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I. Originea

şi conţinutul noţiunii

de „monopol regal dacic"
Ipoteza exercitării unui monopol regal dacic asupra resurselor şi circuitului
metalelor preţioase a fost avansată în istoriografia arheologică românească dedicată
Daciei preromane în încercarea de a se explica o serie de particularităţi legate de
evidenţa obiectelor din metale preţioase de pe teritoriu actual al României la sfârşitul
epocii Latene (raritatea aurului, quasi-abundenţa argintului), în conformitate cu
informaţiile oferite de sursele literare în privinţa bogăţiilor capturate de romani după
înfrângerea lui Decebal. Potrivit lui Dorin Popescu, „dacă presupunem că minele, şi nu
numai minele, ci producţia auriferă din Dacia constituia un fel (s. n.) de monopol regal,
atunci găsim un fel de ipoteză care sii împace atât datele arheologice, cât şi informaţiile
istorice" 2 •
În 1929, Vasile Christescu dezbătea documentele epigrafice care atestau
exercitarea proprietăţii imperiale asupra minelor de aur din Dacia romană şi sugera că,
prin analogie, în perioada pretraianică ele ar fi aparţinut suveranilor daci: ,,probabil
(s.n.) că sub regii daci, minele de aur erau proprietatea acestora" 3 . Tema demersului lui
Christescu (viaţa economică a Daciei romane) nu îi permitea să aprofundeze această
sugestie, care avea însă sii fie receptată ulterior în mod oarecum diferenţiat de către
Constantin Daicoviciu şi de către Dorin Popescu. Dacă cel din urmă avea să reţină
probabilitatea ipotezei pe care o îmbrăţişa4 şi pe care avea chiar să o dezvolte,
Daicoviciu afirma sentenţios, în 1941, „dreptul exploatării aurului aparţinea, desigur (s.
n.), regelui"5 •
Etichetarea ipoteticei proprietăţi a regilor daci asupra minelor de aur ca
„monopol" aparţine însă lui Dorin Popescu. Potrivit acestuia, „un fel de" monopol
regal dacic s-ar fi putut exercita nu numai asupra minelor, ci şi asupra proceselor de
producţie (minerit) şi prelucrare (orfevrărie, monetărie) a tuturor metalelor preţioase,
deci asupra întregului circuit al metalelor preţioase din Dacia6 . Dorin Popescu mai
adaugă şi că „după atare ipoteză, aurul intra integral (s .n.) în tezaurul regesc (... ), el
fiind ( ... ) retras din circulaţie şi formând un fel de tezaur, cum ar fi în zilele noastre
aurul băncilor de stat" 7 . Trebuie remarcat faptul că Dorin Popescu utiliza termenul de
1
Popescu D. 1956, 246. Patruzeci de ani mai târziu, Rustoiu A. 1996a, 38 aratâ cA „acest <monopol> poate
pune în concordanţA situaţia arheologi cil şi cea consemnat! de izvoarele literare privind prade de rl!zbo i lueta
de romani din Dacia". În n. 87, Rustoiu face trimitere la contribulie lui Medeleţ F. 1993, dar afirmaţia sa nu
este decât o parafrazare a fonnulllrii mai vechie lui Dorin Popescu. În acelaşi sens şi Glodariu I. 2001, 772:
„tocmai raritatea extrem! a bijuteriilor de aur a dus la emiterea ipotezei potrivit cllreia ar fi existat un
monopol regal asupra exploatarilor aurifere".
l Christescu V. 1929, 23. Trebuie remarcat faptul el prin eceastli formulare, autorul nu fl!cea nici u11 fel de
precizare sau distincţie calitativ! de conţinut între proprietatea imperial! şi presupusa proprietate regala
dacicii. Afinnaţia lui Christescu nu este dec4t o sugestie plauzibila..
•Popescu D. 1951, 36: „fireşte, şi aceasta (ideea monopolului - n. n.) nu este decât o ipotezd (s. n.) şi
explicalia problemei ar putea fi cu totul alta"; 1956, 246: ,,se poate presupune că (s. n.) înainte de Cllcerire,
ele (minele - n. n.) formau proprietatea regelui dac''.
'DRicoviciu C. 1941,213.
'' Popescu D. 1951, 36: „nu ar fi exclus ca monopolul aplicat exploat.Arii seu prelucrllrii aurului sll se fi extins
şi asupra argintului"; V. şi pasajul citat mei sus în text. Trebuie subliniat faptul ca prin aplicarea termenului
de „monopol", care nu fusese utilizat de Vasile Christescu pentru desemnarea proprietaţii imperiale asupra
minelor din Dacia, Dorin Popescu presupunea o formll de proprietate, daci. nu "superioarll", cel puţin diferita
de cea roman!.
7
Popescu D. 1956, 246.
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„monopol" nu în sensul său figurat de privilegiu, ci mai degrabă în sensul economic
modem (capitalist) al tennenului, şi anume acela de regim care urmăreşte controlarea
unui segment al pieţii prin impunerea unei anumite întreprinderi în detrimentu/ liberei
concurenţe.

încă

din anii '50, dar şi în deceniile care au unnat, fonnula şi implicit
de „monopol" regal dacic au fost reproduse de către majoritatea
cercetătorilor8 • Totuşi, numeroasele descoperiri de tezaure de podoabe şi recipiente de
argint dacice, realizate nu numai în Transilvania, ci şi în Crişana, Muntenia sau Oltenia,
pllreau să infinne prin pregnanta lor difuziune chorologică ideea centralizării acestui
metal în ansamblurile rezidenţiale din Munţii Orăştici. Promotor al noţiunii
monopolului regal, Hadrian Daicoviciu nu putea trece cu vederea o astfel de
conjunctură şi sugera în 1972 că numai aurul ar fi constituit obiectul acestui monopol,
„supuşii trebuind să se mulţumească cu frumuseţea mai puţin strălucitoare a
nrgintului" 9 • Între mărturia izvorului literar şi contrastanta evidenţă arheologică s-a
lontat un compromis: teoria monopolului regal a fost aplicată numai în cazul aurului,
renunţându-se la argint, la care avea acces oricine. Cu această „corecţie", teoria
monopolului regal se coagulase. Semnificativ este însă faptul că până în prezent,
această ipoteză nu a fost argumentată astfel încât să capete consistenţa unei teze 10 , dar
nici nu a fost supusă unei critici sistematice. Treptat, ea s-a insinuat în istoriografia
românească dedicată Daciei preromane şi a fost asumată ca un „câştig" al ştiinţei
istorice.
Scenariul „monopolului" regal constă dintr-un lanţ de ipoteze devenite (sau
<.:are riscă să devină) cu timpul paradigme şi care la rândul lor nu au fost de cele mai
llJUite ori supuse dezbaterii critice. Cea dintâi verigă a acestui lanţ o constituie
presupunerea unei producţii locale quasi-pennanente (sau cel puţin îndelungate) de
metale preţioase realizată temeinic de către elementul autohton în regiunile metalifere
nle Daciei preromane (în Munţii Apuseni) 11 • Pârvan oferă tranşant două alternative:
„aurul lui Decebal e sau pre-Latene, sau pseudo-dacic" 12 .
conţinutul noţiunii

'l'rcda C. 1956, 272; Daicoviciu C. 1960, 277; Vulpe R. 1960f, 247; Chirii!!. E„ Chidioşan N. 1965, 117;
l'rcda C. 1973; Bejan A. 1974; Crişan I. H. 1977, 433; Daicoviciu H. 1972, 181; Daicoviciu H. 1980, 431;
I iostar N„ Lica V. 1984, 149-150; Moscalu E. 1989, 201-218; Medele! F. 1993, 12; Medelef F. 1994, 197 ş.
li

" Daicoviciu H. 1972, 181. Ideea 11 fost dezvoltata recent de Glodariu I. 2001, 773, care propune o
1ktcrminare a ierarhiei sociale dacice pe baza diferenfierii calitative a metalelor preţioase: „aurul pare sll fi
lost rezervat decât <casei regale>, argintul aristocratici şi sacerdotilor, iar bronzul şi fierul păturilor
Inferioare". Aceastii concepfie l-a determinat pe Rustoiu A. 1996a, 129 şi 1997, 86 sll i~rpreteze ponderea
1cstrAnsa a pieselor de argint databile în secolul I p. Chr. (în raport cu mai numeroasele podoabe databile în
~!"~olul precedent) ca un „proces de <democratizare> a modei". Şi pentru Glodariu I. 200 I, 772, recursul la
111 l!int „poate fi pus pe seama <gustului> epocii ... Din aceastll. suita de observaţii şi interpretari, trebuie
1ci muta posibilitatea ca reprezentarea simbolicii. prin piese de argint a poziţiei unui grup dominant sa nu
constituie o practicii permanentă (transistorica). Explicarea motivelor care au determinat recurgerea la asllel
1lc practici prin notiuni ca „modll." sau „gust" riscă însll sll. proiecteze în derizoriu fenomene al căror conţinut
este probabil mult mai complex.
1" O tentativa o datoram totuşi lui Moscalu E. 1989 (v. Infra, n. 22).
01 Curcopino J. 1924, 32: „Ies rois deces, heritiers des mineurs (sic!) agathyrses dont on parle Herodote „.".
l'rcbuie precizat ci!. Herodot IV. 104 îi prezintă pe agathyrsii ca purtatori de podoabele, nu ca mineri; ideea
1dcntificllrii dacilor cu agathyrsii fusese avansată cu mult înaintea lui Carcopino de către B. G. Niebuhr (v.
Vulpe R. 1976, 17-18). Daicoviciu C. 1941, 213, n. I: „aurul getodac riispândit în lumea egeicl şi în Egiptul
/>rimelor dinastii (s.n.) e iari!şi semn al activitaţii miniere intense „."; Mllrghitan L. 1994, 24: „e de crezut ca
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De asemenea, se consideră că nwnai o astfel de producţie îndelungată ar putea
explica „fabuloasele" 13 , dar ipoteticele bogăţii ale lui Decebal menţionate de călugărul
bizantin loannes Lydus, De Magistribus II. 28 (apud Criton) 14 , iar alte posibile surse
sau modalităţi de procurare a metalelor preţioase se excludu. Cu alte cuvinte este
postulată o interdependenţă axiomatică între producţia locală de obiecte finite (piese de
orfevrărie, monedă) şi exploatarea .zăcămintelor de metale preţioase din Carpaţi.
Regalitatea dacică ar fi centralizat cu conştiinciozitate metalul preţios, dacă nu
din timpuri quasi-imemoriale 16, cel puţin de-a lungul întregii perioade BurebistaDecebal, iar romanilor nu le-a mai rămas decât să jefuiască tezaurul ascuns în albia
râului Sargetia 17 • Potrivit aceleiaşi logici simple (dacii au acumulat, romanii au
capturat), administraţia lui Traian ar fi identificat ~ efort .zăcămintele de metale
preţioase tocmai pentru că minele ar fi fost deja deschise de daci; cuceritorilor nu le-ar
mai fi rămas decât să continue, să dezvolte şi să intensifice o exploatare deja
multiseculară

18

.

Trebuie remarcat faptul cli teoria monopolului regal quasi-absolut asupra
metalelor preţioase, exercitat la scara întregii Dacii, se îngemlineazli în mod indisolubil
cu postularea existenţei unui stat dacic puternic centralizat 19 care, în ciuda zgârceniei
vreme de mal multe sute de ani (s. n.), în care autoritatea politico-militara locala a detinut în mâinile sale
dreptul de 11 exploata aurul, s-au adunat impresionante (s. n.) cantitati de metal prctios„."; Rustoiu A. J996a,
37: „exploatarea aurului constituie o certitudine". laroslavschi E. 1997, 110, n. 6: „aurul dacic este cunoscut
anticilor de la Herodot încoace" (afirmatie inspirat! probabil de contributia lui Carcopino mai sus citata).
12
Pârvan V. 1926, 597.
11
Inter a/li, Mllrghitan L. 1994, 94: "un asemenea tezaur nu poseda nici extrem de întinsul Imperiu roman".
ii De exemplu, Daicoviciu H. 1972, 181: „s-ar putea crede cil dacii n-au exploatat nisipul aurifer al unor râuri
(... )şi nici z!lcllmintele aurifere din Muntii Apuseni, dar lpoieza e clardesminţllif de datele Izvoarelor /ilerare
(s. n.)". Iaroslavschi E. 1997, 86: „Chiar şi ftrlf a avea prea numeroase descoperiri arheologice (s. n.),
uriaşul tezaur capturat de romani plcdeazll pentru o cxploatBTc-prelucrarc de proporţii a metalelor nobile".
u Popescu D. 1956, 245 respinge opiniile lui Pârvan în privinta posibilitatii dobândirii de elitre daci prin jaf,
mercenariat sau stipendii a unor cantitati de metale pretioase. Marghitan L. 1994, 32 considera ca tezaurele
de piese de orfevrllrie dacice „ilustreazll bogllţia resurselor naturale de metal preţios exploatate de regalitatea
Daciei" şi adaug! ca volumul descoperirilor ar reprezenta „circa unul sau doua procente din numarul de
tezaure ce existasera în Dacia".
16
Carcopino J. 1924, 32 sugera o legatura succesorala între regii daci şi ipoteticii mineri agathyrsi; Popescu
D. 1956, 246 insinua o posibila legaturll. intre boglltiile lui Dromichaites şi cele ale lui Decebal; PArvan V.
1926, 595: „Dacii strAnsesera încll de pc vremea lui Burebista uriaşe (s. n.) cantitllti de metal pretios (... ),ei
de asemenea adunasera mari cantitllli de aur şi argint atit ln monete cât mai ales ln podoabe, începând inc!
din sec. V a. Chr. („.), dar mai cu scama ln sec. li şi 1 a. Chr.". Daicoviciu H. 1972, 182: „Nu este e"clus ca şi
înainte de Burebista sa fi existat un monopol al stifpânu/ui (s.n.) regiunii aurifere". Moscalu E. 1989, 211
identifica în rcprrientarile prlzii romane de pc Columna piese de orfevrllrie de factura clasicii şi consideri! cil
tezaurul regal dacic fusese acumulat inel! din timpul lui Darius. Mcdele1 F. 1993, 12 (= Medeleţ F. 1994, 196)
explici! absenta pieselor de port şi podoaba din metal preţios din descoperiri databile în secolele 111-11 a. Chr.
invocftnd exercitarea aceluiaşi ipotetic monopol regal. În lipsa unor surse literare explicite, incercl!rile
speculative de a stabili genealogia unei dinastii a regilor daci nu au pllrllsit sfera ipotezelor (Strobel K. 1996,
87-88, n. 93).
17
De exemplu, Rusu M. 1972, 31 şi laroslavschi E. 1997, 13 cllruia i „se pare evident cil s-a pulul trece la o
atare exploatare deoarece locul zllclmântului era cunoscut de localnici. Minele sau exploat.arile de suprafaţl!
erau în uz, romanilor nemairevenindu-lc sarcina( ... ) de evaluare a z!lcllmintelor".
1
• Ideea a fost sugerata tnca din secolul al XIX-iea de c!ltre Gooss C. 1874, 158.
19
Nu trebuie sa uitam faptul ca ideea statului dac centralizat şi independet a beneficiat de o substantialli
susţinere politica în anii '70 şi '80 şi a fost instrumentata de ideologii sistemului totalitar romincsc în
interesul autolegitimllrii sale. În acest sens: Boia L. 1997, 76 şi urm. Se poate pune întrebarea dacii nu cumva
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surselor literare, ar fi existat poate încă dinaintea spectaculoasei domnii a lui
Burebista20 • Potrivit lui Hadrian Daicoviciu, „nici ipoteza că romanii ar fi strâns cu
grijă absolut tot aurul din Dacia nu rezistă'', în schimb, regii daci ar fi putut să o facă,
suu cel puţin, aceasta este „presupunerea cea mai plauzibilă" 21 • Astfel, suntem
îndemnaţi să ne imaginăm că regatul dacic ar fi beneficiat de o birocraţie bine
organizată şi de un aparat coercitiv, capabil să-i controleze pe producători, pe meşterii
nrtizani, pe membrii elitelor sacerdotale şi militare sau pe orice altă persoană
purticulară care şi-ar fi căutat norocul în cadrilaterul din Munţii Metaliferi 22 • Un astfel
de control asupra aristocraţiei patriciene nu îl putuse realiza nici măcar Republica
23
1umană cu aproximativ un secol înaintea constituirii efemerului regat al lui Burebista •
<'hiar şi în epoca Principatului, când autoritatea imperială a iniţiat o serie de măsuri de
rcntralizare a domeniilor miniere, proprietatea particulară asupra unor exploatări a
rontinuat să se menţină nestingherită24 •
Recent, Ioan Glodariu a revenit asupra noţiunii de „monopol" regal dacic şi i-a
subliniat pe bună dreptate limitele, atenţionându-şi cititorii că „pentru demonstrarea
acestei ipoteze trebuie căutată o explicaţie cu un suport mai consistent" 25 • Dacă

