
1



 

 
 

MĂNĂSTIREA BIZERE 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editori: 
 

Adrian Andrei Rusu 
Ileana Burnichioiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA MEGA 
Cluj-Napoca 

2011 



Desene: Florin Mărginean, Adrian Andrei Rusu, Kopeczny Zsuzsanna,  
Derzsi Csongor, Csok Zsolt, Bencze Ünige, Ileana Burnichioiu, Oana Toda,  
Anca Cotae, Monica Pop 
 
Fotografii: Florin Mărginean, Ileana Burnichioiu, Derzsi Csongor,  
Adrian Andrei Rusu, Peter Hügel, Adrian Andrei Rusu, Otis Crandell 
 
Prezentare grafică: Ileana Burnichioiu 
 
Traduceri în limba engleză: Bencze Ünige, Ana Maria Gruia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-606-543-227-7 
 
 
Editura Mega 
Cluj-Napoca 
E-mail: mega@edituramega.ro 
www.edituramega.ro 
 



 

 
 

CUPRINS 

 

 

 
PREFAŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 
 

I. MĂNĂSTIREA BIZERE ÎN IZVOARE SCRISE. SECOLELE XII-XVI 
1. Benedictinii de pe Insula Mănăstirii (Adrian Andrei Rusu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 13 

The Benedictines from the Island of the Monastery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
2. Privilegii, posesiuni, venituri (Ileana Burnichioiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Privileges, possessions, incomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
 

II. RUINELE DE LA BIZERE. CERCETĂRI VECHI ŞI NOI (Ileana Burnichioiu) . . . . . . . . .  37 
The ruins of Bizere monastery: old and new research. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

 

III. COMPONENTE DE ARHITECTURĂ ŞI INSTALAŢII UTILITARE  
1. Turnul cu fântână (Adrian Andrei Rusu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 

The tower fountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
2. Capela funerară (Ileana Burnichioiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

The funerary chapel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    76 
3. Amprenta de barcă (Adrian Andrei Rusu, Oana Toda). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

The boat imprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94 
4. Cuptorul de pâine (Adrian Andrei Rusu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

The bread oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 
 

IV. ANALIZE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE 
1. Analiza unor roci sedimentare (Corina Ionescu, Ioan I. Bucur). . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

The analysis of certain sedimentary rocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
2. Studii preliminare de mineralogie şi petrografie asupra materialului tegular: 
compoziţie şi microfabric (Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

Preliminary mineralogical and petrographic studies on the brick material: structure  
and microfabric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
116 

 

V. ANEXE  
1. Cronologia abaţiei Bizere / Bizere abbey: a chronology (Ileana Burnichioiu) . . . . . . 119 
2. [Frumuşeni, Jurnal de şantier. Campania 1981] (Mircea Rusu) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 
3. Lista ilustraţiilor / List of illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 
  
PLANŞE 



3. AMPRENTA DE BARCĂ 
 
 

 
Cercetările arheologice întreprinse în cadrul sitului mănăstirii 

Bizere au scos la iveală instalaţii dintre cele mai variate care au deservit 
activităţilor din cadrul complexului monastic. Printre acestea se numără 
şi piesa de transport medieval abordată în paginile următoare. 
Ambarcaţiunea a ajuns să fie folosită secundar, pentru un şantier de 
construcţie, ceea ce a favorizat păstrarea şi transmiterea sa către noi 
sub forma unui negativ în mortar. 

Urmele bărcii au fost dezvelite cu prilejul unei investigaţii 
prospective, derulate în cadrul campaniei din anul 2008, prin 
intermediul căreia s-a intenţionat verificarea acelei părţi a perimetrului 
abaţiei de la sud de reperul turn-fântână, aflat aproximativ în centrul 
complexului de pe insulă. Terenul plat, cu cote absolute cuprinse între 
117,75 şi 117,94 m, nu prezenta, nici de această dată, vreo anomalie sau 
denivelare care să anunţe viitoarea descoperire (Pl. 19). 

Astfel, practicarea secţiunilor de control, în scopul obţinerii, pe 
o axă nord-sud, a dispunerilor stratigrafice în vederea delimitării 
perimetrului de desfăşurare a complexului în acea zonă, a debutat prin 
trasarea segmentului S 74/A (15 x 1 m), pornind de la cava fântânii 
turnului, după un martor de opt metri de la limita ei sudică1. A fost 
urmată de S 74/B (10 x 1) după un nou martor de un metru. S 74/D (4 x 1 
m) a fost intercalat apoi sondajelor S 74/B şi S 74/C (15 x 1 m), cu 
martori de 0,50 m, eliminându-se astfel martorul de cinci metri păstrat 
iniţial. Sondarea prospectivă a mai continuat spre sud cu S 74/E (9 x 1 
m), S 74/F (10 x 1 m), S 74/G (20 x 1 m), separate prin martori standard 
cu lungimea de un metru (Pl. 38). 

Urma în negativ a bărcii s-a descoperit la circa 30,40 m de cava 
fântânii din turn. Conturul i-a fost localizat în jumătatea de nord a 
magistralei S 74/B, la 2,40 m faţă de profilul nordic. Secţiunea l-a 
surprins transversal, cu orientarea pe direcţia nord-vest – sud-est. După 
identificarea obţinută prin intermediul sondajului de prospectare, 
amprenta a fost urmărită în continuare prin săpături colaterale şi 
cercetată exhaustiv prin intermediul S 77, S 77/A înspre vest, S 82, S 84 
şi S 84/A înspre est (Pl. 39/a). Cea dintâi realizată a fost caseta S 77 (4 x 
3,5 m), cu laturile lungi pe direcţia est-vest, aliniată la extrema de nord 
a secţiunii de referinţă, după un martor cruţat de 0,50 m. În 
completarea sa a fost trasată o casetă nouă, S 77/A (1 x 1 m), racordată 
paralel laturii de vest a S 77, la un metru sud de colţul nord-vestic al 
casetei de referinţă. În zona situată la est de S 74/B, casetele de 
cercetare au fost iniţiate la 2,20 m de colţul de nord-est al secţiunii. S 82 
(3 x 1,90 m) a fost practicată cu latura lungă pe secţiunea S 74/B, fără 
păstrarea unui martor stratigrafic. În continuare, la un metru sud de 
colţul de nord-est al S 82, şi după un martor de 0,30 m, spre est, au fost 
                                                 
1 Pentru turnul cu fântână, vezi subcapitolul care i-a fost dedicat în volumul de faţă. 
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executate casetele S 84 (3 x 1,90 m) şi S 84/A (1,60 x 1,50 m), cea din 
urmă dispusă în continuare spre est, la 0,50 m de colţul de sud-est al 
castei S 84. În faza finală de cercetare, martorii dintre casete au fost 
parţial înlăturaţi. Întregul complex nu depăşea deci suprafaţa de 30 m2. 
Pentru obţinerea relevanţelor stratigrafice, un sondaj cu - 0,20 m a 
secţionat partea inferioară a amprentei conservate în mortarul din  
cadrul S 74/B. Acesta a permis observarea profilului ambarcaţiunii în 
secţiune transversală, într-o zonă cu relevanţă maximă pentru 
restituirea ştiinţifică, anume, cea mediană. 

