SAP ATURILE ARHEOLOGICE DE LA BERINDIA
DE
S.

DUMITRAŞCU ŞI

I. ORDENTLICH

ln anul 1965 în timpul unor.' cercetări de suprafaţă efectuate pe terasele aparţinătoare rîului Crişul Alb, în zona localităţii Sebiş, am
fost sesizaţi că nu departe de localitatea Berindia ( c. Buteni, azi j.
Arad), pe un deal numit „Şindrioara", se găsesc la suprafaţă numeroase fragmente ceramice „antice". ln urma investigaţiilor efectuate la
faţa locului, s-a putut constata pe baza fragmentelor de
ceramică,
strînse la suprafaţă, că avem de-a face cu o aşezare aparţinînd populaţiei dace 1 •
Pe baza acestor date, în planul de săpături al muzeului din Oradea,
au fost incluse în anii 1966 şi 1967 cercetări arheologice în localitatea Berindia, mai precis pe dealul ce poartă numele de Şindrioara.
Dealul Şindrioara (fig. 1.2) ce măsoară în înălţime 230 m se ridică
din lunca Crişului Alb, ca un deal insolit. Prin amplasarea sa, domină
aproape întreaga zonă de est a Ţării Zărandului, închizînd în acelaşi
timp şi accesul în Depresiunea Bradului. Dealul se prezintă ca o fortăreaţă naturală, datorită pantelor sale extrem de abrupte şi foarte
greu accesibile. A5ezarea propriu-zisă este amplasată pe vîrful dealului care formează un platou relativ întins.
Prima campanie de săpături a avut drept scop: 1. delimitarea ariei
aşezării; 2. de a stabili dacă platoul prezintă urme de fortificaţie artificială; 3. dacă platourile intermediare au fost sau nu locuite şi 4. de
a stabili apartenenţa aşezării.
1n funcţie de aceste obiective propuse prima campanie de săpături
s-a desfăşurat pe două planuri şi anume: fiecare terasă intermediara
a fost secţionată în diagonală, iar platoul superior cu cinci şanţuri de
control, amplasate pe laturile platoului de aşa manieră încît să inter.
1
S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Aşezări şi descoperiri dacice din nord-vestul României din sec. III. 1.e.n. - li. e.n., în Sargelia, VIII, Deva, 1971, p. 48, pi. III-IV;
S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor
Apuseni, în Crisia, II, 1972, pp. 125-172.
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sedeze o parte din platoul superior dar să se continue şi pe primul
sublatou.
I
Chiar clin primc>le observaţii s-au putut elucida două fapte d0osPbit
d(' importante 1. platourile intermediare nu au fost locuite, nki rnă
c ar sporadic; 2. platoul superior, pc margini, nu prezintă urmcle mei
unui sistem artificial ele fortificaţie, în speţă şanţ de apărare, ziduri sau
palisade ele lemn. Posibilitatea existenţei unor şanţuri de apărare• Ic-am
eliminat aprioric datorită faptului că patul de stîncă, se -află la o aclincimc rc'lativ mică, faţă de solul actual, deci posibilitatea tehnică a executării unor şanţuri trebuia exclusă. Urme de ziduri sau palisade dC'
asemenea nu au putut fi sesizate, în nici unul dintre şanţurile trasatP
· ele noi.
Aşa cum s-a mai menţionat, în această campanie, pc platoul superior au fost trasate 5 şanţuri de control (A, B, C, D, E).
Secţiunea A a fost trasată pe versantul spre localitatea Bcrindia
perpendiculară de pe marginea platoului înspre interior, pe o lungime
de 46 cm, cu o lăţime de 1,20 m. ln medie stratul cultural ce suprapunea direct patul de stîncă, nu depăşea grosimea de 25-30 cm, incluzînd şi humusul actual. Numai între metrii 3 şi 12 acesta prezintă
o grosime ceva mai mare (în unele locuri atingînd chiar 40 cm), unde
şi materialul arheologic era cu ceva mai numeros. Acesta din urmă,
se compunea aproape în exclusivitate din ceramică, pe de o parte
lucrată cu mîna, iar o cantitate mai mică lucrată la roată. Ca o observaţie pentru toată aşezarea, că datorită stratului cultural extrem
de subţire, ce suprapunea direct patul de stîncă, iar pe de altă parte,
datorită unor arături recente, materialul ceramic se prezintă extrem
de fragmentar.
S.B. a fost trasată pe versantul înspre Crişul Alb, avînd o lungime
de 13 m şi lăţimea de 1,20 m. S-a putut sesiza un singur nivel cultural
ce nu depăşea grosimea de 20-30 cm şi suprapunea direct patul de
stîncă. Nu s-a putut sesiza urmele nici unei locuinţe, deşi s-au găsit
urme sporadice de fragmente de chirpici.
S.C. a fost trasată perpendicular pe marginea platoului pe versantul înspre localitatea Buteni, avînd o lungime de 16 m şi aceiaşi lă
ţime ca celelalte 1,20 m. Incepînd de la 15 cm s-a dat pe patul de stîncă.
Din punct de vedere arheologic şanţul a fost steril, exceptînd cîteva
fragmente mărunte de ceramică.
S.D. a fost trasată tot pe versantul înspre localitatea Berindia în
dreptul şanţului A, pe primul subplatou. Avea o lungime de 21 m şi
lăţimea tot de l ,20 m. Humusul actual extrem de subţire, suprapune
direct patul de stîncă. Exceptînd cîteva fragmente mărunte de ceramică, provenite din scursură, şanţul din punct de vedere arheologic
este complet steril.
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S.E. a fost trasată pc panta platoului, pc o lungime de 35 m, continuînd spre interiorul platoului încă 15 m, lăţimea qencrală fiind tot
de 1,20 m. Şanţul este paralel cu şanţul C, amplasat fiind la o distanţă
de l 00 m, spre localitatea Buteni. Porţiunea din şanţ cc străbate panta
platoului, Pstc complet sterilă din punct de vcderc arheologic. Porţiunca de 15 m ce intersectează platoul se prezintă sub forma unui
singur nivel cultural gros în medie de 25-30 cm cc suprapune direct
patul de stîncă. Materialul arheologic - compus în exclusivitate din
ceramică cste extrem de sărăcăcios.
După această primă campanie s-a putut constata că deşi platoul
superior a fost locuit, totuşi această locuire, nu se prezintă sub o formă
unitară pe toată întinderea sa. Porţiunea cea mai locuită, fiind latura
vestică, spre actuala localitate Berindia. Cu toate insistenţele noastre
nu s-a reuşit delimintarea decît a unui singur nivel cultural, fapt explicabil într-un fel datorită grosimii sale extrem de reduse (25-30 cm)
cît şi faptului că dedesubt urma nemijlocit patul de stîncă, ce nu permitea sedimentarea unor straturi mai numeroase.
Pornind de la aceste premise, în campania din anul următor 1967 · - s-a procedat la deschiderea a două casete, în dreapta şi stînga
şanţului A, unde în campania anterioară s-a putut „recolta" cantitatea cea mai mare de fragmente ceramice. Fiecare din casetele ce au
primit denumirile de CA şi CB au avut dimensiunile de 12/12 m.
D_in aceste două casete a fost descoperit tot un singur nivel arheologic nedepăşind în medie 30-40 cm grosime dar extrem de bogat
în ceramică. Aceasta din urmă şi în acest caz s-a prezentat extrem de
fragmentară, cu atît mai mult cu cît tocmai această porţiune din platou a fost mai intens cultivat.
Important însă este faptul că în caseta C A începînd ele la 32 cm
s-a putut surprinde o „groapă" cu pereţii drepţi ce se adîncea la 60 cm.
Avea o formă rectangulară cu laturile de 4,50/3,80 m. în interior s-a
găsit o marc cantitate de ceramică, fusaiole (Pl. XXII fig. 9, 10), cîteva
obiecte de fier (PI. XXIII fig. 1, 5) cît şi două fragmente de mărgea
(fig. 19). De asemenea în colţul sud-vestic a fost descoperită o vatra
de foc de formă rotundă cu diametrul de 70 cm construită direct pe
fund1:1l „gropii". lndicînd după formă, dimensiuni şi în special pe baza
0xistenţei vetrei de foc, se poate afirma cu siguranţă că este vorba
de un scmibordci. Adîncimca mică şi cantitatea extrem de mare de
lemn carbonizat, găsit atît în interior, cît şi în jur, indică clar că partea superioară a locuinţei, ce se înălţa deasupra pămîntului, era construită din lemn.
1n cele ce urmează se va prezenta pc categorii materialul rezultat
din cele două campanii de săpături.
I. ORDENTLICH
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I. INVENTARUL DESCOPERIT ÎN AŞEZARE
CERAMICĂ

