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Medieval Knives Discovered in Bizere Abbey (Arad County) 
Abstract. The aim of this paper is to present a group of artefacts discovered during nine 
archaeological research campaigns conducted at the Abbey of Bizere (Arad County). After the 
initial cleaning process, from a total of 85 of these finds, 12 displayed the craftsman’s mark on 
their surface. The process also made it possible to identify general chronological indicators based on 
a handle’s bronze rivets. Based on these details, three major categories were present in our batch: 
thorn-shaped artefacts, items with lamellar handles or bronze plates and those with a lamellar 
handle and a “neck.” The articles examined in this study can be correlated with similar discoveries 
within the geographical area of the medieval Kingdom of Hungary. 
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Introducere 
În completarea contribuţiilor existente privind cunoaşterea culturii 

materiale medievale şi premoderne, articolul de faţă prezintă o categorie de 
bunuri arheologice descoperite în cadrul a nouă campanii de cercetare, 
cuprinzând un lot de 86 de artefacte1, din care 77 cuţite, iar nouă asociate 
acestora (plăsele, plăcuţe şi cute). Se va discuta astfel tipologia, mediul de 
provenienţă, precum şi unele detalii utile în datare. 

Pe unele dintre ele am identificat semne de meşter (12), iar pe altele 
plăcuţe din bronz folosind la demarcaţia lamei de mâner, precum şi nituri 
pentru fixarea plăselelor (confecţionate din acelaşi material). Menţionez că 
pentru o parte a pieselor este greu de identificat o utilitate, deoarece sunt 
lame fragmentare, care puteau proveni şi de la alte artefacte, cum ar fi 
foarfecile şi bricele. 

Pornind de la consideraţia potrivit căreia cuţitul era indispensabil vieţii 
cotidiene medievale, deoarece avea o arie largă de folosire, de la unealtă la 
ustensilă medicală, se poate afirma că era folosit de fiecare persoană 
indiferent de statut, vârstă sau sex2. Istoriografia de caz, coroborată cu 
menţiunile registrelor vamale, precizează totuşi unele nuanţări, în funcţie de 
utilitate, posesori şi provenienţă. Astfel, sunt întâlnite cuţitele pentru pâine, 
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2 Rusu 2008, p. 81. 
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cuţitele folosite de femei, cele stiriene, de Nürnberg, vieneze, de Regensburg 
etc3. 

Cum s-a afirmat adeseori, cuţitele au beneficiat de prea puţină atenţie 
în mediul cercetării ştiinţifice româneşti, preocupările pentru publicarea 
materialului arheologic fiind modeste, atitudine justificată şi prin faptul că 
restaurarea şi stabilizarea acestora se face obligatoriu în laborator. După 
îndepărtarea compuşilor de coroziune, rezultatele obţinute pot fi 
surprinzătoare, de la apariţia mărcilor de meşter la evidenţierea altor 
caracteristici tehnice. De asemenea, se pot face încadrări tipologice, întrucât 
stratul coroziv este, în anumite cazuri, atât de gros şi aderent încât 
interpretarea poate suferi erori. 

Prin demersul de faţă doresc să includ în circuitul ştiinţific aceste 
elemente ale culturii materiale medievale, la care se adaugă şi patru piese, 
probabil premoderne, descoperite tot la Bizere, pentru a completa harta 
celor din arealul actual al României. 

 
Contextele descoperirilor 
Abaţia Bizere, menţionată în documente, iniţial ca Bisra sau Bistria4, a 

început să fie cercetată arheologic în anul 1981 de către Mircea Rusu, 
Gheorghe Pascu Hurezan şi Mircea Barbu. Săpăturile au scos la iveală ziduri 
presupuse a fi cele ale bisericii abaţiale, precum şi un val cu palisadă şi şanţ, 
dispus la extremitatea vestică a cimitirului. Sunt amintite şi două „cuţite”, 
însă la o examinare atentă s-au dovedit braţe de foarfecă. 

Cercetările arheologice reluate în anul 2001, respectiv, între 30 iulie şi 
23 august de către Complexul Muzeal Arad, au identificat pe latura nord-
vestică a sitului, părţi ale fundaţiei unei clădiri şi elemente dintr-o palisadă, 
identificată la sud-vest de respectivul edificiu5. În caroul C3 din sectorul B, 
este notată apariţia unui fragment (lamă) de cuţit la adâncimea de - 0,20 m, 
împreună cu fragmente de ceramică smălţuită, cahle şi cuie. Tot în acest an a 
fost găsită şi o piesă cu un mic peduncul la capăt (nr. inventar 17913) în 
caroul B2, la o adâncime de - 0,85 cm. 

În campania din 2002 s-au decopertat ruinele refectoriului abaţiei, 
continuându-se cu cercetarea palatului, a cimitirului şi a turnului cu fântână6. 
S-a notat în jurnalul de şantier descoperirea unui fragment de cuţit cu spin 
de fixare, în secţiunea C 5-6/1, împreună cu material osteologic animal şi cu 
fragmente ceramice. După ce a fost îndepărtat stratul de produşi de 
coroziune, a reieşit că de fapt era vorba de o unealtă pentru scobit. 

                                                           
3 Holl 1994-1995, p. 169-177, 179; Holl 2000, p. 23. 
4 Pentru o analiză detaliată, a se vedea Rusu, Burnichioiu 2011, p. 13-14. 
5 Rusu et alii 2002, p. 136-137. 
6 Hurezan et alii 2003, p. 127-128. 
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Anul 2003 este cel în care a fost identificată biserica principală, cu cele 
trei nave şi două suprafeţe de mozaic pavimentar, policrom, una situată în 
nava principală şi una în absidă7. Din timpul acestei campanii provin trei 
piese, după cum urmează: în secţiunea S J’12-13-14-15, □ 3, la adâncimea - 
0,50 m, un cuţit fragmentar cu „gât” (24 iulie 2003); în S J’K’11 un cuţit care 
avea pe mâner trei nituri din bronz pentru prinderea plăselelor (30 iulie 
2003) şi în S J’1C’11, □ 1-2, la adâncimea - 1,60 m, un mâner de cuţit cu 
două orificii pentru nituri. 

Pe parcursul cercetărilor din 2004 au fost descoperite 17 cuţite, acest 
număr datorându-se faptului că a fost surprins refectoriul abaţiei, care avea 
o anexă din lemn pentru bucătărie8. Astfel, din secţiunile S J’HG, T2, T3, T4, 

C 9, S 2, S 3, S 5, S 8, S 11, S 13, S 19, S 20, S 21, de la adâncimi cuprinse 
între - 0,30 şi - 0,60 m, provin o parte din piesele care fac obiectul cercetării 
de faţă. 

În campania desfăşurată în decursul anului 2005, cercetările s-au 
concentrat în perimetrul fostului claustru, unde au fost localizate urmele 
fântânii şi ale aducţiunii de apă din curtea interioară şi au fost scoase la 
iveală numeroase fragmente de sculptură, provenind de la porticul care 
înconjura curtea9. În acest an, în 10 din cele 19 secţiuni cercetate, au fost 
descoperite 15 cuţite (S 23, S 24, S 26, S 28, S 31, S 33, S 36, S 38, S 39, S 
40), toate la adâncimi cuprinse între - 0,25 şi - 0,90 m. La acestea se adaugă 
două plăsele din os, dintre care una aproape întreagă. 

În timpul cercetărilor din 2006 au fost abordate urmele capelei situate 
în cimitirul abaţiei şi, foarte important pentru subiectul nostru, un atelier de 
fierărie, astfel explicându-se existenţa fragmentelor de zgură din fier 
rezultate din mai multe campanii10. În cinci din cele 16 secţiuni deschise au 
fost identificate 11 cuţite (S 43, S 44, S 46, S 49, S 51), la adâncimi cuprinse 
între - 0,10 şi - 0,86 m. 

În anul 2007 a continuat cercetarea claustrului şi a zonei de la vest de 
biserica abaţială, fiind descoperite urmele unui cuptor pentru pâine, izolat, la 
sud de fosta bucătărie a claustrului11. Din cele 16 suprafeţe cercetate, în 
şapte au fost descoperite cuţite (S 60, S 61, S 64, S 67, S 69, S 86A), la 
adâncimi cuprinse între - 0,34 şi - 0,56 m. Dintre cele şapte, un fragment de 
lamă ar putea proveni de la o foarfecă. 

În campania din anul următor au fost localizate mai multe anexe, care 
erau ataşate corpului principal al claustrului, pe laturile de vest şi sud-est. De 

                                                           
7 Hurezan et alii 2004, p. 123-124. 
8 Rusu et alii 2005, p. 152. 
9 Rusu et alii 2006, p. 161-162. 
10 Rusu et alii 2007, p. 157-158. 
11 Rusu et alii 2008, p. 138-139. 
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asemenea, a fost scoasă la iveală o amprentă de barcă folosită ca varniţă, 
după dezafectare12. Din totalul de 23 de secţiuni cercetate, în şase au fost 
identificate cuţite (S74/H, S 75, S 78, S 85, S 88, S 90), la adâncimi cuprinse 
între - 0,40 şi - 1 m, unul fiind descoperit izolat. În acest caz avem precizat 
contextul arheologic al piesei din secţiunea S 88, stratul conţinând cărămizi 
şi mortar, provenite de la un zid, tot aici găsindu-se o componentă de 
mozaic de formă romboidală din gresie verzuie. 

În anul 2009, cercetările au continuat în zona de vest a claustrului şi a 
bisericii abaţiale, urmărindu-se curăţarea şi conservarea primară a celor două 
suprafeţe cu mozaicuri13. Din cele 23 secţiuni deschise în această campanie, 
în nouă au fost găsite cuţite (S 93, S 97, S 101, S 103, S 105, S 107, S 108, S 
109, S 111), la adâncimi cuprinse între - 0,30 şi - 0,80 m. 

Ultima campanie arheologică a avut loc în vara anului 2014, atunci 
când s-au deschis nouă secţiuni, cercetarea contribuind la racordarea 
topografică a principalelor construcţii din preajma bisericii abaţiale. La sud 
de refectoriu a fost dezvelită o zonă în care erau preparate mortarele şi, 
foarte important pentru tema care ne interesează, urme ale activităţii 
metalurgice, confirmate de prezenţa fragmentelor de zgură din fier, bronz şi 
plumb. În jumătatea sudică a secţiunii 123 s-au identificat mai multe lentile 
cu pământ ars la roşu, precum şi urma unui cuptor cu diametrul de 0,90 m, 
utilitatea exactă a acestuia rămânând nesigură. Un lucru este cert, anume că 
această zonă este una tehnologică, neexistând urme clare de locuire, doar 
resturi osteologice animale şi fragmente ceramice, care nu aparţin unor 
complexe14. În acest an numărul cuţitelor descoperite (5) este mult mai mic 
raportat la campaniile anterioare, însă în S 117, la o adâncime de - 1,57 m, 
într-un strat răvăşit, a fost găsit cel mai frumos exemplar, prevăzut cu 
plăcuţe de bronz pe mâner şi un capăt decorativ din acelaşi material. În rest, 
majoritatea sunt de tipul cu spin şi un fragment de mâner, care ar putea 
proveni de la un cuţit de luptă sau de vânătoare. 

