TEZAURUL DE PODOABE DACICE DE ARGINT
DE LA SACALASAU-NOU, J. BIHOR

DE
S.
şi

DUMITRAŞCU

E. MOLNAR

Dacii 1 din Crişana sînt cunoscuţi mai ales prin studierea descopnirilor
arheologice. Primele, dintre ele, asupra cf1rora a zăbovit cPrcelarea modernf1
au fost tezaurele de podoabe de argint şi tezaurele monetare 2 • Abia după al doilea
război mondial s-au efectuat şi săpături arheologice, putîndu-se astfel vorbi.
in d<'plinul înţeles al cuvîntului, de ramura poporului dac din Crişana 3 •
În secolul al XIX-iea s-au descoperit întîmplător, aj ungînd în muzeele
din Viena, Budapesta, Cluj, Sibiu, uncie dintre cele mai importante tezaure
de podoabe dacice de argint: Cioara - 1821; Poşaga - 1843; Someşul Cald 1844; Moigrad - 1855; Olpret - 1858; Hetiur - 1859; Cerbăl - 1874; 1"\Je<iiaş?; Senereuş?; Vaidei?; Ghelin(a 1894. Erau cunoscute şi tezaurele de
podoabe dacice din Crişana, de la Marca - 1854; Gura Văii - 1850; Moroda 1866. Acestora, din urmă, li se adaugă în anul 1885 o nouă descoperire, tezaurul de la Oradea, găsit întîmplător în aria de activitate a unei vechi fabrici de cărămidă, din perimetrul actualului cartier Salca, unde a fosl cerCl·P to Ie meu, Geographia, III, 8, 4: Ruconium, Docidava, Ulpianum?, Ziridava; cf.
Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani, Buc., 1880, pp. 42:l-455; V. Parvan, Getica,
Buc., 1926, p. 256; I. H. Crişan, Ziridava, ln Apulum, V, 1964, pp. 127-137; N. Gostar,
Vlpianum (Ptolemeu, Geogr., II, 8, 4), ln Analele .5tiin/i(ice ale Univ. ,.Al. I. Cuza" din
laşi, SN, III, XV, 2, 1969, pp. 171-176; S. Dumitraşcu, Dacidava, în Crisia, I, 1971,
pp. 39-46.
2
C. Preda, Monedele geto-dacilor, Buc., 1973, passim; la care am adăuga că lnsemnarea
de la p. 436 s. v. Vai da, j. Bihor, informaţie vagă despre o monedă de tip Filip I I.
care ar fi ajuns la Muzeul din Debreţin, trebuie completată cu existenţa a încă 2 piese
din acest tezaur păstrate ln colecţia preotului reformat din Tarcea, j. Bihor - informaţie
I. Emiidi - Oradea; fotografia uneia din aceste piese la S. Dumitraşcu, Teritoriul daci/nr
liberi din vestul şi nord-vestul Romtiniei în vremea Daciei romane, voi. II (teză de doctorat);
amintim, de asemenea, tezaurul de monede dacice de la Sînicolau Român, j. Bihor,
inedit.
3
S. D u m i t r a ş c u, L. Mă r g h i t a n, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul
şi nord-vestul României din sec. II î.e.n. II. e.n., în Sargetia, Vlll, Deva, 1971,
pp. 45-57; S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a .Uunţilor
Apuseni, ln Crisia, 11, 1972, pp. 211-144.
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Fig. 1/a . Săcălăsău Nou, j . Bihor; fibulă de argint văzută din faţă.
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tată

de ;\I. Husu o sta/iune arheolo9ică cu mai multe 11i11ele de lornire, printre
şi un nivel dacic. 4
FI. R6mer 5 a publicat tezaurul de la Oradea, înradrîndu-1 tipologic ~i
stilistic în cadrul tezaurelor amintite de noi mai sus şi deschizînd astfl•I seria
studiilor referitoare la acest tip de tezaure 6 • Pe lingă descoperirile din Transilvania intracarpatică şi Crişana, arheologul orădean mai aduce în sprijin
şi o altă analogic, tezaurul d~ la Veprovac compus din mai multe pil•se: două
brăţări de argint avînd la capete protome de animal, o wrig[1 din sîrmă,
piese de bronz şi monede de la Hadrian şi Licinius. FI. R6mer încadrează
tezaurul de la Oradea în scria descoperirilor din sec. I c.n. şi consideră că
aceste tezaure frecvente în păr/ile noastre sini originare uin regiunea Duncirii
mijlocii7. Tot la Oradea, s-a descoperit în 1893 8 un al doilea tezaur de podoabe
dacice de argint, publicat în 1953 de N. Fettich.
Datarea şi mai ales originea, apartenenţa etnich a tezaurelor de argint
a fost stabilită corect de arheologul devean G. Teglâs,' în.-:-ă înainte de primul
război mondial. 10
După război, tezaurele dacice de podoabe de argint au fost în,:adrate
organic în civilizaţia şi cultura dacică de V. Pârvan, în magistrala, mereu
neuitata sa sinteză, 11 unde se opreşte adeseori şi la descoperirile din Crişana:
Gura Văii, 12 Marca, 13 J\foroda, 14 Oradea. 15
în cele două decenii interbelice, prin descoperirea tezaurului de la Surcea - 1934, în Transilvania, Merii Goala 16 - 1938 şi Herestniu 17 - ? în l\luncare

