că 
sunt mai degrabă podoabe întâlnite în Moldova. 
Motivul decorativ, anume dispunerea pastilelor pe 
placa terminală în cruce, este sesizabil doar aici şi 
pe piesele de la Oţeleni. Brăţara care are capetele 
trapezoidale (este şi cel mai timpuriu exemplar din 
punct de vedere cronologic din România) prin decor 
sugerează o influenţă balcanică, el fiind întâlnit în 
special în bazinul Dunării31. 

Interesant este faptul că anumite piese din 
tezaur par a fi mai târzii decât momentul marii 
invazii tătaro mongole din anul 1240–1241. Este 
vorba de un cercel de tip cuman a cărui verigă este 
executată prin torsionarea sârmelor din care a fost 
executată32. Cerceii de tâmplă de acest tip au circulat 
mai degrabă de la sfârşitul veacului al XIII-lea, 
decât în prima jumătate. În acest sens aş aminti fie 
şi numai piesele de la Cuptoare-Sfogea, din Banat33, 
precum şi o piesă identică din fosta Iugoslavie, 
descoperită la Prilep34. În tezaurul de la Oţeleni, a 
apărut un cercel cu trei monturi pe verigă, iar 
aceasta din urmă a fost tot torsionată. Datarea 
podoabelor cu monede de aici sugerează tot o 
încadrare a lor la sfârşitul secolului al XIII-lea şi 
începutul celui de-al XIV-lea. 

Piesa de la Runcu, fără context, îngreunează 
destul de mult datarea, mai ales că acest motiv 
decorativ în momentul de faţă nu este cunoscut. 
Singurul element care are analogii este corpul 
brăţării. Astfel de piese au fost descoperite la 
Dinogetia, dar şi în spaţiul nord-pontic35. De regulă, 
                                                 

30 Krstić, Veličković, Marjanović-Vujović 1983, p. 132–
133, 162, fig. 111. Aceste piese au fost datate ca aparţinând 
secolelor XIII–XIV. În lipsa contextului arheologic ne exprimăm 
rezerve asupra datării lor. 

31 În acest sens se poate observa pe piesele de la Zdravec 
(Antonova 1964, p. 47, fig. 2/1–5); Sliven (Stančev 1962, p. 8, 
fig. 9); German (Filov 1914, p. 280, Obr.250); Popovo (Stančev 
1962, p. 9, fig. 10); Dragiževo (Stančev 1962, p. 8, fig. 7–8) şi 
o altă piesă cu loc de descoperire necunoscut aflată în Muzeul 
Naţional al Bulgariei. 

32 Teodor 2003, p. 151,160, fig. 7.6, p. 161, fig. 8/7. 
33 Ţeicu 1993, p. 245, fig. 11/5–6; Ţeicu 1998, p. 137, fig. 

45/5–6; Oţa 2008, p. 97, 231–232, Pl. 55/8–9. 
34 Ćorović-Ljubinković 1954, 88, fig. 13. 
35 Pentru spaţiul nord-pontic vezi Smirnov 1981, p. 211, 

255/ Ris. 79/20, 23 şi Korzuhina 1954. 
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folosirea sârmelor torsionate în sistemul 2 × 3 este 
observabil în special în veacurile XI–XII, atât la 
brăţări, cât şi la torques-uri. În anumite cazuri, el a 
mai fost utilizat şi în secolul al XIII-lea, dar în 
secolul XIV deja nu mai este semnalat. Podoabe cu 
acest tip de torsioanare au fost întâlnite în special în 
centrele care au avut legături comerciale cu oraşele 
ruseşti. Plăcuţele terminale (deşi momentan nu au o 
analogie directă în spaţiul sud-est european), împărţite 
fiecare în două câmpuri egale, asemeni unor piese 
din secolul al XIV-lea din spaţiul balcanic, mult 
mai elaborate decorativ, ar putea sugera o datare a 
ei în cursul secolului al XIII-lea. În acest stadiu al 
cercetării este dificil de spus dacă piesa poate 
aparţine orfevrierilor nord-pontici sau celor balcanici, 
ea trădând ambele stiluri. În acest stadiu al cerce-
tării credem că exemplarul ar putea fi unul de 
tranziţie, între cele din secolele XI–XII şi cele din 
secolul al XIV-lea. 

