TEZAURUL DACIC DE LA DRĂGEŞTI
de
N.

CHIDIOŞAN,

AL

SAŞIANU,

N. BELADAN

In vara anului 1977 trei elevi' din comuna Drăgeşti (jud. Bihor) au
descoperit, în raza localităţii, un vas de lut în care se păstrau 136 de
monede de argint şi 6 podoabe din acelaşi metal.
Comuna Drăgeşti se află situată la 25 km sud-est de Oradea, pe
şoseaua naţională care duce spre Beiuş. Ea este situată într-o zonă
colinară, în prelungirea vestică a Munţilor Pădurea Craiului.
Tezaurul a fost găsit în zona centrală a satului. între şoseaua amintită şi terasamentul căilor ferate, în spaţiul intravilan, nu departe de
sediul Consiliului Popular. Vasul, în care a fost depus tezaurul, se afla
la o mică adîncime. în urma ploilor torenţiale stratul de pămînt ce-l
acoperea a fost parţial îndepărtat de şuvoaiele de apă.
Vasul (fig. 1) în care s-a descoperit tezaurul de argint este o cană
de lut lucrată cu mina dintr-o pastă de culoare cafenie avînd un miez
negru în urma arderii. Din fragmentele recuperate cana a putut fi reconstituită. Ea are o formă bitronconică cu un gît scurt, arcuit, buza
evazată şi rotunjită. Fundul este plat şi toarta uşor supraînălţată.
Dimensiuni: Inălţimea 16 cm (1); Diametrul gurii 10 cm.
Aşa cum am mai amintit, tezaurul este mixt, cuprinzînd atît podoabe
cit şi monede. Dăm mai jos descrierea lor.
Fibulă (PI. 1/1 A-C) cu patru nodozităţi discoidale de dimensiuni mari şi alte trei de format mai mic (intercalate între cele mari), dispuse pe piciorul repliat. Discurile au o formă bitronconică cu marginile
rotunjite. Discul dinspre capul fibulei se prelungeşte lateral cu două
ghiare care, îndoite, leagă piciorul de arc. Discurile mari sînt inegale,
1
Cei trei elevi. Popa Dănuţ, Ambro Daniel şi Monenci Iosif au anunţat imediat
organele de stat, care au predat piesele Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Tuturor le adresăm şi pe această cale mulţumirile noastre. Din păcate, copiii cînd au scos
piesele de podoabă, le-au deteriorat. Vasul a fost spart iar fragmentele au fost imprăştiate. Cercetările efectuate la faţa locului au recuperat incă trei monede.
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Fig. 1.

'

Drăgeşti

-

cana de lut în care s-a
(reconstituire).

păstrat

tezaurul

diametrul primului fiind mai mk (D. 1,3 cm) iar cel din faţă uşor mărit
(D. 1,6 cm). Arcul confecţionat dintr-o placă foarte subţiată (Gr. 0,1 cm)
se lăţeşte foarte mult la capul fibulei, fapt care îi dă aspectul unei halebarde cu laturile arcuite. Această parte are o nervură mediană iar contururile sînt decorate cu linii în zig-zag obţinute prin ştanţare. Resortul
bilateral format din 23 spire are coarda ruptă şi acul gros şi lung.
Fibula este confecţionată dintr-o singură bucată. Nodozităţile au
fost bătute într-un tipar bivalv iar apoi retuşate· prin pilire 2 • Placa arcului a fost subţiată prin bătăi cu ciocanul. Acestea au fost aplicate pe
dosul plăcii, partea superioară fiind aşezată pe un „tipar". Aceasta avea
o scobitură longitudinală şi care, de fapt, constituia negativul nervurii
mediane de pe capul fibulei.
2 Urmele evidente ale unei piliri se pot observa mai ales pe marginile discurilori mici.
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Fig. 2. Etapele intermediare ale prelucrării barei din care s-a confecţionat brăţara
de la Drăgeşti.

Dimensiuni: Lungimea 12 cm, Greutatea 85,2 gr, Lungimea resortului 6,3 cm.
Fibulă (pl. 1/2 A-B) cu patru nodozităţi discoidale mari dispuse
pe piciorul repliat. între ultimele două discuri este intercalat un disc
mai mic. Discul dinspre capul fibulei se prelungeşte lateral cu două
ghiare lungi care, îndoite, leagă piciorul de arc. Discurile sînt inegale,
ele cresc ca diametru spre capul fibulei. Arcul este confecţionat dintr-o
barii relativ groasă care se lăţeşte puţin spre capăt. în această porţiune
arcul este în secţiune, plan-convexă. Resortul bilateral format din
16 spire are coarda în faţă. Spirele au fost înfăşurate în jurul unei bare
de fier care se păstrează şi acum.
Fibula a fost confecţionată dintr-o singură bucată, prin batere la
cald, folosindu-se aceeaşi tehnologie ca în cazul primei fibule. Execuţia
şi retuşurile sînt mai neîngrijite, ceea ce îi dă piesei un aspect mai grosolan.
Dimensiuni: Lungimea 9 cm, Lăţimea resortului 4,2 cm, Greutatea
68,5 gr.
Brăţară (PI 11/1 A-B) compusă din două bare torsionate cu
capetele desfăcute şi terminate în cite un ochi mare de formă ovală.
Bara din care s-a confecţionat brăţara avea secţiunea pătrată. înaintea
torsionării, bara a fost adînc incizată prin mijlocul celor patru feţe, cu
ajutorul unei dălţi. Astfel bara, avînd fiecare din suprafeţe împărţite
în două, după torsionare dă impresia că este compusă, de fapt, din patru
sîrme groase 3 (fig. 2).
3
Tehnologic aceaslă aparenţă este realizată atît de bine incit nu se poate sesiza
cu ochiul liber. Observaţiile noastre au fost efectuate cu ajutorul unui binocular care
a mărit obiectul de 25 de ori.