A.
1. Vase modelate din

a) S-au

Olărie lucrată

pastă

bine

aleasă,

cu mîna

de culoare

păstrat

neagră,

fătuite

mai multe fragmente de buw provenind ele- la reciun fel de chipuri sau vase - borcan de dimensiuni
„uriaşe", în raport cu exemplarele obişnuite şi atît de caracteristic0
ele vase - borcan. ~Jăsite în toate- aşezările dacice clin epoca arhaico.
sau clasică (sec. II. î.e.n. - I.e.n.). Astfel este o buză „uriaşă" de vas
borcan (Inv. Nr. 4 032), arsă secundar pînă la zgurificare, o altă buză
de vas-borcan cu profil celtic (Jnv. Nr. 4 031) şi o buză de „chiup"
avind trasă sub ea o nervură, anunţîncl chiupurile veritabile de mai
tîrziu.
b) Vas ele formă bitronconică, ornamentat cu butoni în formă de
mamelon, de veche tradiţie hallstattiană este reprezentat în aşezarea
de la Berindia prin mai multe fragmente (Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 031,
4 033, 4 034). Butonii sînt mai mici (un fel de prinzători), aşezaţi drept
sau în poziţie oblică pe pereţii vaselor respective (v. pl. V/1-4).
c) La Berindia s-au găsit numeroase buze de fructiere negre, făţuite,
lucrate cu mîna. Sînt, în genere, de două tipuri: cu buza mai îngustă,
dreaptă (Inv. Nr. 4 030, 4 031) şi cu buza lată, puternic arcuită, uneort
(Inv. Nr. 4 032, 4 033). Unele exemplare nu sînt făţuite (lustruite),
avînd o culoare neagră mată (v. pl. XVI). Picioarele, goale în interior,
mai păstrează „coastele" de la modelare, uneori fiind întărite spre
talpă cu un fel de nervuri
care le asigură o mai marc stabilitate
(v. pl. XVII/1, 2). Două fragmente ceramice, lucrate, de asemenea, cu
mîna, cu slip negru de factură remanent hallstattiană au fost arse
după cunoscuta tehnologie „celtică", din pastă aleasă, cu un strat cără
miziu în mijlocul profilului rupturii peretelui şi cu două straturi ncqre
la margine, după care urmează slipul negru caracteristic (Inv.
Nr. 4 033, 4 034). Nu lipsesc nici fructierele lucrate cu mîna, de culoare cărămizie, arse mai slab, neglijent sau intenţionat, în contact
c-u aerul (deci ardere oxidantă), de aceeaşi formă şi aspect ca şi cele
de culoare neagră lustruite sau nelustruite (Inv. Nr. 3 '390, 4 031, 4 034).
d) Tot din pastă bine aleasă, care după ardere are culoarea neagră, s-au modelat căni cu toarta uşor supraînălţată
deasupra buzei,
mai păstrînd un mic umăr, · rămăşiţă ce se poate lega tot de maniera
arhaică,
hallstattiană de modelare a ceramicii,
a cănilor cu toarta
supraînălţată (v. pl. XV).
piente mari -
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2. Vase modelate din
negricioasă

-

murdară,

pastă

l. Ordenllich

grosieră,

cu aspect

8

de culoare cărămizie sa11

zgrunţuros.

