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Abstract. The author debates a new hypothesis which recently proposed (2020) a new reading
of the text engraved on a golden ring found more than 100 years ago in the famous princely
grave no. 1 at Apahida (Cluj County). Using chronological arguments (mainly the discussion
on the golden crossbow brooch from the grave), epigraphical analogies from the period, linguistical and onomastic examples he refutes the new reading. The new hypothesis is not plausible and cannot be validated. Methodological point of view it is not legitim, as it did not start
from any historical source. In conclusion the author concludes that only new finds, or new historical information will allow the researchers to change the old reading, which remains at the
moment the only acceptable variant.
Keywords: hypothesis, Apahida, ring, rank symbol, chronology.

Mormântul princiar nr. 1 de la Apahida (jud. Cluj) rămâne încă de mare interes
pentru arheologi, în pofida numeroaselor studii care i-au fost dedicate în cei 132 de ani
care au trecut de la descoperire. Inventarul mormântului1, compus din piese fabricate
în ateliere centrale romane târzii și din obiecte de prestigiu executate în ateliere barbare după moda vremii, suscită încă dispute științifice în privința, originilor, a cronologiei și în special a semnificaților sociale, politice și diplomatice.
Dintre piesele de inventar, cele trei inele de aur au declanșat cele mai numeroase încercări de a desluși sensul simbolurilor și inscripțiilor gravate pe acestea. Cercetători și istorici de mare prestigiu au emis idei și ipoteze nu întotdeauna suficient de
convingătoare însă. Ca și numeroși alți cercetători, mânat de dorința dezlegării enigmelor textelor, am abordat începând din 19952 tematica în mai multe studii succesive,
propunând noi soluții acceptate parțial, sau total de mediile științifice internaționale3.
În 2020, colegul SZABÓ Ádám de la Muzeul Național Maghiar din Budapesta, a simțit și el că ar putea face un pas înainte în privința lecturii inscripțiilor de pe inelele de
la Apahida, propunându-ne o nouă ipoteză4. În continuare vom dezbate acest nou punct
de vedere, cântărind argumentele pro și contra, pentru a verifica, în final, dacă noua
1

Vezi, Schmauder, 2002.
Opreanu, 1995.
3
Aimone, 2011, nota 51 acceptă fără rezerve lectura nouă pe care am propus-o pentru inelul
de la Apahida.
4
Szabó, 2020.
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ipoteză este plauzibilă sau nu în comparație cu ipotezele anterioare.
Înainte de a intra în detaliile analizei ipotezei lui SZABÓ Ádám, trebuie făcute câteva precizări referitoare la piesele despre care vom discuta. Este vorba despre
cele trei inele de aur și despre fibula de aur cu capete de ceapă. Toate sunt produse
în ateliere centrale romane târzii. Toate patru formează un lot unitar. Cele trei inele
au inscripții latine și cruci incizate nielate, ceea ce le asigură caracterul de grup de
piese cu semnificație unitară, produse în același atelier, ajunse în posesie și deținute
de proprietar simultan. Dacă grupul de accesorii vestimentare de aur ornamentate în
stil policrom sunt obiecte de prestigiu comandate de proprietar, inelele și fibula sunt

Fig. 1. Fibula de aur cu capete de ceapă de la Apahida5.
5

după Opreanu, 2014.

740

Fig. 2. Fibule de aur cu capete de ceapă: 1. Tournai; 2. Apahida;
3. Roma-Palatin; 4. Reggio -Emilia; 5. Italia6.
6