111sllşi formula „epoca de aur" atât de mediatizată în propaganda anilor '70 şi '80 nu şi-ar putea afla originea
lr1lr·o frazll antebelicii a lui Daicoviciu C. 1941, 213, n. 1: „Bogllţia în aur a Daciei e cunoscutll nu numai din
11vuarcle literare dar şi prin mulţimea obiectelor de aur şi de argint descoperile în aceste regiuni, încât s-ar
p111ca vorbi despre o adevărată <epocii de aur> geto-dacă". Lăsând la o parte implicaţiile politice, trebuie
1r111arcat faptul cll, fhrD sll acorde atenJie evidenţei arheologice care, încll de pe atunci, indica raritatea aurului
11111 Dacia (evocata de altfel de PArvan V. 1926, 558 sau Nestor I. 1933, 168), Daicoviciu se lansa în afinna\ii
vn1ht tendenţioase.
'" in acest sens este semnificativii insistenţa cu care Daicoviciu C. 1955, 50-51 şi 1969, Glodariu I. 1970,
I >111coviciu H. 1972, 27, n. 79, Vulpe A. 1998 pledeazll pentru distincţia intre Rubobostes şi Burebista
p1opusa anterior de C. G. Brandis, în pofida unei posibile metateze (subliniate de Iliescu V. 1968 şi Strobel
li. 1996, 77-78) în prologul lui Iustin la Trogus Pompeius, Hist. Phil. XXXIl. Intenţia de a data cât mai
11111puriu acea incrementa Dacorum este elocventă în cazul lui Daicoviciu C. 1955, 51, n. l: „n-ar fi exclus ca
nrcsl Rubobostes sa fie cel care înlllturll dominaţia scitică (s. n.) asupra dacilor din valea Mureşului". De
'"cmenea, sugestiv este şi entuziasmul cu care a fost avansata teoria despre un fictiv tata al lui Burebista pe
hH1R unei interpretllri tendenţioase a inscripţiei în cinstea lui Acornion: Inter a/ii, Daicoviciu C. 1955, 51;
Vulpe R. 1960g, 557; Crişan I. H. 1977, 85-102 (mai ales p. 96, n. 320-326, cu literatura mai veche). AIJi
nulori au imaginat organizarea statului lui Burebista dupa exemplul monarhiilor elenistice: Suceveanu A.
1'17K, 111-113, GostarN„ Lica V. 1984, 29, Suceveanu A. 1998, 245 (pt. nuant11ri v. Strobel K. 1996, 87).
" Daicoviciu H. 1972, 181.
'' Daca aceste rânduri ar putea sa para tendenţioase, afirmaţiile lui Moscalu E. 1989, 209 vor spulbera o astfel
tle impresie: „şi la Sarmizegetusa trebuie să fi existat un grup de funcţionari special insllrcinaţi cu
nJministrarea sa (a tezaurului regal - n.n.). Din tezaurul regal se întreţinea armata, se finanţau campaniile
11111Jtare, construcţia cetaţilor, se plllteau judecatorii, funcţionarii însărcinaţi cu strângerea impozitelor şi
)rnl11rizarea cadrelor militare, meşteşugari, preoţi în Grecia şi Egipt...". Dacii denumirea de monopol ii fusese
p1obabil inspirată lui Dorin Popescu de realitllţile economice antebelice, se poate bilnui ca în viziunea lui
Moscalu administra1ia statului dec se asemilna regimului în care el însuşi se formase şi traise.
"Crewford M. 1997, 76. Statul roman a încercat în repetate rânduri sD limiteze prin lege cheltuielile cerute
de modul de viaţll privat şi sa impunll diminuarea etallrii bogllţiilor şi a concurenţei în acapararea prestigiului
~11crnl (Lex Oppia din 21 S, anulata în 195 a. Chr„ o mllsurll contracaralll însll prin Lex Orchia din 181; tot în
nccst sens: Lex Fannia şi un decret al Senatului în 161; Lex Didia în 143; Lex Licinia în 1421141 a. Chr.).
Acest efort legislativ a fost explicat de Michael Crawford, prin efortul statului roman de a menţine coeziunea
de grup a aristocraţiei patriciene într-o epocll marcatll de conflicte externe şi prefaceri interne ale Republicii
111mene.
"Wollmann V. 1996, 29.
"I ilndariu L 2001 772
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frecvenţa sporită a pieselor de argint ar putea fi explicată printr-o preferinţă incidentală
tocmai pentru acest metal preţios, pentru raritatea pieselor de aur nu se mai oferit însă
justificări. Singurul argument invocat de Glodariu împotriva teoriei monopolului regal
nu este de fapt un argument(!): „în sprijinul existenţei unui atare monopol s-a invocat
împrejurarea că după cucerirea Daciei ele (minele - n. n.) au trecut în patrimoniul
imperial, dar aceasta a fost practica obişnuită în toate ţinuturile cucerite de Roma şi ca
urmare Dacia nu putea să constituie o excepţie" 26 • Miezul problemei nu îl constituie
„practica obişnuită" de luare în proprietate a minelor de către principe, ci valabilitatea
analogiei sugerate în 1929 de Christescu şi realitatea pretraianică din Dacia: existenţa
sau nu a unor exploatllri miniere de metal preţios şi statutul acestora în raport cu
autoritatea suveranului local. Opiniile lui Glodariu marchează totuşi o distanţare netă
faţă de tradiţia istoriografică veche de 50 de ani a „monopolului" regal şi reprezintă o
încercare de revizuire a modului de percepere şi interpretare a evidenţei arheologice.
După cum afirmă Aurel Rustoiu, „astăzi nu mai putem să ne reprezentăm
mecanismul de funcţionare al acestui monopol şi nici modul de repartizare a metalelor
preţioase" 27 • Nu intenţionez în cele de faţă să neg posibilele privilegii pe care şi le-ar fi
exercitat suveranii din Dacia preromană în controlarea circuitului metalelor preţioase.
În asentiment cu Ioan Glodariu, mai sus citat, consider însă că teoria monopolului regal
nu este în măsură să armonizeze în mod satisfăcător infonnaţia literară (infra, § 2)
evidenţa arheologică (infra, § 3), numismatică (infra, § 4) şi informaţiile legate de
conţinutul zăcămintelor metalifere locale (infra, § 5). După cum voi arăta în concluziile
contribuţiei de faţă, evaluarea tuturor acestor aspecte ar putea pennite conturarea unei
imagini mai nuanţate asupra circulaţiei metalelor preţioase în Dacia preromană, chiar şi
fără recursul la teoria ipoteticului monopol regal dacic.

2.

Informaţia literară şi semnificaţia

capturii tezaurului lui Decebal

În istoriografia românească de până acum, deşi veridicitatea surselor literare
referitoare la cantităţile prăZii romane a fost supusă unor analize şi unor interpretări
critice, posibilitatea ca informaţiile oferite de Cassius Dio, Ioannes Lydus şi imaginile
de pe Columnă să reflecte topoi specifici literaturii antice şi intereselor propagandistice
ale politicii romane a fost prea puţin speculată28 • De altfel, sursele literare - trebuie să
recunoaştem - nu oferă indicii concrete în privinţa existenţei unor exploatări miniere de
metal preţios anterioare cuceririi traianice şi nici în privinţa unor posibile privilegii
regale sau a regimului de proprietate din Dacia preromană. În schimb, Cassius Dio
LXVII. 7. 4 şi Plinius Secundus, Panegyricus 12. 2 ne informează despre stipendiile
masive primite de Decebal de la Domitian, o conjunctură care ar putea oferi mai
zr, Glodariu I. 2001, 772.
Rustoiu A. 1996c, 78.
28
Majoritatea autorilor rom4ni fac referire la consideraţiile lui Carcopino J. 1924, 28-34 asupra volumului
prăzii romane din Dacia. Se poate pune întrebarea daci afirmatiile lui loannes Lydus, De mag/str/bus li. 28
nu ar trebui însa percepute cu tot atâtea rezerve ca şi calculele moderne asupra potenţialului unor exploat&ri
miniere antice: „calculele întreprinse trebuie considerate cu totul orientative şi lipsite de vreo posibilitate de
control riguros", arata Wollmann V. 1996, 126. !n istoriografia occidentala s-a atras adesea aten\ia in
ultimele decenii asupra riscurilor aplicllrii ad literam de elitre cercetarea arheologica a surselor literare. Inter
a/ii, Wells P. S. 1998, 271: „the ancient writers ce.n be useful sources of infonnation if used with criticai care.
The point is that we cannot simply take their statements as face value. „ ".
27
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degrabă o sugestie în privinţa modului în care vor fi fost acumulate „fabuloasele"
1.:omori regale dacice.
Potrivit surselor scrise, prada luată de Traian ar fi constat nu numai în aur ci şi
din argint (Cassius Dio LXVIII. 4), iar potrivit lui loannes Lydus, De Magistribus II.
28 (apud Criton), cantitatea argintului ar fi reprezentat chiar dublul celei de aur. Prin
unnare, dacă tezaurul capturat de romani ar reprezenta obiectul unui monopol regal
exercitat timp mai mult sau mai puţin îndelungat, conţinutul lui nu ar indica o
„segregare" a celor două metale preţioase, aşa cum propun susţinătorii ideii
„monopolului" corectarea acestei teorii, confruntaţi cu evidenţa arheologică a rarităţii
uurului şi a frecvenţei sporite a descoperirilor cu piese de argint (v. infra§ 3).
Se poate presupune că cel din urmă rege dac şi grupul dominant din jurul său
au deţinut o sumă de însemne şi embleme ale autorităţii, puterii şi rangului, al căror
29
mesaj simbolic era recunoscut şi acceptat în comunitatea etno-politică dacică •
Spectaculozitatea prăzii dobândite de romani, sugerată de Lydus prin cifre a căror
exagerare este quasi-unanim recunoscută30 , ar trebui poate percepută nu atât cantitativ,
ci mai degrabă calitativ-simbolic. În acest sens sunt relevante tocmai sursele
independente de versiunea lui loannes Lydus apud Criton31 , privind soarta capturii
realizate de romani. Veselă de lux şi veşminte din tezaurul capturat ar fi fost dedicate
de Traian la altarul lui Zeus Casios de lângă Antiohia (Anthologia Palatina VI 332;
Suidas, Lexicon, s.v. Kasion oros), iar punerea în operă a unor grupuri statuare ecvestre
a fost plătită din sumele rezultate prin vinderea la licitaţie a prăzii (Aulus Gellius,
Noctes Atticae XIII. 25. l şi 28). Licitarea suşerează că această pradă nu consta din
2
monedă ci, probabil, tot din obiecte de preţ' • Din această perspectivă s-ar putea
rnnsidera că prin trădarea lui Bfcilis, Traian a dobândit nu atât „bogăţii" nemăsurate, ci
mai degrabă simbolurile de identitate ale grupului etno-politic advers. De asemenea,
putem bănui că menţionarea de către Cassius Dio LXVIII. 14 a episodului capturii
tezaurului în finalul episodului dedicat războaielor purtate de Traian la nord de Dunăre
avea menirea de a dubla semnificaţia sinuciderii lui Decebal, subliniind astfel
1.:aracterul definitiv al înfrângerii dacilor.

Existenţa unei sume de valori mobile care sa cuprinda însemnele de prestigiu şi „rezerva" de bunuri
simbolice ale grupului dominant dintr-o comunitate şi care este în acelaşi timp depozitarul reperelor de
1Llcn1itate şi traditie este atestatll în diferite conjuncturi pre- şi protoistorice. Ma voi mArgini sll amintesc un
~111gur exemplu care este mult mai. apropiat de ceea ce putea sll fi fost regatul lui Decebal şi anume regatul
11cpidic - o formatiune politici aflatll la granita Imperiului. Potrivit lui Paulus Diaconus, Hisloria
/,ongobardorum, I. 24, în urma înfrângerii de elitre avari a gepizilor, nepotul regelui Kunimund, lmpreunll cu
episcopul şi tezaurul regelui s-au retras în Imperiul Bizantin (Schmidt L. 1969, 542). Cu alte cuvinte, astfel se
'ltlvau reperele de identitate şi de autoritate al regatului gepidic: autoritatea politico-militara, cea religioasll şi
suma de „instrumente" ale afirmllrii acestor autoritllţi, embleme şi bunuri simbolice (Harhoiu R. 1992, 429).
"'Syme R. 1930, 55-56; Russu I. I. 1966, 98 ş. a.
11
Posibilele erori de transcriere a cifrelor fumizate de loannes Lydus au fost relevate de Carcopino J. 1924,
.14 şi urm. În ultimii instantll, trebuie sa recunoaştem că în absenţa scrierilor pierdute ale lui Criton, nu vom fi
poate niciodatll în ma.sura sll discernem acuratetea cu care a reprodus clllugllrul lidian, aproape cinci sute de
Rni mai târziu (!), informaţiile medicului lui Traian. Atrag însa atenţia numai asupra faptului cil potrivit
fragmentului pa.strat, Decebal este regele geţilor din Scilia! Dacii identificarea sau confundarea dacilor cu
gcTii nu ar pllrea prea surprinzlltoare (aşa cum se întâmpla la lordanes), confundarea denumirii teritoriului
cucerit de Traian ar fi trebuit sll trezeascll vii suspiciuni.
11
În acest sens v. şi consideraţiile lui Russu I. I. 1966, 100-102.
1
''
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3. Evidenţa arheologici a descoperirilor de piese din metal preţios
3.1. Incursiune în preistoria metalurgiei de pe teritoriul actual al României
Cu toate că în rocile terestre argintul este de 20 de ori mai frecvent decât
aurul, majoritatea pieselor de orfevrărie din epoca neolitică, din epoca bronzului sau a
primei epoci a fierului, descoperite pe teritoriul actual al României sunt realizate din
aur 33 • După cum a relevat Axel Hartmann pe baza analizelor spectrale, numeroase
obiecte de la sflirşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului, descoperite în
regiunea Dunării Mijlocii prezintă o structură similară zăcămintelor din „cadrilaterul de
aur" al Transilvaniei. Conjunctura potrivit căreia, la mijlocul perioadei hallstattiene,
produsele de orfevrărie din bazinul mijlociu al Dunării prezintă o compoziţie chimică
diferită de cea a „aurului" transilvănean, dar similară cu cea a zăcămintelor din Bosnia,
sugerează că filonul (sau filoanele) exploatate anterior în Munţii Apuseni se epuizaseră
34
şi fuseseră abandonate • Concluziile unor astfel de analize sugerează că mitul
istoriografic al „fabulqaselor" şi quasi-trans-istoricelor bogăţii ale Daciei ar trebui mai
degrabă reconsiderat, sau cel puţin privit cu suspiciune. Zăcămintele de metal preţios
nu au fost niciodată inepuizabile, decât poate numai în imaginaţia oamenilor. După
epuizarea unui filon putea trece încă mult timp până la identificarea altuia nou 35 •
Piesele de argint sunt extrem de rare în întreaga regiune cuprinzând teritoriile
intracarpatice, dar şi bazinul inferior al Dunării, chiar şi în epoci care au cunoscut o
înflorire fară precedent a metalurgiei aurului 36, ilustrată de inventarele depozitelor şi
37
tezaurelor din perioada târzie a bronzului şi din Hallstattul timpuriu • Din eneolitic
datează o statuetă de argint descoperită la Truşeşti, jud. Botoşani (atribuita culturii
Cucuteni), începutului epocii bronzului îi aparţin câteva inele de buclă din acelaşi metal
provenind din inventare funerare din sudul României3 8, iar de la sfârşitul epocii mijlocii
a bronzului datează cele cinci topoare de argint din tezaurul de la Perşinari3 9 • Raritatea
podoabelor preistorice de argint de pe teritoriul României sugerează că acest metal a
fost vreme îndelungată o materie primă de import, iar tehnologiile de prelucrare a
i.i Desigur, nu trebuie pierdut din vedere ca în discursul arheologic distincţia intre „aur" şi „argint" este mai
degraba clasificatorie şi adesea superficiala sub aspectul structurii chimice 11 obiectelor. Piesele de orfevrarie
sau monedele pre- şi protoistorice nu 11u fost realizate din aur sau argint pur ci, din aliaje în compoziţia carora
se regasesc proporţii preponderente ale unuia sau celuilalt dintre cele doull metalele pre~ioase. Aceste
proporţii au determinat aparenta ,,galbena" a pieselor considerate „de aur" şi stralucirea sau culoarea brunneagrll. 11 hidroxidului pieselor considerate „de argint". ln acest sens: Boitei A. 1962, 31; Stambolov T. 1976,
114.
14
Hartmann A. 1968, 19-27 (mai ales p. 26). Mai recent, Makkay J. I 995a, 65-76.
H Informaţii despre epuizarea zilcl1minlelor din Attica: Strabo 9. 1. 23. În privinta minelor de aur, Forbes R.
J. 1971, 167 arata cil „there were of course many gold mines and places in Thrace, Macedonia and Greece,
but they were exhausted soon after their tapping began in the Bronze Age, though a few remaind to be
exploiled in historical times up to the Roman conquest".
1
'• Asupra raritliţii descoperirilor de piese de argint din epoca bronzului de pe teritoriul României: Nestor I
1960, 119-120. Remarci asemrtnatoare la scara întregii. Europe (neolitic - epoca bronzului) la Forbes R. J.
1971, 198, 200.
1
' Rusu M. 1972, 30-31, n. 2.
3
" O cartare recent& a celor câteva descoperiri cu piese de argint şi de aur (inele de bucii şi perle) de la
începutul epocii bronzului din regiunea „carpato-dunllreana" a fost oferita de Motzoi-Chicideanu I., Olteanu
G. 2000, 28-29, fig. 11 şi listele 2a şi 2b.
1
• Zaharia E., Perşinari, în EAIVR III, 301. Semnificativ este şi faptul cA potrivit Eugeniei Zaharia, cele doua
tezaure de la Perşinari ilustreazll un posibil contact cu Grecia miceniana, astfel ca se poate pune întrebarea
daca topoarele sau cel puţin materia primll folosită nu a fost importată.
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minereelor argintifere par să fi rămas timp îndelungat necunoscute. Prin unnare, cel
putin în regiunile noastre, cele două metalurgii, cea a aurului şi cea a argintului par să fi
evoluat în mod cu totul independent40 .
Abia în secolele IV-III a. Chr. folosirea argintului (adesea însoţit şi de aur)
cunoaşte o intensificare deosebită ilustrată de fastuoasele inventarele ale mormintelor
princiare şi al tezaurelor nord-tracice41 • Apariţia acestor manifestări fastuoase şi poate
mai ales a resurselor şi meşteşugurilor care stau la originea lor, ar putea fi însă
explicată în contextul în care regalitatea macedoneană se impusese în plan politic în
întreaga Peninsulă Balcanică şi exercitase o influenţă crescândă asupra elitelor lumii
tracice. Regii macedoneni, proprietari ai minelor de argint de la Kassandra sau
l'angaion par să fi pus în circulaţie cantităţi semnificative de materia primă care a stat
la baza producerii podoabelor şi recipientelor de lux ale suveranilor traci 42 •
Cu toate acestea, descoperirile de piese de argint continuă să fie rare tocmai în
acele regiuni în care este atestată prezenţa unor zăcăminte bogate în metale pretioase
din interiorul arcului carpatic. Manifestările de excepţie ale toreuticii în argint din
secolele IV-III a. Chr. sunt atestate mai ales la sud de Dunăre, iar descoperirile de la
nord de fluviu nu ilustrează decât manifestările periferice ale unei orfevrării considerată
de către Petre Alexandrescu, pe bună dreptate, ca „nord-tracică" 43 • Dacă majoritatea
descoperirilor cu piese de orfevrărie nord-tracică se concentrează pe versanţii Munţilor
Ualcani, descoperirile de la nord de Dunăre se regăsesc numai în Muntenia şi Oltenia
(Peretu, Poroina, Craiova ş. a.), numai izolat în Moldova (Cucuteni-Băiceni), nu însă şi
ln Transilvania, unde în această perioadă se regăseşte o artă celtică a bronzului şi
emailului.
În perioada Latene-ului mijlociu, apariţia unei monetării locale, puternic
influentată la rândul ei de modelele macedonene, ilustrează recursul mai frecvent la
11rgint ca materie primă şi în regiunile intracarpatice44 , dar semnificativ este faptul că,
de-a lungul secolelor III-II a. Chr., titlul monedelor barbare scade treptat45 , ilustrând un
fonomen interpretat ca expresie a unei crize tot mai pronunţate a argintului46 . Trebuie
"' DupA cum aratA Forbes R. J. 1971, 197-205, metalurgia argintului a fost legata în antichitate de cea a
plumbului (în acest sens, Plinius Nat.Hist 33. 31. 95) care nu a cunoscut o întrebuinţare largA pâna în epoca
1umanA, decât în magie şi arhitectură. Procedeele quasi-industriale care presupuneau separarea argintului de
1111lenA (exemplul cel mai celebru fiind oferit de instalaţiile descoperite la Laurion) pledeaza de asemenea
11cn1ru o adoptare tAizie a metalurigiei argintului în regiunile interioare ale Europei. De asemenea, argintul
1111liv nu se regaseşte în naturii decilt în cazuri extrem de rare, şi este absent în depozitele aluvionare ale
1Auri lor, spre deosebire de aur.
11
Alexandrescu P. 1983, 45-46, fig. I.
"Forbes R. J. 1971, 228.
11
Alexandrescu P. I 974a.
"Potrivit lui Gramatopol M. 1997, 50-52 şi 62, materia primA a monetăriei barbare locale provenea tot din
Macedonia, sub formă de lingouri în schimbul carora s-ar fi livrat sare.
"Preda C. 1973, 183.
''' ChirilA E., Chidioşan N. 1965, 117; Chirilă E., MihAescu G. 1969, 39; ChirilA E., LucAcel V. 1970, 8-9;
( 'h1rilA E., Barbu M. 1978, 64-65; ChirilA E., Matei A.V. 1986, 99; Gramatopol M. 1997, 56. Numai Rusloiu
A 1996a, 47, nt. 19 şi cu unele reţineri laroslavschi E. 1997, 9 resping însa aceastA interpretare şi invocA în
•priJinul acestei opinii rezultatele contribuţiilor lui Stoicovici E„ Stoicovici F. 1972 şi Stoicovici E„
'iloicovici F. 1973, potrivit carora metalul folosit pentru baterea monedelor locale prezinta o structurA
, hunicA particulara, diferitA de cea a monedelor greceşti sau romane. Pentru Rustoiu şi laroslavschi această
purlicularitate ar pleda pentru provenienţA locală, transilvA.neanA, abundentă a materiei prime folosite, cu
h1111c că cercetările de pânA acum nu au vizat evidenţierea structurii locale a zacamintelor de argint.
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însă