a) Vase-borccm. Cele mai numeroase fragmente ceramice d0scop0rite în aşezar0a de la Bcrindia provin de la vase-borcan cu pereţii
drepţi sau arcuiţi, ornamentaţi sau neornamentaţi.
J\1otivele plastice folosite la ornamentarc'a vaselor-borcan rămîn în
aria simplă, ţărănească a ceramicii dacice de un efect artistic robust.
direct, nocăutat. Se foloseşte brîul: simplu (lnv. Nr. 4 032, pl. 1/1 L
crestat (pl. J/2-8; Jnv. Nr. 4 029, 4 030, 4 033, 3 690), alveolat (pl. JJ/29; pl. JII/1-6; Jnv. Nr. 4 030, 4 031, 4 032, 4 034, 3 688) sau în formă
de funie (pl. IV/2, 8; Jnv. Nr. 4 029, 4 031, 4 033, 4 034). Sînt aşezate
în majoritatea absolută a cazurilor orizontal, deci concentric, paralele
cu buza şi fundul vasului şi în cazuri mai rare vertical cîte unul sau
rlublate (v. pl. III/3). Mai rar se alveolează şi buzele (Inv. Nr. 4 030)
sau chiar torţile unor vase, nu exclus tot în formă de borcan (pl.
IV/G). Brîurile au fost modelate după terminarea vaselor şi în majoritatea cazurilor se lipeau pe pereţii acestora din care pricină se dezlipesc uneori uşor, mai ales la vasele care nu au fost arse sufici0nt.
Nu mai puţin numeroase sînt la Berindia fragmentele
ceramic0
ornamentate cu butoni, mari şi robuşti, simpli şi aplatizaţi (lnv.
Nr. 4 029, 4 030, 4 031, 4 032, 4 033, 4 034, 3 690; pl. V/5-8; pl. VI/38), aplatizaţi cu alveolă în mijloc, un fel de apăsare cu vîrful d0qetului (pl. VII/1-7; Inv. Nr. 4 029, 4 031, 4 032, 4 033), aplatizaţi şi cu
mai multe alveole, apăsare cu vîrful degetelor (lnv. Nr. 4 029, 4 03'),
4 031, 4 033; pl. VII/8, 9; pl. VIII/1, 5) şi incizaţi cu un motiv cruciform (pl. VIII/2-4, 6-7; Inv. Nr. 4 030, 4 639). Butonii pot fi un0ori
prinşi în şerpuirea unui brîu, înconjuraţi sau dispuşi de o parte sau
de alta pe ductul acestuia. Uneori brîurile pornesc în formă d0 raz0
de la un buton central. formînd pe pereţii vasului ghirlande de brîuri
sprijinite pe butoni ca într-un joc de ghirlande şi buchete de flori.
Combinarea motivelor plastice butoni, brîuri cu cele incizate, scot
ornam0ntica dacică din monotonia la care este condamnată oric0 producţie utilitară, de mare scrie, impusă de nevoile cotidiene ale vi0ţii,
în trecut ca şi mai tîrziu.
J\1otivele incizate nu sînt prea des folosite pe ceramica dacică lucrată cu mina de la Berindia. Nu putem vorbi de o sărăcie căci se folosesc
majoritatea motivelor incizate de pe cc>ramica dacică în genere>, ci d0
numărul redus de vase ornamentate în acc>astă manieră. Mai mult0
fragm0nte, provenind de la unul sau mai multe ,·ase, sînt ornam0ntate
cu sfoara (pl. JX/1-8; Inv. Nr. 3 638, 3 688, 4 029, 4 031, 4 034). Linii
simple sau în val, uneori alternînd, linii verticale sau oblice, în formă
de ghirlandă au fost incizate pe pîntecele vaselor, sub buze sau uneori
în jurul butonilor cu care formează motive ornamentale de un potolit.
dar nestins efect artistic (pl. X/1-9; Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 031 ).
Striurile (Besenstrich), vechi motiv autohton sau preluat din olăria
celtică, ornamentează uneori în întregime pereţii vaselor-borcan, dis-
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puse verti cal, orizontal - concentric, în fo rmă de ghirlandă, mai de se
s au mai rare , dînd s upl e ţ e ş i unicitate tipului de v a s -b orcan atît de
comun (v. pl. XI / 1-6; Inv. r. 4 029, 4 030, 4 031, 4 033, 4 034). Un
fragm en t d e buză d v a s -bor can mai p ă str a z ă profilul v as lor celtice
lu crate la roată, cu buza în gro ş a tă, în tărită prin linia d sub e a ş i
o rnamentat în într eg ime cu striuri (Inv . r. 3 688) .
Prin stampar e sau ciupire s-au obţinut mai multe tipuri de o rnamen te alveolate, în form ă de fagur e (pl. XII /6), dispuse or izontal, vertical sau comb inate (pl. XJI / 1-5; Inv . r. 4 030, 4 031, 4 034). Un motiv mai rar înt îln it este barbotina, cu care se a cop e re au, probabil, în
între gime p e r e ţii v aselor (Inv . r. 4 029 ; pl. XII /7- 8) .
b) Ceşti dacic e . Cu n oscutele ceş ti da ci ce, de formă tron co nică , cu
o t oar t ă, lucrate di n pastă d e gr es ată cu nisip, cu to ar ta prin s ă sub

Fig. 4. Beri nd ia „Deal ul

Ş indri o ara",

Ce a ş c ă .

Fig. 5. Be rindia „Dealul

Şindrioara",

Ceaşcă.
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şi

ar uindu-s p înă la fund sau d asupra fundului, apar de tul
n t ş i la Berindia. Dăm mai j o d seri re a ş i di m n iunil
ş ti
e s -au putut recon titui:
1.
a şc ă cu o t o a r tă ar pom ş t de la buz ă p î nă la fu nd . Înăl ţi m a 5, 4 cm, diam trul gurii 8,5 cm ş i al fundului 4, 5 cm . E te lu c rat ă din lut de gr es at cu ni ip cu bolul mar . Mai pă s tr a z ă urm
d'
funi n gin p fund . Inv . r. 3 680.
2. C eşc uţ ă mi c ă, lu c rată din pa t ă groa ă el culoar
u o t o artă. înălţim e a 4,5 m, diam trul fundului 3,2 m;
pa r t ă . Inv.
r. 3 679.
3. c a ş că cu o toar t ă, lucrată din pa s tă c ăr ă mizi e , gro i r ă ,
u
toarta pornind de sub bu z ă, fără să se îmbin c u fu n dul. în ălţim a
7,5 m, diam trul gurii de 13,3 cm, al fundului d e 6,5 cm. In . r. 3 8 1.
4. e a ş că mar
u o t oartă c pom ş t d sub bu z ă ş i nu
un ş t
u fundul, lu c rată din pas t ă u a pect zgrunţuro , de culoare căr ămi z ie - g ălbui .
re înă lţim a de 10,5 cm, diam e trul gurii de 19,4 m ş i
al fundului de 6,7 m. Inv. 1 r. 4 020 .
5. Cea ş ă cu o t oar t ă
porn ş t e de sub buză .,,i
îng măn a ză
cu fundul. Este lucrată din pastă u nisip, aspră la pipăit, gro i e ră, de
culoare c ărămiz i -gălbui e . Ar înăl ţim a d 9,8 m, diam e trul gur ii
d 17 cm şi al fundului de 7,5 cm. Inv. r. 6 680.
<le fr c
îtorv a

Fig . 6. B rin d ia „O alui

indrioara",
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6. Ceaşcă mare, cu toarta prinsă la mijlocul peretelui oblic (pl.
XIII/I), de culoare negricioasă, lucrată din pastă grosieră, cu înălţimea.
de 11,5 cm, diametrul gurii de 20,5 cm şi al fundului 7,5 cm. Inv.
'.'Jr. 4 017.
Ceştile (pi. XIII/1-4; fig. 1, 2) sau fragmentele de ceşti şi de buze
(Jnv. Nr. 4 031, 4 033, 4 034) nu sînt ornamentate (pi. XIV/1, 2, 4-7).
Excepţie face buza din pi. XIV/3 ornamentată cu linii incizate dispuse~
în formă de brăduleţ.
c) S-au mai păstrat, lucrate din acelaşi fel de pastă şi cu aspect
tehnologic asemănător, două văscioare în formă de bol (pl. XIII/6, 7),
un văscior-borcan ce mai păstrează încă trăsăturile formei vechi bitronconice (pl. XIII/5; înălţimea 4,5 cm; diametrul gurii 3,7 cm, al
fundului 4,3 cm, de culoare cărămizie; Inv. Nr. 1 631) şi un bol-strachină (fig. 6; cu înălţimea de 4,4 cm, diametrul gurii de 3,7 cm şi al
fundului de 4,3 cm, de culoare cărămizie; Inv. Nr. 4 037).
d) Amintim, de asemenea, un fel de cupă cu picior scund sau mai
degrabă un fel de „pahar" grosolan, cu picior lucrat din pastă cără
mizie (pl. XVIII/8).

