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Abstract: During the archaeological excavations made in 
Caraşova-Grad fortress (comm. Caraşova, Caraş-Severin County) 
in 1998, 2000 and 2001, a relatively great number of metal, glass, 
bone and stone items was discovered. The majority of these 
items were not found in doubtless stratigraphic contexts, due to 
some reasons: the character of the field researches (today, the 
fortress is in a precarious condition, as a consequence of the 
destructions, mostly belonging to treasure hunters); the fact 
that Caraşova ceased to function after violent destructions 
during the 16th century. The majority of the small finds was 
dated in the 15th–16th centuries, belonging to the last phases of 
the fortress. The places of discoveries, and the stratigraphic 
context of the items found in situ confirm the supposition that 
Caraşova was attacked and suffered massive destructions, 
especially during the 16th century.  
 
Cuvinte cheie: cetate, vase, arme, piese de harnaşament, 
ustensile, accesorii vestimentare, monede, cuie, materii prime.  
Rezumat: Cercetările arheologice întreprinse în cetatea de la 
Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin), în anii 
1998, 2000 şi 2001, au dus la descoperirea unui număr relativ 
important de piese de metal, sticlă, os şi piatră. Dat fiind 
caracterul cercetărilor (fortificaţia este în stare avansată de 
degradare din cauza intervenţiilor căutătorilor de comori), dar 
şi faptului că încetarea funcţionării ei a survenit ca urmare a 
unor distrugeri violente în cursul secolului al XVI-lea, cea mai 
mare parte a pieselor de metal, os, piatră şi sticlă nu provine 
din contexte stratigrafice clare. Cele mai multe obiecte 
mărunte aparţin secolelor XV–XVI, fiind datate în ultimele 
faze de funcţionare a cetăţii. Locurile în care au fost 
descoperite, precum şi poziţia stratigrafică a pieselor aflate in 
situ confirmă că cetatea a fost supusă unor atacuri şi a suferit 
distrugeri masive în special în secolul al XVI-lea.  
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cauza intervenţiilor căutătorilor de comori), dar şi 
faptului că încetarea funcţionării ei a survenit ca 
urmare a unor distrugeri violente în cursul secolului 
al XVI-lea1, cea mai mare parte a pieselor de metal, 
os, piatră şi sticlă nu provine din contexte strati-
grafice clare. La aceasta se adaugă faptul că o parte 
a fortificaţiei este construită în pantă şi unele piese 
s-au scurs pe anumite porţiuni ale ei, în prăpastie, 
acolo unde înclinaţia terenului este mai accentuată. 

Cele mai multe obiecte mărunte aparţin secolelor 
XV–XVI, fiind datate în ultimele faze de funcţio-
nare a cetăţii. Locurile în care au fost descoperite, 
precum şi poziţia stratigrafică a pieselor aflate in 
situ confirmă ipoteza că cetatea a fost supusă unor 
atacuri (nivelul de incendiere descoperit la baza 
turnului de pe latura de nord-vest, urmele de 
incendiere de la baza incintei nr. 3 şi vârful de 
săgeată găsit înfipt lângă o presupusă intrare prin 
aceeaşi incintă) şi a suferit distrugeri masive în 
special în secolul al XVI-lea.  

Piesele descoperite reflectă, chiar şi parţial, 
aspecte ale culturii materiale a vremii (modul de 
execuţie al pieselor, moda epocii, armele, uneltele 
şi ustensilele utilizate), dar sunt utile şi pentru a 
identifica diverse activităţi desfăşurate, în cetate 
sau în jurul ei, pentru nevoile garnizoanei.  

Spaţiul destinat viitoarei fortificaţii a presupus 
desfăşurarea unei multitudini de activităţi, în primul 
rând pentru amenajarea terenului, apoi pentru 
ridicarea cetăţii. Din păcate, ustensilele şi uneltele 
utilizate la aceste activităţi nu s-au descoperit. 
                                                 

1 Pentru primele rezultate ale cercetărilor arheologice vezi 
CCA, Campania 1998, 2000 şi 2001. Pentru istoricul cetăţii 
reactualizat vezi S. Oţa, L. Oţa 2006, p. 3–13, iar pentru datele 
privind încetarea funcţionării ei S. Oţa, L. Oţa 2009, p. 193–201. 
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Cum cetatea are mai multe faze de amenajare şi 
reparaţii ulterioare, putem spune că aici, pe lângă 
funcţiile sale specifice, de apărare, s-au desfăşurat 
şi activităţi de întreţinere, de lărgire a spaţiului şi 
creare a unor elemente defensive, de exemplu cele 
două şanţuri paralele de apărare, săpate în stâncă. 
Activităţile constau în amenajarea terenului, tăierea 
şi cioplirea pietrei, aducerea de nisip pentru pro-
ducerea mortarului, crearea unei surse permanente 
de apă (cisterna), aducerea şi prelucrarea lemnului 
pentru schele, construcţii interioare şi probabil 
acoperişuri2.  

Cele câteva monede descoperite la Caraşova pot 
oferi indicii în ceea ce priveşte cronologia acestor 
activităţi. Numărul cel mai mare de monede 
descoperite în fortificaţie datează din vremea lui 
Sigismund de Luxemburg (1387–1437), ceea ce ar 
putea sugera şi o posibilă refacere a cetăţii. Faptul 
că ultima monedă descoperită a fost emisă în anul 
15243 este un argument în favoarea ipotezei unei 
folosiri a fortificaţiei şi după anul 1520, care reprezintă 
cea din urmă menţiune documentară a cetăţii. În 
cursul cercetărilor arheologice din ultimii ani a fost 
descoperită o singură monedă4, un aspru de argint, 
emis la Istanbul în timpul sultanului Baiazid al II-lea 
(1481–1512)5. Moneda, găsită în zona de est a cetăţii, 
are următoarele dimensiuni: D = 11,6 × 9,6 mm, 
gros. = 1,1 mm.  

În lotul de piese recuperate în urma săpăturilor 
din spaţiul cetăţii şi din jurul ei, putem distinge 
câteva grupe.  

În primul rând, sunt piesele care au fost utilizate 
cel mai probabil în timpul funcţionării cetăţii şi 
care ar putea fi anterioare atacurilor suferite de 
fortificaţie. Datarea lor ridică probleme destul de 
mari, deoarece sunt foarte uzate şi chiar rupte. Mai 
mult decât atât, nu toate au fost găsite într-o poziţie 
stratigrafică destul de clară. Aceasta se datorează în 
special căutătorilor de comori, care au bulversat în 
mare parte stratigrafia internă a cetăţii. 

Un al doilea lot de piese poate fi datat în timpul 
distrugerii fortificaţiei. Putem astfel distinge piesele 
abandonate în urma primului atac şi cele care au 
legătură cu a doua distrugere. Ca un amendament, 
trebuie precizat că piesele rezultate din structura 
construcţiei nu trebuie datate în mod necesar în 
veacul al XVI-lea, căci, foarte probabil, ele se pot 

                                                 
2 S. Oţa, L. Oţa 2008, p. 183–221. 
3 Pap 2002, p. 49. 
4 Ţeicu, S. Oţa, L. Oţa 2002, p. 87; S. Oţa, L. Oţa 2009, p. 198.  
5 S. Srećković, Akches, II, Belgrad, 2000, p. 101 (Avers de 

tip Aa şi Revers de tip I). Îi mulţumim lui Aurel Vîlcu, pentru 
identificarea monedei. 

data în special în prima jumătate a secolului al XV-lea, 
când bănuim că a avut loc ultima mare reamenajare 
şi extindere a cetăţii. Doar piesele de uz curent pot 
fi datate în veacul al XVI-lea. O parte a pieselor 
databile în secolul al XVI-lea ridică probleme de 
încadrare tipologică, din cauza uzurii sau deformării 
lor ori a distrugerii intenţionate în urma luptelor. 

O altă grupă o constituie piesele care pot fi 
datate după ultima distrugere, rezultate ale activi-
tăţilor ulterioare scoaterii din uz a cetăţii. 

Un ultim lot îl constituie obiectele care nu au 
fost găsite într-o poziţie stratigrafică clară, recuperate 
din cetate sau din afara ei. 

Înainte de a discuta diversele probleme ridicate 
de piesele din metal, os, sticlă şi piatră găsite la 
Caraşova, trebuie făcute câteva precizări. La prima 
vedere, enumerarea conştiincioasă în catalog a tuturor 
pieselor descoperite ar putea părea inutilă, mai ales 
prin prisma faptului că un număr important este 
constituit din cuie. Articolul de faţă se doreşte a fi 
însă o pledoarie, fie şi indirectă, pentru o reevaluare a 
modului de publicare a cetăţilor din România. În 
marea majoritate a cazurilor, atenţia s-a concentrat 
asupra descrierii particularităţilor de construcţie sau 
asupra problemelor de cronologie, trecându-se cu 
vederea, cel puţin aparent, faptul că piesele desco-
perite într-o fortificaţie pot uneori confirma diversele 
ipoteze emise. Cvasi-absenţa publicării sistematice 
a pieselor descoperite în cetăţi a avut şi un alt efect, 
acela de îngreunare a redactării unor studii privind 
tipologia multora dintre categoriile de „piese mărunte”. 
Constatarea acestor două lacune importante a impus 
discuţiei de faţă trei particularităţi. Prima, deja 
amintită, se referă la îndepărtarea deliberată a 
impresiei că unele piese (armele, ustensilele, acce-
soriile vestimentare) sunt incomparabil mai importante 
decât altele (cuie, piese provenite de la uşi sau 
geamuri), prin urmare doar ele merită o analiză 
detaliată6. A doua particularitate constă în numărul, 
aparent exagerat, de dimensiuni date în catalog. Nu 
este însă exclus ca, în viitor, compararea dimen-
siunilor să se dovedească un argument suplimentar 
pentru încadrarea tipologică a unor piese cu grad 
mare de uzură sau a căror funcţionalitate pare, la 
început, incertă7. Ultima particularitate are în vedere 
ilustrarea, la scara 1/1, a cât mai multor piese, 
făcută cu acelaşi scop, al facilitării unor eventuale 
comparaţii8. 

                                                 
6 Deşi se referă la altă perioadă, merită citit Gudea 2009,  

p. 451–456. 
7 De exemplu, multe dintre fragmentele de tablă de fier s-

au dovedit, la o analiză mai atentă, bazată şi pe compararea 
dimensiunilor, plăcuţe de armură.  

8 Desenele au fost făcute de Georgiana Ducman şi Silviu Oţa.  
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Din păcate, niciuna dintre piesele ce vor fi 
analizate în rândurile următoare nu a fost restaurată.  

 
Tipologia pieselor 

I. Vase 
 
Fragmente de recipiente din aliaj de cupru9 

provin din două puncte diferite ale fortificaţiei. 
Primul (Cat. I. 1, Pl. XIII/1) a fost recuperat din 
Caseta 6/2001, din afara fortificaţiei, în partea sa de 
sud-vest. Marginea superioară fiind îngroşată, putem 
presupune că fragmentul aparţinea, cel mai probabil, 
unui recipient. Dată fiind starea fragmentară, nu 
putem oferi analogii viabile pentru piesa în discuţie. 

Fragmente din alte două posibile recipiente din 
aliaj de cupru (Pl. XIII/3) şi cupru (Pl. XIII/2) au 
fost descoperite lângă cisternă (Cat. I. 2–3, Pl. XIII/ 
2–3). 

În cetate a fost găsit un singur fragment de sticlă 
(Cat. I. 4, Pl. XV/8), de mici dimensiuni, provenit 
de la un recipient, fără să putem preciza de care tip. 
Fragmentul provine de lângă incinta nr. 3, în partea 
de sud-vest a cetăţii. Foarte probabil s-a scurs, în 
timp, de pe panta dealului, din spaţiul dintre zidul 
menţionat şi incinta nr. 2. 

 
II. Arme 
 
II. 1. Vârfurile de săgeţi sunt puţine la număr 

(cinci) şi, în general, găsite în poziţii stratigrafice 
puţin relevante. La aceasta se adaugă faptul că unul 
dintre exemplare (Cat. II. 1. 1, Pl. I/1), practic nu 
provine din cetate, ci a fost recuperat de pe malul 
râului Caraş, aproximativ din zona fortificaţiei, 
conform informaţiilor oferite de către descoperitor.  

Piesa din S. 7/2000 este singura care a avut o 
poziţie stratigrafică clară (Cat. II. 1. 2, Pl. I/2). 
Partea sa activă este în forma literei delta. Ca o 
particularitate, se poate observa că latura scurtă nu 
este dreaptă, ci uşor curbată în interior. Această 
caracteristică avea probabil rolul de a îngreuna 
extragerea sa, în cazul în care ar fi lovit o persoană. 
Poziţia în care a fost descoperit vârful de săgeată 
aflat în discuţie, înfipt în solul de la temelia incintei 
                                                 

9 Pentru identificarea relativă a compoziţiei pieselor care 
păreau a fi din argint, sau care aveau oxizi de cupru pe 
suprafaţa lor, au fost efectuate de către inginer Migdonia 
Georgescu (Centrul Naţional de Cercetări şi Investigaţii 
Fizico-Chimice şi Biologice) măsuratori prin fluorescenţă de 
raze X, cu ajutorul unui spectrometru portabil tip InnovX 
Alpha Series, prevăzut cu anticatod din W, detector SiPIN cu 
răcire prin efect Peltier, tensiunea aplicată 30 kV, intensitatea 
40 micro A şi un timp de achiziţie 30 s (Pl. XVI). Ar mai trebui 
menţionat că Fe, Ti şi Sr din tabel la probele din aliaje de 
cupru sau cupru sunt ca urmare a prezenţei depunerilor din sol. 

nr. 3, în colţ, la baza uşii, indică faptul că săgeata a 
fost trasă din exterior, dinspre deal, spre stâncile de 
la vestul cetăţii. Putem deduce astfel că, în 
momentul acelui atac, porţiunea incintei în discuţie 
era încă funcţională. Faptul că solul prezenta urme 
evidente de incendiere în exteriorul zidului amintit 
sugerează că săgeata a ajuns acolo, foarte probabil, 
în timpul primei distrugeri a cetăţii, cea din secolul 
al XVI-lea. Deocamdată, o singură piesă se poate 
apropia tipologic de cea găsită aici. Este vorba de 
un vârf de săgeată descoperit în cetatea Şcheia10. 