https://biblioteca-digitala.ro

:rn

N. C:/Jirlin-5<1n, ;\/. Sd-5ir1nr1, N. Bf'/wlnn

4

Ochiurile ovi.llC i.!le cupelelor sînt uplaliz,1te prin procedeul baterii
lu cc1ld. Sînl decornte cu cîle două şiruri de puncte imprimr1te pe circumferinţe. Br.::-iţdfil i.l fost ruptă de descoperitori iar o mică parte s-a
pierdut.
Dimensiuni: Diametru 6,6 cm, Grosimea barei 2,7 cm, Greutatea
24,1 qr.

13 r ă ţ a r ă fragmentară (pl. 11/4 A-B) formată dintr-o placă subţire
mi.li lată spre mijloc (2,1 cm) şi mult îngustată spre capete (0,6 cm).
Pli.!Cil este netedă pe dos, iar pe partea exterioară este prevăzută cu o
nervurli mediană, care a fost uşor aplatizată spre extremităţi. Placa bră
ţării cJ fost laminată prin batere la cald. Baterea s-a efectuat pe suprafaţc1 interioară, cealaltă fiind aşezată pe un „tipar" ce avea un jgheab
longitudinal. Prin baterea plăcii pe acest negativ s-a obţinut nervura
brăţării şi suprafaţa netedă a exteriorului. Procedeul a fost identic ca
şi în cazul observat la confecţionare primei fibule. Placa brăţării este
decorată pe margini cu cite o linie adînc incizată care împreună cu
nervura mediană împart suprafaţa în două registre orizontale. Aceste
registre sînt decorate, în interior, cu cerculeţe concentrice ştampilate
legate prin mici bare oblice şi tangente.
Brăţara a fost ruptă de descoperitori. Nu s-au putut recupera decit
4 fragmente.
Dimensiuni ( după reconstituire}: Lungimea desfăşurată 5,5 cm, Grosimea 0,1 cm, Greutatea fragmentelor 8,7 cm.
Lanţ fragmentar (pl. 11/3) alcătuit din ochiuri alungite şi în formă
de 8. Ele sînt confecţionate din segmente mici de bare subţiri (0,2 cm)
şi înguste avînd secţiunea dreptunghiulară. Aceste bare au fost îndoite.
cu capetele apropiate şi strînse la mijloc. Lanţul a fost rupt de descoperitori. Au fost recuperate o bucată compusă din 12 ochiuri şi alte trei
fragmente de ochiuri cu capetele rupte.
Dimensiuni: Lungimea 42 cm, Greutatea 22,6 gr.
Lan t fragmentar (pl. 11/2) alcătuit din ochiuri alungite şi în formă
de 8. Ochiurile sînt confecţionate din segmente de sîrmă relativ groase
(0,2 cm) avînd secţiunea circulară. Aceste sîrme au fost îndoite, cu
capetele apropiate şi strînse la mijloc. Argintul din care s-a lucrat
sîrma este de o calitate inferioară. Lanţul a fost rupt de descoperitori.
Au fost recuperate doar trei ochiuri întregi şi 22 fragmente mai mari
sau mai mici.
Dimensiuni: Lungimea totală a fragmentelor 52 cm, Greutatea 24,6 gr.
Tezaurul de monede, care însoţeau bijuteriile mai sus descrise, se
compune din 136 piese. Majoritatea lor, 118 monede, sînt drahme emise
în Apollonia, oraş de pe coasta Adriaticii. Tezaurul mai cuprinde
9 drahme ale oraşului Dyrrhachium, 6 imitaţii care au folosit ca prototip
drahmele din Apollonia precum şi 3 denari romani republicani emişi la
Roma.
Cele 118 monede Apollonia au fost departajate de noi în XI tipuri,
în funcţie de numărul eponimilor prezenţi în cadrul acestor monede.
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Cele 9 monede din Dyrrhachium au fost
de aceleaşi criterii.

împărţite

în VII tipuri în func-

ţie

Drahme emise de
Tipul I.

oraşul

Apollonia

NIKAN~PO1. AN~Pl~K0r G exemplare (pl. III).
Av. NIKANaPOl. .Vaca spre slînga, cu viţel sugînd.
exergă

monograma

~

În

.

\ANI

~Pli \ KO-r . Pătrat dublu cu laturile
Rv. ATfO/\
arcuite sugerînd grădinile lui Alkinoos.
Diametrele variază între 16-19 mm. Greutatea 4 : 2,75, 2,85,
3,20, 3,45, 3, 1O gr.
Maier, p. 12, nr. 13.
NI KAN~ POi J\-Yr H NO!" -

Tipul II.