Stratigrafia din zona de descoperire a amprentei de barcă s-a 
dovedit extrem de simplă şi uniformă în primele patru segmente ale 
sondajului S74 (A-D), aceste caracteristici de altfel dominând 
perimetrul de la sud de turnul cu fântână. Sub solul vegetal actual, 
reprezentat de un nivel de pământ brun-închis de aproximativ 0,15 m, a 
fost găsită o depunere cu grosimea de 0,40-0,50 m, a cărui parte 
superioară era uniformizată de arăturile practicate în zonă pe parcursul 
secolului trecut, dar care, în adâncime, şi-a trădat provenienţa din 
demolarea turnului cu fântână, prin apariţia în pământul brun-cenuşiu a 
cărămizii sfărâmate şi a pigmentului de mortar. Nivelul amintit se 
diferenţia clar de cel imediat inferior, o acumulare de cărămidă şi 
mortar având grosimea constantă, cu  0,15-0,17 m, şi reprezentând o 
fază de dărâmare. Absenţa sa din imediata vecinătate a turnului şi 
extinderea la sud de barcă au atras atenţia asupra posibilităţii 
existenţei unei alte construcţii din cărămidă în imediata apropiere a 
bărcii. Această acumulare stratigrafică suprapunea direct pelicula de 
mortar din zona înconjurătoare a complexului în discuţie, înglobând şi 
amprenta ambarcaţiunii degradate, unde contextul a înregistrat şi o 
grosime maximă de 0,48 m. Sub nivelul de mortar s-a regăsit solul 
geologic, reprezentat printr-un strat de pământ galben nisipos, bine 
compactat (Pl. 39/b). 

În perimetrul cu mortar descris mai sus, s-a conturat întregul 
mulaj în negativ2 al obiectivului deja degradat, cu orientare pe direcţia 
nord-vest – sud-est (Pl. 40). Fără nicio îndoială, era vorba despre o 
ambarcaţiune, fapt dovedit de forma sa hidrodinamică, cu capetele 
ogivale, şi foştii pereţi laterali din lemn integral conturaţi.  

Negativul a permis, în primul rând, observarea unor date tehnice 
referitoare la obiectul dispărut. Lungimea ambarcaţiunii a fost de 12,25 
m, iar lăţimea maximă, înregistrată în zona mediană, de 1,15-1,20 m. Tot 
în sectorul respectiv al bărcii s-a măsurat o înălţime maximă de 0,48 cm 
între punctul cel mai adânc al fundului bărcii la exterior şi urmele 
foştilor pereţi. După cum arata și conturul ei general, exista o parte 
(spre vest) mai ascuţită, opusă alteia care nu era identică, aşa cum 
indică şi diferenţele în grade ale celor două capete: la vest 34o, la est 
44o. Aşadar, poate fi vorba despre o simplă deformare datorată 

                                                 
2 La finele campaniei de cercetare, amprenta de mortar a fost conservată prin grija 
restauratorilor Ion Oprescu şi Răzvan Găvan, de la Muzeul Banatului din Timişoara, cu 
sprijinul Complexului Muzeal Arad. 
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degradării, ori un indiciu pentru a diferenţia prora, mai ascuţită, de 
pupa, mai masivă. După felul de păstrare al amprentelor în secţiune 
transversală, pare că avem de-a face cu o barcă cu pereţii înclinaţi şi 
fundul uşor curbat (Pl. 41/a, b). 

Amprenta pereţilor, vizibilă în mortar (Pl. 42/a), ne oferă şi date 
referitoare la grosimea laturilor şi fundului de vas, de numai 3-4 cm, 
respectiv 6 cm. S-a văzut că niciun fel de element de structură nu s-a 
transmis, ceea ce sugerează fie absenţa, fie înlăturarea lor voită la 
schimbarea funcţionalităţii piesei, pentru că deveniseră inutile. 

Finisajele lucrăturii au fost şi ele căutate pentru a fi luate în 
considerare. Însă, s-au remarcat doar slabe urme din fibra lemnului, 
dovezi ale existenţei unor îmbinări de componente lipsind cu 
desăvârşire. Indiferent cum s-au realizat ele, lucrarea a fost foarte bine 
uniformizată, iar în momentul impregnării sale în mortar starea de 
degradare nu era atât de avansată încât să ni se transmită evidente 
imperfecţiuni ori detalii de construcţie. Vom mai face şi menţiunea că, 
în starea regăsită, barca nu prezenta înclinări vizibile spre o parte 
anume. Cu alte cuvinte a fost bine echilibrată, prin adâncirea în sol, 
pentru a servi deplin noului scop. 

Spre marginea de sud a bărcii, paralel cu vechiul perete, a fost 
sesizată şi urma de circa 0,80 m lungime şi 0,12-0,13 m lăţime a unei 
scânduri bine finisate ce nu prezenta niciun fel de curbură (Pl. 42/b). 
Dar, spre deosebire de pereţii bărcii, această bucată a lăsat urme 
vizibile din fibră de lemn. Rămâne sub semnul întrebării apartenenţa ei  
la ambarcaţiune şi posibilitatea ca să se găsească în poziţie secundară 
în urma degradării fostei bărci, în timpul utilizării pentru prepararea 
mortarului. O altă variantă de explicare ar fi legată de folosirea 
respectivului fragment pentru ranforsarea peretelui acolo unde 
„recipientul” de bază, barca, prezenta deteriorări. 

O altă amprenta diferită, a unui capăt de bârnă semicirculară, 
tăiată pe ax (0,40 x 0,10 m), a fost descoperită în mortarul curat din 
partea de vest (Pl. 42/c). Şi ea a lăsat urme de fibre lemnoase, similare 
celor de la scândura mai sus menţionată. Pentru că era urma îi era 
dreaptă, este dificil de presupus apartenenţa ei la structura bărcii. Mai 
curând, poate fi imaginată ca servind la extragerea mortarului din 
barcă şi la încărcarea lui în recipiente pentru a fi transportat apoi la un 
loc de zidit. 

Revenind la amprenta bărcii, mai este de subliniat şi că urmele 
bordajului au fost conservate diferit pe unele sectoare, fapt datorat 
prezenţei mai multor tipuri de mortar, precum şi golirii diferenţiate a 
preparatului. Treimea din extremitatea vestică era plină cu mortar 
întărit, curat, de bună calitate, care a transmis cel mai bine fostele 
limite de lemn ale bordajului (Pl. 41/b). A urmat un spaţiu pentru care 
conturile erau vizibile, dar interiorul a fost golit până la fundul vechii 
bărci. Apoi, în sectorul lui S 82, barca era din nou plină cu mortar, dar cu 
o consistenţă diferită de a celui de la vârful dinspre vest. Mortarul era 
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grosier în acel punct, plin cu bucăţele de cărămidă, conservând mai slab 
contururile piesei (Pl. 40). 

Limitele platformei ce înconjura barca, determinate de către 
mortarul întărit, erau inegale. Dacă la capătul dinspre est, depăşirea 
perimetrului ambarcaţiunii era destul de mică (0,40 m spre sud şi doar 
maximum 0,20 m spre nord), pata se lărgea considerabil în dreptul 
sectorului de barcă golit. Iar spre sud, amprenta de conservare a petei 
de mortar la nivelul solului avea un contur semicircular, ca şi când ar fi 
rezultat dintr-o scurgere naturală, neprovocată. S-a putut astfel 
constata că mortarul s-a prelins la peste un metru de locul unde a fost 
preparat. Asociind observaţiei şi consistenţa diferită a mortarului de la 
interiorul bărcii, se poate deduce că a apucat să fie golită pe sectoare, 
înainte de a fi abandonată ca utilitate. Conservarea diferită a fost 
determinată de faptul că aproape jumătate din barcă a fost lipsită de 
„mulajul” mortarului de foarte bună calitate. Dar, nu este de exclus nici 
ca părţile respective din barcă să fi fost deja deteriorate, motiv pentru 
care să-i fi fost schimbată radical destinaţia. Pe de altă parte, dacă sunt 
comparate între ele segmentele descrise, o nouă ipoteză pare posibilă, 
şi anume, ca suprafaţa interioară să fi servit la două tipuri de 
amestecuri: partea dinspre apus pentru prepararea unui mortar curat, 
necesar legării materialului de construcţie vizibil, al paramentelor, iar 
cealaltă, pentru un amestec cu reziduuri de materiale solide (cărămidă, 
în special), destinat unor sectoare de zidărie mai puţin pretenţioase. 

Deja din descrierea noastră decurge cu uşurinţă explicaţia 
conservării amprentei de barcă. Pare că, o ambarcaţiune ce nu mai 
putea servi destinaţiei iniţiale – transportul pe apă, a fost dezafectată, 
trasă pe uscat şi folosită la un moment dat drept loc de preparare a 
mortarului. Prilejul putea fi cel al construirii turnului cu fântână ori – şi 
mai plauzibil – a unei alte clădiri mai apropiate decât turnul, dar care a 
rămas neidentificată până acum3. 