• 1\1. Rusu, V. Spoi a I ă, L. G a I am b, Săpălurilr arheologice de la Oradea, ln .Ha
Arh, VIII, 1961, pp. 159-163.
• FI. R 6 mer, ln ziarul Nagyvcirad (Oradea :\lare), din 1 septembrie 1885; idem, .-\ Xagyvciradi eziislle/el ( I) ln Arch Ert, V I, 1886, pp. 20-1 - 207; idem, ibidem (II), pp. :385 - 39:!;
idem, A Nagyvciradi eziislle/et, ln Bfharmegyei regeszel es li:irtenclmi egylet E.vkăny11e.
Oradea, 1888, pp. 1 -·l.
• D. Popescu, Le lresor dace de Sincrăeni, ln Dacia, li, 1958, p. 195.
7
FI. R 6 mer, op. cil, (li), pp. 391-392.
• N. Fettich, Archăologische Beilrăge :ur Geschichle der sarmalisch - dakischcn Be:iehungen, ln Acte Arch Bp, III, 1953, p. 160. rl. XXIV/I 1- 12
• G. T c g I a s, ln Banyciszati es H.ohcis:ali lapok. XI.IV, 9, Budaprsta, 1911, apud
D. Popescu, op. cil., pp. 521-607, n. 63. Nouă nu ne-a fost accrsibil acest studiu; cf. totuşi
studiul său (Hatszrgvidcki Aranyleletl'kr61) asupra celor două brdfuri de uur cu protomr
dr şarpe descoperite llngt'\ To/eşti, pc drumul de la Haţeg la Caransebrş, pe cnre Ic lncadrenză alături de piesele tezaurelor de la \'uidei, Senereuş, llrliur, .Uarcu, Urude" tezaurul publicat de FI. R6mer ln 1886, Cubă/, Gura \'dii, caracterizlndu-le astkl: .St"!U'
csomo mas leletlel kiegeszltheto rzi.lst kincsek, melyrk mind kl1 zzelfoghnt6 bizonyill•kui
a cl:'ikok fenykor:'lban hegyeink ktizt ,·ir11gzott barb.\rjl·llt•gu arany - ezi.lsl ol \'ossl'gnek, in Arc/1 Erl, IX, Budapesta, 1889, p. 6:!.
° D. Popescu, op. cil., p. 195 „Ir trnvail plus important dl' C. Tl1 gl.\s, paru l'll 1911,
1
a ele correctement traile rn ce qui concerne la date et !'origine dal·e de ces tn•sors. 1
\ ' . I' :l r v a n, Geticu, p. fi59 „Principnlelr tnaurr dncl' din I.a Tene sunt de argint.
În nfară de Toleşli, llngd Sarmi:egrtusu, unde B\'l'lll ohiecll' de nur din vremea recent.\
u Fierului, prrtutindenl altfel, la Cerbe/ şi l'uidri ln Hunedoara, ln Ciourn ln .-t 1 bu de
Jos, la Guru l'ăif ln Zarand, la J/e/ur şi Senerrus ln Tirna\'a :'\lil-1\, lu .\frdiuş ln Tlrnuva
l\lorl', la lliia ln Odorhei, la Aiud ln Alba de Jos, ln (;/re/in/u ln Trei Scaune, la Posz1\g
( Posuf.(a - 11.11.S.D.) ln Turda, lu O/pre/ ln Solnoc •- Dob1\ca. Io Someşul Cald ln Cojocna,
la J\larcu şi Io J\loigrad ln Sdlogiu, la :\lorodo (:\loroda n.n.S.D.) llng4 Selt"uş ln Arad,
dar mol olrs ln \inului Sibiului şi Hunedoarei (vezi şi tezourele pdstrate la Brukenthal),.
urgintul l' acum ln Dada nu·tulul de predilt:c\ie pentru fubricureo podoabelor. ~i ln,
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tenia şi Poiana-Gorj1 8 ?, în Oltenia se aduc în discuţie noi tipuri de podoabe
de argint, necunoscute înainte. Acum se impun în literatura de specialitateşi studiile de tipologic şi stilistică comparativă asupra acestei serii de monumente arheologice. D. Popescu întocmeşte repertoriul1° şi harta 20 cu descoperirile de acest gen, cercetare ce va sta mereu la temelia studiilor de orfeYrerie dacică. :\lai multe mici descoperiri de podoabe dacice, de argint, din
Transilvania, păstrate în l\luzeul Brukenthal din Sibiu, sînt publicate de K. Horedt, în ultimul volum al primei serii din Dacia 21 •
În Crişana se fac, de asemenea, în aceşti ani, încă trei descoperiri. Prima
la Săcălâsiiu? 22 , unde s-a găsit, alături 23 monede de argint de tipul Dyrrhachium, arcul unei fi bule cu nodozif(lţi şi a doua la Cadea-1\lare - 1937? 23 compusă din trei fibule „cu scut" (din care douii fi bule pereche), un lanţ ornamental
şi o brăţară plurispiralică la capete cu protame de animal 2 4, 170 denari romani
republicani şi 21 imitaţii barbare. Cel de al treilea tezaur a fost descoperit
întîmplător la Siirmăşag, în 1941, unde 1\1. Roska aminteşte, în 1942, de
rlimiişifele unui tezaur de argint, înregistrat în colecţiile Muzeului de Istorie-a Transilvaniei sub numerele 5502-5525. 25 Tezaurul a fost publicat în 19(38.
de I. Glodari u. 26
Într-un răstimp scurt, din nemea şi după cel de al doilea război mondial.
mai mulţi arheologi maghiari publică studii privind mai ales originea şi apar-