B.
I. Vase modelate la

Olărie modelată

roată

din

pastă fină,

la

roată

de culoare

cenuşie,

cu aspect

săpunos.

a) Fructiere. Din pastă cenuşie fină, de culoare cenuşie-alburie, cu
aspect săpunos s-au modelat fructiere cu buze late, uneori arcuite
(Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 032, 4 033, 4 034) sau cu buze înguste, uşor
curbe sau drepte (Inv. Nr. 4 029, 4 030, 4 032). Un fragment ceramic
mai păstrează urmele motivelor obţinute prin lustruire, după ardere
(Inv. Nr. 4 030). Picioarele acestor fructiere puteau să fie mari sau
mici, întotdeauna goale în interior (Inv. Nr. 4 029, 4 032, 4 034) ori
masive (v. pi. XVIII/4). Uneori picioarele erau modelate special, mai
păstrează urmele coastelor din interior, cu nervuri de întărire la baza
tălpii (Inv. Nr. 4 032, 4 034).
b) Oale de formă uşor bitronconică sau cu pereţii arcuiţi şi fund
inelar s-au lucrat, de asemenea, din pastă cenuşie cu aspect săpunos,
neornamentate (Inv. Nr. 3 688).
c) S-au păstrat mai multe torţi lucrate din pastă cenuşie provenind
de la oale cu torti (v. fig. 7). Oală burtoasă, largă, lucrată din pastă
cenuşie bine aleasă, cu o toartă întărită cu o nervură pe mijloc, păs
trată fragmentar, (Inv. Nr. 3 686), sau de la ulcioare (Inv. Nr. 4 032,
4 033, 4 034). Unele torţi sînt întărite cu nervuri pentru a li se mări
rezistenţa.
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Cas tron .

d) Cas t roane. Cel mai m ulte cioburi c nu ş ii găsi t în aşezar a d "
la Be rindia provin de la ca stro a ne simple cu buz a îngro ş ată (Inv.
r. 4 030, 4 032, 4 034), fără t orţi (pl. XJX/ 1-10) sau cu t orţi, d eve nind un f 1 d e căni mari p ent ru lichide (lapt , apă te .) v. fig . 8. (C a tro n cu o t oar t ă, de culoare ce nu ş i e -alb i cioasă, lucrat la roată, cu
fund inelar. înălţime a 1O cm, diame trul gurii 15 cm ş i al fundului
6,5 cm . Par e a fi o cană mare p entru lichid ).
cest e oale, ulcioare , căni s au cas troan au avut fundul drept s au
inelar (Inv.
r. 4 029, 4 031, 4 032, 4 033, 4 034 , 3 688, 3 690) . Este o
do v adă că fund ul inelar se folo s a în, Dacia cu m u lt îna inte d
po ca
romană ş i pare a fi o influ e nţă c ltică (v. pl. XX) .
Unele dintre aces te fragm ente ,
dr p t, d es tul d e rar , sînt ornam ntat e u linii fin , simpl s au în v al încizat (Inv . r. 4 029, 4 03 2,
4 033; pl. XXII/1 - 5, 6) au obţinite prin lustruire , după a rd r (Inv .
r. 4 032) .
) S-au păs tr at cîteva cioburi de la fundul ori din p r e ţi i un or
r ecipi nte , d culoare c nu ş i , luc rate la ro a tă, după pă r erea noastr ă
c hiupuri, p n tru apă sa u grăunţ (pl. XXI /4, 5) orna m n tate cu linii
s impl ş i în v al (lnv. r. 4 033) .
2. Vas e mode lat e la roat ă din pa s t ă bin e al e a s ă, de culoare cără mi z i e , cu aspect

să puno s .

a) Cană cu o t o art ă (u n fe l ele u lcior) ş i fun d in Iar, st orna m n t ată la baza gîtului u o l ini în v al înc a d rat ă d e do u ă linii si m p l , o bţi n ut prin ap ăs ar
au lus truire dup ă ard r e a v a ulu i, în alt ă
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de 34,8 cm, diame trul gurii de 14,8 cm şi al fu ndului d e 10,9 cm. Este
l ucrată din pa s tă că rămizi e . bine al e asă ,
cu asp ect să pu nos. Inv.
r. 4 883 (v . fig. 9).
b) Fragmente de p e r e ţi d e vase mari ornam en taţ i cu benzi de linii
s imple ş i în val, de culoa re că ră mizi e (lnv . _ r. 4 030, 4 034, 3 688)
. fi g. 10.

Fig. 10. Berindia „Dealu l Sindri oara", F ragm e nte de pere ti de vase o rname ntate
cu be nzi de v aluri s imple in ciza te.

Fig. 11.
Berindia „Dea lul Si ndri oara", Fragment e buze chiup ornam en tat e cu cres t turi.
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c) Oale, castroane, străchini. S-au păstrat mai multe cioburi el<'
buze de oale, castroane sau străchini, ele culoare cărămizie. De lu
an,stea par să provină şi fundurile ino lare de aceeaşi culoar0 ( I 11\ •
Nr. 4 031) sau torţilc de formă tubulară sau late cu nervuri de înt8rire pc mijloc.
d) Chi11p11ri. Mai multe fragmente de buze groase, late, part'-se de
pron,nienţă sudică?, ornamentate pe margine cu crestături (\·. fig. 11)
sau buze modelate în trepte,
un fel de faţete proeminc,ntc
(Im·.
Nr. 4 029, 4 030) şi funduri inelare (de fapt veritabili colaci, Im·.
Nr. 4 032, 4 033, 4 034) sînt rămăşiţele modeste ale unor mari rec:piente, ale unor chiupuri dacice, modelate din pastă bună, de culoar<'
cărămizie şi aspect zgrunţuros. De acelaşi tip, pastă şi formă, dar de
culoare cenuşie zgurificată, rezultată în urma unei arderi secundar,~
s-au păstrat şi alte fragmente de chiupuri, cu aspect zgrunţuros, cu
buza faţetată în trepte (lnv. Nr. 4 032).
Este dovada concretă a întrebuinţării chiupurilor de către daci,
în vestul României, pe Crişul Alb, înainte cu mult de cucerirea Dacic·i
de către romani. Forma unora dintre aceste chiupuri - cele cu buza
lată, ornamentată pc margine cu crestături ar putea să ne îndemne
qîndul spre găsirea unei origini sudice, greceşti în discutarea apariţiei acestei forme de vas la Berindia. Rămîne însă ca descoperirile
viitoare să aducă noi date în vederea rediscutării, mai detaliate, a
acestei interesante probleme ce priveşte originea chiupului la
geto-daci.
3.

Ceramică

S-au

pictată

păstrat două

fragmente de culoare

cărămizie,

cu urme de picîn dungi, cam ne(Inv. Nr. 3 688, 4 029; fig. 12). N-ar
fi exclus ca alături de cele cîteva fragmente de oale-borcan cu profilul buzei celtice şi de cîteva fragmente de chiup cu profilul buzei
celtice, aceste două fragmente să fi făcut parte din vase imitate după
ceramica celtică sau din importurile celtice, sporadice, ajunse la Berindia.
_ .....:..cii.o
tură

roşie-cărămizie, pămîntie, fără
glijent pe pereţii respectivelor vase

4.