Celelalte trei vârfuri sunt puternic deteriorate şi 
foarte probabil au fost bolţi de la săgeţi de arbaletă. 

Unul provine de lângă cisternă (Cat. II. 1. 5, Pl. 
I/4), de lângă turnul nr. 2. Poziţia sa nu permite 
atribuirea cu certitudine a săgeţii respective ataca-
torilor sau celor care apărau fortificaţia, dar prezenţa 
ei sugerează că şi aici au avut loc, foarte probabil, 
lupte, şi cei care au pătruns din exteriorul fortifica-
ţiei în interior au ajuns şi în această porţiune. 

Cea de-a doua piesă a fost recuperată din şanţul 
de apărare (Cat. II. 1. 3, Pl. I/3), şi poate fi atribuită 
primei distrugeri din secolul al XVI-lea. 

Un ultim bolţ, descoperit în anul 1998 (S. 2/ 
1998), deformat şi el, nu poate fi încadrat tipologic 
(Cat. II. 1. 4, Pl. I/5).  

 
II. 2. Suliţă şi lance 
 
Manşonul, provenind de la o suliţă (?) sau o altă 

armă de aruncat (Cat. II. 2. 1, Pl. III/1), a fost găsit 
spre nord-estul cetăţii, la baza turnului nr. 2. Lipsa 
părţii active ne împiedică să facem alte aprecieri 
asupra tipului armei. Putem spune doar că se fixa 
pe hampă prin introducere, apoi s-a bătut un cui 
spre bază. Forma rectangulară a orificiului din 
fragmentul de piesă recuperat ar putea fi un indiciu 
al faptului că arma este medievală, nu modernă sau 
contemporană. Faptul că tubul de înmănuşare este 
relativ scurt, subţire şi se fixa doar printr-un simplu 
cui, indică cel mai probabil o armă pentru aruncat, 
relativ uşoară. Lipsa părţii active (care a fost ruptă) 
ar mai fi un indiciu în favoarea presupunerii unei 
arme de aruncat. 

Vârful de lance II. 2. 2 (Pl. III/3) provine dintr-o 
colecţie particulară11. Conform informaţiilor pose-
sorului, a fost descoperit tot în cetate, la o dată 
neprecizată12. Piese asemănătoare, cu o nervură 
                                                 

10 Diaconu, Constantinescu 1960, p. 87, fig. 46/3. 
11 S. Oţa, L. Oţa 2009, p. 197, 201, fig. 2/1. 
12 Proprietarul actual l-a achiziţionat de la descoperitor. Pe 

lângă armele descoperite întâmplător sau prin săpături arheologice 
sistematice, trebuie precizat că, cel puţin în anii ’70, erau 
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mediană pe lungime, sunt des reprezentate în picturi 
realizate în ultimul sfert al secolului al XVI-lea şi 
în prima jumătate a celui de-al XVII-lea. Este 
vorba de Învierea lui Hristos, pictată în anul 1593 
de către Anibale Carracci, Martiriul Sfântului 
Laurenţiu, realizat în 1580–1582 de către El Greco, 
El Espolio al aceluiaşi pictor, sau Banchetul ofiţerilor 
corporaţiei Sf. Gheorghe din Haarlem (1616) şi 
Portret de grup al ofiţerilor şi archebuzierilor 
corporaţiei Sf. Gheorghe din Haarlem (1639) ale 
lui Frans Hals. În tablourile amintite se remarcă, în 
special, halebardele cu vârful similar lăncii de la 
Caraşova, al căror sistem de fixare pe hampă este, 
pe alocuri, asemănător. O altă halebardă, datată din 
anul 1605, cu vârful alungit şi o nervură mediană, 
se află la Schlossbergmuseum din Chemnitz13. 
Lamele lăncii de la Caraşova sunt ascuţite în 
special în partea anterioară, pe o lungime de 
aproximativ 23 cm, ceea ce denotă utilizarea ei mai 
ales pentru împungere. 

 
II. 3. Lamă şi fragment de mâner de la cuţite 

de luptă  
 
O singură piesă (Cat. II. 3. 2, Pl. III/4) pune mai 

multe probleme. Ea se deosebeşte de celelalte cuţite 
din cetate prin faptul că este executată din oţel. 
Lama provine dintr-o piesă mai mare, care a fost 
ruptă, prin urmare, dimensiunea reală nici măcar nu 
poate fi aproximată. Poziţia sa stratigrafică sugerează 
că a ajuns acolo foarte probabil în timpul ultimei 
distrugeri a cetăţii sau chiar mai târziu. Arma s-a 
găsit lângă incinta nr. 3, pe o vatră sau pe o 
porţiune cu puternice urme de ardere, în apropierea 
turnului nr. 1, acoperită de moloz şi dărâmătură din 
zid. De altfel, piesa prezintă urme de ardere 
puternice pe suprafaţa sa. Incertitudinea datării 
provine atât din faptul că cetatea a suferit două 
distrugeri succesive în secolul al XVI-lea, cât şi din 
bulversarea, în mare parte, a stratigrafiei sale interne 
de către căutătorii de comori. Un argument în 
sprijinul ipotezei unei datări mai târzii ar fi faptul 
că, după ultima cucerire, cea de la sfârşitul seco-
lului al XVI-lea, în interiorul cetăţii s-au mai 
                                                                              
expuse, în muzeul din cadrul şcolii generale din centrul comunei, 
şi câteva piese de armament adunate de către profesori şi elevi 
în cursul excursiilor organizate la cetate şi pe Dealul Grad. Din 
păcate, în anii `90, unul din corpurile de clădire ale şcolii a 
suferit un incendiu, iar piesele au fost pierdute. Printre piese 
existau şi ţevi de arme de foc, precum şi o armă albă cu gardă 
cu buton. Partea activă, în faţă, avea forma unui con, iar partea 
centrală era rectangulară în secţiune, şi avea o inscripţie, într-
un cartuş cu laturile lungi paralele, iar cele scurte semi-
circulare. 

13 Fiedler 2008, nr. cat. 2008. 

observat urme de utilizare, având însă un caracter 
temporar şi sporadic. Momentul şi cauzele căderii 
fragmentului de incintă peste cuţit sunt, de 
asemenea, discutabile. 

Plăseaua de fier relativ mare (Cat. II. 3. 1, Pl. 
III/2) probabil că a fost montată la un cuţit de mari 
dimensiuni, foarte probabil cu rol de armă. Faptul 
că a fost descoperită în primul şanţ de apărare al 
fortificaţiei, la adâncimea de 0,15 m, demonstrează 
că este o piesă târzie, ajunsă acolo în timpul celei 
de-a doua distrugeri a cetăţii, din secolul al XVI-lea. 

 
II. 4. Fragmente de armuri 
 
Acestea constau în fragmente de plăci de fier 

dreptunghiulare, unele rotunjite la colţuri (Cat. II. 
4. 2, Pl. IV/3), iar altele nu (Cat. II. 4. 6, Pl. IV/1 şi 
II. 4. 5, Pl. IV/2). Fragmentele Cat. II. 4. 3–4 şi 14–
16, şi II. 4. 1 (Pl. IV/4–8, Pl. V/8) sunt distruse 
parţial. Pe câteva se poate observa prezenţa unor 
nituri (Cat. II. 4. 4, Pl. IV/6, şi II. 4. 1, Pl. V/8) sau 
orificii circulare pentru nituri (Cat. II. 4. 2, Pl. IV/3, 
şi II. 4. 3, Pl. IV/7). Fragmentele găsite sunt curbate, 
mai mult sau mai puţin accentuat (Cat. II. 4. 2, 5–6, 
16, Pl. IV/1–4), sau drepte (Cat. II. 4. 3–4, 14–15, 
Pl. IV/5–8, şi II. 4. 1, Pl. V/8). Piese asemănătoare 
au fost descoperite la Czchów14 şi la Szczerba15. 

O altă grupă este reprezentată de două plăci 
rectangulare, mai late (Cat. II. 4. 7–8, Pl. V/1–2). 
Acestea au bune analogii tot în spaţiul polonez, ca 
de exemplu la piesele descoperite la castelul Czchów16 
sau de la Szczerba17. 

Alte fragmente sunt rotunjite (Cat. II. 4. 9–10, 
11–13, Pl. V/4–7, 9). Din păcate, în acest caz nu 
putem preciza dacă fragmentele în discuţie provin 
de la armuri din plăci sau sunt plăci de asamblare. 
O piesă asemănătoare, de asamblare, provine de la 
castelul Szczerba din Polonia18. Un alt fragment 
provine de la Czchów19. 

Foarte probabil, fragmentele găsite provin de la 
armuri lamelare, relativ ieftine, cunoscute sub 
denumirea de brigandine, şi care au fost în uz în 
special în secolele XIV–XV, dar şi în următorul. 
Anumite caracteristici, precum perforaţiile mici, 
circulare, şi niturile cu cap rotund, exclud aceste 
plăcuţe de metal de la o altă posibilă interpretare, 
greşită după părerea noastră (atribuirea lor, de 
exemplu, unor ustensile sau obiecte de uz gos-
podăresc).  
                                                 

14 Szpunar, Glinianowicz 2006, p. 152, Pl. 8/i. 
15 Marek 2008, p. 96, fig. 10/1, 4, 6. 
16 Szpunar, Glinianowicz 2006, p. 152, Pl. 8/k, m. 
17 Marek 2008, p. 110, fig. 25/1, 6, p. 111, fig. 26/1–5. 
18 Marek 2008, p. 95, 112, fig. 27/13. 
19 Szpunar, Glinianowicz 2006, p. 151, Pl. 7/h, p. 176. 
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II. 5. Muniţie 
 
Bila de calcar (Cat. II. 5. 1, Pl. XV/6) are bune 

analogii cu piese similare descoperite la Krosno, în 
Polonia20. Acolo, piese similare au fost datate în 
cursul secolului al XV-lea. Poziţia ei în planimetria 
cetăţii de la Caraşova, în turnul nr. 1, sub dărâmătură, 
indică faptul că reprezintă un proiectil pentru arme 
de foc de mână. 

Armamentul folosit în luptele de la cetatea 
Caraşova constă, conform descoperirilor de până 
acum, în vârfuri de săgeţi de la arcuri şi probabil 
arbalete, lănci, suliţe, arme de foc de mână la care 
se utilizau ca muniţie bile de calcar, poate şi plumb, 
cuţite de luptă şi probabil arme albe. Lor li se 
adaugă praştii, presupuse pe baza unui depozit de 
pietre de calcar de mici dimensiuni, aproximativ 
sferice, depuse intenţionat lângă o gură practicată 
la baza incintei, în zona de nord-est. 

 
III. Piese de harnaşament 
 
Singura piesă ce poate fi atribuită acestei 

categorii (Cat. III. 1, Pl. XI/5) constă dintr-un 
fragment de psalie de fier, ce provine din şanţul de 
apărare a cetăţii. Conform stratigrafiei, psalia 
provine din primul nivel de distrugere. O piesă 
asemănătoare a fost descoperită în oraşul medieval 
Baia şi a fost datată în cursul secolului al XV-lea21. 

 
IV. Unelte şi ustensile 
 
Lotul este relativ mare, comparativ cu celelalte 

categorii de piese, şi se compune, în ordinea des-
crescătoare a frecvenţei, din cuţite (nouă piese), 
cute (cinci), ace de darac (trei), amnare (două), o 
gripcă, o lamă de cuţitoaie de mici dimensiuni, un 
dorn, o fusaiolă şi două ustensile cu utilitate incertă, 
una dintre ele aparent asemănătoare cu o gripcă. 

Cuţitele, mânerele şi armăturile de teacă sunt, 
până în prezent, în număr de nouă. O tipologie a 
cuţitelor precum şi o identificare, măcar parţială, a 
atelierelor lor de provenienţă rămâne încă un 
deziderat al arheologiei medievale din România. 
Din păcate, nici studiul de faţă nu poate suplini 
integral această lipsă, dat fiind faptul că cele mai 
multe exemplare descoperite sunt fragmentare. O 
descriere a principalelor caracteristici ale cuţitelor 
provenite de la Caraşova sperăm că poate fi utilă, 
ca pas preliminar. 

Trei fragmente de vârf de cuţit sunt irelevante 
ca tipologie. Ele au fost găsite lângă fântână (Cat. 
                                                 

20 Kotowicz, Muzyczuk 2008 p. 141, fig. 9/7, 9, p. 143, 156. 
21 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1980, p. 74, 192, fig. 40/1. 

