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Cercetările arheologice din satul Tăşad, corn. Drăgeşti, jud. Bihor,
au fost începute în anul 1969 şi continuate apoi pînă în 1976.
Aşezarea, denumită Cetăţaua, este situată la aproximativ 3 km
sud-est de satul Tăşad. Ea ocupă aproape în întregime platoul superior al unui deal situat în zona colinară a Munţilor Pădurea Craiului.
Cetăţaua este cuprinsă de un interfluviu avînd la nord Valea Camniţii
iar la sud-est Valea Cutii. Aceasta se uneşte, chiar la poalele versantului sud-vestic al dealului, cu Pîrîul Morii. Deşi este legat la nord-est
de Dealul Urs0i, printr-o şea, care coboară cu aproximativ 50--60 m
faţi'i de înălţimea Cetăţuii, acesta dă impresia unei detaşări faţă de
restul dealurilnr. Aparenta izolare este sugerată de văile care despart
dealul de cele înconjurătoare, de înălţimea dealului (360 m) şi de pantele relativ abmpte, ce se înalţă cu aproximativ 120 m faţă de nivelul
văilor înconjurătoare. Tocmai aceste atribute fac din dealul Cetăţaua
o fortăreaţă nah.irală, cu o poziţie strategică excelentă (fig. 1).
Platoul dealului descris se întinde pe circa un hectar - un hectar şi jumătate, avînd o formă alungită, fiind mai îngust în zona
nord-estică (40 m) şi mult lăţit în partea opusă (75-100 m).
ln zona nNd-estică, o pătrime din platoul superior este separat
de un val şi un şanţ ce străbate transversal platoul, într-o porţiune
nu prea lată. Valul dP pămînt este flancat pe două părţi de bolovani
mari, depuşi pentru a opri o eventuală alunecare. Interiorul este umplut cu pietre şi pietriş de carieră bătătorite şi cu părnînt provenit
din şanţ.
Dimensiunile reduse ale valului (Înălţimea 150 cm, lăţimea la bază
3-3,5 m) şi şanţului (adînc de 1,5 m şi lat la gură de 7,5 m), precum
şi posibilitatea de a ocoli acest sistem pe ambele flancuri, ne sugerează faptul că această structură nu a reprezentat nici în antichitate
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Fig. 1.

Tăşad,

C h idioş an

Dealul

2

Cetăţaua.

un baraj de apărare ci, a îndeplinit numai un rol separator. In ac t
sens mai amintim că pe ambele versante ale valului şi şanţului, platoul a fost locuit. Nu se poate s siza vreo dife renţă ronologică într
aşezările respective, ele fiind cont mporane. Insăşi di punerea
anţului înspre interiorul aşezării mari este, credem, un argument
a ă
nu definim valul şi şanţul ca fiind de apărare.
Straturile de cultură nu depăş esc, decît rareori, grosimea de 0,50 m.
Pe coama dealului şi înspre versantul sud- stic a platoului, tratul
cultural se subţiază con iderabil, ajungînd numai la 10-15 cm: iar
materialul arheologic de aici ste foarte ărac. In general se pot d limita două straturi cultural . Sub humusul actual se află un strat a feniu în his roşcat şi păsto
u o grosim medi de 20 cm, iar apoi
st urmat de un strat cultural de uloar
afenie d schisă d a ia i
grosime. Sub acesta urm ază un strat de pămînt gall>en ompact, ne umblat, şi gros d 10-20 m sub are s află patul tînco al d alului.
In un l zon lutul galb n lipseşt , tratul prim de cultură uprapunîndu-s dire t p patul tîn os.
Mat rialul arh alogic
o a t l ă pr zenţa un i Io uiri n oliti
pr
po
bronzului ( ultura
( ultura Tisa), din pe ria da d tranz iţi
oţof ni), din prima po
a fi rului ( ultur Ga a) i din p rioada
tatului da (
. I î. .n. - I .n.) .
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Primele două epoci sînl reprezentate numai prin ceramică, neputîndu-se sesiza stratigrafic vreo amenajare. Cea mai intensă locuire
survine în epoca hallstattiană, foarte bine reprezentată, nu numai prin
ceramică dar şi prin locuinţe, gropi, material litic, bronzuri, depozit
de bronzuri etc.
Concentrarea aşezării dacice a fost localizată în porţiunea
nord-vestică a platoului chiar aproape de limitele pantelor abrupte,
atît de o parte cit şi de cealaltă a valului şi şanţului amintit.
O secţiune trasată în 1972 (S. 11) şi care a traversat aproape toată
lăţimea platoului, a confirmat şi stratigrafic faptul că dacii, pentru
extinderea aşezării, au executat în unele porţiuni lucrări de terasare,
trăgînd pămîntul de pe coama dealului spre panta nord-vestică, pe o
întindere care uneori ajunge la 15 m. Astfel, în zona ce se întinde Ia
sud-vest de şanţ, s-a ridicat, pe alocuri, nivelul pantei cu 90-110 cm
şi s-a lărgit cu 7 m. Pe ce lungime s-au efectuat aceste lucrări nu se
poate preciza deocamdată, dar probabil această nouă terasă ajungea
la 40-50 m, pînă în dreptul pantelor mai domoale ale dealului.
Bogăţia şi diversitatea materialului arheologic ieşit la iveală cu
ocazia săpăturilor arheologice, numărul mare de locuinţe şi gropi răs
pîndite pe un spaţiu relativ întins, lucrările de amenajare şi terasare
executate de daci, pentru a-şi mări spaţiul locuibil, precum şi durata
mare a aşezării (cel puţin 200 de ani), sînt mărturii edificatoare că ne
aflăm în fata unei importante aşezări intens şi îndelung locuite. Aşe
zarea de Ia Tăşad reprezintă cel mai important centru dacic dintre
Crişul Repede şi Crişul Negru.
Este plină de semnificaţii, pentru evaluarea procesului de pătrun
dere a produselor romane în saţiul vestic al Daciei, prezenta în aşe
zarea de pe Cetăţauă a unor produse de import, unele provenite chiar
din ateliere italice, cum este de exemplu o toartă de bronz provenită
-de la o cană şi care are pe picior o mască umană stilizată. Asemenea
piese au mai fost descoperite în Dacia preromană la Pescari, Vedea, 1
Bîlca Doamnei2 şi se datează chiar la începutul sec. I î.e.n.
Pentru datarea lucrărilor de terasare şi amenajare un indiciu sigur
îl constituie o fibulă de bronz cu discuri pe arc, piciorul ridicat şi terminat cu un bulb, placa de oprire relativ înaltă şi resort bilateral. Ea
a fost descoperită într-un semibordei amplasat în zona nord-vestică, pe
terasa artificială. Fibula se datează la finele sec. I î.e.n. şi începutul
sec. I. e.n. 3
1
I. G I o d a r i u, Relaţii comerciale al Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj, 1974, p. 239, 243, pl. XXXIV
2
M. Za rn oşteanu, Săpăturile de la Piatra 'Neamţ, în MCA, VII, 1961, p. 339
~i urm., fig. 3/7
3
H. J. E g g e r s, Zur absoluten Chronologie der romischen Kaiserzeit im
treiem Germanien, în J.R.G.Z., Mainz, 2, 1955, p. 200, fig. 1/15
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într-o altă locuinţă a mai fost descoperită o filmlă ele bronz, ele>
tipul „Scharnier fibeln" avînd forma unei limbi ele cataram8, cu o uşoară
arcuire. Tipul este cunoscut mai ales în descoperirile clin Panonia şi
se ctatedz8 la mijlocul sec. I e.n. 4 Prezenta acestei piPse contribuie la
dalcnca aşeztirii ele la Tăşad pînă, cel puţin, în a doua purte a secolului I al erei noastre.
Trebuie să amintim şi descoperirea incidentală a unui tezaur ele
monede de argint provenite clin oraşele ele pe coasta 1\clriaticii, Apollonia şi Dyrhachium. El a fost descoperit la poalele dealului. pe o că
rare care. duce spre aşezarea ele pe Cetăţauă. Din acest tezaur au
fost recuperate 69 de piese.:;
Ceramica dacică descoperită la Tăşad este lucrată alî t cu mîna
cît şi la roată. Majoritatea covîrşitoare a ceramicii lucrate la roată
este de culoare cenuşie şi de calitate superioară. Au fost găsite ceşti.
cănite, străchini, fructiere etc., unele decorate cu benzi şi linii lustruite.
Vasele lucrate cu mîna, de factură mai grosolană, (vase de tip sac,
ceşti, castroane) sînt decorate prin incizie, cu linii ondulate, striuri
executate cu piaptănul, prin aplicaţii (butoni, nervuri alveolate), etc.
Cea mai importantă descoperire din cadrul aşezării dacice de la
Tăşad a fost făcută cu ocazia săpăturilor arheologice clin primăvara
anului 1976. Este vorba de un tezaur de podoabe dacice de argint, de
o valoare documentară remarcabilă, cu multiple tangenţe de natură
istorică.