12
13

l4

vreme cc lJngaria, propriu-zisă, ori Boemia, cunoaşte lncă din belşug aurul, iar la 1/erczeg-Marok ln Baranya s-au găsit podoabe de aur de stil central şi vest-european celtic,.
Dacia face cu regiunea illyrică şi est-alpină ln precumpănirea absolută a argintului
asupra aurului. Fibule, lanţuri, brăţări, cingători, coliere, cercei, inele pandantive, obiectede toaletă, vase, totul e acuma, din La Tcnc II lnainte, dar mai ales ln La Tene I I I, de
argint. Formele obiectelor se regăsesc, intocmai ca ale securilor de luptă, pină la
Giubiasco şi Ornavasso in Italia nordică, unde în special iarăşi argintule metalul preferit,
iar epoca de principală lnflorire c aceeaşi ca şi în Dacia, La Tene III. Şi obiectele acestea
de argint din Dacia au fost mai lntotdeauna aflate lmpreună cu monete de argint romane
republicane, greco-macedonene de pe coasta Adriaticei (Dyrrhachium şi Apolonia).
mai rar greceşti sudice ori italiotr: dar monctele datează cca mai mare parte a tezaurelor ca din sec. I a. Chr. şi ln special de pc vremea lui Burcbista (contemporanul lui
Iulius Caesar)".
J dem, ibidem, p. 536, 559, 613, 785.
Jdem, ibidem, p. 538, 5-15, 559, 615, 62~J, 785.
Idem, ibidem, p. 559, 611.

Idem, ibidem, pp. 536-5:l8, 545, 548, 555, 785, 787, fig. 371.
D. P o p e s c u, Objels de paru re ge/o-dacrs 111 argenl, in Dacia, V I I - V I I I, 1937 - 194(1,
pp. 18:l-202
"I_d~m, ~'ouveaux tresar gelo-daces en arycnt, ln Dacia, XI-XII,1945-1947, pp.:l5-55
" C.S. NI co I ă e s cu-PI op ş or, Le tresar duce de l'oiana-Gorj, ln Dacia V I I- V 11 J
t\1.:!7-1940, pp. 203-216.
10
D. I' op c s cu, Objels ... , pp. 197-202.
,o Jilem, ibidem, fig. 14.
" K. li ore d t, Rleine dakische Silberfunde, in Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 265 si urm_
" D. I' op c s cu, Objels ... p. 201 s.v.
·
23
A_. I~ c r c _n Y i, ,\" agykagyai ro mai kozlar.rnsagi denarlelel, ln .\' um J( ozl, 194 7, pp. 6 _ 12.
" N. I· e t t Ic h, op. cil., p. 161, pi. XXXVIl/1, 2, :1, 4, 5,.
26
:\I. 1-l os k a, l~rdCly lltgfszeli llrpert6riun1a, I, Cluj, 19'12, p. 2,11, s.v.; cf. şi :\1. 1\Iucrca„
ln A/SC, V, 19,1!1, p. :l59.
21
I. c; I oda r i u, Tezaurul dacic de la Sărmăşag, Jn Acta l\JN, v·, 1968, pp. 409-418
"
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Fig. 1/d. Aceeaşi fibulă din care s-a f"edat detaliul capului arcului ornamentat zoomorf (apotropaic?)
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Fig. 2/b. Aceeaşi fibulă văzută pe partea
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tl'nl'n\a dnid a tl'zaurl'lor dacicl' dl' argint: I. Paulovies/; E. Pall-k."h
.I. Ilarmalla 29 şi N. F<.>tlirh. 30 Nu ştim în ce m[1sur[1 au sus\inut - mai ah·s
studiile lui .I. I larmatta şi N. Fc•t tieh - cunoaştnl'a rl'la\iilor din I re daei
şi sarma\i, dar ştim 61 ultimul autor amintit, prin Cunlribu(iih• sall' a inlt·nsificat studil'rea tl'zaurl'lor dacicl' de arginl şi a eontribuit rl'al la î11toe111in·a
aknt[t a J'('prrlori11l11i lr:aurrlor dr podoabe dacicr dr aryinl. ap:-1rul<- pin:-, in
l \l;>:3.
Cltimelt• trei decenii ck cercetări arlwologicc• clin \ara noasl r[1. în ca rl'
s-a adincit mult cunoaşterl'a civilizaţiei şi culturii dacice pe inlrl'g ll-riloriul
locuit de acc•st popor, au adus, prin noile descopc•riri. elemente conert'll' pl'nlru
judecan•a atentă şi reală a originii şi aparh'IH'n\ei tezaurelor dacice de• argint.
Astfel, în 1951, arheologul ardelean Z. SzC.'kely publică. prinlrC.' primii
clupă război, un tezaur de podoabe.' dacice dC.'scoperit in Crişana, la .5imleulSi/11a11iei.31
Peste.' tn•i ani, concretizînd studiile.' sale constante privind teza tirC.'le
dacice de argint, D. Popescu 32 publică tezaurul de la Coada .Halului - \"ă
lenii de ,Uunle, dC.'scoperit încă în 1936, dar care a ajuns in mina unor negustori
de antichităţi şi colC.'cţionari particulari. În acelaşi an, Z. SzekC.'ly tip[nl'şte,
in colaborare cu D. Kovacs, într-o lucrare apărută la :\liC.'rcurea Ciuc. dou:1
din cC.'le mai interC.'sante tC.'zaure dacice de argint, cel amintit de la S11rcea 33
(de•scoperit în 1936) şi tezaurul de la Sîncrăieni 3 4, descopNit in anul Hl53
într-o carieră de piatră, rC.'publicat de D. Popescu în mai multe• varianle 3 ".
Tezaurul dC.' la Sărăcsău a fost dC.'scoperit în 1950. iar cd dC.' la Şeica Jlicci
în 1954, dar ambele au fost publicate.' în 1956 de arheologul ckw:111 Oct.
"

