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Abstract. On 26 February 1785, Horea and Cloşca, the surviving leaders of the Peasant Revolt 
– which had shocked not only Transylvania but the whole of the Habsburg Empire three months 
before – were sentenced to death. The present article focuses on the precise content of the Theresian 
Code related to the sentence: Articles no. 62 and no. 90, on Tumults and Disorders, and Robbery 
with Murder respectively. The method of execution by “Breaking on the Wheel” is also presented, 
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În privinţa modului în care au fost executaţi Horea şi Cloşca, la 28 

februarie 1785, informaţiile din literatura de specialitate se bazează pe textul 
sentinţei pronunţate în 26 februarie, pe relatări ale unor martori oculari, pe 
relatări din presa epocii şi pe interpretări pe baza gravurilor dedicate 
momentului execuţiei. Prin articolul de faţă încercăm să aducem informaţii 
noi în această privinţă: în primul rând, textele articolelor 62 şi 90 din Codul 
terezian, în litera şi spiritul cărora s-a pronunţat sentinţa, cu aliniatele 
referitoare la frângerea cu roata, nu au mai fost publicate în limba română; în 
al doilea rând, alte cazuri similare, descrise în bibliografia străină, pot oferi 
analogii nesperate cu faimosul episod de la Alba Iulia. Pe de altă parte, sursele 
clasice pot fi oricând reanalizate. 

 

Constitutio Criminalis Theresiana  
A fost un cod penal valabil pentru Imperiul Habsburgic, intrat în 

vigoare la 31 decembrie 1768 şi tipărit în anul următor, în limbile germană şi 
cehă. De asemenea, fiecare articol era rezumat, pe margine, în limba latină1. 

 
* Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, România; e-mail: tudor.rosu2014@gmail.com. 
1 Theresiana 1769. Un exemplar din Constitutio Criminalis Theresiana, pe care l-am analizat pentru 
articolul de faţă, se află şi în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (nr. inv. CVS 
284). Acesta a intrat în colecţia muzeului albaiulian la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, 
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Codul a fost utilizat până în 1787. A fost considerat deopotrivă vetust, prin 
duritatea pedepselor şi aplicarea torturii, dar şi modern, prin standardizarea 
pe care a încercat să o impună în aceste practici. Fireşte, nu era depăşită 
paradigma epocii, adică deşi pedepsele erau standardizate, ele erau diferite în 
funcţie de sex şi de categoria socială din care făcea parte inculpatul. O faptă 
pentru care un om simplu risca să fie condamnat la moarte putea aduce doar 
o amendă pentru un nobil. Oricum, faţă de Constitutio Criminalis Carolina, de 
exemplu, Codul Mariei Tereza era mai blând, nemaiexistând pedepse precum 
îngroparea de viu, înecarea, hăcuirea şi scartelarea sau tragerea în ţeapă2. Nici 
pedeapsa capitală nu mai era atât de frecventă ca în trecut, în anii ’70 ai 
secolului al XVIII-lea, în Austria şi Boemia media fiind de 31 de execuţii pe 
an3. Pentru comparaţie, un exemplu din spaţiul german pentru secolele 
anterioare este grăitor pentru diferenţele uriaşe în privinţa cifrelor: 
recordmanul execuţiilor, maestrul călău Franz Schmidt din Nürnberg, a 
condus 400 de execuţii timp de 44 de ani (1573-1617) numai în acest oraş4. 
Dar şi pentru secolul al XVIII-lea, rata pedepsei capitale era mult mai ridicată 
în alte spaţii europene, de exemplu în Franţa, comparativ cu Imperiul 
Habsburgic. Codul terezian nu a fost gândit pentru a face lumea mai bună, ci 
pentru a face statul mai eficient. El instrumentaliza utilizarea violenţei, legifera 
şi şabloniza tortura, utilizată pentru a obţine confesiunea. Făcând însă aceste 
lucruri, îmblânzea şi limita, practic, tortura judiciară5. Grăitoare sunt ultimele 
35 de pagini ale codului. Acestea prezentau ilustraţii cu descrieri amănunţite 
ale folosirii instrumentelor de tortură. De exemplu, era specificat numărul de 
lumânări şi modul de folosire a acestora pentru arderea din lateral a corpului 
în timpul interogatoriului6, sau era ilustrată poziţia corectă a degetelor în 
timpul strivirii7.  

Totuşi, în anul 1776, tortura judiciară a fost scoasă din lege. Acest lucru 
s-a realizat mai devreme decât în Franţa, de exemplu, unde a fost eliminată 
prin măsuri succesive, în 1780 şi 17888. Constitutio Criminalis Theresiana a mai 
rămas în vigoare încă 11 ani, dar excluzând partea de tortură. Este şi motivul 
pentru care Horea, Cloşca şi Crişan nu au fost torturaţi în timpul 
interogatoriului. Pedepsele au rămas însă foarte dure, incluzând arderea pe 
rug, decapitarea cu spada, spânzurarea sau frângerea cu roata. Mai apoi, cu 
intrare în vigoare din 1787, noul Cod iozefin interzicea din start tortura. 

 
în urma donaţiei unui preot, pe nume Ioan Pop. 
2 Fruma 1947, p. 109; vezi şi Langbein 2006, p. 49. 
3 Langbein 1976, p. 53. 
4 Abbott 2012, p. 61; Langbein 1976, p. 53. 
5 Chapman, Whiters 2019, p. 195-196. 
6 Theresiana 1769, p. XXV-XXVI. 
7 Ibidem, p. XVII. 
8 Langbein 2006, p. 61. 
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Fig. 1. Câteva dintre anexele Codului penal terezian  
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Sentinţa lui Horea şi Cloşca 
Dată în dimineaţa de 26 februarie 1785 şi, urmând litera Codului, citită 

în limbile germană şi română9, sentinţa menţiona că celor doi condamnaţi li 
se vor frânge membrele cu roata, de jos în sus, întâi Cloşca, apoi Horea. 
Corpurile urmau să fie despicate şi tăiate în patru, capul şi părţile corpului 
aşezate pe roţi, plasate la marginea diferitelor drumuri sau localităţi, unde 
aceştia au săvârşit cruzimile „cele mai scelerate”; inima şi intestinele urmau a 
fi îngropate la locul supliciului. De altfel, sentinţa urma îndeaproape 
directivele trasate de însuşi împăratul Iosif al II-lea contelui Jankovich, 
conducătorul procesului. Deşi a cerut indulgenţă faţă de popor, mergând pe 
ideea că ţărănimea a fost indusă în eroare10, împăratul îşi dorise un „exemplu 
răsunător” pentru capii răscoalei11. 