precizat că evoluţia monetăriei locale în argint din regiunile intracarpatice se
în contextul unei extreme rarităţi a obiectelor de aur din descoperirile celtice
din Transilvania, o conjunctură care sugerează mai degrabă o activitate minieră
modestă, dacă nu inexistentă, în zonele bogate în zăcăminte aurifere din Carpaţi.
Această incursiune în preistoria metalurgiei de pe teritoriul actual al României
evidenţiază cil, în ciuda unor cazuri excepţionale (Truşeşti, Perşinari), timp îndelungat,
metalurgia argintului a rămas aproape necunoscută în Transilvania şi la Dunărea de Jos.
Abia în cea de a doua epocă a fierului, în contextul punerii în circulaţie a w1or cantităţi
importante de materii prime, dar şi de modele artistice în unna cuceririlor macedonene,
creaţia toreutică în argint a cunoscut o intensificare considerabilă în regiunea nordbalcanică. Atât orfevrăria nord-tracică din secolele IV-III a. Chr„ precum şi monetăria
locală intra- şi extracarpatică din secolele III-II a. Chr. ilustrează tocmai preluarea şi
asumarea locală a unor modele vehiculate în contextul expansiunii macedonene.
După o perioadă de inexpresivitate, în cea de a doua jumătate a secolului al
III-iea şi în cursul secolului al II-iea a. Chr., când producţia de obiecte de orfevrărie se
47
vădeşte a fi aproape inexistentă , iar titlul argintului din monede se depreciază treptat,
în secolul I a. Chr. are loc o schimbare semnificativă. Într-o perioadă caracterizată de
afluxul masiv de monedă romană sau emisă sub comanda Republicii romane de centre
greceşti (Thasos, Dyrrhachium, Apollonia), evidenţa arheologică înregistrează o
intensificare fără precedent a unei orfevrării locale a cărei materie primă este aproape
exclusiv argintul. Abia acum, în regiunea intracarpatică, ia naştere o creaţie toreutică cu
48
adevărat locală • Argumentul cel mai consistent şi irefutabil pentru corelarea afluxului
de denari, drahme şi tetradrahme la începutul secolului I a. Chr. cu momentul de debut
al orfevrăriei dacice îl oferă însăşi asocierea acestor monede cu piesele de port şi
podoabă într-o serie de tezaure dacice cum sunt cele de la Agârbiciu, Drăgeşti Cehei
'
'
Remetea, Şeica Mică49 ş. a.
Sincronizarea care se poate evidenţia între perioadele în care incidenţa
descoperirilor cu piese de argint sporeşte şi etapele istorice în care puterile
mediteraneene, precum regatul macedonean şi mai târziu Republica romană, ajung să
îşi exercite influenţa în regiunile dunărene sau carpatice nu este deloc întâmplătoare.
Ambele „supra-puteri" ale lumii antice prin contactul direct atât cu Orientul, cât şi cu
neamurile din regiunile interioare ale Europei au avut posibilitatea, capacitatea şi
interesul de a acumula şi de a redistribui cantităţi importante de metal preţios şi de a
impulsiona dezvoltarea meşteşugurilor şi tehnologiilor atât în spaţiul mediteraneean cât
şi în lumea „barbară" continentală.
desftl.şoarll

" Glodariu I. 1968, 417; „„. Pare aproape inexplicabil faptul că în secolele anterioare celui din urmă al erei
vechi, nu s-au îngropat tezaure cu monede (sic!, autorul se referii, de fapt, la podoabe)". O opinie similară
exprimată şi de Berciu D. 1969, 200. Unul dintre rarele exemple de utilizare a argintului în produc1ia
transilvană de piese de podoabă a Latene-ului mijlociu este colanul de bronz cu tampoane de argint
descoperit în monnantul 144 de le Pişcolt (Ntmeti I. 1992, fig. 25/5; Bader T. et alii 2001, 91, nr. 160).
1
" Asupra caracterului local al creaţiei toreutice dacice: Horedt K. 1973, 155. Pentru Bl1Blogii externe şi
posibile surse de inspiraţie: Horedt K. 1973, 156-162; Sp4nu D. 2002, I 04-111.
19
Agârbiciu (Horedl K. 1944, 11 O, nt. 71; Horedt K. 1948, 265-266); Drllgeşti (Chidioşan N. et alii 1978, 27.
50); Cehei (Chirii! E„ Matei AV. 1986, 95-117.); Remetea (Bleyer I. 1906, 363-364); Şeka Mica (Floca O.
1956, 18-36)
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3.2. Evidenţa pieselor de orfevrllrie în Dacia preromanll
3.2. I. Evidenţa descoperirilor cu piese de aur
Raritatea podoabelor de aur de pe teritoriul României în perioadele mijlocie şi
tarzie a epocii Latene a fost evidenţiată încă de Pârvan50 şi a fost recunoscută ulterior
de majoritatea cercetătorilor5 1 • Cea mai recentă repertoriere a descoperirilor conţinând
piese de aur din Dacia preromană (secolele II a. Chr. - I p. Chr.) a fost realizată de
elitre Aurel Rustoiu şi cuprinde numai 13 piese certe la care se adaugă încă alte trei cu
datare sau atribuire culturală incertă52 .
Prin raport cu masivele şi numeroasele piese de argint (v. infra § 3.2.2.), aşa
cum sunt fibulele cu noduri sau brăţările spiralice cu terminaţii cu palmete şi protome,
podoabele de aur din Dacia secolelor I a. Chr. - I p. Chr. nu numai că sunt rare, dar
sunt de mici dimensiuni şi din punct de vedere morfologic got fi considerate atipice.
lJnele dintre ele par să fi fost importate din lumea romană 3 , iar altele, fie au rămas
inedite54 , fie s-au pierdut, aşa cum se întâmplă în cazul fibulei linguriţă de la Remetea a
dlrei realizare în aur a fost chiar pusă sub semnul întrebării 55 •
Trebuie precizat că această conjunctură nu este expresia unui stadiu preliminar
~i incipient al infonnaţiei, ci pare să reflecte mai degrabă o realitate a ultimelor secole
u. Chr. 56, specifică nu numai arealului de descoperiri atribuite dacilor, ci şi unor medii
culturale învecinate: piesele de aur sunt rare, dacă nu quasi-inexistente atât în
descoperiri din Serbia occidentală şi din Bulgaria de nord 57, precum şi în aria culturii
l'oieneşti-Luka§evka 58 . Astfel, prin comparaţie cu incidenţa modestă a descoperirilor de
aur din mediile învecinate, ,,raritatea" aurului din Dacia nu este deloc contrastantă.
3.2.2. Evidenţa descoperirilor de piese de argint
În schimb, incidenţa sporită a descoperirilor de piese de argint databile în
perioada târzie a celei de a doua epoci a fierului a fost remarcată încă din secolul al

''' l'Arvan V. 1926, 558-559.
" Inter a/ii: Popescu D. 1956, 199; Rusu M. 1972, 32-40; Rustoiu A. I 996a, 32; laroslavschi E. 1997, 87.
" Rustoiu A. I 996a, 32-37.
·
"De exemplu, cercelul de la Miercurea Ciuc (Crişan V. 2000, 139, PI. 11114) şi inelul cu camee de la Poiana
(Vulpe R. 1957, 150-151, fig. 6.).
" Cercelul inedit de la CAmpeni, fost FUlmânzi, corn. Prlţjeni, jud. Botoşani, descoperit lmpreuna cu încă o
podoabă de argint şi 32 denari republicani (Winkler I. 1967, 146; Chi1escu M. 1981, 164) nu ar trebui totuşi
111nbuit culturii dacice (v. Rustoiu A. 1996a, 33), acest tezaur plasându-se mai degrabă în aria culturii
l'111cneşti-Luka.§evka.

" Descrierea şi ilustrarea piesei la Bleyer I. 1906, 363-364, fig. 5. Dubiile în privinla metalului: Rustoiu A.
l 1196H, 35.
"'Roman 8., Sântimbrcanu A„ Wollmann V. 1982, 12: ,,În La Tene-ul propriuzis, adică ln primele patru
'rwlc dinaintea erei noastre şi o parte a secolului I din era noastră, se constatl dispari1ia aproape integrala a
n11rului din descoperirile arheologice ale Daciei. Descoperirile constAnd ln obiecte de aur lipsesc atât în prima
pnrtc a acestei epoci, caracterizata prin prezenţa celţilor în Transilvania („.), cât şi în partea a doua, când dacii
11-1111 organizat un puternic stat centralizat".
' Referindu-se la inventarul unui mormânt de la Kumano, în care se regăsesc doua vârfuri de lance,
1ccipiente ceramice şi un cercel de aur, TheodOSŞiev N. 2000, 43 arata ca: „this is the only gold object
1lc~covered in a 2nd phase grave within the whole ofthe north-westem Thrace".
" ln arealul Poieneşti-Luka§evk& piesele din metal preţios sunt de asemenea rare, iar cele de aur lipsesc
uproape cu desăvârşire; în acest sens: perlele de la Boroseşti - M. 41, un inel din mormântul 3 de la Poieneşli
) 11. (Babeş M. 1993, 111-112, pi. 15/16)
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XIX-iea, în contribuţiile unor cărturari saxoni, cum a fost Carl Gooss 59 sau maghiari,
precum R6mer, Hampei sau nglăs. Dacă la mijlocul secolului XX:, Dorin Popescu
menţiona cca. 50-60 de descoperiri cu piese de argint60, în 1973 Kurt Horedt
61
repertoriase 111 descoperiri cu piese de argint , iar în stadiul actual al cunoştinţelor,
numărul acestora pare sll fi sporit, mai ales în unna publicării rezultatelor cercetărilor
efectuate în mai multe aşezllri de epocă târzie Latene din Dacia62 . Trebuie precizat că
această incidenţă sporită a descoperirilor cu piese din argint databile în perioada târzie
a Latene-ului este cu totul excepţională şi nu cunoaşte analogii în întreaga preistorie a
unei regiuni care mai cunoscuse epoci de înflorire a orfevrăriei dar a unei orfevrArii a
aurului.
Unele dintre tipurile de piese pe care le regăsim în tezaurele sau descoperirile
întâmplătoare din Dacia preromană, se disting prin dimensiunile şi masivitatea lor
neobişnuită, remarcându-se mai degrabă ca piese cu o semnificaţie simbolică
particulară şi nu ca simple podoabe destinate ornamentării portului de zi cu zi. Unele
dintre exemplarele brăţărilor spiralice cu terminaţii decorate cu palmete şi protome
(Horedt, tip. D5c) depăşesc 450 g63 , unele dintre fibulele cu noduri 64 măsoară între 10
65
şi 16 cm lungime şi cântăresc peste l 00 g , iar o fibulă de schemă Latene C,
achiziţionată în Transilvania la 1869 este de-a dreptul „uriaşă": măsoară 32,9 cm(!) şi
cântăreşte nu mai puţin de 442.18 g (!) 66 .
Semnificativ este faptul că astfel de piese nu au fost descoperite nici în
regiunile metalifere din Munţii Apuseni şi nici în interiorul fortificaţiilor din Munţii
Orăştiei 67 , la fel cum nici în aşezllrile perioadei târzii a Latene-ului, unde ele nu au fost
59

Wollmann V. 1983, 18.

'~'Popescu D. 1948, S7, fig. 2; Popescu D. 19SI, 39.
61
Horedt K. 1973, 130 şi 162-16S; Horedt K. 1974, 66.
2
O repertoriere pe cat posibil exhaustiva a pieselor de orfevrarie din Dacia preromana este Jn curs de
realizare şi aparţine autorului contribuţiei de fata. Pana în prezent au putut fi repertoriate cca. 350 de
descoperiri continlnd peste 800 de piese. AfirmaJia lui Marghitan L. 1994, 32 potrivit caruia „totalul pieselor
de argint din tezaurele anteromane din Romlnia depllşeşte doua mii de bucafi" este exagerata.
61
Pentru tipologia bratarilor: Horedt K. 1973, I 39-141, fig. 6. Semnalez existenJa unei bra1ari spiralice
inedite la Muzeul Severeanu din Bucureşti, care clntareşte nu mai puţin de 638 g (I). Deşi provenienJa ei este
necunoscuta, prin caracteristicile ei morfologice, aceasta bra1ara se alatura altor piese similare cu masivitate
neobişnuitil: Ghelinta, G.= 438 g; (Fettich N. 1953, 156-157, pi. XXlX/2, XXX/I), Orilştioara, G = 534 g
(Florescu R„ Miclea I. 1979, 2S, fig. 19-20), Dupuş, G.~ 594 g (Fettich N. 1953, 157, pi. XXX/4, XXXl/2),
Coada Malului, G.= 456 g (Horedt K. 1948, 266, 277; Popescu D. 1967, R 20 a-b) ş. a. Greutatile acestor
piese au fost determinate de autorul contribuJiei de faJA cu ajutorul unui cântar cu o abatere de± 1g.
""Diferite interpretari ale morfologiei fibulelor cu noduri: Horedt K. 1973, fig. 2 (tip Al-b); Rustoiu A. 1997,
31-33, fig. 12-17 şi 8011-3 (tip la-d); Spinu D. 2002, 94-100, fig. 15(subtipurile1-lll).
''' De exemplu, fibulele de la Lupu, cantaresc I 88,7 g şi respectiv 190,S g (Glodariu I„ Moga V. 1994, 3336); una dintre fibulele de la Sacalasau Nou, G.= 205 g (Dumitraşcu S„ Molnar E. 1975, 61, nr. I, fig. I); una
dintre fibulele de la Bistrita, O.= 122,9 g (Fettich N. 1953, 153, fig. 2011). Greutiltile dupil literaturii.
'"'Florescu R„ Miclea I. 1979, 24-25, fig. 18e, cat. nr. G41; Oschwandtler K. 1981, 227.
7
· '' Podoabe de pret descoperite pana tn prezent în interiorul fonificaJiilor din zona Munţilor OrAştiei sunt
surprinzator de putine şi de nereprezentative pentru orfevreria dacica aşa cum o prezinta inventarele
tezaurelor. La ora actualii nu se pot repertoria pe baza informaţiilor oferite în publicatii decat şase(!) piese de
orfevrerie descoperite în diferite situri din Muntii Orllştiei: 1. o bratara la BlniJa (Macrca M„ Floca O„ Lupu
N„ 9erciu I. 1966, 31, fig 12- fotografie neconcludentl; Rustoiu A. 1996a, 100, fig. 4811, 11611 şi Rustoiu A.
1996b, 121, 124, pi.I), 2. un colier „confecJionat din sarma de aur torsionata şi mărgele de sticla" la
Gradiştea de Munte (Rustoiu A. 1996a, 33); 3. o fibulil linguriţa la Piatra Roşie (Daicoviciu C. 19S4); 4. un
ornament de car (Rustoiu A. 1996a, 158, 335, fig. 9913; acesta ar putea fi lnsA de epocii romanii); 5. un colan
''
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identificate decât în cazuri extrem de rare68 • Nu voi dezbate în cele da faţă dacă această
i.:onjuncturil permite sau nu presupunerea unor practici votive. Indiferent de caracterul
îngropilrii unor astfel de piese, ele ilustrează capacitatea deţinut! de un grup social mai
IHrg ai cărui membrii provin din diferite regiuni ale Daciei preromane atât intra- cât şi
extracarpatice de a administra circuitul metalelor preţioase: achiziţionarea materiei
prime, controlarea proceselor de prelucrare şi manufacturare, convenirea unor reguli
morfologice de confecţionare a obiectelor69 (probabil în virtutea unui contact intim cu
meşterii), etalarea bunurilor simbolice şi, în cele din urmă, abandonarea lor definitivă,
însoţită uneori şi de distrugerea intenţionată.
3.2.3. Relevanţa socială a evidenţei arheologice
Prin datarea lor70, piesele de orfevrărie dacice se plaseazil într-o perioadă
uproximativ ulterioară încetării emiterii de monedă locală de tradiţie macedoneană 71 .
Ai.:castă perioadă este caracterizată de constituirea unor centre cu o densitate de locuire
~porită faţă de perioadele precedente şi de estomparea pregnantă a reprezentării
funerare (raritatea înmormântărilor, sărăcirea inventarelor)72 , fenomene care se află în
rc1.onanţă cu transformările evidenţiate şi în regiunile central-europeane (apariţia
marilor oppida, intensitatea scăzută a manifestărilor funerare). În acest context,
orli:vrăria dacică ar putea fi interpretată ca expresie particulară şi originală a
preocupării pentru reprezentare simbolică a unor elite regionale care şi-au pierdut
i.:upacitatea de reprezentare numismatică, odată cu afluxul masiv de drahme şi denari
n:publicani 73 , dar care au renunţat şi la o reprezentare funerară de prestanţă, prin
udoptarea şi asumarea unor norme noi de organizare a ritualului de înmormântare 74 .
Tezaurele în general şi în particular acele tipuri ale orfevrăriei dacice relevante
d111 punct de vedere numeric şi morfologic, ar putea fi percepute nu numai ca indicatori