 
Descrierea pieselor 
Înainte de a începe descrierea propriu-zisă, voi face câteva precizări 

legate de terminologia utilizată pentru a defini părţile componente. Prima 
categorie tip de cuţite este cea cu spin, particularitatea fiind dată de spinul 
(pedunculul) pentru fixarea în mâner. A doua categorie este cea a cuţitelor 
cu mâner lamelar, pe care erau montate plăsele. Plăseaua este acea piesă, din 
corn, os, lemn sau alt material, care este prinsă de cuţit, cu ajutorul niturilor, 

                                                           
12 Rusu et alii 2009, p. 112-113. 
13 Rusu, Burnichioiu 2011, p. 122. 
14 Rusu et alii 2015, p. 71-73. 



Cuţite medievale descoperite la Abaţia Bizere (jud. Arad) 

79 

pe ambele părţi ale mânerului15. Am sesizat folosirea eronată a acestui 
termen, atunci când referirea era de fapt la mânerul cuţitului. Din această 
grupă se remarcă cele care au semne de meşter şi/sau cele cu plăcuţe (şi 
nituri) din bronz. Ultimul tip este format din cuţitele cu „gât”, a căror 
caracteristică este modelarea trecerii între lamă şi mâner sub această formă. 
Buterola a ajuns în lexicul nostru din limba franceză şi desemnează capătul 
inferior, decorat, al unei teci de sabie, pumnal sau cuţit de luptă. 

Pentru întocmirea catalogului descoperirilor am grupat artefactele în 
funcţie de campania în care au fost identificate, precizând, pe lângă 
dimensiuni, unele caracteristici constructive şi analogii, acolo unde s-au 
putut face. Notaţiile folosite în descriere sunt: L - lungime totală, Ll - 
lungime lamă; Lm - lungime mâner (Ls - lungime spin pentru cele de acest 
tip), ll - lăţime lamă (ls - lăţime spin), lm - lăţime mâner, grm - grosime 
muchie, Ln - lungime nit, d - diametru, dof - diametru orificiu, dn - 
diametru nit, don - diametru orificiu nit, Lp - lungime plăcuţă, lp - lăţime 
plăcuţă, Lg - lungime „gât”, lg - lăţime „gât”. 

 
A. Cuţitele 
2001 
1. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar şi lamă subţiată spre vârf şi îndoită16 

(nr. inventar 16885); lama este păstrată integral, iar mânerul fragmentar (rupt în 
dreptul unui orificiu pentru nit). Lăţimea mânerului este mai mică decât cea a 
lamei. Dimensiuni: L - 14,7 cm, Ll - 10,8 cm, Lm - 3,9 cm; ll - 1,4 cm (max.), lm - 
1,2 cm. Locul descoperirii: C 3, ad - 0,20 m, datare secolele XIV-XV (pl. IV/13).  

2. Lamă cu spin (posibil şi braţ de foarfecă, nr. inventar 17913), îndoită la 
vârf prin torsiune17. Dimensiuni: L - 8,2 cm, Ll - 5,8 cm, Ls - 2,2 cm, ll - 1,1 cm 
(max.), ll - 0,5 cm. Locul descoperirii: B 2, □ SE, ad - 0,85 m, datare secolele XIII-
XIV (pl. V/10). 

2003 
3. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar şi „gât”; mâner păstrat parţial. După 

îndepărtarea produşilor de coroziune s-a identificat şi un orificiu pentru nit. 
Dimensiuni: L - 11,8 cm, Ll - 7 cm, Lm - 4,8 cm, ll - 1,7 cm, lm - 1,3 cm, grm - 0,3 
cm. Locul descoperirii: S J’12-13-14-15, □ 3, ad - 0,50 m, datare secolul XVI? (pl. 
V/6). 

4. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar şi nituri din bronz. Pe mâner se 
disting cele patru nituri, care sunt vizibile pe ambele părţi. Cel mai probabil, acesta 
era un import, însă starea de conservare în care se află nu permite mai multe 
observaţii. Dimensiuni: L - 11,1 cm, Ll - 6,5 cm, Lm - 5,6 cm, ll - 0,9 cm, lm - 1,2 

                                                           
15 Pentru o discuţie amplă asupra acestor componente, vezi Rusu, Mărginean 2005, p. 122-
123. 
16 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1935, accesat la 5.11.2018. 
17 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1934, accesat la 5.11.2018. 
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cm, grm - 0,3 cm, dn - 0,2 cm, ln - 0,7 cm (I), 0,8 cm (II), 1 cm (III). Locul 
descoperirii: S J’K’ 11, datare secolul XV? (pl. III/6). 

5. Mâner de cuţit (fragmentar) pe suprafaţa căruia s-au păstrat două orificii 
pentru nituri. Dimensiuni: L - 4,8 cm, l - 1,4 cm (max.), grm - 0,3 cm. Locul 
descoperirii: S J’1C’11, □ 1-2, ad - 1,60 m (pl. IV/17). 

2004 
6. Lamă de cuţit (fragmentară - vârful rupt), cu mici alveole pe suprafaţa 

tăişului, fiind îndoită la jumătatea lungimii păstrate. După curăţare au fost 
identificate mici lovituri pe suprafaţa ei. Dimensiuni: L - 10,4 cm, l - 1,4 cm (max.), 
1 cm (min.), grm - 0,35 cm. Locul descoperirii: S J’HG, □ 19, ad - 0,30 m (pl. 
IV/6). 

7. Mâner lamelar de cuţit (fragmentar), pe suprafaţa căruia s-a conservat un 
nit din bronz pentru prinderea plăselei (desprins la restaurare), rupt în dreptul altui 
orificiu pentru nit. Dimensiuni: L - 6,2 cm l - 1,4 cm, grm - 0,3 cm, dn - 0,2, Ln - 
0,7 cm. Locul descoperirii: S J’HG, □ 15, ad - 0,30 m, datare secolul XV (pl. IV/3). 
Analogii prezintă cu un exemplar publicat de Imre Holl şi interpretat ca având 
provenienţă stiriană18. 

8. Lamă fragmentară (posibil brici); după îndepărtarea stratului coroziv am 
identificat pe ambele feţe ale piesei o bandă decorativă (damaschinare). 
Dimensiuni: L - 8,9 cm, l - 1,7 cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S J’HG, 
□ 18, ad - 0,40 m, datare secolul XV? (pl. V/4). 

9. Mâner lamelar de cuţit (fragmentar), de formă trapezoidală, pe suprafaţa 
căruia s-au păstrat trei nituri din bronz pentru fixarea plăselelor. Cel mai probabil, 
acesta provine de la un cuţit de import, în cazul cărora au fost identificate astfel de 
nituri. Dimensiuni: L - 6,2 cm, l - 1,6 cm (max.), 1,2 cm (min.), grm - 0,4 cm, dn - 
0,2 cm, Ln - 0,7 cm (I), 0,9 cm (II), 1 cm (III). Locul descoperirii: S 2, □ 12, ad - 
0,60 m, datare secolul XV? (pl. III/12). 

10. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar, lama ruptă şi îndoită înspre vârf. 
Mânerul este şi el rupt şi păstrează un orificiu pentru nitul de fixare al plăselelor19. 

Dimensiuni: L - 11 cm, Ll - 7,5 cm, Lm - 3,3 cm, ll - 1,4 cm (max.); grm - 
0,25 cm (lamă); lm - 1,2 cm (max.), grm - 0,2 cm (mâner), don - 0,2 cm. 
Locul descoperirii: S 3, caroul şi adâncimea nefiind precizate, datare secolul 
XV (pl. VI/4). Pe suprafaţa lamei se păstrează semnul de meşter, format 
dintr-o săgeată şi un scut. Tipologic are analogii cu o piesă de provenienţă 

austriacă (vieneză?), publicată de Imre Holl20. Atât în acest caz, cât şi în altele, s-a 
observat că pe faţa opusă semnului de meşter există o şănţuire longitudinală pe 
mâner, care se termină în unele cazuri într-o formă triunghiulară incizată. Probabil 
că în acest fel era marcat locul în care trebuia efectuat primul orificiu pentru nit. 

11. Cuţit cu spin (întreg)21 şi o mică alveolă pe tăiş. Dimensiuni: L - 18,3 cm, 
Ll - 14 cm, Ls - 4,3 cm, ll - 1,4 cm (max.), ls - 0,9 (max.), grm. - 0,3 cm (lamă), grm. 

                                                           
18 Holl 1994-1995, p. 172, pl. 9/2. 
19 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1847, accesat la 15.11.2018. 
20 Holl 1994-1995, p. 179, pl. 15/2. 
21 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1845, accesat la 15.11.2018. 
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- 0,2 cm (mâner). Locul descoperirii: S 3, caroul şi adâncimea nefiind precizate, 
datare secolele XIII-XIV? (pl. II/14). 

12. Cuţit cu spin22 şi lamă îndoită la vârf. Dimensiuni: L - 17,3 cm, Ll - 14 
cm, Ls - 2,5 cm, ll - 1,6 cm (max.), ls - 0,9 cm (max.); grm - 0,3 cm (lamă), grm - 
0,2 cm (mâner). Locul descoperirii: S 3, caroul şi adâncimea nefiind precizate, 
datare secolele XIII-XIV? (pl. II/15). 

13. Mâner de cuţit cu patru plăcuţe de bronz, de formă migdalată (dintre 
care cea de pe capăt concavă), descrescătoare ca dimensiuni, spre capătul opus 
celui liber, distanţate la câte 0,1 cm una de alta, fixate pe un mic spin din fier23. Pe 
suprafaţa piesei s-au conservat două nituri de bronz pentru fixarea plăselelor. 
Dimensiuni: L - 6,6 cm, l - 1,4 cm (max.), grm - 0,2 cm, dn - 0,2 cm, Ln - 0,9 cm 
(I), 1 cm (II), Lp - 1,5 cm, lp - 1,1 cm. Locul descoperirii: S T3, □ 8, - 0,50 m (pl. 
III/13). Acest tip de mâner este întâlnit la cuţitele stiriene, publicate de Imre 
Holl24, şi datate în secolul al XV-lea şi începutul veacului al XVI-lea. 

14. Cuţit de import, întreg25, rupt în două fragmente, către vârful lamei 
(după ce a fost stabilizat). Păstrează patru nituri de bronz pentru fixarea plăselelor, 

dintre care unul cu diametrul diferit faţă de celelalte trei. Mânerul are formă 
uşor trapezoidală (mai lat spre partea inferioară). Dimensiuni: L - 26,2 cm, 
Ll - 15 cm, Lm - 10,8 cm, ll - 1,7 cm (max.), lm - 2 cm (max.); grm - 0,35 
cm (lamă), grm - 0,5 cm (mâner), dn - 0,4 cm (cel gros) dn - 0,25 cm (cele 
trei), Ln - 1,3 cm. Locul descoperirii: S T3, □ 8, ad - 0,45 m, datare secolul 

XV (pl. VI/12). Pe suprafaţa lamei se poate observa un semn de meşter, greu 
descifrabil din cauza acţiunii proceselor corozive. Acesta este format dintr-un scut 
cu vârf de săgeată şi o literă – „V” (?). 