IV. 7, Pl. II/7), lângă prăpastie, pe calea de acces 
din interiorul fortificaţiei (Cat. IV. 5, Pl. II/6) sau în 
Cas. 4/2001 (Cat. IV. 4, Pl. II/5). Deoarece caseta 
amintită a fost amplasată într-o spărtură a zidului 
interior, putem bănui că ultima piesă menţionată 
este fie o piesă târzie, fie a fost găsită întâmplător şi 
aruncată acolo. Ultima ipoteză ni se pare totuşi mai 
plauzibilă. 

Cuţitul Cat. IV. 6 (Pl. II/2), aproape întreg, este 
de mici dimensiuni şi are plăsele de lemn fixate cu 
nituri de aliaj de cupru. Mânerul, în formă de tijă 
(ar trebui menţionat că aceasta este caracteristica 
tuturor cuţitelor şi a fragmentelor de cuţit găsite în 
cetate), de mici dimensiuni, păstrat parţial, este un 
argument în sprijinul existenţei unui ornament în 
capăt, care însă s-a pierdut. Lama este relativ îngustă. 
Poziţia stratigrafică, în primul şanţ de apărare al 
cetăţii, este corespunzătoare primei distrugeri a 
cetăţii, din cursul secolului al XVI-lea, deci piesa 
în discuţie este contemporană cu plăseaua de metal 
de la cuţitul de luptă menţionată mai sus (Cat. II. 3. 1). 
Foarte probabil, este vorba tot de o piesă produsă în 
Stiria, dacă avem în vedere niturile de aliaj de 
cupru, calitatea fierului şi forma pieselor.  

Mânerul de cuţit (Cat. IV. 3, Pl. II/3 a–g), tot de 
mici dimensiuni, are plăsele de lemn, fixate cu 
ajutorul unor nituri de aliaj de cupru sau alamă. 
Capătul este decorat cu o aplică de metal, cordi-
formă22. Este vorba tot de un exemplar de cuţit de 
Stiria23, care a fost găsit în turnul de lângă şanţul de 
apărare. Plăselele de lemn au urme de ardere. Din 
păcate, lama nu a mai putut fi recuperată, căci în 
decursul timpului s-a transformat în totalitate în 
oxid de fier. Singurele elemente de identificare 
rămân aplica şi niturile de aliaj de cupru de pe 
resturile de mâner. Astfel de cuţite, întregi sau frag-
mentare, au mai fost descoperite la Oraşul de Floci24, 
Coconi25, Banatska Palanka26, Baia27, Vornicenii 
Mari28, Străuleşti-Măicăneşti29, Fântâna Mare-Spă-
tăreşti (punctul „La Hate”)30.  
                                                 

22 S. Oţa, L. Oţa 2009, p. 197, 201, fig. 2/3c. 
23 Holl 1994-1995, p. 159–188. 
24 Oţa 2006, p. 233, fig. 4, jos. Alte piese sunt încă inedite. 

Ele sunt de dimensiuni diverse, dar nu sunt restaurate, şi au 
fost descoperite între anii 1996–2006. 

25 Constantinescu 1972, p. 92, 241, Pl. VII/5. 
26 Bálint 1991, p. 245, 208, Taf. LIII. A. 1. 
27 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1980, p. 65, 186, fig. 

34/3–4, 6. 
28 Matei, Emandi 1982, p. 177, fig. 9/7. De precizat este 

faptul că autorii cercetărilor consideră că aplica de la capătul 
mânerului de cuţit este una de cămaşă de zale. 

29 Constantiniu, Panait, Cristache-Panait 1965, p. 205, 206, 
fig. 105/5–7. 

30 L. Bătrâna, Monoranu, A. Bătrâna 1986, p. 95, 96, fig. 7/4. 



Silviu Oţa, Liana Oţa, Migdonia Georgescu, Elek Popa 88 

Piesa nr. IV. 2 (Pl. II/1) a fost descoperită între 
cisternă şi capătul zidului interior, în S. 2/2001, 
printre dărâmături. Limita dintre lamă şi mâner este 
marcată de un ornament din foiţă de aliaj de cupru 
sau alamă. Acest tip de ornament se observă şi pe 
unele exemplare de cuţite provenite din Stiria31. 

Fragmentul de armătură de la teacă (?) (Cat. IV. 
8, Pl. II/8) a fost găsit în turnul de lângă şanţul de 
apărare. Fragmentul de teacă provine de sub podeaua 
de lemn carbonizată de la baza turnului, ceea ce 
înseamnă că este o piesă anterioară amenajării cu 
lemn a turnului. Astfel de piese au fost descoperite 
la Cladova32 şi Baia33. 

Având în vedere relaţiile stratigrafice în care au 
fost găsite, putem presupune că piesele IV. 6 şi IV. 
3 au fost contemporane, ceea ce este susţinut şi de 
modul lor de confecţionare. 

Cuţitele cu tijă pe care se fixa mânerul (nu cu 
peduncul) sunt, cel mai probabil, ustensile de uz 
personal, nu arme (Cat. IV. 1–7). 

Dintre acestea, pierdute sau distruse în timpul 
conflictelor, par a fi exemplarele din S. 5/2001 
(Cat. IV. 1) şi cel din turnul nr. 1 (Cat. IV. 3). 
Asupra celorlalte fragmente de cuţite este greu să 
ne pronunţăm, căci uzura şi distrugerea lor, apoi 
abandonarea pot avea cauze multiple. 

Cele mai multe exemplare de cuţite au fost 
descoperite în apropierea zidurilor.  

Ar mai fi de remarcat doar faptul că plăseaua de 
cuţit (?) Cat. IV. 9 (Pl. XIV/4) provine din zona 
unui cuptor care a funcţionat după distrugerea 
fortificaţiei, deci este foarte probabil de atribuit 
cronologic secolului al XVII-lea. 

Legăturile comerciale cu Stiria se vădesc, prin 
prisma descoperirilor de cuţite sau arme de la 
Caraşova, un capitol cu importanţă nu numai 
pentru cetatea amintită, ci şi pentru istoria regatului 
ungar. În acest stadiu al cercetării nu se pot face 
datări mai precise ale cuţitelor descoperite în 
siturile medievale, din cauza faptului că multe 
dintre ele nu au fost nici măcar curăţate34, iar o 
bună parte sunt fragmentare35. Identificarea pie-
                                                 

31 Holl 1994–1995. 
32 Piese inedite. Mulţumim domnului Vasile Boroneanţ 

pentru piesele cedate spre publicare. 
33 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1984, p. 108, fig. 39/7, 

p. 109. 
34 În acest sens, menţionăm fie şi numai exemplarele, 

întregi sau parţiale, descoperite la Oraşul de Floci sau aplicele 
de la capetele mânerelor. 

35 Atunci când lama, care este locul unde se aplica 
eventuala marcă de meşter, lipseşte, singurele elemente de 
identificare a unor astfel de piese de import rămân capătul 
mânerului, pe care de regulă se mai păstrează o aplică în formă 
de inimă sau ovală (din aliaj de cupru), perforată pe centru, 
precum şi o mică bandă din acelaşi material, fixată la capătul 
opus al mânerului cuţitului, cu rol de delimitare a lamei de 

selor de import este îngreunată şi de faptul că nu 
toţi producătorii şi-au pus marca pe piese, ceea ce 
ridică unele probleme de provenienţă a cuţitelor. 
Astfel, ideea circulaţiei unor posibile falsuri, care 
să fi fost produse în alte regiuni decât spaţiul 
Austriei, nu trebuie exclusă în totalitate. Cu toate 
acestea, este greu de crezut totuşi că vreun meşter 
din partea de sud-est a Europei ar fi încercat să 
imite exemplarele germane, mai ales că, din punct 
de vedere calitativ, fierul utilizat în spaţiul german 
trebuie să fi fost ceva mai bun, căci zona era destul 
de strict controlată din punctul de vedere al calităţii 
mărfurilor de acest fel36. 

Cutele (Pl. XV/1–5) sunt fragmentare. Toate 
sunt aduse din alte locuri, poate cu o singură 
excepţie (Cat. IV. 13, Pl. XV/3), care poate fi din 
calcar. Dimensiunile lor sunt foarte variate. Momentul 
la care nu mai erau utilizate este greu de precizat. 
Spargerea şi aruncarea lor se poate datora fie 
întâmplării, dar poate fi şi urmare a unor conflicte. 
Prezenţa lor arată că apărătorii cetăţii utilizau 
frecvent arme şi ustensile care trebuiau ascuţite. 
Interesant de semnalat este faptul că astfel de 
ustensile apar, de regulă, în zona incintelor şi lângă 
turnuri. Susceptibilă de a fi aruncată este mai 
degrabă piesa din S. 1/2001 (Cat. IV. 10, Pl. XV/5), 
care nu era prea bună calitativ. Cel mai probabil, 
cutele au fost aduse din alte zone unde exista piatra 
necesară confecţionării lor, căci în zona Caraşovei 
predomină calcarul şi piatra moale, inutilizabile 
pentru confecţionarea lor. 

Acele de darac (?) provin din puncte diferite 
ale cetăţii, şi anume din secţiunea 2/2001, adică din 
spaţiul dintre cisternă şi turnul nr. 2 (Cat. IV. 19, 
Pl. VI/7), din partea de sud-vest a cetăţii, din afara 
incintei nr. 3 (Cat. IV. 20, Pl. VI/8), iar ultima 
piesă din şanţul de apărare (Cat. IV. 21, Pl. VI/6). 
Poziţia stratigrafică a ultimei piese arată că a ajuns 
acolo, foarte probabil, în timpul celui dintâi atac 
asupra cetăţii, din cursul secolului al XVI-lea sau 
puţin mai înainte. Asemenea piese sunt frecvente în 
siturile medievale şi nu se poate vorbi de o 
tipologie sau cronologie a lor. În Banat, ace asemă-
nătoare provin, de exemplu, de la Berzovia-
Pătruieni37. 
                                                                              
restul piesei. Acest din urmă element se poate observa pe o 
bună parte a cuţitelor descoperite la Sarvaly, Balatonszentgyörgy, 
Gyepükaján, datate în cursul secolului al XV-lea (Holl 1994–
1995, p. 169, Abb. 7/1–7), dar şi în prima jumătate a secolului 
următor, ca de exemplu Hahót-Sárkányszeg (Holl 1994–1995, 
p. 171, Abb. 9). Lista punctelor cu astfel de piese este mult mai 
mare pe teritoriul Ungariei actuale. În acest sens, vezi Holl 
1994–1995, p. 185, harta descoperirilor.  

36 Holl 1994–1995, p. 159–182. 
37 Ţeicu 1998, p. 264, fig. 102/1. 
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Amnarele sunt de două tipuri diferite. Cel 
dintâi este elipsoidal (Cat. IV. 15, Pl. VI/1) şi are 
bune analogii cu exemplarele descoperite la Păcuiul 
lui Soare38, Cătălui-Căscioarele39 şi Dăbâca40. În 
primul sit menţionat, astfel de amnare au fost datate 
ceva mai timpuriu decât piesa de la Caraşova, fiind 
atribuite unei perioade cuprinse între secolul al 
XIII-lea şi începutul celui de-al XV-lea. Al doilea 
exemplar de amnar este dreptunghiular (Cat. IV. 
16, Pl. VI/2) şi are şi el bune analogii, tot la Dăbâca41. 

Gripca (Cat. IV. 17, Pl. VI/3) este o ustensilă 
de mici dimensiuni. Mânerul a fost prevăzut cu o 
verigă, probabil pentru a fi agăţată. 

Piesa de la Caraşova a fost recuperată din şanţul 
de apărare al cetăţii, din primul nivel42. Astfel de 
piese au fost utilizate de-a lungul Evului Mediu, 
până în perioada contemporană. Ele provin dintr-un 
număr mare de situri arheologice medievale, ca de 
exemplu Păcuiul lui Soare43, Oraşul de Floci44, 
Bistreţ-Botul Puriceanului45, Străuleşti-Măicăneşti46, 
Tânganu, Zimnicea47, Coconi48, Malu Roşu49. 

Lama de cuţitoaie (Cat. IV. 22, Pl. VI/10) este 
de mici dimensiuni, iar la capete are doi butoni. Şi 
astfel de piese, însă de mari dimensiuni, sunt cunos-
cute în siturile medievale, ca de exemplu Baia50. 

Un dorn a fost recuperat din afara cetăţii, din 
şanţul de apărare (Cat. IV. 18, Pl. VI/9). 

Prezenţa unui fragment de fusaiolă (Cat. IV. 23, 
Pl. XV/7) este poate mai puţin obişnuită pentru o 
fortificaţie de asemenea dimensiuni. Totuşi, presupu-
nerea prezenţei unor femei în cetate poate fi 
argumentată atât pe baza fusaiolei, cât şi a unui 
fragment de inel, din păcate descompus integral 
(motiv pentru care nici nu a mai fost inclus în 
catalog), cu veriga circulară, lipită de un chaton 
rotund, decorat cu un caboşon din piatră sau sticlă. 
Datorită dimensiunilor sale reduse, credem că inelul 
nu putea aparţine unei persoane de sex masculin. 
                                                 

38 Diaconu, Baraschi 1977, p. 40, fig. 25/3, fig. 26/1.  
39 Cantacuzino, Trohani 1979, p. 306, 316, fig. 30/2–3. 
40 Iambor 2005, p. 219, 378, Pl. XLIV/3, 4, 6. 
41 Iambor 2005, p. 219, 378, Pl. XLIX/2. 
42 Pentru toate piesele provenite din secţiunea 5/2001, 

măsurătorile s-au efectuat din partea superioară a nivelului 3, 
pentru că ultimul nivel a fost considerat ca fiind recent. 