După cum au indicat vecinătăţile imediate ale bărcii, nu s-au 
adăugat niciun fel de amenajări auxiliare care să-i protejeze 
suplimentar perimetrul. Ne gândim, evident, în primul rând la un tip de 
şopron improvizat pentru protecţia de ploaie. La terminarea 
construcţiei sau în urma unui accident, mortarul s-a scurs mai ales spre 
sud, acolo unde barca permitea acest lucru, probabil datorită unei 
deteriorări produse prin scoaterea treptată a preparatului. De fapt, 
chiar în acea zonă, bordajul din lemn nu a putut fi observat cu 
acurateţe. Este posibil ca o ultimă „şarjă” de mortar să fi f0st golită 
spre sud, resturile ei îngheţând acolo, în aşa fel lăsând o amprentă 
aproximativ semicirculară.  

Jumătatea de est a amprentei era plină cu fragmente de 
cărămidă, de mărime mică, puţine pietre, ceramică arpadiană timpurie 
şi numeroase oase de animale (mamifere, păsări, peşti). Alături de 

                                                 
3 În acelaşi timp, corelarea varniţei cu ridicarea construcţiilor asociate claustrului 
abaţiei este imposibilă, deoarece amplasarea ei este prea îndepărtată de locul pentru 
care era nevoie de mortar. 
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conturul ei s-au întâlnit alte fragmente de cărămizi, ale căror 
dimensiuni integrale par să fi fost de 30 x 16 x 6 cm, 28 x 14 x 5 cm, 26 x 
15 cm. Deşi au provenit de la diferite loturi de ardere, cărămizile nu pot 
fi decât contemporane. 

Materialele arheologice descoperite în sondajele din apropiere 
au fost concludente în stabilirea unor repere de încadrare cronologică a 
complexului. Pentru că nu a existat nicio stratigrafie complicată, nici 
piese care să aparţină mai multor perioade istorice, determinările 
cronologice realizate în legătură cu piesele mărunte pot fi implicate și 
în datarea bărcii. 

Principalul material descoperit în perimetrul celor câţiva zeci de 
metri pătraţi a fost ceramica comună, caracteristică perioadei 
arpadiene târzii (secolele XII-XIII). Ea s-a regăsit în cele două niveluri de 
dărâmătură care suprapuneau amprenta bărcii. Din multitudinea de 
piese ceramice s-au remarcat un mic fragment smălţuit şi un alt mic 
fragment cu decor în relief, în forma unui brăduţ (S 84), care face parte 
dintr-o serie limitată socotită drept ceramică de import ori de influenţă 
bizantină4. Asocierea numeroaselor fragmente ceramice cu oase de 
animale constituie un argument în favoarea îngropării finale a bărcii, 
devenite varniţă, într-un nivel de depunere cu multă dărâmătură și 
gunoi menajer. 

Datarea aproximativă a complexului a fost posibilă pe baza unei 
monede schifate, emisă de către Ştefan al IV-lea (1162-1163)5, a unui 
pinten cu spin şi bulb terminal, precum şi a unei catarame metalice de 
prindere a curelei pintenului6, de la sfârşitul secolului al XII-lea, 
eventual de la începutul secolului al XIII-lea7, toate descoperite în 
vecinătatea imediată, în nivelul cu dărâmătură care suprapunea 
mortarul (S 74/C, □ 3, -0,50 m). Prin urmare, putem afirma că 
reutilizarea piesei s-a produs cel mai probabil pe parcursul secolului al 
XII-lea, atâta vreme cât artefactele ce datează nivelul imediat următor 
plăcii de mortar, stabilesc pentru acesta ca terminus post quem domnia 
lui Ştefan al IV-lea. Această datare corespunde şi celei relative propuse 
pentru construcţia turnului, dar se raliază şi marii etape constructive de 
la Bizere, care a precedat deceniul patru al secolului al XIII-lea, ultimul 
moment dedus din izvoare scrise ca început al declinului abaţiei8. 

                                                 
4 Pentru o scurtă trecere în revistă a răspândirii şi cronologiei respectivului tip ceramic 
în spaţiul ţării noastre, vezi A. A. Rusu, D. Marta, Vesela ceramică, în vol. Cetatea 
Oradea. Monografie arheologică. Vol. I. Zona palatului episcopal, sub redacţia A. A. 
Rusu, Oradea, 2002, p. 133-136. 
5 Réthy L., Corpus nummorum Hungariae, I, Budapest, 1899, p. 6, 98. 
6 Piese aflate la Complexul Muzeal Arad, cu nr. inv. 17.473 şi 17.474. 
7 Pintenul se încadrează tipului Ruttkay B4a, din A. Ruttkay, Waffen und 
Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), în 
Slovenská Archeológia, XXIV, 2, 1976, p. 347, fig. 72, p. 350. Catarama curelei de 
prindere este identică cu cea descoperită în groapa 104 din situl de la Bratei (jud. 
Sibiu), databilă în secolele XII-XIII. În acest sens, A. Ioniţă, Aşezarea din secolele XII-XIII 
de la Bratei, Alba Iulia, 2009, p. 36, Pl. 16/24. 
8 Vezi Capitolul III.1. Turnul cu fântână şi Anexe. Cronologia abaţiei Bizere. 

  83│



│A.A. Rusu, O. Toda 

Ambarcaţiunea ale cărei urme au fost descoperite la Bizere 
constituie o raritate pentru istoria navigaţiei de pe teritoriul României 
de astăzi. Faptul se datorează atât modului de transmitere a urmelor 
sale, cât şi descoperirii ei cu ocazia unei cercetări arheologice 
sistematice. Condiţiile cercetării au permis documentarea contextului 
şi, prin urmare, obţinerea primei datări argumentate ştiinţific a unui 
asemenea artefact pentru zona discutată. 

Rezervele în interpretarea bărcii de faţă intervin în privinţa 
tehnicii de construcţie. Transmiterea vestigiilor ei prin imprimarea în 
mortar, neuniformă de la un segment al ambarcaţiunii la altul, a privat 
în bună parte cercetarea de amănuntele constructive. Din păcate, nu 
au fost surprinse urme ale unor îmbinări sau componente structurale 
suplimentare, ceea ce ne pune în imposibilitatea de a afirma cu 
siguranţă ce anume a fost: monoxilă sau ambarcaţiune asamblată. Cele 
mai evidente caracteristici ale piesei, cum ar fi angularitatea accentuată 
a extremităţilor sau grosimea redusă a pereţilor (3-4 cm) se întâlnesc 
cu precădere la ambarcaţiunile din scânduri, însă ele nu constituie 
argumente suficiente pentru clasarea bărcii în această categorie. De 
exemplu, capete ogivale prezintă şi piesele monoxile9, cum este cazul 
celor de la Wakefield (Yorkshire, Anglia)10 şi Hamburg (Germania)11. 
Nici grosimea redusă a pereţilor nu constituie un element nemaiîntâlnit 
în cazul pirogilor12. 

