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The neo-eneolithic settlement from vităneşti, Purani Village, Teleorman County, is located 7 

kms east of Alexandria on a river meadow of the Teleorman River. 

During our excavation at Vităneşti, our attention was drawn to an extra-ordinary find: a 

small zoomorph statue (I = 3.6 cm, h = 4.0 cm). The hind legs and tail were lost long before 

excavation. The zoomorph's body is relatively short and the fore legs, separately modeled, are slightly 

laterally spread(fig. 2a). The issue that focused our attention on this piece was the relatively simple 

modeling of the head. 

The animal's face appeared to be covered by some sort of mask that had a type of small 

handle instead of the muzzle. A similar manner of representing the muzzle, laterally perforated, was 

also observed on other zoomorph statues, including others discovered at Vităneşti. What makes this 

piece to be special is the manner of modeling the muzzle, as it appeared to be attached to a mask. 

This is clearest at the upper part of the head, where the horns, partially broken, where partly covered 

by a thin film of clay and were a part of this mask. In addition, on the neck the line separating it from 

the mask is visible. Furthermore, on the animal's back and belly is another plastic clay film, 

subsequently adjusted, is observable. Although, the body has no forelegs, two small clay 

protuberances have been added. Taken together these observations led us believe that the statue 

suffered several changes that are visible especially at the mask applied on the animal's head. A 

radiograph made by Ing. Geo Niculescu in the Physical Investigations Laboratory of the Romanian 

National History Museum confirmed the fact that this element was subsequently applied over the 

animal's face. Because of this, we decided to dismantle this mask, proceeding also to the recovery of 

all fragments for the further restauration of the piece. Our preliminary suspicions were confirmed 

when we discovered another face of the animal under the mask. The muzzle, laterally perforated, was 

broken; there was a hole on the neck and the horns, partially broken arched towards the inner side 

(fig. 2b). 

At some point a mask has been added over the original face of the zoomorph statue. The 

mask covers not only the muzzle, but also the horns. Even more, it seems that a thin clay film covers 

the entire animal body and the two small prominences, which had been modelled on the animal's 

belly. 

The Vităneşti zoomorph is the first discovery of such a find from Gumelniţa context and, as 
such, deserves discussion. 

Gumelniţa zoomorphic plastic arts has been the subject of numerous studies and exceptional 

representations, such as the zoomorphic pottery from Calomfireşti1. In the main, however, most of 

this plastic arts is quite rudimentary and schematic modeling. 

With respect to the Vităneşti zoomorph, it is important that the zoomorph, in its present 

state, had suffered important changes. There are two explanations for the causes of these changes. 

1VI, Dumitrescu, Arta preistorică în România, Bucureşti, 1974, fig. 279 
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First, the present state of statue may be the result of restoration, which took place in Gumelniţa time. 

Thus, the muzzle and maybe, the horns were broken at a certain moment and the Gumelniţa 

craftsman modeled a new face. Although this may have been the case, it leaves several questions 

unanswered. It would have been easier to restore the missing part of the muzzle and maybe of the 

horns, instead of covering the entire face with what practically represents a new face. It is important 

that the horns are covered by a clay film, that practically led to the change of the animal's aspect 

and, probably, also to the altering of its identity. Thus, by covering the horns, an animal clearly 

belonging to the Cornutae group, by covering the horns, becomes something else (although it is 

impossible to determine the species). It also must not be forgotten that a thin clay film covered the 

entire animal body and two small prominences appear on the belly. This is the manner of representing 

the mammals of female animals. 

These facts lead us to believe that the changes made to the animal have in their aspect a 

worshipping nature. The changes might represent a change of the cultic significance of the statue, 

possibly a change from a male statue (a bull?) to a female zoomorph, (as demonstrated by the two 

prominences representing the mammals). It is difficult to understand these changes. 

A possible explanation could come from the Anatolian Neolithic, more precisely from the 

famous settlement from Catal-Huyuc 2. In this settlement the covering of animals or animal heads with 

successive layers of lime was a common practice (some of the layers with painted decorative motives) 

that was performed after the end of the ceremonies when these statues had fulfilled or consumed 

their ritual function 3. 

2 J. Mellaart, Zatal - Huyuk, une de premieres cites du monde, Tallandier, 1971. 
3 Idem, p. 82, 119-124, photo, 18-21, fig. 31, 36) 
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This could also be the case for Vităneşti zoomorph; however, the Vităneşti example seems to 

be more complex. The covering of the head (including the 'wiping' of the horns) and representation of 

the mammaries appears to indicate the changing of the animal sex from male to female. 