Ceramică

glazură,

trasă

de Import sau Imitată după modele străine

a) Importwi sau imitaţii după ceramică celtică

1n afară de cele două fragmente pictate, amintite, s-au mai descoperit 2-3 cioburi de la vase-borcan celtice, cu buza îngroşată, uşor
grafitate şi ornamentate cu striuri. De asemenea, în aşezare, alături
ele buzele de chiupuri late descrise de noi, au apărut buze de chiup
https://biblioteca-digitala.ro
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Fragm e nt e de

ce ram i că p i c t a t ă .

ec ţ i u n e c a o l imb ă de b ou îngro ş at ă la mijlo c ,
c u cele de scop e ri te în ce tate a da c i c ă d e la Marc a ş i
are devin fr cv e nt (mult am lio rate , p e r fe c ţi on ate ) în p oca ro mana
ş i pos t ro mană în n ord-v e stul Rom ânie i.

cu pro fil celtic, în
a se mănă to a r e

b) I m port u ri sau

imitaţii după c eramică grea c ă

de fa c tură gr e c a scă , d e lian ă?, luum g ros olan ă , cu m otiv v e getale
ş i linii lustruite ub bu ză, mai d grab ă o imitaţi e .
după p ă r e r e a no as tră, decît o pi să o ri g i n al ă (fig. 13/ 1; Inv .
r. 4 036).
2. D o u ă fra gmen t neidenti ce dar as mănă t o ar de cup gr ec ş ti,
u pici o r , lucrate din pa s t ă fi nă, d culoare că r ă mi z i -v in ţie, d e nse,
aspre la p i p ă it. A r put a să fi e pi s originale , de impo rt, î nsă n u de
c a mai bună tra d iţi (v . fig. 13/2, 3; Inv. r. 4 036).
Ace te p ies , alături, ev ntu al, d fra gm n tele de buze late de
hi upuri, par a fi f ăc ut parte di n a c ela ş i flux al p ă tru n d rii m ă rfurilor
g rec e ş,t i di nspr e Ad riati ca , p
vă il
Vardarului ş i Tim ocului spre Dună r ş i de a ici prin Ban at spr Ţara Z ăran dului , p e a c la ş i drum, poate ,
u monedele d t ip Dy rrha chiu m ş i A po llon ia. R ămîn însă ca ş i
a a s t ă ipo t zâ să fi anali z at ă mai amă nun ţit în rap ort u v iitoar 1
el - s op r iri a rh olo gi c ş i numismati c , da că nu cumv a drumul lor de
1. Fragme n t de
d in c e ra m i că
în r lief, cr es t ă turi

cr a t ă

s tra c hin ă , cupă,
bu nă, dar o ar e
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2.
Fig. 13. Beri ndia „Dea lul Sindrioara", Fragme nte ceramice de import.
pătrundere aici (a cupel or delien ) este
prin Munt nia ş i ap oi în
Transilvania.
Să nu uităm în ă ă Berindia ( ş i poate c tăţuia de la Clit,
ntua~
mai îndepăr ta ta Peci ă) st singura, d o c amdată, aşe zar daci că put e rnică, s itua t ă în Ţ a ra Zărandului, pe Crişul Alb, în mi jlocul unor
n um roase ş i mai al s impor tan t desc op riri mon tar da cic (mai
ales t zaur ).

U EL TE $I USTE SILE

A. Unelte

şi

ustensile din lut ars

uloar
lu s truit ă,

n agră, u a e a fo t mod lat

form

patru-

, la roată, a
E t a doua
au bitron o4 037, -t 033;
, da
nu

ni
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F ig . 14.

Berindia „Dea lul Sindri oara" , Pi e pten e de lut p e ntru ornament ar ea
cerami cii.

4. J eto ane ? T ot din p e r e ţi de v ase au fo st tăiat e piese circular sau
rotunde , unele cu gaur ă la mijloc, considerate je toane. Asem ene a
piese apa r în ce t ă ţil e dacice de la M arca ş i Sit:îrc 2 (j. S ă laj) ş i în castrul
roman d e la Bucium 3 (v . pl. XXI/1-3; Inv . Sr. 4 029, 4 031, 4 034). A se m n a discuri mici au fos t cons id erate dr pt pi se pentru j ocuri de
socie tate, d ar n-ar fi exclus s ă fi av ut ş i alte m eniri.
1

B. Unelte

şi

ustensile din

piatră

Din conglo m rat fi n ( cu c uarţit) au fo st ci oplite pi etrele
u rmele g ăurii ax ului c ntral , din c are s -au
Inv. r. 4 035.
2. Gresii. Avînd cel mai v ariat form e , lungui e ţ e , ov ale sau patrulatere, gr siile rau folosit în a şe zar a de la Berindia, ca pre tutind n i în a şezăril rurale, pentru a sc uţir a celor mai diverse un lte:
c uţit e,
oase, sec r i, topoare (v. pl. XXIII/8, 9; Inv . Nr. 3 688, 4 029,
4 031, 4 033, 4 034, 4 037, 4 045, 4 046) .
1.

R1ş niţ e.

r îşn iţ e circular e , cu
p ăs trat cîteva fr agmente.

u no r

S. Dum it raşc u , V . Lu căcel, Cetat ea dacic ă de la Marca, j . Să laj, (sub tipa r}.
E. Ch i r il ă, N . Gud ea , V . Lu căce l, C. Pop, Ca strul roman d e la Buci umi, Cluj,
1972, pp. 58-59.
2

3

5 - C risia
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ustensile de fier

1. Cuţit de fier, curb, cu limbă pentru plăsele, lung de 9,8 cm şi
cu lama Iată de 1,5 cm. Inv. Nr. 4 040. v. pl. XXIII/1.
2. Cuţit de fier, cu muchia uşor curbată, cu limbă lungă pentru
plăsele, lung de 11,5 cm şi lama lată de 1,1 cm.
Inv. Nr. 4 042, v.
pi. XXIII/2.
3. Scoabă de fier lată?, uşor curbată, se mai păstrează urmele colţilor cu care se prindea în blănile de lemn. Provine, probabil, de la
uşa unei locuinţe?
Lungimea 20,5 cm şi lăţimea de 2,5 cm. Inv.
Nr. 4 055, v. pi. XXIII/3.
4. Scoabă de fier, păstrată fragmentar, uşor curbă ca 5i cea de la
Nr. 3. Lungimea 13 cm şi lăţimea de 2,3 cm. Inv. Nr. 6 676, v. pl.
XXIII/4.
5. Manşon de fier, probabil de la o găleată? (de lemn?), lung de
11 cm, cu diametrul capetelor îngroşate de 1,8 cm. lnv. Nr. 4 041,
v. pi. XXIII/5.
6. Manşon mare de fier? Fragmentul unui manşon, lung de 6,7 cm,
cu diametrul la capete de 1,8 cm. Inv. Nr. 6 678, v. pl. XXIII/7.
7. Bucată de fier - probabil un fragment de scoabă? Inv. Nr. 6 677,
v. pi. XXIII/6.
8. Bucată de fier - pare a fi limba pentru plăsele de la o unealti:i
sau armă? v. pi. XXIII/10.