Cronologia absolută este următoarea: 
Dinogetia. Piese datate cu monede emise36 în 

timpul lui Vasile al II-lea şi Constantin al VIII-lea 
(976–1025) până la Isaac I Comnenos (1057–1059).  

Mihail Kogălniceanu. Brăţară găsită în asociere 
cu monede emise din timpul lui Ioan al III-lea 
Ducas Vatatzes (1222–1254) şi altele datate în 1299 
sau 1280/1312. Piesa are analogii cu o alta aflată în 
muzeul din Varna, dar în acest caz nu se cunoaşte 
provenienţa exactă37. 

Oţeleni. În tezaur erau monede emise în timpul 
lui Ioan al III-lea Ducas Vatatzes (1222–1254) până 
la hanul Toctai (1290–1311). Ultimele emisiuni 
monetare datează din anul 1299. 

Amnaş. Cele mai vechi monede din tezaur sunt 
din timpul dogelui Jacopo Contarini (1275–1280) 
şi Ştefan Dragutin (1276–1282, 1316), urmate de 
cele din vremea lui Ştefan Uroş al II-lea Milutin 
(1282–1321), iar cele mai noi sunt emisiuni din 
timpul domniei lui Filip al IV-lea cel Frumos 
(1285–1314). 

Şuşiţa. Singurele monede recuperate au fost 
emise în timpul lui Ivan Stracimir (cca. 1360–1396, 
din 1372 ţar de Vidin). 

Schela Cladovei. În acest caz, este vorba de 
tezaurizări monetare din 1329 până în 1420. 

Jiana Mare. Monedele descoperite sunt din 
vremea domniei lui Mircea cel Bătrân (1386–1418) 
şi Mihail I (1418–1420). 
                                                 

36 La fiecare descoperire în parte vom aminti doar primul şi 
ultimul emitent de monede găsite în tezaurul respectiv. 

37 Neševa 1985, Tabl. II/5 A–B. 

Gogoşu. Monedele recuperate sunt emisiuni Ivan 
Stracimir (cca. 1360–1396, din 1371 ţar de Vidin) 
până la Mircea cel Bătrân (1386–1418). Asemă-
narea acesteia cu piesa de la Şuşiţa, precum şi aria 
de răspândire limitată la vestul Olteniei ar putea 
sugera faptul că este vorba de exemplare produse la 
interval de timp destul de apropiate. Deşi monedele 
din tezaurul de la Gogoşu urcă până în vremea lui 
Mircea cel Bătrân, nu trebuie să excludem posibi-
litatea ca brăţările din ambele tezaure să se poată 
data cândva în timpul lui Ivan Stracimir sau 
eventual primii zece ani ai domniei celui precedent. 

Basarabi. Este o datare similară cu piesele de la 
Jiana Mare, deci monede emise în timpul domniei 
lui Mircea cel Bătrân (1386–1418) şi Mihail I 
(1418–1420). 

 
Concluzii 
În cadrul analizei tipologiei acestor piese, putem 

vorbi de arii de difuzare a lor, în funcţie de zona de 
răspândire a analogiilor şi pe baza cronologiei 
relative şi absolute. Pentru brăţările torsionate se 
disting mai multe spaţii de răspândire. 

Cele mai vechi exemplare provin din Dobrogea 
prin piesele descoperite la Dinogetia. Analogiile, 
atât ca mod de execuţie al capetelor, cât şi al 
corpului brăţărilor, se îndreaptă spre piesele desco-
perite în spaţiul nord-pontic, rusesc, deşi o piesă a 
fost descoperită şi în Bulgaria38. Tipul acesta de 
torsionare a sârmelor a fost întâlnit atât la brăţări, 
cât şi la torques-uri. Cândva în cursul secolului  
al XIII-lea el dispare. Cronologia absolută indică o 
datare între sfârşitul secolului al X-lea şi anii ’60 ai 
secolului al XI-lea. 