Tezaurul se compune din:
1. Fibulă de argint cu patru nodozităţi discoidale dispuse pe piciorul replicat. Discul dinspre capul fibulei se prelungeşte lateral cu
două ghiare care, îndoite, leagă piciorul de arcul fibulei. Acesta are
partea dinspre cap, între ultimul disc şi resort, lăţit uşor în formă trapezoidală. Resortul bilateral este rupt. Fibula este lucrată dintr-o singură bară prin batere la cald. Piciorul cu discuri a fost bătut probabil
într-un tipar iar restul pe nicovală (fig. 2/c-d). Dimensiuni: Lungimea 8 cm; greutatea 49,7 gr.
2. Fibulă de argint cu patru nodozităţi pe piciorul repliat. Intre
nodozităţile mari sînt dispuse încă alte trei discuri intermediare, mai
mici şi inegale. Ultimul dintre discuri, care este mai plat, se prelungeşte cu două ghiare laterale care, îndoite, leagă piciorul de arcul fibulei. Acesta se lăţeşte mult şi ajunge să aibe dimensiunea maximă la
cap, unde are formă romboidală, ce îi dă aspectul unei halebarde. Resortul bilateral este rupt. Este lucrată în aceeaşi manieră ca şi prima
fibulă. De remarcat însă tabla foarte subţire a arcului fibulei ( 1 mm)
(fig. 2/a-b). Dimensiuni: Lungimea 10,1 cm; greutatea 51,3 gr.
4
J. K o v r i g, Die Haup/lypcn der Kaizerzeillic/1cn Fibeln in Pannonien, in
Diss. Pann., I, 4, 1937, p. 115-116, pi. IV/34
~ Din relatările descoperitorilor am aflat că tezaurul a fost descoperit într-un
vas de lut şi cuprindea mai mult de 100 de monede
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Tăşad

Tezaurul de podoabe de argint: a-b
c-d Fibulă cu nodozităţi.

el
Fibulă

nodozităţi;

3. Resort bilateral de argint cu 18 spire şi coarda în faţă, acul
scurt (fig. 4/b). Dimensiuni: Lăţimea 5,2 cm; lungimea 8,5 cm.
4. Resort din care se păstrează 10 spire, segmentul de coadă pusă
în faţă şi acul scurt (fig. 4/c). Dimensiuni: Lăţimea 2,3 cm; lungimea 6 cm.
Ambele resorturi au aparţinut, mai mult ca sigur, fibulelor descrise mai sus şi au fost rupte, probabil, în momentul abandonării tezaurului.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3.