43 Diaconu, Baraschi 1977, p. 41, 42, fig. 28/1, 43. 
44 O piesă este inedită, găsită de Silviu Oţa. 
45 Piesă inedită, semnalată cu amabilitate de către Sorin 

Oanţă-Marghitu, căruia îi mulţumim pe această cale. 
46 Constantiniu, Panait, Cristache-Panait 1965, p. 203, 204, 

fig. 103/1–2. 
47 Constantiniu, Panait, Cristache-Panait 1965, p. 204. 
48 Constantinescu 1972, p. 92, 93, 240, Pl. VI/1–4. 
49 Filipescu 1984, p. 133, Pl. III/5, p. 134. 
50 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1984, p. 130, 131, fig. 

47/3. 

Fusaiola a fost găsită în apropierea unei vetre de 
foc, pe nivelul de călcare medieval, în S. 2/1998. 

Ustensila cu numărul de catalog IV. 24 este 
posibil să fi fost un ac (Pl. VI/5). În ceea ce priveşte 
cealaltă ustensilă incertă (Cat. IV. 25, Pl. VI/4), în 
acest moment nu dispunem de analogii. Poziţia sa 
stratigrafică o plasează cronologic în cursul seco-
lului al XVI-lea. 

 
V. Accesorii vestimentare 
 
Accesoriile vestimentare sunt puţine la număr: 

trei catarame de fier, de tipuri diferite, o aplică şi 
două posibile potcoave de cizmă. Catarama (Cat. 
V. 1, Pl. X/1), provenită de la o centură lată, a fost 
găsită aruncată în iarbă. Cealaltă cataramă (Cat. V. 2, 
Pl. X/2), distrusă parţial, găsită în primul şanţ de 
apărare de lângă incintă, provine tot de la o centură 
lată. Poziţia stratigrafică sugerează că piesa în 
discuţie se poate data în timpul primei distrugeri a 
cetăţii, din veacul al XVI-lea. O altă posibilă cata-
ramă (Cat. V. 3, Pl. X/3) provine din partea de sud-
vest a fortificaţiei, din spaţiul dintre incinta 2 şi 3. 
Date fiind dimensiunile reduse, putem bănui că 
provine de la o geantă sau de la încălţăminte, ori 
putea fi de la o curea pentru fixarea armurii. 

Un fragment de potcoavă de încălţăminte (Cat. 
V. 5, Pl. X/5) provine din turnul nr. 1, iar un altul 
(Cat. V. 4, Pl. X/4) de alt tip însă, din S. 1/1998, 
din spaţiul primei fortificaţii. Un fragment asemănător 
cu ultimul menţionat a fost găsit la Baia, dar datat 
larg în secolele XV–XVII51. 

Pieselor mai sus menţionate li se adaugă o 
aplică provenită din S2/2001 (Cat. V. 6, Pl. XIII/4), 
amplasată lângă cisternă şi turnul nr. 2. Deocam-
dată este imposibil de precizat pe ce a fost fixată 
aplica, dacă avea nituri sau dacă a fost doar cusută. 
Fiind descoperită în piatra sfărâmată de lângă fântână, 
putem bănui că aparţine cronologic secolului al 
XVI-lea. 

 
VI. Piese provenite de la uşi şi geamuri 
 
Piesele provenite de la uşi şi geamuri, toate din 

fier, sunt puţine la număr: două balamale şi două 
posibile ţâţâni. Prima balama (Cat. VI. 1, Pl. XI/1) 
provine din partea de sud-est a cetăţii şi a fost 
găsită întâmplător. Cea de-a doua balama (Cat. VI. 
2, Pl. XI/2) a fost găsită în exteriorul incintei nr. 3, 
în partea de sud-vest a cetăţii, lângă intrarea în 
fortificaţie. Dimensiunile relativ reduse ale balamalei 
sugerează că intrarea consta probabil într-o mică 
                                                 

51 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1984, p. 98, fig. 35/28, 
p. 102. 
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uşă, fixată pe un cadru sau toc de lemn. Tot de la 
această uşă este posibil să provină şi cuiul cu cap 
rotund (Cat. VII. 14, Pl. VII/5)52.  

Ţâţânile (?), de mici dimensiuni, sunt fragmen-
tare. Provin din locuri diferite, una din cetate (Cat. 
VI. 3, Pl. XI/3), din partea de nord, iar cea de-a 
doua din şanţul de apărare (Cat. VI. 4, Pl. XI/4). 
Astfel de ţâţâni au fost găsite la Baia53, însă compa-
rativ cu cele de la Caraşova, sunt de dimensiuni 
mult mai mari. 

 
VII. Cuie şi piroane 
 
Am preferat tratarea cuielor în cadrul unei 

categorii separate din cauza unei anumite marje de 
incertitudine referitoare la provenienţa lor (în 
principal piese de construcţie, deşi, mai rar totuşi, 
pot fi şi de la potcoave de cai, găleţi din lemn, 
mobilier, sau chiar arme). Toate cuiele descoperite 
până acum la Caraşova au fost lucrate din fier, în 
tehnica ciocănirii. 

Încercarea de tipologie din rândurile ce urmează 
combină mai multe criterii.  

 
1. Cuiele de mici dimensiuni (cu lungimea 

cuprinsă între 3,5 cm şi 4,5 cm) se subdivid după 
forma tijei şi a capului în: 

a. cuie cu tija şi capul circulare, ce puteau fi 
utilizate pentru a pătrunde într-un lemn cu 
grosimea de maxim 2 cm. A fost recuperat un 
exemplar din S. 3/2001 (Cat. VII. 10, Pl. 
VII/4). 

b. un cui cu secţiunea tijei rectangulară şi capul 
circular provine din Cas. 6/2001 (Cat. VII. 
14, Pl. VII/5). 

c. cuiele cu tija rectangulară, şi capul triun-
ghiular, cu dimensiuni cuprinse între 4 cm şi 
4,5 cm, provin din S. 7/2000, S. 2, 5/2001 şi 
Cas. 6/2001 (Pl. VII/6–9). 

Tot de mici dimensiuni sunt cuiele rectangulare 
în secţiune, dar al căror cap nu s-a păstrat (Pl. 
VII/1–3).  

Cuiele mici sunt deformate sau au vârfurile 
întoarse, ceea ce demonstrează fie că s-au îndoit la 
batere, fie că au trecut prin lemnul în care au fost 
introduse, iar vârfurile trebuiau îndoite spre interior 
pentru a nu deranja. Nu trebuie exclusă nici 
îndoirea vârfurilor după batere cu scopul unei mai 
bune prinderi. 

                                                 
52 Vezi infra.  
53 E. Neamţu, V. Neamţu, Cheptea 1984, p. 65, 67, fig. 

21/1–2, 4-7, 9–11. 

2. Urmând aceleiaşi criterii, cuiele de dimensiuni 
mari (cu lungimi cuprinse între 5 şi 11 cm) pot fi: 

a. cuie cu tija rectangulară şi capul bătut într-o 
parte, cu lungimea cuprinsă între 5 şi 7 cm. 
Dintre exemplarele recuperate, două au vârfurile 
rupte. Au fost găsite în turnul dinspre şanţul 
de apărare, S. 2, 3, 5, 6/2001 şi Cas. 3/2001 
(Pl. VII/10–13). 

b. cuie cu tija rectangulară şi capul în formă de 
T, cu lungimea cuprinsă între aproximativ  
5 şi 7,5 cm. Acestea au fost găsite în turnul de 
lângă şanţul de apărare şi S. 2/1998, S. 7/2000 
şi S. 2, 5, 6/2001 (Pl. VII/14–18, Pl. VIII/ 
1–7). 

c. cuiele cu tija rectangulară în secţiune şi capul 
în forma literei T, relativ subţiri, au lungimea 
cuprinsă între aproximativ 8 şi 11 cm. Au fost 
recuperate din S. 2, 5/2001, S. 2/1998, S. 5, 
7/2000 (Pl. IX/1–6). 

d. cuie cu tija rectangulară în secţiune şi capul 
în formă de paranteză, cu lungime între 6,5 şi 
7,5 cm, găsite în S. 7/2000 şi S. 5/2001 (Pl. 
VIII/8–10). 

 
3. Piroanele sunt rectangulare în secţiune, iar 

lungimea lor aproximativă este de 10,5–12 cm. 
Provin din S. 8/2000 şi un exemplar passim (Pl. 
IX/7–8). 

Poziţia în cetate a majorităţii cuielor demon-
strează prezenţa unor structuri de lemn fixate pe 
toate zidurile, inclusiv în zona incintelor. Diversitatea 
dimensiunilor şi formelor cuielor indică faptul că 
îmbinările de lemn cu feronerie erau destul de 
complexe şi cuprindeau probabil şi acoperişuri de 
şindrilă. Amestecul de cuie sugerează folosirea lor 
la prinderea unor scânduri pe stâlpi sau tălpi de 
lemn.  

Surprinzătoare sunt numărul mic şi dimensiunile 
reduse ale piroanelor, care dau temei presupunerii 
că îmbinările între marile bârne de lemn se realizau 
prin cioplire, iar feroneria se utiliza, în aceste cazuri, 
mai mult ca un element auxiliar. Îndoirea ambelor 
piroane găsite ar putea sugera atât căderea structurilor 
mari de lemn la un moment dat, cât şi faptul că 
piroanele făceau legătura între două grinzi.  

Piesa din Cas. 6/2001 (Cat. VII. 14, Pl. VII/5), 
tipică pentru ornamentarea unei uşi sau porţi54, 
sugerează că în acea porţiune a incintei nr. 3 a 
funcţionat o uşă, foarte probabil de dimensiuni 
reduse. Un argument în plus este furnizat de existenţa 
unui spaţiu liber în traseul zidului care formează 
incinta. Un alt element în sprijinul acestei ipoteze îl 
                                                 

54 Rusu 2005, p. 119. 
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constituie prezenţa unui vârf de săgeată trasă din 
exterior, găsit înfipt chiar în colţul zidului, în 
pământ. 

 
VIII. Piese cu utilitate incertă 
 
Asupra utilităţii unora dintre piesele încadrate în 

această categorie se pot emite, totuşi, cu maximă 
prudenţă, ipoteze. Garnitura (Cat. VIII. 1, Pl. X/9), 
descoperită în partea de vest a cetăţii, în afara 
incintei nr. 1, în S. 5/2000, nu este exclus să provină 
de la o piesă din lemn. Despre piesa Cat. VIII. 13 
(Pl. XII/3) putem bănui că ar fi un fragment de 
lamă de cuţit sau pumnal. Lor li se adaugă un alt 
fragment de tablă din cupru găsit în S. 4/2001 (Cat. 
VIII. 11, Pl. XIII/5), perforat în două puncte, 
refolosit poate ca armătură.  

 
IX. Materii prime în curs de prelucrare 
 
Fragmentele de lingouri şi turte sunt în număr 

de trei. Primul dintre ele (Cat. IX. 1, Pl. X/8) provine 
din umplutura turnului, din spărtura din pavaj, şi 
foarte probabil, este mai timpuriu decât primul atac 
din secolul al XVI-lea. Poziţia stratigrafică a 
fragmentului de lingou de fier (Cat. IX. 2, Pl. X/6), 
din S. 5/2001, argumentează contemporaneitatea sa 
cu cea de-a doua distrugere a fortificaţiei. Cea de-a 
treia piesă provine din şanţul de apărare al cetăţii 
(Cat. IX. 3, Pl. X/7), în apropierea turnului amintit. 
Această bucată de lingou, din aliaj de cupru, indică 
faptul că în zona Caraşovei este posibil să se mai fi 
prelucrat şi alte piese decât cele din fier. Poziţia 
lingourilor şi turtelor sugerează că nu este exclus ca 
fierul şi alte metale să fi fost depozitate în acel turn 
dinspre şanţul de apărare sau în apropierea lui. Nu 
putem, deocamdată, avea o certitudine asupra 
prezenţei în fortificaţie a lingourilor şi turtelor. Nu 
este exclus ca în cetate să se fi desfăşurat unele 
activităţi de prelucrare a fierului, venit aici sub 
formă de turte sau lingouri, fapt demonstrat şi de 
prezenţa zgurii de fier în primul şanţ de apărare şi 
în partea de sud-vest a cetăţii. Totuşi, suprafaţa 
restrânsă a fortificaţiei pare să pledeze mai degrabă 
în favoarea situării unui eventual atelier de reducere a 
minereului de fier undeva lângă cetate. 

În ceea ce priveşte posibilele surse de fier, cele 
mai apropiate şi importante sunt situate în regiunea 
Dognecea55. Localitatea este cunoscută documentar 
sub acest nume abia din 172256 şi se află la nord de 
Secaş (Zekaspataka), menţionat în secolul al XIV-lea 

                                                 
55 Stoicovici 1981, p. 175. Pentru celelalte surse de fier din 

zona de munte şi deal a Banatului, vezi Stoicovici 1981,  
p. 173–179. 

56 Suciu 1967, p. 205. 

ca vecin cu domeniul cetăţii regale de la Caraşova57. 
În secolul al XIV-lea, Secaş a fost domeniu al 
cnezilor de Secaş (Grigore, Farkaş şi Nicolae, fiii lui 
Zokul)58, apoi al lui Ioan Pecenegul, castelanul de 
Vršac59, ca mai apoi să intre parţial în proprietate 
regală în timpul lui Ludovic I de Anjou (1342–
1382), în anul 136160. La rândul său, suveranul 
amintit a donat domeniul familiei Heym (1361). 
Este de amintit că, în veacul al XIV-lea, pe domeniul 
Secaş exista o „baie” regală, ceea ce demonstrează 
existenţa unei mine61.  