I. Pa u I o vi c s, Dacia kr/e/i halârvonala es az ugy11e11ezcl/ .,dcikM c:iis/J.-inrsck kt'ist'dc,
Cluj, 1944, pp. 104-116.
'" E. Pat c k, Az ugy11e11ezel/ .,dak" e:iislkincsek balkâni kapcsolalai.'ln ,\11/iq11i/as /11111garira
11, 1948, p. 84 sqq.; idem, Quelques remarques sur Ies lresors d'argcnl dils .grlo-daccs",
ln Ani llung, III, 1949, p. 13:i sqq.
•• J. Har 111 alt a, Sludies 011 I/re /rislory of I/re Sarmc,/iuns, ln Jlagyar-gorog la11u/111â11yok,
:w, Budaprsta, 1952, p. 29 sqq.
0
"
!'-. F c t l ic h, .4rc/ro/iiogische Beilriige zur Gesc/rich/e der sarmc,/isc/r-dakisc/rcn lfr:id11111gt'l1
ln Ac/a Arc/1 Bp, :i, 1953, p. 163 sqq.
31
Z. S z c k c I y, in Materiale şi cercetări de istorie 11cc/1e a Romcînici, Bur., 1951, pp. -15- -19
(nouă inaccesibilă), apud, D. Protnsc, Riturile funerare la dc,ci şi dc,co-ro1111111i. Buc.,
1971, p. 48: 4 brăţări de argint şi una fragmcntaU\, o brătnr:\ de bronz, un torques de
argint, 7 „barcM din fire de argint lmplctit, :l fibule de bronz, :1:l denari romnni rrpublicnni, 2 vlr[uri de lance, trei cuţite de fier, nite piese, ol:'lric dadc:'l-ccşti, vase-borcane,
prrk etc.
32
D. Pop c s cu, ,\"oi considera/ii asupra prelucrării argi11/u/11i 111 /Jucia, ln Studii si
referate pri11ind istoria lfomcîniei, I, 195,l, pp. 89-10-1, unde aminteşte, statistic. li0 tk
dcscoprriri de lrznurc sau podoabe izolate dr nr,.:int.
„ z. S z c k c I y, A szijrcsci lele/, ln Ada/ok a dci/.:ok krso 1•askori mrir>cllsrgr/rc:, :\liercun·a
Ciuc, 1951, pp. f1-15, pi. 1/1-6; pi 11/1-•1; pi. 111/1-9; pi. l\'/1-9.
• 4 D. Kovacs,
Szckcly,Acs/kszrnlkirci/yJ...incs,ln.-\dalok,pp.1;1-:il,pl.\'ll/l-ti;
pi. VII/1--6; pi. IX/1-2; pi. X/1-7; pi. XI; pi. Xll/1-5; pi. XIII; pi. Xl\'/t-7;
pi. XV; pi. XVl/1-7; pi. XVll/1-5; pi. X\"111/t-li
•• D. I' op e s cu, T/re tremure - tro11e of Si11cr1k11i, ln ..\11/iquily and survival li, I. The
11 nguc, I !157, pp. 21 - 28 (noud lnnccesibild); idem, I.c /resor dare de Sincrdflli, ln Daci 11,
11, 1958, pp. 158- 20Ci; idem, Hur:r Jlcmerkungen zur dakischrn) Toreulik, ln ..\rla ..\rd,
llp, 9, 19f18, pp. :i57- :rn:l; idem, Cl/c11u obseri,a/ii asupra /e:uuru/ui de lu :s1ncrdrni,
ln OmCD, Buc., 19(i0, pp.
-453.
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1:1oca:rn inlr-o inl1•n·s:1nli'1 lucrarl' in carl' ckzhall' n11:111(:1I. :tlil ap;111!·111·11\a
1·l11ici'1 a ll'za11rl'lor dl' arginl similare, cil şi dalarea lor in Sl'C. I. i.1·.n. :\11111:1i
pl'sll' un an. 1111mis111at11l C. Preda. Yalorifirind dl'sropc•rirl'a din :111111 J\1:,:ţ
dl' la S/(i11c11{a:i. :1d11cc• IH<•rizi'iri imporlanll' in pri Yin (a prn11r11ic11{f'i :1rginl 11l11i folosii pl'nlrn
oh\inl'rPa podoalwlor dacirl' ck argi11I. iar arhl'ologul
I. 11. Crişan:i, p1111l' in Yaloare un mJ/1 39 atelier df' arqinlar'! d:1c. alt· ci'1rui 11111·111'
s-au gi'1sil cu ocazia cc·1Tl'li'irilor arheologice de la i'<'cirn.
în ckcl'niul al şapteh•a al s!'colului nostru s-au d1•scop1·ril sau pul,lic:tl
noi ll'zaure. cl'l de la Cehe(el - 1~);>8 şi i'ell'ni - 19G010 din sud-l'slul Tr:111-.il,·:111iei. de la /foci11~ 1 şi JJ<il<'inc:~fi·12 din :\lunll'nia şi s-a republicat .. hi'tlrinul··
tezaur de la Cioara~ 3 (azi Sălişte) din jude\111 .\lha. Tol in acl'şli ani.
înscriindu-se in sNia unor sinteze mai Yechi sau mai noi rare cuprind şi rdniri