Tăşad.

Tezaurul de podoabe de argint: colan.

5. Brăţară de argint (?) (sau colan?) confecţionată dintr-o sîrmă
groasă, cu secţiunea rotundă, care se subţiază spre capete, care sînt
ascuţite. Sîrma a fost îndoită strîns şi apoi din nou îndoită în forma
unei brăţări, avînd la un capăt cele două vîrfuri ascuţite iar la celălalt,
cotul îndoiturii. (fig. 4/a). Dimensiuni : Lungimea 7,3 cm; grosimea
maximă a sîrmei 5 mm; greutatea 25,2 gr.
6. Colan de argint compus din două părţi distincte. A. Sîrmli
groasă cu secţiunea rotundă, subţiată spr(~ capete, care se termină în
două, drlige. Această parte a fost puternic ':I.reuită. Ea s-a rupt din vehttps://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 4. Tăşad. Tezaurul de podoabe de argint: a. Brăţară (1) (colan?); b. Resort
bilateral cu ac; c. Fragment de resort bilateral cu ac; d. Segment de bară cu urme
de prelucrare; e. Bară masivă.
3 - Crlsla '77
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chime cînd a fost îndoită. De cîrligele celor două capete se prinde a
doua parte a colanului. B. Lanţ compus din 8 bucăţi de sîrme răsucite
în trei, avînd la capete cite un ochi. Aceste ochiuri se petreceau una
în cealaltă legînd astfel cele 8 sîrme. Capetele lanţului rămase libere,
erau agăţate de cîrligele părţii rigide a colanului (fig. 3). Dim e n s iun i : Grosimea maximă a sîrmei 4 mm; lungimea sîrmelor împletite 3,9 cm-4,7 cm; diametrul colanul 20,4 cm; greutatea 46,7 gr.
7. Bară masivă de argint cu secţiunea patrată. Capelele au fost tă
iate cu dalta. Bara este îndoită (fig. 4/e). Dimensiuni : Lungimeo
~o cm; greutatea 80,7 gr.
8. Segment de bară masivă din argint, cu secţiunea dreptunghiulară. Ea a fost arcuită, rotunjită la un capăt, iar spre mijloc aplatizată
prin batere cu ciocanul. Segmentul a fost tăiat, după toate probabilităţile, din bara masivă, amintită mai sus şi pregătită pentru a se manufactura din ea o brăţară sau o fibulă (fig. 4/d). D i m e n s iun i :
Lungimea 9 cm; greutatea 46 gr.
Deşi din diversitatea vestigiilor arheologice din care reconstituim
cultura materială şi spirituală a dacilor cel mai bine cunoscut aspect
este tocmai arta prelucrării argintului, au rămas încă o serie de probleme controversate în literatura de specialitate. De aceia, socotim
necesară o analiză mai atentă atît a pieselor aflate în tezaurul de la
Tăşad cît
şi a condiţiilor de descoperire, mai ales că în ambele aspecte, tezaurul discutat poartă cîteva repere inedite.
Aşa cum rezultă din descrierea tezaurului, la Tăşad sînt prezente
două variante ale fibulelor cu nodozităţi.
Prima, este cea care are arcul lăţit uşor spre cap şi 4 nodozităţi pe picior. Ea face parte din tipul A 18 din clasificarea propusă de
prof. Kurt Horedt. 6 Cele mai cunoscute analogii provin de pe teritoriul Transilvaniei şi Crişanei. Amintim fibulele de la Cojocna, 7 Mediaş,8 Moroda, 9 Oradea, 10 Sărăcsău 11 şi Săcălăsăul Nou. 12
Sînt cunoscute doar două localităţi aflate în afara spaţiului amintit unde s-au descoperit fibule asemănătoare: Intorsătura în Oltenia 13
şi Clipiceşti în Moldova. 14
t, Die Dakischen Silberlunde, în Dacia, N. S., 1973, XVII, p. 131-132
D. Popescu, Objets de parure geto-daces en argent în Dacia, VII-VIII,
1937-1940, p. 198
3
Id e m, op. cit., p. 200
9
Idem, op. cit., p. 199
10 N. C hi di o ş an, I. Or de n t li c h, Un nou tezaur dacic de argint descoperit la Oradea, în Crisia, 1937, p. 97-98, fig. la-b, 4a-b.
11
O. Floc a, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti,
1956, fig. 6
12
Piesa aflată în colecţia prof. Stefan Konevalik din Dema a mai fost amintită N. Chidioşan, I. Ordentlich, op. cit., nota 9
13
D. Berci u, Arheologia preistoriciJ a Olteniei, Craiova, 1939, p. 219, fig. 255
14
I. Mitre a, Un nou tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice de
argint, descoperit ln Moldova, în SCIV, 4, 23, 1972, fig. 1-2.
o K. Hore d
7
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A doua variantă de fibulă, descoperită la Tăşad, se deosebeşte de
prima prin aceia că are arcul mult lăţit, în formă de halebardă şi prin
intercalarea unor mici nodozităţi, între cele patru discuri de pe
picior. Acest tip este încadrat, în tipologia amintită, în tipul A 1b, Sînt
cunoscute mai multe piese, ,descoperite în cel puţin 20 de tezaure din
Transilvania şi Crişana. Cele mai cunoscute sînt cele de la Ceheţel, 1 :;.
Sărăcsău, 16 Moigrad, 17 Sărmăşag 18 şi Săcălăsăul Nou. 19
Aceste tipuri de fibule (A 1a-A 1b) sînt piesele cele mai caracteristice pentru dacii din spaţiul intracarpatic şi Crişana. Jumătate din numărul total al fibulelor de acest tip au fost descoperite în nord-vestul
României. Astfel la Săcălăsăul Nou au fost descoperite 13 bucăţi,2° la
Oradea 5 bucăţi, 21 la Sărmăşag 2 bucăţi iar la Tăşad alte două.
Tipologic, varianta întîia este mai veche decît cea de a doua, dar
ele apar uneori şi împreună ca de pildă la Cojocna, Mediaş, Săcălă
săul Nou şi la Ta.şad. Mai amintim că ele se asociază mai întotdeauna
cu monede greceşti (Thasos, Apollonia, Dyrhachium) 22 şi numai o singură dată, la Moroda, cu monede republicane romane, în care ultima
monedă a fost emisă în anul 45 î.e.n. 23 Pe aceste considerente putem
socoti aceste fibule ca cele mai timpurii din seria fibulelor de argint
purtate de daci.
Nu cunoaştem în repertoriul bijuteriilor dacice de argint un colan
identic cu cel descoperit de noi la Tăşad compus, aşa cum am văzut.
dintr-o sîrmă groasă arcuită şi din lanţul format din sîrme împletite.
Este adevărat că astfel de sîrme torsate sau împletite, cunoscute în
deobşte sub denumirea de pandantive, au mai apărut şi în alte tezaure