hnndiform (Daicoviciu C., Gostar N., Daicoviciu H. 1959, 331-353); 6. placi „mici dreptunghiulari de
(Glodariu I. et alii 1999, 31), ultimele trei la CC>steşti.
"'Numai doul fibule cu noduri de argint au fost descoperite 1n aşezarea de la TAşad (Chidioşan N. 1977, 27·l 1) 'i o alta, de dimensiuni modeste, la Sighişoara-Wietenberg (Horedt K., Serephin C. 1971, 81, fig. 64/16;
l\111Jriţoiu I., Rustoiu A 1997, 116, 291, fig. 121/2), celelalte exemplare provenind din tezaure (de exemplu
I 111111, Saracsau, Ceheţel ş.a.), posibile morminte (Tilişca), sau din descoperiri izolate (Crlciunel). În schimb,
h1 n1arilc spiralice cu terminaţii cu protome nu eu fost niciodată identificate prin cercetllri sistematice. Această
• n1111mctură pledea.z!I pentru ideea unei abandonări intenfionate, în afara contextelor de locuire, a pieselor de
111 kvrllrie, motivatA de rigori mei greu de precizat, dar cere nu per sl se datoreze unor practici lipsite de orice
, n111111ut simbolic. Cel dintâi cere a observat aceastl conjuncturi este Fettich N. 1953, 128, n. I.
"" ln ncest sens este semnificativi obscrvafia lui Horedt K. 1973, 161 ln privin(a unei pregnante standardizări
n l11r111elor: „der dakische Schmuck ist einheitlichcr und in seinem Formenbestand starker standardisiert„. ";
, ol1r l'ibeln sind typologisch einheitlicher„." ş. a.
'" llorcdt K. 1973, 151; Spânu D. 2002, 96-100.
" llorcdt K. 1973, 151; pentru sincronismul relativ dintre constituirea eşezarilor şi disperitia treptată a
1·1111~i11nilor locale de tradiţie macedoneana: Winkler I. 1970, 99.
'' lh1bcş M. 1988.
" hlcntificarca rllspândirii unor „tipuri" monetare locale cu formaţiuni etno-politice a fost avansată de
Wmkler I 1968, 100, Preda C. 1971, 76, Poenaru-Bordea G. 1971, 432. Pentru o interpretare similari a
1•111INi11nilor de monedl celticii în regiuni ale Europei centrele: Wells P. S. 1998, 261 cu literatura. Dispari\ia
11111~i11nilor locale în contextul afluxului de denari republicani şi drahme a fost subliniatl, inter a/ii, de Preda
1
1971, 74, Mihlilescu-Blrliba V. 1990, 98.
'' Wells P. S. 1998, 252 interpretee.za estomparea practicilor funerare din Larene-ul tArziu central-european
' 11 11 renunţare a afirm!lrii reprezentării ln plan funerar a identitlfii individuale.
1111111tt"
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de identitate etnică şi socială ~. în ultimă instanţă, posibilitatea determinării unor
garnituri de port în inventarele tezaurelor76, ne-ar înlesni perceperea lor ca identificatori
ai unor identităţi individuale. Cu alte cuvinte, seturile de podoabe ar putea fi percepute
ca instrumente ale afirmării autorităţii şi suveranităţii, iar etalarea lor în port ar putea fi
echivalată cu semnificaţia punerii în circulaţie a monedelor barbare a căror emitere
încetase în contextul afluxului denarului republican 77 • În aceeaşi ordine de idei,
îngroparea unor garnituri de piese de orfevrărie ar putea corespunde mesajului unui
8
ceremonial funerar sublimat7 .
7

Evidenţa numismatici
4.1. Afluxul monedelor de argint (drahme şi denari)
4. I. I. Probleme ale cronologiei afluxului de drahme şi denari
O dezbatere asupra circuitului metalelor preţioase în Dacia preromană trebuie
să ţină în primul rând cont de problematica ridicată de fluxul monetar în general şi mai
ales de afluxul de drahme, tetradrahme şi denari republicani, care au pătruns în cantităţi
semnificative, dacă nu impresionante atât în regiunile intracarpatice, cât şi de-o parte şi
de alta a Dunării de Jos.
Observaţia lui Nicolae Conovici, potrivit căreia structura loturilor monetare
din tezaurele conţinând nwnai drahme este similară cu cea a tezaurelor în care
drahmele de Dyrrhachiurn şi Apollonia se asociază cu denari republicani, este de un
79
deosebit interes pentru cronologia pătrunderii acestor emisiuni în Dacia . Această
similitudine sugerează simultaneitatea relativă a pătrunderii unor loturi dinainte
formate de drahme de Dyrrhachiurn şi Apollonia 80 şi de denari republicani, indiferent
dacă aceasta a avut loc în jurul anului 70 a. Chr. - aşa cum consideră Gheorghe
Poenaru-Bordea, Maria Chiţescu sau Kris Lockyear81 , la mijlocul secolului I a. Chr.,
82
aşa cum propune Mircea Babeş sau, potrivit lui Virgil Mihăilescu-Bîrliba chiar mai
83
târziu, în epocă augusteică • Dacă cei dintâi, numismaţi prin excelenţă, şi-au întemeiat

4.

Dupa cum arata şi sociologul Barth F. 1969, deşi între etnicitate şi cultura nu se poate stabili o legaturll
anumite obiecte sau ansambluri de obiecte pot fi percepute ca indicatori de identitate etnici: p. 14,
„some cultural features are used by the actors as signals and cmblems of differcnces, other arc ignored „. "; p.
38, „ethnic boundaries are maintained in each case by a limited set of cultural features". Asupra evidenţierii
de catre cercetarea arheologică a adoptlrii în perioada Latene a unor seturi de obiecte ca indicatori de statut şi
identitate sociala in regiunile centrale ale Europei: Wells P. S. 1998, 275 (cu literatura).
71
' Horedt K. 1973, 152-155.
17
ln privinta autoritlţii de emitent (a dreptului monetar) al suveranului unui „trib" (sau ln termeni mai
adecvaJi, ai unei comunităţi etno-politice), Winkler I. 1970, 98. Problema echivalentei semnificaţiei dintre
obiectele cu caracter votiv preistorice şi monedil. a fost intens dezblltutil. în cercetarea occidentala. Prezentil.ri
sintetice ale punctelor de vedere sunt oferite de Pauli L. 1985, 200 şi Rieckhoff S. 1997, 480-481 (cu
literatura mai recenta).
'" Problema echivalentei semnificaţiei dintre constituirea inventarelor funerare şi cea a depunerii de te:zaure a
constituit la rândul ei obiectul unor vii dezbateri în cercetarea occidentali. În acest sens, GeiBlinger H. 1983,
328.
79
Conovici N. 1985; Conovici N. 1985a, 41.
811
Conovici N. 1986, 80: „decalajul cronologic constatat intre loturile de drahme şi celelalte monede din
tezaurele mixte (de drahme şi denari - n. n.) arata ci patrunderea lor s-a flcut ln loturi gata constituite,
urmat!! fiind de o rapidl tezaurizare sau de o slaba redistribuţie".
"'Poenaru-Bordea G., Cojoclirescu M. 1984, 65; Chiţescu M. 1981, 10 şi urm.; Lockyear K. 1997.
•ieabeşM. 1975, 131-132,acceptatdePopovicP.1987, 106-107.
•.J Mihailescu-Birliba V. 1990, 98.
75

directă,
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afirmatiile pe studierea intimă a structurii interne a loturilor monetare, cei din urmă,
prin excelenţă arheologi, au pus accentul, exclusiv pe termenul post-quem indicat de
84
cca mai târzie monedă din tezaurele studiate •
Argumentul principal al teoriei afluxului masei de denari republicani în jurul
anului 70 a. Chr. a fost dezvoltat recent de Kris Lockyear şi constă în evidentierea
pregnantelor similitudini structurale, dar şi în interpretarea judicioasă a diferenţierilor
dintre loturile din Italia şi Dacia în care se regăsesc denari emişi în primele trei decenii
ule secolului I a. Chr. Spre deosebire de inventarele italice, în tezaurele descoperite pe
teritoriul României el a constatat adăugarea unui număr extrem de restrâns de emisiuni
mai noi, a căror relevanţă statistică în cadrul loturilor este aproape nesemnificativă.
Prezenţa lor în inventare este semnificativă numai în privinţa indicatorului terminus
11ost quem de îngropare a tezaurului. Indiferent când ar fi pătruns moneda republicană
în Dacia, structurile quasi-standardizate ale loturilor de denari sugerează, ca şi în cazul
drahmelor, receptarea lor în Dacia ca loturilor dinainte formate în patria de provenienţă.
Pc de altă parte, loturi similare celor constituite ulterior, la mijlocul secolului l a. Chr.
î11 Italia, nu se mai regăsesc în Dacia aşa cum s-a întâmplat însă, cu loturile emise mai
1lcvreme, în anii 80 şi 70 a. Chr. Prin urmare, majoritatea loturilor de monedă romană
pătrund în Dacia la scurt timp după formarea lor şi ar trebui mai degrabă datate în cel
de al treilea deceniu al secolului I a. Chr. decât spre mijlocul lui.

4. 1.2. Afluxul denarului şi expansiunea romană- o simplă coincidenţă?
După cum tocmai am arătat, contribuţiile mai multor cercetători au condus la
wnturarea opiniei (quasi-generale în mediile numismaţilor), potrivit căreia nu numai
majoritatea loturilor de denari republicani, dar şi majoritatea celor de drahme emise la
I>yrrhachiurn şi Apollonia ar fi pătruns în Dacia aproximativ 80 -50 a. Chr. Ulterior,
datorită afluxului unor cantităţi considerabile de denari republicani, aceştia ar fi devenit
la mijlocul secolului I a. Chr., moneda „oficială" a spaţiului dacic 8 s, eliminând din
circulaţie atât emisiunile dyrrhachiene sau cele de Apollonia cât şi numeroasele
emisiuni locale cu o iconografie de tradiţie macedoneană. Mecanismele de pătrundere
presupuse în literatura de specialitate au fost multiple: fie comerţul 86 , fie vânzarea de
~davi 87 , jaful88 , sau poate mai degrabă subsidii 89 şi plăţi pentru mercenariat90 • Se poate
pune întrebarea dacă nu cumva tocmai aceste două din urmă ipoteze nu şi-ar putea găsi
"

l

lpinia potrivit cAreia monedei nu ar trebui sa i se acorde atentia cuvenita unui indicator cronologic de

111 imll importanta (de eKemplu: Glodariu I„ laroslavschi E., Rusu A. 1992, 63, Rustoiu A. 1997, 15) ar trebui

1~vizuitll macar într-unele privinte.
" ( 'hilescu M. 1981, 64; Popovi6 P. 1987, 106. Pentru M. Chitescu, unificarea monetara a lumii geto-dacice,
1c111izatl prin adoptarea şi copierea denarului republican, „a precedat şi a pregatit direct procesul unificarii
l"'hlice".
"lilodariu I. 1974, 174 şi Chitescu M. 1981, 20.
11
/\ceasta idee depreciativi pentru elementul autohton apartine lui M. Crawford şi a fost combatuta de
1~1onografia româneasca. La baza acestei opozitii se aflll contributia lui Lascu N. 1970, 79-91, urmat de:
< h11cscu M. 1981, 15 şi 24-25; Winkler I. 1981, 115; Preda C., Marinescu G. 1986, 62-63; Preda C. 1998,
."IK şi 338 ş.a.
"C'h1tescu M. 1981, 21.
•• \.ockyear K. 1997, 96: „li may be that Pompey paid Burebista to keep out of the civil wars, but this is in
lhc urca ofwild (and idle?) speculation".
'"'Ideea platii de trupe auKiliare avansat.a de Chitescu M. 1971, 166, a fost combltută de Crawford M. H.
1'1'17, dar reafirmata cu noi argumente de Chitescu M. 1981, 15.

www.cimec.ro

DANIEL SP ÂNU

74

o bună justificare în contextul în care tocmai la începutul celui de-al doilea sfert al
secolului I a. Chr., de-a curmezişul Peninsulei Balcanice au awt Ioc o serie de acţiuni
militare romane de o amploare fără precedent, destinate asigurării flancului nordic al
ofensivei îndreptate împotriva regatului pontic al lui Mithridates al VI-lea Eupator.
Cele două campanii romane în Peninsula Balcanică (a lui Screbonius Curio în
74-73 a. Chr. şi cea a lui M. Terentius Varo Lucullus în 72-71 a. Chr.) ar trebui
percepute ca măsuri de contracarare a politicii de alianţe a lui Mithridates, care nu
91
numai că instalase garnizoane în oraşele vest-pontice , ci stabilise înţelegeri şi alianţe
cu elitele militare ale neamurilor care stăpâneau teritoriile interioare de dincolo de
92
litoral, în zona Dunării de Jos şi în zona Munţilor Haemus (traci, tribalii, bastarni) .
Preocupaţi să contracareze ofensiva militară şi diplomatică a unei puteri circum-pontice
care risca să devină pan-elenică, se poate lesne presupune că generalii romani erau
nevoiţi să întreprindă la rândul lor demersuri diplomatice prin care să câştige alianţa
statornică a unor fonnaţiuni barbare93 • Chiar şi după înfrângerea lui Mithridates,
artizanii strategiei militare şi diplomatice romane în Peninsula Balcanică puteau fi în
continuare interesaţi de păstrarea şi susţinerea unei alianţe cu o structură de putere din
nord care să-i ameninţe „pe la spate" pe vecinii incomozi sau infideli ai provinciilor
Republicii: pe tauriscii care puteau ameninţa Aquileea sau care puteau simpatiza cu
Caesar94 , pe scordiscii şi pe celelalte neamuri tracice care ameninţau pennanent
Macedonia şi chiar cetăţile vest-pontice care nutreau sentimente antiromane şi puteau
simpatiza cu succesorii politici ai lui Mithridates (ca dovadă, tocmai episodul
înfrângerii lui Hybrida).
O serie de autori au explicat acţiunile de răsunet ale lui Burebista „pe fondul
vacuumului de putere cauzat de căderea lui Mithridates al VI-lea Eupator şi de
retragerea lui Pompei din Orient, erecum şi ca o consecinţă a revoltei reuşite ...
împotriva lui C. Antonius Hybrida" '. Christo Danov sulera chiar o interdependenţă
între interesele lui Pompei şi campaniile lui regelui get . În ultimă instant!, relaţia
clientelară mijlocită de Acomion (IGB I. 13), fie ea şi numai cu caracter personal,
lipsită de consfinţire din partea Senatului roman, exprimă tocmai atragerea şi eventual
chiar câştigarea regelui barbar în sfera intereselor politice şi strategice romane. Din
perspectiva acestor interese ale Republicii în Balcani şi în Orient, pătrunderea în
Transilvania şi în regiunile vestice ale bazinului Dunării de Jos a unei imense cantităţi

Vinogradov J. G. 1987, 68; Nawotka K. 1997, 42; Ruscu L. 2002, 93 şi urm.; Oppermann M. 2004, 233234; în particular pentru Histria: Avram A„ Bounegru O. 1997; pentru implicaţiile şi efectele numismatice
ale influentei mithridatice în Pontul vestic: Poenaru Bordea O. 1979 şi 1999, Callatay F. d. 1998.
1
1
' Appian XII. 10. 69, XII. 51; JOSPE 1 223 ş. a. Danov C. M. 1979, 98, 111-113; Vinogradov J. O. 1987,
68; Suceveanu A. 1998, 242. Sugestii pentru posibile alianţe ale regelui Pontului cu celti, sciţi şi sarmaţi:
Gajdukevic V. F. 1971, 318-319.
1
' Sursele literare sintetizate de Danov C. M. 1979, 111-113, men1ioneazA implicarea unor suverani traci sau
neamuri tracice atâl de partea lui Mithridates, cât şi a lui Sulla. ln mod evident, conflictul dintre armatele
regatului pontic şi cele ale Republicii se destlşura şi în planul diplomatic - al câştigarii de aliali şi în cel
financiar - al recrutarii de mercenari.
'" În ba.talia de la Pharsalus tauriscii se numarau printre trupele auxiliare barbare ala.turate lui Caesar (Al~ldy
A. l 942a, 15).
"Strobel K. 1996, 85. În acelaşi sens s-au pronunţat anterior Condurachi E. 1953, 515-516, Suceveanu A.
1998, ş. a.
"'Danov C. M. 1979, 120.
91
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de monedă (dar şi a altor produse romane de lux97), ar putea fi interpretată poate mai
degrabă ca rezultat al unor acţiuni deliberate ale puterii emitente care avea capacitatea
de netăgăduit de a orienta potrivit intereselor sale politice fluxul monetar şi de bunuri
de prestigiu. Se poate considera că o astfel de „risipă", concentrată într-o regiune, totuşi
restrânsă din Barbaricum, aşa cum o ilustreaza cartările descoperirilor de drahme şi
denari din regiunea intracarpatică şi de la Dunărea de Jos 98, ar putea fi mai greu
explicată prin fenomene aleatorii (comerţ, jafuri), independente de voinţa unei „superputeri" politice, militare şi financiare în plină expansiune.
Şi iarăşi, poate nu este o simplii coincidenţii faptul cli diminuarea pătrunderii
monedei romane în Dacia al mijlocul secolului I a. Chr„ corespunde nu numai
perioadei care a urmat pacificării Orientului de către Pompei, ci şi epocii în care Caesar
~i-a condus legiunile dincolo de Alpi, în Gallia, reorientând decisiv politica
expansionistă romană, dar şi comerţul şi fluxul de importuri către regiunile Europei
occidentale, centrale şi nordice 99 . În Dacia, o reintensificare a afluxului monetar se
inregistrează la începutul domniei lui Augustus 100, când legiunile romane revin
1riumfhtoare la Dunăre şi în regiunile de nord ale Traciei, sub conducerea lui Licinius
( '.rassus şi mai târziu a altor comandanţi (Cornelius Lentullus, M. Vinicius sau Aelius
t'atus) care au contribuit decisiv la integrarea Moesiei superioare la Imperiu. După ce
Moesia devenea provincie, iar regiunile câmpiei Dunării erau depopulate prin acţiunile
JJ,eneralilor romani, afluxul importurilor romane de monedă începe din nou să se
diminuezeJ0 1• Concomitent, în mediul cultural dacic tezaurizarea încetează, la fel cum
producţia de piese de orfevrerie se încheie şi eal02 .