To conclude, we are faced with a quite complex situation in which the identity of the animal 

actually changed. The zoomorph had clearly represented a horned bovid (possible a bull). It was 

changed into another animal, which appears to be female, but whose species identification is difficult 

to determine. Concerning the significance of the change, it is best not to propose unsupported 

hypotheses. This is especially the case as the world of Gumelniţa zoomorphic plastic art is little 

explored (this is mainly due to the fact that the zoomorphic art usually takes second place to 

anthropomorphic art). The changes of zoomorph identity and species are very interesting but it needs 

to be verified by other discoveries of similar objects. While the causes of the sex and species changes 

are difficult to ascertain, the existence of this object proves once again the complexity of the spiritual 

life of the Gumelniţa civilization. 

613 

www.mnir.ro



INSCRIPŢII "RUNICE" DIN SECOLELE IX-X DESCOPERITE LA SLON - PRAHOVA 

(Notă preliminară) 

Maria Comşa 

Cu ocazia diferitelor campanii de săpături arheologice efectuate la cetăţile din secolele VIII-X 

şi curţile cneziale din secolele X-XIII de pe dealul "La Ciugă", aflat la NV de satul actual Slon (jud. 

Prahova), am reuşit să descoperim şi mai ales să recuperăm mai multe blocuri de piatră având pe ele 

inscripţii. 

Inscripţia nr. 1 a fost descoperită în timpul campaniei de săpături din anul 1961. Ea provine 

din preajma incintei de sud a cetăţelor I A şi I B. 

Inscripţia s-a păstrat întreagă. Ea a fost scrisă pe un bloc de calcar cu dimensiunile de 0,50 χ 

0,30 χ 0,30 m. Literele sunt adâncite regulat formând un rând pe una din feţele lungi (0,50 χ 0,30 m) 

având înălţimea între 8 şi 10 cm şi grosimea în jur de 1 cm. 

Inscripţia conţine 7 semne alfabetiforme unele reprezentând două eventual chiar trei litere 

unite între ele (fig. 1). 

o io cm 

Fig. 1. Slon. Dealul "La Ciugă". Inscripţia nr. 1. 

Inscripţia nr. 2 a fost recuperată din sat în anul 1973. Din informaţiile primite această 

inscripţie provine tot din preajma incintei de sud a cetăţilor I A şi I B. 

Ea a fost scrisă pe un bloc de calcar fasonat cu dimensiunile de 0,66 χ 0,36 χ 0,32 m. 

Inscripţia s-a păstrat doar parţial, capătul din dreapta fiind rupt. Pe partea păstrată se află 

10 semne alfabetiforme, primele 6 fiind unite între ele, iar celelalte 4 separate (fig. 2). 

Cele 6 semne alfabetiforme din stânga au o înălţime de 0,30 m, iar ultimele 4 în jur de 8 cm. 

Litera având forma unui triunghi are grosimea de 3 cm, iar restul semnelor de 2 cm. Ultimul semn al 

inscriţiei e mutilat astfel nu putem şti cât mai continua. 

Inscripţia nr. 3 a fost recuperată în anul 1972. 

Ea a fost scrisă pe un bloc de calcar fasonat care măsoară 0,60 χ 0,60 χ 0,45 m. Semnele 

alfabetiforme sunt scrise pe una din feţele mai late. Literele sunt adâncite destul de stângaci, iar 

rândurile nu păstrează o linie tocmai dreaptă. înălţimea literelor este de 9 - 1 0 cm., iar grosimea lor e 

de 1-1,5 cm. 
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Fig. 2. S/on. Dealul "La Ciugă". Inscrippa nr. 2. 

Fig. 3. Ston. Dealul "La Ciugă". Inscrippa nr. 3 

Inscripţia conţine 19 semne alfabetiforme: 8 pe rândul întâi, 7 pe rândul al 2-lea şi 4 pe 

rândul al 3-lea. Multe dintre acestea prezintă ligaturi între 2-3 semne (fig. 3). 