(Oradea, 24 Cerbăl, 25 Săliştea, 26 Şimleu! Silvaniei 27 ).
Interesant este faptul că astfel de sîrme împletite şi legate în lanţuri sau colane se găsesc în trei localităţi aflate în trei părţi ale Daciei. Unul simplu, format din 16 bucăţi, legate între ele la capete, s-a;
15
Z. S z e k el y, Noi tezaure dacice descoperile în sud-estul Transilvaniei, îlb
SCIV, 1, 16, 1965, fig. 4/1-4.
16
O. Floc a, op. cit., fig. 4-5
17
•
FI. Rome r, A nagyvciradi eziist lelet (masodik kozlemeny), în AE, VI,
1886, p. 389
18
I. Glod ari u, Tezaurul dacic de la Sărmăşag, în Acta Musei Napocensis,
V, 1968, p. 410
19
S. Dumitra ş cu, E. Mol n ar, Tezaurul de podoabe dacice de argint de
la Săcălăsăul Nou, în Crisia, 1975, fig. 1-2, p. 59-67
20
D. Pop e s cu, op. cil., p. 201
21
N. Fettich, Archiiologische Beitriige zur Geschichte der sarmalisch-dahischen Beziehungen, în Acta Arch., III, 1-4, 1953, pi. XXIV/1-2; N. C h.i di o ş an.
l. Or de n t li c h, op. cil., p. 97-98
22
Amintim tezaurele de la Săcălăsău, Agîrbiciu, Gura Văii
23
F l. Rome r, op. cit., p. 389
:: V. P â r va n, Getica, Bucureşti, 1926, p. 555, fig. 371
FI. Rome r, op. cit., p. 386
2
M ă r g hi t an, Tezaurul de podoabe dacice de argint de Ia S1.lişlea, în
G L.
SCIV, 2, 20, 1969, fig. 7
;n D. Pro tase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 48:
3•
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descoperit la Cetăţeni în Argeş. 28 Un alt exemplar, un adevărat colier.
format din 7 inele mari prinse între ele cu cîte trei sîrme împletite, se
cunoaşte de la Clipiceşti în Vrancea. 29 Al treilea este cel de la Tăşad.
Putem aminti şi faptul că aceste sîrme împletite se asociază cu fibule
cu nodozităţi la Mediaş, Clipiceşli, iar la Cerbăl ele se găsesc în asociaţie cu monede republicane romane, avînd ultima emisiune în anul
44 î.e.n. 30
Partea rigidă a colanului, avînd capetele ascuţite şi încîrligate, are
analogii cu alte colane similare din Transilvania (Senereuş, 31 Slimnic, 32
Sărmăşag, Şimleu} Silvaniei).
Brăţara sau colanul de la Tăşad avînd sîrma aproape identică cu
partea superioară a colanului, despre care am discutat mai sus, prezintă aceleaşi analogii.
Atît bara masivă cît şi segmentul de bară din tezaurul de la Tă
şad sînt inedite prezenţe în tezaurele care conţin podoabe dacice obiş
nuite din sec. I î.e.n. 33 •
Pe baza vechilor descoperiri ştim că meşterii daci utilizau în confecţionarea obiectelor de argint, metal turnat în prealabil sub forma
unor bare. La Pecica, lingă Arad, s-a descoperit inventarul unui atelier
în care se afla, alături de alte ustensile, şi tiparul unei astfel de bareY
Dacii foloseau, în deobşte, în confecţionarea pieselor, argint de
foarte bună calitate. Materia primă era procurată nu numai din zăcă
mintele de argint ci şi din topirea monedelor de argint de tip Thasos,
Dyhachium, Apollonia şi a monedelor republicane romane. ln acest
sens amintim faptul că foarte multe tezaure de podoabe au fost găsite
în asociaţie cu monedele amintite. 35 Cea mai elocventă mărturie, în
sensul celor afirmate mai sus, este dală de tezaurul de la St8ncuţa
unde, alături de două bare de argint au fost descoperite monede tha28 D. Popescu, Tezaure de argint dacice (ll), în Buletinul Monumentelor Istorice, XLI, 1, 1972, fig. 104
29
I. Mitre a, op. cil., fig. 3
30
Vezi nota 25
31
D. Popescu, Objels de parure .. ., p. 201 şi urm.
32
-K. Hore d t, op. cil., (lista descoperirilor), p. 164
33
Tezaurul de la Surcea, care cuprinde şi binecunoscutele falere aurite şi patru
baze _de cupe, conţine şi şase nicovale de fier şi o bară de argint (N. Fettich,
op. _cil., p. 128, pi. XVI-XVII). Considerăm că acest inventar a aparţinut mai degrabă
unui meşter ambulant. Reprezentarea de pe faleră (călăreţ cu coif împodobit cu un
vultur) ne trimite spre o sursă celtică de inspiraţie (M. R u su, O. Bandula,
Morm1ntul unei căpetenii ce/licc de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970, p. 14 şi urm.).
Tezaurul se datează de altfel în sec. II i.e.n., in vremea cind in Dacia arta argintului nu cunoştea o maximă înflorire (Z. S z e k el y, in SCIV, 1-2, VI, 1955, p. 347).
Despre problema atelierelor şi a meşterilor ambulanti vom reveni mai jos.
31
I. H .. Crişan, Contribuţii la problema lucrării podoabelor dacice de argint,
in Acta Musei Napocensis, VI, 1969, p. 93-114
35
Pe teritoriul Daciei se cunosc, pînă în prezent, mai bine de 20 de tezaure
mixte con\inind atit podoabe de argint cit şi monede. Jumătate din acestea conţin
monede republicane romane.
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siene şi republicane romane. 36 Analizele efectuate au demonslrat că
barele erau confecţionate din argintul procurat prin topirea monedelor.
Aceste cîteva descoperiri asociate indicau faptul că cel puţin cele
două faze de lucru, adică topirea monedelor şi mai mult ca sigur şi a
minereului de argint precum şi turnarea în tipare a metalului alb se
făcea pe loc, în Dacia.
Lipsea însă o descoperire elocventă., edificaloare, care să constituie o probă convingătoare că aceste bare de argint serveau într-ade',ăr la confecţionarea podoabelor purtate de daci şi nu, spre exemplu,
la utilizarea lor ca lingouri întrehuinţate ca mijloace de schimb, sau
pentru alt scop. Pentru problema autohtoniei podoabelor de argint,
pentru demonstrarea că aceste piese au fost într-adevăr lucrate pe pă
mîntul daciei, de către daci, această lacună ridica probleme de fond.
De aceia considerăm tezaurul de la Tăşad de o importanţă deosebită.
Aşa cum am văzut, în componenta tezaurului discutat descifrăm
un ciclu, o serie completă de fabricaţie şi anume: materia primă sub