15. Lamă de cuţit cu lovituri pe tăiş. Dimensiuni: L - 5,3 cm, l - 1,6 cm, grm 
- 0,3 cm. Locul descoperirii: S T4, □ S, ad - 0,50 m (pl. V/13). 

16. Cuţit cu plăcuţe de bronz pentru delimitarea mânerului de lamă. Mânerul 
este rupt în dreptul unui orificiu pentru nit, celelalte două nituri conservate sunt 
din fier, iar plăcuţele sunt fixate cu unul de bronz. Dimensiuni: L - 7,8 cm, Ll - 1,5 
cm, Lm - 1,5 cm, ll - 1,4 cm, grm - 0,3 cm, dn - 0,3 cm, Ln - 0,9 (I), 1,1 cm (II), Lp 
- 1,4 cm, lp - 0,5 cm. Locul descoperirii: S 11, partea de S-V, ad - 0,40 m, datare 
secolul XV (pl. III/4). 

17. Cuţit cu spin26 (braţ de foarfecă?). Dimensiuni: L - 9 cm, Ll - 5,5 cm, Ls 
- 3,5 cm, ll - 1,7 (max.), ls - 0,7 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 13, □ 1, - 
0,80 m (pl. II/3). 

18. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar şi „gât”27. Lama este păstrată în 
întregime, iar mânerul parţial. Pentru delimitarea celor două s-a executat un „gât” 
oval în secţiune, o caracteristică specifică acestui tip de cuţite. Pe mâner s-a păstrat 
un orificiu pentru nit. Dimensiuni: L - 12,4 cm, Ll - 9 cm, Lm - 3,4 cm, ll - 1,4 cm 

                                                           
22 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1846, accesat la 15.11.2018. 
23 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1910, accesat la 15.11.2018. 
24 Holl 1994-1995, p. 172, 174, fig. 9/2; 11/5. 
25 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1843, accesat la 15.11.2018. 
26 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1931, accesat la 15.11.2018. 
27 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1848, accesat la 15.11.2018. 

http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1910
http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1931
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(max.), lm - 1 cm (max.), grm - 0,2 cm (lamă), grm - 0,1 cm (mâner), don - 0,15 cm; 
Lg - 0,7, lg - 0,5 cm. Locul descoperirii: S 19, □ 6, ad - 0,30 m, datare secolele XVI-
XVII (pl. V/7). Analogii au fost descoperite la Somogyvar28 şi Timişoara29. 

19. Cuţit cu spin (fragmentar - vârful lamei rupt). Pe una din feţele lamei a 
fost identificată o şănţuire cu rol decorativ. Dimensiuni: L - 9,3 cm, Ll - 7 cm, Ls - 
2,3 cm, ll - 1,5 cm, ls - 0,8 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 20, □ 3, ad - 0,80 
m, datare secolele XIII-XIV? (pl. II/6). 

20. Cuţit (fragmentar) cu plăcuţe din bronz30 şi mâner prevăzut cu cinci 
orificii pentru niturile de fixare a plăselelor, dintre care s-au conservat patru (din 
bronz). Nitul care fixează plăcuţele din bronz este din fier. Acestea, amplasate la 
trecerea dintre lamă şi mâner, pe ambele feţe ale piesei, au o şănţuire pe mijloc. 
Lama este îndoită aproximativ pe la jumătate şi a fost grav afectată de coroziune, 
astfel încât nu am putut depista dacă a avut sau nu semn de meşter. Dimensiuni: L 
- 19,2 cm, Ll - 10,5 cm, ll - 1,3 cm (max.), lm - 1,8 cm (max.), grm - 0,3 cm (lamă), 
grm - 0,4 cm (mâner), dn - 0,3 cm (fier), dn - 0,2 cm (bronz), Ln - 1,1 cm; Lp - 1,6 
cm, lp - 0,6 cm. Locul descoperirii: S 20, ad - 0,40 m, datare secolul XV (pl. 
III/11). 

21. Cuţit fragmentar din care s-a păstrat o porţiune ce cuprinde atât o parte 
din lamă, cât şi din mâner. În zona de trecere lamă-mâner se observă o mică 

adâncitură, sub care se află un orificiu pentru nitul care fixa plăselele. 
Dimensiuni: L - 7 cm, Ll - 5,5 cm, ll - 1,4 cm, Lm - 1,5 cm, lm - 1,1 cm, 
grm - 0,45 cm. Locul descoperirii: S 21, ad - 0,30 m, datare secolul XV 
(pl. VI/2). După îndepărtarea stratului de produşi corozivi, am 
identificat semnul de meşter, format din două simboluri: un topor şi un 
scut. Piese similare ca formă şi prevăzute cu scut în componenţa 

semnului de meşter au fost considerate de Imre Holl, ca având provenienţă 
austriacă (vieneză?)31. 

22. Lamă fragmentară. Dimensiuni: L - 7,1 cm, l - 1,3 cm (max.), grm - 0,25 
cm. Locul descoperirii: S 9, □ N, ad - 0,35 m (pl. V/2). 

2005 
23. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar. Se păstrează o parte din lamă şi una 

din mâner, trecerea între ele făcându-se printr-o îngustare a celui din urmă. Pe 
suprafaţa mânerului a fost identificat un orificiu pentru nit, după îndepărtarea 

produşilor de coroziune. Dimensiuni: L - 7,6 cm, Ll - 4,4 cm, Lm - 3,2 cm, ll 
- 1,7 cm (max.), lm - 1,2 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 24, □ 2, ad - 
0,25 m, datare secolele XIV-XV? (pl. IV/1). 
24. Cuţit fragmentar, se păstrează o parte din lamă şi mâner, putând fi 
observată trecerea între cele două, prin îngustarea ultimului. Mânerul are 
forma uşor trapezoidală (se lăţeşte în partea inferioară). Pe suprafaţa lamei s-
a păstrat semnul de meşter, iar pe mâner cele două orificii pentru niturile 
plăselelor (mânerul a fost rupt în zona celui de-al doilea orificiu). Miezul 

                                                           
28 Bakay 2011, p. 568. 
29 Kopeczny 2016, p. 410, pl. V/5, 9. 
30 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1844, accesat la 15.11.2018. 
31 Holl 1994-1995, p. 179, pl. 15/1-5. 
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metalic nu a fost afectat grav de coroziune. Dimensiuni: L - 8,7 cm, Ll - 4,5 cm, 
Lm - 4,2 cm, ll - 1,3 cm (max.), lm - 1,4 cm, grm - 0,35 cm. Locul descoperirii: S 
24, □ 4, ad - 0,50 m, datare secolul XV (pl. V/3). Tipologic, este asemănător cu cel 
prezentat anterior (pl. VI/6). 

25. Cuţit fragmentar cu spin (vârful lamei este rupt). Dimensiuni: L - 11,2 
cm, Ll - 7,5 cm, Ls - 3,7 cm, ll - 1,5 cm, ls - 0,8 cm, grm - 0,3 cm. Locul 
descoperirii: S 23, □ 11, ad - 0,67 m, datare secolele XIII-XIV? (pl. II/10). 

26. Lamă de cuţit32 realizată dintr-o bandă de fier ruptă la ambele capete. 
Dimensiuni: L - 10,1 cm, l - 1,8 cm (max.), grm - 0,35 cm. Locul descoperirii: S 26, 
ad - 0,90 m, datare secolele XIV-XV? (pl. V/16). 

27. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar33 şi lamă subţiată spre vârf (rupt la 
capăt), continuată cu placa de fixare a plăselelor (lipsă), care este mai îngustă decât 
baza lamei şi s-a păstrat fragmentar; mai prezintă trei orificii pentru nituri. La 
trecerea dintre mâner şi lamă, un al patrulea orificiu are nitul din fier păstrat, 
precum şi un fragment de bandă decorativă din bronz, pe una dintre feţele piesei. 
Dimensiuni: L - 15 cm, Ll - 7 cm, Lm. - 8 cm, ll - 0,9 cm, lm - 1 cm, Lp - 0,7 cm, lp 
- 0,6 cm, don - 0,2 cm. Locul descoperirii: S 23, □ 1, ad - 0,45 m, datare secolul XV 
(pl. III/7). 

28. Lamă de cuţit cu plăcuţe de bronz (fixate cu un nit din fier). Dimensiuni: 
L - 6,4 cm, l - 1,1 cm, grm - 0,3 cm, Lp - 1,1 cm, lp - 0,35 cm. Locul descoperirii: S 
28, datare secolul XV (pl. III/1). 

29. Cuţit cu spin. Dimensiuni: L - 10, 5 cm, Ll - 7,5 cm, Ls - 3 cm, ll - 1,5 
cm (max.), ll - 0,8 cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 31, ad - 0,20 m 
(pl. II/7). 

30. Mâner fragmentar, rupt în dreptul a câte unui orificiu pentru nit. 
Dimensiuni: L - 2,3 cm, l - 1,8 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 30, ad - 1,16 
m (pl. IV/15). 

31. Cuţit fragmentar, pe mânerul căruia s-au păstrat două orificii pentru nit. 
Dimensiuni: L - 6,2 cm, Ll - 1,8 cm, Lm - 4,4 cm, ll - 1,2 cm, lm - 1,1 cm, grm - 0,3 
cm. Locul descoperirii: S 36, ad - 0,33 m (pl. IV/2). 

32. Cuţit fragmentar, cu lama subţiată spre vârf, păstrată parţial, şi mâner, pe 
care s-au conservat două nituri de bronz. Dimensiuni: L - 9,7 cm, Ll - 4,7 
cm, Lm - 5 cm, ll - 1,4 cm (max.), 1 cm (min.), lm - 1,4 cm, grm - 0,3 cm, 
dn - 0,25 cm, Ln - 0,9 cm (I), 1 cm (II). Semnul de meşter identificat este 
de forma unei cruci duble. Locul descoperirii: S 38, ad - 0,80 m, datare 

secolul XV (pl. VI/8). 
33. Cuţit fragmentar, cu spin, având lamă păstrată parţial. Dimensiuni: L -8,8 

cm, Ll - 5 cm, Ls - 3,8 cm, ll - 1,7 (max.), 1,1 cm (min.), ls - 0,9 (max.), grm - 0,3 
cm. Locul descoperirii: S 31, ad - 0,80 m, datare secolele XIII-XIV? (pl. II/5). 

34. Cuţit fragmentar34, cu o parte din lamă păstrată, şi spin pentru fixare în 
mâner. Dimensiuni: L - 12 cm, Ll - 8,5 cm, Ls - 3,5 cm, ll - 2,3 cm (max.), ls - 0,8 
cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 39, □ 1, ad - 0,30 m, datare secolele 

                                                           
32 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1932, accesat la 18.11.2018. 
33 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1938, accesat la 18.11.2018. 
34 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1854, accesat la 15.11.2018. 

http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1932
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XIII-XIV? (pl. II/17). Cuţitul a fost identificat într-un nivel de depunere aflat 
deasupra podelei refectoriului. 