Spicuim din textul sentinţei12:  

„În procesul criminal rădicat în contra lui Horia, care almente se numesce 
Nicula Ursu, născut în Albac în M. Principat Transilvania, ca de 54 de ani, 
neunit, căsătorit şi iobagiul bunului fiscal de la Zlatna, şi în contra lui Ioane 
Cloşca din Cărpeniş tot în M. Ppat Trannia, ca de 30 de ani, neunit, căsătorit 
şi iobagiul sus numitului bun fiscal/ Comisiunea de Curte ce înalta c. regească 
(supl. Maiestate) prea îndurat o despuse pentru cercarea turburărilor şi 
aducerea poporului la pace, conform prea înaltei ordinaţiuni, dechiară a fi 
derept:  
Cum că Horia, care almente se zice Nicula Ursu – deşi el nega cerbicos toate 
crimele prea grele, ce i se imputa de comun, şi de cari fu convins cu martori, 
mai presus de toată îndoiala, ca adeca pre la capătul anului de curând trecut, 
1784, a ţesut turburările escate întru acest M. Ppat al Tranniei, mai cu samă în 
comitatele: Hunedora, Zarand şi Alba de gios […]. 
Afurisitul de Horia, ca mai secur să poată ajunge acest scop scelerat şi 
temerariu, precum se scie, nu s-a înfiorat de megiloacele cele mai blăstemate 
[...]. Mai cu samă Horia însul şi Ioane Cloşca ca afurisiţi răsvertitori pleni de 
cutezare ai leniscei publice şi ai securitatei, seducători şi dăctori primari, ca 
unii ce au aţâţat pre oameni la omoruri de celea mai urâte, la arderi înfiorătorie 
şi despoliări silnice, s-au făcut demni de a se pedepsi cu moarte atât pentru 
înfricoşatele crime, ce înşii au făcut, cât şi pentru celea făcute de popor. 

 
9 Sentinţa s-a citit între orele 10 şi 11, în faţa clădirii „gărzii celei mari”, în limba română, de 
către Eckard, interpretul contelui Jankovich (Anghel 1965, p. 421). 
10 Gorun 1998, p. 259-260, 266-267. 
11 Anghel 1965, p. 417-418; Fruma 1947, p. 861. 
12 Textul, sub titlul Sentinţa de moarte, a fost publicat prima data în limba română (dar alături 

şi de textul original în limba latină) abia în 1862, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură (Sentinţa 
1862, p. 349-352). Deşi am adaptat textul la regulile gramaticale actuale, am încercat ca prin 
acest procedeu să nu afectăm prea mult pronunţia epocii. Ulterior, sentinţa a fost publicată, 
integral sau parţial, şi în alte lucrări, iar textul adaptat la normele lingvistice în uz. Vezi, de 
exemplu, Densuşianu 1884, p. 448-451; Fruma 1947, p. 210-213. 
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Aşiadară aceşti doi, Horia, ce almente se numesce Nicola Ursu, şi Ioane 
Cloşca, pentru aceste fărădelegi făcute de ei, prin cari au arătat că sunt nu 
numai nesce lotri afurisiţi, ce şi răsvertitori de pacea şi leniscea publică – 
amăsurat constituţiunei criminali, ce s-au dat de M. Theresia, art. 62 despre 
răscoale şi turburări şi art. 90 despre lotrie – să fie duşi la îndatenatul loc de 
perzare, şi acolo şi toate mădulariele, câte le au în corp să li se frângă cu roata 
începând de la pecioare, şi încă mai întâi cu Ioane Cloşca, apoi cu Horia, care 
almente se zice Nicula Ursu, şi în tipul acesta se va trece de la viăţă la moarte, 
apoi corpurile lor să se taiă în patru, capetele şi părţile corpului să se tragă pre 
roate şi pună pre lângă căile publice întru acele locuri ale patriei, unde şi-au 
deprins cruzâmea mai cu samă; ear animele şi maţele să se îngroape în locul 
de pierzare cel de aici. 
Acesta se pronunţă după derept şi cuvenenţă ca pentru ei să fiă pedepsa 
meritată, eară pentru alţii semeni de ai lor esemplu înfiorătoriu. 
Alba Carolina. 26 Febr. a. 1785”. 

 

Articolele aplicate în sentinţa lui Horea şi Cloşca 
Constituţia criminală are, în total, 104 articole. Dintre acestea, articolul 61 

pedepsea infracţiunea de insurecţie contra statului13. Dar acesta nu a fost luat 
în calcul la condamnarea liderilor Răscoalei din 1784. Sentinţa în cazul lui 
Horea şi Cloşca făcea, aşadar, trimitere la articolele 62 – rebeliunea, sau 
„tulburări şi tumulturi”, aici pedeapsa fiind moartea prin sabie14 – şi 90 – 
tâlhării cu ucidere, încadrate la frângerea cu roata15. Pentru cei doi capi ai 
răsculaţilor s-a aplicat pedeapsa cea mai dură dintre acestea, respectiv 
frângerea cu roata. 

Articolul 90 detalia, în aliniatele 1-7, în ce consta tâlhăria: în principiu, 
furt şi ucidere. Putea fi vorba de ucidere pentru profit, de spargere a locuinţei 
victimei, de răpire, de ucidere pentru a ascunde o altă faptă sau un complice. 
Era indiferent dacă făptuitorul avusese de la început intenţia de a ucide sau 
nu şi lipsit de importanţă dacă fapta era repetată sau avea loc doar o singură 
dată. Se discuta şi de plănuirea asasinatului, de folosirea minciunii pentru a 
surprinde victima şi aparenţa „prieteniei” cu victima. Circumstanţele 
agravante erau pomenite la aliniatul 9, constând în constituirea în bande. 
Femeile nu erau supuse frângerii cu roata, ci li se tăia capul, nu înainte însă de 
a li se smulge carnea cu cleştele înroşit16. În privinţa modului de execuţie al 
bărbaţilor, acesta era explicat la aliniatul 8 – Meuchelmörder mit dem Rad, de jos 

 
13 Fruma 1947, p. 112. În linii generale, articolul 61 se referea însă la infracţiunea de 
lezmajestate şi trădare (Theresiana 1769, p. 177-181). 
14 Ibidem, p. 181-183. 
15 Ibidem, p. 245-247. 
16 Folosirea cleştelui înroşit fusese prevăzută şi în Constitutio Criminalis Carolina (1532) 
(Langbein 1976, p. 36), dar, în cazul Codului terezian, utilizarea explicită a acestuia asupra 
condamnaţilor, cât încă sunt în viaţă, este prevăzută doar în cazul femeilor.  
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în sus sau de sus în jos. Se mai foloseşte termenul de Radbrechen. Bucăţile de 
trup, numite sferturi – Viertheilung, urmau să fie apoi expuse pe roţi. 