la argintr1ria gl'lo-dacă 4 4, se publică două studii de dtre D. Berciu 1 ' ş1
H. Florescu 4 6, cu referiri bogate la argintăria gC'lo-daci'1.
La inrepulul acestui deceniu, in 1971 şi 1H72 apare. in doui'1 părţi. ekganlul şi ponderatul studiu asupra tezaurelor dacice dc> argint semnal ele rl'I
rare aproape palru decenii a cercetat arla prelucrării metalelor in antichitatea carpato-dunăreană şi a publicat cunoscutele tezaure dl' la .Urrii Goala.
fler<islrău, Coada .Halului şi Sîncrăeni, D. Popcscu. 4 '
Revenind in Crişana, unde arheologul orădean FI. R6nwr şi savant ul
român V. Pârvan cunoşteau patru tezaure dacice de argint (Gura \'ăii ..1/arra .
.Uoroda, Oradea I,), D. Popescu cinci (Gura \'ăii, Jlarca . .Horoda. Oradea 1.
S<icălăsă11) :\I. Roska opt (Gura Văii, Jlarca, J/oroda. Oradea I. Siirălcistfo
Dezna, Sărmiişag, Oradea II), N. Fettich 11011<1 (Gura \',iii. J/~lfrn. Jloroda.
Oradea I, St1răliisliu. Dezna, Siirmăşag, Cadea Jlare. Orndea 11). li se adaugi'1
'" Oct. FI oca, Contribu/ii la cunoaşterea lc:aurelor de argint dacice, Buc .• 1956, passim
C. Pre d·a, Conlribu/ii la problema pro11enien/ei argintului din te:aurcle geto-dace. în lumi11u
descoperirii monetare de la Stăncuţa in scn· VIII, 1-4, 195i, pp. 11:1-125.
38
I. H. Crişan, op. cil., loc. cil., p. 1:i3 „într-una dintre clădiri s-au <kscoperit creuZl'\l'
pentru turnat metal lichid, tipare de Iul ars, o nicoval:'i de fier, d,'illi mici de bronz.
multe obiecte mărunte ca fibule, aplici, catarame, oglinzi, nasturi etc. Pe baza obiectl'lor
amintite se poale presupune că această clădire 11 aparţinut unui meşter ce se ocupa cu
confecţionarea pieselor mărunte. Existenţa tiparului pentru inele şi d:'illi\ele de bronz,
precum şi mulţimea obiectelor de podoabă ne lndreptăţesc s,'i presupunem c,'i nll'~terul
se ocupa cu confec\ionarea podoabelor, deci un giuvaergiu„ idem, Conlribu/ii la problemu
lucrării podoabelor dacice, in Acta .US, V I. 1969, pp. 93- lllti,
'" Pentru atelierele do,·edile de nicovalele de la Costeşti şi Surcea sau tiparele de podoaul'
de la Piatra Roşie şi Poiana pe Siret v. D. Popescu. Te:auTI' d1· argint duci ce ( 11 ). in
Buletinul .Uonumenlelor Istorice, XL I, 1, 19i2, p. 22.
'° Z. S z {• k e I y, Soi le:aure dacice descoperile în sud-estul Transill'anil'i. ln SC I\', lti, l
1965, pp. 51- 61i.
" V. Te odor e s cu, I. Riz ca, V. Du p oi, Vn lc:aur de podoabe dacice ,Ic argint
şi de monede romane republicane descoperile fn J\lunlenia (Te:aurul de la Rociu, j ..·lrycş).
ln Studii şi romu11ic:'iri, l l, Piteşti, 1 !169, pp. 101 -108.
" E. P op l' s c u, J'e:crnru/ de podoabe dacice din argint de la fltil1i11cşli. ln Studii şi C111111111icclri, li, Pit<•şti. 19ll9, pp. 109-116.
" L. :\I ii r g h i l a n. Ternurul de podoabe dacice din argint de lu Stilişlea (fost Cioara.
j. Alba), ln SC/\", 20, 2, pp. 315-:127.
" I. N l' stor, lJer Stand dcr \'orgeschichls{orschung in Rumiinicn, ln fla IlGI\. 19:1:1,
p. 168; C. Daicoviciu, La Transylr,anit dans l'anliquilr. Buc .. 19-15. p. 55 sq; idem,
ln Ist Rom, l, 1960, p. 325; H. Daico,. ici u, Dacii, HUl'. I9ti5, p. 157.
"
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astăzi incă lrri tl'zaure de podoabe dacice de argint, cel pomenit ck la Simleul Siluaniei, 48 al treilea tezaur de la Oradea 49 (Ora(ka III) şi tezaurul ce-l
Yom prezenla mai jos de la Siiciiliisiîu 1\'011.