35. Cuţit (fragmentar - vârful rupt)35 cu lama uşor îndoită şi spin pentru 
fixarea în mâner. Dimensiuni: L - 12 cm, Ll - 8,2 cm, Ls - 3,8, ll - 2,1 cm (max.), 0,6 
cm (min), ll - 0,7 cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 38, prelungirea 
sudică, ad - 0,80 m, nivel de depunere deasupra podelelor refectoriului, datare 
secolele XIII-XIV (pl. II/18). 

36. Cuţit (fragmentar) cu lama păstrată integral, iar mânerul parţial. Lama 
este mai îngustă decât mânerul, datorită ascuţirii repetate. Lama este uşor îndoită, 

iar muchia ei este mai îngustă decât a mânerului; pe mâner este vizibil 
un orificiu pentru nit, iar pe lamă este poansonat semnul de meşter 
(motiv animalier). Dimensiuni: L - 11,6 cm, Lm - 3,3 cm, Ll - 8,3 cm, 
ll - 1,2 cm (max.), 0,8 cm (min.), lm - 1,5 cm, grm – 0,3 cm. Locul 

descoperirii: S 23, □ 3, ad - 0,40 m, datare secolul XV (pl. VI/3). Un exemplar 
similar a fost descoperit la Cristuru Secuiesc, însă semnul de meşter este diferit36. 

37. Cuţit fragmentar, cu lamă şi mâner păstrate parţial. După îndepărtarea 
produşilor de coroziune am identificat pe suprafaţa mânerului un 
orificiu pentru nit, precum şi semnul de meşter, care este o 
combinaţie între o lamă de cuţit şi o formă solară (?). Dimensiuni: L - 
7,4 cm, Ll - 4,3 cm, Lm - 3 cm, ll - 1,6 cm, lm - 1,2 cm (max.), Lm - 
3,1 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 39, □ 1, ad - 0,30 m, 

datare secolul XIV? (pl. VI/5). 
38. Cuţit fragmentar, cu mâner de tip lamelar pe care s-au conservat două 

orificii pentru nituri. Dimensiuni: L - 9,1 cm, Ll - 5,6 cm, Lm - 3,5 cm, ll - 1,4 cm 
(max.), lm - 1,2 cm (max.), grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 40, ad - 0,50 m, 
datare secolul XV (pl. IV/8). 

2006 
39. Cuţit fragmentar, cu mânerul rupt şi plăcuţe de bronz37. Piesa are o 

formă trapezoidală (lama mai îngustă decât mânerul) şi este prevăzută cu benzi din 
bronz pe ambele feţe, în zona de trecere dintre lamă şi mâner. Coroziunea a afectat 
suprafaţa lamei în profunzime, astfel că nu am identificat vreo marcă de meşter. 
Dimensiuni: L - 13 cm, Ll - 8,6 cm, Lm - 4,4 cm, ll - 1,2 cm (max.), lm - 1,2 cm 
(max.), grm - 0,2 cm (lamă), grm - 0,2 cm (mâner), Lp - 1,2 cm, lp - 0,3 cm. Locul 
descoperirii: S 51, □ 4, ad - 0,60 - 0,80 m, datare secolul XV (pl. III/8). 

40. Cuţit cu mâner de tip lamelar38 mai îngust decât lama, pe suprafaţa căruia 
s-au păstrat două orificii pentru nituri (rupt în dreptul unuia). Dimensiuni: L - 8,9 
cm, Ll - 5,4 cm, Lm - 3,5 cm, ll - 1 cm (max.), lm - 0,8 cm (max.), grm - 0,2 cm 
(lamă), grm - 0,15 cm (mâner), don - 0,2 cm. Locul descoperirii, S 44, □ 4, ad - 0,25 
m, datare secolele XIV-XV (pl. IV/7). 

                                                           
35 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1852, accesat la 15.11.2018.  
36 Benkő, Székely 2008, p. 152, fig. 44/4. 
37 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1851, accesat la 18.11.2018. 
38 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1850, accesat la 18.11.2018. 
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41. Cuţit cu mâner lamelar şi spin pentru plăcuţă concavă (import)39. Lama 
este fragmentară (vârf rupt), mai îngustă decât mânerul şi îndoită de la jumătatea 
lungimii păstrate. Pe mâner se păstrează cinci orificii pentru nituri, dintre care unul, 
cel mai probabil, a aparţinut celui pentru fixarea plăcuţelor din bronz. De 
asemenea, un alt detaliu prezent şi în cazul altor cuţite de import este incizia de 
formă trapezoidală amplasată sub nitul bănuit a fi pentru fixarea plăcuţelor. Din 
cauza gradului avansat de corodare, nu am putut identifica dacă a existat semn de 
meşter. Dimensiuni: L - 14,3 cm, Ll - 4,5 cm, Lm - 9,8 cm, ll - 1,4 cm (max.), lm - 
1,6 cm (max.), grm - 0,2 cm (lamă), grm - 0,25 cm (mâner), don - 0,25 cm. Locul 
descoperirii: S 44, □ 4, ad - 0,25 m, datare secolul XV (pl. III/5). 

42. Cuţit fragmentar40, cu lamă subţiată spre vârf, continuată cu placa de 
fixare a plăselelor, mai lată şi păstrată fragmentar, dar pe care mai pot fi observate 
două orificii pentru nituri. Dimensiuni: L - 14,2 cm, Ll - 9 cm, Lm - 5,2 cm, ll - 1,2 
cm (max.), lm - 1,3 cm (max.), grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 51, □ 1, ad - 0,45 
m, datare secolele XIV-XV (pl. IV/13). 

43. Cuţit cu plăcuţă din bronz (fragmentară)41. Piesa este păstrată aproape în 
întregime, cu mânerul de tip lamelar prevăzut cu patru orificii pentru nituri. Cuţitul 
are o formă trapezoidală, lama se îngustează înspre vârf, iar mânerul se lăţeşte spre 
capăt. Pe una din feţele lamei se păstrează o plăcuţă din bronz fragmentară, fixată 
cu un nit din fier. Dimensiuni: L - 20 cm, Ll - 10,3 cm, Lm - 9,7 cm, ll - 1,5 cm 
(max.), lm - 2 cm (max.), grm - 0,2 cm (lamă), grm - 0,1 cm (mâner), don - 0,15 cm, 
dn - 0,2 cm; Lp - 0,7cm, lp - 0,5 cm. Locul descoperirii: S 46, □ 3, ad - 0,40 m, 
datare secolul XV (pl. III/9). 

44. Cuţit fragmentar cu mâner de tip lamelar, rupt în dreptul unei găuri 
pentru nit. Dimensiuni: L - 12,1 cm, Ll - 8,6 cm, Lm - 3,5 cm, ll - 1,2 cm, lm - 1,2 
cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 46, □ 3, ad - 0,70 m (pl. IV/11). 

45. Cuţit fragmentar cu spin42, având vârful lamei rupt şi spinul păstrat 
parţial. Dimensiuni: L - 8,7 cm, Ll - 7,2 cm, Lm - 1,5 cm, ll - 1,4 cm (max.), ls - 0,7 
cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 43, □ 1, ad - 0,20 m, datare secolele 
XIV-XV? (pl. II/8). 

46. Cuţit fragmentar cu plăcuţe din bronz. Se păstrează parte din lamă şi din 
mâner, demarcaţia dintre ele făcându-se cu ajutorul plăcuţelor fixate cu un nit din 
acelaşi material. Pe suprafaţa mânerului s-a conservat un nit din bronz pentru 
fixarea plăselelor, observându-se şi o gaură pentru alt nit, în partea terminală. Atât 
mânerul, cât şi lama au fost afectate de coroziune, astfel încât nu am putut 
identifica dacă a avut marcă de meşter. Dimensiuni: L - 6,7 cm, Ll - 2,5 cm, Lm - 
4,2 cm, ll - 1,2 cm (max.), lm - 1,4 cm, grm - 0,3 cm, dn - 0,25 cm, Ln - 0,75 cm, 
don - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 43, □ 6, ad - 0,10 m, datare secolul XV (pl. 
III/3). 

                                                           
39 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1849, accesat la 18.11.2018. 
40 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1937, accesat la 18.11.2018. 
41 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1842, accesat la 18.11.2018. 
42 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1853, accesat la 21.11.2018. 

http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1853
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47. Lamă fragmentară (vârf curbat) ce poate proveni de la un cuţit sau braţ 
de foarfecă (?). Dimensiuni: L - 9,2 cm, l - 1,5 cm (max.), grm - 0,5 cm. Locul 
descoperirii: S 49, □ 3, ad - 0,86 m (pl. V/15). 

48. Cuţit fragmentar, cu mâner de tip lamelar şi „gât”. Vârful lamei este rupt, 
dar şi cea mai mare parte a mânerului, la trecerea între cele două fiind amplasat 
„gâtul”. Lama are tăişul curb, fiind afectat de coroziune, iar mânerul are formă 
trapezoidală. Dimensiuni: L - 7,3 cm, Ll - 5 cm, Lm - 2,3 cm, ll - 1,2 cm (max.), lm 
- 0,8 cm (max.), grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 46, □ 1, ad - 0,30 m, datare 
secolul XVI? (pl. V/5). 

49. Cuţit cu spin. Dimensiuni: L - 8,4 cm, Ll - 5,4 cm, Ls - 3 cm, ll - 0,9 cm, 
ls - 0,8 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 44, □ 4, ad - 0,65 m (pl. II/1). 

2007 
50. Lamă mică cu spin (posibil braţ de foarfecă?)43. Lama este aproape 

dreaptă şi tăiată oblic la vârf, detaliu care ar înclina pentru interpretarea piesei ca 
braţ de foarfecă, însă au fost publicate şi cuţite care au aceleaşi caracteristici44. 
Dimensiuni: L - 9 cm, Ll - 5,1 cm, Ls - 3,9 cm, ll - 1,1 cm (max.), ls - 0,6 cm (max.), 
grm - 0,2 cm. Locul descoperirii: S 69, ad - 0,56 m (pl. V/9). 

51. Cuţit de import, fragmentar, din care s-a conservat parţial mânerul şi o 
mică parte a lamei. Pe mâner s-a păstrat un nit de bronz şi un orificiu pentru un 
altul, precum şi plăcuţele din bronz pentru delimitarea lamei de mâner. Partea 
păstrată a lamei este îndoită. Dimensiuni: L - 8,5 cm, Ll - 2,5 cm, Lm - 6 cm, ll - 1,2 
cm, lm - 1,3 cm (max.), 1,1 cm (min.), grm - 0,3 cm, dn - 0,2 cm, Ln - 0,9 cm, Lp - 
1,3 cm, lp - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 60, □ 10, ad - 0,34 m, datare secolul XV 
(pl. III/2). 