În continuare, prezentăm pe larg conţinutul aliniatelor 8 şi 9 din 
articolul 90, cu transliterare şi traducere în limba română. Aceste aliniate sunt 
singurele care fac referire la frângerea cu roata.  

 

 
Fig. 2. Articolul 90, aliniatul 8, Codul penal terezian 

 

Art. 90, alin. 8 (transliterare):  

„Zur ordentlichen Straffe dieser greulichen Missethat setzen Wir, daß ein 
vorsetzlicher Strassen - oder Muechelmörder mit dem Rad nach Gestalt der 
Sachen von oben herab, oder unten hinauf hingerichtet, und dessen Körper 
sodann auf das Rad geleget, eine mit solchem Laster befangene Weibsperson 
aber vorhero mit glüenden Zangen ein – oder mehr – jedoch nicht über 
viermal gezwicket, hierauf ihr an dem Richtplatz Hand, und Kopf 
abgeschlagen, und beydes auf das Rad gestecket werden solle. Wobey jedoch 
nach der bereits oben Art. 83. §. 12. gemachten Anordnung dem vernünftigen 
Befund des Richters bevorbleibet, den grausamen Thäter nach Schwere der 
That zur Viertheilung zu verurtheilen, und bewandten Umständen nach die 
Radbrech – oder Viertheilung mit Straffzusätzen, als Schleissen, 
Zangenreissen, Riemenschneiden etc. zu verschärffen, oder auch nach 
Beschaffenheit der milderenden Umständen gegen denselben den Strang, 
oder die Schwerdstraffe mit – oder ohne Verschärffung zu verhängen”. 

Traducere:  

„Ca o pedeapsă potrivită pentru această groaznică nelegiuire, am stabilit că un 
criminal de drumul mare sau un autor de asasinat cu premeditare va fi executat 
prin zdrobire cu roata, după caz, de sus în jos sau de jos în sus, iar apoi trupul 
i se va pune pe roată, dar o femeie vinovată de asemenea fapte va fi ciupită cu 
un cleşte înroşit, de una sau mai multe ori, dar nu mai mult de patru ori, apoi 
mâna şi capul vor fi tăiate la locul execuţiei şi ambele vor fi expuse pe roată. 
Cu toate acestea, conform ordinului din Art. 83, r. 12 privind pedeapsa cât 
mai grea dată de judecător pentru crudul tâlhar, în funcţie de gravitate şi de 
circumstanţe, se va aplica sfârtecarea (tranşarea în patru bucăţi) sau, după 
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sfârtecare, se vor aplica pedepse suplimentare, cum ar fi sfâşierea, ruperea cu 
cleştele, tăierea de curele etc., cumulate sau, după natura circumstanţelor 
atenuante se va aplica spânzurătoarea, ori pedeapsa cea mai severă, fără 
cumulare”. 

 
Textul latin: 

„Latronum, & sicariorum pœna ordinaria est contusio per rotam: fæminarum vero 
decollatio, prævia per forcipes candentes ustulatione.  
Ubi simul arbitrio judicis tribuitor, ut pœnam mortis pro gravitate circumstantiarum magis 
asperare possit”. 

Traducere:  

„Pentru tâlhari şi asasini pedeapsa obişnuită este frângerea cu roata: în cazul 
femeilor se aplică tăierea capului, după ce înainte s-a folosit cleştele încins. 
Este la latitudinea judecătorului posibilitatea de a înăspri modul de aplicare a 
pedepsei cu moartea, ţinând cont de circumstanţele agravante ale faptei”. 

 

 
Fig. 3. Articolul 90, aliniatul 9, Codul penal terezian 

 
Art. 90, alin. 9 (transliterare):  

„Die beschwerende Umstände, so bey den Todschlägen unterlaufen sind zum 
Theil schon vorhero Art. 83 §. 12 angeführet worden, und anhero 
anzuwenden; und können dergleichen mehrere vorfallen: als da Geistliche, 
oder unter Unserem Geleit, und Sicherheit reisende Personen angegriffen, 
und ermordet; oder die Strassenmorderey durch lange Zeit mit vieler 
Grausamkeit getrieben; aber auch wegen einer Rauberey mehrere Personen 
umgebracht werden. 
In welchen Fällen die hieroben §. 8. dem richterlichen Ermessen überlassen: 
Straffverschärffung nach Stärke, oder Schwäche des Thäters vorzunehmen 
ist. 
Wenn aber neben dem Morden auch ein namhafter Raub beschehen, solle ein 
Galgen, samt einem Strick zugleich neben dem Körper auf das Rad gestecket 
werden; und da endlich auch Mordbrennerey, Kirchendiebstahl, oder andere 
dergleichen große Laster darneben verübet würden, hat man sich nach dem 
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zu richten, was Art.14 von Zusammentreffung mehrerer Missethaten 
überhaupt geordnet worden”. 

Traducere:  

„Circumstanţele agravante care au avut loc în timpul omorului au fost parţial 
stabilite deja la Art. 83 §. 12 şi urmează să fie aplicate în continuare, cum ar fi 
în următoarele cazuri: pentru oameni ai bisericii, sau pentru atacarea şi 
uciderea călătorilor aflaţi sub protecţia şi direcţia Noastră, sau pentru crime 
practicate cu multă cruzime la drumul mare, pe perioadă îndelungată, dar şi 
când mai multe persoane sunt ucise odată cu jaful/tâlhăria. 
În aceste cazuri se aplică punctul §. 8 de mai sus, cu prevederea privind 
posibilitatea ca judecătorul să sporească pedeapsa în funcţie de gravitatea 
faptei. 
Dacă alături de crimă se întâmplă şi un jaf însemnat, atunci lângă roata pe care 
este fixat corpul condamnatului trebuie să fie pusă şi o spânzurătoare cu funie. 
De asemenea, dacă pe lângă aceste fapte sunt săvârşite incendieri combinate 
cu crime, furt din biserici sau alte fapte de o atare gravitate, trebuie acţionat 
conform prevederilor art. 14 cu privire la cumulul şi clasificarea mai multor 
fapte”. 