                                                

Dovezi incontestabile pentru atestarea unei tehnici de 
construcţie bazate pe asamblarea părţilor componente ar fi constituit 
utilizarea cuielor metalice sau din lemn, precum şi a dublurilor, dar 
urme de acest fel nu au fost reperate în cazul de faţă. Absenţa cuielor, 
absolut necesare construirii unei bărci din scânduri alăturate simplu13, 
precum şi cea a unor urme în mulajul de mortar, a căror conservare ar fi 
de aşteptat dacă scândurile s-ar fi asamblat printr-o suprapunere 

 
9 Nu este exclus ca o asemenea tratare a extremităţilor să nu fi fost legată de intenţia 
obţinerii unei forme hidrodinamice, ci de o influenţă a modului de concepere a 
profilaturilor bărcilor asamblate.  
10 S. McGrail, A Medieval Logboat from the R. Calder at Stanley Ferry, Wakefield, 
Yorkshire, în Medieval Archaeology, 25, 1981, Fig. 5. 
11 B. Arnold, Pirogues monoxyles d'Europe centrale: construction, typologie, évolution, 
tome 1, în seria Archéologie Neuchâteliose, 20, Neuchâtel, 1995 (Arnold, Pirogues 
monoxyles, 1), p. 141. 
12 Atragem atenţia asupra faptului că pereţii piesei monoxile de la Palanca (jud. 
Prahova) măsoară aproximativ aceeaşi grosime. Vezi D. Lichiadopol, Monoxila de la 
Palanca – Râfov, jud. Prahova, în Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova. 
Studii şi cercetări. Serie Nouă, III-IV (11-12), 2007-2008 (Lichiadopol, Monoxila), p. 142. 
Bărci din scânduri de mai mici dimensiuni, identificate arheologic în alte zone 
europene, au bordaj mai subţire: spre exemplu, maxim 2 cm în zona de suprapunere a 
scândurilor, pentru o piesă descoperită în Anglia. G. Hutchinson, Medieval Ships and 
Shipping, London, 1994 (Hutchinson, Medieval Ships), p. 124. 
13 P. Pomey, E. Reith, L'archéologie navale, Paris, 2005 (Pomey, Reith, L'archéologie 
navale), p. 29. 
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parţială (aşa-numita clinker technique)14, par să excludă şi mai mult 
această variantă de încadrare. Totodată, amprentele unor scânduri 
dislocate (parţial) ar fi de presupus în cazul retragerii din folosinţă, 
datorită degradării, a unei ambarcaţiuni cu structură asamblată. Şi să 
mai amintim doar că multe dintre epavele de acest tip, descoperite în 
alte zone ale continentului, prezintă numeroase reparaţii15, ale căror 
urme ar fi fost inevitabil transmise şi în cazul de faţă, dacă într-adevăr 
ar fi existat.  

După cele enunţate, nu ne rămâne decât să afirmăm, cu 
rezervele de rigoare, că ambarcaţiunea de la Bizere se încadrează 
categoriei monoxilelor. Însă, indiferent de tehnica constructivă 
utilizată, rămâne cert faptul că piesa vine să completeze sumarele date 
existente cu referire la capitolul navigaţiei pe râurile interioare în 
părţile estice ale fostului regat maghiar.  

Chiar şi a menţiona capitolul arheologiei navale16 medievale, la 
modul mai general, demersul este insolit faţă de stadiul cercetării de pe 
teritoriul actual al României. Tot ceea ce s-a descoperit şi conservat 
până acum la noi, ca material de natură arheologică, aparţine exclusiv 
categoriei monoxilelor (pirogilor)17. De altfel, şi la nivel european se 
remarcă numărul redus al descoperirilor de bărci asamblate cu tonaj 
redus18. Fenomenul îşi găseşte motivaţia în fragilitatea lor, comparativ 
cu a monoxilelor, şi în modul de păstrare, dispersarea fragmentelor pe 
suprafeţe mai mari făcând practic aproape imposibilă identificarea lor 
drept componente ale unei ambarcaţiuni19. 

Importanţa pe care o deţine descoperirea de la Bizere rezidă 
mai ales în faptul că este singura dovadă materială sigură a prezenţei 
                                                 
14 Tehnică specifică zonelor nordice ale Europei. În acest sens, Medieval Archaeology: 
an Encyclopedia, Pam J. Crabtree (ed.), New York-London, 2001, p. 440; Pomey, Reith, 
L'archéologie navale, p. 29. 
15 Vezi, spre exemplu, S. J. Allen, D. M. Goodburn, J. M. McComish, P. Walton Rogers, 
Reused Boat Planking from a 13th-century Revetment in Doncaster South Yorkshire, în 
Medieval Archaeology, 49, 2005 (Allen et al., Reused Boat Planking), p. 282. 
16 Aşa cum este ea definită ca domeniu de studiu aparte în mediile ştiinţifice 
arheologice occidentale (Pomey, Reith, L'archéologie navale, p. 9). 
17 14 asemenea piese au fost descoperite pe cursuri de ape din diverse zone ale ţării, 
însă nu au constituit până acum obiectul unor studii de sinteză care să le centralizeze 
datele. Cele mai multe au beneficiat de simple menţiuni ori informaţii deficitare. Date 
tehnice cu o oarecare relevanţă există pentru piesele de la Berindan (jud. Satu Mare), 
Bocsig (jud. Arad), Cărăşeu (jud. Satu Mare), Galu (jud. Neamţ), Palanca (jud. 
Prahova), Timişoara (jud. Timiş). În acest sens, I. Iuraşciuc, O monoxilă neobişnuită, în 
Revista Muzeelor, IV, nr. 1, 1967 (Iuraşciuc, O monoxilă), p. 57-58; I. Chelcea, Luntrele 
monoxile la noi, în Revista Muzeelor, V, nr. 4, 1968 (Chelcea, Luntrele monoxile), p. 362-
366; M. Botzan, Drumuri de apă, Bucureşti, 1990, p. 14-15 (Botzan, Drumuri); P. M. 
Florea, Transporturile în Ţara Românească (secolul XIV-XIX), Bucureşti, 2002, p. 181; 
Lichiadopol, Monoxila, p. 141-146. 
18 Piese asamblate, de mai mari dimensiuni, apar frecvent în medii acvatice din nord-
vestul Europei sau pe cursul Dunării. Vezi J. A. Tóth, Adatok a kora újkori közép-Duna-
medenczei hajók régészetéhez, în vol. A középkori és a kora újkor régészete 
Magzarországon, szerk. Benkő E., Gyöngyi Kovács, Budapest, 2010 (Tóth, Adatok), p. 
871-883. 
19 Hutchinson 1994, p. 123. 
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ambarcaţiunilor pe cursul Mureşului în Evul Mediu (secolul al XII-lea). În 
condiţiile în care majoritatea monoxilelor a fost recuperată din albiile 
râurilor, fără contexte arheologice „clasice”, datările lor sunt supuse 
relativismului. Dar, tehnica principală, de scobire şi profilare a unui 
trunchi, a rămas neschimbată sute de ani şi, tocmai din acest motiv, în 
lipsa analizelor dendrocronologice sau cu radiocarbon, nu se pot stabili 
cronologii de fineţe20. Studiile de specialitate derulate pentru alte 
spaţii europene au demonstrat imposibilitatea realizării unei tipo-
cronologii pentru piesele respective, deoarece tehnica de execuţie nu 
prezintă o evoluţie liniară ale cărei modificări să fie sesizabile de la o 
perioadă la alta. Din acest motiv, tipologiile deja existente au rezultat 
din analiza caracteristicilor acestui gen de piese şi, implicit, din cea a 
metodelor de construcţie21. Pentru că partea inferioară a negativului 
ambarcaţiunii nu a putut fi pe deplin relevată, piesa descoperită în situl 
mănăstirii benedictine de la Bizere nu poate beneficia de o încadrare 
tipologică obiectivă, fiind astfel imposibilă reconstituirea modului de 
valorificare a trunchiului de copac utilizat la realizarea sa. 

                                                

În privinţa dimensiunilor, se cuvin făcute câteva observaţii. 
Barca documentată prin amprenta sa în mortar pare să fie una dintre 
cele mai mari ambarcaţiuni descoperite în aceste părţi22, rivalizând cu 
cele de la Berindan23 şi Bocsig24, care ating lungimi totale de 13,10 m, 
respectiv 13 m. Nici monoxila de la Palanca nu este mai prejos, cu cei 
10,35 m ai săi, iar din Ungaria putem aminti piesele de dată mai târzie 
de la Barcs25 şi Tiszabecs26, care măsoară 11,35 şi, respectiv, circa 12 m. 