Av.

1 exemplar, (PI. III)

Nll<AN~P02:
AlfOJ\I/\YliHINOt

Rv.
Diametrul 15 mm. Greutatea 3, 15 gr.
Tipul III.

:::ENOK/\Hr XAIPHNOI

Av.

9 exemplare (pl. III).

:::'ENOKJ\H1.
ATTOJ\j XAII PH J NO~

Rv.
Diametrele variază între 16-19 cm. Greutatea: 2,97, 2,60,
2,83, 3,01, 3,03, 2,97, 2,77, 2,97, 3,28 gr.
Maier, p. 14, nr. 99.
Tipul IV.

J\[\Al, EITIKA~O'T. -

Av.

19 exemplare (pl. III).

Af\AI.

I

Rv. AITOJ\ IEITI J Kl\ âO"'r.
Diametrele variază între 16-18 cm. Greutatea: 3,23, 3,20,
2,91, 3,13, 3,23, 2,82, 3,20, 3,15, 2,70, 3,18, 3,16, 3,12, 2,92,
3,10, 3,16, 3,18, 3,28, 2,95, 3,15 gr.
Maier, p. 13, nr. 38.
şi

4 - Greutăţile sînt date nu în ordinea crescindă, ci respectînd ordinea numerotării
inventarierii pieselor.
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Tipul V.

/\\'. APli]ON.

6

N. /lr/n<lnn

fi exemplare (pi. III).

În cxcrgi1 monour,1mi1

/\

.

ATTo/\/1\tl rHI Nor

R\·.

Diamclrcle variazi1 între 16-18 mm. Grcutalcil: 3,18, 2.40,
:l,00, 3,:33, 3,30, 3, 15 gr.
Maicr, p. 13, nr. 63.
]'jpul VI.

Tll\'IHN ~AMOcj>ONTOI: -

33 exemplare (pi. III).

TIMHN. ln exergă monograma lAJ<
Rv . • ATIOAIAAMOJ 4>0NJTOf
Av.

Diametrele variază între 15-19 mm.
2,59, 2,72, 2,50, 2,90, 2,61, 3,21, 3,00,
2,78, 2,88, 2,90, 3,10, 2,80, 2,70, 3,10,
2, 7 5, 3, 1O, 2,65, 3,55, 2,65, 3,40, 3, 17,
Maier, p. 13, nr. 36.

APll:TQN AIN[A_ Av. APIITQN

Tipul VII.

Greutatea: 2,61, 2,62,
3,20, 3,30, 2,90, 2,81,
2,90, 2,75, 2,70, 2,90,
2,93, 2,80 gr.

28 exemplare (pi. III).

I

Rv. AlTOJ\f Al NE\A
Diametrele variază între 14-19 mm. Greutatea: 3,02, 3,08,
2,83, 2,73, 3,22, 2,80, 2,73, 2,83, 3,00, 2,89, 2,95, 3,08, 2,77,
2,97, 2,90, 2,92, 2,82, 2,73, 3,12, 3,08, 2,83, 3,08, 3,08, 1,78,
(fragmentat); 2,98, 3,18 nr.
Maier, p. 12, nr. 12.

Tipul VIII.

N\K.HN ETTIKA~o-r -

Av.

1 exemplar (pi. III).

NH~IN

l

Rv. ATIOJ\ Elfi/ KA[AO-r
Diametrul 17 mm; greutatea: 3 gr.
Tipul IX.

NIKHN A"tTOBOf/\Oi -

Av.

12 exemplare (pl. III).

NIKHN.

Rv. AITO/\IArro) BO'tl/\O-r
Diametrele variază între 16-19 mm. Greutatea 2,55, 3,10,
3,07, 3,13, 2,55, 3,28, 2,75, 2,97, 2,87, 3,10, 3,05, 3,15.

Maier, p. 13, nr. 31.
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111\1 I At ,.\ l4TO Bor/\Oi
Av. I'IMl~I:

I

I

1 exemplar

AOT

Rv. AlTO/\ A1TO BO-rf
Diametrul: 18 mm; Greutatea: 3, 18 qr.
Maier, p. 13, nr. 33.
Tipul XI.

Ifl2:IKPATl-4r NIKQNOt -

Av.

2 exemplare

rntlKPATH[

I l

I

Rv. AlTOJ\ NI KSl Nor
Diametrul: 18 şi respectiv 17 mm. Greutatea: 2,38
tiv 2,78 gr.
Maier, p. 13, nr. 78.

Drahmele emise de
Tipul I.

oraşul

respec-

Dyrhachium

MENIIKOI -/\l'KllKOY' Av.

şi

MENIIKOI.

1 exemplar

Vaca spre dreapta, cu

viţel

sugînd.

Rv . .6"TP//\1/Kl$O"t Pătrat dublu, cu laturile drepte, sugerînd grădinile lui Alkinoos.
Diametrul: 17 mm; Greutatea: 3,12 gr.
Maier, p. 25, nr. 278.
Tipul II.

MENlrKOl -APX\TITIO"t Av. MENII:KOl:
Rv . .1TPl AP(XITI/ITO'f

1 exemplar

Diametrul: 17 mm; Greutatea: 3,06 gr.
Maier, p. 22, nr. 144.
Tipul III.

