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BRONZE SCALE ARMOUR PIECES DISCOVERED IN ȘIMLEU SILVANIEI
Abstract: The present study presents two new bronze
scale armour pieces found by chance in the area of the
Dacian fort of Șimleu Silvaniei, Sălaj County, Cetate site.
Due to pragmatic and economic reasons, as well as the fact
that scale armour contains a large number of scales, very
few examples of this kind of defensive equipment have been
discovered in pre-Roman Dacia. The two scale armour pieces from Șimleu Silvaniei were discovered by chance, one
on the norther slope and one on the south-eastern slope of
Cetate hill. Given the area of the provenance and the comparanda, these two pieces most probably belonged to some
distinctive defensive military equipment used by the people
who defended the fortification.
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Rezumat: Prezentul studiu aduce în atenția cercetătorilor doi solzi de bronz descoperiți fortuit în zona cetății
dacice de la Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct Cetate. În
ciuda unor considerente economice și pragmatice, precum
și a faptului că armurile din solzi conțin un număr relativ
mare de plăcuțe, astfel de piese cu rol defensiv, descoperite
în spațiul Daciei preromane, sunt foarte puține.
Cei doi solzi de la Șimleul Silvaniei au fost descoperiți accidental. Unul pe versantul de nord, iar celălalt pe cel sudestic al dealului Cetate. Dată fiind zona de proveniență și
analogiile, aceștia au aparținut cel mai probabil unor echipamente defensive distincte folosite în epoca dacică.
Cuvinte-cheie: Șimleu Silvaniei, daci, armură, solzi,
bronz
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Masivul Măgura Şimleului domină zona nord-vestică a Depresiunii Şimleului, iar oraşul Şimleu
Silvaniei se întinde la poalele Măgurii, spre sud, pe malul râului Crasna. Toponimul Cetate desemnează
un muncel la 500 m sud de cota maximă a Măgurii (597m). Cunoscut şi sub denumirea maghiară de
Várhegy (rom. Dealul Cetății) se presupune că ar fi fost antica localitate Dacidava (Dokidava, Docidava)
menţionată de geograful Ptolemeu în sec. II d.Chr1 (Fig. 1/1).
Cu altitudinea maximă de 372m şi o diferenţă de nivel de 170 m, dominând valea Crasnei, dealul
Cetate este legat de restul Măgurii printr-o şa lungă de 100 m, lată de 30 şi se prezintă ca un mamelon
tronconic, platoul său superior, de formă ovală, având diametrele de 30–40 m2 (Fig. 2).
Până în anul 1992 cercetarea sitului nu a avut un caracter sistematic, constând mai ales în recoltări
de artefacte de la suprafaţă sau în sondaje de foarte mică anvergură. Cum situl a fost suprapus, de-a lun‑
gul timpului, de plantaţii de viţă de vie, spaţiul investigabil s-a micşorat considerabil. Mai mult, în anul
1986, a fost amenajat abuziv cu buldozerul un drum de acces până în şanțul medieval al cetăţii din piatră.
Această amenajare a distrus iremediabil jumătate din sistemul defensiv dacic de pe şaua de legătură şi
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circa 15% din platoul superior cu terase şi fortificaţiile dacice şi medievale. În anul 1992, a fost demarat
un amplu proiect de cercetare a habitatului de pe şi din jurul Măgurii Şimleului, concretizat prin cercetări
arheologice la situri din Şimleu Silvaniei și localități din apropiere3.
Punctul Cetate de la Şimleu Silvaniei a fost cel dintâi abordat. În urma celor 11 campanii arheolo‑
gice (1992–1997, 2003, 2008, 2009, 2013, 2014)4, au fost investigaţi peste 1.600 mp din sit. Colectivul
de arheologi format din dr. Horea Pop şi dr. Ioan Bejinariu a fost iniţial coordonat de către regretatul cer‑
cetător dr. Mircea Rusu, de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj Napoca, iar începând cu
anul 1995 de către dr. Horea Pop, din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. Finanţările
cercetării au fost asigurate de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, Consiliul Judeţean Sălaj,
Academia Română şi Ministerul Culturii.