Majoritatea acestor semne se întâlnesc în toate alfabetele aşa numite runice din spaţiul euro-

asiatic, databile în secolele VIII-X. 
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Inscripţii "runice" din secolele IX-X descoperite la Slon - Prahova 

Semnele alfabetiforme, redând un triunghi cu colţurile rotunjite şi baza frântă (în formă de 

inimă), care în zona carpato-balcanică deocamdată au apărut numai la Slon, le-am întâlnit încă pe un 

arşic, descoperit în arealul culturii Saltovo, între Doneţul nordic şi Don 1 (fig. 4). 

Pe faţa scrisă într-un loc se observă bucăţele mici de mortar cu cărămidă pisată, ceea ce ne 

face să credem că inscripţia aparţinuse iniţial cetăţii de cărămidă (I A). 

După demantelarea cetăţii de cărămidă această inscriţie a fost refolosită, respectiv inclusă în 

zidul de incintă al cetăţii de piatră (I B). Cu acest prilej a fost adâncit pe una din laturi un semn în 

formă de secere cu spinarea în unghi ascuţit, secţionat de o bară pe mijloc2 (fig. 5). 

Din relatările primite de la descoperitorul acestei pietre am putut stabili că ea a fost luată de 

la o clădire de pe platoul din faţa cetăţilor I A şi I B, ceea ce dovedeşte că această inscripţie a fost 

1 K.I.Krasilnikov, Izdelia iz kosti Saltovskoi kultură, Sovetskaia Archeologia, 1979, 2, fig. 7/4, p. 88. Despre acest arşic autorul 
citat afirmă că "desenul este îngrijit şi complicat în ceea ce priveşte subiectul şi compoziţia" (p. 87). După noi, acest "desen" 
reprezintă de fapt o Inscripţie. 

2 Un semn identic a fost descoperit de către Caesar Bolliac pe un bloc de piatră de la cetatea din apropierea muntelui Vârful lui Crai. Cf. 
la Maria Comşa, Die bu/garische Herrschaft noroJich der Donau, Dacia, IV, 1960, fig. 3/3S, p. 402. Un semn apropiat se întâlneşte şi 
pe toarta unui ulcior amforoidal de la Bucov-Tioca descoperit în casa nr. 9, datată în a doua jumătate a secolului al IX-lea, cf. Maria 
Comşa, Cultura materială veche românească (Aşezările din secolele νΊΠ-Xde la Bucov-Ploieşti), Bucureşti, 1978, fig. 99/9, p. 129. 
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refolosită a doua oară după distrugerea cetăţii I Β (de piatră). Urmele de mortar de pe inscripţie 

aparţin cu certitudine perioadei de construcţie a cetăţii I B, căci la clădirile absida le construite ulterior 

de pe platou nu s-a folosit mortar 3. 

Fig. S Slon. Dealul "La Ciugă". Semnul alfabetiform de pe o faţă a blocului fasonat cu 
insaippa nr. 3 

Inscripţia nr. 4 a fost recuperată în 1974 de la temelia unui grajd. Este scrisă pe un bloc de 

piatră de calcar fasonat cu dimensiunile de 0,57 χ 0,33 χ circa 0,60 m. Ea are două rânduri conţinând 

14 semne, dintre care, în 3 cazuri, câte două litere se află în ligatură. Literele acestei inscripţii au 

înălţimea de 7 cm şi lăţimea de 0,5 cm. Rândurile nu sunt riguros păstrate (fig. 6). 

Această inscripţie, în ceea ce priveşte semnele alfabetiforme şi modul în care acestea au fost 

executate, prezintă asemănări cu inscripţia nr. 3. Nu ar fi exclus ca aceste două inscripţii să aparţină 

aceluiaşi text. 

Inscripţia nr. 5 a fost recuperată de asemenea de la temelia unui grajd în anul 1987. Ea se află 

pe un bloc de calcar fasonat, având aproximativ dimensiunile de 0,60 χ 0,45 χ 0,30 m, pe una din feţele 

mici, care măsoară 0,45 χ 0,30 m. Inscripţia constă din 8 semne alfabetiforme, uşor adâncite, inegale, ca 

mărime, fără să formeze un rând (fig. 7). Este chiar dificil să stabilim cu exactitate poziţia acestei inscripţii. 

Ţinând cont de poziţia ultimului semn, având forma literei Κ răsturnată, care e şi cel mai mare şi mai 

adâncit, inscripţia pare a fi fost scrisă de sus în jos, din perioada cetăţii I Β (de piatră). 