Înălţimea redusă a pereţilor piesei de la Bizere, o recomandă 
pentru navigaţia în ape mai liniştite, cum erau cele ale râurilor 
interioare. După cum se înţelege din sursele scrise sau din ilustraţia 
Evului Mediu târziu, astfel de vehicule au fost folosite pentru scopuri 
dintre cele mai diverse, inclusiv pentru transportul materialelor de 
construcţie27. Este imposibilă imaginarea existenţei unor tipuri de 
habitat precum cel de la Bizere în absenţa vehiculelor de transport pe 

 
20 Metode utilizate frecvent în Europa pentru datarea ambarcaţiunilor descoperite, 
încă din anii '60 ai secolului trecut (vezi S. McGrail, R. Switsur, Medieval Logboats, în 
Medieval Archaeology, 23, 1979, p. 230; Hutchinson, Medieval Ships, p. 12; Arnold, 
Pirogues monoxyles, 1, p. 15-19; Anna Pazdur, M. Krąpiec, A. Michczyński, W. Ossowski, 
Radiocarbon and Dendrochronological Dating of Logboats from Poland, în Radiocarbon, 
43, nr. 2A, 2001, p. 403). 
21 Arnold, Pirogues monoxyle, 2, p. 7-8, pentru o prezentare a principalelor clasificări 
operate în Occidentul european în legătură cu bărcile monoxile. 
22 În lipsa unor datări obiective, referirile la ele vor fi strict tehnice. 
23 Iuraşciuc, O monoxilă, p. 57-58, fig. 1-2; Chelcea, Luntrele monoxile, p. 362-363; 
Botzan, Drumuri, p. 14. 
24 Botzan, Drumuri, p. 15. 
25 K. Magyar, A középkori barcsi bödönhajó feltárása és kormeghatároyása, în vol. Az 
erdö és a fa régészete és néprajza, szerk. Gömöri J., Sopron, 2007, p. 181; Tóth, Adatok, 
p. 879-880. 
26 Tóth, Adatok, p. 880-881, Fig. 16. 
27 Vezi reprezentarea din 1485, la G. Binding, N. Nussbaum, Der mittelalterliche 
Baubetrieb nördlich der Alpen in zeitgenössischen Darstelungen, Darmstadt, 1978, p. 
141. 

 │86 



Amprenta de barcă│ 

apă. În acelaşi timp, trebuie să admitem că descoperirea nu limitează 
întrebuinţările din epocă, doar le particularizează la un singur capitol. 
Cel puţin plute, dacă nu chiar nave de tonaj mai mare, au slujit mereu la 
transportul pietrei şi al sării. 

Cum s-a văzut, amprenta de mortar nu a furnizat detalii de fibră 
lemnoasă care să ajute la determinarea tipului de arbore din care s-a 
confecţionat ambarcaţiunea. Aceasta chiar în contradicţie cu mărturia 
scândurilor care se aflau în interiorul său. Prin urmare, tot analogiile 
trebuie invocate pentru o gamă a posibilităţilor. 

În privinţa contextului descoperirii, cea mai apropiată 
asemănare o regăsim pe Mureş, în aval de situl nostru, mai exact, la 
confluenţa cu Tisa, la Orozlanos, unde vechi cercetări arheologice au 
anunţat descoperirea unor resturi de barcă în perimetrul ocupat de 
fosta abaţie28. O bună comparaţie se poate face şi cu mijloacele de 
navigaţie timpurii de pe râul Oder (Silezia, Polonia), din intervalul 
secolelor XII-XIII. Teritoriul mai are avantajul de a fi cunoscut şi 
mănăstiri cisterciene (Lubiąż – Leubus, Trzebnicy – Trebnitz) care au 
obţinut privilegii pentru transport de heringi şi sare din Pomerania. 
Pirogile stau şi acolo pe primul loc între descoperiri, unele fiind chiar 
mai lungi decât barca noastră29. Tot zona polonă a beneficiat şi de 
cercetarea a cel puţin trei loturi de bărci-jucării inspirate formal după 
piese funcţionale. Să notăm, totodată, că tipul cel mai comun posedă 
contururi similare cu ale bărcii de la Bizere, iare în clasificare predomină 
piesele cu fundul plat, iar primul loc este deţinut de ambarcaţiunea fără 
bancă. Tipul s-au utilizat în primul rând pentru transport de persoane, 
pescuit şi abia la urmă pentru transporturi de mărfuri30. Prin urmare, 
chiar dacă barca de la Bizere este o descoperire izolată pentru teritoriul 
României şi cu totul insolită ca modalitate de conservare, adică în 
amprentă negativă, comparaţiile ne conduc la concluzia că piesa a avut 
o formă comună, larg utilizată geografic şi fără limite cronologice 
stricte.  

Dacă arheologic ni s-au transmis date mai ales în legătură cu 
bărcile monoxile31, în iconografie situaţia se prezintă în favoarea 

                                                 
28 K. Juhász, Die Stifte zur Tscanader Dioceze im Mittelalter. Ein Beitrag zur 
Frühgeschichte und Kulturgeschichte des Banats, Münster, 1927, p. 66; D. Țeicu, 
Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Reşiţa, 2007, p. 113. 
29 Ambarcaţiuni de acest tip se regăsesc chiar şi în zone unde avem clar atestată 
funcţionarea unor şantiere navale ce produceau în număr mare bărci asamblate, cum 
este cazul pentru Wolin (Polonia). Vezi W. Filipowiak, Die Häfen unde der Schifbau an 
der Odermündung im 9.-12. Jahrhundert, în vol. Untersuchungen zu Handel und Verker 
der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, Göttingen, 1989 
(Filipowiak, Die Häfen unde der Schifbau), p. 351-398. 
30 S. Moździoch, Usum aquarum. Der Fluß im frühmittealterlichen Altag Schlesiens, în 
vol. Život v archeologii středověku, ed. Jana Kubková, J. Klápště, M. Ježek, P. Meduna 
et al., Praga, 1997, p. 467-474. 
31 Să amintim, în treacăt, că deşi avem dispozitivul portuar de la Păcuiul lui Soare, cu 
date certe care mărturisesc performanţele flotilei bizantine în secolele X-XI, niciun fel 
de ambarcaţiune contemporană nu i se poate asocia. Vezi P. Diaconu, D. Vîlceanu, 
Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, I, Bucureşti, 1972, p. 25. 
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pieselor asamblate. Însă, imaginile sunt de luat în seamă sub rezerva de 
a fi supuse licenţelor artistice, formaţiei meşterilor şi perioadelor târzii 
în care s-au realizat. Pentru ele, este posibil ca schematizările să fi 
apărut tocmai din lipsa materialelor reale din care schiţele de bază să se 
fi alimentat32. Totodată, figurările aparţin în special unor programe 
iconografice cu caracter religios şi ele nu se integrează foarte strict 
mediului fluvial, ci mai degrabă celui marin (ex. Iona, pescuitul 
miraculos al lui Isus, ciclul Sf. Nicolae etc.). Cele mai puţine şanse de 
reprezentare au avut bărcile de pe râuri, deoarece, datorită cadrelor 
culturale care au dat tonul iconografiei (ebraic şi grec), marea a avut 
întâietate. Din aceste considerente, incertitudinile rămân în privinţa 
formelor alese pentru figurarea de bărci, alimentate fiind şi de 
schematismul redării, caracteristică generală ce domină iconografia 
europeană şi pe care o regăsim încă din secolul al XI-lea în Tapiseria de 
la Bayeux33. După cel din urmă moment cronologic, mărturia 
iconografică europeană a devenit abundentă, depăşind treptat 
constrângerile impuse de o tematică religioasă prea rigidă.  