.„ Pentru importurile romane republicane în Dacia, lucrarea lui Glodariu I.

I 976a rama.ne inca de referinf!I,
'"h aspectul repertorierii materialelor cunoscute pina în stadiul de atunci al cercetArii. Contribulii mai
1o~cnte în privinfa anumitor forme de vesela de bronz, v. Beldiman C. 1988 şi Spânu D. 2002, 111-115. În
1111vinfa sincronizArii unor importuri cu fenomenul afluxului de denari şi drahme poate fi considerată
'•llKCStivll asocierea canilor Gallarate cu astfel de monede la Bobaia, Ţigllneşli, Pescari în România (Beldiman
1 · 1988), dar şi la Filipovci 1n Bulgaria (Raev B. A. 1977). Realizarea unei repertorieri exhaustive a
1111porturilor republicane de pe teritoriul actual al României şi valorificare ei corespunzatoare ar putea
11111duce la concluzii interesante, dacă nu surprinzătoare .
.„ Pentru cartarea drahmelor de Apollonia şi Dyrrhachium: Conovici N. 1986, 76-77, fig. III; pentru denari:
< ·1111cscu M. 1981, harta 2; Preda C. 1998, 306, fig. 24. Mai ales cartarea oferita de Conovici, care nu s-a
1cwmat doar la descoperirile monetare de pe teritoriul Rominiei, se dovedeşte a fi sugestivii deoarece
1·vidcnţiazll concentrarea descoperirilor de drahme tarzii în câteva regiuni distincte (sudul Bosniei, nordul
'>rh1ci, Crişana-Transilvania şi regiunea apuseana a bazinului Dunării Inferioare) în care s-ar putea considera
, n nu fost receptate de anumite structuri de putere locale generatoare de expresie culturala (regatul iliric,
~1 upul scordisc, dacii intracarpatici şi moeso-triballii dunllreni).
' l'ocnaru-Bordea G„ Cojocllrescu M. 1984, 71. Moneda romana pătrunde masiv în Gallia o data cu Caesar,
1nr la nord de Alpi abia în timpul lui Augustus (Chiţescu M. 1981, 16; Mihailescu-Bârliba V. 1990, 106-107;
1 'ullis J. 1984, 60), o conjunctura care sugereaza legătura directa între expansiunea militara şi circulai ia
1111111ctarB. Prin unnare, sincronismul dintre campaniile din anii 74-71 a. Chr. şi momentul de patrundere
11111s1vll a denarilor romani (aproximat în anii 80-70 do Chitescu M. 1981, I O, Lockyear K. 1997, 85 şi urm. ş.
11) este cu atât mai semnificativ. Opinia contrara a lui Mihllilescu-Bârliba V. 1990, 107 (datarea târzie,
11111111stcicll a acestui aflux) se 1ntemeiazll pe argumente conjuncturale şi nu pe o analiza internii a structurii
l11Jur1lor de denari republicani.
''" l'ocnaru-Bordea G. 1974, 235; Poenaru-Bordea G., Cojocllrescu M. 1984, 72; Popovic P. 1987, 105-106;
l'1cdn C. 1998, 319-320.
'"' Mihllilescu-Bîrliba V. 1980, 99 şi urm.
'"' Cu toate ca unii autori prelungesc activitatea toreuticii locala pana la cucerirea traianica (inter a/ii,
< iludariu I. 200 I, 773), trebuie remercat faptul ca majoritatea tezaurelor (exceptie face doar cel de la Poiana,

www.cimec.ro

DANIEL SPÂNU

76

Aspectele evocate mai sus sugerează posibila corelare între fenomenele de
politico-strategice romane în Peninsula Balcanică. Pe
de altă parte, asocierile frecvente dintre podoabele dacice, şi monedele de import
(drahme şi denari) 103 ar putea sugera, prin sincronismul lor, intensificarea producţiei de
piese de orfevrărie tocmai în momentele de aflux monetar consistent.
circulaţie monetară şi priorităţile

4. 1.3. Consecinţele afluxului de monedă romană. O ipoteză mereu minimalizată,
adesea uitată: reciclarea monedelor
Una din preocupările constante ale cercetărilor care şi-au îndreptat atenţia
asupra spectac.olului orfevrăriei a constituit-o originea şi provenienţa argintului din care
au fost realizate podoabele dacice. Încă la mijlocul secolului al XIX-iea fuseseră
evidenţiate asocierile drahmelor greceşti cu apariţia tezaurelor de piese de port.
Posibilitatea realizării podoabelor prin topirea de monede şi dificultatea sporită a
obţinerii argintului din minereu a fost subliniată încă din secolul al XIX-iea de Găbor
Teg1As 104 , dar ecourile ei în istoriografia românească au fost minime 10'. Vasile Pârvan
şi mai târziu Octavian Floca au afirmat că dacii erau în măsură să prelucreze metalele
106
preţioase şi susţineau ipoteza extragerii acestui metal din minereul brut local • Numai
Dorin Popescu a acceptat, ce e dre~t, cu rezerve ipoteza reciclării, susţinând la rândul
7
său exploatarea locală a argintului' . Mârton Roska şi Nândor Fettich respingeau însă
ideea exploatărilor locale în epocă preromană 108 • Astfel, la mijlocul secolului XX, se
conturaseră două puncte de vedere corespunzătoare celor două şcoli naţionale de
arheologie: cea maghiară susţinea teza reciclării monedelor, cea românească - teza
exploatării locale a zăcămintelor de metal preţios.

jud. Gorj, astllzi Rovinari, Nicolaescu-Plopşor C. S. 1941, 213-221), nu conţin elemente de date.re ulterioare
începutului secolului I p. Chr.: lipsesc, de exemplu, denarii imperiali poslaugusteici, fibule puternic profilate
sau alte importuri romane de lux. Este de presupus ca dupll acest moment, tezaurizarea încetase, iar
inventarele fuscserll .,lnchise" probabil prin depunere. Chiar dacii moştenirea tezaurelor plinii în primii ani ai
secolului al II-iea p. Chr. şi îngroparea lor atât de târzie (aşa cum o sugerează Horedt K. 1973, I 51-152) nu ar
putea fi cu totul excluse, manufacturarea pieselor de orfevrărie dacicii pare sll se fi diminuat considerabil în
secolul I p. Chr. În acest sens şi Rustoiu A. 1997, 85-86.
101
Potrivit lui Horedt K. 1973, 147 (v. şip. 132, tab. I), aproximativ jumatate dintre tezaurele de piese de
orfevrerie contin şi monede.
1114
T~glâs G. 1892, 408 ş. a.
10
' Cel dint4i, dar nu ultimul care a respins explicatiile atât de plauzibile ale lui T~glâs, a fost chiar P4Ivan V.
1926, 560, deşi argumentele sale învaluite retoric sunt mei degrabă inconsistente. Galena identificata la
Grădiştea de Munte nu este cu certitudine anterioara cuceririi traianice, mai ales din perspectiva prezentei
ferme romane pe acest sit (Opreanu C. 2000). Argumentul potrivit clruie „este clar (s. n.), data fiind marea
cantitate de monete <dace> gl!sitc: zilnic în plm4nt în vremurile noastre, ca numai cu argintul din S(ud) nu se
putea face falii tuturor acestor cerinte" a fost infirmat de evidenţa numismatica. Posibilitatea ca argintul sa
provinll in primul rând din exploatllri miniere locale o întrevedem şi la Glodariu I. 2001, 773: „argintul
provenea, foarte probabil, mai ales (s. n.) din minele Daciei, dar şi din topirea monedelor aflate ln circulalie".
Acceptarea diferentieta a ambelor ipoteze pare numai aparent ca o dovada de imparţialitate. Pentru cantitatea
surprinzlltoare de denari importaţi în Dacia: Winkler I. 1955, 46, Mitrea B. 1966, 57 şi mei ales Chitescu M.
1981, 9 şi 16 care repertoriase pe teritoriul Rom4niei 215 tezaure cu monedă republicani.
106
Floca O. 1956, 34-35.
1111
P4Ivan V. 1926, 560; Popescu D. 1941, 197.
lllK Roska M. 1942, 36 atrllgea aten1ia ci! „nu avem nicllieri dovada precisă a exploatl!rii miniere a argintului,
iar în ceea ce priveşte splllatul, nu putem decât sll-1 bllnuim în tinuturile unde este practicat şi ast6zi"
(traducere Rusu I. I. 1966, 104, nota 8). Fettich N. 1953, 173 observa ci argintul podoabelor este superior
calitativ celui din monede.
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În această conjunctură, Constantin Preda a încercat să tranşeze o dispută atât
supunând unei analize spectroscopice monedele şi barele de la
Stăncuţa. Pe baza constatării ca barele ar fi „rezultatul topirii unui număr de denari
rnrnani republicani şi de tetradrahme thasiene", Preda a extins concluziile sale asupra
1.:clorlalte tezaure de podoabe de argint, dar, prudent, nu a minimalizat nici el
posibilitatea exploatării locale a argintului 109 . Cu toate ca Preda nu a oferit informaţiile
lehnice ale analizei chimice 110, concluziile sale au fost ulterior acceptate de unii dintre
1.:olegii săi fără obiecţii, dar numai ca o alternativa secundară la producţia minieră
locală 111 • Alţi istorici au privit cu neîncredere şi au minimalizat implicaţiile „cazului
Stăncuţa", aşa cum 1-a conturat Preda 112 . Analizarea uneia dintre barele de la Stăncuţa a
fost ulterior reluată, dar din păcate cu rezultate prea puţin concludente 113 •
Din păcate, în stadiul actual al cercetării, singurele indicii concrete şi palpabile
pentru reciclarea drahmelor şi denarilor în Dacia preromană se rezumă la consideraţiile
l'll:ctuate de Preda pe marginea descoperirii de la Stăncuţa 114 • Totuşi, trebuie subliniat
faptul că reciclarea metalului preţios este una dintre cele mai răspândite şi mai ales
extrem de facile practici de procurare a materiei prime pentru orfevrărie 115 • Această
practică nu presupunea amenajarea unor instalaţii deosebite sau excavaţii miniere şi se
pulea efectua într-un mic atelier individual.
Reciclarea metalului preţios prin topirea unor piese finite în vederea
rnnfecţionării altora noi este atestată în lumea romană, chiar şi într-o epocă în care
c1.:onomia imperiului nu era umbrită de crize 116 • Preţuirea monedelor în Barbaricum, nu
pentru valoarea lor fiscală, ci pentru puritatea argintului conţinut este sugerată de o
informaţie fumizată de Tacitus, Germania 5. 3, potrivit căreia gennanicii apreciau
denarul republican în defavoarea celui imperial, tocmai datorită gradului mai ridicat de
puritate a metalului 117 • Argintul care a pătruns în perioada Principatului în regiunile
s1.:andinave prin intermediul importurilor de denari şi de veselă de lux pare să fi fost de
11semenea refolosit pentru confecţionarea· de piese de port sau podoabe 118 . Practica
tic

îndelungată,

Până în prezent, în cercetarea româneasca nu s-a evocat complexitatea tehnologicii, quasi industrială, a
11101,;urArii argintului din minereu şi dificulllltile tehnologice pe care le presupune procesul de cupelare. În
nccst sens: Forbes R. J. 1958; Jones J. E. 1984.
111
' Analiza a fost efectuata de C. Sahini, profesor la Facultatea de Chimie a Universitlltii Bucureşti, Preda
l<J~7. 120 nr. 36. Rezultatele tehnice ale analizei nu au fost însa publicate, astfel c! afirmaţiile lui Preda lasă
loc de îndoiai!: analizarea rezultatului topirii unor mostre de argint de provenient! diferita nu permite
1i.Jc111ilicarea surselor. Prin topire, structura chimică a aliajului este schimbat!! ireversibil.
111
Popescu D. 1958, 157-206; Crişan I. H. 1969a, 105; Daicoviciu H. 1972, 177.
11
' De exemplu Rustoiu A. 1996a, 52 sau Wollmann V. 1996, 26 consider! c! topirea de monede pentru
11111 fectionarea de podoabe ar fi fost specifica numai regiunilor de la sud de Carpati.
111
lintea H„ Kovacs C. 1964, 471, nr. 13; Stoicovici E„ Winkler I. 1967, 454, tab. I, nr. 25, pi. 11/25.
111
Preda C. 1957 şi 1958.
1
" Makkay J. 1995, 339.
11
'· Forbes R. J. 1971, 233. Potrivit lui Tacitus, Anna/es 3. 70, în timpul lui Tiberius, lui L. Ennius, membru al
ordinului eqvestru, i s·a intentat un proces de lesmajestate dezbatul în Senatul roman deoarece topise un bust
111 lmplratului pentru a confectiona vesel! de lux.
111
„„. ştiu a preţui aurul şi argintul şi se pricep s! deosebească unii bani de-ai noştri şi chiar îi aleg. („.) le
pl1ic mai tare banii noştri cei de demult, pe care îi ştiu de vreme îndelungat!: cei cu zimţi şi cei care au pe
1IR11şii carul cu doi cai.„". Trad. T. A. Naum, Bucureşti, 1957, 23.
1
" Bradley R. 1988, 253; Hedeager L. 1992, 51 (cu literatura mai veche pentru Danemarca).
1
""
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topirii monedelor şi transformarea lor în podoabe a fost evidenţiată şi de către Joachim
Werner în regiunile răsăritene ale regatului merovingian 119 .
Chiar şi în epocile modeme, reciclarea obiectelor din metal preţios este
deosebit de frecventă, constituind modalitatea cea mai rapidă de procurare a materiei
prime pentru bijuterii. Majoritatea descoperirilor de piese preţioase din Transilvania
realizate până la sfârşitul secolului al XVIII-iea erau sortite topirii. Reciclarea
monedelor antice este atestată chiar şi în perioada contemporană: o parte a monedelor
din tezaurul de la Fâneţele Mici a fost topită de către un ceasomicar 120, tezaurul de la
121
Remetea a fost salvat de la reciclare de Bleyer , iar brăţara de la Dârloş a fost şi ea
122
salvată în mod salutar de la topire •
Prin urmare, topirea monedelor în vederea confecţionării de podoabe, aşa cum
o propusese Teglâs şi mai apoi Preda în cazul tezaurului de la Stăncuţa, a fost intens
practicată în toate timpurile. Într-un mediu cultural cum este cel dacic, în care
monedele erau preţuite pentru valoarea în sine a metalului conţinut şi mai puţin pentru
nominal, convertirea lor în podoabe era cât se poate de firească. Din această
perspectivă, posibilitatea ca loturile monetare care au pătruns în Dacia în prima
jumătate a secolului I a. Chr. să fi constituit materia primă pentru realizarea podoabelor
din tezaurele dacice, nu trebuie pierdută din vedere, ci trebuie luată în considerare în
modul cel mai temeinic 123 • Ideea reciclării drahmelor şi denarilor, în contextul afluxului
de monedă din prima jumătate a secolului I a. Chr. ar putea furniza o explicaţie
plauzibilă pentru apariţia lipsită de precedent în preistoria regiunii carpatice a unei
orfevrării a cărei materie primă a fost argintul.
4.2. Moneda de aur
4.2.1. Relevanţa reprezentării numismatice
În ciuda unor încercări de justificare a „monopolizării" aurului, motivele
instituirii unui astfel de mecanism centralizat quasi-capitalist ar fi dificil de precizat în
absenţa unor informaţii consistente desprinse din sursele literare. În asentiment cu
Janos Makkay 124 , consider că motivele şi obiectivele ipoteticei centralizări a aurului nu
au fost încă suficient de bine argumentate şi susţinute de către susţinătorii acestei teorii.
Dacă acumularea de capital implică reinvestirea acestuia, acumularea de prestigiu
politic presupune tocmai redistribuirea unor valori dobândite, în vederea legitimării
accesului sau a menţinerii unei poziţii privilegiate în structura socială de către un grup
dominant 12'. Din această perspectivă a perceperii rolului „bogăţiei" în cadrul relaţiilor
din interiorul unor structuri de putere protoistorice, acumularea de valori nu constituia
Werner J. 1962, 314. Practica este atestată şi în alte regiuni ale Europei medievale: Nicolae E., Moneda,
100.
1211
Preda C. 1957, 113.
121
Bleyer 1. 1906, 363-364.
122
Tt!gltls I. 1894, 163-165.
m Pe baza interpretării unor exemple din nordul Europei, Bradlcy R. 1988, 253 (cu literatura) arata că:
„although it is difficult to measure the supply of imported silver, it is possible to identify the major sources of
this material through the presence offoreign coins".
124
Makkay J. 1995, 340.
m Sugestii în acest sens la Bradley R. 1982, 119-120: „the destruction ofwealth at funerals andprobably on
other occaslons (s.n.), was one very striking way of achieving or mainlaining rank in prehistoric society".
119
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scop în sine, iar bunurile de preţ formau instrumente de afinnare şi justificare a
mijloace de comunicare simbolică. Chiar şi în lumea romană republicană,
111 epoca războaielor civile, monedele deveniseră unul dintre principalele materiale de
propagandă al pretendenţilor la conducerea statului 126 .
Baterea de monedă este prin urmare rezultatul acţiunii deliberate de afirmare,
1cprezentare şi legitimare a unei autorităţi emitente 127 , dar tocmai în această privinţă,
1·videnţa numismatică sugerează mai degrabă o situaţie anacronică prin raport cu
menţiunile izvoarelor scrise despre suveranii din Dacia. Kris Lockyear atrage atenţia că
în plină domnie a lui Burebista, când în Dacia se emit copii ale denarilor republicani,
1111 uu fost identificate monede - ad absurdum „Burebista rex" (!) - care să ilustreze
locmai autoritatea de emitent a acestui rege 128 • Descoperirea de ateliere sau ştanţe
monetare destinate copierii de denari romani în diferite aşezări dacice 129 , precum şi
11\Npândirea largă a tezaurelor cu monede de argint, dar şi cu piese de orfevrărie 130
"•gerează mai degrabă pluralismul autorităţilor emitente (fie ei simplii meşteri sau
·.uverani locali) din interiorul mediului cultural dacic şi mai ales multitudinea
lic11eficiarilor de bunuri de prestigiu. O asemenea constatare contrastează flagrant cu
Ideea unui nucleu unic şi centralizator de putere, preocupat de organizarea şi
1 ontrolarea quasi-industrială a activităţilor miniere, de acumularea sistematică şi
1·xdusivă a argintului. În schimb, o serie de descoperiri monetare cu emisiuni de aur,
11111joritatea învăluite în legendă şi, din păcate astăzi pierdute, provin aproape exclusiv
din regiunea Munţilor Orăştiei.