PIESE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI PODOABE
A. Piese de

îmbrăcăminte

1. Fibulă de bronz dintr-un fir cu piciorul adus pe deasupra. P0
piciorul întors are o astragală mică. Resortul este în formă de arbaletă cu firul dat pe deasupra. Inv. Nr. 4 051, v. fig. 15.
2. Fibulă de bronz dintr-un fir cu piciorul adus pe deasupra. Piciorul se întoarce pe deasupra arcului ornamentînd fibula cu o astragală.
după care urmează un „coşuleţ" romboidal împărţit în două şi umplut
cu email roşcat şi sfîrşindu-se cu două astragale de aceeaşi mărime
cu prima. Resortul este în formă de arbaletă, cu firul dat pe deasupra.
Analogiile pentru cele două fibule de import? ne conduc, la fel,
spre lumea celtică din vestul ţării noastre, sau !>pre lum0a illyroceltică, cu influenţe greceşti din regiunile Adriaticei, Dunării mijlocii
!>au ale Alpilor vestici 4•

,. cr„ Hans Peter Venze, Vor-und lriihgeschichte im Landkreis Schwabmiinclien,
Verlag Michael Lass/eben Kal/miinz, 1971, pl. 19/4,5; 20/7.
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Fig . 15, 16
Berindia „Dealul Sindri oara ", Fibule din bronz.

B. Piese de
1. Ve r igă
patrulateră

podoabă

de bronz, lucrată din bandă lată, subţir e (nu cer c l?),
în sec ţiu ne , cu diame trul de 4,8 cm . Inv . Nr. 4 044,

. fig . 17.
2. Panaş? de la coif 5 , din bronz cu mult arg int, r epr ezent înd s tilizat,
probabil, un cap de pa să re ş i avînd în spate un fel d e manşon de
prinder , d angrenar e cu co iful? ,,Manşonul" ste lucrat di n bronz
ajurat, după o t ehnică c u nosc ută în atelierele celtice de la Dunăr a
de mijloc 6 • Inv. r. 4 029, v . fig. 18.
3. Mărg ea din pastă sticlo asă albastră, cu ochii de p ăun galben cu
negru. Inv . Nr. 4 054, fig. 19.
4. Mă rg ea din pa s tă s ti clo a să galbenă cu ochi de p ă un albi cu a lbastru. Inv . Nr. 4 067, fig . 19.
II. I CADRA REA CRONOLOGICA

In ultima sint ză privind anti chită ţil e celtice de pe te ritoriul
R.S. România arh ologul bucureştean Vl. Zirra dă ş i cronologi a fibu5 v. M. Ru su, Das Kellisc he Fiirstengrab von Cium eş li in Rumănien, în 50 Ber
RGK 1969, Berlin, 1971, pp. 267-300, fig. 2 - Cium eş li ; fig. 8 - Surcea; pi. 148 Silindia; el. şi V. Carţianu, U r me celtice 1n spiritualitatea şi cultura românească,

Buc., 1972, cu ale cărei concluzii nu putem fi înc de acord , un de s int însă in teresante analogii iconografice pentru pana ş, v. fig. 17, 18, 19, 20.
6 I. Sellye, Adalok az A rrab onai femmiivesseg hez, în Arrabona, 12, 1972, pp. 69-·
82; idem, Recueil des br onze ajou res de Pa nnonie Jait s pa r i es ma1tres celtiqu es
a l'epo qu e de l'Empire Ro main, în H ommage a M arcel Rena rd, 3, 1969, pp. 518- 541.

s·
https://biblioteca-digitala.ro

68

S.

Du mit ra şcu şi

I. Ordentlic h

22

lelor c ltic . Prima din fibul le d
scoperit la Berindia (v. fig. 15) îşi
găs şte cele mai apropiate analogii
nu la fibule!
celtice d scoperit
în Cîmpia Aradului, datînd din
sec. IV- III i.e.n. ci în fibulele cu
arcul prelung, piciorul adus mult
spre la tura dinspre resor t a arcului
şi cu as tragala apropiată de ~îndoit
ur a arcului7, dintre are un x mpl ar a fost descoperit la iumeşti
în nord -vestul Români i, în zona
pu ternicei nclave c ltice din zona
Car eiului. Fibulele de acest tip
au fos t plasa te de a celaşi auto r în
Fig. 17.
Latenul C 2, datînd din sec. II î. .n.
Berindia „Dealul Sindrioara", Verigă
Cel d -al doil a x mplar d la Bedin bronz.
r india (v. fig . 16) - avînd p p1c10rul întors pe d asupr a , între do u ă as tragale ,: o c a set ă romboid a lă cu
em ail - ar analogii în x mplarel quasi-contempora ne de la Brat i
(plas at ă în Latenul C 1 spre C 12 , corespunzînd sfîrşi tu lu i sec. III şi începutului s c. II. î.e.n .8 ) , Căpuş u Mare ( pl a s at ă la gran iţa dintre 1 şi 2 ,
mai d g rab ă la înc putul sec. II. î.e.n .) 9 ş i într-un ex mplar mai înd p ăr tat tip ologic d
la Poiana - aşez ar e a da ic ă cunoscu t ă din sudul
Moldav i (pla s ată în Latenul C 2 , la începutul s c. I I. î.e .n .)10 . O rnam ntele în form ă de liră, ale pa n a ş ului de bronz a jurat (fi g. 18) îş i găs se
analogii în ornamentica ce ltică d p teritoriul ţ ă rii no astr , în sp ial p e echipam ent militar (v. coiful de la Sili as 11 ş i t aca d sabie
d la ani s lău) 12 . Exist e nţa unui astfel d orizont ronolog ic la B rindia est sprijinit d imitaţia după o c upă d liană ş i upel gr c şti
u pi ior (fig. 13),
se pot data d as em n a în s c. II. î . .n. ş i începutul s c. I. î.e .n.13.
ramica lu c rată cu m îna - fragm nt le cu butoni - p rinzător i
de tradiţi h all s tattiană, ă nil
u toart ă , fr u ti r 1- lu ra t
u min a
din pa s tă n a g ră - lu s truit ă (f ă ţuită înain t d ard r )
în adr az
in faz a a II -a, mijlo ie (s c. III-II. i. .n.) a cronologi i tabilit d
7 VI. Zirra, Beit riige zur K enntnis des K ellischen Latene in Rumiinien, în Dacia ,
NS, XV, 1971, p. 190, fig. 8/7.
8 I dem, i bid m, p. 183, fig. 3/6.
9 I dem, ibidem, p. 199, fi g. 16/3.
10 I dem, ibid m, p. 224, fig. 23/37.
11 I dem, ibidem, p. 184, fi g. 4.
12
I d m, ibid m, p. 22 1, fig. 22/ 1; cf. C li s t A r moriqu , 1u ee de Renn s,
Renn s, 197 1, Ornam n tica a ului de la p. 49.
13
Du p opinia col gului I. Glodari u luj , are s- ocu pa t in t n
u impor .turil sudic în Da ia .
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Fig. 18.
Be ri ndia „D ealul Sindri oara ", P a n aş (1) de coif din bro nz.