A fost descoperit un singur fragment de plumb 
(Cat. IX. 4, Pl. XIV/3). Pe o parte a sa se observă 
că a fost turnat pe un şănţuleţ în formă de V, dar în 
exces, şi s-a prelins pe lângă el, apoi bucata nu a 
mai fost recuperată. Provine din S. 5/2001, din 
şanţul de apărare. Prezenţa acestui fragment de plumb 
în nivelul de distrugere vine să confirme utilizarea 
armelor de foc. Bile de plumb, utilizate ca muniţie, 
au mai fost descoperite şi la Oraşul de Floci, fiind 
datate în cursul secolului al XVI-lea62. 

Un fragment de corn de cerb (Cat. IX. 5, Pl. 
XIV/5) a fost descoperit în turnul nr. 1, sub dărâ-
mătură, deci a ajuns acolo probabil la sfârşitul 
veacului al XVI-lea. Despre fragmentul de os de 
porc (Cat. IX. 6, Pl. XIV/6), este dificil de precizat 
dacă a fost utilizat la ceva sau reprezintă rest 
menajer. Poziţia stratigrafică este irelevantă, căci 
provine dintr-o zonă cu multe reziduuri menajere 
(ceramică şi resturi osteologice), situată între incinta 
nr. 3 şi zidul interior. 

Analiza materialului faunistic provenit din 
cetate63 demonstrează faptul că garnizoana de aici 
primea sau vâna animale sălbatice pentru consum. 
Prezenţa în cetate a oaselor de vulpe, care în mod 
sigur nu era mâncată, ar putea, la prima vedere, 
sugera faptul că astfel de animale se aduceau aici 

                                                 
57 DRH, C. Transilvania, XI, p. 285 (doc. 283, emis la  

14 iunie 1358). 
58 DRH, C. Transilvania, XI, p. 285 (doc. 283, emis la  

14 iunie 1358). Cneazul Zokul le primise ca danie regală de la 
Carol I Robert de Anjou (1308–1342). 

59 Oţa 2002–2003, p. 226; Oţa 2004, p. 499, 519; Oţa 
2007, p. 330, 332. 

60 DRH, C. Transilvania, XII, p. 50-51. Prin documentul 
emis la data de 18 noiembrie 1361, la Vişegrad (doc. 66), se 
confirmă cumpărarea de către rege a unor moşii din comitatul 
Caraş de la Ioan Pecenegul. Acestea au fost donate apoi 
familiei Heym. Vânzarea a fost adeverită de capitlul din Buda 
la data de 20 noiembrie a aceluiaşi an (doc. 67, p. 51–53). 

61 DRH, C. Transilvania, XI, p. 285 (doc. 283, emis la  
14 iunie 1358 la Vişegrad de către comitele Nicolae de Zeech, 
judele curţii regale); DRH, C. Transilvania, XII, p. 141, 142 
(doc. 163, emis la 22 martie 1363 de către capitlul din Cenad). 

62 Chiţescu et alii 1982, p. 136, fig. 4/6. O parte a pieselor 
este inedită. Cercetările au fost efectuate de către Silviu Oţa şi 
Anca Păunescu în anul 1999. 

63 El Susi 2002-2003 (2004), p. 285–297. 
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pentru blană. Prezenţa oaselor indică însă şi faptul 
că vulpea trebuie să fi fost primită sau adusă 
întreagă, nu doar blana, deci a fost măcar parţial 
prelucrată aici. Astfel de descoperiri de resturi 
faunistice, care confirmă utilizarea nu doar a cărnii, 
ci şi a blănii anumitor animale, se înregistrează şi la 
Berzovia-Pătruieni64.  

 
Catalogul pieselor65 

I. Vase 
 

1. Recipient (Pl. XIII/1), din aliaj de cupru (pe unele porţiuni, 
după îndepărtarea oxidului de culoare verde, materialul este 
de culoare gri). Este un fragment de buză, îngroşată, cu o 
bordură incizată, la 6,6 cm de margine, pe interior şi 
exterior. L = 94,5 mm, l = 35,5 mm, gros. = 1,3 mm, gros. 
buză = 4 mm. Cas. 6/2001, – 0,10 m, din afara fortificaţiei, 
în partea sa de sud-vest.  

2. Fragment dintr-un recipient (?) (Pl. XIII/2), din cupru. Nu 
se poate preciza dacă a fost rupt direct din recipient sau 
doar dintr-o parte a sa. L = 76 mm, l = 48,7 mm, gros. =  
1,2 mm. S. 2/2001, – 0,30 m, lângă cisternă. 

3. Fragment dintr-un recipient (?) (Pl. XIII/3), din aliaj din 
cupru. Nu se poate preciza dacă a fost rupt direct din 
recipient sau doar dintr-o parte a sa. L = 74,1 mm, l = 57,3 
mm, gros. = 1,3 mm. S. 2/2001, – 0,30 m, lângă cisternă. 

4. Fragment de recipient (Pl. XV/8), din sticlă, albă, opacă. 
Dimensiuni = 16,7 × 12 × 1,3 mm. Cas. 6/2001, – 0,20 m, 
găsit lângă incinta nr. 3, dar în exteriorul cetăţii, pe 
dărâmătură. 
 
II. Arme 
 
II. 1. Vârfuri de săgeţi 

1. Vârf de săgeată66 (Pl. I/1) din fier, romboidal, cu nervură pe 
centru şi spin de fixare patrulater în secţiune. Bordura 
dintre spinul de înmănuşare şi partea activă a săgeţii este 
ovală în secţiune. L totală = 76,6 mm, l aripioare = 23,3 mm, 
L părţii active = 44 mm, gros. părţii active = 3,1 mm,  
L spin de înmănuşare = 30,1 mm, gros. spin de înmănuşare = 
3,6 × 3,3 mm. Passim, pe malul râului Caraş, în zona 
cheilor, în regiunea cetăţii. 

2. Vârf de săgeată (Pl. I/2) din fier, cu partea activă în forma 
literei delta, triunghiular în secţiune, şi spin de fixare. Tubul 
de înmănuşare este circular în secţiune. Tija dintre peduncul 
şi partea activă este trapezoidală, rotunjită la colţuri. Unul 
din colţurile bazei este puţin adus spre spate. Piesa este în 
stare avansată de degradare. L = 71 mm, l aripioare =  
15,9 mm, L spin de înmănuşare = 25,5 mm, gros. spin de 
înmănuşare = 4,2 mm, L peduncul = 14,1 mm, gros. 
peduncul = 3,8 – 6,6 mm. S. 7/2000, la baza incintei, în 
colţul zidului. 

3. Bolţ pentru săgeată de arbaletă (Pl. I/3), din fier. Piesa are 
tub de înmănuşare conic şi vârf deformat. În profil, foarte 
probabil că era rombic. Piesa este foarte deteriorată. L = 
65,6 mm, D bazei = 12,6 mm. S. 5/2001, – 0,85 m. 

4. Bolţ pentru săgeată de arbaletă (Pl. I/5), din fier. Piesă 
circulară în secţiune, cu partea activă ruptă din vechime, iar 
cealaltă ruptă recent, în timpul săpăturilor. Stare de 
conservare proastă. L = 41,7 mm, l = 13,3 mm, gros. = 11,6 mm. 
S. 2/1998, între 0 – 0,30 m. 

                                                 
64 Ţeicu 1998, p. 260. 
65 Abrevieri folosite: L = lungime, l = lăţime, gros. = 

grosime, D = diametru, H = înălţime. 
66 Piesă aflată în colecţie particulară, în localitatea Caraşova. 

5. Fragment de tijă (Pl. I/4) din fier, puternic exfoliat. Piesă 
rotundă în secţiune, mai groasă la bază, mai subţire spre 
vârf. L = 51,3 mm, D bază = 12,1 mm, D vârf = 9,5 mm.  
S. 2/2001, la 1,25 m de latura nordică a secţiunii, sub 
dărâmătură, – 0,53 m. 
 
II. 2. Suliţă (?) şi lance 

1. Manşon de la vârf de suliţă (?) (Pl. III/1), dintr-o bandă de 
fier îndoită pe lungime, tronconic. La bază sunt două 
perforaţii pentru introducerea unui cui sau nit în vederea 
fixării pe un suport de lemn. Partea activă lipseşte. În zona 
de ruptură a fost lovit în aşa fel încât terminaţia este adusă 
spre interior. L = 53,7 mm, D bază = 30,6 mm, D vârf = 
19,4 mm. Cas. 5/2001, lângă zid. 

2. Vârf de lance (Pl. III/3)67, din oţel elastic. Pe una din laturi 
are o nervură care porneşte de la tijele de fixare şi se 
termină în vârful piesei. Pentru fixare în coadă (hampă), 
vârful are două tije, perforate circular în două puncte. Tijele 
sunt dispuse în unghi, cu deschiderea spre hampă, şi sunt 
curbe spre exterior. Piesa este lovită doar în vârf şi 
deformată recent. Pe lame se observă urme de ascuţire, în 
special pe primele două treimi dinspre vârf spre bază.  
L totală = 515 mm, L lame = 358 mm, l lamă = 41,2 mm,  
L nervură = 348 mm, H max. nervură = 12,4 mm, L mâner = 
157 mm, l mâner = 28,2 mm, deschiderea max. mâner = 
39,5 mm, D perforaţiilor pentru nituri = 5,2 mm. 
Recuperată din cetate, conform informaţiilor deţinătorului. 
 
II. 3. Cuţite de luptă 

1. Plăsea, probabil de la un cuţit (Pl. III/2), din fier. Piesa, de 
formă rectangulară, mai păstrează urma a şase perforaţii 
pentru nituri, amplasate la mică distanţă unele de altele. 
Partea din faţă este ruptă, asemenea unei părţi din interior. 
L = 91,2 mm, l = 24,4 mm la capăt şi 19,1 mm în partea 
opusă, gros. max. spre vârf = 6,5 mm. Descoperită sub 
dărâmătură, – 0,15 m. 

2. Lamă de cuţit (?) (Pl. III/4), din oţel, fragment rupt dintr-o 
piesă a cărei lungime totală nu mai poate fi determinată. În 
secţiune este plată, doar porţiunea ascuţită are forma literei 
V. În partea neascuţită, spre vârf, se observă o adâncitură, 
apoi urmează o porţiune relativ dreaptă. Spre capăt urmează 
o altă adâncitură, care în partea cea mai îngustă a lamei are 
o mică alveolare, apoi lama se lăţeşte din nou. Spre vârful 
lamei se disting două ştanţări, una în formă de U, iar cea de 
lângă ea seamănă cu litera C. Liniile paralele, situate pe 
lungimea muchiei, dar perpendicular pe ea, indică o finisare 
la polizor. Lama are doar ciobituri minuscule, dar a fost 
forţată din lateral până a cedat şi s-a rupt. Pe lamă sunt 
urme de arsură, pe una din feţe ajungându-se chiar până la 
schimbarea culorii materialului din care a fost 
confecţionată. L = 259,5 mm, l = 22 – 24,1 mm, gros. =  
2,4 mm. Găsită lângă A 1/1998 şi B 1/1998, pe nivel, sub 
dărâmătura din zidul de incintă. 
 
II. 4. Fragmente de armuri 

1. Armătură (Pl. V/8), din fier forjat, ruptă. Are forma unei 
benzi, cu una sau mai multe perforaţii pentru fixare (se mai 
păstrează doar jumătate dintr-una). În partea opusă are o 
altă perforaţie cu un nit, cu capul circular, pe care a fost 
fixată şi o a doua plăcuţă. L = 78,8 mm, l = 24 mm, gros. = 
2 mm, gros. totală = 7 mm. S. 2/1998, groapa 1. 

2. Armătură (Pl. IV/3), din fier, executată în tehnica 
ciocănirii. Piesa este curbă, cu capetele rotunjite la colţuri, 
şi două orificii pentru fixare. L = 67 mm, l = 16,4 mm, gros. = 
2,6 mm, D orificiu = 3,8 mm. S. 2000–2001, – 0,25 m, din 
pământ ars. 

                                                 
67 Piesă aflată într-o colecţie particulară, în localitatea 

Caraşova. 
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3. Fragment de armătură (Pl. IV/7), din fier forjat. Este de 
formă rectangulară, cu un orificiu pentru fixare. L = 61 mm, 
l = 29,0 mm, gros. = 1,5 mm. S. 2/1998, groapa 1. 

4. Armătură (Pl. IV/6), din fier forjat, ruptă la ambele capete. 
Are forma unei benzi, cu un nit circular pe o latură. L =  
29 mm, l = 27 mm, gros. = 1,2 mm. S. 2/1998, groapa 1. 

5. Armătură (Pl. IV/2), din fier, păstrată parţial, uşor curbată. 
L = 75 mm, l = 17,3 mm, gros. = 2 mm. S. 5/2001, – 0,20 m. 

6. Armătură (?) (Pl. IV/1), din fier, executată prin ciocănire. 
Are formă dreptunghiulară, curbată spre un capăt. L = 74,3 
mm, l = 21,3 mm, gros. = 2,1 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 
1,30 m. 

7. Fragment de tablă (Pl. V/1), din fier. L = 62 mm, l = 60,9 mm, 
gros. = 2,2 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 1,30 m. 