1111

11ulorităţii şi

"" Kllnzl E. 1989, 122: „Wic schon in dcr Kaiscrzeit, warcn auch in der spatcn Republik die Mllnzen
I /11up11rtlger der Propaganda (s.n.), darf man sie doch als einziges bewegliches und wirkliches universelles
lll11str11tionsmatcrial betrachlet. Manche Mllnzen wirken denn auch fast wie Wahlplakate (s.n.)". ln acest sens
•'•Ic sugestivii introducerea în numismatica romanii abia de clUre Caesar a reprezentllrii profilului emitentului
11 1Hwford M. H. 1985, 56). Prin urmare, dacii valoarea simbolicii a monedelor este recunoscuta chiar şi în
• 111111 societlltii romane, cu aUlt mai mult ca poate fi presupusll pentru socieUlti aflate la periferia lumii clasice,
111 rnzul cllrora cu greu ne putem imagina existenta unor sisteme economice bazate pe relatii de tip marfllhnni. ln orice caz, prin scoaterea de sub autoritatea sistemului pentru care a fost emisa., moneda îşi pierde
Ynh>Rrea initialll (Aitchinson N. B. 1988, 270).
'" Stoicovici E., Winkler I. 1971.
'" l.ockyear K. 1997, 96: „Despile the huge arnounts written about him, Burebista is in fact a very poorly~1111wn figure„.". Asupra aceleiaşi „anomalii" se pronuntase anterior şi Winkler I. 1981, 114 („renuntarca
dnulor cu circa doull secole înainte de pierderea indcpenden1ci, la emiterea unei monede proprii este un
ll'llomen cu totul unic ln istoria popoarelor europene din Lat~ne") sau Mihailescu-Bîrliba V. 1990, 97
1„1c11unfarea dacilor de a bate moneda proprie „. reprezintă un fenomen unic şi inexplicabil în toalll istoria
vrrhc"). O interpretare dintr-o perspectivii. diferita este oferitll de Preda C. 1981, 98, potrivit cllruia copierea
1lr1111rului ar constitui „cea mai elocventa dovadă a caracterului unitar al statului lui Burebista".
„., Emiterea localii a denarului republican este atestata de descoperirea de ştante monetare la Tilişca, Pecica,
1 ,, ndiştea de Munte, Braşov, Ludeşti, Poiana. Ştantele corespund ln general celor mai frecvente emisiuni care
pAlrund abundent în deceniile III-IV ale secolului I a. Chr„ dar fenomenul baterii locale de denari parc sll. se
li continuat şi ln epoca imperiala., aşa cum o indicii una dintre cele trei ştantc descoperite la Gradiştca de
Munte, care are ca prototip o monedll din timpul lui Tiberius (Mihllilescu-Bîrliba V. 1990, 98). ŞtanJa
1111111ctara de la Poiana s-a pierdut; este amintitll de Chitescu M. 1968a, 134, nt. 41 care reproduce o
111rorma1ie verbalii a lui Radu Vulpe). Numeroşi numismati au recunoscut dificultatea identificllrii şi a
rYnlullrii cantitll\ilor de moneda astfel emisii. (Poenaru-Bordea G„ Ştirbu C. 1971, 265-282; Poenaru-Bordea
'' 1974, 266, nt. 27-cu literatura mai veche; Crawford M. H. 1980, 52).
"" l'cntru distributia chorologicll a tezaurelor, Horedt K. 1973, 129, fig. 1 şi mai recent Spinu D. 2002, 99,
1111 20.
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4.2.2. Relevanţa monedelor Coson
Numai descoperirile de monede de aur de tip Coson care par să înregistreze o
concentrare pregnantă în regiunea Munţilor Orăştici, ar putea fi considerate ca
indicatori de primă importanţă ai autorităţii deosebite exercitate de un suveran local din
Dacia 111 . Nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că astfel de emisiuni au fost
descoperite şi la Axente Sever, jud. Sibiu sau la Cozma, jud. Mureş, la care se mai
132
adaugă şi câteva descoperiri izolate . Prin urmare, monedele Coson au cunoscut o
modestă dar sensibilă răspândire şi în afara zonei Munţilor Orăştici de unde provine
majoritatea descoperirilor, o conjunctură care sugerează că ele nu au fost drastic
„centraliz.ate'', ci puteau fi şi redistribuite în teritoriu. În măsura în care ele nu sunt
falsuri (o ipoteză susţinută prea puţin convingător de Constantin Predam), monedele
Coson ilustrează singura afirmare autentieă în domeniul onomastic şi de excepţie în
134
domeniul numismatic a identităţii şi autorităţii unui suveran din Dacia pretraianică •
Dintr-o perspectivă strict numismatică, personalităţile istorice ale lui Burebista sau
Decebal sunt practic inexpresive, în timp ce Coson, identificat (pe bună dreptate sau
nu) cu Cotiso, dobândeşte prin caracterul excepţional al emisiunilor sale atât de
numeroase şi atât de actuale, o identitate şi un primat de necontestat.
Prin contrast cu celelalte practici monetare din Dacia preromană (copiere,
imitare), caracterul excepţional al acestor emisiuni indică mai degrabă o exercitare
discontinuă şi neuniformă a autorităţii emitente din Dacia de-a lungul celor două secole
care au precedat cucerirea romană. Singularitatea kosonilor în peisajul numismatic al
Daciei, sugerează că numai emitentul lor a beneficiat de accesul quasi-exclusiv la sursa
de materie primă şi numai el a avut posibilitatea de a-şi afirma identitatea şi autoritatea
prin monede de aur. În cazul particular al lui Coson, ideea unui privilegiu regal
exclusiv asupra sursei aurului folosit pentru baterea de monede poate fi invocată şi
susţinută, dar cercetările viitoare vor trebui să lămurească origina materiei prime
(externă sau producţie localll 13 ') precum şi de ce alţi suverani locali (anteriori sau
ulteriori lui Coson/Cotiso) nu au emis (sau nu au avut posibilitatea să emită) monede
din aceiaşi metal cu reprezentarea simbolurilor propriei lor identităţi.

rn Asupra identificării Lui Coson persista încă nesiguranţă. Totuşi, prezenţa într-unele manuscrise ale operei
lui Suetonius Dili. Aug. 23. 4 a formei Cosoni/Cosini pentru numele lui Cotiso pledeaza în favoarea atribuirii
monedelor de aur acestui rege (Daicoviciu H. 1972, 106-109 cu literatura mai veche; mai recent Petolescu C. C.
1991, 17-18). În condiţiile în care majoritatea absoluta a descoperirilor s-au realizat în Dacia şi mai ales în
zona Munţilor Orăştici, se poate considera cil cea din urmă interpretare este cea mai apropiatll de adevi!r. În
acest sens Preda C. 1998, 226-227 şi Petolescu C. M. 1998, 6-7.
112
Cartarea efectuata de Winkler I. 1972, 185, fig. 7, consistent argumentata, este încă de actualitate. Alături
de desccperirile mai vechi, trebuie adi!ugat tezaurul de la TArsa (Chiriac M. 2002). Consideraţiile şi cartarea
luditei Winkler au fost reproduse ulterior de diferiţi autori. ln afara coroanei de munţi a Transilvaniei regasim
descoperiri izolate de monede Coson la Frumuşi!a în sudul Moldovei, la Berzoi şi poate Craiova (?) în
Oltenia, la Timişoara, Vizejdia şi V~ac în Banat.
m Preda C. 1998, 233. Argumentele numismatice care indică provenienia locală a emitentului sunt oferite de
Winkler I. 1972, 182 (degradarea stilistica a unora dintre exemplare) şi 195 (informaţia privind existenta unor
rondele neştanţate)
1.u Daicoviciu C. 1960, 276.
rn Winkler I. 1972, 195 confirmi! observa1ia mai veche a lui Neugebaur în privinţa nuan!ei deschise a culorii
galbene a aurului monedelor Coson, care ar indica un procentaj sporit de argint şi subliniazA necesitatea
efectullrii de analize metalografice pentru detenninarea originii materiei prime.
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4.2.3. Monede de aur de provenineţă externă
Dacă monedele Coson exprimă în mod excepţional o autoritate locală, trebuie
precizat însă că ele nu sunt singurele emisiuni de aur descoperite în Dacia preromană.
Alături de monedele Coson, ar trebuie luate în considerare nu numai enigmaticele
descoperiri de stateri din zona Munţilor Orăştiei, dar şi cele câteva descoperiri cu
111onede boiice sau cu aurei.
Provenienţa staterilor lysimachici care ar fi fost descoperiţi în apa Streiului în
I 'i43 136 , este enigmatică, iar posibilitatea studierii lor în prezent a fost compromisă o
dat! cu trecerea timpului: aceste monede au fost integral topite. Într-o situaţie similarii
Ne află şi alte două descoperiri de lysimachi (alături de care s-ar fi identificat probabil şi
kosoni) realizate în anii 1803 şi 1804 pe dealul Anineşului 137 • În măsura în care aceste
monede sunt autentice, se poate pune întrebarea dacă prezenţa lor în interiorul arcului
1.:urpatic nu ar putea fi mai lesne explicată în contextul acelor fenomene care au
determinat pătrunderea în Transilvania a drahmelor şi denarilor, ca şi a altor importuri
ln prima jumătate a secolului I a. Chr., cu atât mai mult cu cât cercetările numismatice
uu evidenţiat o intensificare a emiterii de stateri lysimachici postumi (de exemplu la
<'ullatis sau Apollonia Pontică) în perioada supremaţiei circum-pontice a lui
Mithridates al Vl-lea Eupatorm. Emiterea acestor monede pare să fi încetat în
momentul în care generalul Marcus Terentius Varro Lucullus supune cetăţile vestpuntice în 72-71 a. Chr., obligându-le să părăsească alianţa cu regele Pontului şi să
1rnunţe Ia emiterea de monedă cu valoare înaltă, la fel cum, mai bine de un deceniu mai
devreme, activitatea monetăriilor de la Dyrrhachium, Apollonia sau Thasos luase sfărşit
139
\Uh presiunea romană
• Prin urmare, momentul cel mai târziu posibil de pătrundere a
unor loturi consistente de astfel de emisiuni în regiunile interioare ale Daciei, nu s-ar
putea data la un interval prea mare de timp după acţiunea lui Lucullus, în aceeaşi
perioadă în care pătrundeau loturile atât de numeroase de drahme şi denari de argint.
Asttel, datarea legendarilor stateri din apa Streiului este lesne de presupus că a premers
ln puţin timp apariţiei monedelor cu legenda Coson. Modalităţile prin care astfel de
111onede de aur ar fi putut pătrunde în sud-vestul Transilvaniei (relaţii directe sau
Indirecte, jaf, dar poate mai degrabă legături de tipul celor care vor fi fost mijlocite de
Acornion) rămân desigur. incerte, la fel cum cu greu s-ar mai putea astăzi proba dacă
1r1.:cptarea în Transilvania a unor loturi de lysimachi postumi nu va fi stat, prin

"" Winkler I. 1972, 187-191, Fcrenczi Ş. 1989b, 121-124 şi Makkay J. 1995 efcctucazA succinte, dar
• 1111~istcnte evidenţe ale mlirturiilor şi informatiilor plstrate despre spectaculosul tezaur descoperit 1n 1543.
I rchuie remarcat! opinia potrivit eareia, descoperirea s-ar fi realizat nu tn apa Strciului (informaţie
• unNideratll ca o posibila fabulaţie a umaniştilor cunosclltori ai operei lui Cassius Dio), ci 1n interiorul unei
lurllticatii din preajma Devei (v. informatia lui Centorio citat! de Winkler I. 1972, 190).
"' Wmkler I. 1972, 192-194; Ferenczi Ş. 1989c, 121-122; Makkay J. 1995, 339.
'"Preda C. 1998, 113; v. şi Poenaru Bordea G. 1999 şi 2001 cu literatura mai veche. Identificarea monedelor
1lr11 tezaurul din apa Streiului ca emisiuni Lysimachos postume, realizate poate tocmai 1n timpul lui
M 11hridates VI, deşi, sa recunoaştem, este ipoteticii, ar constitui totuşi o contrapondere mai viabilii ipotezei
1111111 mai complicate, sugerata de diferiţi autori (Popescu D. 1956, 246, Moscalu E. 1989, 215, Makkay J.
1•1 11\ 339 ş. a.) şi anume aceea a tezauriwii unor fictive stipendii acordate de Lysimachos lui Dromichaites,
r111111c11i1c apoi (ne putem întreba cum?), timp de patru secole (I) pâna la Decebal.
'" <·onovici N. 1985a, 41.
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reciclare, la baza emiterii de monede Coson 140 • În orice caz, atestarea descoperirii
tezaurului de stateri lysimachici (postumi ?) în descoperirile de la 1543 şi 1802 oferă
un indiciu firav dar plauzibil pentru presupunerea pătrunderii în regiunea intracarpatică
a unei cantităţi însemnate de monede de aur de import. Raritatea descoperirilor de
monede ale oraşelor vest-pontice în alte aşezări getice de la sffirşitul epocii Latene 141 ,
prin contrast cu numărul impresionant de stateri ai tezaurului din apa Streiului, desigur,
în măsura în care această descoperire şi-ar dovedi deplina autenticitate 142 , ar pleda
pentru ideea receptării preferenţiale, dacă nu chiar exclusive, a monedei de aur de
import într-un centru de putere intracarpatic.
Monedele boiilor au pătruns în Dacia, fie ca exemplare izolate (Craiova,
Oradea), fie ca mici tezaure de 2-4 monede (Tămădău Mare, jud. Ialomiţa, Noul
Săsesc, jud. Sibiu). Numai de la Geoagiu de Sus, jud. Alba provine un lot mai
consistent de cca. 30-40 de monede de aur de tip „Biatec". Asocierea a şapte stateri
boiici de aur aparţinând aşa numitului tip „Muschet" în tezaurul de la Şieu Odorhei,
jud. Bistriţa-Năsăud, cu drahme de Apollonia şi Dyrrhachium, cu tetradrahme ale
Macedoniei Prima, cu thasiene şi cu imitaţii ale acestora 143 , sugerează că pătrunderea
lor s-a realizat concomitent sau poate cu puţin mai târziu momentului de aflux al
acestor emisiuni sudice. Prezenţa emisiunilor celtice în regiunile intra- şi extracarpatice
a fost r,usă în legătură cu acţiunile militare ale lui Burebista în bazinul Dunării
44
mijlocii • Totuşi, numărul restrâns de descoperiri realizate pe teritoriul României, ar
infirma ipoteza câştigării unor cantităţi mari de prăzi luate de la boii sau taurisci, ci mai
degrabă ar sugera o pătrundere cu totul modestă a unor emisiuni celtice în Dacia, poate
mai degrabă pe calea schimburilor de bunuri de prestigiu. Semnificativ este în acest
sens este faptul că majoritatea staterilor de tip „Muschel" se concentrează în interiorul
cadrilaterului bohemic şi sunt atestaţi arareori în Slovacia sau în bazinul Tisei 145 ,
regiuni în care se vor fi desfăşurat probabil campaniile lui Burebista. În orice caz,
distribuţia lor în teritoriu, din nordul Transilvaniei şi până în Muntenia sugerează că
aceste monede nu au fost „monopolizate" şi tezaurizate de către o ipotetică putere
centrală.