MfNlîKOI - KAMQNOi: -

1 exemplar

-

Av.

MEI\IIIKOI

Rv. â1PIKA/;\I\Q/NOf
Diametrul: 17 mm. Greutatea: 3, 17 gr.
Maier, p. 24, nr. 256.
J - Crîsla '78
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R

N. C/Jirlio5nn, Al. S6.5ianr1, N. R<'lnrlnn

34

Tipul IV.

MEN IIKOI- ~\ONYIIOY -

/\v.

2 exemplare

M[NliKOI
~.r,~10INr,r,oi-

Rv.
Dit1mc>trul: 16 şi respectiv 17 mm.
GrPutat0u: 3,00 şi respectiv 2,98 gr.,
McJier, p. 23, nr. 201.
Tipul V.

'1>1 J\QN -MENli.KOr /\v. 4'1!\QN

2 exemplare

~,PI

Rv.
ME!Nlll:KOr
Diametrul: 16 şi respectiv 17 mm. Greutatea 2,44
tiv 2,80 gr.
Maier, p. 25, nr. 306.
Tipul VI.

0::ENQN-AAMHNOI. -

şi

respec-

1 exemplar

-

Av .

.'.::[N~2N
~-rPj ~A\MHf NOI

Rv.
Diametrul: 16 mm; Greutatea: 3,30 gr.
Maier, p. 22, nr. 179.
Tipul VII. -~ ENQN

-<PI/\O~AMO'f

Av.

ZENQN

Rv.

~-rP\4'1;\0/~Af MOl'

1 exemplar

Diametrul: 18 mm; Greutatea: 3,03 gr.
Maier, p. 27, nr. 388.
Imitaţii după

drahmele din Apollonia

Tipul A (pl. IV).

Av,APIIT[.Q~ .

Vaca spre stînga cu vitei sugînd. în

exerg,i monograma

A>

I. ..

Rv. J\'1 /TJJI
jllV Pătrat dublu avînd Ia fiecare colţ
cite o globulă; pătratul central cuprinde linii cu cite o globulă lu un capăt.
Diametrul: 16 mm; Greutatea: 3,67 gr.
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Tipul B (pl. IV).

Av.

J/\TN

Rv. HO/\fAtl-/ VOV)/\1Diametrul: 17 mm; greutatea: 1,83 gr.
Tipul C (pl. IV).
Av.

L!J fNOK/\Hltl
I n1111,~~

Rv. ,~.\ !Ml
Diametrul: 15 mm; greutatea: 2,00 gr.
Tipul D (pl. IV).
Av.

_5

I-IOk!\H

Rv. HAf XAf NOTJ iOA
Diametrul: 17 mm; Greutatea: 2,93 gr.
Tipul E (pl. IV).

Av.

!A0IJ\

Rv. Ol\ TT1 \ 01\ \ •. /~ TT
Diametrul: 16 mm; greutatea: 2,27 gr.
Tipul F (pl. IV).
Av. l I 0111/\H Vaca cu viţelul realizatestîngaci; sus linii
şi semne fără sens.

r..

o/ ... ]... . Pătrat

Rv.
1 O;\[
grupe de linii

despărţite

diform, în interior
de un şir de globule.

două

Denari romani republicani
1. M. Aburius Geminus (PI. IV).
Denar, G: 3,77 gr; D: 17,5 mm.
Grueber, Roma, 995. Anul 124-103 î.e.n.
2. P. Servilius M. f. Rullus (PI. IV).
Denar, G: 3,78 gr; D: 18,00 mm.
Grueber, Roma, 1672. Anul 89 î.e.n.

3. L. Iulius Bursio (PI. IV).
Denar, G: 3,86 gr; D: 20,00 mm.
Grueber, Roma, 2485. Anul 85 î.e.n.
Intre descoperirile din Dacia, din a doua vîrstă a fierului, cele mai
numeroase, şi de ce să n-o spunem, şi cele mai spectaculoase, sînt tezaurele de argint. Acestea, fie că cuprind numai o singură categorie de
3•
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piPse (podoc.1he sc.1u monede), fie cu sînt mixte (monede împreunu cu
pododbe), illl apctrut înlr-un număr deosebit de mare, ,mc.1i în toale pro\·inciile Cdrputo-dunurene. Pentru c1 evc.J!Ui.l inaltul nivel de civiluzaţic
lc1 care a c1juns societatea dacică, la sfîrşitul secolului II şi în secolul I.
î.c.n., este suficient să. amintim cele aproape 120 localităţi, unde au ieşit
Ju iveală podoabe dacice de argint 5 , apoi cele 80 de tezaure de drnhme
emise de oraşele de pe ţărmul răsăritean al Mării J\clriatice, precum şi
cele 230 de tezaure şi aproximativ 220 de descoperiri izolate de monede
romane republicare 6 • Toate aceste descoperiri monetare, totalizează. un
număr aproximativ de 38 OOO de piese de argint.
Prezenţa masivă a acestor tezaure pe teritoriul Daciei, numărul
mare de piese componente, descoperirea multora chiar în incinta aşe
zărilor dacice, precum şi descoperirea unor ateliere de argintari sau a
inventarelor acestora, nu lasă dubii pentru nimeni asupra apartenenţei lor.
O lituratură de specialitate extrem de vastă a reuşit, în bună parte,
printr-o riguroasă analiză stilistică şi istorică, să contribuie la lămurirea
unor aspecte fundamentale legate de problema tezaurelor de argint 7 •
Tocmai datorită acestui fapt, pentru a nu ne repeta, credem că este de
prisos de a mai insista asupra problematicii generale şi ne rezumăm la
o analiză legată nemijlocit de tezaurul descoperit la Drăgeşti.
Dacă analizăm structura tezaurului de podoabe aflat în discuţie
putem distinge, în funcţie de frecvenţa lor, trei categorii de piese.
I. Cele mai obişnuite şi mai des întîlnite podoabe dacice de argint
sînt, fără îndoială, fibulele cu nodozităţi, iar dintre acestea mai ales cele
care au arcul mult lăţit în porţiunea de după ultimul disc 8 •
II. Mai rar întîlnite în componenţa tezaurelor sînt brăţările din
bare torsate şi fibulele cu nodozităţi şi cu arcul dintr-o bară 9 •
III. In repartoriul bijuteriilor dacice aflate pe teritoriul României
nu întîlnim brăţări din bandă şi lanţuri ornamentale identice cu cele
aflate Ia Drăgeşti.
5