3 într-un studiu, apărut cu ani în urmă, asupra situaţiei de la Slon, am datat cetatea de cărămidă (IA) pe la mijlocul secolului al 
IX-lea. Această cetate, care a durat doar câteva decenii, a fost demantelată de constructorii cetăţii de piatră (cf. Maria Comşa, 
Un cnézat roumain des X-XIII siècles à Slon-Prahova (étude préliminaire), Dacia, 22, Bucureşti, 1978, p. 304). Cetatea de 
piatră (IB), sigur posterioară cetăţii IA, construită aproximativ pe acelaşi loc şi având un plan similar, am încadrat-o cronologic 
în a 2-a jumătate a secolului al IX şi în primele decenii ale secolului al X-lea (Ibidem, p. 307). în sfârşit, clădirea cnezială nr.I, 
aflată pe platoul din faţa fostelor cetăţi, construită după demantelarea cetăţii de piatră (IB), am datat-o în a doua jumătate a 
secolului al X-lea (Ibidem, p. 308, 314). 
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Inscripţii "runice" din secolele ΓΧ-Χ descoperite la Slon - Prahova 

Semnul în formă de Κ se întâlneşte, redat în relief, pe funduri de vase-borcan de la Garvăn-

Dinogetia, lucrate din pastă comună sau din pastă caolinoasă, databile aproximativ în secolul al X-lea, 

iar incizat în poziţie răsturnată (cu braţele în jos) e redat la Dinogeţia, pe un ulcior amforoidal din 

secolul al IX-lea de la Bucov, în inscripţiile de la Basarabi 4, pe un bloc de piatră din cetatea de la Pliska 

pe un bloc de piatră de la Biala reg. Varna 5. 

Fig. 6. Slon. Dealul "La Ciugă". Inscrippa nr. 4. 

Piatra cu inscripţiile nr. 6 a şi 6 b a fost recuperată în anul 1989 din zona cetăţii nr. II, care 

s-a aflat undeva în apropierea muntelui "Vârful lui Crai". Această cetate a fost descoperită şi cercetată 

în secolul trecut (1869-1870) de către Cesar Bolliac6. în repetatele noastre încercări, din nefericire, nu 

am putut-o identifica în teren. în această zonă însă a fost descoperit un stâlp cu partea din spre bază 

mai groasă, neavând suprafaţa bine netezită, descriind în secţiune un dreptunghi cu colţurile rotunjite. 

Această parte a fost fixată în pământ. 

Deasupra acestei baze continua o coloană, dreptunghiulară în secţiune, având suprafaţa şi 

colţurile bine finisate. 

Pe această coloană se află fragmente din două fragmente din două inscripţii: primul fragment 

are 6 rânduri pe latura mai lată (inscripţia 6 a), iar al doilea e pe latura mai îngustă, şi are 4 rânduri 

(inscripţia 6 b). Rândurile nu sunt păstrate cu stricteţe (fig. 8 a şi b). Literele celor două inscripţii sunt 

inegale în ceea ce priveşte mărimea. Majoritatea literelor se află în poziţie verticală, unele însă sunt 

dispuse oblic (inscripţia nr. 6 a, rândul 2) sau în poziţia orizontală (inscripţia 6 b, rândul 3). 

Scrisul este deosebit de al celorlalte inscripţii prezentate mai sus, ceea ce ne face să credem 

că avem de a face cu un alt alfabet faţă de cel folosit de locuitorii din punctul "La Ciugă". 

4 Maria Comşa în Dinogeţia, I. Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa Garvăn, Bucureşti, 1967, fig. 132/32 (e exemplare) p. 
207; fig. 133/37 (2 exemplare) p. 209 şi fig. 137/8, 10, l i p . 214, databile aproximativ în secolul al X-lea; Idem, Cultura 
materială veche românească. Aşezările din secolele VlII-Xde la Bucov-Ploieşti, Bucureşti, 1978, fig. 86/9 p. 95 (Bucov-Tioca, 
împreună cu alte semne alfabetiforme) şi pl. XV/4 p. 166 (Bucov-Rotari); Idem în Dacia, IV, 1960, fig. 1/6 p. 399; Ion Barnea 
în Din istoria Dobrogei, III, Bucureşti, 1971, p. 210, fig. 59/11. 