 

Frângerea pe/cu roata în secolul al XVIII-lea  
Acest mod de execuţie a avut o istorie îndelungată, iar procedura a fost 

foarte diversă, de la o epocă la alta sau de la un spaţiu istoric la altul. Se 
consideră că trasul pe roată este originar în perioada lui Commodus, dar 
modul de folosire atunci al roţii era cu totul diferit de ceea ce se opera în 
secolul al XVIII-lea17. Numeroase execuţii sunt documentate pe parcursul 
secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. În principiu, la acestea era vorba de lovirea 
membrelor cu ciocanul, cu lovituri finale pe cap, gât, piept sau finalizând 
execuţia cu strangulare18. Se folosea crucea Sfântului Andrei ca suport de 
execuţie, combinată în faza a doua cu aşezarea pe roată, sau aşezarea directă 
pe roată, cu zdrobirea acelor părţi ale membrelor care depăşeau suprafaţa 
acesteia. Variaţiunile sunt numeroase19. Vom insista, în continuare, pe cazuri 
şi tipare din secolul al XVIII-lea, mai relevante pentru contextualizarea 
episodului ce avea să se petreacă la Alba Iulia. 

Spaţiul Franţei este cel mai bine documentat în privinţa acestui tip de 
execuţie. În 1705, era executat un anume Boéton. Crucea Sfântului Andrei pe 
care a fost pus a fost adaptată în aşa fel încât numai coatele şi genunchii se 
sprijineau. Loviturile ce au cauzat moartea au fost date cu o bară de fier de 1 

 
17 Combe 1768, p. 4. 
18 Abbott 2012, p. 48-51. 
19 De exemplu, Constitutio Criminalis Carolina (1532) prevedea moartea în agonie pe roată, după 
ce oasele condamnatului au fost zdrobite (Langbein 1976, p. 36). 
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m, cu mânerul rotund20. În Franţa acelui secol, procedura mai implica, de 
obicei, legarea şi expunerea timp îndelungat pe roată, cât timp victima avea 
oasele zdrobite, dar era încă vie, „împachetată” în aşa fel încât călcâiele îi 
ajungeau sub cap21. 

În 1720, tot în Franţa, avea loc execuţia contelui Antoine de Horn. 
Cazul era atipic, şocant chiar, întrucât condamnatul avea o poziţie socială 
însemnată. Cu toate intervenţiile, pedeapsa nu a fost schimbată. Execuţia a 
constat în zdrobirea membrelor, până când părţi din acestea mai atârnau doar 
în piele, lovitura finală fiindu-i aplicată pe piept, cu un drug de fier22.  

În 1721 era „tras pe roată” faimosul Cartouche (personaj celebru în 
spaţiul francez, dar adus la faimă internaţională de filmul Cartouche23, cu Jean-
Paul Belmondo şi Claudia Cardinale). Temutului bandit i-a fost agravată 
sentinţa de tentativa de fugă din închisoare. A fost torturat îndelung înainte 
de execuţie, iar la momentul acesteia a fost legat pe crucea Sfântului Andrei. 
A rezistat la 11 lovituri, timp de 20 de minute24. 

 

 
Fig. 4. Execuţia lui Cartouche25 

 
20 Abbott 2012, p. 56-57. 
21 Vouglans 1781, p. 52. Majoritatea cărţilor de limbă franceză citate la acest capitol sunt 

disponibile în enciclopedia online www.gallica.bnf.fr, accesată la 15.08.2020.  
22 Sanson 1862, p. 186-218; Abbott 2012, p. 51-53. 
23 Regia Philippe de Broca, 1962. 
24 Sanson 1862, p. 251-252; Grandpré 1883, p. 667-674; Abbott 2012, p. 52-56. 
25 Grandpré 1883, p. 673. 
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În 1762 era executat Jean Calas, din Toulouse. Condamnatul a fost 
torturat pentru a i se obţine mărturisirea, fără succes, apoi i s-au zdrobit oasele 
de viu, a fost expus pe roată, în piaţa centrală a oraşului, timp de două ore, 
ucis, apoi ars. Cazul a făcut multă vâlvă, subsumat represiunii religioase, a fost 
contestat de Voltaire, astfel că Jean Calas a fost reabilitat în 176526. În 1768, 
era executat la Trieste, de această dată în Imperiul Habsburgic, Francesco 
Arcangeli, ucigaşul celebrului istoric şi arheolog J. J. Winckelmann27. 

 

 
Fig. 5. Execuţia lui Jean Calas28 

 

În 1788 a avut loc ultima condamnare la „supliciu pe roată” din Franţa, 
dar aceasta a avut însă un final fericit, întrucât Jean Louschart, condamnat 
pentru uciderea propriului tată, a fost salvat de mulţimea prezentă, iar mai 
apoi a fost iertat de rege29. 

Un caz atipic a avut loc şi în Belgia, spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, 
cea condamnată fiind o femeie care-şi ucisese soţul. A fost executată 
îmbrăcată, pentru a nu i se expune indecent picioarele în văzul publicului30. 

 
26 Garrisson 2004, p. 88, 145; Coutet 1934, p. 312-313; http://www.biblisem.net/ 
etudes/henrvolt.htm, accesat 15.08.2020; https://www.site-magister.com/afcal.htm#axzz 
6Z9LANFiv, accesat la 15.08.2020. 
27 Arcangeli a fost condamnat pentru omor şi tâlhărie, ceea ce implica frângerea cu roata, 
însă, după toate probabilităţile, a fost ignorată relaţia homosexuală a celor doi, pentru a nu 
stârni valuri şi a distruge imaginea lui Winckelmann, ceea ce ar fi implicat o pedeapsă 

considerată mai dură la acea vreme, arderea pe rug (Gossman 1992, p. 213, 219, 225). 
28 https://www.ladepeche.fr/article/2012/12/04/1504935-colomiers-conference-sur-l-affaire 
-calas.html, accesat la 1.09.2020.  
29 Abbott 2012, p. 57-59. 
30 Ibidem, p. 59. 
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Paradoxala pudibonderie în privinţa goliciunii femeii s-a regăsit, după cum 
am văzut, şi în Codul terezian, legiferându-se o procedură diferită pentru 
femei; de asemenea, aceeaşi raportare a existat şi în spaţiul francez31. 