În cazul monoxilelor, cele mai vechi imagini din regat sunt 
prezente în miniaturile Cronicii pictate de la Viena (mijlocul secolului al 
XIV-lea). Pe de altă parte, o mărturie veche din mediul cultural ortodox 
pare a fi o miniatură de pe un evangheliar al mănăstirii Bistriţa, datat în 
secolul al XV-lea34. Este cazul să atragem atenţia că asemenea tipuri de 
ambarcaţiuni au fost figurate şi pe frescele din secolele XVI-XVII, cu 
deosebire păstrate în nordul Moldovei. O asemenea barcă a fost redată 
în pridvorul catedralei Sfânta Paraschiva din Roman, pe o frescă ce 
ilustrează Viaţa Sf. Nicolae, datată în secolul al XVI-lea35. Tot în veacul al 
XVI-lea a fost realizată fresca bisericii Învierii Domnului de la Suceviţa, 
unde, deservind aceeaşi temă iconografică, au fost pictate trei bărci de 
dimensiuni reduse; însă, detaliile lor tehnice lipsesc, ceea ce ne pune în 
imposibilitatea de a spune clar dacă este vorba despre ambarcaţiuni 
monoxile sau asamblate. Ca şi o altă presupusă monoxilă de la Neamţ, 
şi cea de la Suceviţa are extremităţile diferenţiate, cu un vârf (prora) şi 
extremitatea opusă  rotunjită (pupa). 

Bazate pe iconografie, interpretările tipologice rămân ambigue, 
iar documentele scrise, cu toate că pun la dispoziţia cercetării 
numeroase atestări ale ambarcaţiunilor, fac prea puţine diferenţieri 
între categorii. Primele atestări cronistice ale monoxilei, sunt legate de 
bărcile cu care bizantinii au traversat Dunărea la 1148, pentru a lupta 

                                                 
32 Toate cercetările arheologice mai noi diminuează reţinerea faţă de „iconografia 
ideală”, mărturisind că există sincronizări şi o aliniere generală a spaţiilor noastre la 
cultura materială vest- şi central-europeană. 
33 Document vizual foarte des invocat pentru capitolele de cultură materială ale 
epocii.  
34 I. I. Solcanu, Artă şi societate românească (sec. XIV-XVIII), Bucureşti, 2002 (Solcanu, 
Artă şi societate), p. 70. 
35 I. I. Solcanu, Imagini ale mijloacelor de transport în pictura murală din Moldova 
(secolele XV-XVII), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, Iaşi, 
XX, 1983, p. 273; Idem, Artă şi societate, p. 71, Fig. 22. 

 │88 



Amprenta de barcă│ 

împotriva cumanilor36. Tot în zona Dunării au fost atestate bărci, la 
1445, cu ocazia relatării lui Walerand de Wawrin despre derularea 
pregătirilor de luptă ale flotei de cruciaţi de pe Dunăre în scopul 
asedierii Silistrei, Turnului şi Giurgiului ce se găseau sub ocupaţie 
turcească37. Când documentele privitoare la arealul nostru se 
înmulţesc, avem ştiri despre bărci până şi în secolul al XVII-lea38. 

În arealul văii Mureşului menţiunile sunt mai puţin precise, însă 
ambarcaţiunea de faţă poate fi socotită drept una dintre acele naves 
numite în documente din secolele XII-XIII. Termenul latin este general, 
astăzi fiind chiar în contradicţie cu ceea ce s-ar înţelege printr-o „navă”. 
Este, de asemenea, evidentă o oarecare comoditate a traducătorilor în 
a face efortul de înţelegere a realităţii din spatele termenului. Este 
dificil de stabilit care i-a fost numele băştinaş, din afara denumirii 
convenţionale de cancelarie. El putea fi de o formă strict locală ori 
poate doar tipică pentru artera Mureşului. Dar, terminologia sa putea fi 
şi mai complicată, având în vedere mediul lingvistic cosmopolit al 
mănăstirilor zonei. 

Cert este faptul că ambarcaţiunile abaţiei Bizere sunt  
menţionate ca tranzitând sare pe Mureş în anul 118339, cu toate că, în 
asociere cu izvoarele activităţii altor aşezăminte monastice de pe 
aceeaşi arteră, ele sunt de presupus şi pentru perioada anterioară. În 
1138, erau deja amintite obligaţiile locuitorilor din Șeitin (jud. Arad) 
legate de drepturile de sare ale mănăstirii Dömös (Ungaria) şi care 
presupuneau efectuarea, cu două „nave”, a şase transporturi de sare 
pe an40. 

Revenind la documentul din anul 1183, aflăm şi că după modelul 
mănăstirii Bizere (Bisra) îşi primeşte privilegiile privitoare la transportul 
sării şi biserica episcopală din Nitra („…cu aceleaşi privilegii pe care le 

                                                 
36 Fontes historiae daco-romanae. III. Scriitori bizantini (sec. XI-XIV), ediţie Al. Elian – N. 
Şerban-Tanaşoca, Bucureşti, 1975, p. 233-235. 
37 „Şi s-a făgăduit acel domn al romînilor [Vlad Dracul – n. n.] că, pentru a călăuzi 
galerele pe rîu, el le va da patruzeci sau cincizeci de vase numite monoxile [manoques 
în original – n. n.] care sunt făcute dintr-o singură bucată ca o // troacă pentru porci, 
lungi şi înguste şi cu mulţi luptători înăuntru, în unele mai mulţi, în altele mai puţini”, 
Călători străini despre Ţările Române, I, volum îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, 
1968, p. 86; C. C. Giurescu, Construcţii navale în Principatele Române în secolele al XVII-
lea şi al XVIII-lea, în vol. Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 318. 
38 Călători străini despre Ţările Române, III, volum îngrijit de Maria Holban (redactor 
responsabil), Maria Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, 1971, p. 
89; Solcanu, Artă şi societate, p. 70. 
39 Vezi Anexe. Cronologia abaţiei Bizere, din prezentul volum. 
40 Documente privind istoria României. Veacul: XI, XII şi XIII. C. Transilvania, I (1075-1250), 
Bucureşti, 1951 (DIR.XI-XIII.C.), p. 2-3; G. Kovach, Date cu privire la transportul sării pe 
Mureş în secolele X-XIII, în Ziridava, XII, 1980, p. 195 (cu menţiunea că autorul comite o 
eroare de lectură a textului, rezultând astfel extinderea obligaţiei de transport şi 
asupra locuitorilor din Sâmbăteni, localitate amintită însă doar ca punct pentru 
depozitarea sării de către slujbaşii din Şeitin); Iambor, Drumuri şi vămi, p. 77; Gh. 
Anghel, Viorica Suciu, Mărturii ale practicării plutăritului în Transilvania din antichitate, 
evul mediu şi perioada modernă. Rolul oraşului Alba Iulia în istoria plutăritului, în 
Apulum, XL, 2004 (Anghel, Suciu, Mărturii), p. 369. 
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au năvile mănăstirii din Bisra în ce priveşte cumpărarea şi transportarea 
sării fie la Arad fie la Seghedin…”41). Cum vor fi arătat aşa-numitele 
naves nu se poate spune cu certitudine, însă este plauzibil ca, în secolul 
al XII-lea, abaţia de la Bizere să fi deţinut mai multe asemenea piese. 
Din aceeaşi sursă mai cunoaştem şi cel puţin un tip de transport realizat 
cu ajutorul lor, cel al sării. 

Încercările de reconstituire a aspectului ambarcaţiunilor de pe 
Mureş s-au bazat în special pe unele menţiuni documentare, cum este 
cea din timpul domniei lui Andrei al II-lea, într-un document regal 
amintindu-se trei tipuri vase, diferenţiate după mărime, care circulau pe 
Mureş42. Diferenţele par a fi fost date numai de capacitatea de 
încărcare, adică de ceea ce astăzi poartă numele de tonaj43. Din păcate, 
privilegiul reînnoit la 1289 de către Ladislau al IV-lea, repetă simplu 
clasificarea, îngrijindu-se doar de menţionarea sumelor percepute ca 
vamă44. 