Vizibile la suprafaţă sunt o parte a ruinelor incintei medievale din piatră precar conservate, la baza
căreia este observabil şanţul de apărare, actualmente colmatat5. Cu greu mai pot fi observate valurile din
pământ, care odinioară constituiau elementele defensive dacice de pe şaua de legătură a dealului cu restul
Măgurii Şimleului6.
Cele mai vechi urme arheologice de pe dealul Cetate datează din neolitic, dar fragmentele cera‑
mice, aparţinând acestei epoci, au fost descoperite fără context.
Foarte probabil în epoca bronzului (cultura Wietenberg) a existat o reşedinţă aristocratică fortifi‑
cată, dar nivelările ulterioare, dacice şi medievale, au distrus aproape toate complexele aparţinând acestei
perioade. În cercetările noastre au fost descoperite meteriale ceramice fragmentare, unelte şi ustensile
din piatră şi lut ars7.
Fortificaţia şi locuirea dacică de pe Cetate se constituie a fi acropola aşezării civile situate semicir‑
cular la baza dealului de pe străzile A. Mureşanu, Argeşului şi Cetăţii8. Au fost identificate două zone de
fortificare ale dealului în epoca dacică (sec. I î.Chr. – I d.Chr.). Cea dintâi este mamelonul superior al
acestuia iar cea de-a doua zonă de fortificare a dealului este şaua de legătură, singura cale de acces spre
mamelonul superior9.
Au fost descoperite o serie de construcţii adâncite sau de suprafaţă realizate din lemn şi chirpici10,
unele cu un inventar foarte bogat şi spectaculos11. Au fost cercetate gropi de provizii, menajere şi chiar
rituale, cuptoare şi vetre de foc12. A fost cercetat și un atelier metalurgic amenajat pe o terasă de pe șaua
de legătură13. Cu ocazia cercetărilor au fost descoperite şi două tezaure de monede romane din argint,
acumulate de daci, care pot fi vizitate în expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din
Zalău14.
Tot din perimetrul sitului fac parte și două piese deosebite, respectiv doi solzi de armură,
descoperiți în zona fortificației de la Șimleul Silvaniei. Cei doi solzi au fost descoperiți accidental, sepa‑
rat, unul pe versantul de nord, iar celălalt pe cel sud-estic al dealului Cetate. Date fiind arealul arheologic
de proveniență și analogiile, aceștia au aparținut cel mai probabil unor echipamente defensive distincte
folosite de către cei care apărau dealul în timpul epocii dacice.
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Pentru zona nord-dunăreană, mențiunile textelor antice asupra armurilor dacilor lipsesc cu
desăvârșire. Dispunem de o singură notă, destul de ambiguă însă. Retorul și filozoful grec Dion
Cocceianus, supranumit post-mortem Chrysostomos (Gură de Aur), notează starea febrilă a dacilor care
se pregăteau pentru confruntările cu romanii. Acesta, exilat fiind în anul 87 a.Chr., în preajma ținuturilor
getice15, spune că acolo, la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme
şi oameni înarmaţi16. Nu ne este clar dacă platoșele dacilor erau de un tip anume, de metal sau din piele,
de zale ori solzi, dacă erau creații proprii ori capturi din războaiele anterioare, dar reiese în mod evident,
Dion fiind un observator apropiat evenimentelor, că aceste echipamente existau în număr suficient de
mare încât să iasă în evidenţă şi autorul să noteze acest aspect.
Numărul solzilor de armură proveniți din descoperirile arheologice este și el destul de redus,
dacă ne raportăm la evenimente și la fervoarea războinică din secolul dinaintea cuceririi romane. Cum
platoșele de piele nu au lăsat urme arheologice, singurele tipuri de armură descoperite în contexte arheo‑
logice sunt cele de zale de fier17 și cele din solzi, atât de fier cât și de bronz. Dosarul este completat de ico‑
nografia imperială, pe Columna Traiană figurând ca trofee numeroase armuri, din ambele tipuri (Fig. 3).