În alte spaţii vestice, există mai puţine cazuri documentate. De 
exemplu, în Olanda, execuţiile din acest registru nu erau pe roată, ci pe cruce. 
În 1805, s-a înregistrat un caz şi în Danemarca. În Anglia nu a existat o astfel 
de pedeapsă, dar în Scoţia au fost câteva cazuri izolate, mai devreme, în 
secolul al XVII-lea32. 

În Germania, tragerea pe roată a avut cea mai mare frecvenţă. Se 
ajunsese la un mod foarte spectaculos, cu o roată mobilă pe care era fixată 
victima. Roata era la înălţimea de 1 m, fiind aşezată pe un trepied, şi se rotea, 
astfel încât detaliile puteau fi observate de publicul aşezat pe toate laturile 
eşafodului. Se dădeau de obicei 40 de lovituri33. 

Pedeapsa execuţiei cu roata a fost răspândită şi pe Noul Continent. De 
exemplu, în Surinam, colonie olandeză, o execuţie se realiza fără lovitură de 
graţie la 1777; în Santo Domingo, sub influenţa francezilor, execuţia unor 
rebeli a durat 40 de minute în 179134. 

Cu anul 1791 dispare execuţia cu roata, La supplice de la roue, din legea 
franceză, văzută ca o „barbarie a Vechiului Regim”35, la fel cum au fost 
eliminate toate celelalte forme care includeau tortura în pedeapsa cu moartea. 
Cu toate acestea, s-a mai făcut lobby, câţiva ani mai târziu, pentru 
reintroducerea frângerii pe roată36, dar fără succes. 

Cu mai multe similitudini cu cazul lui Horea este cel al lui Matthyas 
Klostermayr. Pe acesta avea, se pare, să îşi bazeze Friedrich Schiller personajul 
Karl Moor din piesa de teatru Hoţii. Ideile revoluţionare din acest roman au 
stat la baza numirii lui Schiller drept cetăţean de onoare al Republicii 
Franceze, în 1792. Revenind la personajul real, Klostermayr a fost un brigand 
pe tiparul lui Robin Hood (cel puţin în varianta romanţată), activând în zona 
Bavariei, aflată la acea vreme sub controlul Austriei. A fost executat cu roata 
în 1771, în localitatea Dillingen an der Donau. La fel ca în cazul de mai târziu 
al lui Horea şi Cloşca, cadavrul lui Klostermayr a fost decapitat, trupul tăiat 
în patru, iar părţile expuse în preajma a patru oraşe unde acesta săvârşise 
tâlhării37. 

 
31 Combe 1768, p. 7. 
32 Abbott 2012, p. 59-60. 
33 Ibidem, p. 60-63. 
34 Ibidem, p. 64; Ardonin 1853, p. 158. 
35 Révolutions de Paris 1791, p. 630-631. 
36 Biographie 1816-1817, p. 1. 
37 Rieckenberg 1980, p. 125-126. 
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Fig. 6. Volumul dedicat lui Klostermayr, la scurtă vreme după execuţia sa (1772) 

 

 
Fig. 7. Scena execuţiei lui Klostermayr, avându-l ca realizator pe J. M. Will, autor şi 

al uneia dintre gravurile execuţiei lui Horea şi Cloşca38 
 

 
38 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Matthias_Klostermayr#/media/File:Hi 
esel-hinrichtung-1771.jpg, accesat la 1.09.2020. 
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Fig. 8. Schema patului de execuţie – în dreptul gâtului exista un orificiu folosit 

pentru fixarea şi strangularea condamnatului39 
 

De asemenea, un caz cunoscut în detaliu există în Transilvania anului 
1775. În 1930, Gheorghe Bogdan Duică publica scrisoarea secretarului 
gubernial I. T. Hermann din Sibiu, care conţinea mai multe amănunte 
referitoare la o anumită execuţie, fără însă a indica numele condamnatului, 
membru al unei bande ce săvârşise mai multe tâlhării şi omoruri. Pedeapsa a 
fost cea specifică pentru acest tip de fapte: frângerea cu roata. La execuţie a 
asistat secretarul menţionat; condamnatul, pe jumătate gol, a fost legat de car 
(martorul face comparaţie cu execuţia lui Pugaciov), iar pe drumul spre locul 
„pierzării” au existat două opriri, în timpul cărora carnea îi era sfâşiată cu un 
cleşte înroşit în foc40; pentru aceasta, focul era întreţinut într-o tigaie aflată pe 
car; la locul final a fost tăiat cu roata de jos în sus (varianta mai dură a 
pedepsei, la fel ca în cazul lui Horea şi Cloşca); martorul se arăta consternat 
de faptul că tâlharul s-a arătat destul de „nepăsător” pe parcurs, plângându-
se doar că pedeapsa e prea dură, în raport cu faptele sale personale41. 

Modul de execuţie prin lovire cu roata, şi nu pe roată, a fost interpretat 
de unii autori ca unul de modă nouă, specific secolului al XIX-lea42, dar, în 
mod evident, el era în uz în Imperiul Habsburgic şi în ultimele decenii ale 
secolului al XVIII-lea. Poate fi considerat însă ca un procedeu nou la vremea 

 
39 Friedrich 1772, p. 154. 
40 Judecătorul a cumulat, în acest caz, pedepsele, optând pentru o variantă extremă a durităţii 
procedurii, luând în calcul, cel mai probabil, circumstanţe agravante maxime. În cazul 
sentinţei lui Horea şi Cloşca, folosirea cleştelui încins nu a avut loc. 
41 Bogdan Duică 1930, p. 274-276. 
42 Abbott 2012, p. 60. 
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Răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan. Până la execuţia bazată pe loviturile cu 
roata, după cum am văzut, au fost două alte proceduri răspândite, bazate pe 
acelaşi principiu de zdrobire a oaselor: legarea de roată şi zdrobirea 
membrelor cu un drug, respectiv, legarea condamnatului pe o structură de 
lemn în forma crucii Sfântului Andrei şi aplicarea de lovituri tot cu o bară de 
fier. În 1841, se înregistra în Prusia ceea ce ar putea fi ultima execuţie cu roata 
din Europa43. 