52. Cuţit de import, de formă uşor trapezoidală. Lama este scurtă (4,5 cm), 
probabil ajunsă astfel prin ascuţire repetată. Pe mâner se disting cinci orificii pentru 
nituri, dintre care două sunt mai apropiate, iar extremitatea liberă are un mic spin 

pentru o plăcuţă de formă concavă. Unul dintre orificii este posibil să fi 
fost destinat nitului pentru fixarea unor plăcuţe de bronz. Dimensiuni: L 
- 13,2 cm, Ll - 4,4 cm, Lm - 8,8 cm, ll - 0,9 cm, lm - 1,2 cm (max.), grm - 
0,3 cm. Locul descoperirii: S 61, □ 3, ad - 0,45 m. Semnul de meşter 
oferă posibilitatea comparării cu cele stiriene, publicate de Imre Holl, cu 

menţiunea că piesa noastră nu are plăcuţe de bronz păstrate45, datare secolele XV-
XVI (pl. VI/9). 

53. Lamă fragmentară, ce păstrează un orificiu pentru nit. Dimensiuni: L - 
8,8 cm, Ll - 7,8 cm, Lm - 1 cm, ll - 1,1 cm, lm - 0,8 cm, grm - 0,3 cm. Locul 
descoperirii: S 64, □ 6 - 7, ad - 0,45 m (pl. IV/5). 

54. Lamă cu spin, la care se observă spinul rupt; putea proveni atât de la un 
cuţit, cât şi de la un braţ de foarfecă. Este o descoperire izolată, nefiind precizat 

                                                           
43 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1853, accesat la 21.11.2018. 
44 Holl 2000, p. 110, pl. 42/4. 
45 Este posibil ca acestea să se fi pierdut. Un argument pentru existenţa lor este amplasarea 
apropiată a celor două orificii din partea superioară a mânerului, detaliu observat şi la 
piesele publicate de Imre Holl; vezi Holl 1994-1995 p. 175, pl. 12/1-4; Holl 2000, p. 111, 
pl. 43/3-5. 

http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1853
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contextul. Dimensiuni: L - 9,2 cm, Ll - 8,5 cm, Ls - 0,7 cm, ll - 1,4 cm, ls - 0,6 cm, 
grm - 0,4 cm (pl. II/11). 

55. Cuţit cu tăiş curbat şi cu „gât”. Lama este foarte afectată pe suprafaţa 
tăişului, mânerul păstrează două nituri pentru fixarea plăselelor, trecerea dintre 
lamă şi mâner fiind de forma unui „gât”, care are pe suprafaţa lui două incizii 
paralele, rezultate în urma forjării. Pe suprafaţa mânerului s-au păstrat două nituri 
din fier. Dimensiuni: L - 17 cm, Ll - 9,1 cm, Lm - 7,9 cm, ll - 2 cm (max.), lm - 1,9 
cm (max.), 1,1 cm (min.), grm - 0,3 cm, dn - 0,5 cm, Ln - 0,8 cm (I), 1,1 cm (II), Lg 
- 1 cm, lg - 1 cm. Locul descoperirii: lângă profilul sudic al sondajului din 
extremitatea secţiunilor 83 şi 86, notat cu 86 A, ad - 0,35 m, datare secolele XVI-
XVII. Analogii tipologice sunt publicate de Eugenia Neamţu46, Zsuzsanna 
Kopeczny47 şi Michal Slivka48 (pl. V/8). 

56. Cuţit de tip lamelar cu plăcuţe din bronz49, păstrat fragmentar (mâner 
rupt). Lama piesei este mai lată decât mânerul. Pe suprafaţa celui din urmă 
s-a păstrat un nit din bronz pentru fixarea plăselelor. Cele două plăcuţe, din 
acelaşi material, sunt aplicate pe ambele feţe ale cuţitului, beneficiind de 
decor sub formă de incizii atât pe lungime, cât şi pe una din laturi (cea 
orientată spre lamă). Dimensiuni: L - 15,8 cm, Ll - 11,6 cm, Lm - 4,2 cm, ll - 

1,4 cm, lm - 1,4 cm, grm - 0,35 cm (lamă), grm - 0,3 cm (mâner), dn - 0,2 cm nit, 
Ln - 0,85 cm, Lp - 1,15 cm, lp - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 67, ad - 0,40 m, 
datare secolul XVI (pl. VI/11). Pe lamă se păstrează semnul de meşter care are un 
mic scut în partea inferioară. Piese asemănătoare sunt publicate de Imre Holl50, 
care le atribuie o provenienţă stiriană. 

2008 
57. Cuţit fragmentar cu mâner de tip lamelar. Lama este păstrată integral, iar 

mânerul este rupt în dreptul celui de-al doilea orificiu pentru nit. Dimensiuni: L - 
10,9 cm, Ll - 7 cm, Lm - 3,9 cm, ll - 1,3 cm (max.), lm - 1,3 cm (max.), grm - 0,4 
cm. Locul descoperirii: S 75, □ 4-5, ad - 0,40 m, data 9 iulie 2008, datare secolele 
XIV-XV? (pl. IV/10). 

58. Cuţit fragmentar cu spin (lama ruptă). Dimensiuni: L - 7,9 cm, Ll - 3,3 
cm, Ls - 4,6 cm, ll - 2 cm, ls - 1 cm (max.), grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 78, □ 
6, ad - 0,60 - 0,70 m (pl. II/16). 

59. Lamă fragmentară. Dimensiuni: L - 8,7 cm, l - 1,7 cm, grm -0,3 cm. 
Locul descoperirii: S 85, □ E, ad - 0,80-0,90 m (pl. V/14). 

60. Lamă cu spin (lovitură pe tăiş). Dimensiuni: L - 10 cm, Ll - 5,5 cm, Ls - 
4,5 cm, ll - 1,2 cm, ls - 0,8 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 88, □ 1, ad - 0,70 
m, strat de pământ gri, cu fragmente de cărămizi şi mortar, de unde a ieşit o 
componentă de mozaic de formă romboidală din gresie verzuie, datare secolele 
XIII-XIV? (pl. II/4). 

                                                           
46 Neamţu et alii 1980, p. 65, 186, fig. 34/4, 6; Neamţu et alii 1984, p. 88, fig. 31/1. 
47 Draşovean et alii 2007, p. 148, fig. 87/1. 
48 Slivka 1981, p. 266, fig. 16/10. 
49 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1831, accesat la 21.11.2018. 
50 Holl 1994-1995, p. 175, fig. 12/4, 6; 14. 
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61. Cuţit cu spin (posibil braţ de foarfecă), cu vârful lamei rupt. Dimensiuni: 
L - 9,6 cm, ll - 1,7 cm, ls -0,9 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 90 (zonă 
centrală), ad - 0,70-1 m (pl. II/9). 

62. Lamă fragmentară, cu vârful curbat dinspre muchie spre tăiş; posibil să 
provină şi de la o foarfecă, însă existau şi cuţite cu vârful realizat în acest mod. 
Dimensiuni: L - 7,1 cm, l - 1,4 cm, grm - 0,35 cm. Locul descoperirii: S 74/H, □ 1, 
ad - 0,50 m, context - strat brun-negru cu cărămizi şi pietriş (pl. V/12). 

2009 
63. Lamă fragmentară cu semn de meşter. Dimensiuni: L - 6,7 cm, l - 1,2 
cm, grm - 0,2 cm. Locul descoperirii: S 93, ad - 0,80 m (pl. VI/7). 
 64. Lamă de cuţit ruptă la începutul mânerului. Dimensiuni: L - 9,5 cm, l - 

1,5 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 97, ad - 0,45 m (pl. II/12). 
65. Cuţit fragmentar (rupt în dreptul unei găuri pentru nit), partea păstrată 
este uşor curbată şi nu a fost afectată în profunzime de procesele corozive. 
Dimensiuni: L - 6,1 cm, ll - 1,6 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 101, 
ad - 0,60 m, datare secolul XV. Semnul de meşter este format din două 

simboluri: o cruce cu glob şi un scut (pl. VI/1). 
66. Lamă fragmentară. Dimensiuni: L - 9,1 cm, l - 9,7 cm, grm - 0,4 cm. 

Locul descoperirii: S 103 (pl. V/3). 
67. Cuţit de import, fragmentar, cu semn de meşter. Lama este păstrată 
integral iar mânerul parţial, acesta fiind rupt în dreptul unei găuri pentru 
nit; tot în această parte a piesei se păstrează un nit din bronz. 
Dimensiuni: L - 14,2 cm, Ll - 6,6 cm, Lm - 7,6 cm, ll - 1,1 cm (max.), 

lm - 1,3 cm (max.), grm - 0,2 cm, dn - 0,2 cm, Ln - 0,9 cm. Semnul de meşter este 
sub forma unui motiv cruciform. Locul descoperirii: S 108, □ S-V, ad - 0,50 m, 
datare secolul XV (pl. VI/10). 

68. Lamă fragmentară (posibil braţ de foarfecă), fiind păstrată partea dinspre 
vârf a piesei. Dimensiuni: L - 7,1 cm, l - 1 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 
105, ad - 0,35 m (pl. V/1). 

69. Lamă fragmentară (posibil braţ de foarfecă), cu partea dinspre vârf. 
Dimensiuni: L - 7 cm, l - 1,3 cm (max.), grm - 0,25 cm. Locul descoperirii: S109, ad 
- 0,60 m (pl. V/17). 

70. Cuţit fragmentar rupt în dreptul unui orificiu pentru nit. Dimensiuni: L - 
8 cm, Ll - 7,3 cm, Lm - 0,7 cm, ll - 2,1 cm (max.), lm - 1,5 cm, grm - 0,4 cm. Locul 
descoperirii: S111, ad - 0,30 m (pl. IV/4). 

71. Lamă cu spin (posibil braţ de foarfecă). Dimensiuni: l - 8,9 cm, Ll - 6,5 
cm, Ls - 2,4 cm, ll - 1,1 cm, ls - 0,6 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 107, 
extremitatea de nord, ad - 0,60-0,70 m (pl. V/11). 

72. Cuţit (fragmentar) cu mâner lamelar. Piesa a fost afectată de coroziune în 
profunzime şi doar pe mâner se mai disting două orificii pentru nituri. Dimensiuni: 
L - 14 cm, Ll - 9 cm, Lm - 5 cm, ll - 1,8 cm (max.), lm - 1,35 cm (max.), grm - 0,3 
cm, don - 0,3 cm. Locul descoperiri: S 114, ad - 0,40-0,50 cm (pl. IV/12). 

2014 
73. Cuţit cu spin păstrat în întregime. Dimensiuni: L - 9,2 cm, Ll - 6,7 cm, Ls 

- 2,5 cm, ll - 1,2 cm, ls - 0,6 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: C 116, □ N-E, ad 
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- 1,23 m, datare secolul XV. Analogie la Cristuru Secuiesc (strada Kriza János)51 
(pl. II/2). 