K.

Hore d t, Die dakischen Silberfunde, în Dacia, N.S., XVII, 1973, p. 162-

165.
6 I.
G I oda r i u, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj, 1974, p. 91-99, 269-297.
7 Numărul studiilor consacrate podoabelor de argint este impresionant
De aceea
ne r~umăm la înşirarea celor mai importante: V. P â r v an, Getica o preistorie
a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 550 şi urm.; D. P o pe s c u, Objets de parure gelo-daces
en ergent, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 183 şi urm.; Idem, Le lresor dace de
Sîncrăeni, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 157 şi urm.;
Idem, Tezaurele de argint dacice, 1-11, în Buletinul Monumentelor Istorice, XL, 4, 1971, p. 19 şi urm., XLI, l, 1972,
p. 5 şi urm.; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans J'anliquite, Bucureşti, 1945;
N. F e t t i c h, Archii.ologische Beitroge zur Geschichte der sarmalisch-dakischen
Rcziehungen, în Acta Arch., 1-4, 1953, p. 127 şi urm.; K. Hore d t, op. cil., p. 128167.
8 K. Hore d t, op. cil., p. 166.
9 Ibidem; N.
C hi di o ş an, I. Or de n t Ii c h, Un nou tezaur dacic de argint
descoperit la Oradea, în Crisia, 1973, p. 101.
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1n tezaurul de la Drăgeşti întîlnim două variante ale fibulelor cu
Acest obicei de a purta fibule de tip diferit sc parc cfi era
destul de frecvent la daci. Ne bazăm în această afirmaţie pe constatarea
că în cuprinsul mai multor tezaure în care s-au descoperit 2 sau mai
multe fibule, cel puţin una dintre ele, face parte dintr-o variantă sau un
tip deosebit. Astfel este cazul fibulelor din tezaurele de la Ceheţel ,
Cojocna 11 , Mediaş 12 , Sărăcsău 13 , Sărmăşag 14 , Oradea 1:i, şi Tăşad 16 •
Primul exemplar de la Drăgeşti, cel care are capul mult lăţit, face
parte din categoria celor mai răspîndite fibule de argint. Sînt deja bine
cunoscute piesele de la Bistriţa 17 , Ceheţel, Mediaş şi Sărăcsău. In spa•
ţiul nord-vestic al României analogiile pentru fibula de la Drăgeşti ne
sînt date de exemplarele găsite la Moigrad 18 , Sărmăşag, Săcălăsăul
Nou 19 şi Tăşad.
Merită subliniată şi identitatea unor ornamente aplicate pe fibulele
de tipul discutat. Astfel zig-zagurile stanţate le întîlnim, atît pe fibula
de la Drăgeşti, (PI. 1/1 C) cît şi pe cele de la Sărăcsău, Sărmăşag şi
Săcălăsăul Nou, ceea ce este un motiv destul de convingător ca să-l
subliniem ca un element de unitate în cadrul artei argintarilor daci.
Aşa cum reiese şi din sumarele analogii prezentate, această variantă a fibulelor cu nodozităţi este întîlnită numai în Transilvania (in•
clusiv Crişana, Sălajul) ea fiind socotită cea mai caracteristică piesă din
acest spaţiu.
Pentru cea de-a doua variantă de fibulă, descoperită la Drăgeşti,
cele mai apropiate analogii ne sînt date de exemplarele descoperite în
1893 şi 1970 la Oradea 20 • Trebuie să remarcăm că această variantă de
fibulă apare în componenţa unui număr foarte mic de tezaure. Faptul
că fibula are încă arcul simplu, nelăţit spre cap, precum şi unele observaţii tehnologice ne îndeamnă să considerăm acest exemplar ( alături
de cele de la Oradea) printre cele dintîi fibule dacice de argint, adică
nodozităţi.