 
Execuţia lui Horea şi Cloşca din 28 februarie 1785 
Aşa cum s-a şi întâmplat, trebuia să aibă loc a treia sau a patra zi după 

comunicarea sentinţei, fapt prevăzut de Codul penal terezian, în privinţa 
pedepselor cu moartea44. Locul supliciului a fost Galgen Berg, „Dealul 
furcilor”, „La furci”, la sud de Cetatea Alba Iulia, exact pe locul obişnuit de 
execuţii al oraşului45. Această informaţie figurează în textul sentinţei, unde se 
pomeneşte că Horea şi Cloşca vor fi duşi „ad solitum suplicii locum”, adică „la 
îndătinatul loc de pierzare”46. Identificarea precisă a acestui punct a fost 
realizată după hărţi datând din secolul al XVIII-lea, poziţionându-l în colţul 
sud-estic al terasei47. 

 

 
Fig. 9. Locul execuţiei, în zona sudică a oraşului Alba Iulia 

 
43 Burrill 1850-1851, vol. II, p. 1065. 
44 Densuşianu 1884, p. 452. 
45 Giurgiu 2013, p. 168. 
46 Sentinţa 1862, p. 352.  
47 Anghel 2005, p. 21, 23. 
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În total, 2515 ţărani din 419 sate au fost aduşi să asiste la eveniment48. 
Aceştia au fost înconjuraţi de trei cercuri ale unităţilor de infanterie, oficialilor 
şi cavaleriei49. Cu tot cu populaţia din Alba Iulia, asistenţa a ajuns la 5000 de 
oameni50.  

Procesiunea a început în jurul orei 9,30. Conform descrierilor 
martorilor oculari, Horea şi Cloşca au fost duşi separat spre locul de osândă, 
fiecare cu câte un car, însoţiţi de câte un preot „schismatic” şi de câte un 
escadron de cavalerie din Toscana. Convoiul era completat şi supravegheat 
de 300 de soldaţi pedeştri51. Totodată, după unele surse, Cloşca şi-ar fi pierdut 
sângele rece, înaintea execuţiei plângea, tremura, se văita, în timp ce Horea nu 
a scos niciun cuvânt52. 

 

 
Fig. 10. Gravură cu execuţia din 28 februarie 1785, de Johann Hieronymus 

Loeschenkohl 
 

Călău a fost Grancea Rakoczy, însoţit de mai multe ajutoare. Procedeul 
frângerii cu roata, dacă judecăm pornind de la modul în care au fost executaţi 
Horea şi Cloşca, a fost bazat în cea mai mare parte pe ideea de lovitură cu 

 
48 Densuşianu 1884, p. 444. 
49 Beu 1935, p. 63-64. 
50 Prodan 1984, p. 488. 
51 Numeroase astfel de amănunte figurează în scrisoarea lui Iosif  Gabri, profesor în Alba 
Iulia, publicată în primă fază, integral, în Anghel 1965, p. 422. Este şi una dintre cele mai 
credibile relatări ale evenimentului (vezi şi Trandafir 1975, p. 234). 
52 Izvoarele Răscoalei 1984, p. 75. 
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roata. Percepţia martorilor a fost că execuţia s-a derulat foarte încet. La Cloşca 
procedura ar fi durat vreo oră, timp în care s-au executat 20 de lovituri53. 
Conform explicaţiilor din gravura J. M. Will, erau necesare patru lovituri pe 
fiecare membru, cu pauză de trei minute între lovituri54. În acest timp, Cloşca 
a proferat cele mai grele blesteme şi înjurături, dar bătaia constantă a tobelor 
a făcut ca publicul să nu audă totul. Oricum, Cloşca a fost zdrobit „din tălpi 
până în vârful capului”55, sfârşind în chinuri groaznice. Conform „legendei” 
din aceeaşi gravură, mai tânărul corifeu a fost deschis şi eviscerat cât încă era 
viu56. În timpul calvarului lui Cloşca, Horea a fost imobilizat de doi ucenici ai 
călăului şi forţat să privească calvarul tovarăşului său. Şi tot după descrierile 
aceleiaşi gravuri, Horea ar fi spus ceea ce s-a retradus ca „Mor pentru popor”57 
înainte de începerea procedurii.  

 

 
Fig. 11. Gravură cu execuţia din 28 februarie 1785, de J. H. Loeschenkohl 

 
53 Anghel 1965, p. 422. 
54 Beu 1935, p. 64: „jeder Arm und jedes Bein an 4 Orten zerschmettert werden musste. Bei 
jeden Stoss wurden 3 Minuten ausgesetzt”.  
55 Izvoarele Răscoalei 1984, p. 156. 
56 Beu 1935, p. 64: „Sodann wurde ihm noch lebendig der Leib aufgeschnitten, das 
Eingeweide herausgerissen”.  
57 „Legenda” respectivă menţionează şi că Horea s-a îndreptat cu aroganţă spre roată: „Hora 
gieng hierauf  voll Hochmuth zu seinem Radgeruste und sagte: Ich sterbe für die Nation” (Beu 
1935, p. 64). Cum vor fi sunat exact în româneşte cuvintele lui Horea este imposibil de ştiut.  
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Fig. 12. Gravură cu execuţia din 28 februarie 1785, de Johann Martin Will din 

Augsburg 
 

După cum nota Al. Sterca-Şuluţiu, prima lovitură la Horea a fost pe 
fluierele picioarelor. După alte câteva lovituri, au urmat loviturile pe piept. La 
cea de-a doua aplicată pe piept, „buticându-l ca un izvor sângele pe gură şi pe 
nări”, îşi dădu sufletul. Din mărturia lui I. A. Maetz se înţelege că Horea ar fi 
primit două lovituri de graţie devreme, care îi vor fi pus capăt vieţii, lovituri 
urmate de zdrobirea de jos în sus. Dar, după relatarea profesorului Gabri, au 
fost 4 lovituri pe picioare şi tot cam atâtea pe piept. În total, Horea ar fi 
suportat 8-9 lovituri58. După alte surse, în prima fază a execuţiei, lui Horea i-
a fost zdrobit doar piciorul stâng (iar după altele doar femurul drept59), după 
care a urmat lovitura de graţie pe piept60. A urmat tăierea în bucăţi a 
corpurilor. Capetele le-au fost tăiate ambilor cu o secure (sau cu un fierăstrău, 

 
58 Anghel 1965, p. 422; Prodan 1984, p. 489-493.  
59 Izvoarele Răscoalei 1984, p. 156; Anghel 1965, p. 425. 
60 Izvoarele Răscoalei 1984, p. 75. 
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după altă sursă61) şi trase în ţeapă, iar trupurile au fost secţionate în patru. 
Intestinele au fost îngropate la locul de execuţie62. Fiecare bucată a fost expusă 
pe câte o spânzurătoare63 amenajată în locurile unde răscoala „a pricinuit cele 
mai mari primejdii”64, fără ca sursele existente să precizeze exact locurile în 
cauză65. 