74. Cuţit cu spin, lamă subţiată spre vârf (rupt) şi spin pentru fixarea în 
mâner. Dimensiuni: L - 13,1 cm, Ll - 10,2 cm, Ls - 2,9 cm; ll - 1,4 cm (max.), 1,3 
cm (min); ls - 0,6 cm, grm - 0,4 cm. Locul descoperirii: S 120, □ 5, ad - 1,35 m, 
nivel deranjat, datare secolele XIII-XIV (pl. II/13). 

75. Cuţit fragmentar, uşor îndoit. Pe suprafaţa lamei, în zona în care de 
regulă se poansona semnul de meşter, se observă două mici adâncituri, iar pe 
mâner s-au conservat două orificii pentru nituri. Dimensiuni: L - 11,9 cm, Ll - 6,5 
cm, Lm - 5,4 cm, ll - 1,4 (max.), lm - 1,3 cm, grm - 0,3 cm. Locul descoperirii: S 
123, □ 3, adâncimea şi poziţia stratigrafică nefiind specificate (pl. IV/9). 

76. Mâner de cuţit fragmentar şi îndoit (posibil de la un cuţit de luptă sau 
vânătoare), cu şapte găuri pentru nituri (rupt în dreptul uneia dintre ele). Mânerul 
are pe mijloc o mică adâncitură, iar zona terminală este de formă trapezoidală. 
Dimensiuni: L - 10,8 cm, l - 2,9 cm (max.). Locul descoperirii: S 123, □ 7, ad - 0,75 
m, poziţie stratigrafică nespecificată, datare secolul XV (pl. IV/14). Analogie la 
Piatra Craivii52. 

77. Cuţit cu mâner lamelar şi plăcuţe din bronz53. Piesa este întreagă, însă 
atât lama, cât şi mânerul au fost afectate de coroziune. S-au păstrat trei orificii 
pentru niturile care fixau plăselele, iar pe extremităţile mânerului s-au conservat 
plăcuţele superioare din bronz, fixate pe ambele feţe (decorate cu incizii). Partea 
inferioară a mânerului a fost prevăzută cu un capăt în formă de trunchi de 
piramidă, executat din bronz, cu decor vegetal. Dimensiuni: L - 18,7 cm, Ll - 9,6 
cm, Lm - 9,1 cm, ll - 1,1 cm (max.), lm - 1 cm (max.), grm - 0,3 cm, don - 0,15 cm, 
Lp - 0,7 cm (lamă); Lp - 3,5 cm (capăt mâner), S 117, □ N-E, ad - 1,57 m; nivel 
deranjat de intervenţii târzii, datare secolul XVI. Deşi a fost stabilizat, pe suprafaţa 
cuţitului au apărut urme ale procesului de coroziune, semn că mediul în care este 
expus nu este potrivit pentru conservarea sa (pl. III/10). Tipologia plăcuţelor care 
separă lama de mâner duc la o analogie cu o piesă a cărei provenienţă este posibil 
să fie vieneză54. 

 
B. Piese asociate cuţitelor 
În continuare voi descrie şi piesele care pot fi asociate cuţitelor, 

ordonate, de asemenea, după anul campaniei în care au fost descoperite. 
2005 
1. Plăsea de os, semicirculară în secţiune, cu extremitatea liberă terminată 

sub forma unui cioc. Prezintă cinci orificii grosiere şi un al şaselea rupt spre lamă; 
are mici rupturi la extremităţi. Locul descoperirii: S 23, deasupra podelelor de 
cărămidă (pl. VII/6). 

                                                           
51 Benkő, Székely 2008, p. 152, pl. 44/2-3. 
52 Berciu, Anghel 1965, p. 315, fig. 6/14; Anghel, Berciu 1968, p. 16. 
53 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1830, accesat la 25.11.2018. 
54 Holl 2000, p. 177, fig. 45/5-7. 

http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1830
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2. Fragment de plăsea pe suprafaţa căreia s-a sudat (în urma coroziunii?) un 
fragment metalic, posibil mânerul cuţitului. Dimensiuni: L - 2,7 cm, l - 1 cm. Locul 
descoperirii: S 26, ad - 1,70 m (pl. VII/1). 

3. Plăsea de os (fragmentară), ruptă în dreptul unui orificiu pentru nit. 
Dimensiuni: L - 2,2 cm, l - 1,8 cm, gr - 0,1 cm. Locul descoperirii: S 34, ad - 1,40 m 
(pl. VII/2). 

2008 
4. Plăsea fragmentară (ruptă în dreptul unui orificiu pentru nit). Lamelă cu 

secţiune uşor semicirculară, cu o retragere de grosime (de la 0,3 la 0,2 cm). În 
dreptul aceleiaşi îngustări se observă orificiul unui nit de fixare. Ruptura a urmat 
traseul acestuia. Locul descoperirii: S 74/G, □ 18-19, ad - 0,40 m (pl. VII/4). 

5. Plăcuţă circulară cu perforaţie centrală şi decor sub formă de perle pe una 
dintre suprafeţe (posibil şaibă de cuţit/pumnal). Dimensiuni: d - 2,4 cm, dof. - 0,8 
cm. Locul descoperirii: S 91, □ 1, ad - 0,35-0,40 m, data 21 august 2008 (pl. 
VII/5). O analogie posibilă este cea de la pumnalul identificat la Mediaş55. 

5. Mâner de cuţit/rebut de corn (?), de forma unui tambur tăiat la ambele 
capete, făţuit grosolan pe toate părţile. Dimensiuni: L - 10 cm; d - 4,5 cm (max). 
Locul descoperirii: S 80, ad - 0,60 - 0,70 m (pl. VII/7). 

6. Cute fragmentară cu o extremă păstrată parţial. Dimensiuni: L - 11 cm, l - 
3,2 cm, gr - 2,7 cm. Locul descoperirii: S 74/G, □ 18-19, ad - 0,38 cm (pl. VII/8). 

7. Cute cu vârf ascuţit. Dimensiuni: L - 10 cm, secţiune aproximativ pătrată, 
muchii uşor conturate. Locul descoperirii: S 90, zona centrală, ad - 0,70-0,80 m (pl. 
VII/9). 

8. Plăcuţă de formă concavă, care se monta în partea terminală a mânerului 
unui cuţit (nr. inventar 17601)56. Locul descoperirii: context cu strat de pietre şi 
mortar S 91, □ 1, ad - 0,35-0,40 m, datare secolul XV (pl. VII/3). 

 
Discuţii 
Primele contribuţii în cercetarea cuţitelor provin din afara României. 

Astfel, cele descoperite în Londra au fost publicate de Jane Cowgill, 
Margrethe de Neergaard şi Nick Griffiths57, iar pentru arealul Ungariei 
semnalăm contribuţia lui Imre Holl58. Pentru spaţiul României actuale, 
Adrian Andrei Rusu semnalează lacuna tratării acestor materiale, oferindu-
ne totodată şi punctele de plecare în cercetarea subiectului59. Putem afirma 
că, prin studiul Zsuzsannei Kopeczny60, publicarea acestor elemente ale 
culturii medievale şi premoderne a cunoscut o revitalizare. În rest, cuţitele 
destinate uzului casnic, recuperate de arheologie, nu au beneficiat de o 

                                                           
55 Purdea 2018, p. 186, 198, pl. III/2. 
56 http://diam.uab.ro/bizere/guest_free.php?fx=vizualizare_fisa&id=1994, accesat ultima 
dată la 21.11.2018. 
57 Cowgill et alii 1987, passim. 
58 Holl 1994-1995, p. 159-188. 
59 Rusu 2003, p. 75-79; republicat în Rusu 2008, p. 79-96. 
60 Kopeczny 2016, p. 393-411. 
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cercetare aprofundată, care să cuprindă întregul areal al României. Chiar 
dacă Imre Holl prezenta situaţia descoperirii cuţitelor de import, unele 
publicaţii ulterioare s-au limitat la încadrarea: kések/cuţite sau asztali 
kések/cuţite de masă61, fără să se ţină cont de criteriile propuse de acesta. 

Potrivit documentelor scrise, cuţitele erau o categorie de mărfuri cu 
largă circulaţie în Evul Mediu, între Transilvania, Ţara Românească şi 
Moldova, dar şi ca importuri din cele mai importante târguri ale Europei 
Centrale. Observăm că registrele vamale consemnează cantităţi uriaşe care 
circulau între respectivele regiuni62. De asemenea, se poate reţine faptul că 
în anumite cazuri cuţitele erau scutite de taxe vamale, fie pentru a stimula 
comerţul în respectivele locuri, fie la cererea expresă a unor funcţionari de 
rang înalt63. 

Dintre menţiuni, putem preciza una care se referă în mod expres la o 
categorie de bunuri, identificate în materialul analizat aici: cuţitele stiriene 
(din Styer). Astfel, în perioada 1500-1508, un comerciant din Câmpulung 
este consemnat în registrele vamale braşovene ca „importator de cuţite de 
Ştiria”, aducând într-un singur an 39000 de bucăţi, în valoare de 468 
florini64. 

Documentele vizuale au fost şi ele investigate, pentru a obţine date 
referitoare la tipologie şi pentru a completa informaţiile recuperate de 
arheologie65. În plus faţă de cele publicate deja, aş adăuga şi pictura de 
panou, începând cu cele două cine de pe altarul poliptic de la Dupuş (datat 
în perioada 1475-1485), cele de la Prejmer (1440-1450) şi Soroştin (1515-
1520), dar şi scena de pe predela altarului bisericii Sf. Margareta din Mediaş, 
datată în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Într-un caz din afara 
Transilvaniei (pl. I/b), a fost redat fidel un astfel de cuţit, cu toate 
caracteristicile surprinse (semn de meşter, plăcuţe pentru protecţia plăselelor 
şi nituri pentru fixarea acestora, toate din bronz), singura „acuză” care i se 
poate aduce artistului este că a amplasat marca meşterului pe cealaltă faţă a 
lamei, nu aşa cum este identificată pe artefactele arheologice66. Cuţitele care 

                                                           
61 Bakay 2011, passim. 
62 O primă referire la acest subiect este făcută de Radu Manolescu, completată de 
contribuţii ulterioare; a se vedea Manolescu 1957, p. 158-159; Nistor 1983, p. 71-72; Rusu 
2003, p. 80; Purdea 2018, p. 177-179. 
63 Într-o scrisoare adresată braşovenilor, pârcălabul voievodului Radu cel Mare, Gherghina, 
le cere acestora să-i fie scutite de vamă cuţitele transportate de Hanăş, întrucât „de vor pofti 
ceva, el va face mai mult pentru ei” (Bogdan 1905, p. 304). 
64 Ibidem, p. 223; Purdea 2018, p. 178. Valoarea este cea de vamă, în unele oraşe, precum 
Braşovul, Sibiul şi Bistriţa, fiind percepută vigesima, iar la Cluj tricesima (Goldenberg 1965, 
p. 676; Pap 1970, p. 595; Pap 1976, p. 354). 
65 Istrate 2007, p. 46. 
66  Este vorba de cuţitul din scena Cinei de taină/Das letzte Abendmahl, reprezentată pe altarul 
poliptic Schotten Altar (Viena), datând din a doua jumătate a secolului al XV-lea (1469-1480). 
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apar în aceste scene ar merita un studiu aprofundat, de tipul celui efectuat 
de Voica Istrate pentru pictura-frescă. 