5 Liudmila Donceva-Petkova, Znap vemu arheologiieskipametnipot srednevekovna Bălgaria vlI-Xvek. Sofia, 1980, fig. 6, p. 37 
şi fig. 8 a, p. 38; pl. XXII/5a - 5b, p. 161; pi. XXVII/80, p. 168 (variantă) şi pl. XXXII/21, p. 176. 

6 Cesar Bolliac, O descoperire nouă (relativ la zidurile de la Son Prahova), Trompeta Carpaţlor, Bucureşti, nr. 737, 1869; Idem, 
Arheologia, Relativ la semnele de la Stan, Trompeta Carpaţlor, IX, nr. 939, 1871. Cesar Bolliac le considera dadce. Aceste semne 
împreună cu altele au fost reproduse de noi în Dacia, IV, 1960, fig. 1, p. 399; fig. 2, p. 401; fig. 3, p. 402; fig. 4, p. 403. 
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Fig. 7. Slon. Dealul "La Ciugă". Inscripţia nr. 5. 

Cu toate că textele celor 7 inscripţii, după cum s-a văzut sunt reduse, după semnele 

alfabetiforme întrebuinţate, se observă că avem de a face cu mai multe feluri de scriere. 

Inscripţiile menţionate mai sus pot fi datate, după părerea noastră, de pe la mijlocul 

secolului al IX-lea până către sfârşitul acestui secol, eventual şi la începutul secolului următor. 

Inscripţiile de la Slon se încadrează în scrierea "runică", care în secolele VIII-X a circulat 

în zona nordponrjcă, fiind asemănătoare cu inscripţii descoperite în cetatea de la Sarkel-Belaia 

Veja, în cetatea de la Maiaţk, precum şi în zona cuprinsă între Doneţul Nordik şi Don 7. 

Această scriere a putut fi răspândită pe teritoriul ţării noastre (Bucov, Slon ş.a.) de 

grupuri de Alani, dislocate din teritoriile lor din Caucazul de Nord în secolul al VIII-lea (730, 735, 

737). Aceste grupuri s-au stabilit în zona Donului şi în bazinul Doneţului Nordic. De aici o parte 

7 S.A.PIetnëva în Maiaţkoe gorodişte, Moscova, 1984, fig. 28, p. 49; fig. 29, p. 51; fig.1075, p. 71; fig. 12/4, p. 76. în aceasta" 
lucrare este amintită şi o inscripţie formată din 3 rânduri, cea mai lungă inscripţie descoperită până acum (p. 17); 
A.M.Scerbak, Znaki na keramike iz Sarkela - Beloi Vezi, Materiali i issledovania po arheologii SSSR, 75, pl. I-XXV; Idem, în 
Sovetskaia Arheologia, XIX, 1954; M.I.Artamonov, Srednevekovăje poseJenia na nijnem Donu, Moscova - Leningrad, 1935, fig. 
38 şl 39. Idem, Trudy Volgo - Donskoi expedipi, I în Materialy j issledovania po arheologii SSSR, 62, Moscova - Leningrad, 
1958, p. 75-76, fig. 13, p. 24 şi fig. 20, p. 33 (pe cărămizi); fig. 27, p. 41 şi fig. 28, p. 42 (pe obiecte din coarne de animale); 
fig. 54, p. 75 (pe ceramică), p. 76 şi fig. 55 în afară de text, după p. 76 (pe o ghioagă de os). 
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Inscripţii "runice" din secolele IX-X descoperite la Slon - Prahova 

din ei, către mijlocul secolului al vIIMea (+750 p.C), s-au deplasat în zona cuprinsă între Nistrul 

inferior şi Prut (Bugeac), în Muntenia şi sudul Moldovei (Dragosloveni-Vrancea), în Dobrogea, precum 

şi în nord-estul Bulgariei 8. 

Inscripţiile nr. 1, 2, 5, 6 de la Slon prezintă asemănări şi cu unele inscripţii de la Basarabi -

Murfatlar, nedescifrate şi neatribuite deocamdată unei anumite populaţii9. 

Fig. 8. Slon. împrejurimile Muntelui "Vârful lui Crai". Inscripţiile nr. 6 a şi 6 b. 

8 Maria Comşa, Ceramică alanică din secolul al Vffl-lea descoperită în centrul Dobrogei, Pontica, XII, Constanţa, 1979, p. 151¬
156. Pentru scrierea acestor alani târzii cf. G.F.Turcianinov, O iazâke nadpisei na kamniah Maiaţkogo gorodişcia i rlagah 
novocerkaskogo Muzeia, în SA, 1, 1964, p. 72-87. 