Devine astfel evident faptul că nu avem de-a face doar cu plute 
al căror lemn să fi fost comercializat în punctele de desfacere a sării45, 
ci şi cu o parte a ambarcaţiunilor ce reprezentau investiţii care motivau 
efortul considerabil al tragerii la edec, deci navigarea în amonte. O 
dovadă incontestabilă, în acest sens, ne este oferită de documentul 
anului 1222, prin care se reînnoieşte privilegiul cavalerilor teutoni din 
Țara Bârsei. Potrivit lui, navele ordinului circulau pe Mureş şi Olt, atât în 
aval, cât şi în amonte („Am mai îngăduit zişilor fraţi să ţină liber pe râul 
Olt şase năi şi pe râul Mureş alte şase, care să ducă sare prin tot regatul 
nostru la mers în jos, iar la venit în sus să aducă alte lucruri”)46. În 1230, 
situaţia reapare într-un document redactat după modelul privilegiilor 
abaţiei de la Bizere, în care se amintește transportul mărfurilor pe 
Mureș în ambele direcţii47. Putem bănui că aceasta a fost modalitatea 
de vehiculare a unei părţi importante a culturii materiale cu origini 
occidentale, regăsite în situri precum cel de la Bizere. Prin urmare, 
                                                 
41 DIR.C.XI-XIII, I, p. 15. 
42 DIR.C.XI-XIII, I, p. 289. 
43 Nu putem spune cu certitudine cum arăta ambarcaţiunea de mari dimensiuni 
numită carina. Folosirea unui termen special poate sugera o diferenţiere faţă de 
obişnuitele şi mult invocatele plute. Pentru epoca romană, termenul denumea chila 
navei, anume componenta principală a scheletului, aşezată pe axa longitudinală a 
acesteia, termen transmis şi în latina medievală, probabil sub influenţa terminologiei 
marinăreşti specifice Levantului. Vezi Pomey, Reith, L'archéologie navale, p. 58. S-ar 
putea să fie vorba de extinderea termenului de la un element la întreaga navă, chiar 
în legătură cu anumite caracteristici ale ei. Desigur că, în momentul de faţă, nu se 
poate clarifica dacă numele navei se leagă de forma sa ori de capacitatea de 
transport. Contextul în care apare menţionată ar pleda pentru a doua variantă, în 
vreme ce sensul cuvântului trimite la prima. 
44 Documente privind istoria României. Veacul XIII. C. Transilvania, vol. II (1251-1300), 
Bucureşti, 1952 (DIR.C.XIII), p. 309-310. 
45 Afirmaţia noastră vine să contrazică ideea conform căreia, până în secolul al XVIII-
lea lemnul „plutelor” era comercializat consecvent la finalul cursei, şi pe care o 
întâlnim, spre exemplu, la Anghel, Suciu, Mărturii, p. 373. 
46 Vezi DIR.C.XI-XIII, I, p. 182-184, 187-188. 
47 Vezi Anexe. Cronologia abaţiei Bizere. 
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ambarcaţiunile nu erau limitate doar la transportul de sare, încărcătură 
de bază, a cărei importanţă a distras atenţia cercetării de la 
documentarea riguroasă a transportului altor tipuri de mărfuri. Spre 
exemplu, sub domnia lui Ladislau al IV-lea erau menţionate bărcile care 
coborau pe Someş48, iar întâmplarea face ca documentul în cauză să 
asocieze navele cu transportul de piatră şi var (calcar?) pentru 
construcţie (caementum)49. Este singura dovadă scrisă care ne-a 
parvenit în legătură cu problemele, socotite prea banale, ale 
materialelor şi şantierelor de construcţie, tematică ce integrează şi 
funcţionalitatea secundară a piesei prezentate de către noi. 

Tipul de ambarcaţiune descoperit nu este unul care să fi ajuns în 
zona văii Mureşului numai datorită călugărilor benedictini. Cel mai probabil 
el face parte dintr-o veche zestre, a cărei perpetuare s-a datorat doar 
continuei civilizări a teritoriului. Contribuţia monahilor trebuie să fi fost 
îndreptată, eventual, înspre modalitatea de finisare a lucrării, a unei 
flotabilităţi foarte bine calculate, a participării sale la activităţi diversificate 
şi deservite de instalaţii portuare, nu numai de ancoraj pentru transport de 
persoane şi materiale, dar şi pentru construcţie şi reparaţie navală.  

Deja menţionarea porturilor ne conduce obligatoriu către un 
domeniu de studiu generos şi încă insuficient abordat. Astfel, discuţia 
poate fi continuată prin analiza a ceea ce reprezintă nou descoperirea 
amprentei de barcă pentru cunoaşterea instalaţiilor speciale şi 
sezoniere asociate şantierelor de construcţie (ateliere, schele, locuri de 
pregătire a materialelor). Cercetarea arheologică a furnizat doar unele 
indicii care arată că atelierele necesare zidăriilor mănăstireşti au 
existat. La Bizere a funcţionat un atelier de pietrărie (identificat după 
numeroasele aşchii de gresie pe care le-a lăsat pe o suprafaţă 
apreciabilă din zona bazilicii)50, dar posibil şi cuptoare de ars cărămida 
(sugerate prin rebuturi care, în eventualitatea producerii în alt loc, nu 
aveau de ce să fie transportate la locul de construcţie)51, precum şi o 
fierărie pentru produs/reparat unelte manuale52.  

Cu o mai mare uşurinţă, în investigaţiile arheologice, au fost 
recunoscute cuptoarele de ars piatră de var. Acestea presupun atât 
apropierea materiei prime, fundamentală, respectiv a calcarului de 
bună calitate, cât şi a sării şi a lemnului, dimpreună cu instalaţia de 
realizare, care este şi are forma unui cuptor special53. Gropile de 

                                                 
48 Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár, kiad. Wenczel 
G., XI, Budapest, 1873, p. 561; DIR.C.XIII, II, p. 390. 
49 Cum pasta de var ori de mortar încă nu se inventase, ar fi normal să apreciem că 
fusese vorba despre piatră de var. 
50 Parte a cercetării care urmează să fie tratată în alt studiu. În acest volum, mai este 
amintit la subcapitolul dedicat capelei funerare. 
51 Problematica lor specială va fi tratată tot în studii viitoare. 
52 Până acum, existenţa lor este indicată doar de lupe de fier şi numeroase fragmente 
de zgură descoperite pe un perimetru larg din şantierul arheologic. 
53 Vezi despre vărărit, R. O. Maier, Procedee populare de obţinere a varului în zona 
Bicazului, în vol. Etnografia Văii Bistriţei. Zona Bicaz, Piatra Neamţ, 1973, p. 581; D. 
Rusan, M. Zahariuc, Zona etnografică Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung 
Moldovenesc, 1996, p. 92-94; D. Prigent, C. Sapin, La construction en pierre au Moyen 
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amestec, mai exact, locurile în care varul nu era produs prin ardere, ci 
prin stingere, pentru a intra în compoziţia destinată liantului de zidire, 
se localizează diferit. Aceste aranjamente pentru preparat şi folosit 
mortar sunt cu adevărat rar semnalate şi, pe cât se pare, există încă 
probleme în a fi recunoscute ca atare. O groapă în formă de calotă, cu 
mult mortar placat prin rigidizare în jurul ei, s-a descoperit la 
mănăstirea benedictină din Kufstein (Austria), unde a fost asociată unui 
şantier activ în preajma anului 130054. De pe teritoriul actual al 
României am putea cita cazul gropii de ars varul (?) şi de amestec din 
cetatea Râşnov, care iniţial a fost publicată drept cisternă55. O 
asemenea instalaţie, de formă patrulateră, având marginile ranforsate 
cu ajutorul unor scânduri din lemn, a fost surprinsă şi în situl de la 
Şcheia56.  