8. Fragment de tablă (Pl. V/2), din fier. L = 64,4 mm, l = 48 mm, 
gros. = 2 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

9. Fragment de tablă (Pl. V/7), din fier. L = 42 mm, l = 41,3 mm, 
gros. = 2 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

10. Fragment de tablă (Pl. V/6), din fier. A căzut parţial peste 
o bucată de lemn carbonizat. L = 45,2 mm, l = 29,8 mm, gros. 
= 2 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

11. Fragment de tablă (Pl. V/9), din fier. L = 34,8 mm, l =  
22,7 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

12. Fragment de tablă (Pl. V/4), din fier. L = 31 mm, l =  
28 mm, gros. = 3,1 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 1,30 m. 

13. Fragment de tablă (Pl. V/5), din fier. L = 48 mm, l =  
37 mm, gros. max. = 5 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 1,30 m. 

14. Fragment de tablă (Pl. IV/5), din fier, îndoit la un capăt. L = 
57 mm, l = 27,9 mm, gros. = 3,7 mm. S. 5/2001, – 0,85 m. 

15. Tablă (Pl. IV/8), din fier, executată în tehnica ciocănirii. L 
= 82,4 mm, l = 25,6 mm, gros. = 2,1 mm. Cas.6/2001, în 
afara incintei, lângă stâncă, spre sud, – 0,20 m. 

16. Fragment de tablă (Pl. IV/4), din fier. Piesa este o bandă 
îndoită în S, cu un capăt rupt, iar celălalt semicircular. 
Stare avansată de degradare. L = 55,1 mm, l = 15,3 mm, 
gros. = 3,1 mm. S. 8/2000. 

17. Fragment dintr-o placă de armură (?) (Pl. V/3), din fier 
forjat. Piesa este puternic corodată. H = 43 mm, l =  
69,7 mm, gros. = 4,1 mm. S. 2/1998, între 0 – 0,30 m. 
 
II. 5. Muniţie 

1. Bilă (Pl. XV/6), din calcar. Piesa este şlefuită, perfect 
sferică. D = 18,6 mm. S. 10/2000, sub dărâmătură. 
 
III. Piese de harnaşament 

1. Psalie (Pl. XI/5), din fier, executată în tehnica ciocănirii, 
parţial ruptă. În centru are un orificiu în formă de ciupercă, 
iar în lateral se mai păstrează unul mai mic, circular. Între 
cele două orificii este un al treilea, mai mic. L = 78,2 mm, 
H = 48,2 mm, gros. = 6,8 mm, D orificiului central 
(măsurat pe interior) = 33,8 × 32 mm, D orificiului lateral = 
17 mm, D orificiului mic = 4,1 mm. S. 5/2001, – 0,70 m. 
 
IV. Ustensile şi unelte 

1. Fragment de cuţit (Pl. II/4), din fier. Se mai păstrează doar 
capătul lamei şi o parte din tija pe care se fixau plăselele. L = 
62 mm, l lamei = 14,2 mm, l tijei = 10,5 mm, gros. =  
3,3 mm. S. 5/2001, – 0,54 m. 

2. Fragment de cuţit (Pl. II/1), din fier, cu plăsele de lemn sau 
os. Vârful şi cea mai mare parte a tijei sunt rupte. Un capăt 
al mânerului este marcat de o bandă de aliaj de cupru (?).  
L = 97,2 mm, l lamei = 15,5 mm, gros. max. = 3,5 mm, l 
tijei = 12,2 mm, L ornament = 11,6 mm, l ornament =  
6,8 mm, l bandă = 3,3 mm. S. 2/2001, la 2,80 m de capătul 
NNE al secţiunii, – 0,15 m. 

3. Mâner de cuţit (Pl. II/3 a–g), fragmentar, distrus din cauza 
prăbuşirii paramentului zidului. Lama nu a putut fi 
recuperată, fiind dezintegrată complet. S-a mai văzut doar 
urma ei pe sol, sub forma unui praf de oxid roşu. Plăselele 

de lemn au fost montate pe tija cu nituri de aliaj de cupru, 
parţial arse, dintre care au mai fost recuperate doar două. 
Capătul mânerului a fost ornamentat cu o foiţă de bronz 
plată, cordiformă, prin care trecea o tijă subţire, urmată de o 
bucată de lemn groasă, de aceeaşi formă, şi o altă aplică de 
aliaj de cupru sau alamă, bombată, perforată în zona 
centrală. Dimensiuni păstrate plăcuţă 1 = 13,4 × 12,6 mm, 
gros. monturii de lemn dintre aplici = 6,2 mm, D plăcuţă  
2 = 17,2 × 13,3 mm, gros. plăcuţa 2 = 0,3 mm, D orificiu = 
2,7 × 1,4 mm, l păstrată a plăselelor = 12,3–12,8 mm, gros. 
plăsele = 5,1 mm. Descoperit în turn, sub dărâmătură. 

4. Fragment dintr-o lamă de cuţit (Pl. II/5), din fier. L = 55 
mm, l = 17,7 mm, gros. = 2,7 mm. Cas. 4/2001, – 0,70 m. 

5. Fragment dintr-o lamă de cuţit (Pl. II/6), din fier. Vârful şi 
tija pe care se fixau plăselele lipsesc. L = 101 mm, l =  
14,7 mm, gros. = 3,4 mm. S. 1/2001, – 0,15 m. 

6. Fragment de cuţit (Pl. II/2), din fier, cu plăsele de lemn. Din 
piesă se mai păstrează cea mai mare parte a lamei şi a tijei. 
Lama este puţin îndoită, cu vârful rupt. Tija, cu două nituri 
din aliaj de cupru, are capătul rupt. L = 115 mm, l = 9 mm, 
gros. max. = 4,2 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

7. Vârf de cuţit (Pl. II/7), din fier. L = 36,6 mm, l = 11,9 mm, 
gros. = 3 mm. S. 2/2001, la 2,40 – 2,50 m de capătul nordic, 
– 0,15 m. 

8. Fragment dintr-o armătură de la teaca unui cuţit (Pl. II/8), 
din fier. L = 59,3 mm, l max. = 8,5 mm, gros. = 3,5 ×  
2,7 mm. Găsită la intrarea din turn, sub nivelul de arsură. 

9. Plăsea de cuţit (?) (Pl. XIV/4), din corn provenit de la un 
individ adult de căprior (Capreolus capreolus) sau cerb 
(Cervus elaphus)68. Din piesă se mai păstrează doar un 
fragment, finisat la interior, dreptunghiular în secţiune. Este 
decorat pe laturile lungi cu câte o bandă incizată, în 
interiorul căreia este o linie în zigzag. Spaţiul dintre ele are 
patru benzi paralele şi distanţate. Prima dintre ele este 
decorată cu linii oblice şi paralele. Cea de-a doua are 
laturile intersectate de mici triunghiuri, respectiv linii mici, 
paralele. Următoarele două au decor în zigzag. Între aceste 
benzi, sunt altele care taie în diagonală spaţiul, formând 
triunghiuri cu un unghi drept. Primele două dintre aceste 
benzi au fost decorate cu liniuţe, iar următoarele două cu 
linii în zigzag. L = 61,5 mm, l = 18,7 mm, gros. = 5,3 mm. 
Cas. 3/2001, – 0,70 m, în asociere cu ceramică şi fragmente 
de lemn carbonizat, lângă o instalaţie de foc. 

10. Fragment de cute (Pl. XV/5), din piatră albă. L = 73,8 mm, 
l = 26,3 mm, gros. = 8,2 mm. S. 1/2001, – 0,20 m. 

11. Cute (Pl. XV/1), din gresie de culoare roşiatică, cu ambele 
capete sparte. L = 123,3 mm, l = 47 mm, gros. = 26,5 mm. 
Găsită în partea de SV a cetăţii, în zona incintei nr. 3. 

12. Fragment de cute (Pl. XV/4), din piatră maro, cu particule 
de mică. Pe una din laturi se observă trei adâncituri mici, 
paralele, dispuse una lângă alta. Partea opusă are o mică 
faţetă. Aspectul piesei sugerează o utilizare frecventă.  
L păstrată = 36,5 mm, l = 44 mm, gros. = 11,3 mm. S. 1/ 
2001, – 0,15 m. 

13. Fragment de cute (Pl. XV/3), din piatră maro. Piesă semi-
circulară în secţiune, utilizată doar pe o parte. L = 35 mm,  
l = 23,3 mm, gros. = 11,7 mm. S. 2/2001. 

14. Fragment de cute (Pl. XV/2), din piatră cu particule de 
mică. Piesă rectangulară în secţiune. Pe una dintre laturi, în 
zona centrală, de-a lungul piesei, se observă mai multe 
zgârieturi. Latura opusă are o adâncitură pe toată lăţimea, 

                                                 
68 Lotul de fragmente de os şi corn a fost determinat de 

către Elek-Ioan Popa, arheozoolog-colaborator CNCP–MNIR. 
Atragem atenţia asupra faptului că, în articolul de faţă, ne 
referim doar la piesele din os sau corn prelucrate. Rezultatele 
cercetărilor arheozoologice au fost publicate cu alt prilej, vezi 
El Susi 2002–2003 (2004).  
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în zona centrală, rezultată în urma ascuţirii unor piese 
metalice. Spre unul dintre capetele fragmentului se observă 
alte urme de uzură, dar de data aceasta spre margini. L = 
101,3 mm, gros. = 25,7 × 27,5 mm. S. 5/2001. 

15. Amnar (Pl. VI/1), din fier, executat în tehnica ciocănirii. 
Are formă elipsoidală, perforat la un capăt, probabil pentru 
a fi legat. L = 86 mm, l = 25,2 mm, gros. aprox. = 3,5 mm. 
S. 5/2001, în primul şanţ de apărare al cetăţii, sub dărâ-
mătură, la – 0,15 m sub actualul nivel de călcare. 

16. Amnar (Pl. VI/2), din fier forjat. Conturul exterior este 
dreptunghiular. Partea interioară are laturile lungi paralele, 
iar cele scurte semicirculară, respectiv dreaptă. L = 77,5 mm,  
l = 22,7 mm, gros. = 5,8 mm, L orificiu = 62 mm, l orificiu = 
7,6 mm. Descoperit în 1998, la degajarea de vegetaţie, 
lângă incinta 1 şi 3, în partea de nord-vest. 

17. Gripcă (Pl. VI/3), de fier, executată prin ciocănire. Partea 
ascuţită este semicirculară. Mânerul a fost torsionat, iar 
capătul îndoit în jos, în formă de buclă. L = 53,4 mm, l = 
32,3 mm, L mâner = 35,6 mm, gros. mâner = 4,3 mm,  
D buclei = 8,2 mm. S. 5/2001, – 0,64 m. 

18. Dorn (?) (Pl. VI/9), din fier de bună calitate. Piesă 
rectangulară în secţiune, cu vârful lat, ascuţit, dar parţial 
rupt. L = 53 mm, l = 7 mm, gros. = 5,3 mm. S. 5/2001. 

19. Ac de darac (?) (Pl. VI/7), din fier forjat. Piesă rectangulară în 
secţiune, cu un capăt mai subţire şi ascuţit. Spre capătul 
opus, piesa este mai groasă, ca apoi să fie lăţită şi ascuţită. 
L = 133 mm, gros. = 5,1 – 5,8 mm. S. 2/2001. 

20. Ac de darac (?) (Pl. VI/8), din fier forjat. Piesa este 
rectangulară în secţiune, cu un capăt mai subţire şi ascuţit, 
şi cu vârful puţin rupt. Spre capătul opus, piesa este mai 
groasă şi terminată oblic. L = 111,1 mm, gros. = 4,5 –  
5 mm. S. 7/2000, în pământul de pe stâncă. 

21. Ac de darac (?) (Pl. VI/6), din fier forjat. Piesa este 
rectangulară în secţiune, cu un capăt mai subţire şi ascuţit. 
Partea opusă este mai groasă şi terminată oblic. L =  
130 mm, gros. = 5,5 × 9 mm. S. 5/2001, spre vest, – 0,70 m. 

22. Cuţitoaie (Pl. VI/10), din fier. Piesa constă dintr-o lamă 
triunghiulară în secţiune, care, la fiecare capăt, are câte un 
rest de tijă perpendiculară pe ea. L = 114,6 mm, l =  
14 mm, gros. = 6,1 mm. S. 5/2001, spre vest, – 0,70 m. 

23. Fragment de fusaiolă (Pl. XV/7), din piatră. Este decorată 
pe ambele feţe cu cercuri dispuse concentric. D = 36 mm, 
gros. = 9,5 mm, D orificiu = 5,5 mm. S. 2/1998, pe podeaua 
încăperii, lângă vatră, pe nivelul de călcare medieval. 

24. Ustensilă (?) (Pl. VI/5), din fier. Piesa este o tijă rectan-
gulară în secţiune, cu vârful rupt, cu un capăt aplatizat şi 
îndoit în aşa fel încât formează o buclă. Este deformată. L = 
128 mm, gros. max. = 3,9 × 5,9 mm, l buclei = 6,6 mm.  
S. 3/2001. 

25. Ustensilă (?) (Pl. VI/4), confecţionată din fier, prin forjare. 
Partea activă este aplatizată, îndoită la 90°, iar spre pedunculul 
de înmănuşare este curbată. În zona centrală, atât cât se 
păstrează, avea o tăietură dreaptă. L = 38,1 mm, l = 27,5 mm, 
gros. = 0,9 mm, L peduncul = 13,8 mm, gros. peduncul = 
5,4 × 2,9 mm. Găsită în umplutura turnului dinspre şanţul 
de apărare. 
 