Iconografia epocii regatului dac conține și ea câteva reprezentări de personaje18 care par a avea
armuri redate prin linii întretăiate, dacă nu cumva, în spatele ambiguității artistului, hașurile să fi sugerat
vestimentația. Maniera stângace de redare lasă însă deschisă discuția asupra acestor detalii.
Referindu-ne doar la armurile de solzi (lorica squamata), în contrast cu celelalte surse, descoperi‑
rile sunt relativ rarisime. Astfel de plăci de cuirasă au fost descoperite la Răcătău de Jos19 (com. Horgeşti,
jud. Bacău), Sânsimion20 (jud. Harghita), Divici21 (com. Pojejena, jud. Caraș-Severin), Poiana22 (com.
Nicoreşti, jud. Galați), Măgura Uroiului23 (jud. Hunedoara) și Sarmizegetusa Regia24 (Fig. 1/2).
Descoperirilor menționate li se adaugă și exemplarele provenind de la Șimleul-Silvaniei, unul dintre solzi
fiind o descoperire mai veche, amintită ca făcând parte din materialele recuperate din acest sit25.
Cu o singură excepție – mormântul tumular de la Răcătău – toate celelalte plăcuțe, inclusiv
cele două de la Șimleu, provind din contexte arheologice necunoscute, puțin relevante sub aspectul
informației istorice concrete. Unele sunt descoperite accidental, fără posibilitatea de a reconstitui traseul
istoric sau modul de depunere, altele pur și simplu au fost descoperite în stratul arheologic.
Nici morfologic nu există o coerență între piesele descoperite. Unele piese au forme relativ
Există rezerve față de calitatea de observator direct a lui Dion la evenimentele relatate, mare parte din operele sale având la
bază surse livrești din epocă (Dana 2011, p. 139). La fel de posibil este ca în exilul lui să fi ajuns totuși în ținuturile dunărene,
cel mai probabil însă doar în zona taberelor militare din Moesia, ceea ce l-a transformat într-o sursă de informații la mâna a
doua, iar apoi datele au fost folosite și de Cassiodor și Iordanes, epitomatorii operei sale. Este improbabil ca un roman, fie
el și exilat, să poată călători nestingherit printr-un teritoriu barbar aflat în pragul războiului.Asta nu putea împiedica însă
observarea echipamentelor războinicilor barbari fie direct (ambasade, prizonieri, dezertori etc.), fie notând mărturiile
soldaților romani.
16
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Basilei?) categorie cu evident acces la echipamente deosebite (Borangic 2012, p. 183–184, cu bibliografia).
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dreptunghiulare (Sânsimion, Divici), cu corespondențe în echipamente similare utilizate de armatele
romane, altele au forme clasice de solz și nervură mediană, semnalând influențe stepice. Câteva nu au
analogii, fapt care ne îndeamnă să îi socotim ca provenind din ateliere locale atelierelor locale26.
Cele două plăcuțe de armură descoperite la Șimleu sunt realizate din foaie de bronz și au forma
clasică de solz (Fig. 4/1–2). Ambele au nervură mediană și câte patru orificii prin care erau cusuți pe
suport (țesătură sau piele). Perforațiile sunt dispuse câte două, la partea superioară, pe laturile lungi
ale piesei. Starea de conservare este foarte bună. Cele două piese sunt păstrate în colecțiile Muzeului
Județean de Istorie și Artă din Zalău.
Prima piesă (nr. inv. C.C. 1688/2009), inedită, are lungimea de 29 mm, lățimea 18 mm și tabla
groasă de 0,5 mm. Lungimea nervurii este de 22mm, iar lățimea acesteia de 2mm. Pe lângă orificiile de
prindere (Ø 2–2,5 mm) și nervura mediană mai are la partea inferioară două proeminențe (Ø 2 mm)
dispuse simetric (Fig. 4/1).