*
*

*

În primăYara anului 19i2 săteanul Anton Furik, din Săcălăsftu !\ou,
,1. Bihor. arindu-şi o limbă de p[1minl pe dealul numit „Burcarar", a dal pesle
un tezaur de podoabe de argint compus din următoarele piese: un liînţ(rnr.
tlouii brii(iiri (una mai man· şi una mai mică), trei fibule şi bara unei piese de
arqin('> 0 Dealul „Burcar" sr află la 300 m sud de dealul „CeU1ţuie" pe care s-a
ridicat in vechime o cetă\uie dacică distrusă de căutătorii de comori şi în
care s-a mai pulul efectua numai un modest sondajiu arheologic, în singura
por\iunP rămasă nedt>ranjală, din care au rezultat modeste fragmente cer~11nice: Co\ofPni, dacice din sec. I i.l'.n. -I e.n. şi feudale din sec. XIV/XV. 51
Din informaţiile culpse de la săteni, pc acPeaşi culme „Burcarar", mai la deal
de locul undl' a fost giisit tezaurul amintit mai sus, l\Iartin Furik a descopl'rit,
după drscrit>rca sa, opt fibule de argint de lipul rn nodozilliţi. Decoperirea s-a
făcul, după relatările sale „acum 20 de ani" nemaipăstrindu-se nimic? din
acest tezaur. 52
Dăm mai jos descrierea pieselor tl'zaurului de la Siiciîlăsiiu Nou, care
au putut fi studiate şi fotografiate de noi, după cum urmează:
" D. Berci u, ,'\loşlenirea ariei lraco-gcle, în Aria lraco-gelică, Buc, 1969, pp. 183-201.
" H. FI or r s cu, .Arta dacilor, Buc., 1968, passim.
" D. I' op e s cu. Tezaure de argint ,Lacice (I), în Bule/inul ,Uonumenle/or Istorice, XL.
-1, 1971, pp. 19-32; idem, ibidem (II), ln B'lleline/e .Uonum~ntelor Istorice, XLI, 1,
1972, pp. 5-22.
" v.n. :n supra.
•• L. l\l ă r g hit an, Considera/ii cu privire la tezaurele dacice de argint din 11estul şi nord1Jeslul României, in Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, pp. 192-19:3; N. Chidioşan.
I. Ordenllich, c..:11 nou tezaur dacic de argint descoperii la Oradea, in Crisia, II I, Oradea,
197:l, pp. !)7 -105.
•• Tezaurul a fost salvat de prof. E :'.lolnar din Derna, coautor al acestor rînduri,
01
S. D u m i t r a ş cu, A.şrzări {orli{icale şi celă/ui dacice în partea de vest a .'\Iun/ilor
Apuseni, ln Crisia, II, Oradea, 1972, pp. 1:J6-1:n.
r. 2 ~u !;li1n cit de intc1neialc sînt aceste relatări, ~i, dacă nu cun1,·a este Yorba de un singur
tezaur. Furik Anton şi Furik i\lartin slnt rude, respectiv, tat,i şi fiu. N-ar fi exclus s,i
fi fost găsite toate piesele amintile la „Cetăţuie" deci ln celă/11ia dacică, complet distrusă
ele gropile căutătorilor de comori. În favoarea unei astfel de ipoteze pledează şi faptul
('{1 pc .. Cl'Lăţuie" a fost g,isit de către Gheorghe Juhasz (ln prezent locuieşte in Virciorog,
j. Bihor), 1111 tezaur de monede? Nu ştim dacă acest tezaur este identic cu cel pomenit
în literatura de specialitate (D. Popescu, Ohjels .• . , p. 201 s.v.) ca ajungînd ln posesia
inginerului Dehic din Ploieşti. Prof. E. i\lolnar ne atr.igea atenţia că in Dana, j. Bihor
locuieşte un Dohay (de unde transcrierea greşit;'\. Dehie?), care ar fi fost posesorul acelui
tezaur. Crea cc am \'erificat singur este deţinerea de către prof. I. Konewalik, ln
colecţia ~colii generale din Săcălăsău Vechi a unei fibule de argint cu nodozilă/i şi a două
moncclc.
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1) Fib11lii de aryinl rn „srn/ masral" şi nodo:il<i(i (Y. fig. 1) dt• tipul Cojorn<1"3 - Orndca I 154 S<1riicsiiu. '''' Fibula, cîntărind 20;> gr C'Slt' l11erat:1

·dinfr-1111 sinyur fir, mai PXarl spus, dintr-o bar:1 d1• argint suhţiat:"1 prin batere. cu piciorul repliai (intors P" ckasupra arc11l11i). Piciorul arl' patru nodozili'1ţi mari şi trPi nn\'l1ri miri între ele (astragall') şi st• prindt• dt· arrnl fihull'i cu clo11i'1 ghiarP, mai sus de parll'a c1•nlral[1. Arcul fibull'i. de forma litrrei D turtite, se ll'rmin:1 spre capul fibulei cu un scul ne<1CO/H'ril. dl' form;-,
romboidal:1, ornamental pc margini cu linii incizate. ln mijlocul rombului
au mai fost incizate în61 două rîncluri de incizii şi b[1tuk do11{1 cc·rculP~I'.
întreaga ornamentare redă stilizat, simbolic, capul'? unui animal. Hes/or/111, in
form<1 de urbale/<1 (bilateral), este lucrat din an•laşi fir înfăşurat pe o „bară··
de fier (cui), care a ruginit ct•dînd presiunii arcului şi resortului. Ih-sortul
are 12 spire pe ramura stîngă şi 11 spire pe ramura dreapt:1 a barl'i de fier.
Firul a fost răsucit de la dreapta spre stînga şi trecut pc deasupra resortului .
.\cui fibulei este ornamentat cu puncte. Întreaga fibulă a fost lucrată prin
batere dintr-o singură bară de argint. Urmelr de ciocan sr obserYă pe întrrg
corpul fibulei, inclusiv pe astragalele piciorului întors pe deasupra. Lucrarea
nodozităţilor piciorului, prin baiere, mai este dovedită şi de nodoziH1ţile celorlalte două fibule, ce vor fi descrise mai jos, de dimensiuni diferite şi neregul.ite.
fapt mai puţin explicabil în cazul turnării lor.
2. Fi bulă de argint cu „scut mascat" şi nodo:ităfi (v. fig. 2) de acelaşi tip.
asemănătoare cu fibula Nr. 1 descrisă mai sus. S-a păstrat numai fragmentar.
lipsindu-i o parte din piciorul întors pe drasupra (repliat). (întăreşte (fără
părţile rupte şi pierdute) I IO gr. Este lucrată, de asemenea, în întregime.
prin batere. Pe arcul fibulei, piciorul se prinde cu două ghiare şi cu un nit,
cum pare a sugera gaura care s-a mai păstrat. Arcul se termină, spre capul
fibulei, cu un scut romboidal, ornamentat în aceeaşi manieră şi cu aceleaşi
elemente, redind stilizat capul unui animal, ca şi prima fibulă. Cuiul pe care
s-a înfăşurat resortul este, la fel, din fier. Acul fibulei e ornamentat cu puncte
incizate.
Aceste două fibule se pare că au fost fibule-pereche, asem:rnarea dintre
ele mergînd pină la identitate.
3. Picior de fibulă. Dintr-o fibulă, pare-se de acl'laşi tip. s-a mai piistrat
parh'a repliată a piciorului, întoarsă pe deasupra arcului, cu nodo:ilti(i. Cinti'1rl'şte 90 gr. Aici se observ:1 cu şi mai mare claritate lucran•a int regii filrnlt•,
deci şi a 1wdo:il<i(ilor, prin batere, căci partea can• se lipea de arcul fihult•i
a fost l<iialii cu dalta, prin batert•, nodozităţile pf1strind tf1il'l11ra. 1n cazul
turnf1rii fihult•i, a piciorului repliat cu nodozitiili, 1111 s-ar mai fi irosit metalul.
.-\ceasl:1 parte a fihull'i Nr. 3 eslt• ast•mi'111flloarl' cu piciorul cu 11odozilf1\i a
fibull'!or Nr. I şi 2 (Y. fig. :\).
"" H. FI ore s c 11, <>fl. cil., [ii,.!. :1:1-:1.1: I>. Popl'scu, Tl'zaurl' ... ( I), !ol'. dl„ fig. ;:)
" D. Popescu, T1·rnure ... ( I), loc. cil., fig. -1.
11
0 c t. FI o<.· o, op. cil., p. 10, fiM . ..j, 5.
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1. /Jră/ar<i dintr-o singură spira eu eapl'tcle pl'trceutc ~i ornamenlatt•
în formă de capctc de şarpe, de tipul Slimnic 56 - Sincrăeni5 1 - Săcălăsău? 5 ~
Bara brăţării este lisă şi rotundă în secţiune. Se potriwşlc ornamentării
braţului, fiind elegantă, lucrată cu mult rafinament. Capl'tcle,
p(•trceute
atît cit sint ornamentate, au fost incizate' cu linii oblice încadrate', sprl' rele două
extrt>mităţi de două cHculcţl'. La capete se termină ru protome de şarpe.
Capul animalului este redat prin „coama" de pc frunte, ochii bulbucaţi şi
bol ul eu dinţii accentuaţi. În secţiunea părţii ornamental(•, brăţara l'Ste
patrulall'ră.