V. Accesorii vestimentare 
 

1. Cataramă (Pl. X/1), din fier de bună calitate, fără exfolieri, 
executată prin forjare, rectangulară în secţiune. Laturile 
lungi sunt paralele, iar cele scurte semicirculare. Limba este 
tot din fier forjat. L = 75 mm, l = 30,2 mm, gros. = 4 –  
5,6 mm, L spin = 37 mm, gros. spin = 3 mm, l spin = 5,6 
mm. Descoperită pe latura de sud-vest a cetăţii, în spaţiul 
dintre incintele 2 şi 3.  

2. Cataramă (Pl. X/2), din fier, executată în tehnica ciocănirii. 
Piesă rectangulară în secţiune, cu două mici protuberanţe de 

o parte şi de alta a tijei de montare, spre interior. Partea din 
faţă este arcuită. Este parţial ruptă şi îndoită, iar spinul 
lipseşte. L = 73,4 mm, l = 57 mm. S. 5/2001, între – 0,75  
– 0,85 m. 

3. Fragment dintr-o verigă (Pl. X/3), din fier forjat (piesă 
păstrată în proporţie de 60%). În secţiune este neregulată, 
rotundă sau rectangulară. Nu este exclus să provină de la o 
cataramă de mici dimensiuni, deoarece îngroşarea de la un 
capăt ar putea sugera veriga unei limbi de cataramă. D = 
23,3 mm, D verigii = 3,3 mm. Găsită pe latura de sud-vest a 
cetăţii, în spaţiul dintre incintele 2 şi 3. 

4. Potcoavă pentru încălţăminte (?) (Pl. X/4), din fier forjat. 
Constă dintr-o bară rectangulară în secţiune, uşor îndoită, şi 
o alta lipită de ea, care face o buclă. La capătul opus, cele 
două bare sunt rupte. L = 57,3 mm, l pe centru = 31,8 mm, 
gros. barelor = 4,8 × 5,4 mm. S. 1/1998, spre est, între  
– 0,20 – 0,25 m. 

5. Potcoavă de încălţăminte (Pl. X/5), din fier, executată în 
tehnica ciocănirii. Piesa a fost ruptă. Pe partea superioară se 
mai păstrează un fragment de la un cui pentru fixarea de 
tocul cizmei. L = 69,3 mm, l max. = 10,3 mm. Descoperită 
la baza turnului, pe nivelul de călcare medieval. 

6. Aplică (?) (Pl. XIII/4), din foiţă de aliaj de cupru, ondulată, 
perforată la ambele capete. Un capăt este semicircular, iar 
cel opus în formă de fleuron. L = 51,7 mm, l = 7,5 mm, gros. = 
0,3 mm. S. 2/2001, în nivelul cu piatră sfărâmată, – 0,12 m. 
 
VI. Piese de fier provenite de la uşi şi geamuri 
 

1. Balama (Pl. XI/1), din fier forjat. Piesă confecţionată dintr-
o bară, cu un capăt în formă de buclă. L = 72,6 mm, l = 
53,5 mm, gros. variabilă între 4 – 10 mm, l barei = 9 –  
12 mm. Recuperată în anul 1992, în partea de sud-est a 
cetăţii, în apropierea prăpastiei, într-o groapă făcută de 
către căutătorii de comori. 

2. Balama (Pl. XI/2), din fier de bună calitate, forjat. Piesă 
ascuţită şi subţiată spre capete, cu o terminaţie îndoită în 
unghi de 90°. L = 60,6 mm, l = 52,1 mm, gros. = 8,1 × 4,5 mm. 
S. 7/2000, – 0,30 m, în exteriorul dărâmăturii din zid. 

3. Fragment de tijă (Pl. XI/3), din fier forjat. Piesă rectangulară în 
secţiune, curbată pe centru. Posibil să fie o parte dintr-o 
ţâţână. L = 40,2 mm, gros. = 6,9 × 5,2 mm. S. 2/1998. 

4. Fragment de cui sau ţâţână (Pl. XI/4), din fier forjat. Piesă 
rectangulară în secţiune, deformată. L = 36 mm, gros. = 5,5 × 
8,8 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 1,30 m. 
 
VII. Cuie şi piroane 
 

1. Cui (Pl. IX/6), din fier, cu tija dreptunghiulară în secţiune, 
deformată. L = 105,6 mm, tija = 6,8 × 6 mm, capul = 12,7 × 
24 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

2. Cui (Pl. VIII/6), din fier. Tija este dreptunghiulară în secţiune. 
Capul are laturile lungi paralele, iar cele scurte curbate spre 
exterior. L = 69,3 mm, tija = 4,5 × 5,4 mm, capul = 18,4 × 
7,5 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

3. Cui (Pl. VIII/10), din fier. Tija este patrulateră în partea 
superioară, dar dreptunghiulară spre mijloc, cu vârful rupt 
şi parţial îndoită, iar capul este uşor deformat. L = 43 mm, 
tija = 4,8 x 4,8 mm, capul = 12,7 × 7,1 mm. S. 5/2001, între 
– 1,00 – 1,30 m. 

4. Cui (Pl. VIII/1), din fier. Tija, foarte deformată, era 
probabil patrulateră, iar capul în forma cifrei 8. Vârful este 
rupt. Deformat. L = 24 mm, capul = 16,8 × 7,2 mm. S. 
5/2001, – 0,85 m. 

5. Cui (Pl. VIII/5), din fier. Tija şi capul sunt dreptunghiulare. 
L = 71 mm, tija = 3 × 5,3 mm, capul = 17,2 × 8,7 mm.  
S. 2/2001, – 0,30 m. 
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6. Cui (Pl. VIII/7), din fier. Tija este dreptunghiulară. Piesa 
este deformată. L = 77 mm, tija = 7 x 4 mm, capul = 22 × 
10 mm. S. 10/2000, lângă nivelul de incendiere. 

7. Cui (Pl. IX/5), din fier. Tija este dreptunghiulară, iar capul 
oval. L = 94,1 mm, tija = 6,3 × 3,9 mm, capul = 14,2 ×  
5,3 mm. S. 2/2001, – 0,32 m. 

8. Cui (Pl. VIII/3), din fier. Tija, dreptunghiulară, are vârful 
rupt. L = 63 mm, tija = 4,4 x 7,7 mm, capul = 10,2 ×  
19,2 mm. S. 2/2001, – 0,32 m. 

9. Cui (Pl. VIII/8), din fier. Tija este patrulateră, cu vârful 
rupt, iar capul, oval, este îndoit. L = 70,2 mm, tija = 6,5 × 
5,2 mm, capul = 20,1 × 8,2 mm. S. 5/2001, – 0,70 m. 

10. Cui (Pl. VII/4), din fier. Capul are două laturi paralele şi 
două curbe. Vârful este îndoit la 180º. L = 28 mm, tija = 
7,4 × 7 mm, capul = 14,5 × 16,5 mm. S. 3/2001, – 0,26 m. 

11. Cui (Pl. VII/17), din fier. Tija este dreptunghiulară în 
secţiune, cu vârful rupt. L = 51,3 mm, tija = 5 × 3,1 mm, 
capul = 18,1 × 8 mm. S. 5/2001, între – 0,75 – 0,85 m. 

12. Cui (Pl. VII/8), din fier. Tija este dreptunghiulară în 
secţiune, iar capul triunghiular. L = 42,1 mm, tija = 5,8 × 
3,1 mm, H cap = 10,5 mm, l cap = 17,3 mm. Cas. 6/2001, 
–0,20 m, lângă incinta nr. 3, dar în exteriorul cetăţii, pe 
dărâmătură. 

13. Cui (Pl. VIII/2), din fier. Vârful este rupt. L = 46,2 mm,  
tija = 5 × 4,2 mm, capul = 17,6 × 9,1 mm. Cas. 6/2001,  
– 0,20 m, lângă incinta nr. 3, dar în exteriorul cetăţii, pe 
dărâmătură. 

14. Cui (Pl. VII/5), din fier, cu capul rotund. Vârful este rupt.  
L = 29,3 mm, tija = 2,9 × 5,4 mm, capul = 9,3 × 6,8 mm. 
Cas. 6/2001, – 0,20 m, lângă incinta nr. 3, dar în exteriorul 
cetăţii, pe dărâmătură. 

15. Cui (Pl. VIII/4), din fier. Capul şi secţiunea tijei sunt 
rectangulare. L = 49,5 mm, tija = 4,4 × 5,3 mm, capul = 
12,4 × 9,4 mm. S. 5/2001, între – 1,00 – 1,30 m. 

16. Cui (Pl. VII/18), din fier. Vârful este rupt. L = 33,5 mm,  
tija = 6,4 × 3,8 mm, capul = 14,6 × 7,6 mm. Găsit în turn, 
pe arsură. 

17. Cui (Pl. VII/14), din fier, cu capul rectangular. Vârful este 
rupt. Piesa este în stare avansată de degradare. L = 41,2 mm, 
tija = 5,8 × 3,3 mm, capul = 14,3 × 7,3 mm. S. 7/2000. 

18. Cui (Pl. VII/16), din fier, cu tija îndoită. L = 42 mm, tija = 
3,5 × 5 mm, capul = 14,8 × 8 mm. S. 2/1998, groapa 1. 

19. Cui (Pl. VII/15), din fier. Capul are laturile lungi paralele, 
iar cele scurte semicirculare. Tija este deformată, iar vârful 
rupt. L = 53 mm, tija = 7,7 × 6,4 mm, capul = 24,2 mm. 
Recuperat de pe stâncile de sub cetate. 

20. Cui (Pl. IX/4), din fier. Capul a fost confecţionat dintr-o 
plăcuţă de fier, în prelungirea tijei. În momentul baterii, 
tija s-a rulat în jos. Tija este puţin îndoită. L = 81,4 mm, 
tija = 4,5 × 5 mm, capul = 13,3 × 5,2 mm. S. 5/2000. 

21. Cui (Pl. VII/13), din fier. Tija este rectangulară în secţiune, 
iar capul prelungit doar pe o parte. Deformat. L = 72 mm, 
tija = 5,2 × 8,2 mm, capul = 7,3 × 11,5 mm. S. 2/2001,  
– 0,15 m.  

22. Cui (Pl. VII/6), din fier. Tija este subţire, triunghiulară pe 
lungime şi rectangulară în secţiune, iar capul în unghi. L = 
45 mm, tija = 6,2 × 3,2 mm, capul = 17 x 8 mm. S. 7/2000, 
în moloz. 

23. Cui (Pl. VIII/9), din fier. Piesa este deformată. L = 68 mm, 
tija = 6 × 6 mm, capul = 20 × 11,5 mm. S. 7/2000. 

24. Cui (Pl. IX/1), din fier. Secţiunea tijei este dreptunghiulară. 
Deformat. L = 78,8 mm, tija = 3,3 × 5,5 mm. S. 5/2001,  
– 0,85 m. 

25. Cui (Pl. VII/11), din fier. Tija este dreptunghiulară în 
secţiune. Capul are o latură semicirculară şi una dreaptă. 
Vârful este rupt. L = 36,7 mm, tija = 6 × 3,4 mm, capul = 
8,5 × 6,3 mm. Descoperit în turn, în umplutură. 

26. Cui (Pl. VII/12), din fier. Vârful şi capul sunt rupte. L =  
50 mm, tija = 5,6 × 4,7 mm, capul = 5,2 × 6,7 mm.  
S. 3/2001, găsit la curăţarea stâncii, într-un şanţ natural în 
piatră. 

27. Cui (?) (Pl. IX/10), din fier. Vârful şi capul sunt rupte. L = 
33,3 mm, tija = 4,1 × 6,7 mm. S. 5/2001, din dărâmătură. 

28. Cui (Pl. IX/2), din fier. Deformat. L = 90,2 mm, tija = 6,6 × 
8,2 mm, capul = 14,8 × 8,3 mm. S. 2/1998. 

29. Cui (Pl. VII/9), din fier. Deformat. L = 46,1 mm, tija =  
7,5 × 9 mm. S. 5/2001, din dărâmătură. 

30. Cui (Pl. VII/2), din fier. Mai bine de jumătate din piesă 
este puternic deteriorată prin exfoliere, de aceea pe desen 
apare ca fiind foarte subţire în secţiune. În realitate, tija era 
rectangulară. L = 45 mm. S. 2/2001. 

31. Cui (Pl. VII/7), din fier. L = 37,5 mm, tija = 6,8 × 4,8 mm, 
capul = 17,5 × 6,7 mm. S. 2/2001. 

32. Cui (Pl. VII/10), din fier. Capul este rectangular. Piesa este 
în stare avansată de degradare, cu vârful rupt. L =  
32,1 mm, tija = 8 × 4,3 mm, capul = 12 × 7,2 mm. Cas. 
3/2001, – 0,45 m, spre nord. 

33. Piron (Pl. IX/7), din fier. Piesa are vârful rupt. L =  
96,1 mm, gros. = 6,1 × 6,8 mm. S. 8/2000. 

34. Cui (Pl. VII/1), din fier. Tija este subţire, rectangulară în 
secţiune, iar vârful rupt. Din cap se mai păstrează doar un 
rest. L = 31,1 mm, tija = 3 × 3,4 mm, capul = 7 × 4,9 mm. 
S. 7/2000, în moloz. 

35. Cui (Pl. IX/3), din fier. În secţiune, tija este dreptun-
ghiulară. L = 87,1 mm, tija = 4,3 × 5,8 mm, capul = 17,5 × 
8 mm. S. 7/2000, în vegetal. 

36. Cui (Pl. VII/3), din fier. Tija este dreptunghiulară în secţiune. 
Capul şi vârful sunt rupte. L = 45,3 mm, tija = 3,1 ×  
4,1 mm. S. 7/2000, în vegetal. 