desen la scară de Alexandru DIACONESCU.
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simboluri de rang primite ca daruri diplomatice din partea unei autorități politice externe căreia personajul de la Apahida îi era aliat, sau supus7. Cronologia momentului în
care acesta a primit simbolurile de rang poate fi apreciată doar pe baza analizei fibulei
de aur. Putem în schimb presupune cu destul temei că atunci când le-a primit personajul de la Apahida era conducătorul politic al zonei și deținea deja accesoriile vestimentare și obiectele de prestigiu lucrate în stil policrom ca și alți membri ai elitelor
barbare din Europa Centrală și chiar din Transilvania8. De cronologia și semnificația
fibulei de aur de la Apahida depind și cronologia și interpretarea inelelor. Or, aici lucrarea lui SZABÓ Ádám insistă prea puțin. De aceea, vom relua această discuție.
Fibula de aur găsită împreună cu inelele este o fibulă cu capete de ceapă de tip
roman târziu (Fig. 1). Ea se încadrează în tipul Keller 69, având piciorul ornamentat
prin tehnica traforării, fiind datat între 400 și 450 dHr. Philipp Marc PRÖTTEL arată
ca la mijlocul secolului V se datează fibulele Desana//Ténès, care reprezintă forma de
trecere de la tipul Pröttel 6 (=Keller 6) la tipul Pröttel 7 (Tournai/Apahida), sigur din
a doua jumătate a secolului V10. Mai recent a fost clasificată în grupul fibulelor cu capete
de ceapă lucrate din tablă de aur, tipul B7b, care a început să fie produs pe la mijlocul
secolului V și a rămas în uz cel puțin până în epoca lui Justinian11. Fibula de la Apahida
a fost datată în a doua jumătate a secolului V. Mai precis ea a fost încadrată între 454
și 473 într-un grup ce mai cuprinde fibulele de la Sockholm, Tournai, Reggio Emilia,
Roma-Palatin, Metropolitam Museum, Bloomigton-Indiana, Muzeul Louvru12 (Fig.
2). Evident aceste fibule nu sunt accesorii vestimentare obișnuite și utilizate în portul cotidian13. Ele închideau pe umărul drept mantia lungă și grea (chlamys), devenită,
începând cu secolul IV dHr, uniforma înalților comandanți militari și a înalților funcționari imperiali din Imperiul Roman Târziu, așa-numiții chlamydati14. Același costum
trebuie să fi purtat și oficialii curții lui Theoderic la Ravenna, imitând modelul capitalei imperiale răsăritene, Constantinopol. Chlamys și fibulele de aur de tipul amintit
mai sus au continuat să fie în uz până la începutul secolului VII cum rezultă din numeroase reprezentări plastice15. Deja din prima jumătate a secolului IV barbarii integrați
în armata romană purtau și ei fibule cu capete de ceapă de bronz, așa cum rezultă din
mormintele unor germanici de la Köln16. La începutul secolului V există exemple în
care împăratul a acordat unor barbari din armata romană înaltul simbol de rang, ceea
ce arată că aristocraația tribală a germanicilor orientali (cum era vandalul Stilichon înfă7