Fig. 19. Berindia „Dealul Sind ri oara",

M ă rg el e

colorate din

pa s t ă

de

sticlă.

arhe ologul cluj e an, Dr. I. H. Cri ş an 14 • Ce a mai mare part în s ă din
ceramica d esc op e rită la Berin dia, c eş til e daci ce, vasele borcan ornamentate cu brîuri, butoni, incizii, striuri, fructier ele lucrate la roată
din pa s tă cenu ş i e fină, fragm entele de chiupuri aparţin faz i a treia,
cl as i c ă (100 î. e .n.-106 e .n.) după înc adrăril
stabilite de a c ela ş i cerce t ă tor, în vasta sa lucrare asupra ceramicii daco-getice 15 • Inexi s te nţa,
dup ă cer c tăril e efectuate pînă în prezent,
fru ctie relor lucrate din
pa s t ă căr ă mi zi e săpunoa să şi a tuturor tipurilor de ol ări e lucrat ă din
pas t ă căr ă mi z i e ne înd e amnă îns ă să nu împin gem datare a a şeză rii de la
B rindi a pest s fîr ş itul sec. I. î.e .n. c l mult în primii ani ai se c. I. .n.
Argumentul adus de n oi în di sc uţi e - lipsa un i nume roas ol ă rii lu14 I. H . C r işa n , Ce ram ic a d a co - ge tică cu spec ială priVire la Tra nsil v ania, Buc.,
1969, pp. 100- 150, fig . 44, 45 , 56, 63 (cu imit a ţii daco -g e ti ce d up ă cup e deli en e P opeş ti , Piscul Cr ăs ani, Sn agov)
15 I de m, ibide m, p. 151 - 2 16.
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erate la roată clin ceramică cărămizie - parc a fi sprijinit c)p faptul că
Ia Clit 10 , în masivul Moma Codru a fost cercetată o cetăţuie dacică,
datat<l cu denari romani republicani, unde apare fructiera şi olărin
mod(>lată la roată din ceramică cărămizie fină,
clatînd clin SC'C. I.
î.('.n.-J. c.n.
III. ÎNCADRAREA ETNO-CUL TURALA
Nu plăsmuim nimic afirmînd că aşezarea de la Berindia este o aşe
zare dacică din sec. II. î.e.n.-I. î.e.n. Fibulele de tip celtic, ajunse la
Bcrindia din lumea celţilor, pe baza cărora s-a încercat încadrarea
cronologică a aşezării, panaşul? de coif, cele cîteva cioburi cu profil
celtic sau ornamentarea vaselor cu striuri (Besenstrich), nu impietează
asupra acestei atribuiri. Sînt importuri şi influenţe de aceeaşi natură,
dar de altă intensitate, ca şi imitaţiile de cupe greceşti sau picioare]<'
de cupe de acelaşi gen, după care nimenea nu ar putea atribui, nici
măcar ipotetic, aşezarea de la Berindia, grecilor.
Ceştile dacice, neaoşe, vasele-borcan, fructierele, olăria în ansamblul ei este dacică şi nu mai este nevoie de risipă de cuvinte pentru
a demonstra ce este îndeobşte cunoscut, verificat, confirmat prin numeroase cercetări ale iluştrilor noştri înaintaşi.

IV.

CONSIDERAŢII

ISTORICE

Ne intersează, în schimb, mai îndeaproape, împrejurările încetării
locuirii dacice în aşezarea de la Berindia şi dacă există unele legături
între această aşezare ( deocamdată altele nu au fost cercetate pe Crişul
Alb, în Ţara Zărandului) şi tezaurele dacice de monede de argint
descoperite în aceeaşi zonă.
ln legătură cu încetarea locuirii aşezării de la Berindia ne-am putea
gîndi la unele evenimente interne legate de istoria dacilor de duoă?
moartea lui Burebista. Nu desluşim, încă, nici un eveniment care ne-ar
putea împinge să înclinăm spre o atare soluţie. Ne-am putea gîndi,
poate, mai degrabă, la consecinţele unei intervenţii romane în vestul
Daciei, pe Mureş şi Crişul Alb - vizînd zona auriferă a Apusenilor?
- la sfîrşitul sec. I. î.e.n.-începutul sec. I. e.n., obligînd astfel unele
centre economice, sociale, politico-militare dacice să-şi caute sprijin
pe versanţii răsăriteni ai Apusenilor sau în alte locuri, noi sau vechi,
mai forite, în lumea dacilor din părţile Zărandului, Munţilor Moma
- Codru.
16
S. Dumitraşcu, Cetăţuia dacică de la Clit, în Lucrări ştiinţifice, IV, B, 1970,
pp, 147-160; idem, Dci.cke hradJsko v C/ile, în Vychodos/ovensky Pravek, 2, 1971,
pp. 31-37.
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Analizînd situaţia Munteniei contemporane acestor deccni i, R. Vulpe
scria următoarele: ,,Pc de altă parte, dacă puterea getică din Cîmpia
Română a putut fi relativ atît de lesne nimicită, e fiindcă Aelius Catus i-a putut surprinde pc geţi într-un moment cînd erau cu totul izolaţi, atît prin efectul pactelor de amiciţie încheiate între August şi
populaţiile războinice din Moldova şi din nordul Pontului Euxin, cit
şi prin slăbirea dacilor din Transilvania (s.n. D. S.), care fuseseră ei
înşişi încolţiţi de romani dinspre Pannonia", la care adaugă, în nota
de la subsol: ,,Probabil la aceste operaţii se raportă ştirea lui Strabon,
VII, 3, 13, că în epoca lui Augustus romanii îşi făceau aprovizionările
<le război pe valea inferioară a Mureşului ( Marisus) 11 •
Pasajul din Strabon sună în felul următor (dăm traducerea după
Izvoare privind istoria României, I, Buc. 1964, p. 239): ,,Prin ţara lor
curge rîul Marisos, ·care se varsă în Dunăre. Pe aceasta (s.n.) îşi fă
ceau romanii aprovizionările pentru război", îşi făceau deci pe Dunăre, căci despre ea se vorbeşte şi în continuare: ,,Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului şi cea dinspre izvoare pînă la cataracte. Ţinuturile de aci se află, în cea mai mare parte, în stăpînirea
dacilor. Partea inferioară a fluviului, pînă la Pont - de-a lungul că
reia trăiesc geţii - , ei o numesc Istru" 18 •
In legătură cu aprovizionările pentru război ale romanilor - reflectată în acest fragment din Strabon unii autori s-au gîndit, cu
probabilitate, la campania lui M. Vinicius în Dacia 10, din anii 10-9
1.e.n. 20
Analizînd în 1964 relaţiile dintre daci şi romani, E. Chirilă, arată
că „mult discutata expediţie a lui Marcus Vinicius" din anii 10-9
i.e.n. (C. Patsch şi J. Dobias pledează pentru 10 î.e.n., iar Fr. Miltner
şi A. Alfoldi pentru 10-9 î.e.n.), răspuns la invazia dacă din Pannonia
în iarna anului 10 î.e.n., ,,inaugurează o fază nouă în relaţiile dintre
daci şi romani: începutul unor' acţiuni sistematice de slăbire a puterii
dacilor, acţiuni care trebuiau să ducă în cele din urmă la supunerea
lor de către imperiu" 21 •
Forţa militară a dacilor a scăzut în urma expediţiilor romane de la
Dunăre de jos şi de mijloc, din a doua jumătate a sec. I. î.e.n. şi începutul sec. I. e.n. după cum lasă să se înţeleagă Strabo, că dacii „sînt
acum pe cale de a se supune romanilor" 22 • Se ştie însă că s-au supus
A

17 R. Vulpe, în Din istoria Dobrogei, II, Romanii Ia Dunărea de Jos, Buc., 1968,
pp. 43-44, note, 84.
18 Strabon, Geografia, VII, 3, 13, tr. după Izvoare privind istoria României, I.,
Buc., 1964, p. 239.
10 Fr. Miltner, Augustus ' Kamp/ um die Donaugrenze, în Klio, XXX, 1937, pp. 200
-226.
2
C/. Anonim, M1ngiiere pentru Livia, v. 387-8; v. o analiză recentă a acestui
fragment la I. I. Russu, Dacius Appulus, în Apulum, IV, 196, p. 86.
21 E. Chirilă, Relaţiile dintre daci şi romani p1nă la expediţia lui Marcus Vinicius,
în Acta M.N., I, 1964, p. 136.
22 Strabo, Geografia, VII, 3, 13.