37. Cui (Pl. IX/9), din fier. Tija, dreptunghiulară în secţiune, 
este strâmbă şi mult îngroşată spre cap. Capul şi vârful 
sunt rupte. L = 48,5 mm, tija = 5,5 × 4,4 mm. Recuperat de 
pe stâncile de sub cetate. 

38. Piron (Pl. IX/8), din fier. În secţiune tija este dreptun-
ghiulară, dar are grosimea foarte variabilă, mult mai mare 
spre cap. Capul şi vârful sunt rupte. L = 98 mm, tija = 6 ×  
3 mm. Recuperat de pe stâncile de sub cetate. 

39. Tijă de cui (Pl. IX/11), din fier. În partea inferioară are 
secţiune rectangulară, dar în cea superioară, datorită exfolierii, 
are aspect lamelar. L = 36,2 mm, tija = 5 mm. S. 2/2001. 

40. Tijă de cui (Pl. IX/12), din fier. În secţiune este rectan-
gulară. Piesa este puternic exfoliată şi are o îndoitură 
recentă. L = 63,6 mm, tija = 8 × 7 mm. S. 2/2001. 
 
VIII. Piese cu utilitate incertă  
 

1. Fragment dintr-o garnitură (Pl. X/9), din fier forjat. Constă 
dintr-o bară rectangulară în secţiune, lăţită la un capăt. Pare 
să fi fost utilizată la o piesă din lemn. L = 54 mm, l maximă = 
22,2 mm. S. 5/2000, în apropierea zidului. 

2. Verigă (Pl. XIII/6), din tablă de cupru. D = 11,3 mm, l = 
2,4 – 4,8 mm, gros. = 0,8 mm. S. 8/2000. 

3. Tijă (Pl.XII/11), din fier, rombică în secţiune, cu un capăt 
îndoit. L = 61,3 mm, tija = 5,3 × 5,2 mm. S. 5/2001, între  
– 0,75 – 0,85 m. 

4. Fragment de tablă (Pl. XII/2), din fier forjat, de formă 
trapezoidală. L = 22,7 mm, l = 16,3 mm, gros. = 2,4 mm.  
S. 5/2001, – 0,85 m. 

5. Fragment de tablă (Pl. XII/6), din fier. L = 18,4 mm, l =  
17 mm, gros. = 1,8 mm. S. 2/2001, – 0,18 m, între pietre. 

6. Fragment de tablă (Pl. XII/15), din fier, deformat. Posibil 
să fi fost fixată pe un suport de lemn. L = 36,5 mm, l =  
24,5 mm, gros. = 1,9 mm. S. 2/2001, – 0,18 m, între pietre. 
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7. Fragment de tablă (Pl. XII/10), din fier, deformat. L =  
37,8 mm, l = 19,5 mm, gros. = 1,4 mm. S. 2/2001, – 0,18 m, 
între pietre. 

8. Fragment de tablă (Pl. XII/16), din fier, deformat. L =  
38,1 mm, l = 31,1 mm, gros. = 1,4 mm. S. 2/2001, – 0,18 m, 
între pietre. 

9. Fragment de tablă (Pl. XII/1), din fier. Este de formă rec-
tangulară, cu două laturi paralele, iar celelalte două laturi 
rupte. L = 15,5 mm, l = 11,6 mm, gros. = 1,1 mm. S. 8/ 
2000. 

10. Fragment de tablă (Pl. XII/4), din fier, descompus. L =  
28,8 mm, l = 13,3 mm, gros. = 2,5 mm. S. 8/2000. 

11. Fragment de tablă (Pl. XIII/5), din cupru, rupt dintr-o piesă 
mai mare, apoi probabil refolosit cu rol de armătură. Tabla 
a fost îndoită şi are două perforaţii, dintre care una 
dreptunghiulară. În zona celei de-a doua perforaţii a fost 
ruptă. L = 31,7 mm, l = 26,4 mm, gros. = 1,4 mm. S. 4/ 
2001, – 0,15 m. 

12. Fragment de tablă (Pl. XIII/7), din cupru, rupt dintr-o piesă 
mai mare, apoi îndoit. L = 29 mm, l = 26 mm, gros. = 0,5 
mm. S. 8/2000. 

13. Fragment de fier (Pl. XII/3). Faptul că laturile scurte sunt 
ascuţite poate să sugereze un fragment din lama unui 
pumnal. L = 18,9 mm, l = 14,2 mm, gros. = 4,4 mm. S. 3/ 
2001, găsit pe stâncă, lângă profilul nordic al secţiunii, la  
– 0,44 m. 

14. Fragment de fier (Pl. XII/8). L = 30,5 mm, l = 14,4 mm, 
gros. = 3,4 mm. S. 2/2001, – 0,22 m. 

15. Fragment de fier (Pl. XII/9). L = 25 mm, l = 9,2 mm, gros. = 
3,1 mm. S. 2/2001, – 0,22 m. 

16. Piesă (Pl. XII/14), din fier. Este compusă din două lamele 
curbe şi ascuţite la un capăt, unde sunt lipite. În partea 
opusă lamelele sunt distanţate şi este montat un nit. Pare a 
fi garnitura unui capăt de curea. L = 94,5 mm, l max. =  
8,9 mm, gros. lamelei = 2,5 mm, deschidere la un capăt =  
7 mm. S. 5/2001, – 0,56 m. 

17. Piesă (Pl. XII/12), din fier forjat. Constă dintr-o placă cu 
capetele îndoite în sus, apoi subţiate şi încovoiate în jos.  
L = 130 mm, l = 12,4 mm, gros. = 2,7 mm. S. 2/1998, între 
0 – 0,30 m. 

18. Fragment de piesă (Pl. XII/13), din fier. Este foarte asemă-
nătoare cu piesa nr. 13 (Pl. XII/12). L = 56,7 mm, l =  
12,5 mm, gros. = 2,9 mm. S. 5/2001. 

19. Fragment de piesă (Pl. XII/5), din fier. L = 23,5 mm, l = 
12,2 mm. S. 8/2000. 

20. Fragment de piesă (Pl. XII/7), din fier. L = 23 mm, l = 
14 mm. Passim. 

21. Fragment de piesă (Pl. XIV/1), din aliaj de cupru. L =  
14,3 mm, l = 14,8 mm, gros. = 0,9 – 1,3 mm. S. 8/2000. 

22. Fragment de piesă (Pl. XIV/2), din aliaj de cupru. L =  
20,7 mm, l = 11,8 mm, gros. = 0,4 mm. S. 2/1998, pe 
nivelul medieval. 
 
IX. Materii prime în curs de prelucrare  
 

1. Lingou (Pl. X/8), din fier. L = 35 mm, l = 22,5 mm, gros. = 
8,8 mm. Găsit în umplutura turnului, în spărtura din pavaj. 

2. Fragment de lingou (Pl. X/6), din fier. L = 49,8 mm, l =  
48 mm, gros. = 9,8 mm. S. 5/2001, – 0,20 m. 

3. Fragment de lingou sau turtă (Pl. X/7), din aliaj de cupru. L = 
34,6 mm, l = 15,8 mm, gros. = 8,2 mm. S. 5/2001, între  
– 0,75 – 0,85 m. 

4. Bucată (Pl. XIV/3), dintr-o mică bară de plumb topit, diformă. 
L = 53 mm, l = 14,4 mm. S. 5/2001, – 0,85 m. 

5. Corn de cerb (Pl. XIV/5), în curs de prelucrare. Fragmentul 
a aparţinut unui individ adult de cerb (Cervus elaphus) şi 
este, mai exact, prima bifurcaţie de la baza cornului întreg. 
Prezintă urme evidente de retezare longitudinală la nivel 
cortical. Se poate observa modul de prelucrare, cu ajutorul 
unui fierăstrău, parţial în trepte. După un număr de tăieturi, 
cornul era rupt, iar apoi se relua aceeaşi procedură. Părţile 
laterale ale piesei au fost şi ele tăiate cu acelaşi instrument, 
dar continuu. În partea inferioară a piesei se observă câteva 
tăieturi realizate, probabil, cu un cuţit. Tot pe partea 
exterioară există şi încercări de finisare a piesei. Probabil 
este vorba de un rest de material primar. L = 14,7 mm,  
l părţii inferioare = 32,5 mm, l părţii superioare = 79,4 mm, 
gros. = 6 – 19,6 mm. S. 7/2000, în turn, sub dărâmătură. 

6. Fragment dintr-un os de porc (Pl. XIV/6), perforat spre 
capăt. Fragmentul de os provine de la un individ mistreţ sau 
porc domestic (Sus scrofa/Sus domesticus), fiind o jumătate 
distală de diafiză fără epifiza distală şi de pe partea dreaptă. 
Acest individ a avut o vârsta de sacrificare mult mai mică 
decât limita de epifizare distală (cca 36 de luni) a acestui 
element. Probabil a fost un juvenil de 10–12 luni. Capătul 
proximal al acestui element este retezat transversal, iar spre 
distal, faţa ventrală prezintă o perforaţie ovală cu diametrul 
de 4 mm făcută, probabil, în scopul extragerii măduvei 
osoase. Urmele de intervenţie asupra fragmentului sunt 
vizibile, dar, în acest moment este imposibil de precizat 
dacă era parte componentă a unei unelte, sau nu. L =  
54 mm, l = 29,5 mm. S. 1/1998, spre est, între – 0,20 – 0,25 m. 
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Pl. I. 1–5. Vârfuri de fier de la săgeţi şi fragmente de bolţi pentru săgeţi de arbaletă. 
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Pl. II. Fragmente de cuţite. 
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Pl. III. 1. Manşon de vârf de suliţă; 2. Mâner de cuţit de luptă; 3. Vârf de lance; 4. Fragment de lamă de cuţit de luptă. 
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Pl. IV. Fragmente de armuri. 
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Pl. V. Fragmente de armuri. 
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Pl. VI. Ustensile. 
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Pl. VII. Cuie. 
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Pl. VIII. Cuie. 
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Pl. IX. 1–6. Cuie; 7–8. Piroane; 9–12. Fragmente de cuie şi piroane. 
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Pl. X. 1–3. Catarame; 4–5. Potcoave pentru încălţăminte; 6–8. Fragmente de lingouri; 9. Fragment de armătură. 
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Pl. XI. 1–2. Balamale; 3–4. Ţâţâni; 5. Piesă de harnaşament. 
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Pl. XII. Piese cu utilitate incertă. 
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Pl. XIII. Piese şi fragmente de piese din bronz. 
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Pl. XIV. 1–2. Fragmente de piese din aliaj de cupru; 3. Plumb topit; 4–6. Fragmente de piese de os. 
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Pl. XV. 1–5. Fragmente de cute; 6. Bilă de calcar; 7. Fragment de fusaiolă; 8. Fragment de sticlă. 
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Pl. XVI. Rezultatele identificării relative a compoziţiei pieselor. 
 

 Element (%) 
Nr. 
Crt. 

Nr. 
Cat. 

Planşa Ti Fe Ni Cu Zn Au Pb As Bi Ag Sn Sb Sr 

1a I.1 Pl.XIII/1 0,22 0,33 0,09 89,94 0 0 0 0,05 0 0 9,37 0 0 
1b I.1 Pl.XIII/1 0 0,81 0,001 83,27 0 0 0 0,001 0 0 15,92 0 0 
2a X/3 Pl.X/7 0 4,28 0,39 63,58 0 0 3,61 0,42 0,001 0,001 22,34 5,39 0 
2b X/3 Pl.X/7 0 3,8 0,33 66,84 0 0 3,65 0,45 0,001 0,001 20,18 4,75 0 
3a I/2 Pl.XIII/2 0 0,36 0,08 99 0 0 0,001 0 0,001 0,001 0,55 0 0 
3b I/2 Pl.XIII/2 0 0,09 0,07 99,73 0 0 0,11 0 0,001 0,001 0 0 0 
4a I/3 Pl.XIII/3 0,15 0,52 0,001 96,5 0 0 0,04 0,04 0,001 0,001 2,75 0 0 
4b I/3 Pl.XIII/3 0 1 0,12 89,36 0 0 1,35 0,001 0 0,001 8,17 0 0 
5 IX/22 Pl.XIV/2 0,25 -,39 0,16 90,66 0 0 0,1 0,25 0 0,001 8,2 0 0 
6 V/6 Pl.XIII/4 0 0,16 0,1 79,09 20,11 0 0,53 0 0,001 0 0 0 0 
7  Pl.XIII/5 0,18 0,74 006 98,62 0 0 0,2 0,2 0,001 0 0 0 0 
8a VI/1 - 0 0,66 0,001 0,57 0 0,22 0,18 0 0,68 97,7 0 0 0 
8b VI/1 - 0 0,28 0,001 0,57 0 0,21 0,17 0 0,46 98,31 0 0 0 
9 X/4 Pl.XIV/3 0 0,84 0,001 0,001 0 0 99,16 0,001 0 0 0,001 0 0 

10 IV/2 Pl.II/1 0,26 99,72 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 
11 IX/12 Pl.XIII/7 0,14 0,68 0,1 99,08 0 0 0,001 0,001 0,001 0 0 0 0 
12 IX/2 Pl.XIII/6 0,23 0,88 0,001 98,25 0 0 0,43 0,21 0 0 0 0 0 
13 IX/21 Pl.XIV/1 0,14 1,33 0,11 85,53 8,18 0 4,39 0 0,001 0,001 0,32 0 0 
14 IV/3 Pl. II/3c 0 22,04 0 58,41 9,7 0 9,85 0 0,001 0 0 0 0 