Opreanu, 1995, p. 240-241.
Mormântul princiar de la Turda (Bărbulescu, 2008), sau mormântul princiar de la Cluj-Napoca-Polus (Lăzărescu, 2019, p. 96-101), ambele în apropiere de Apahida.
9
Keller, 1971, p. 52; Schmauder, 2002, p. 76-80.
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Pröttel, 1988, p. 370.
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Tóth, 2002, p. 256.
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Lippitz, 2000, p. 56.
13
Barkóczi, 1993; Swift, 2000.
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Heurgon, 1958, p. 23-24; Janes, 1994; Lippitz, 2000, p. 51-52; Aimone, 2011, p. 584.
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Gerke, 1969, p. 259.
16
Martin-Kilcher, 1993.
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țișat pe dipticul de la Monza17, de exemplu) era obișnuită cu costumul militar oficial
și înțelegea sensul simbolurilor de rang. În a doua jumătate a secolului V privilegiul
purtării fibulelor cu capete de ceapă de aur a ajuns dincolo de frontiera nordică a Imperiului la liderii triburilor germanice federate. Cel mai bun exemplu este regele franc
Childeric al cărui mormânt a fost găsit la Tournai, în Belgia. După căderea Imperiului
Roman de Apus puterea a fost aprig disputată între triburile germanice ale francilor,
burgunzilor, alamanilor și bavarezilor în regiunile dintre nordul Galliei și Germania,
de-a lungul fostelor frontiere ale Rinului și Dunării. După mijlocul secolului V populațiile germanice orientale, scirii, herulii, vandalii, ostrogoții, s-au deplasat spre vest,
în special spre Italia, sudul Galliei și Hispania18. Cea mai notabilă consecință politică a
acestor evenimente a fost crearea regatului ostrogot al lui Theoderic19 în centrul și nordul Italiei, cu reședința în fosta capitală imperială Ravenna. Premisa pe baza căreia se
consideră că înaltele simboluri de rang romane târzii au continuat să fie păstrate și utilizate la curtea lui Theoderic este oferită de un portret din catacomba San Gennaro
din Napoli, care îl redă pe un anume Theotecnus20, împreună cu soția Ilaritas și fiica
Nonnosa, mort la începutul secolului VI și care avea ținuta unui chlamydatus. Fibula
sa de aur cu o cruce latina pe picior arată calitatea sa de înalt funcționar al curții de la
Ravenna din vremea lui Theoderic21, singura autoritate din peninsulă în acea vreme
ce era în măsură să acorde simboluri de rang. Theoderic era în realitate un princeps
Romanorum ce-i considera pe împărații romani predecesorii săi22. Regatul său nu era
altceva decât o imitație a curții imperiale de la Constantinopol. Locuitorii Italiei îl considerau un nou Traian, sau Valentinian. În anul 500, când el a vizitat Roma, s-a închinat Sf. Petru, onorând Senatul și oferind grâu și jocuri poporului. Theoderic a fost
numit Dominus și uneori chiar Augustus, practicând o sinceră imitatio Imperii23. Utilizarea simbolurilor de rang romane târzii în regatul lui Theoderic este plauzibilă și pe
baza inventarului unui mormânt de la Iuenna/Globasnitz (Austria), unde s-a găsit o
fibulă cu capete de ceapă de fier și o centură militară componente ale costumului militar roman târziu. Cel îngropat a fost considerat un oficial de origine gotică îmbrăcat
în costumul militar roman, târziu purtat de chlamydati24. O recentă și interesantă abordare a procesului de manufacturare a fibulelor de aur cu capete de ceapă insistă pe identificarea atelierelor. Marco AIMONE25 a ajuns la concluzia că fibulele de la Desana
și Ténès au fost produse într-un atelier al curții de la Ravenna. Aceeași origine a fost
propusă și pentru obiectele din mormântul menționat de la Iuenna/Globasnitz26. Același cercetător italian aprecia că și fibulele de aur de la Apahida, Reggio Emilia, Roma17