Al doilea solz (nr. inv. C.C. 4/2011), cel care a mai fost prezentat sub forma unui desen în literatura
de specialitate27, are lățimea de 20mm, lungimea (înălțimea) 29mm, Ø perforațiilor de 3mm, lățimea
maximă a nervurii de 1,5mm, grosime tablei 0,5mm și lungimea nervurii 17mm (Fig. 4/2).
Solzii au ușoare diferențe morfologice între ei, ceea ce sugerează că făceau parte din două armuri
diferite, situație la care contribuie și distanța fizică dintre punctele de descoperire. Diferențele se observă
la forma generală, precum și la lungimea nervurii, care este mai lungă într-un caz.
Lipsa contextului arheologic agravează așezarea piesei într-un cadru istoric cert, singurele indicii
fiind oferite de proximitatea fortăreței dacice și de analogiile cu unele piese de la Răcătău, jud. Bacău
(Fig. 4/4) și Poiana, jud. Galați (Fig. 4/3). Fortificația dacică și locuirea aferentă de pe dealul Cetate din
Șimleu Silvaniei se încadrează în intervalul cronologic sfârșitul sec. II a.Chr.-începutul sec. II p. Chr. Atât
piesele descoperite și publicate până acum28, cât și fibulele29, care au fost aduse la cunoștința comunității
științifice, sprijină această afirmație.
Cele două piese de echipament defensiv descoperite la Șimleu Silvaniei se adaugă puținelor des‑
coperiri de acest gen din Dacia Preromană, completând și documentând însă utilizarea acestor tipuri de
armură pe care o sugerează reliefurile Columnei Traiane. În plus, completează parțial peisajul armurilor
folosite în această parte a regatului dac, adăugându-se fragmentelor de zale de la Măgura Moigradului și
de la Şimleu Silvaniei (punctul Uliul cel Mic) jud. Sălaj30. Toate acestea redefinesc panoplia războinicilor
rezidenți în zonă, despre care, până acum informațiile arheologice erau relativ sporadice și incomplete.
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Fig. 1. 1. Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj. Localizare geografică; 2. Puncte din Dacia Preromană cu descoperiri de solzi de armură.
Fig. 1. 1. Șimleu Silvaniei, Sălaj County. Geographic localisation; 2. Scale armor-points of discoveries in Pre-Roman Dacia.
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Fig. 2. 1. Șimleu Silvaniei, dealul Cetate; 2. Vedere aeriană a sitului; 3. Planul sitului și locurile de descoperire ai celor doi solzi.
Din punctul 1 provine piesa cu nr. Inv. C.C. 1688/2009, iar din punctul 2 cea cu nr. Inv. C.C. 4/2011; 4. Reconstrucția grafică
a cetății (propunere H. Pop); 5. Reconstrucția grafică a acropolei (propunere H. Pop).
Fig. 2. 1. Șimleu Silvaniei, Cetate hill; 2. Aerial view of the site; 3. Plan of the site and places of discoveries of the two scalearmor finds. From point 1 originates the piece with the inv. no. C.C. 1688/2009, while from point two the one with the inv.
no. C.C. 4/2011; 4. Graphic reconstruction of the fortress (as proposed by H. Pop); 5. Graphic reconstruction of the fortress’s
acropolis (as proposed by H. Pop).
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Fig. 3. Columna lui Traian. Armuri de solzi expuse ca trofee de război dacice; apud Cichorius 1896–1900.
Fig. 3. Trajan’s Column. Scale-armors depicted as Dacian war trophies.

— 265 —
https://biblioteca-digitala.ro

HOREA POP, CĂTĂLIN BORANGIC

N

Fig. 4. Solzi de armură: 1–2. Șimleu Silvaniei (jud. Sălaj); Foto H. Pop; 3. Poiana (jud.
Galați); Foto P. Ciobotaru; 4. Răcătău (jud. Bacău); Foto D. Prisecaru.
Fig. 4. Scale-armor: 1–2. Șimleu Silvaniei (Sălaj County); Photo H. Pop; 3. Poiana (Galați
County); Photo P. Ciobotaru; 4. Răcătău (Bacău County); Photo D. Prisecaru.
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