°
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în întregime după un secol. Rămîne însă de văzut în ce măsură aceste
expediţii care i-au slăbit de daco-geţii din Dobrogea, Moesie.,
Cîmpia munteană şi sudul Moldovei, au atins şi părţile de vest ale Cri-şanei de sud, după cum înclinăm să credem. Strabo se referă la slă
birea dacilor de la Dunărea de mijloc, la cei dintre Dunăre şi Tic,a.
Rămîne

încă

de cercetat dacă expediţia lui Marcus Vinicius a ajuns
Alb, ceea ce nu este imposibil, sau a ,·înturat
- similar cu Cîmpia munteană, doar Alfăld-ul,
deci regiunile de la est de Dunăre, din Serbia, R.P. Ungară şi Slovacia. Nu excludem nici posibilitatea unei pătrunderi romane pe Crişul Alb la Berindia.
Cea de-a doua întrebare ridicată de noi a fost îndelung dezbătută
în istoriografie. Părerile se împart, în principal, în două: sînt monedele
de argint descoperite în Crişana celtice sau dacice. Nu îndrăznim să
încercăm a aduce nefiind acesta un studiu de numismatică - nici
un fel de argument numismatic în acest sens. Ni se pare însă straniu
- şi situaţia arheologică nu se opune pînă în prezent unei astfel de
afirmaţii că nu avem în Depresiunea Zărandului nici o aşezare
sau descoperire celtică autentică. Chiar şi în Cîmpia Aradului - cu
descoperiri monetare dacice, aşezarea cea mai importantă este cea
dacică de la Pecica. în zona Carei enclavă celtică puternică cu
excepţia tezaurului de la Andrid descoperirile monetare de acest
gen sînt mai puţin numeroase.
De ce n-ar putea aparţine descoperirile monetare 23 dacilor din Ţara
Zărandului, cînd celţii aici lipsesc. iar în aşezarea de la Berindia cele două fibule şi panaşul sînt celtice, dar purtate de daci. Se parc
că va trebui să ne gîndim, tot mai insistent, la menţinerea unor enclave celtice, cu ateliere - ne gîndim la cele pentru turnat piese de
bronz, unele active la Dunărea de mijloc pînă tîrziu în epoca romană - , de unde aceste piese au iradiat la alte neamuri, mai ales la
dacii mai numeroşi şi puternici din punct de vedere politic.

pînă la Mureş şi Crişul
de populaţie războinică

S.

DUMITRAŞCU

DIE ARCHĂOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN VON BERINDIA

Zusammenfas s ung
Die Verfasser beschreibcn die archăologischen Ausgraubungen und die Funde
aus der dakischen Siedlung von Berindia am Crisul-alb, K1eis Arad.
Die analysc archăologischen Materials (Keramik, Fibeln, Gerăte) ermoglicht -:-s
den Autoren, die Siedlung in das 11.-1. Jhd. v.u.Z. du daticren.
23 v. E. Chirii~, N. Chidioşan, I. Ordentlich, N. Kiss, DN Miinzhort von Şilindia,
Oradea, 1972, harta de la sfîrşit cu descoperirile de la Almaş, Agirişul Mare, Feniş
(care este aşezai greşit pe Crişul Negru), Chişinău Criş şi Şilindia de pe Crişul Alb,
din zona aşezării dacice de la Berlndia.
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I.

B rindia „Dea lul Sindrioara ", I: Fragment ceram ic ornam entat cu brîu simplu; 2- 8: Orname nta te cu brîu cres ta t.
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II.

1- 9: Fragm nlc
brîu al eo lal.
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III.

Be rindia „Deal ul Sindrioara", 1- 6: Fragm ente ceramice ornamentate cu brîu
alveolat.
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IV .

D olul Sindrioara", 1- 8: ragm nte c ramice orn am nlate cu brîu
în formă d funie.
https://biblioteca-digitala.ro

Pl a n ş a

V.

77

3
l

I
\
)'

./.

f

J

Berindia „Dealul Sindrioara", 1-8: Fragmente ceramice ornamentale cu bulon.
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VI.

indri oa ra" , 1-8: Fragm nt
u but on i cr sta ti.
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V II.

Be rindia „Dealul Sindrioara", 1- 9: Fragmen te ceramice ornamentate cu butoni alveolaţi în mijloc.
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Vlll.

Berindia ,,O alul Sindrioara", 1- 7: Fragm nle ceramice ornam ntate cu
bu toni r sla\i.
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IX.

Berindia „Dealul Sindrioara" 1- 8: Fragmente ceram ice ornamenta le
cu inci zi i in form ă de s f oa r ă .
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X.

in drioara", 1- 9: Fragmen te c ramie
u incizii în mani r g om lrică.
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XI.

2

Berin dia „ D alui Sindri oara", 1- 8: Fragmente cerami c
cu incizii.
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XII.

1

B rindi

„D alu i Sindrioara",

1-8: Fragment e ceramice ornamen ta te cu
al eole.
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XIII.

.......__,,

Berindia „Dea lul Sindri oa ra ", 1- 7: Vase provenite din
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B rindia „O

lui

indri oara", 1- 9: Tipuri d
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XV .

Berindia „D ealul Sindr ioara", 1- 9: Fragmen te de torti de
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B rindia

11

XVI.

D alul Sindrioara", 1- 10: Fragm n i

de buz
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B rindja
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Dea lul Sindrioara", 1, 2: Fragm nle de pici oa r e d
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XVIU.

D alui Sindr ioara" , 1-8: Fragm n l
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.9
Be rindia „Dealul Sindrioara " 1- 10 : Fragm e nte de buze de cas tro n.
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XX.

D alui Sindri oa ra", 1- 8: Fragm n le d e funduri de v as
in elar .
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XXI.

Be rindia „Dealul Sindri oa ra", 1- 3: ., J e toane" din lut; 4, 5: Fragmen te
d e chiup.
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B rindia

11

0 alui

X II.

ind rioara", 1- 6, 8: Fragmente de ca tron ornamen ta le;
9, I O: Pr i n le din lut.
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5

10

B rindia „Dealul Sindrioara" , 1- 7, 10: Obiec te din fi e r proveni te din
săpă tură ; 8, 9: Cu le din pia t ră.
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