9 Damian P. Bogdan, Graffte/e de la Basarabi, Anuarul Universităţii Bucureşti, Seria ştiinţe sociale, Istoria, 16, 9,1960, p. 31-49; 
Ion Bamea, Virgil Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi, Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, fig. 11 şi fig. 12, p. 
548, fig. 19, p. 554; fig. 22, p. 556; fig. 24, p. 558; I.Barnea, Predvaritelnye svedenia o kammenych pamiatnikah ν Basarabi, 
Dacia, VI, 1962, fig. 6, p. 301; fig. 11, p. 304; fig. 16, p. 309; Idem, Din istoria Dobrogei, III, Bucureşti, 1971, fig. 46, p. 187; 
fig. 59, p. 210; fig. 66, p. 219; fig. 68, p. 220; fig. 87/1-3, 5-10, p. 264; Idem, Les monuments rupestres de Basarabi en 
Dobroudja, Cahiers archéologiques, XIII, Paris, 1962, fig. 3, p. 188; fig. 4 şi fig. 6, p. 189; fig. 22, p. 203; fig. 25, p. 205; fig. 
29, p. 207; Maria Comşa. Cultura materială veche românească, Bucureşti, 1978, p. 127-136. 
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După noi, nu ar fi exclus ca scrierile de la Slon să fi fost introduse pe teritoriul ţării noastre 

de către acest grup de Alani, dar şi de alte grupuri de populaţii turanice (turcomane) care au pătruns 

pe teritoriul ţării noastre, în nord-estul Peninsulei Balcanice şi în zona Dunării mijlocii în decursul 

secolelor VIII-X 1 0. 

Populaţiile nou venite din zona nord pontică, în special cele alanice târzii (de altfel nu prea 

numeroase după datele arheologice), au intrat în contact cu Protoromânii şi într-un timp relativ scurt 

au fost asimilate. Datorită relaţiilor pe care le-au întreţinut cu aceste populaţii, şi mai ales în urma 

asimilării lor o parte a Protoromânilor şi apoi a Românilor au adoptat scrierea lor 1 1. 

Nu este exclusă însă nici persistenţa unei scrieri autohtone, folosită de geto-daci, care s-a 

perpetuat până în evul mediu, în unele zone chiar până în zilele noastre. Asupra acestei probleme 

urmează însă să ne îndreptăm atenţia în chip special cu alt prilej. 

Din teritoriul în care s-a păstrat o scriere autohtonă mai veche, iar mai târziu a apărut şi 

scrierea "runică" de origine nord pontică (de caracter alanic) trebuie să fi făcut parte şi valea 

Teleajenului în apropierea dealurilor unde era situat Bucovul precum şi valea Drajnei, a Drăjnuţei şi în 

continuare a văii Drăjnuţei Mici, în zona de munte, zonă în care se afla Slonul. 

De la Protoromânii de la sud de Carpaţi această scriere s-a răspândit şi la Protoromânii din 

interiorul arcului carpatic. De la aceştia din urmă, câteva secole mai târziu, această scriere a fost preluată şi 

de Secuii, colonizaţi în zona de sud a Transilvaniei, după cum ne dovedeşte Cronica lui Simeon de Keza 

(Kezai Simon), care a fost scrisă prin anii 1282-1283, în care se afirmă că "Zeculli ... cum Blachis in 

montibus confini eadem sortem habuerunt, unde Blachis commixti litteris ipsorum uti perhibetur"12. 

Aşadar scrierea runică (rovâsirâs) a Secuilor a fost preluată de la Românii din zona actuală a 

Covasnei şi Ciucului. în timp ce Românii au abandonat această scriere în favoarea alfabetului chirilic 

("runele" păstrându-se doar sub forma unor semne de proprietate 1 3, Secuii au păstrat scrierea runică 

până aproape de zilele noastre. 