 

 
Fig. 13. Gravură cu execuţia din 28 februarie 1785, de Andreas Brinhauser66 

 

Câteva interpretări pe marginea execuţiei lui Horea şi Cloşca 
Ideile care circulă în spaţiul istoriografic se bazează pe mărturiile epocii 

şi pe modul în care gravurile execuţiei au fost interpretate de istorici, în special 
de David Prodan. 

Modul de execuţie, în interpretarea lui David Prodan: condamnatul era 
aşezat pe spate, pe un „pat”, fie din două bârne cioplite în formă de X, pe 

 
61 Anghel 1965, p. 425. 
62 După una dintre gravurile lui Loeschenkohl, intestinele au fost îngropate exact sub 
spânzurătoarea amplasată la locul de execuţie (Beu 1935, pl. LXXXV, 63). 
63 Pe legenda gravurii lui Loeschenkohl figurează „auf  den Galgen aufgenagelt wurde” (au 
fost prinse pe spânzurătoare), existând şi o reprezentare a acestui element în fundalul imaginii 
(ibidem). 
64 Izvoarele Răscoalei 1984, p. 156. 
65 Din gravuri ar rezulta că cel puţin unele părţi au fost expuse înspre cetatea Alba Iulia, dar 
este posibil ca acest fapt să se datoreze doar dorinţei gravorului de a ilustra şi acest episod al 
execuţiei. 
66 Beu 1935, pl. LXXXV-LXXXVIII (vezi şi https://digital.onb.ac.at/rep/osd/ ?110C8690, 
accesat la 12.06.2020). 
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care era legat de mâini şi de picioare, fie în formă mai simplă: mâinile şi 
picioarele erau legate la capete de ţăruşi. Sub el erau aşezate bucăţi de lemn, 
„cum se pare că a fost aici cazul”67. Roata avea butucul plin şi era neferecată, 
având fixată o şină de fier pe circumferinţă. Călăul se poziţiona, în picioare, 
deasupra condamnatului şi lovea între bucăţile de lemn, pentru „ca orice 
lovitură de roată să fie o frântură de os sigură”68.  

Însă interpretarea lui David Prodan nu este în totalitate lămuritoare şi 
credibilă. Mâinile şi picioarele nu puteau fi legate numai la capete. Acele 
„bucăţi de lemn” poziţionate sub membre nu aveau rolul de a uşura sarcina 
călăului de a obţine „frântura de os sigură”. Aşa cum se vede mai puţin din 
gravurile execuţiei de la Alba Iulia, dar rezultă foarte clar din imaginea „patului 
de execuţie” al lui Klostermayr69 (cu 14 ani mai devreme, dar tot din spaţiul 
habsburgic), scopul acelor elemente era mai degrabă imobilizarea coatelor şi 
a genunchilor. Tot la Klostermayr este distinctiv sistemul pentru imobilizarea 
gâtului, dar la Horea acest element pare să nu fi existat. 

Pe stampa lui Will scrie că intervalul între lovituri trebuie să fie de 3 
minute; în caz de leşin, condamnatul să fie trezit cu apă. Ideea era, cu 
siguranţă, ca respectivul să stea treaz şi chinul să îi fie prelungit70. Tot pe 
această imagine figurează în fundal şi o spânzurătoare, lângă eşafod, element 
prevăzut, după cum am arătat, în articolul 90 din Codul penal terezian, pentru 
circumstanţe agravante. Deşi această gravură conţine foarte multe detalii 
veridice atât la nivel de imagine, cât şi în numeroasele explicaţii ale „legendei”, 
ea a fost considerată mai mult rodul imaginaţiei artistului, iar, pe de altă parte, 
gravura lui Brinhauser a fost catalogată ca fiind cea mai aproape de adevăr, 
inclusiv prin prisma faptului că ar prezenta corespunzător cetatea Alba Iulia, 
în depărtare. S-a speculat chiar şi că a fost prezent la eveniment. Pe de altă 
parte, imaginea produsă de Brinhauser este, de departe, şi cea mai reuşită din 
punct de vedere artistic, cu figuri bine realizate şi cu respectarea proporţiilor 
spaţiale (celelalte sunt mai naive, din acest punct de vedere). Are însă şi un 
aspect mai puţin veridic, prezentând un eşafod prea înalt, în timp ce 
numeroasa asistenţă se află prea jos pentru a putea vedea ceva, în măsura în 
care condamnatul se află lipit de podeaua eşafodului. Este foarte probabil ca, 
dacă poziţia eşafodului a fost înspre actuala fabrică „Porţelanul”, adică la 
poalele Dealului Furcilor, grosul publicului să fi stat mai sus, pe versantul 
dealului, având o bună vizibilitate asupra „spectacolului”.  

Oricum, diferenţa majoră a imaginii realizate de Brinhauser faţă de 
celelalte este că prezintă momentul final al execuţiei lui Cloşca, cu eviscerarea 

 
67 Prodan 1984, p. 485. 
68 Ibidem. 
69 Friedrich 1772, p. 154. 
70 Prodan 1984, p. 485. 
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acestuia cât timp pare să fie încă viu, iar, la 1 m distanţă, Horea este în picioare, 
legat la mâini, şi asistă la supliciul confratelui său. Celelalte gravuri surprind 
execuţia lui Horea, timp în care Cloşca este scartelat, la Loeschenkohl, sau 
eviscerat, la Will. Desigur, aceste momente au fost distincte, dar gravurile lui 
Loeschenkohl şi Will nu îşi vor fi propus să imortalizeze un moment anume, 
să „fotografieze”, ci să spună povestea întregului eveniment din 28 februarie 
1785. De aceea, este impropriu spus că sunt „rodul imaginaţiei artistului”, din 
moment ce fiecare spune o poveste foarte coerentă, bazată pe informaţii 
realiste. Gravura lui Brinhauser este mai fotografică, dar, prin aceasta, este şi 
mai sumară în informaţie istorică. 