Iconografic, acest tip de anexă a şantierelor de construcţie este 
mult mai bine reprezentat57. Una dintre cele mai vechi gropi de var a 
fost ilustrată în perioada anilor 1181-1185 (Pl. 42/d). Este astfel conturată 
încât dă impresia unei amenajări anume. În reprezentările mai târzii, din 
secolul al XV-lea, aceleaşi gropi nu mai au cadre, ci avem doar sugestii 
de grămezi în care se intervine cu o sapă58. Cu totul rar, marginea 
gropii din dreptul muncitorului care face mixtura este protejată de o 
scândură59, două60 ori trei61. Uneori, apar şi improvizaţii de şoproane 
pentru acoperirea lor62. Şi în Cronica pictată de la Viena (scena 
construcţiei catedralei din Oradea) avem una dintre reprezentările  
unei gropi de amestec ce a fost plasată pe un şantier de construcţie. 
Dacă materialul de amestecat se aducea cu căruţa63, mortarul se 
transporta în coveţi64 sau ciubere65. Dar, problemele legate de 
dificultatea de transport au fost în general rezolvate prin plasarea 
apropiată a locului de amestec faţă de cel al construcţiei. Şi, adesea, 
era suficientă o groapă fără o formă anume ori vreo grijă pentru 
delimitarea ei. Dar, amestecul trebuia protejat pentru a nu se scurge 
                                                                                                                         
Âge, în vol. J.-C. Bessac, Odette Chapelot et al., La construction. Les matériaux durs: 
pierre et terre cuite, Paris, 2004 (Prigent, Sapin, La construction), p. 138. 
54 Christa Farka, Zum Ausstellungsthema: Fundort Kloster. Klosterarchäologie der 
Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes, în vol. Fundort Kloster. 
Archäologie im Klorsterreich, hrs. A. Horst, Wien, 2000, p. 35. 
55 A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii și cetăţi din Transilvania și teritoriile 
învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005 (Rusu, Castelarea carpatică), p. 117. 
56 Rusu, Castelarea carpatică, p. 177. 
57 Prigent, Sapin, La construction, p. 138. 
58 Cf. N. Nussbaum, Katalog, în vol. Der mittelalterliche Baubetrieb nördlich der Alpen in 
zeitgenössischen Darstellungen, hrs. G. Binding, N. Nussbaum, Darmstadt, 1978 
(Nussbaum, Katalog), p. 160, 130 (cu datări la 1468, 1473, 1480). 
59 Nussbaum, Katalog, p. 191, 132-133 (cu datări la cca. 1436, 1491). 
60 Nussbaum, Katalog, p. 163, 171 (cu datări la 1365, 1499). 
61 Nussbaum, Katalog, p. 170, 185 (datat la cca. 1478). 
62 Nussbaum, Katalog, p. 135 (datat la 1411). 
63 Nussbaum, Katalog, p. 139 (datat la 1472). 
64 Nussbaum, Katalog, p. 127, 159-160, 157-158, 173, 164, 144-145, 132-133 etc. (cu datări 
la 1181-1185, 1310-1325, 1380, 1411, circa 1440, 1451, 1476). 
65 Nussbaum, Katalog, p. 134-135, 138-139, 131 (cu datări la 1411, 1472, 1485). 
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haotic. Fundul varniţelor se putea rezolva, prin izolarea obţinută de 
întărirea mortarului de la primele tranşe preparate. 

Ne este aproape imposibil să imaginăm barca metamorfozată în 
recipient cu rost de preparat mortarul de la Bizere ca singura utilitate 
de acest fel care a funcţionat pe insulă. Ideea este susţinută în primul 
rând de situarea sa la o distanţă considerabilă faţă de principalele 
clădiri ale abaţiei. Construcţiile cele mai importante de la mănăstire s-
au derulat într-o perioadă de câteva decenii în secolului al XII-lea, şi 
funcţionarea unei singure gropi de amestec un timp atât de îndelungat 
ar fi imposibilă. Să specificăm doar situaţia din interiorul refectoriului, 
unde o peliculă de mortar s-a scurs peste podele din cărămidă, probabil 
cu prilejul unei reparaţii. Dar acolo, acelaşi mortar a fost sigur 
transportat cu recipiente mobile. 

Putem deduce că schimbarea destinaţiei bărcii a survenit, în 
primul rând, ca urmare a degradării ei, deoarece prepararea mortarului 
se putea realiza şi în moduri mai puţin costisitoare decât prin 
sacrificarea unei bărci aflate în perfectă stare de funcţionare. Însă, 
modificarea utilităţii piesei de la Bizere nu trebuie privită ca un act 
izolat, practica fiind dovedită prin descoperiri arheologice din zone 
europene66. Peste tot a fost vorba despre simple „reciclări” la care se 
recurgea din motive pragmatice. La fel de pragmatică este şi prezenţa 
acestei ambarcaţiuni la abaţia Bizere. Ea se integra perfect în ambianţa 
economică a regiunii, din perioada secolelor XII-XIII, aşa cum este 
relevată de documentele referitoare la transporturi pe Mureş şi de 
topografia locală, cu o insulă ce obliga, în primul rând, la dotarea 
complexului cu ambarcaţiuni pentru trecerile dintre cele două maluri 
ale râului şi accesul la posesiunile deţinute. 

 
Adrian Andrei RUSU, Oana TODA 

 
 

THE BOAT IMPRINT 
Abstract 

 
A mortar imprint of a boat was identified in the Bizere island area 

located southwards from the tower fountain. The boat has been reused for 
the preparation of the binder necessary for building the above mentioned 
construction or for some other buildings located in that specific area, yet 
unidentified. This particular secondary use of the boat allowed the 
preservation of its shape and the transmission of a number of technical 
details regarding its structure. 

It’s dimensions (12,25 m long, 1,15-1,20 m wide, 0,48 m exterior height) 
help us place it in the same category as other large vehicles uncovered on 

                                                 
66 Părţi ale bordajelor provenind de la două ambarcaţiuni din scânduri au fost 
întrebuinţate la realizarea unei îndiguiri pe malul râului Don în Doncaster (Anglia). 
(Allen et al., Reused Boat Planking, p. 282). O altă barcă a fost reutilizată într-un atelier 
din cartierul meşteşugăresc al şantierului naval de la Wolin (Polonia) (Filipowiak, Die 
Häfen unde der Schifbau, p. 363, 388, Abb. 27). 
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present day territories of Romania and Hungary. However, it is unclear how 
should this artefact be classified from the construction technique’s point of 
view: log boat or plank boat. The general appearance points towards a plank 
watercraft, but an in-depth analysis highlights the absence of any obvious 
elements and rather suggests that the discovery represents a one-piece boat. 
Therefore, it is either the case of a well done and unified plank construction, 
with no significant deterioration, or, most likely, that of a log boat, which 
copied the formal characteristics of a plank boat.  

This type of watercraft was of common shape and widely spread across 
Europe, as one can easily find from both archaeological and iconographic 
sources, without any precise chronological frame for its use. 

The dating of the boat has, however, originated from the context of 
discovery. The change in function had most likely taken place during the 12th 
century, and the dating of its construction could be set even at the second 
half of the previous century. 

The boat from Bizere is an important archaeological evidence of a 
certain type of watercraft so far only assumed as navigating the inland waters 
of Transylvania during the Middle Ages. It is one of the so-called naves, 
frequently mentioned by the written sources in connection with salt 
transportation on the Mureş River (some documents directly link these boats 
to Bizere abbey). The highly hydrodynamic shape of the boat’s ends suggests 
that it was easy to manage could have even carried other types of 
merchandise when navigating upstream, most certainly the transport of salt 
being just one of its many uses. 

The artefact fits perfectly the economic environment of the abbey 
during the 12th and 13th centuries, as shown by written documents stating its 
major role in the Mureş River transportation. Furthermore, the site’s location 
on an island gives watercrafts an extremely important role in connecting the 
abbacy to the river banks and to its possessions. 

The discovery of the boat at Bizere monastery stands out especially 
because of its peculiar way of preservation, and for the fact that, on the 
territory of present-day Romania, it is the only inland means of navigation 
with a clear dating based on an archaeological context, as well as one of the 
few known remains belonging to medieval construction sites. 



Planşa 38. Vedere generală dinspre turnul fântânii spre S 74 (2008) 



Planşa 39. Plan general cu secţiuni şi profil din zona amprentei de barcă  
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Planşa 40. Vedere generală cu amprenta de barcă (2008)  
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Planşa 41. Amprenta bărcii - detalii (2008) 
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