1 0 în Bulgaria semnele "runice" pe ceramică, conducte de apă şi pe blocuri de piatră încetează cam pe la sfârşitul secolului al X-
lea, în perioada stăpânirii bizantine ne mai fiind cunoscute cf. Ludmila Donceva-Petkova, op.cit, p. 50-51 şi în rez. fr. p. 186¬
187. Cf. şi articolul nostru, Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană romano-bizantină, SCIV, XIII, 1962, p. 
177-190 şi în Dacia, VI, 1962, p. 257-268 (de la Carali, Bulgaria). în zona Dunării mijlocii scrierea runică este atestată în 
epoca avară şi apoi la maghiari în secolele XI-XIV cf. Dezso Csallâny, A magyar és az avar rovâsirâs (Der ungarische und 
awarische KerbschriftJ'tn Jahrbuch des Josa Andrăs Museums von Nyiregyhaza, XI, Budapest, 1969, p. 281-304. 

1 1 Numeroase semne alfabetice şi inscripţii "runice" au fost descoperite în aşezările de la Bucov, cf. Maria Comşa, Cu/tura materială..., 
p. 127-136 şi la Garvăn-Dinogetia, cf. I. Bamea în Dinogeţia, I, Bucureşti, 1967, fig. 46/8, p. 90 pe o plăcuţă de os; fig. 47/15, 25 p. 
93 pe obiecte de os; fig. 49, p. 97 pe o figurină din şist verzui; fig. 145/7-10 p. 237 şi fig. 146/15, 18, 25, p. 240 pe ceramică 
smălţuită; fig. 155, p. 253; fig. 156, p. 255; fig. 157, p. 256; fig. 158, p. 258; fig. 160, p. 262; fig. 161, p. 263; fig. 162, p. 265 pe 
amfore din secolele IX-XH; fig. 170/10, 11, p. 113-115; pe arşice fig. 43/7-13; pe bile de praştie fig. 184/6, 10-12; pe olane fig. 
189/1-6, p. 354 (în relief); Maria Comşa în Dinogeţia, I, fig. 160, p. 262; fig. 161, p. 263; fig. 162, p. 265 pe unele fusaiole din şist 
steatitic vânăt, roz, cenuşiu sau negricios, fig. 66, p. 116, pe fusaiole de lut ars, fig. 130 pe ceramică locală fig. 141, p. 219. La 
acestea se adaugă încă o inscripţie runică (nu chirilică aşa cum am crezut), scrisă pe un fragment de amforă din secolul al X-lea, cf. 
fig. 130, p. 210. Tot la Garvăn-Dinogetia se află inscripţii runice în relief şi pe fundul vaselor cf. fig. 132, p. 207; fig. 133-139 şi fig. 
141 passim, p. 207, 209-211, 213, 214, 216, 217; fig. 141, p. 219. Semne "runice' incizate pe fragmente ceramice nesmălţuirte pl. 
136, p. 213; pl. 137, p. 214; pl. 138, p. 216 şi pl. 139, p. 217 passim; în relief pe fundul vaselor nesmălţuite fig. 184/10-12, p. 184; 
Eugen Comşa, în Dinogeţia, I, pe greutăţi din bucăţi de cărămizi din secolele ΓΧ-Χ, folosite pentru pescuit fig. 33/10, 11, 13, 25 şl pe 
o greutate de piatră fig. 33/23, p. 53. La acestea se pot adăuga şi alte semne alfabetiforme din secolele Vin-X de pe vase sau 
fragmente ceramice descoperite în aşezări, morminte etc. cf. Maria Comşa în Dacia, IV, 1960, fig. 1, p. 399. fig. 2, p. 401. Tot aici 
este cazul să amintim şi numeroasele inscripţii descoperite în bisericile rupestre de la Basarabi, jud. Constanţa, doar o parte din ele 
fiind publicate (cf. mai sus nota nr. 9). 

1 2 Cf. în Rerum Hungaricurum Monumenta Arpadiana, edidit Stephanus Ladislaus Endlicher, Sangalli (Elveţia), 1849, p. 100; 
Aceleaşi date sunt transmise şi în Cronica pictată de la Viena cf. la I.I.Russu, Românii şi Secuii, Ed. îngrijită de loan Opriş, 
Bucureşti, 1990, p. 45-47 unde sunt redate şi comentate textele din cele două cronici + bibliografia. 

1 3 Romulus Vulcănescu, Etnologie juridică, Bucureşti, 1970, p. 117-166, în special figurile 5, p. 122; fig. 10, p. 132; fig. 11 şi 13, 
p. 142; fig. 14 şi 15, p. 144 şi fig. 16, 17 şi 18, p. 145; fig. 19, p. 147; fig. 21 şi fig. 22, p. 148; fig. 23, p. 149. 
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