Vergani, 2007.
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Aimone, 2010, p. 222.
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Wolfram, 1990, p. 288.
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Wolfram, 1990, p. 289.
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Glaser, 2002, p. 434-435.
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Aimone, 2010, p. 123.
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Glaser, 2003, p. 435, pe baza analizei realizate de Mechthild SCHULZE-DÖRRLAMM.
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Palatin, Metropolitam Museum, Tournai au fost foarte probabil produse în același atelier de la curtea din Ravenna27. Și noi am fost de părere că fibula de aur de la Apahida
provine dintr-un atelier occidental28. Recent, Balint Laszlo TOTH29 analizând amănunțit tehnica producerii bijuteriilor din secolul V, a încercat să găsească caracteristici
care să deosebească produsele atelierului de la Ravenna de cel de la Constantinopol.
Când vorbește despre fibula de la Apahida el afirmă: “the fibula of Apahida must have
been part of a mantle gifted to a Gepid king and was likewise made in the imperial
workshops of Constantinople”30. Prin urmare, concluzia sa este fundamentată nu pe
observații pur tehnice, ci pe cadrul oferit de ipoteze istorice, care nu se bazează pe
izvoare concrete, ci sunt doar păreri. Nu este lipsit de sens să luăm în considerare că
împreună cu fibulele de la Apahida și Tournai au fost găsite și bijuterii în tehnica cloisonné. Patrick PÉRIN și Michel KAZANSKI31 au arătat corect că bijuteriile lucrate
în cloisonné nu sunt daruri diplomatice de la curtea din Constantinopol, câtă vreme
le-au folosit populații cu o cunoscută orientare anti-bizantină ca vizigoții și vandalii.
Așadar, difuzarea lor, spre vest cel puțin, nu poate fi pusă pe seama unor simpatii politice pro bizantine. Ei propun ca mai plauzibilă ipoteza existenței unei mode "pan mediteraneene" a obiectelor în tehnica cloisonné, mai multe ateliere lucrând atât pentru curtea
bizantină, cât și pentru regatele barbare occidentale. Cei doi cercetători avansează ipoteza că obiectele cloisonate din mormântul lui Childeric au fost produse la Ravenna,
poate după cooperarea sa cu Odovacar. Accesorii vestimentare și alte piese remarcabile
lucrate în cloisonné există așa cum aminteam și în mormântul de la Apahida32.
Revenind la cele două inele cu inscripții nielate, acestea au fost interpretate în
numeroase feluri. Prima constatare ce trebuia făcută este că inscripțiile sunt cu litere
latine. Pe un inel există un text scris cu litere în pozitiv, deci pentru a fi vizibile celor
care priveau mâna celui care îl purta, ceea ce ne sugerează că era purtat permanent pe
mâna dreaptă, sărutată de către supuși, probabil pe degetul arătător (Fig. 3a). Așa s-ar
putea explica și urmele mai pronunțate de uzură vizibile pe fața inelului. Cel de-al
doilea inel are o monogramă cu literele în negativ și era evident un inel sigilar, pentru autentificarea corespondenței. Nu se purta neapărat pe deget permanent. Joachim
WERNER a numit primul inel “Namensring”, iar pe cel de-al doilea “Siegelring”33.
Prima categorie este artificială, câtă vreme inelele care menționează nume regale (Childeric, Alaric, Arnegunde, de exemplu) sunt de fapt inele sigilare. Nici unul dintre aceste
inele nu menționează doar numele personajului, ci precizează și funcția supremă de
rege, sau regină. Majoritatea sunt la genitiv, marcând raportul unic de proprietate asupra simbolului regal. Singura excepție este sigiliul lui Alaric34 (Fig. 3b), dar și acolo
27

Aimone, 2011.
Opreanu, 2009, p. 111.
29
Toth, 2012.
30
Toth, 2012, p. 279.
31
Périn, Kazanski, 2007.
32
Arhennius, 1985; Kiss, 1995, p. 306-307 consideră că au fost produse la Constantinopol.
33
Werner, 1967.
34
Kornbluth, 2008.
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Fig. 3. a. Inelul de aur de la Apahida; b. Sigiliul lui Alaricus I35.
după numele la nominativ Alaricus, urmează titlul de rex Gothorum, dar în acest caz
este de fapt imitată efigia și textul unei monede imperiale. Pornind de la această constatare am ajuns la concluzia că pe inelul de la Apahida nu putea figura doar un nume,
la nominativ, Omharus36, așa cum fusese zeci de ani acceptat de către specialiști. Numele trebuie să fi fost la genitiv ca și în cazul inelului lui Childeric. Am observat pentru
prima oară ligatura M+A și un posibil I în ligarură cu litera finală R. Am propus lectura
OMAHARI, adică “a lui Omahar” la genitiv37. Ultimele două litere așezate în rândul
al doilea erau centrate, ceea ce mi-a întărit convingerea că nu fac parte din nume, ci mai
degrabă se referă la un titlu. În epoca imperială timpurie există exemple de personaje
cu funcții importante, care au astfel marcată poziția socială pe obiecte metalice de dimensiuni reduse. De exemplu, pe un signaculum de bronz există inscripția Aur(elii)
Iu/li(ani) v(iri) e(minentissimi), confirmată de atestarea în inscripții a lui Aurelius
Iulianus eminentissimus, prefect al praetoriului în secolul III dHr38. Există și alte numeroase exemple de membri ai aristocrației senatoriale, care au pe signacula prescurtarea v(ir) c(larissimus), v(ir) h(onestus). Concluzia că numele de pe inel nu era la nominativ este sprijinită și de absența literei S în monograma de pe inelul sigilar. De altfel,
ultima literă din inscripție a fost considerată S doar datorită ideii că ar fi parte a unui
35