forma sa intermediară, adică bara masivă de argint; apoi produsul aflat
în curs de execuţie sau semifabricat, reprezentat de bara îndoită şi
aplatizată şi în fine, produsele finite fibule, colan, etc.
Segmentul de bară aflat în lucru reprezintă nu numai veriga de
legătură între materia primă sub formă de bară şi între restul podoabelor de la Tăşad dar, în acelaşi timp, constituie şi puntea de legătură
între barele de tip Stăncuţa sau cele turnate la Pecica şi între o mare
categorie de bijuterii dacice de argint.
Nu este exclus, ca la Tăşad, seria de fabricaţie amintită să fie şi
mai completă. Ne gîndim la posibila asociere a tezaurului de pe Cetă
ţaua cu tezaurul de monede Dyrhachium şi Apollonia, găsit la poalele
dealului. Analizele calitative şi cantitative efectuate în viior asupra
celor două tezaure ne vor da un răspuns care va confirma sau infirma
presupunerea noastră.
Tezaurul de podoabe de la Tăşad, aşa cum am mai amintit, a fost
descoperit în cursul săpăturilor întreprinse în aşezarea dacică. Este
primul tezaur de podoabe dacice de argint de pe teritoriul României
descoperit prin săpături arheologice 37a.Acest lucru este deosebit de im36
c. Preda, Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele geto
dace, în lumina descoperirii monetare de la Stăncuţa, în SCIV, VIII, 1-4, 1957,
p, 113-125
37
a Trebuie să amintim însă că foarte multe piese de podoabe izolate au fost
descoperite în aşezări dacice, cercetate prin săpături arheologice. Acest lucru este
u~ argument _deosebit de important în atestarea autohtoniei acestor bijuterii, în dovechrea faptulm că ele au fost folosite de populaţia daco-getică. Amintim cîteva din
ace_ste aşezări: Bănita (Hunedoara) - o brăţară: Căpîlna (Alba) - fibulă şi o bră
tar_a; Cucuteni (Iaşi) - o brăţară; Bîtca Doamnei (Neamţ) - fibulă şi o brăţară;
P01a~ia ~Gal?,ti)_ - fibulă, brăţări, cercel; Popeşti (Ilfov) - fibulă; Răcătău (Bacău)
- !1bula; S1gh1şoara (Mureş) - 3 fibule, inele, pandantive; Tinosul (Prahova) - fibula, etc.
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portant deoarece, s-au putut efectua observaţii atente asupra locului
şi condiţiilor de descoperire precum şi a mediului arheologic ambiant.
Piesele de argint se aflau depuse pe f undui unei locuinţe de tip
semibordei, situat în zona nord-vestică a aşezării (fig. 5). Ea avea o
formă ovală (320-220 cm) avind pe latura nord-vestică o mică absidă
( 180/70 cm). Bordeiul se adîncea, fată de nivelul antic de călcare, cu
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-- 40 cm. în locuinţă s-a descoperit o vatră de foc înălţată uşor pe un
suport de pietre. în interiorul absidei şi aproape de vatră s-a desconqcstionat o groapă de formă ovală (85/65 cm), adîncită în roca dealului cu -40 cm. Groapa era umplută cu bucăţi de mangal de mărimi
diferite. în interiorul gropii nu a mai fost depus nimic altceva. După
capacitatea gropii ea putea magaziona şi feri de umezeală, aproximativ
6-8 kg de cărbune de lemn, atît de necesar în procesul topirii, călirii
sau prelucrării metalului.
Obiectele din tezaur au fost găsite în partea opusă absidei, deci
spre sud-est. ele fiind depuse strîns, în „pachet", unele din piese fiind
îndoite, altele încolăcite una în cealaltă. Ele nu erau ascunse într-o
groapă ci depuse direct pe podeaua casei. Acest lucru ne sugerează
că tezaurul nu a fost ascuns intenţionat ci, mai degrabă, părăsit, abandonat. în urma unui eveniment necunoscut nouă.
Forma casei (neobişnuită pentru o casă simplă de locuit) 37b, prezenţa în interiorul ei• a vetrei de foc, 38 a gropii cu mangal şi mai ales
o tezaurului (cu seria de manufacturizare amintită), constituie argumente care ne-au determinat să vedem în această construcţie, o locuinţă-atelier care a aparţinut unui meşter argintar.
Referindu-ne la inventarul locuinţei-atelier, menţionăm că ceramica, atît cea lucrată cu mina cît şi cea lucrată la roată, datează uşor
perioada de funcţionare a construcţiei, şi anume, în secolul I î.e.n.
Totodată asigură şi etnicul celui care a locuit casa, deci a bijutierului
argintar.
Pe teritoriul Daciei au mai fost descoperite urme ale unor ateliere
de prelucrare a argintului. Amintim doar pe acelea unde s-au găsit şi
inventare ale acestor meşteşugari (ustensile, tipare, etc.) ca de pildă
la Costeşti, Piatra Roşie, Poiana, Pecica. 39 Aşa cum se poate observa,
astfel de ateliere au funcţionat numai în centre intens locuite, 40 dezvoltate sub toate aspectele, în centre politice de stăpînire, în centrele fruntaşilor, în centre cu posibilităţi economice şi tehnice avansate, cu specialişti în prelucrarea metalelor şi cu posibilităţi reale de valorificare
<l produselor manufacturate.
Aşa cum rezultă din analiza inventarului tezaurului de la Tăşad,
majoritatea pieselor de podoabă au analogii în tezaurele similare, răsb. Că dacii foloseau asemenea tip de ateliere reiese şi din descoperirea rede la Sercaia, jud. Braşov unde în aşezarea de sec. I. e.n. s-a găsit un atelier
metalurgic într-o locuinţă cu absidă. tn interiorul ei s-a descoperit, printre altele şi
o riroapă cu mangal. Multumim călduros pentru această informaţie, colegului clujean
I. Glodariu.
38 tn perimetrul aşezării dacice de la Tăşad nu au fost descoperite locuinţe cu
vetre dispuse în interiorul lor.
39
D. P op e s cu, Tezaure ... , p. 22
40
Am presupus existenţa unui centru de prelucrare a argintului şi la Oradea
unde, în Dealul Viilor, au fost descoperite urmele unei turnătorii şi in această zonl>
o aşezare dacică din sec. I. i.e.n. (N. C hi di o ş an, I. Or de n t li c h, op. cit.
p. 104)
J