Trebuie spus că astfel de mărci au început să fie bătute pe suprafaţa 
lamelor, de către cei care le confecţionau, de la începutul secolului al XIV-
lea, în Elveţia, în sudul Franţei, însă arheologic sunt atestat cu o jumătate de 
secol mai devreme pentru Londra67 şi în Ungaria68. Cele mai renumite 
ateliere erau la Steyr şi Nürnberg. Tipologia acestora era diversă, combinând 
adeseori două simboluri (potcoavă, cruce, inimă sau semilună) pentru a 
obţine mai multe variante69. Despre semnele meşterilor din Steyr se 
precizează că au fost cuprinse într-o ordonanţă din anul 1407, unde se 
stipula că acestea vor fi bătute de lămari (Klingenschmiede). Cuţitarii din 
Nürnberg puteau folosi, pe lângă semnele lor, şi însemnul oraşului, însă 
doar pentru produsele care treceau controlul calităţii70. Şi meşterilor din 
Steyr le-a fost permisă folosirea scutului Austriei ca simbol colectiv, 
începând cu anul 1441, însă doar pentru cuţilele de primă calitate, 
ajungându-se la un conflict între aceştia şi cei din Viena, care obţin la rândul 
lor acest privilegiu în 144971.  

Marca individuală a meşterului era dobândită prin mai multe moduri 
precum: printr-o scrisoare de confirmare din partea principelui, un acord de 
la breaslă, moştenire şi chiar cumpărare. De regulă, se controla ca nu cumva 
doi meşteri să folosească acelaşi semn ori pentru a se verifica înnoirea unor 
mărci mai vechi, în condiţiile în care atelierul respectiv nu mai exista72. 

Sigur că existau tot felul de spolieri ale semnului de meşter, provocate 
de cei care confecţionau mai multe lame decât comanda meşterul, după care 
le valorificau comercianţilor, ajungând în acest fel în posesia unor meşteri 
cuţitari din alte oraşe. Pentru că se dorea reducerea unor astfel de practici, 
existau ordonanţe imperiale, care limitau vânzarea lamelor altor meşteri 
decât celor cărora le aparţineau73. Aşa cum reiese din registrele vamale ale 
Ungariei, rezultă că lamele erau vândute separat. Pentru Transilvania, 
menţiunile vamale precizează numai produsul finit (cuţitul), achiziţionat din 
târgurile externe, precum Cracovia, Beluša şi Viena74. 

                                                           
67 Cowgill et alii 1987, p. 17-24. 
68 Holl 1994-1995, p. 187. 
69 Ibidem. 
70 Neuhaus 1932-1934, p. 129. 
71 Holl 1994-1995, p. 187. 
72 Ibidem, p. 188. 
73 Atât lămarilor din Steyr, cât şi celor din Nürnberg le-a fost interzis, în a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, să producă sau să vândă lame brute pentru alţi meşteri din afara 
respectivelor oraşe. 
74 Goldenberg 1958, p. 262-263; Dan 1971, p. 108; Pap 1976, p. 365. 
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Pe lângă marfa de import, activitatea meşterilor cuţitari organizaţi în 
bresle trebuie să se fi concentrat pe dezvoltarea şi perfecţionarea producţiei 
locale, astfel încât să se poată întreţine din meşteşugul practicat75. Nu ştim 
dacă imitau produsele cerute de piaţă sau nu, dar se cunoaşte că una dintre 
funcţiile economice ale breslei era asigurarea unor produse de bună calitate, 
la un preţ potrivit şi evident să acopere cerinţa de piaţă76. Tot în oraşe se 
găseau şi tocilele (lapis lapsorium), locurile unde se ascuţeau cuţitele şi alte 
lame. De pildă, la Mediaş, breasla fierarilor achita un impozit de 2 florini în 
anul 1502 pentru o astfel de tocilă77. 

În legătură cu marca de meşter, referirile din istoriografia românească 
sunt modeste, astfel că ni se face cunoscut că era obligatorie, pentru 
asigurarea calităţii, examinarea periodică a produselor, iar pentru unele 
meşteşuguri, imprimarea semnului de meşter sau a sigiliului de breaslă. 
Referirea nu precizează, însă, dacă această prevedere se extindea şi asupra 
breslelor de cuţitari din Transilvania. La Sibiu aflăm că, pentru breslele care 
confecţionau arme, nu era obligatorie marcarea cu semn personal de 
meşter78. 

Referitor la materialul arheologic, prin contribuţia lui Imre Holl 
putem identifica producţia de cuţite care provine din mediul german (din 
cele mai importante ateliere), întrucât ne oferă indicii preţioase în acest sens. 
Primul dintre ele este semnul de meşter incizat pe suprafaţa lamei. Este 
interesant că arheologul maghiar a descoperit şi publicat astfel de însemne 
numai pe cuţite cu mânerul de tip lamelar cu plăsele, pe când Zsuzsanna 
Kopeczny a identificat semne şi pe cele de tipul cu spin sau peduncul79. 

Însă, cum de cele mai multe ori metalul este afectat de coroziune, 
semnele nu se mai pot distinge, fiind necesare alte observaţii pentru datare. 
Cum ar fi, de pildă, plăcuţele de pe extremităţile plăselelor. Existau, astfel, 
plăcuţe care delimitau lama de mâner, precum şi altele dispuse pe capătul 
inferior al plăselelor. Primele erau de tipul unor benzi din bronz, cu 
tipologie proprie, fixate cu ajutorului unui nit (din bronz sau fier) pe corpul 
cuţitului, iar cele din capătul mânerului aveau formă circulară sau migdalată 
(aplicate uneori în mai multe straturi). Uneori au fost greşit interpretate ca 

                                                           
75 Ştefan Pascu oferă ca dată de constituire a breslei cuţitarilor (cultelificum fraternitas), 
independentă de fierari, anul 1376, când apar atestări în oraşele Sighişoara, Sibiu, Sebeş şi 
Orăştie (Pascu 1954, p. 67). În opinia altor autori, acest an ar putea fi doar unul în care au 
fost reînnoite statutele de breaslă (Ţiplic 2001, p. 43). 
76 Pascu 1954, p. 321; Ţiplic 2001, p. 29. 
77 Ţiplic 2009, p. 64. 
78 Ţiplic 2001, p. 30. 
79 Kopeczny 2016, p. 406, pl. I/1, 5. 
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piese de vestimentaţie şi podoabă80 sau solzi de zale din aramă81. De 
asemenea, niturile din bronz de pe mâner pot fi un indiciu al provenienţei, 
dovadă fiind în acest sens documentele vizuale. 

Harta descoperirii cuţitelor cu plăcuţe din bronz în partea superioară a 
mânerului, sau de formă migdalată pe capătul acestuia, cuprinde în 
Transilvania localităţile Cristuru Secuiesc82, Alba Iulia83, Pianu de Sus84, 
Sibiu85, Târgu Mureş86, la care putem adăuga exemplarele inedite de la 
Moşna, Râşnov, Rupea şi Cluj-Napoca87. Banatul şi Crişana pot fi puse, de 
asemenea, pe respectiva hartă, prin piesele de la Timişoara, Cenad şi 
Oradea88. Uneori au fost descoperite numai plăcuţele de capăt (formă 
migdalată), care certifică prezenţa unor cuţite de import89. În Moldova, pe 
lângă cele de la Baia, Lunca şi Borniş, incluse de Imre Holl în cercetarea sa, 
au mai fost descoperite piese care pot fi incluse în categoria importurilor, la 
Bacău90, Măleşti91, Adjudul Vechi92, Trotuş93, Negoieşti94, Băiceni95, 

                                                           
80 În Sibiu-Piaţa Huet, Daniela Marcu Istrate a identificat două astfel de piese, pe care Maria 
Emilia Crângaci-Ţiplic le-a inclus în categoria podoabelor; a se vedea Crângaci-Ţiplic 2007, 
p. 105, 144-145, fig. 145/1, 5. 
81 Colectivul de cercetare al cetăţii Suceava, în sondajul făcut la mănăstirea Zamca, în anul 
1954, a descoperit o astfel de plăcuţă; vezi, Mitrea et alii 1955, p. 795. 
82 Benkő, Székely 2008, p. 152, fig. 44/10-12. 
83 Marcu Istrate 2008, p. 242; Marcu Istrate 2009, p. 40-41, 53. Tot de la Alba Iulia, mi-a 
fost semnalată, prin amabilitatea domnului Cristian I. Popa, o piesă descoperită în anul 
1993, pe strada Munteniei, în zona în care, ulterior, a fost localizată Casa Mezertius, unde s-
a identificat arheologic şi un mâner de cuţit susceptibil de încadrare în aceeaşi categorie 
(Rusu, Bolindeţ 2007, p. 89, pl. 7/b). 
84 Interpretat ca fiind cuţit cu semn de meşter din Styria (Beşliu Munteanu 2011, p. 217). 
85 Marcu Istrate 2007, p. 279, pl. 55/3, 5; 59/14-15. 
86 Cu menţiunea că la Târgu Mureş a fost identificat un mâner de cuţit cu o plăcuţă 
decorativă din bronz terminată în trei petale, exemplar similar unora descoperite la Oradea 
şi Alba Iulia, ultimul publicat de Daniela Marcu Istrate (Marcu Istrate 2009, p. 41, 265, nr. 
catalog. 152, 155). 
87 Exemplare care mi-au fost semnalate de către Adrian A. Rusu. 
88 Piese inedite, dintre care cel puţin una cu semn de meşter (nu a fost îndepărtat încă 
stratul coroziv), semnalate de către Adrian A. Rusu. 
89 Oţa et alii 2011, p. 87, 93, pl. II/2, 3a. 
90 În cazul pieselor de la Bacău, nu există niciun exemplar cu plăcuţe de bronz pe mâner, 
nici măcar la Curtea Domnească, însă se distinge un alt tip, cel cu gât şi mâner lamelar 
(Artimon 1998, p. 47-48, 57). 
91 Aici a fost identificat un cuţit cu semn de meşter, de tipul celor cărora Imre Holl le 
atribuia provenienţa germană, numai că semnul a fost greşit interpretat ca fiind compus 
dintr-un cleşte şi iniţialele „CI”, deoarece acele iniţiale reprezintă de fapt un scut de tipul 
celui acordat prin ordonanţă imperială cuţitarilor din Wendelstein în anul 1471. A se vedea 
Popovici 1987, p. 173, fig. 3/13, 16-17, iar pentru comparaţie Holl 1994-1995, p. 179, pl. 
15/9. 
92 Cuţitele au fost identificate într-o locuinţă de tip bordei (prima fază), datată în secolele 
XIV-XVII (Artimon 1998, p. 161, fig. 107/1-2). 
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Săbăuani96, Poienile Oancei97, la care se adaugă un exemplar care provine 
din detecţii, ce s-ar fi găsit aproape de Iaşi98 (pl. I/a). 