În sffirşit, o altă descoperire de excepţie, realizată în ultimul deceniu al
secolului al XIX-iea, este tezaurul de 32 de aurei augusteici de la Timişoara - singura
descoperire cu un astfel de inventar, realizată până acum pe teritoriul României 146 .
Dacă monedele din apa râului Strei sunt quasi-legendare, iar explicarea provenienţei lor
""Nu trebuie pierdut din vedere ca, în medie, monedele „Coson" cânt.aresc 8,42 g, o valoare care corespunde
tocmai mediei ponderale a emisiunilor târzii de stateri lysimachici postumi de aur batuţi în cetB\ile
vestpontice (Preda C. 1998, 229). În acest aspect al similitudinilor ponderale rezida şi argumentul principal al
autenticitaţii monedelor Coson pusa sub semnul întrebarii de cAtre Preda C. 199S, 232-233.
iii Emisiuni de argint târzii ale cetllţilor pontice au fost descoperite în mod iwlat în aşezarile getice de la
Poiana, Popeşti sau Isaccea: Poenaru Bordea G. 1979, 158; 1999, 163.
m ln privinţa falsificarii renascentiste a unor monede Lysimachos, v. Gyulai P. 1969, SSS, n. 12 (cu literatura
mai veche) şi Iliescu O. 1968. Cu toate acestea, detaliile relatarilor privind co11diţiile de descoperire ale
tezaurului din apa Streiului (reproduse de Makkay J. 1995, 335-337; o sintetizare a lor: 338, tab. I) sugerează
mai degrabll autenticitatea descoperirii.
3
ii Preda C., Marinescu G. 1986, 19.
'""' Preda C. 1998, 280.
IH Preda C., Marinescu G. 1986, se.
lll• Preda C. 1998, 321.
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11u depăşeşte tărâmul

ipotezelor, de această dată dispunem de un indiciu mai consistent
pentru documentarea importării unui lot, fie el modest sub aspect cantitativ, de monede
de aur.
Dacă descoperirile de monede Coson şi de stateri lysimachici (indiferent dacă
~unt postumi sau nu) par să se concentreze în regiunea Munţilor Orăştiei, sugerând
pregnanta autoritate a centrului de putere de aici, nu acelaşi lucrul poate fi afirmat
despre emisiunile boiice sau despre aureii augusteici de la Timişoara. Acestea din urmă
·•-nu regăsit însă în număr relativ restrâns, mult inferior celui al emisiunilor lui Coson
'nu enigmaticilor stateri din apa râului StreL Prin urmare, existenţa acestora ar trebui
i.:orelată de acea autoritate care a avut capacitatea de a determina ridicarea
111onumentalelor fortificaţii din Munţilor Orăştiei. Se poate însă cu greu considera că
11i.:eastă incontestabilă autoritate ar fi putut controla circulaţia monetară în totalitatea ei
'nu circulaţia obiectelor de aur în particular, ca dovadă descoperirile de stateri boiici şi
de aurei, amintite mai sus. În orice caz, provenienţa staterilor lysimachici, a celor boiici
.,au a aureilor augusteici, quae Caesaris sunt, este mai degrabă externă Daciei
preromane şi se poate bănui că viitoare analize metalografice nu vor dovedi contrariul.
ZăcAmintele din Munţii Apuseni şi exploatarea lor în Dacia
5.1. Caracteristicile zllcAmintelor din Munţii Apuseni
Zăcămintele de metale preţioase din vestul Transilvaniei prezintă anumite
particularităţi care le diferenţiază de alte surse folosite în antichitate pentru procurarea
argintului, cum au fost de exemplu minele de la Laurion sau cele din Peninsula Iberică.
În cadrilaterul aurifer din Munţii Apuseni de sud se regăsesc frecvent filoane de aur
nativ, volburi cu aur nativ sau filoane cu telururi aurifere. în aceste zăcăminte se
regăseşte şi argint în proporţii importante de până la 30%. Cu alte cuvinte, minereurile
aurifere vest-transilvănene conţin unul dintre procentele cele mai ridicate de argint din
'
147
I ·.uropa
.
În aceste condiţii, extragerea unuia dintre metale nu putea fi realizată în mod
i.:u totul independent de a celuilalt, în cazul unor exploatări de filon 148 • Mai mult chiar,
.~c poate presupune că raportul aur - peste 60%, argint - sub 30% din aceste zăcăminte
s-ar fi putut regăsi în producţia de obiecte finite din Dacia preromană, dar, tocmai în
nccst sens, evidenţa arheologică pentru perioada Latene-ului târziu este însă
i.:ontrastantă. Pe de altă parte, separarea argintului din minereurile aurifere (din aşa
numitul electrum) presupunea tehnologii complicate (de cementare sau sulfurare) 149,
111ai dificile decât procedeele de cupelare a galenei şi, potrivit unor opinii, ele ar fi fost
0
n1 greu practicate în antichitatea preromanăis . De asemenea, în rocile din Munţii
Metaliferi argintul se mai regăseşte şi în zăcămintele cuprifere sau de sulfuri
polimetalice, dar în proporţii modeste 151 , iar pentru exploatarea preromană şi chiar

5.

'" llanmann A 1968, 19 şi urm.
'" Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 542.
11 1
' Forbes R J. 1971, 180-181, 239.
"" Forbes R J. 1971, 244; ln cazul particular al metalurgiei preistorice din Dacia. dificultatea separ!!rii
11r11111tului din minereurile aurifere a mai fost semnalata şi de îtglăs G. 1892, 408, Stoicovici E., Stoicovici F.
I1>73, 542 („în metalurgia argintului din antichitate nu se cunoştea o metoda eficienta de separare a aurului de
111~1111 şi invers"), sau laroslavschi E. 1997, 18 şi 85.
''' Mutihac V., lonesi L. 1974, 565.
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5.2. Evidenţa exploatlrilor antice
În literatura consacrat! resurselor în metale preţioase din Munţii Apuseni
exploatate în antichitate se dezbate pe larg prezenţa şi obţinerea aurului, dar se vorbeşte
foarte rar ·despre exploatarea unor z.ăcăminte de argint. Dupil cum am arătat anterior,
analizele chimice efectuate de Axel Hartmann au evidenţiat indiciile exploatării unor
filoane de aur din Munţii Apuseni în epoca târzie a bronzului şi în Hallstatt-ul timpuriu,
epoci în care însă piesele de argint sunt quasi-absente în descoperirile arheologice.
Referindu-se la mineritul din Dacia romană, Dumitru Tudor arăta că „despre minele de
argint, aramă şi plumb ştim foarte puţin"uz. în mai vechea lucrare a lui Vasile
Christescu, dar şi în consistenta contribuţie mai recentă a lui Volker Wollmann,
informaţii referitoare la exploatarea şi prelucrarea în perioada provincială a argintului
din Carpaţi sunt extrem de sumare 1s3•
Descoperirile evocate pentru argumentarea unei industrii a cupelării galenei în
Dacia preromană nu prezintă elemente de datare convingătoare, iar încadrarea lor
cronologică în perioada provincială este mai plauzibilă. Potrivit lui Wollmann, „nu
cunoaştem până în prezent în Dacia cuptoare de topire pentru obţinerea argintului, nici
măcar gropi în care să fi avut loc cele două procese" şi anume topirea minereului şi
cupe larea galenei 1S4• În istoriografia românească o singură descoperire, realizată în
condiţii prea puţin documentate, a fost evocată în sprijinul atestării cupelării galenei
înaintea cuceririi romane. Mai întâi Pârvan şi mai apoi alţi cercetători ai Daciei
preroramne au accentuat semnificaţia descoperirii în 1804, „între nişte dărâmături" de
la Grădiştea Muncelului a unei impresionante cantităţi de galenă (1700 kg),
presupunând, . fftrl1 orice argumente, datarea acestora în epocă dacică m. Trebuie
precizat însă că pentru timp mult prea îndelungat au fost trecute cu vederea o serie de
indicii epigrafice care atestă prezenţa romană fennă în acea regiune şi mai ales pe acel
sitis6 .
Recent, cercetările „preventive/de salvare" de la Roşia Montană au oferit
câteva indicii noi în privinţa exploatărilor străvechi de aici. În interiorul minelor de aur

m Tudor D. 1960, 403. lnformatia sa potrivit cl!reia la Centum Putea ar fi fost organizalA o mina de argint
este contrazisa de informaţiile lui Wollmann V. 1996, 151-152 care semnaleaza aici exclusiv filoane de
cupru.
.
153
Christescu V. 1929; Wollmann V. 1996. O posibila exploatare antica a unui zacllmAnt de argint este
mentionatA doar într-o harta minieri austriaca de la 1766, în masivul Mllgura BAiţei ln care este marcai
amplasamentul unui pul „stravechi" (Wollmann V. 1996, 131, nt. 12.). Unele indicii la fel de imprecise sunt
mentionate la H11rtagani sau Dognecea (Wollmann V. 1996, 132 şi 153, nt. 128). Din pacate, în absenta unor
elemente de datare sigure, vechimea acestor exploatl!ri este incertll, iar atribuirea lor tot atât de ipotetica.
is• Wollmann V. 1996; 123.
5
" Pllrvan V. 1926, 594. Mai recent laroslavschi E. 1997, 19.
"" Opreanu C. H. 1998&, Opreanu C. 2000. Atelierele metalurgice de la Gradiştea de Munte, cercetate în anii
'50 sunt datate înainte de 106 p. Chr. do catre Glodariu L 1982, 120, pe baza unor piese de facturii romana(!)
considerate poate prea uşor ca importuri pretraianice. Vestigiile unor ateliere metalurgice descoperite tot aici
în 1988 şi care ar ilustra doua niveluri de calcare (I) au fost considerate iniţial ca post-traianice (v
MihAilescu-Birliba V. 1990, 98, n. 16 care reproduce comunicl!rile autorilor sApAturii), dar au fost ulterior
antedatate îndoielnic de Glodariu 1„ laroslavschi E., Rusu A 1992, 57 şi urm.
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romane din Masivul Câmic 157, dintre numeroasele probe de lemn supuse analizelor
izotopice C 14, două au indicat datări anterioare cuceririi traianice, însă nu trebuie
pierdută din vedere posibilitatea ca minerii din epoca provincială să fi folosit trunchiuri
tlliate mai devreme. În orice caz, aceşti doi indicatori cronologici pretraianici sunt
singurii de acest fel descoperiţi într-o cercetare arheo-minieră extinsă pe nu mai puţin
Je 5 km de galerie. Se presupune (!) „o primă fază de săpare a unor galerii simple în
epocă dacică, urmată de adâncirea şi lărgirea (s. n.) lucrărilor miniere în epocă romană.
Mai mult, intervenţiile modeme au deranjat (s. n.), la rândul lor, lucrările miniere
preexistente"tsR. Se poate pune întrebarea cum au fost identificate acele „simple
galerii" dacice, din moment ce ulterior, în epocă provincială şi apoi modernă ele au fost
lărgite! În orice caz, cercetările intreprinse de echipa condusă de Beatrice Cauuet nu au
evidenţiat încă ceramică sau unelte databile cert în epocă preromană. Astfel de rezultate
ilustrează mai degrabă dificultatea documentării unor exploatări miniere preromane în
Munţii Apuseni, în pofida unor cercetări metodice intensive.
Cercetările recente de la Roşia Montană desfăşurate în reţeaua minieră Câmic
I 3 au condus la identificarea, într-un context din care provin şi câteva lămpi romane, a
unui rulou de oxid de plumb (litharge), un subprodus al unei prelucrării individuale (!)
159
11 galenei (argintifere?), care ar indica, potrivit autoarei raportului
, existenţa la
~11prafaţă, în apropierea intrării în mina respectivă, a unui atelier de tratare a plumbului
argintifer (încă nelocalizat!). Se poate însă pune întrebarea dacă pe baza identificării
unui astfel de obiect (singurul până acum de acest fel!), putem argumenta existenţa
unui întreg lanţ productiv, inclusiv exploatarea unor zăcăminte de plumburi argintifere.
Potrivit rezultatelor eşantionărilor evocate în acelaşi raport şi pe care le-am datora unei
echipe de geologi de la Cluj, în reţeaua minieră Câmic 5 minerii antici ar fi putut
exploata o cantitate de aur şi de argint într-o proporţie surprinzător de asemănătoare cu
cca evocată de loannes Lydus 160 • S-ar părea că acest thopos vechi de aproape două
milenii revine mereu în actualitate.
Concluzia cea mai prudentă ai fi, poate, recunoaşterea imposibilităţii
evidenţierii până acum, în Munţii Apuseni, a unor exploatări preromane de metale
preţioase în general şi mai ales a argintului în mod special. Din această perspectivă,
tocmai raritatea pieselor de aur din Dacia preromană ar putea constitui un indiciu
consistent pentru conturarea unei activităţi miniere cu totul modeste, de-a lungul
lntrcgii perioade a Latene-ului târziu, tocmai într-o regiune atât de bogată în zăcăminte
nurifere. După cum afirma Ştefan Ferenczi, „de dragul adevărului trebuie să precizăm
161
d\ dovezile arheologice pentru însăşi exploatarea auriferă lipsesc cu desăvârşire" •

''' 1lnnmann A. 1968, 22: minereurile aurifere de la Roşia Montanll conJin cca. 25% Ag şi cca. 0,0 I% Cu.
'" <·auuet B. et alii 2003, 255-256. Publicarea rezultatelor cercetllrilor din 2003 nu au schimbat datele
p111blcmei. Asupra posibilitlJilor ca analizele radiocarbon sa fumizeze rezultate imprecise, Palincaş N. I 997a,
J1,.z9.

'"' Modul de publicare a acestui rapon nu ingAduie determinarea autorului sau autorilor textului din Cronica
• „,·cettJrllor arheolog/ce din Romdnia - campania 2003, Bucureşti, 2004, 283-288. Putem însA banui cll
n111uorea textului este Bl!atrice Cauuet, responsabila de sector şi nu Valentin Voişian şi Ovidiu Ţentea care
111111reaza în capul listei colectivului.
''"' Cauuet B. et alii 2004, 286: „anticii au putut recupera peste 6 kg de aur şi cel putin 12,S kg de argint...
Mrnlionam cu aceasta ocazie ca argintul reprezinta dublul cantitA\ii de aur".
'"' l'erenczi Ş. I 989a, 47, n. 38.
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S.3. Problema mâinii de lucru

şi

cea a

prospecţiunilor

Atât Florin Medeleţ, cllt şi Aurel Rustoiu recunosc amploarea pe care o
presupunea extragerea din minereuri a metalelor ~reţioase şi exclud posibilitatea unei
acţiuni individuale şi ocazionale în acest sens 62 • Ambii autori recunosc implicit
necesitatea organizlirii procesului tehnologic de exploatare a minelor la nivel
comunitar, dacă nu statal. În Dacia preromană, o astfel de activitate cu caracter quasiindustrial ar fi fost posibilă, potrivit unei păreri adânc încetăţenite în istoriografia
163
românească, numai „când dacii şi-au organiut un puternic stat centralizat" . Fără să
intru în rândurile de faţil într-o polemică privitoare la consistenţa acestei teze, ţin totuşi
să reamintesc relevanta afirmaţie a lui Strabo VII. 3. 11, potrivit caruia la moartea lui
Burebista, stăpânirea acestuia s-a fragmentat în patru (şi mai apoi în cinci!) formaţiuni
distincte 164 • Se poate considera că o structură de putere, desigur, redutabilă din punct de
vedere militar, dar care îşi menţine coeziunea numai atâta timp cât supravieţuieşte
conducătorul ei, în virtutea prestigiului şi prestanţei acestuia, cu greu ar putea fi
considerată un „stat unitar şi centralizat".
Dacă în Dacia ar fi existat comunităţi specializate de mineri „autohtoni"
înaintea cuceririi romane, se poate bilnui că prezenţa lor ar fi fost evidenţiată în
izvoarele epigrafice locale şi nu ar mai fi ~cut necesară colonizarea în Munţii Apuseni
de către statul roman a comunităţilor de mineri ilirici (Pirustae, Baritustae, Sardeates).
După cum reiese din recenta sinteză a lui Volker Wollmann, implicarea unor
comunităţi autohtone dacice în exploatările romane din Munţii Apuseni se întemeiazA
pe argumente prea puţin consistente şi este mai degrabă ipotetică 165 • Caracterul
„autohton" al necropolelor de epocă provincială de la Muncelu-Brad sau Boteş
Corabia, argumentat prin prezenţa unei ceramici „de tradiţie Latene'', este mai degrabă
discutabil, mai ales în absenţa unor indicii epigrafice explicite 166 • În schimb, populaţia
minieră de origine externă Daciei este abundent atestată de sursele epigrafice
167
repertoriate de Wollmann •
Prin unnare, la ora actuală cercetarea dispune de prea puţine argumente
concrete pentru susţinerea exploatării şi prelucrării sistematice şi de anvergură a
argintului în Dacia preromană. Absenţa unor vestigii arheologice de epocii dacicii
aparţinând în mod cert unor comunităţi cu specific minier obligă la reţinere în
susţinerea exploatării miniere a metalelor preţioase în cele două secole care au premers
cuceririi romană. Mai mult, dificultatea separării în antichitate a argintului din
zăcămintele aurifere aruncă încă o umbră de îndoială asupra originii locale a argintului
utilizat în orfevrăria dacică din Latene-ul târziu.

u' 2 MedeleţF.1993,

ll-12;RustoiuA.1996e,38.

u.1 Roman 8., Slntimbreenu A„ Wollmenn V. 1982, 12.

Asupra „efemeritltii" înfllptuirilor politice ale lui Burebiste, istoriografia româneasca a insistat mai puţin.
chiar şi Daicoviciu C. 1955, 48 recunoştea ca „statul cu greu închegat sub Burebista se destrame
odata cu dispariţia, prin violenţa, e 1nterneietorului".
15
'' Wollmann V. 1996, 155-159.
IM Wollmenn V. 1996, 157-158. Ar mei trebui adauget şi ca, în cercelllrile sistematice de teren aflate în curs
de desflişurare le Roşia Monteni pe o suprafaţA considerabila, nu au fost evidenţiate pana în prezent vestigii
arheologice certe anterioare cuceririi romane (informaţie Paul Damian).
167
Wollmenn V. 1996, 159-171.
1
"'

Totuşi,
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În lipsa unor informaţii consistente asupra exploatării pretraianice a
zl'lclmintelor de metal preţios, unii cercetători au sugerat că organizarea post-traianică a
activităţilor miniere în Munţii Apuseni nu ar fi putut debuta fără contribuţia
elementului autohton, bun cunoscător, desigur, al resurselor locale (v. supra§ I). Se
poate însă pune întrebarea dacă nu cumva primele prospecţiuni în Dacia nu vor fi fost
întreprinse tocmai de către de romani înaintea cuceririi traianice, poate în contextul
stabilirii raporturilor clientelare. dintre Domitian şi Decebal, când, potrivit lui Cassius
Dio LXVII. 7. 4, i-au fost trimise lui regelui dac nu numai stipendii în bani, ci şi
meşteri cu diferite specializări. Dacă printre aceştia se vor fi numărat şi persoane
însărcinate sau specializate în prospectarea zăcămintelor metalifere, nu vom afla poate
niciodată.