7

centă
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pîndite mai ales în Transilvania. Alte bijuterii de argint sînt întîlnilc
cu predilecţie în spaţiul extra-carpatic, în spaţiul getic.41 Aşa sînt de
pildă fibulele cu scut sau cele cu figuri antropomorfe. Aşa slînd lucrurile, adică existînd în anumite zone ale Daciei, preferinţe pentru
anumite tipuri de podoabe, au trebuit să existe, în mod logic, şi ateli~re\ cu meşteri argintari care au ştiut să creeze la comand6., dupct
moda şi gustul locului.
în acest sens socotim elocvent şi sub raportul unităţii şi diversităţii artei argintarilor daci, modul cum un tip de podoabă relativ comun, este adaptat preferinţelor locale. Astfel acele sîrme împletite, de
care am amintit la descrierea colanului, sînt purtate în Muntenia la
Cetăţeni sub forma unui lanţ, în Moldova la Clipiceşti, ele se asociau
cu verigi şi astfel erau purtate într-un colier, iar în Crişana, la Tăşad,
ele se prindeau de un colan. In alte locuri au fost purtate probabil ca
simple pandantive cum este cazul celor descoperite la Oradea şi
Cer băl.
Numărul atelierelor de argintărie ar putea fi mărit, chiar dacă
numai ipotetic, dacă analizăm anumite descoperiri concentrate pe un
spaţiu mic şi avînd inventare comune. Aşi aminti de exemplu Oradea,
unde au fost descoperite în trei puncte ale oraşului, trei tezaure de
podoabe, sau o altă localitate din Bihor, la Săcălăsăul Nou, unde cu
diferite ocazii s-au găsit în tezaure sau izolat, 13 fibule cu nodozităţi.
Tezaure cu o componenţă asemănătoare au fost descoperite apropiat
la Sărăcsău şi Cerbăl. 42 Chiar componenţa tezaurelor, răspîndirea lor
intr-o anumită asociere de tipuri caracteristice, sînt argumente, care
chiar dacă nu au o valoare peremtorie pot să întărească consideraţiile
noastre anterioare privitoare la locul unde au fost confecţionate pie~ele dacice de argint.
Nu poate fi exclusă nici posibilitatea circulaţiei în Dacia a unor
meşteri ambulanţi, cărora le putem încredinţa execuţia unor piese de
argint a căror analogii le găsim în spaţii vecine, în lumea elenistică
sau piese care pretind o execuţie mai pretenţioasă. 43 In tezaurul de la
Surcea deşi au fost descoperite cîteva piese care ne-ar sugera ideia
că ne' află~ în, faţa unui meşter local, restul pieselor cu care se asociază, ne indică mai degrabă spre ipoteza că meşterul era ambulant.H
Fireşte ar fi greşit să presupunem, acceptînd aportul meşterilor ambulanţi, că majoritatea tipurilor de argintărie sînt produse de import proYenite de exemplu din ateliere nord-pontice, aşa cum afirma N. FetK. Hore d t, op. cit., p. 147 şi urm. S-a fixat pentru Dacia o grupă nordică
~i una sudică in funcţie de frecvenţa in aceste spaţii a unor anumite tipuri de
podoabe de argint.
42
Floc a, op. cit., p. 35. Aceste două localităţi se află alit in vecinătatea regiunilor miniere cit şi a centrelor de stăpinire dacică.
43
Este foarte semnificativă harta întocmită de K. Horedt (op. cit. fig. 17) care
fixează aria de răspindire a vaselor de argint.
44
Vezi nota 33
41
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tich, 4;; părere respinsă de altfel de majoritatea cercetătorilor romarn
care s-au ocupat de problema originilor artei argintului din Dacia.~"
Trebuie să luăm în considerare şi faptul că în sec. I î.e.n., în timpul statului condus de Burebista, coloniile pontice aparţineau Daciei.
Astfel. prin aportul meşterilor ambulanţi dispar graniţele dintre conceptul de import şi creaţie autohtonă şi este necesar astfel să revaluăm,
în acest context, problema mobilităţii obiectelor, adică a importurilor
de produse, mai degrabă sub aspectul mobilităţii persoanelor, a deplasării meşterilor ambulanţi. 47
Covîrşitoare