Pentru întocmirea unei tipologii, Imre Holl a luat în considerare atât 
caracteristicile constructive, cât şi provenienţa. Potrivit observaţiilor lui, 
piesele care au plăcuţe de bronz pentru delimitarea mânerului de lamă, 
precum şi nituri de bronz pentru fixarea plăselelor, se încadrează în 
categoria importurilor. Toate piesele adunate de acesta au caracteristici 
similare: mânere lamelare, plăcuţe în zona superioară a plăselelor şi pe 
capătul mânerului, semne de meşter. Diferenţa este făcută de raportul dintre 
dimensiunile mânerului şi ale lamei, cele două părţi având, în unele cazuri, 
aceeaşi lăţime, iar în altele, mânerul fiind mai îngust. 

Pe lângă cuţitele destinate uzului alimentar, la Bizere sunt 
documentate şi cuţitele de luptă, care intră în rândul armelor. Prezenţa lor 
este dovedită prin cele două rame de teacă şi de mânerul fragmentar (pl. 
IV/16). Pumnalul este, de asemenea, certificat prin buterola şi, posibil, de 
şaiba cu decor perlat a unuia de tip Scheibendolch. Ramele de teacă şi buterola 
de pumnal au fost deja cuprinse într-un studiu separat99, de aceea nu le-am 
inclus în descrieri şi planşe. 

O altă piesă care poate fi pusă în conexiune directă cu cuţitele este 
cutea, folosită pentru ascuţit şi/sau finisat, prezentă prin două exemplare. 
Este adevărat că lamele erau de obicei ascuţite la tocilă, în oraşul german 
Nürnberg existând meşteri specializaţi în acest sens, însă pentru folosinţa 
imediată cutea era mai la îndemână. 

Au mai fost descoperite şi fragmente de plăsele, toate din os, inclusiv 
o bucată de corn, care ar putea fi un mâner în lucru (posibil de cuţit). 

Plăcuţele în formă de migdală, concave, care se montau în partea 
terminală a mânerului, trebuie, de asemenea, menţionate, cea descoperită 
aici având analogii atât în România (pl. I/a), cât şi în afara ei. Astfel, 
literatura de specialitate menţionează piese similare, descoperite la 

                                                                                                                                               
93 Majoritatea cuţitelor au fost descoperite în locuinţe şi gropi, în asociere cu material 
arheologic datat în secolele XVI-XVII, potrivit lui Alexandru Artimon (Artimon 1998, p. 
132-141; Artimon 2003, p. 59, fig. 19/8-11). 
94 Popovici 2002, p. 32, fig. 11/1, 4. 
95 Popovici-Baltă 1975, p. 294-295, fig. 2/2, 8; Popovici 2013, p. 265, pl. 4/3. 
96 Ursachi 2007, p. 301, pl. 32/1, 3; 307, pl. 38/12. 
97 Hânceanu 2012, p. 215, pl. XV/2. 
98 Este vorba de un cuţit prevăzut cu plăcuţe de bronz în partea superioară a mânerului şi 
una migdalată pe capătul acestuia, recuperat în urma unei percheziţii domiciliare efectuate 
de IPJ Neamţ. Potrivit informaţiilor oferite de domnul Vitalie Josanu, piesa a fost 
descoperită într-o zonă împădurită, Bucium-Tomeşti, din proximitatea oraşului Iaşi. 
99 Rusu 2016, p. 208. 
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Gyepükaján-Nagykeszi, Pilis, Sarvaly, Szentmihály100, Somogyvár101 
(Ungaria), Vrbovec (Croaţia)102, Maglič (Serbia)103, Cristuru Secuiesc104, Alba 
Iulia105, Sibiu106, Caraşova107, Coconi108, Suceava109, Baia110, Vornicenii 
Mari111, Oradea (nepublicat) şi Timişoara112 (România). Aceste piese erau 
pierdute frecvent. Indiciul că un cuţit ar fi avut un astfel de montaj este 
urma spinului de la capătul mânerului (pl. VI/9). Imre Holl spune că aceste 
plăcuţe erau montate pe capetele cuţitelor de provenienţă stiriană. 

 
Concluzii 
Prin analiza artefactelor de la abaţia Bizere am putut observa că 

tipurile de cuţite descoperite se încadrează în categoria celor destinate uzului 
casnic, însă există şi dovezi ale prezenţei cuţitelor de luptă, deci a armelor. 
Astfel, cele 85 piese studiate se pot clasifica din punct de vedere constructiv 
în trei tipuri mari de cuţite. Cele cu spin sau peduncul pentru fixarea în 
mâner, apoi cele cu mâner de tip lamelar/cu plăcuţe şi nituri din bronz, 
precum şi cele cu mâner lamelar şi cu gât. De asemenea, o parte dintre ele 
sunt într-un grad de fragmentare care limitează interpretarea, unele putând 
proveni de la braţe de foarfecă sau de la brice. Am inclus aici şi alte artefacte 
care sunt în asociere directă cu obiectele cercetate –, cum ar fi unele 
componente desprinse, precum plăcuţa migdalată, plăselele sau şaiba cu 
decor –, precum şi altele care erau folosite pentru ascuţit (cutele). 

După îndepărtarea produşilor de coroziune de pe suprafaţa 
artefactelor, am identificat 12 mărci de meşter, putând stabili, în acest fel, 
provenienţa pentru unele dintre ele, prin analogie cu altele publicate. De 
asemenea, existenţa lor se poate bănui şi pe piesele care au fost afectate mai 
grav de coroziune sau nu au păstrat respectiva zonă. Susceptibile sunt cele 
care au plăcuţe din bronz pentru delimitarea lamei de mâner şi/sau nituri 
din acelaşi material. Toate acestea se pot încadra în categoria bunurilor 

                                                           
100 Holl, Páradi 1983, p. 198, fig. 21/7; Holl 1990, p. 203, fig. 6/13; Holl 1994-1995, p. 172-
179; Holl 2000, p. 111. 
101 Bakay 2011, p. 140. 
102 Tkalčec 2010, p. 186, pl. 28/439-440, 447-450. 
103 Popović 2012, p. 181, pl. 126/186. 
104 Benkő et alii 1997, p. 120, fig. 34/8; Benkő, Székely 2008, p. 152, fig. 44/10. 
105 Marcu Istrate 2008, p. 242, 700, pl. 191/8; Marcu Istrate 2009, p. 41, nr. catalog 146-
147. 
106 Crângaci-Ţiplic 2007, p. 105, 144-145, 283, fig. 145/1, 5; pl. 59/14-15 (după restaurare). 
107 Oţa et alii 2011, p. 87, 99, pl. II/3c. 
108 Constantinescu 1972, p. 241, pl. VII/5. 
109 Mitrea et alii 1955, p. 795. 
110 Neamţu et alii 1980, p. 186, fig. 34/4, 6; Neamţu et alii 1984, p. 108, fig. 39/8. 
111 Matei, Emandi 1982, p. 177, fig. 9/7. 
112 Kopeczny 2016, p. 407, pl. III/3, 8. 
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manufacturate în atelierele germane, argumente în acest sens fiind 
prezentate atât de istoriografia de caz, cât şi de izvoarele vizuale. De puţine 
ori contextul ne ajută la încadrarea cronologică, întrucât unele nu au fost 
identificate în stratul de cultură, însă caracteristicile acestora elimină în unele 
cazuri acest impediment. Provenienţa stiriană sau austriacă a unor cuţite a 
putut fi stabilită, îndeosebi, prin analogie cu alte descoperiri din arealul 
Ungariei medievale. 

În cazul cuţitelor cu spin pentru fixarea în mâner nu am identificat 
nicio marcă de meşter, însă într-un caz a fost surprinsă o şănţuire pe 
suprafaţa lamei, cu rol mai degrabă decorativ decât funcţional, date fiind 
dimensiunile mici ale piesei. În cazul acestora încadrarea cronologică este 
imposibil de realizat, atunci când nu avem la îndemână corelarea cu alte 
bunuri arheologice. 

Cercetarea de faţă a cuprins, pe lângă cuţitele de uz casnic sau 
fragmente ale acestora, şi câteva piese ce le erau asociate, precum plăsele de 
os şi corn, plăcuţe concave pentru protecţia mânerului, dar şi două cute. 
Prezenţa cuţitelor de luptă este certificată prin cele două rame de teacă, dar 
şi prin mânerul fragmentar descoperit în anul 2014. Chiar şi pumnalul îşi 
confirmă existenţa, prin buterola identificată în anul 2008, iar şaiba cu decor 
perlat pare să indice existenţa tipului cu şaibe (Scheibendolch). 

Din păcate, una dintre deficienţele cercetării acestui subiect este 
nepublicarea materialului arheologic din siturile medievale, fapt pentru care 
harta descoperirilor este incompletă. Acesta a fost principalul considerent 
pentru care am recurs la prelucrarea acestui lot de cuţite. Cu siguranţă că, 
între cele menţionate simplu „cuţite”, în rapoartele de cercetare există 
numeroase piese acoperite de coroziune care, curăţate, pot furniza 
informaţii sumplimentare. Cazul lotului prezentat de la Bizere vine să 
susţină această necesitate, singura care va ajuta la îmbunătăţirea imaginii 
asupra cuţitelor medievale. 

 
Explanation of Figures 

 
Pl. I. The distribution of imported knives (German) discovered in Romanian territory 

(a) and an altarpiece picture with a similar object (Schotten Altar-Viena) (b). 
Pl. II. Bizere Abbey: knives with a whittle tang. 
Pl. III. Bizere Abbey: knives with bronze plates. 
Pl. IV. Bizere Abbey: knives with scale tang. 
Pl. V. Bizere Abbey: cuttings scrap and knives with lamellar/scale tangs and “neck.” 
Pl. VI. Bizere Abbey: knives with craftsman’s mark. 
Pl. VII. Bizere Abbey: artefacts associated with knives – 1-2, 4, 6 – handles; 3 – concave 

bronze plates for end cap; 7 – handle working?; 8-9 – whetstones. 
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Pl. I. Distribuţia descoperirilor cuţitelor de import (germane) în arealul României: 

- cuţite;  - plăcuţe de cuţite (a); pictură de altar cu o astfel de piesă  
(Schotten Altar-Viena) (b) 
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Pl. II. Abaţia Bizere: cuţite cu spin pentru fixarea în mâner 
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Pl. III. Abaţia Bizere: cuţite cu plăcuţe de bronz 
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Pl. IV. Abaţia Bizere: cuţite cu mâner lamelar 
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Pl. V. Abaţia Bizere: lame fragmentare şi cuţite cu mâner lamelar (cu „gât”) 
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Pl. VI. Abaţia Bizere: cuţite cu semne de meşter 
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Pl. VII. Abaţia Bizere: piese asociate cuţitelor (1-2, 4, 6 – plăsele; 3 - plăcuţă 

concavă pentru capăt; 7 - mâner în lucru?; 8-9 - cute) 
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