Brăţara de la Mihail Kogălniceanu, din aceeaşi 
regiune, are analogii foarte probabil în Bulgaria 
estică, sugerează originea est-balcanică. Din păcate, 
nici analogiile nu ajută la o datare foarte precisă a 
ei. În acest stadiu al cercetării o putem data pe baza 
monedelor din tezaur în a doua jumătate a secolului 
al XIII-lea, eventual începutul următorului. 

O a doua regiune este reprezentată de piesele 
din Moldova, de la Oţeleni şi Voineşti. Motivele 
decorative sunt specifice zonei şi momentan nu 
putem spune că au analogii în alte regiuni. Excepţie 
face doar exemplarul din sârme torsionate de la 
Voineşti, care are capetele din plăcuţe trapezoidale. 
Decorul său indică o origine balcanică, ceea ce ar 
putea sugera că măcar o parte a pieselor provin din 
                                                 

38 Iankuhn 1933, p. 185, Abb. 17, p. 188. În acest caz doar 
plăcuţele aplicate pe capetele brăţării pot fi folosite ca analogie. 
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teritoriile sud-dunărene. Aceste piese pot fi datate 
cel mai probabil în a doua jumătate a secolului  
al XIII-lea.  

Un alt grup de piese, cu o arie mai largă de 
răspândire atât cronologică, cât şi teritorială, este 
reprezentat de exemplarele de la Amnaş şi Păcuiul 
lui Soare. Dacă după modul de executare al 
corpului brăţărilor putem crede că nu sunt podoabe 
întâlnite doar în mediul sud-dunărean, din punct de 
vedere al plăcuţelor terminale, putem spune că 
suntem în faţa unui decor întâlnit în spaţiul balcanic. 
Am aminti măcar descoperirile de la Gherman, 
Sliven şi Dragiževo din Bulgaria. Lor li se adaugă 
şi o piesă (minim, posibil două) din tezaurul de la 
Voineşti. Cronologic, aceste brăţări se pot data din 
ultimul sfert al secolului al XIII-lea până la mijlocul 
veacului al XIV-lea. 

Ultima grupă este reprezentată de exemplarele 
datate spre sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul 
următorului, descoperite în vestul Olteniei (Basarabi, 
Jiana Mare), Banat, Bulgaria vestică (Arčar, Vidin) 
şi probabil Serbia estică (piesele din colecţia 
Muzeului din Belgrad). La sudul Dunării, din punct 
de vedere politic, se observă că ele sunt răspândite 
în fostul Ţarat de Vidin. În teritoriul nord dunărean 
au apărut în Oltenia şi probabil sudul Banatului, 
exact regiunile unde pot fi identificate rute 
comerciale dinspre Ţarat. 

Lor li se adaugă şi alte exemplare izolate tipo-
logic, nu neapărat singulare numeric, ci ca număr 
de puncte (Runcu, Schela Cladovei). Asupra datării 
acestora ne-am exprimat deja opinia. În spaţiul 
balcanic mai apare o grupă de brăţări asemănătoare 
descoperite în Macedonia, în regiunea Prilep39. 

Brăţările din sârme împletite, mai puţin utilizate, 
se concentrează în Oltenia la Gogoşu (sfârşitul se-
colului al XIV-lea şi începului secolului al XV-lea) 
şi Şuşiţa (sfârşitul secolului al XIV-lea) şi un 
exemplar în Moldova la Voineşti (a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea). Motivele decorative sugerează 
originea balcanică.  

Un alt aspect care ar trebui menţionat pentru 
Oltenia îl constituie faptul că aici, faţă de alte 
regiuni, avem o diversitate mult mai mare de 
modele decorative pentru plăcuţele decorative, 
decât în orice altă regiune a Peninsulei Balcanice. 
Aceasta ar putea semnifica şi faptul că în zonă 
existau drumuri comerciale destul de importante, 
care veneau din diverse direcţii dinspre Balcani. 
Putem vorbi astfel de brăţări aduse din spaţiul 

                                                 
39 Maneva 1992, p. 194, Pl. 39/fig. 58/45 şi fig. 58/45–A. 

actual al Bulgariei centrale şi de est, dar şi de piese 
din nord-vestul acestei ţări. Lor li se adaugă şi 
modele decorative care momentan nu au analogii 
foarte exacte în spaţiul sud-dunărean sau est-
carpatic. 