după Opreanu, 2014.
Vezi istoricul problemei la Popescu, 1976, p. 437.
37
Opreanu, 1995, p. 243.
38
Braito, 2015.
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nume scris în latină la nominativ. Analiza obiectivă a literei duce la concluzia că este
un G, așa cum apare pe numeroase inscripții latine din secolele V‒VI dHr. Dar cel mai
elocvent exemplu este amintitul inel sigilar al regelui Alaric, unde litera G din cuvântul “Gothorum”39 (Fig. 3) este identică cu cea de pe inelul de la Apahida. De altfel,
situația nu s-ar schimba radical nici dacă am accepta că ultima literă ar fi fost inițial
un S a cărui buclă inferioară ar fi dispărut în timp, prin uzura piesei. Un înalt oficial
de la curtea din Ravenna a regelui Theoderic, pe nume Seda, este atestat cu titlul de
v(ir) s(ublimissimus)40, o analogie de epocă și mediu cultural greu de respins. Totuși,
evidența epigrafică ne obligă să citim ceea ce se vede, litera G. De aceea am propus
lectura v(ir) g(loriosissimus)41, epitet utilizat în epoca romană târzie chiar și în cazul
lui Theoderic, numit gloriosissimus rex42. SZABÓ Ádám susține că acest titlu exista
doar în epoca bizantină, iar cronologia mormântului de la Apahida este prea timpurie
pentru acest titlu. Că nu are dreptate este demonstrat de o inscripție din 474 dHr și de
Prefatio la Lex Gundobada, care îl numesc pe Gundobad, regele burgunzilor, chiar
vir gloriosissimus43. Prin urmare, titlul se folosea și în secolul V în zona vestică întrun mediu cultural contemporan cu Apahida. Titlul gloriosissimus este menționat și
pentru oficialii prezenți în anul 451 la Conciliul de la Calcedon (“cum magnificentissimis principibus et gloriosissimis...”; “gloriosissimis iudicibus”)44.
Dar ce propune ipoteza lui SZABÓ Ádám? În opinia sa toate literele aparțin
unui singur cuvânt, numele posesorului. Szabó vede în locul ligaturii M+A, ligatura
N+A și citește prin urmare ONAHARUS. Dar el consideră că numele real germanic ar
fi fost AUNACHARUS. Exemplifică prin Biblia lui Ulfila transformarea fonetică a grupului AU>O, uitând însă că Biblia era tradusă în limba gotică, iar Aunacharus era un
nume de origine germanică occidentală. Analogia de nume pe care o propune este episcopul de Auxerre din sec. VI, AUNACHARIUS (sau zice el, latinizat (?) AUNARIUS).
Exemplul acesta însă contrazice chiar esența ipotezei sale. AUNARIUS, cum apare în
documentele scrise latine, se pronunța cum se scria, latina fiind o limbă fonetică. Acest
lucru este dovedit de faptul că numele acestui episcop, devenit sfânt în biserica catolică, s-a perpetuat sub forma ANACARI în catalană, ANACARIO și AUNACARIO în
spaniolă, ANACARIO și AUNACARIO în italiană. În nici o limbă romanică AU nu s-a
transformat fonetic în O, cu excepția limbii franceze, care nu exista în secolul VI (singura în care se scrie etimologic, încă o dovadă, dacă mai era nevoie, că în latină diftongul AU se pronunța AU). Chiar și în germană este AUNACHAR. Că în latină, chiar și
în secolul VI, grupul AU se pronunța cum se scria este dovedit, prin coincidență și de
faptul că AUNARIUS era din orașul Aurelianum și a ajuns episcop în orașul Autessiodurum! Cel care a gravat pe inelul de la Apahida numele ce avea inițiala O era evident
39