majoritate a arheologilor recunosc că piesele de podin tezaurele amintite de noi, reprezintă elemente caracteristice pentru cultura materială a dacilor care, chiar şi atunci cînd au
lolosit prototipuri străine, le-au preluat creator, le-au adaptat preferinţelor proprii, creind tipuri şi variante de podoabe dintre care unele
sînt specifice numai teritoriului locuit de ei sau influenţate de ei.
Dispunînd în prezent de un repertoriu cu peste 100 de localităli
din Dacia, unde s-au descoperit fie podoabe izolate fie adevărate tezaure, este evident să vedem pe purtătorii şi posesorii acestora ca
fiind dacii care au fost singurii locuitori ai acestui spaţiu, în perioada
cînd se datează majoritatea tezaurelor.
Datarea tezaurului de la Tăşad nu ridică probleme deosebite. în
primul rînd, în atribuirea cronologică, sîntem ajutaţi de însăşi piesele
componente, dintre care unele sînt foarte bine datate. în al doilea rînd
datarea este facilitată de poz\ţia stratigrafică a locuinţei în care s-a
descoperit tezaurul, iar în al treilea rînd de restul inventarului mobil,
în speţă de ceramica, care s-a descoperit în interiorul atelierului.
Aceste elemente ne trimit spre prima jumătate a secolului I î.e.n.
Relativ la datarea tezaurelor dacice, sau cel puţin a unora din ele,
există două păreri care se disting de părerile majorităţii cercetătorilor
din România.
M. Rusu remarca că anumite piese din tezaure " ... trebuie să fie
cu mult mai vechi, decît data îngropării lor (sec. II-I î.e.n.), deoarece
la acea dată meşterii daco-geţi nu mai puteau avea în faţă modelul
(prototip Vace) după care s-ar fi putut inspira. Folosirea îndelungată
c.1 acestor bijuterii, ce aveau valoare intrinsecă pînă la data îngropării
lor, explică şi anacronismul cronologic al apariţiei lor împreună cu
piese de factură mai recentă (fibulele de tip Neuheim) sau chiar cu
manete republicane romane. " 48
Deşi sîntem parţial de acord cu argumentarea cercetătorului clujeB.n, mai ales în aprecierea că aceste piese de argint au fost utilizate
într-o perioadă de timp îndelungată, unele transmiţîndu-se din gene-

doabă,

45

N. Fettich, op. cit.
S z e k e I y, op. cil., p. 346; D. Popescu, Le tresor dace de S1ncrăeni
în Dacia, N. S., II, 1958, p. 193 şi urm.; K. Hore d t, op. cil., p. 156 şi urm.
47
K. Ho re d t, op. cil., p. 155
48
M. Rusu, O. Ban du Ie a, op. cit., p. 21, nota 13
4

u Z.
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în generaţie, 49 trebuie să ţinem cont în primul rînd de majoritatea
datelor furnizate de descoperiri. Este ştiut că nici un tezaur de podoabe nu a fost asociat cu monede dacice, 50 a căror circulaţie, după
o degradare evidentă, se opreşte spre finele secolului II î.e.n. Nu au
fost descoperite podoabe de argint nici în aşezări datate mai timpuriu
ca sfîrşitul sec. II î.e.n. De asemenea, deşi originea fibulelor dacice nu
este încă pe deplin lămurită, nu putem lua ca prototip o fibulă mai
timpurie ca cea din La Te-nul mijlociu care, la rîndul ei, a suferit ulterior evidente înrîuriri nord-est balcanice.
Pentru o datare mai timpurie, dar mai aproape de adevăr, pledcazci.
şi prof. K. Horedt care fixează o fază timpurie a acestor podoabe între
anii 125-75 î.e.n. 1n această fază sînt incluse şi fibulele de tipul celor
de la Tăşad. 51 Argumentarea dumnealui se bazează, şi pe constatarea,
amintită deja şi de noi, că aceste piese se găsesc mai întotdeauna cu
monede greceşti timpurii (Thasos, Dyrhachum, etc.).
Tot prof. K. Horedt înclină şi pentru o cronologie mai lungă a
unora din podoabele discutate şi este de părere că unele din ele au
putut fi îngropate în timpul războaielor daco-romane, deci la începutul sec. II. e.n. 52 sau chiar mai tîrziu.
Cîteva descoperiri izolate par să întărească această ipoteză. Ne
referim la descoperirile de la Poiana-Gorj ,53 Dersca, 54 Şimand·; 5 şi Recaş('?),56 unde podoabe dacice de argint s-au asociat cu monede imperiale romane a căror emisiune se opreşte uneori chiar în sec. III e.n. 57
sau, au fost descoperite în contexte arheologice tîrzii.
raţie