5. Fragment de la o podoabă? de arginţ, cu capetele subţiate şi îndoite.
A fost lucrată prin batere cu ciocanul. Cîntăreşte 25 gr (v. fig. 5).
Constatăm, astfel, admiţînd că informaţiile primite de la descoperitori
sînt exacte, că din cele două tezaure, pe care le pomenesc, s-au risipit urmă
toarele piese:
a) lănţişorul şi o brăfară de argint din tezaurul descoperit de Anton Furik.
b) cele opt fibule de argint din tezaurul descoperit de ~lartin Furik.
Pc de altă parte, în ce ne priveşte, noi adăugăm la aceste două? tezaure,
pr care le considerăm un singur te:aur, descoperit în sau în apropierea cet<iţuii dacice de la Săcălăsău 1Vou 59 şi piesele amintite anterior de alţi cercetă
tori, după cum urmează:
1. Sacalasău 60 , D. Popescu 63 , în 1941, aminteşte arcul unei fibule cu
nodozităţi şi 23 monede de argint de tipul Dyrrhachium. Fibula a intrat în
colecţia inginerului Debie din Ploirşti şi monedele în colecţia R uzyszka.
2. Dema de Sus. C. Daicoviciu, 62 în 1941, pomcnrştc ra prownind de
la Derna de Sus, 63 la sud-est de Fabrica de asfalt pe dealul „Kincscshegy" =
= Dealul cu comoară ( = Schatzberg) sau „Peniza", monede grccrşti şi romane rrpublicane 64 şi o brăţară cu capete de şarpe. Brăţara se află în posesia
preotului Potora din Marghita şi două dintre monede în colrcţia inginerului
Iuliu Barcsăy din Dema de Sus. Introducem aici şi această descoperire de
oarrcr Dealul cu comoară nu cstr altul dccît Dealul fli bani, locul unde se
află rel:1ţuia dacică de la Săcălăsău Nou.