În orice caz, autorităţile romane (nu numai principele, dar şi legatii săi) erau
extrem de preocupate de identificarea şi chiar exploatarea resurselor de metale
preţioase din vecinătatea Imperiului. În acest sens este sugestiv episodul relatat de
Tacitus, în care un le~at al Germaniei Superior a iniţiat exploatarea unui zăcământ de
argint din Barbaricum 68 • Prezenţa timpurie în Dacia încă în timpul lui Augustus a unor
comandanţi romani este atestată în Res Gestae V. 48-49 şi a fost dezbătuta de Syme 169 .
Chiar dacă nu dispunem de indicii concrete în privinţa efectuării de către vreun
comandant roman a unor prospecţiuni miniere, putem bănui că în momentul cuceririi
traianice, promotorii politicii imperiale erau la curent, deja de mai bine de un secol, cu
realităţile sociale şi cu potenţialul zăclmintelor Daciei, astfel că această regiune nu
reprezenta o terra incognita pentru strategii romani. Din păcate însă pentru cercetarea
actuală, problematica legată de exploatarea preromană a zăcămintelor metalifere din
Dacia rămâne încă prizoniera domeniului incert al ipotezelor.

5.4.

Relevanţa

analizelor metalografice în stadiul actual al cercetlrii

Stadiul actual al cercetărilor metalografice efectuate asupra unor monede sau
obiecte de orfevrărie databile în Latene-ul târziu, se întemeiază pe un număr cu totul
modest de obiecte analizate, uneori după metode diferite, lipsite uneori de suficientă

"'' Tacitus, Annales 11. 20. 4-S. Potrivit lui Tacitus, legatul Gennaniei Superior. Curtius Rufus, probabil în
43 sau 47 p. Chr. ar fi patruns ln fruntea legiunilor sale în finului maniacilor, cu care Roma stabilise anterior
raporturi de arnicitia (Tacitus, Germ. 29) şi ar fi organizat exploatarea miniera a unui zacamânt de argint,
folosind ca mâna de lucru propriii soldaţi. Episodul sugereazll ci exploatarea de facto a unor zacaminte şi
proprietarea de iure a imparatului asupra unor mine sunt doua conjuncturi cu totul distincte. Aplicata în cazul
IJeciei preromane, o astfel de constatare ar evidenţia o data în plus inconsistenta teoriei monopolului regal
dacic asupra exploatarilor miniere.
"'' Syme R. 1971, 26-39. În istoriografia româneasca, numai Daicoviciu C. 1960, 293 recunoaşte ci „cel care
ii respinge (pe daci) şi unnareşte - pe Mureş - pini în inima Daciei e generalul M. Vinicius". O opinie
diferita la Pârvan V. 1926, 85, n. I. Semnificativ este faptul ci 1n legAturA cu posibila campanie a lui Vinicius
11 fost pusa aluzia la supunerea în timpul lui Augustus a dacicului Appulus (Conso/atio ad Liviam 387-388).
Potrivit lui Russu I. I. 1961, 85 şi unn„ acest Appulus ar putea fi identificat ca centru al apulilor, poate chiar
cu cetatea de la Piatra Craivii, a carei amplasare în prejma ,.cadrilaterului de aur" al Transilvaniei ar putea
sugera controlarea de clltre suveranii de aici a cllilor de acces cltre regiunile bogate în zacaminte aurifere. Nu
vom dispune poate niciodatll de indicii sugestive în privin\a unei similitudini între actiunea lui Vinicius şi cea
pe care avea sa o întreprinda câteva decenii mai târziu legatul Curtius Rufus in agro Mal/iaco (v. nota
precedenta).
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acurateţe 170 şi suferă mai ales de lipsa unei colaborări susţinute şi a unui dialog fecund

între arheologi şi partenerii lor fizicieni 171 • Analizele metalografice 172 au condus la
efectuarea câtorva observaţii şi remarci, nici pe departe lipsite de interes, dar au
evidenţiat şi unele ambiguităţi, precum şi limitele şi relativitatea unor astfel de
investigaţii.

Prezenţa aurului coloidal roşu în structura chimică a podoabelor dacice de
argint ar constitui, potrivit lui Stoicovici şi colaboratorilor, un indiciu al exploatării
resurselor locale de minereu 173 • Totuşi, unele piesele din tezaurul de la Bi:\lăneşti conţin
atât aur coloidal-roşu, cât şi granular negru, iar altele (cupa cu inscripţie de la
Sâncrăineni, sau o brăţară de la Bistriţa) ar conţine numai aur granular-negru 174 ,
prezentând abateri faţă de structura minereului local. Autorii analizelor chimice nu au
precizat, sau nu au fost în măsură să precizeze însă dacă această abatere ar trebui
explicată ca indiciu al unei surse externe sau dacă (mult mai probabil) este rezultatul
controlării de către orfevru a structurii chimice a aliajelor. Într-o altă contribuţie se
arată însă că deşi metalurgia locală dacică ar fi întrebuinţat „acelaşi metal de argint
(probabil aliaj pe bază de argint - n. n.) de compoziţii variabile atât la confecţionarea
bijuteriilor, cât şi la baterea monedelor" (probabil a monedelor locale), cu toate acestea,
„adaosul de cupru la monedele de argint era perfect controlat şi aplicat uneori cu
predilecţie (s. n.)"m. Prin urmare, structura chimică a pieselor de orfevrerie este
rezultatul tehnologiilor utilizate în atelierele de orfevrărie (!) şi nu oglindeşte în mod
nemijlocit structura zăcămintelor 176 • În acest caz, compararea structurii chimice a

1711
in cazul studiului Ţintea H., Kovăcs C. 1964, 469-472, similitudinile sau deosebirile structural-chimice
dintre podoabe şi monede nu au fost comentate şi nici nu sunt concludente, datorita modului de prezentare
sumara a rezultatelor analizelor. Concluziile analizelor metalografice efectuate pâna în prezent pe produse ale
orfevreriei dacice, aşa cum au fost ele prezentate în literatura, îşi vădesc caracterul lor extrem de general şi
relativ, dac! nu chiar derizoriu. Concluzia potrivit cAreia probele de la Perşinari, SAncrllieni şi dintr-o imitaţie
barbarii după un denar republican ar ilustra faptul că „tehnica bunii s-a menţinut mult timp" (Stoicovici E.,
Winkler I. 1967, 455), în ciuda diferenţei cronologice de peste un mileniu (!)sunt în milsură sa ridice vii
semne de întrebare în privinţa consistentei concluziilor.
171
De exemplu Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 375 men1ionează sec faptul ca piesele analizate ar fi fost
selecţionate de H. Daicoviciu şi C. Pop „pe criterii istorice'', care probabil nu vor fi niciodata precizate. În
ciuda numllrului cu totul restrâns al pieselor studiate, evidenţierea varietăţii sporite a structurilor chimice a
probelor studiate sugereazl o selectare mai degrabă nesistematicii a mostrelor de studiu. De exemplu, dintre
cele 36 de piese de orfevrerie considerate ca „dacice" şi examinate, numai 24 {douA treimii) sunt databile în
Latene-ul târziu (Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 19, nt. 2, citaţi şi de Iaroslavschi E. 1997, 87). În acelaşi
sens, Stoicovici E., Winkler I. 1967, 449 considerau cA topoarele de la Perşinari ar fi .dacice"!
m Metode chimice folosite: dizolvarea la cald a aliajului pe bază de argint în acid azotic concentrat, filtrarea
aurului de reziduu şi cântllrirea acestuia dupa splllarc, uscare şi calcinare la 800", precipitarea argintului din
soluţia de azotat de argint şi titrarea iodometrici a cuprului. Pentru descrierea procedeelor tehnice folosite
pentru obtinerea rezultatelor care stau la baza tuturor contribuţiilor lui Stoicovici, o prezentare mai
amanunţita la Stoicovici E., Stoicovici F. 1972, 375.
m Stoicovici E., Stoicovici F. 1972, 375: „aurul coloidal-roşu {... )pare a fi specific pentru minereul extras
din subsolul Daciei" şi „aurul coloidal-roşu nu rezultă din monedele de argint de provenienţll din afara
teritoriului Dacici". Aceiaşi autori aveau sa arate ulterior (Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 21) ca „aceste
minereuri conţin atAt aur coloidal (roşu), cât şi aur granular (negru)".
m Stoicovici E., Stoicovici F. 1974, 19-20.
175
Stoicovici E., Stoicovici F. 1973, 542.
176
Trebuie precizat faptul că şi în cazul unor analize de mare acurateţe (studierea izotopilor de plumb), sursa
maleriei prime a unor piese preistorice din metal preţios nu poate fi întotdeauna identificata cu precizie:
Pcrnicka E. et alii 1993.
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11liajelor diferitelor piese de orfevrerie, a monedelor sau a unor eventuale mostre de
zllcllmânt nu ar fi nici pe departe în măsură să ofere sugestii consistente în privinţa
originii locale sau nu a materiei prime folosite pentru obiectele finite.
O astfel de evidenţă care ilustrează mai degrabă relativitatea posibilităţilor de
determinare a sursei de materie primă a fost însă receptată în istoriografia recentă
dedicată epocii dacice într-un mod cu totul diferit: „ipoteza încetării exploatării
1ugintului în Dacia nu mai poate fi susţinută. Analizele fizico-chimice realizate de E.
Stoicovici pe monede dacice din sec. III-II a. Ch. şi pe podoabe dacice din sec. I a. Ch.
începutul sec. Ip. Ch. („.) au relevat exploatarea argintului local în întreg intervalul
rnenţionat" 177 . Lipsite de o infrastructură documentară consistentă, astfel de afinnaţii
oglindesc preocuparea pentru perpetuarea presupunerii unei interdependenţe strânse
între exploatarea minieră locală şi producţia de piese de orfevrerie din Dacia
preromană.

6. Concluzii
Problematica legată de circuitul metalelor preţioase în Dacia preromană ar
trebui înţeleasă, poate nu atât prin prisma unor ipoteze tentante, cum este cea a
monopolului regal, ci mai degrabă pe baza evaluării conjugate a stadiilor informaţiei
nctuale oferite de sursele literare, de evidenţa arheologică şi numismatică sau pe baza
precizărilor atât de utile pe care Ie-ar putea furniza discipline ca geologia sau
rnetalografia în privinţa zăcămintelor locale de aur şi argint şi a compoziţiei obiectelor
finite.
În stadiul actual al infonnaţiei, se poate considera că numai tezaurele de
rnonede „Coson" şi eventual legendarele loturi de stateri lysimachici (postumi?) din
1ona Munţilor Oră.ştie ar putea fi invocate în susţinerea unui anumit privilegiu exercitat
de grupul dominant de aici fie asupra unor modeste exploatări miniere, fie asupra
irnportului şi circulaţiei aurului în Dacia preromană. În schimb, difuziunea largă sub
11spect chorologic a tezaurelor de podoabe, de piese de port şi de denari şi drahme din
l>ucia preromană nu este însă în măsură să argumenteze pozitiv, ci mai degrabă
contrazice ideea unei centrali:zări a argintului în centrul din Munţii Orăştici sau în
oricare alt centru unic din Dacia preromană.
Contrastul dintre raportul aur-argint din zăcămintele Munţilor Apuseni şi
111portul ilustrat de numărul obiectelor finite de orfevrărie sau monede din aur şi argint
din Dacia preromană, inconsistenţa indiciilor privitoare Ia o exploatare intensivă a
1l\cămintelor locale şi inexpresivitatea analizelor metalografice realizate până acum,
pledează în mod precumpănitor pentru explicarea originii materiei prime a orfevrăriei
dncice prin facila reciclare parţială a loturilor de drahme şi denari republicani importate
111 prima jumătate a secolului I a. Chr. Originea materiei prime folosite în orfevrăria
dncică nu ar trebui căutată poate cu atâta insistenţă istoriografică în ipoteticele
exploatări preromane ale zăcămintelor din Munţii Apuseni care, după cum am arătat, cu
11.rcu ar fi fumizat argint în mod exclusiv şi într-o cantitate superioară aurului. Nici în
1111.ul emisiunilor lui Coson, ipoteza originii externe a materiei prime nu ar trebui
"' Rustoiu A 1996a, 48. În acelaşi sens, laroslavschi E. 1997, 118: „Contributia metodelor modeme de
Investigare (... ) a fost decisivii, ele demonstrAnd convingator (sic!) ca toate piesele avAnd în continui aur' nloidel roşu sunt confectionete din minereuri provenind din Transilvania'".
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exclusă, existând în acest sens unele argwnente sugestive, este adevărat, deocamdată
numai de ordin circwnstanţial-istoric. Analizele metalografice şi-ar putea aduce un
aport decisiv în lămurirea provenienţei locale sau externe a aurului lui Coson.
În explicarea fenomenului importului de monedă din metal preţios, dar şi în
privinţa unui posibil import de tehnologie minieră, nu ar trebui să se piardă din vedere
identitatea furnizorului şi a beneficiarului, precum şi potenţialele lor interese. Pentru
explicarea fenomenului importurilor (atât de obiecte cât şi eventual de tehnologie) în
Dacia preromană, ar trebui luată în considerare cu precădere raportul dintre o superputere politică şi economică aflată în plină expansiune şi o comunitate etnicii (sau poate
chiar polietnică ?) aflată într-un proces de reorganizare social-economică (indicată de
intensificarea constituirii de aşezări de dimensiuni mai mari, adesea fortificate) şi
preocupată de transformarea sistemului de reprezentare simbolică (sugerată de
schimbările majore în domeniul ritualurilor funerare şi de elaborarea unui repertoriu de
piese de orfevrerie original). Într-o astfel de conjunctură culturală, impactul pătrunderii
marii mase de monedă romană nu ni-l putem închipui decât major. Acel grup social
care a putut avea şansa să beneficieze în mod preferenţial de afluxul de importuri
romane, a dobândit pe plan local un prestigiu deosebit şi o poziţie dominantă de
invidiat. Se poate presupune că prin redistribuirea controlată a bunurilor de prestigiu
(mai ales a loturilor monetare de import), grupul respectiv putea dobândi o autoritate
care să îi permită reorganizarea şi ierarhizarea societăţii din mijlocul căreia provenea,
potrivit intereselor sale specifice. Renunţarea la afinnarea prin emisiuni monetare
locale a unor autorităţi regionale, determinată probabil tocmai de afluxul denarilor şi al
drahmelor şi poate mai ales abundenţa temporară a acestei monede de argint aflate în
circulaţie în Dacia preromană au oferit condiţiile favorabile unei rapide reconfigurări a
principiilor de exprimare simbolică a elitelor, prin constituirea unui spectaculos
repertoriu de însemne şi embleme ale statutului social conţinute în tezaurele dacice.
Exercitarea unui anumit control asupra circuitului metalelor preţioase (resurse,
prelucrare, redistribuire) de către elementele suprastructurii dacice nu trebuie infirmată,
dar nici nu trebuie absolutizată, cu atât mai mult cu cât cercetării îi lipsesc
instrumentele conturării unei imagini detaliate şi amănunţite a realităţilor social178
politice şi economice din Dacia preromană . Se poate însă presupune că elitele locale
grupate în jurul unor centre de putere erau beneficiarele producţiei, circulaţiei şi
manufacturării bunurilor simbolice realizate din metale preţioase, în virtutea unor
convenţii şi reglementări sociale curente, asemănătoare poate în anumite privinţe
dreptului cutumiar şi privilegiilor medievale, însă nici pe departe monopolului statal
modem de tip capitalist. În aceste condiţii, se poate pune întrebarea dacă nu cumva
dăinuirea îndelungată în istoriografie a teoriei „monopolului regal" dacic asupra
metalelor preţioase, nu a avut drept consecinţă eludarea explicării provenienţei
metalelor preţioase în Dacia preromană prin conjWlcturi conforme cu evidenţa
arheologică, numismatică şi geologică, dar mai puţin tentante şi poate, aparent
depreciative pentru prestigiul modem al elementelor etnice locale, şi anume aceea a

. ""În ciuda numeroaselor eforturilor interpretative din literatura de specialitate moderna (Crişan I. H. 1977,
· 209-217, cu literatura), trebuie recunoscutll precaritatea informaţiilor oferite de sursele literare (Flavius
Josephus, Ant. Jud. XVIII, I. 5; Iordanes, Getica 32) în privinţa structurilor, mecanismelor şi relaţiilor sociale
din Dacia preromanA.
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unei intense reciclări a masei monetare de import, pe fondul unor exploatări locale a
metalelor pretioase cu totul modeste, poate mai degrabă incidentale, de-a lungul
I erioadei târzii a Latene-ului.
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CONSIDERATIONS REGARDING THE THEORY OF THE DACIAN ROY AL
„MONOPOL Y" ANO THE CIRCULA TION OF THE PRECIOUS MET ALS
IN THE PREROMAN DACIA
Abstract
The hypothesis of the exercise of a Dacian royal „monopoly" on the resources
und the tumover of the precious metals was enunciated in the Romanian archaeological
litcrature about the ante-roman Dacia, in order to explain some particularities regarding
lhc accounts of the object made by precious metals from the present territory of
l<omania at the end of the Latene period (the rarity of the gold, the quasi-abundance of
lhc silver), in accordance with the information offered by the literary sources regarding
1he riches captured by the Romans after the defeating of Decebal.
In the actual stage of information, it could be considered that only the hoard
„Coson" and possibly the legendary batch of posthumous Lysimachian stateri from the
c>răştie Mountains zone could be mentioned for the supporting of a certain privilege
practiced by a dominant group from here either on some poor mining, or on the import
1111d the circulation of gold in ante-roman Dacia. On the other hand, the spreading of the
lrcasures of silver adomments, pieces of costumes and of denarii and of drachms from
unie-roman Dacia does not argue positively, but rather contradicts the idea of a
<.:cntralization of the silver in the center from the Orăştie Mountains or in any other
unique center from ante-roman Dacia.
The contrast between the ratio gold-silver from the deposit of Apuseni
Mountains and the ratio illustrated by the number of the goldsmith's finished object or
11.old and silver coins from the ante-roman Dacia, the fattiness of the clues regarding an
intensive exploitation of the local deposits and the inexpressive metallographic analysis
1ha1 had been effectuated until the present moment plead for the explanation of the
origin of the raw material of the Dacian goldsmiths' artifacts due to the easy partial
rccycling of the batches of Roman republican drachms and denarii imported in the first
half of the 151 century B. C. The origin of the raw .material used by the Dacian
p,oldsmiths should not be so insistently sought in the hypothetical ante-roman
cxploitation of the deposits from the Apuseni Mountains which could hardly had
provided silver exclusively and in a higher quantity than the gold.
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