4 ~ Foarte multe bijuterii descoperite prezintă urme evidente de uzură în urma
unei folosiri îndelungate.
50
Nu luăm în consideraţie moneda descoperită în tezaurul de la Coada Malului.
ea fiind refolosită - D. Popescu, Noi consideraţii asupra prelucrării argintului
în Dacia, în Studii şi Referate privind istoria României, I, p. 89-104
51
K. Hore d t, op. cil., p. 151
2
j
Idem, op. cil., p. 152
53 C. S. Nic o I ă e s cu - PI op ş or, Le lresor dace de Poiana-Gorj, în Dacia,
VII-VIII, 1939-1940, p. 203 şi urm. Ultima emisiune monetară în acest tezaur.
<31 e.n.
54
S. Sanie, P. Sa g urs c hi, Tezaurul de la Dersca, jud. Botoşani, (sub
tipar). Mulţumesc pe această cale lui Silviu Sanie pentru informaţia dată. Ultima
emisiune monetară 138 e.n.
55
N. C h i d o ş a n, Contribuţii la cunoaşterea cimitirului sarmatic de la
Şimand, în Actele Sesiunii de comunicări a muzeelor de istorie, Bucureşti, 1970, p. 2f3
şi urm., fig. 8-9. ln acest cimitir pe lingă un colier de argint torsionat şi o brăţard
terminată cu capete de şarpe, redate stilizat, şi pe care le-am atribuit dacilor, apare
într-un procentaj mare ceramică lucrată cu mină de certă factură locală. Cimitirul
a fost datat în sec. II-III e.n.
56
L. Măr g hit an, Observaţii cu privire la un Janţ de argint din epoca
romană, în Rev. Muzeelor, 1, IV, 1967, p. 49. Ultima emisiune monetară 251 e.n.
57
La publicarea ultimului tezaur descoperit
la Oradea (N. C hi d I o ş an,
I. Or de n t Ii c h, op. cil., p. 103) am opiniat, pe motive tipologice şi folosind analogiile, să datăm tezaurul în sec. I. i.e.n. Nu putem împărtăşii opinia lui S. Dumitraşcu
care, atribuie descoperirea amintită unei aşezări (1) din sec. II e. n. (S. Dumitra ş cu.
Dacii de pc teritoriul oraşului Oradea, comunicare susţinută la Sesiune, de comuni-
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Trebuie să luăm în considerare şi probabilitatea că monedele republicane romane au rămas în circulaţie pe teritoriul Daciei şi în cursul
sec. I e.11. şi astfel ultima emisiune dintr-un tezaur nu indică obligatoriu şi data exactă a ascunderii lui. Această ipoteză pleacă de la un
fapt bine cunoscut şi anume că monedele imperiale romane apar într-un număr surprinzător de mic în cursul sec. I e.n., pe teritoriul Daciei, comparativ de exemplu cu emisiunile monetare de la finele mileniului I î.e.n. Acest lucru nu se poate explica decît prin continuarea
circulaţiei vechilor monede, deoarece relaţiile de schimb intense din
acest timp necesitau un număr sporit de monede. 58
Putem astfel accepta ipoteza că unele din piesele de argint au putut dăinui cel puţin pînă la începutul mileniului întîi al erei noastre.
Fără îndoială însă că, epoca de maximă înflorire a artei argintului
la daci, se plasează în cursul sec. I î.e.n., perioadă cînd Burebista edifica statul dac, perio_adă cînd de fapt datăm şi tezaurul de la Tăşad.
CONTRIBUTIONS AU PROBLEME DE L'ORIGINE DES PARURES D'ARGENT
DACES DE LA REGION CARPATO-DANUBIENNE
Resume

Dans la cite daces de Tăşad, district Bihor, on a decouvert en 1976 un tresor
contenant des parures daces en argent parmi les quelles on a trouve aussi une
barre en argent et un autre fragment de barre avec des traces d'usinage. Le tresar
fut decouvert dans, une habitation I â. abside que l'on considere etre !'atelier de l'orfevre dace qui a fait les bijoux. Cela prove l'idee que ces parures ont ele faites
par les Daces du premier siecle av. n.e.

cări ştiinţifice a Institutului Pedagogic din Oradea, mai, 1976). Cercetările efectuate
cu ocazia descoperirii tezaurului, în şanţurile trasate de constructorii serelor, nu s-a
descoperit nici un material arheologic, care să justifice existenţa în acel punct a unei
aşezări, fapt menţionat de fapt şi în articol. In zona serelor care se întinde pe
mai multe hectare, s-a descoperit o aşezare de sec. II. e.n. (S. Dumitraşcu, Descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României în sec. ll-IV e.n., în Lucrări Şliinţi
Jice, Inst. Pedagogic, Oradea, 1967), dar care nu are nimic comun cu locul desco-

peririi tezaurului.
58
Persistenţa în circulaţie a unor monede, timp de mai bine de un secol, se observă în Dacia şi în cursul ultimului secol al primului mileniu î.e.n. Amintim astfel tezaurele de la Ghelniţa (cu monede intre 217-68 î.e.n.), Seica Mică (cu monede
intre 217-43 i.e.n.), Cadea (cu monede intre 229-41 i.e.n.), ele. Nu credem că acu~u~are~ s-a făcut treptat în decurs de 149, 174 şi respectiv 188 de ani ci mai plauzibil m se pare că monedele din primele emisiuni au circulat multă vreme, iar acumularea s-a făcut probabil mult mai tîrziu.
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