În aceeaşi ordine de idei, şi martorii atestă că „după ce s-a terminat 
execuţia lui Cloşca şi i-au dat leşul la o parte, pe Horea l-au urcat apoi pe patul 
său şi l-au legat”71, adică a existat un singur „pat”, nu două, cum ar putea reieşi 
din interpretarea gravurii lui Will. Însă, aşa cum am subliniat deja, asta nu 
înseamnă că gravorul a avut informaţia greşită, ci, mai degrabă, a încercat să 
surprindă ambele execuţii, inclusiv succesiunea lor. 

Cetatea Alba Iulia figurează în toate gravurile, la oarecare depărtare de 
locul execuţiei. Chiar dacă la Brinhauser silueta ei pare a fi mai aproape de 
adevăr, cu bastioane mari, imaginea nu este realistă. Amănuntul este însă puţin 
relevant, întrucât prezenţa cetăţii în imagini era secundară, de fundal, 
echilibrând compoziţia şi arătând că evenimentul s-a produs la distanţă de ea.  

În bibliografia execuţiei lui Horea şi Cloşca circulă şi câteva idei 
categoric greşite, pornite de la istoricii clasici ai subiectului, îndelung preluate 
de alţi autori şi răspândite de mass-media ultimilor ani. Se spune, de exemplu, 
că Horea şi Cloşca au fost ultimii oameni din Europa (uneori din lume) 
executaţi prin frângere cu roata, ceea ce este, după cum s-a văzut din paginile 
anterioare, total eronat. Se mai spune şi că execuţia lui Horea a fost „mult 
mai” scurtă decât a lui Cloşca: dacă acceptăm că la Horea au existat 8-9 
lovituri, iar intervalul era de 3 minute, înseamnă că execuţia a durat 24-27 de 
minute, aproape jumătate din timpul lui Cloşca. Există şi surse care spun că 
execuţia lui Horea s-a derulat încet72. Oricum, chiar dacă execuţia lui Cloşca 
a depăşit orice cote de monstruozitate, nu trebuie minimalizată nici suferinţa 
lui Horea. 

De menţionat în final şi că termenul de „rota fragendos”, folosit adesea, 
nu este prevăzut în Codul terezian; expresiile latineşti în textul de lege sunt 
„Contusio per rotam” şi „Sententia ad contusionem membrorum per rotam”; expresia 
„rota fragendos” apare doar în raportul contelui Jankovich73. 

 

 
71 Anghel 1965, p. 422. 
72 În legenda uneia dintre gravurile lui Loeschenkohl (Beu 1935, p. 62-63). 
73 Prodan 1984, p. 581. 
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Concluzii 
Dintre toate personajele istoriei românilor, Horea şi Cloşca sunt cei 

care au sfârşit în modul cel mai îngrozitor. Frângerea cu roata, legiferată de 
Codul terezian, era cea mai aspră pedeapsă la vremea Răscoalei lui Horea. 
Codul nu aduce însă multe detalii cu privire la procedura execuţiei. Pentru 
evenimentul din 28 februarie 1785 există numeroase surse, întrucât ceea ce s-
a întâmplat atunci la Alba Iulia a avut un puternic ecou. Unele sunt realiste, 
altele mai puţin credibile, ori pur şi simplu secundare, dar coroborate pot crea 
un tablou bine articulat al execuţiei. Totuşi, există numeroase întrebări, la 
nivel de detaliu, la care uneori e imposibil de găsit un răspuns solid, dar există 
şi lacune care pot fi acoperite, ori există posibilitatea de a spori informaţia 
istorică, fie prin căutarea de surse noi, fie printr-o analiză mai atentă a celor 
existente, ori prin analogii cu alte evenimente similare. 

 

Explanation of Figures 
 

Fig. 1.  A few annexes from the Theresian Penal Code. 
Fig. 2.  Article 90, Paragraph 8, the Theresian Code. 
Fig. 3.  Article 90, Paragraph 9, the Theresian Code. 
Fig. 4.  The execution of Cartouche. 
Fig. 5.  The execution of Jean Calas. 
Fig. 6.  Book dedicated to Klostermayr, a short time after his execution. 

Fig. 7.  Klostermayr’s execution scene, by J. M. Will, who was also author of one the 
engravings of Horea and Cloşca’s execution. 

Fig. 8.  Sketch of the execution pad – there was a loop on the neck line, used for 
immobilization and strangulation of the convict. 

Fig. 9.  Location of the execution, in the southern area of the city Alba Iulia. 
Fig. 10.  Engraving showing the 28 February 1785 execution, by Johann Hieronymus 

Loeschenkohl. 
Fig. 11. Engraving of the 28 February 1785 execution, by J. H. Loeschenkohl. 

Fig. 12.  Engraving of the 28 February 1785 execution, by Johann Martin Will from 
Augsburg. 

Fig. 13. Engraving of the 28 February 1785 execution, by Andreas Brinhauser. 
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Dacice şi Romane. Deva. 

Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Deva. 

SCGG – Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie). Complexul 
Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 

Sci.Rep – Scientific Reports. Springer Nature; Springer Science & 
Business Media. 

SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 
Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCICPR – Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din 
România. Sibiu. 

Science – Science. American Association for the Advancement of 
Science. Washington D.C. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti.  
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Viaţa românească – Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VPU  – Vestnik Permskogo universiteta. Permskiy 

Gosudarstvennyi Universitet. Perm. 
VTGU  – Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Tambovskiy Gosudarstvennyy Universitet. Tambov.  
WMQ – The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute 

in Williamsburg.  
YPA – Yearbook of Physical Anthropology. American 

Association of Physical Anthropologists. 
ZfB – Zeitschrift für Balkanologie. Balkanologenverband e.V. 

Jena.  
Ziridava – Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
Zitteliana  – Zitteliana. An International Journal of Palaeontology 

and Geobiology. Bayerische Staatsammlung für 
Palëontologie und Geologie. München. 
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