10

10

Z. S z e k e I y, Noi tezaure dacice descoperite în sud vestul Transilvaniei,
în SCN, 16, 1, 1965, fig. 4/-4.
11 D. Popescu, op. cit., in Dacia, VII-VIII, p. 198.
12 Idem, op. cit., p. 200.
13 O. FI oca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice, Bucureşti,
1956, fig. 4-7.
14 I.
G 1 0 d ari u, Tezaurul dacic de la Sărmăşag, în Acta, Musei Napocensis, V, 1968, p. 410.
15 N. Ch id i o ş an, I. Ordentlich, op. cit., fig. 1, a-b, 4, a-b, 6.
16 N. C hi di o ş an, Contribuţii la problema originii podoabelor dacice de argint din spaţiul carpato-danubian, în Crisia, 1977, fig. 2, a-b.
17
Aflată in colecţia Muzeului de Istorie a Transilvaniei.
18
FI. R 6 mer, A nagyvâradi eziist lelet (mâsodik kăz/emeny), în Al: VI,
1886, p. 389.
19
S. Du mi t r a ş c u, E. M o I na r, Tezaurul de podoabe dacice de argint de
la Săcă/ăsău/ Nou, jud. Bihor, în Crisia, 1975, fig. 1-2.
20
N. Fettich, op. cit., pi. XXIV/1-2; N. Chiqioşan, I. Orde~tlic!-:.,
op. cit., fig. 6.
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printre primele pe sci.lrn evoluţiei fibulelor ele cHqint de pc teritoriul
Dc1ciei2 1•
Din categoria pieselor mai rar înlîlni t<' în componenţa tezaurelor
dacice idee porte şi brăţara torsaUi de la Dr8geşti. Pinct în prezent se
cunosc doar exemplarele de la: Bistriţai'.!, CerbăF1, S8rărsăui 4 , Rociu!!j
şi Orndec1:! 6 •
Se pare că, în afara exemplarului de la Rociu (Argeş), restul pieselor au fost realizate nu prin torsarea unor sîrme, ci a unei bare. Procedeul amintit deja, destul de simplu dar cu un efect decorativ deosebit,
se obţinea prin dublarea suprafeţelor barei prin incizarea lor mediană
şi apoi prin torsarea ei (fig. 2).
Am menţionat cu altă ocazie 2 ; că, indiferent de elementul din care
a fost confecţionată brăţara (fire sau bară), nu putem să le considerăm
ca tipuri aparte, ci doar ca simple variante ale unor tehnici cu tradiţii
vechi locale, ale căror origini trebuiesc căutate încă în epoca bronzului. Deşi nu este identică cu nici una dintre brăţările descoperite pînă
în prezent, piesa de la Drăgeşti are similititudini cu cele din tezaurul
de la Cerbăl (confecţionată din trei bare torsate alăturate). de la Oradea
( care are numai un singur ochi la capăt) şi de la Bistriţa. Este surprinzător faptul că deşi există numai 6 piese de acest tip şi care folosesc
acelaşi prototip, aceeaşi tehnologie şi acelaşi procedeu decorativ, nici
una nu este identică cu cealaltă.
Aceste consideraţii, chiar dacă au un caracter stilistic şi tipologic,
subliniază diversitatea artei dacice, creativitatea şi fantezia meşterilor,
care au realizat nenumărate variante ale unuia şi aceluiaşi gen de
podoabe.
Acelaşi spirit creator îl remarcăm şi în cazul ultimei categorii de
bijuterii, adică a pieselor unicate din cadrul tezaurului de la Drăgeşti.
Este vorba despre brăţara a doua, lucrată în bandă şi de cele două lan„
ţuri ornamentale.
Meşterii daci au creat un număr impresionant de variante de bră
ţări. Ceea ce diferenţi.ază aceste tipuri şi variante este şi modul în care
au fost rezolvate elementele terminale ale brăţărilor. Se cunosc 12-15
tipuri de modelare a capetelor de brăţări (tăiate, cu butoni, cu capete
de animale, cu ochiuri, cu palmete etc. 28 ). Exemplarul nostru de la Dră
geşti are capetele subţiate peste care s-a aplicat, în exterior, cite un
21

O clasificare a fibulelor dacice de argint la K. Horedt, op. cit., p. 131-136,

fig. 2.
22 D.
Popescu, op cit., în Buletinul Monumentelor Istorice, XLI, 1, 1972,
fig. 63---64.
23 V. P â r va n, op. cit., fig. 381.
24 O. Floc a, op. cit., fig. 11.
25
V. Te o d ore s cu, I. Riz e a, V. Du p o i, Un tezaur de podoabe dacice
de argint şi de monede republicane romane descoperit în Muntenia, în Studii şi Comunicări, Muzeul Piteşti, II, 1969, fig. 2, a.
26
N. C hi di o ş an, I. Or de n tl ic h, op. cit., fig. 5.
27 Idem, op. cit., p. 101.
28
K. Hore d t, op. cit., p. 139-140, fig. 6.
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buton, procedeu decorativ neîntilnit încă în aria descoperirilor din
Dacia.
Un alt element de care se ţine seama în clasificarea brăţărilor de
argint este însăşi forma metalului (fir, bară, placă etc.) din care meş
terul a confecţionat piesa. Cele mai puţin numeroase sînt brăţările formate dintr-o bandă, ca tipul de la Drăgeşti. Cele mai apropiate analogii
le întîlnim în tezaurul de la Sărăcsău. Aici au fost găsite două brăţări
din bandă, care au ca elemente ornamentale cercuri concentrice stanţate29.