O altă problemă care se pune constă în tehnicile 
utilizate pentru confecţionarea acestor podoabe. 
Astfel, împletirea sârmelor în diverse variante se 
poate sesiza din regiunile sudice ale Peninsulei 
Balcanice până în Rusia Kieveană. Nu putem însă 
vorbi de un model anume pentru o regiune sau alta. 
Utilizarea sârmei filigranate pentru decorul corpului 
brăţării nu este iarăşi un indicativ al vreunui atelier 
anume. Interesant este faptul că au apărut alte 
moduri de decor a corpului brăţărilor, anume cu 
sârmă în formă de spirală. El este întâlnit pe 
podoabele în discuţie momentan, în special în nord-
vestul Bulgariei actuale şi posibil în Serbia estică. 
Utilizarea sa, în spaţiul nord-dunărean, este obser-
vabilă încă din secolul XII la o pereche de cercei 
descoperiţi în M.8 de la Şopotu Vechi-Mârvilă40. 
Aceasta vine să sublinieze originea sud-dunăreană 
a multor podoabe din teritoriul actual al României, 
databile în special în timpul dinastiei Comnene, dar 
şi mai târziu. De asemenea este şi un argument în 
favoarea preluării unor motive decorative din sudul 
Dunării la piese executate, posibil în bună parte şi 
în teritoriile nord-dunărene. Prezenţa acestui motiv 
decorativ databil din veacul al XII-lea pe podoabe 
găsite la nordul fluviului şi pe altele datate mult 
mai târziu, adică în secolele XIV–XV, vine să 
sublinieze perpetuarea sa pe un interval cronologic 
mult mai larg.  

Dacă în secolele X–XI, dar şi pe aproape întregul 
parcurs al secolului al XIII-lea se utiliza aproape 
exclusiv sârma torsionată în confecţionarea corpului 
brăţărilor, de la finalul veacului al XIII-lea putem 
vorbi şi de alte tehnici de execuţie a corpului 
brăţărilor. Este vorba de sârme cu aspect semi-
circular pe o parte, dar şi tuburi. Din secolul al 
XIV-lea apar şi piese care au corpul cu aspect de 
bară în formă de unghi. 
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Pl. 1.: 1, 1a, 1b:  Brăţară din Banat (Staatliches Museum, Berlin, după Jankuhn, 1933, fără scară); 2, 2a, 2b: Brăţară din Banat  
(British Museum, Londra, după Jankuhn, 1933, fără scară); 3, 4: Dinogetia (după Comşa, Bichir, 1960). 
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Pl. 2.: 1: Mihail Kogălniceanu (după Dumitriu, 2001); 2, 2a: Păcuiul lui Soare (după Diaconu, Baraschi, 1977, fără scară);  
3, 4: Oţeleni (după Teodor, 2003, fără scară); 5–8: Voineşti (după Teodor, 2003, fără scară). 



Brăţări din sârme torsionate şi împletite, lăţite la capete (secolele X-XV) 
 

169

 
 

Pl. 3.: 1–3: Basarabi; 4–5: Gogoşu; 6–7: Jiana Mare (după Dumitriu, 2001). 
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Pl. 4: 1: Runcu (după Ioniţă, 2005); 2, 2a: Schela Cladovei ( după Dumitriu, 2001, fără scară); 3: Şuşiţa (după Dumitriu, 2001);  
4: Amnaş (după Weisskircher, 1935, fără scară). 
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Pl. 5.: Harta răspândirii brăţărilor torsionate şi împletite cu plăcuţe la capete din sud-estul Europei. Lor li se adaugă şi piese al căror 
loc de descoperire este necunoscut, din Banat, Ungaria (?), probabil Serbia estică şi zona Varna. 
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