:ie D. Popescu, Tezaure ... (II). loc. rit., fig. 68 a, b .
., Z. S z c k e I y, Ada/ok ... , pi. XVIII/2, ·I.
8
~
N. F r t tic h, op. cil., pp. 160-161, fig. 24.
•• S. Du III i t r a ş cu, Aşe:ări (orli(icale şi cclăfui dacice fn par/cu de r•rsl a J/1111/ilor .-\pusrni. ln Crisia, II, 1972, pp. 121-14-1.
•• Atragl'll1 atenţia cil Săct'Hâsău J\'011 este un c:Hun al S1\c:H1\s:lului. adie/I al Sărtlldsăului
l'rrhi, şi anterior, rareori era luat ln considl•rare ca aşezare distinctă. În hotarul S1h:dlă
silului Vechi nu s-au descoperit, pln:l ln prrzent, urme de locuire La 'J\1 ne, numai urmele
unei aşezări neolitice.
•• D. I' op e s cu, Objcts ••. , loc. cil., p. 201. s.,· .
., C. D II ic o v Ic I u, Neue J\lilleil11nge11 aus Da:irn, ln Dacia, \" 11- \" 111, 1937 - 19-10,
Buc., 1941, pp. 322-323, s.v.
•• Nu trebuie uitat cd slnt sate opropiote şi Srlcdl4srlu Nou este aşt>zat Intre Duna şi S4c4lds4u Vechi .
.. Plest>le slnt astfel lncadrate:
a) Sllberdt>nor, Babelon, I, p. 229, Nr. 6(79 l.t>.n.).
b) S11 bt>rmUnze aus Dyrrhachlm, 111- 11 l.t>.n.
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3. Siicc'iliîsiiu (Sâstelek). 1\1. Roska, 65 în 1942, fără a face alte precizan.
aminteşle dupf1 Xwn Koz!, \'II, 1908, p. 113, o descoperire de 20 de denari
de lip Apollonia.
,I. Siiciil<rsiiu (Sastclek). N. Fctlich, 66 în Hl53, publică imaginea, destul
de slabă de altfel, unei brăţf1ri de argint cu capete de şarpe descoperită la
S{1c{dăsf1u, ca fricînd parte dintr-un mic tezaur .compus din aceastf1 piesf1 )i
opt monede. cinci de tipul Apollonia şi trei de tipul Dyrrhachium Face îns:1
precizare:,. importantf1 pentru discupa cc o angajăm, pentru ordOiiarca
descoperirilor din zona Derna-Săcălăsău - Săcălăsf1u Nou, cf1 tezaurul a
fosl descoperit la locul Penzeshegy, deci Dealul cu bani, dealul, muncelul pe
care se a[l[1 cl'l[tluia dacică de la Săcălăsău Nou.
5. Si1ciil<isau· ( = Săcălf1său Vechi). ln colecţia Scolii Generale din Sficfilăsău Yechi, prof. Koncwalik deţine în prezent o fibulă de argint cu nodozil[1\i şi două monede de argint.
Este, fără îndoială, un şir impresionant de descoperiri, dar care, din
pf1catc, au adus după sine, din cauza grabei căutătorilor de comori, la distru!J('l'<'a cetăţuii dacice de la Săcălăsău Nou şi pierderea, pentru totdeauna. a
informaţiilor ce le-am fi putut ob\ine, asupra acestui important capitol din
istoria Daciei, prin studierea sistematică, atentă şi dezinteresată a cetăţuii
susamintite.
Cronologic, tezaurul de la Săcălăsău Nou, toate descoperirile amintite se
pot plasa, sprijină această datare şi monedele, în sec. I î.e.n., 67 poate începutul acestui secol. Spre o astfel de datare a tezaurului înclină balanţa şi
fibulele de tipul cu nodozităţi, care, şi după opinia învăţatului român D. Popescu, cel mai temeinic cunoscător al tezaurelor dacice de argint, ,.este tipologic (fibula), mai veche decît cea care are discurile pe arc; totuşi ambele
tipuri apar uneori în acelaşi trzaur". 68
Atribuirea etnică a tezaurului, care se înscrie complet în seria tezaurelor
dacice de argint, nu mai implic[} nici un fel de explicaţii suplimentare. De
altfel o scurtf1 precizare pe care o face D. Popescu o mai considerăm încf1
necesară, aYind în vedere că în tezaurul de la Săcălăsău există sigur cinci
fibule cu nodozităţi (trei descrise de noi şi cîte una la D. Popescu şi în colecţia
~colii generale din Săcălăsău Vechi): ,,Fibulele cu nodozităţi" cum le-a numit
Parvan, sau cu „nodozităţi discoidale", cum le numeşte O. Floca, îşi au numele
de la nişte mici discuri bombate care împodobesc piciorul sau arcul fibulei.
Această fibulă este, fără îndoială, cea mai frecventă şi poate cea mai caracteristică podoabă a dacilor, pe care nu o găsim generalizată în afară de \inulurilc locuite de ei." 69
În ce priveşte unele consideraţii cultural-istoricei 0 mai largi, în sensu
e:. :\I. H. os k a, op. cit., p. 242, s.v.
0
N. Fel t i eh, op. cit., loc. cit., p, 160-161, fig. 24.
7
•
( ) c t. FI o r e a, op. cit., p. 33, nr. 3.
•• D. P o Pc s cu, Tezaure, I, p. 25; idem, Tezaure, II, pp. 17-18, unde aduce în sprijin
tezaurele de pod~abe dacice de argint descoperite ln asociere cu monede romane rep11bl1cane, m'.111~de din Dyrr/rac/rium (Durres, ln Albania), din Apollonia (Avion, tn Albania),
monede d111 rnsula T/rasos şi monede romane imperiale.
•• D. I' op c s c u, Tczc111re, I, p. 25.
7
° C r. K. 1-1 a r e d l, Die dakisc/re Sit berf II nde, ln Dacia X V II, 1973, pp. 127 - 167.
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Te::::iurul ele podoabe clarire de la

inlch•onii
acrstui le:aur
'
:-.
~i Barc[1u. in lt•g[1tură
.Haffa. Sdcdliîsiîu Sau,
n·Z('l'\"[1m dreptul de a
dacice din Crişana.
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in contextul istorici dacilor dintre Cri~ul Ifrprde
cu isloria cdf1\ilor dacice din :\Iun\ii Plophului:
T11sa, şi care dep[1şcşlc spa\iul acestor rinduri, ne
rc\"cni inlr-un studiu mai larg dedicat lezaurdor

THE DA.CIAN SILVER JEWEL-TREASURE FROM SACALASAU NOU,
JUD. BIHOR

Sumrnary

Authors present a jewel-trcasure of silver from Sacalasău Nou. jud. Bihor, ctiscoYercd
accidcntally by a countryman arouncl thc Dacian fortrcss of this villagc.
The treasure îs composed of the [ollowing pieces:
1. A sil ver fibula of Cojocna-type Oradea I 1.-Sărăcsău.
2. A silvcr fibula of the same typc as Nr. 1.
:l. A foot of a silvcr fibula belonging to a piece of the same type as :Kr. 1 and 2.
4. Silver bracelets of Sacalasău - Sîncr;iieni - Slimnic type.
5. A fragment of an other siher treasurc?
According to the analogies offered by the similar findings [rom thc tcrritory of Dacia,
thc trcasure is dating in the I-st century of our era. The treasure is attributcd by thc authors
Io lhe Dacian inhabitants from thc hydrographic basin of the Barcău Hivcr and the Plopiş
,1ounlains where were studied the Dacian fortrcsses around Sacalasău Nou, Jud. Bihor
and around !\larea and Tusa, Jud. Sălaj.
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