Referindu-ne la acest decor, trebuie să menţionăm că el este întîlnit pe un număr relativ mare de podoabe dacice de argint (fibule----Săcălăsăul Nou; colane-Sărăcsău; pandantive-Poiana Gorj 30 ,
vase----Sîncrăeni 31 ; brăţări-Cerbăl). Un ornament identic însă cu cel întîlnit pe brăţara de la Drăgeşti, adică cerculeţe legate prin linii oblice
tangente (PI. 11/4 A-B), nu este întîlnit pînă acuma în spaţiul carpatodunărean, nici pe obiectele de metal şi nici pe ceramica dacică.
Motivul este întîlnit încă în epoca bronzului, în cultura Wietenberg, iar mai apoi în halstattul tîrziu, în cultura Basarabi. Intervalul
mare cronologic, care le desparte pe acestea de cel de pe brăţara descrisă, nu ne permite să vedem în primele, eventuale surse de inspiraţie
a meşterului argintar. Acestea trebuiesc căutate mai degrabă în lumea
sud, sud-vest dunăreană sau în arta elenistică.
Dacă acceptăm această ipoteză, putem să considerăm ca o verigă
de legătură, un fragment de fibulă cu scut, descoperit la Rociu 32 , localitate situată la sud de Carpaţii Meridionali, în spaţiu getic. Fibula este
decorată cu spirale mici legate între ele, motiv foarte asemănător cu
cel întîlnit aici în Bihor, la Drăgeşti.
1n aceeaşi categorie de piese inedite am inclus şi fragmentele celor
două lanţuri ornamentale.
Lanţurile ornamentale sînt considerate ca fiind cele mai frumoase
piese din tezaurele de argint şi totodată cele mai importante obiecte
dacice de argint.
După felul în care sînt confecţionate se cunosc 2 categorii principale33. In prima categorie sînt incluse cele făcute din verigi strînse la
mujloo în formă de 8 şi apoi îndoite şi prinse una de alta. Şi aceste
piese îşi au aria de răspîndire mai ales în Transilvania (Cadea;i", Oradea, Cojocna, Mediaş şi Saeş 35 ).
Ochiurile lanţurilor de la Drăgeşti, lucrate din mici bare sau sîrme,
sînt îndoite şi strînse la mijloc în formă de 8 - manieră de lucru care
ne face să asociem aceste exemplare cu cele încadrate în prima cate29
30

31

32
33
34

35

O. Flo c a, op. cit., fig. 12.
D. Pop e s c u, op. cit., fig. 105.
Idem, op. cit., în Dacia, N.S., II, 1958, p. 157-177.
V. Te odor e s cu şi colab., op. cit., fig. 2, d.
K. Hore d t, op. cit., p. 137, fig. 5.
N. Fettich, op. cit., pi. XXXVII-XXXVIII.
D. Popescu, op. cit., în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 201.
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qorie de lanţuri, sau Pvon Ltwl că ele le-au premers în scara evolutiva.
PiPsele de lct Drr1~Jo<;;li c.;înl lucrnle rndi simplu, mc1i modest şi în conditii
tehnologice mai primitive.
1\cer1slă constc1 Lare nu trebuie Sd ne ducti spre o folsli ima~Jine, d
unei rămîneri în urmli. i.l civilizaţiei din această parte a Daciei. Este suficient s,l amintim că la Orndea, unele ele fupt s-au descoperit trei teZuure
de podoabe dacice de argint. au fost ~Jctsite şi două lanţuri ornamentale
de o rară frumuseţe: 11 ;.
Ne-am oprit cu mai multă insistenţă asupra acestor piese care, deşi
reprezintă variante ale unor prototipuri larg răspîndite, sînt în felul lor
unicate. Ele întregesc repertoriul podoabelor folosite şi făurite de populaţia dacică în perioada preromană şi contribuie astfel la cunoaşterea
mai intimă a unui aspect al culturii materiale dacice.
Tezaurul de care ne ocupăm în prezentul articol cuprinde şi un
bogat şi interesant material numismatic. Ceea ce trebuie să evidenţiem,
de la bun început, este faptul că prin asocierea podoabelor cu monede
Apollonia şi Dyrhachium cu imitaţii după drahmele greceşti şi mai ales
cu monede romane republicane, tezaurul de la Drăgeşti ocupă un loc
aparte în contextul Daciei, deoarece nu cunoaştem pînă în prezent decît 3 tezaure de acest fel: Săcălăsăul Nou 37 , Someşul Cald 38 şi Remetea
Mare 39 • Analizînd fondul principal de monede din tezaurul noastru
- drahmele emise de oraşul Apollonia - trebuie să remarcăm că, avînd
în vedere toleranţele ponderale ale monedelor, precum şi un anumit
grad de uzură, s-au putut stabili, desigur cu multă aproximaţie, 13 grupe
de monede. Acestea au fost stabilite după greutatea lor, admiţindu-se
abateri ponderale maximale de 0,8 gr şi minimale de 0,3 gr.
Grupele sînt
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

următoarele:

2,50-2,55
2,59-2,65
2,70-2,75
2,77-2,80
2,82-2,85
2,88-2,93
2,95-2,98
3,00-3,05
3,07-3, 1O
3,13-3,18
3,20-3,28
3,30-3,33
3,40-3,55

gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

gr

N. C hi di o ş a n, I. Or d e n t Ii c h, op. cit., fig. 2--3.
C. Dai c o vi c i u, Neue Mitteilungen aus Dazien, in Dacia, VII-VIII, 19371940„ p. 322-323. Aici descoperirea este localizată la Derna.
38
D. Pop e s c u, op. cit., p. 202.
39
Ibidem.
36
37
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( 13) cuprinde doar 3 piese cu

41

greutăţi

ce

depăşesc

pe cea

normală.