Schmauder, 2002, Abb. 39.
Bierbrauer, 1989, p. 86.
41
Opreanu, 1995, p. 243; Opreanu, 2005, p. 12; Opreanu, 2009, p. 111-112; Opreanu, 2014;
pentru titlu vezi și Jones, 1964, p. 543-544.
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CIL VI 1794, 31933.
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Kohlhas-Müller, 1995, p. 138.
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Mathisen, 2001, p. 180, nota 4.
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un vorbitor de latină, care grava nume regale pe simboluri de rang oficiale după modele scrise și nu după ureche. Chiar și așa n-ar fi scris Onahar în loc de Aunachar.
Ipoteza Szabó are și slăbiciuni pur tehnice. Pentru a se potrivi analogia cu inscripția de pe inel, a doua literă, M în ligatură cu A trebuia să fie modificată. Noua
ligatură N+A pe care o propune Szabó este greu de admis. În această ipoteză ambele
haste verticale ale literei N ar fi fost deliberat trasate nefiresc, înclinate, doar pentru
a putea fi adăugat lipit un A (ideea sugerează că ar fi fost scris mai întâi A și apoi în
fața lui ar fi fost lipit înghesuit un N deformat) (Fig. 3a). Ar rezulta o stângăcie a meșterului imposibil de acceptat pentru un atelier central ce lucra pentru o curte imperială, sau regală. De altfel litera N nu se regăsește nici în monograma inelului sigilar,
compusă pe scheletul unui M45. Or, Szabó este înclinat să accepte faptul că pe monogramă este redat numele aceluiași personaj, deși cochetează și cu alte interpretări. Nici
unul dintre specialiștii în arheologie, epigrafie sau lingvistică, care au scris despre inelul de la Apahida, n-a văzut un N în locul unui M clar gravat.
În concluzie, noua ipoteză a lui SZABÓ Ádám cu privire la numele personajului de pe inelul de la Apahida nu este plauzibilă și nu poate fi validată din mai multe
considerente. Ipoteza a fost formulată greșit din punct de vedere metodologic: autorul
ei a pornit de la un nume germanic latinizat, care avea slabe asemănări cu inscripția și
ca atare a încercat să armonizeze cele două nume modificând inacceptabil documentul epigrafic. A rezultat o construcție artificială, care în final l-a obligat să inventeze
alte fapte istorice neînregistrate de nici un izvor scris: numele fiind atestat în spațiul
vestic european (gallo-germanic cum zice autorul), Szabó își imaginează un regișor
germanic din vest, mai precis din regatul franc (!), refugiat împreună cu curtea sa tocmai la Apahida, în regatul gepid. Nu putem totuși omite amănuntul că fibula de aur a
"regișorului" refugiat la Apahida este de două ori mai mare decât cea a însuși regelui
francilor Childeric (Fig. 2.1‒2). Întreaga ipoteză a colegului Szabó nu este legitimă, pentru că nu are nici un singur element bazat pe un izvor istoric de la care să pornească.
O minimă precauție ar fi fost de dorit, înainte de publicare. În absența legitimității, nici
nu se poate pune problema validării acestei ipoteze. Întreg studiul este contradictoriu.
SZABÓ Ádám nu acceptă, de exemplu, întregirea v(ir) g(loriossisimus) pe motivul că
titlul ar fi fost utilizat doar în secolul VI (ceea ce am arătat că este fals), iar mormântul
de la Apahida ar fi din a doua jumătate a secolului V, dar ne propune un nume (extrem
de rar de altfel) atestat în izvoare doar la sfârșitul secolului VI și doar în vestul Europei
pentru același inel, din același mormânt, fără să-și facă probleme.
În concluzie, până la noi descoperiri relevante, trebuie să ne mulțumim cu lectura numelui scris pe inelul de la Apahida: OMAHAR. El poate fi echivalat, foarte probabil, cu un regulus din lumea barbară germanică orientală. Teritoriul său făcea parte,
sau se desprinsese din regatul gepid. Ca ipoteză de lucru am presupus că a obținut însemnele de rang romane târzii ca mesaj diplomatic de alianță din partea lui Theoderic,
aflat în conflict cu regatul gepid46.
45

Pentru monograme contemporane pe monedele bătute de regii barbari vezi numeroase exemple la Wroth, 1911; foarte util și Hilberg, 2000.
46
Opreanu, 2014, cu întreaga argumentație.
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