Diferenţele

de greutate pot fi accidentale

datorită

unor erori de

cîntărire sau nnor fenomene ca:
a. Tăierd~ efectuate după ştanţare

pentru a se obţine forma roa moiiedei;
b. Grosimea diferită a plăcii pregcttită pentru ştanţare;
c. Pierderile prin circulaţie (uzură).
O menţiune specială merită tipurile II şi VIII de monede /\polloni-a,
care sînt emisiuni ale unori eponimi (magislri monetari) Nikandros
Lysenos şi Niken Epikadou, a căror nume nu figurează nici în listele
lui A. Maier (Die Silberprăgung von Apollonia und Dyrrhachion, în
Numismatische Zeitschrift, N.F., 1, 1908) şi nici în cele mai recente
completări făcute de Hasan Ceka (Questions de numismatique illiryene,
Tirana, 1972). Prezenţa acestor monede măreşte evident şi pe plan
european, interesul numismatic faţă de acest tezaur, deoarece, ca piese
cu eponimi necunoscuţi pînă acum, ele completează lista magistrilor
care au emis monede în oraşul Apollonia.
Cele 6 imitaţii după drahmele apolloniene se impun atenţiei
noa.stre. Criteriile care au stat la baza atribuirii lor ca imitaţii sînt de
natură tehnică (calitatea metalului, greutatea monedelor, modulul acestora) şi stilistică (maniera de reprezentare a aversului-desenul vacii şi
a viţelului, a pătratului de pe revers, a legendelor etc.). Avînd în vedere aceste detalii, cele 6 imitaţii au fost împărţite în 6 tipuri (notate de
noi de la A la F) (PI. IV).
Tipul A de imitaţii (PI. IV) este interesant prin contrastul dintre
redarea aversului, foarte fidelă prototipului, şi redarea schematică a
reversului şi a legendei, formate din litere şi semne neinteligibile. Este
surprinzătoare greutatea ieşită din comun a piesei 3,67 gr.
Calitatea bună a aversului, redarea fidelă a vacii şi viţelului, precum şi apariţia monogramei în exergă, sînt toate motive suficiente, în
sprijinul ipotezei că este vorba de o piesă emisă de Apollonia dar stanţată numai pe o singură faţă, respectiv pe avers. După intrarea în circulaţie ca o monedă unifaţă, ulterior i s-a aplicat pe revers stanţa imitată. Pentru această ipoteză pledează şi imprimarea foarte slabă a reversului, inexplicabilă în cazul în care moneda· ar fi fost stanţată pe
ambele feţe şi în acelaşi timp.
Este foarte plauzabil ca piesei în discuţie după ce a ajuns, prin
circulaţie, în această zonă, să i se fi aplicat stanţa de revers chiar aici.
Comparate cu alte imitaţii care au circulat în Crişana, în special
cu imitaţiile din tezaurul de la Budoi-Marghita 40 şi cele de la Talpe 41 ,

tundă

0. Lu c hi an, Tezaurul de drahme din Apollonia şi Dyrrhachium de la BuMarghita, în SCN, V, 1971, p. 359.
41
M. Chiţ e s cu, Descoperirea monetară de la Beiuş, în SCN, IV, 1969, p. 359.
Tezaurul a fost localizat greşit. El a fost adus de la Talpe şi predat, în mai multe
loturi, Liceului „Samuil Vulcan" din Beiuş. Informaţie S. Dumitraşcu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
40

doi -
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observăm că piesele de la Drctgeşti sînt mult mai fidele tipurilor originale hcttutc Ia Apollonia. Acest fapt se rcmmc5 în special în reprezentarea pătrdlului de pe revers şi a vacii de pe avers. Exccp_ţie de _Ia _ace_~tc
ohsNvaţii filee ultima monedă, de lip F, care se apropie de 1m1taţule
Budoi-Milr~hili.!.
Grosul 1mitaţiilor monclare avînd ca prototipuri drahmele emise în
oraşele de pc coasta răsăriteană a Mării Adriatice, şi în mod special
dup8 cele de la Apollonia 4 ~, au fost făcute într-o etapă tîrzie a circulaţiei monedelor greceşti pe teritoriul ţării noastre. Apariţia lor în circulaţie, alături ele cele originale şi de monedele romane republicane, trebuie explicată prin prisma unor necesităţi acute de monedă în prima
jumătate a secolului I î.e.n., necesitate datorată în primul rînd intensificării schimbului. Imitaţiile răspundeau unor necesităţi economice din
diferite zone în care ele circulau 43 •
Raportate la monedele romane, cele greceşti 44 au fost imitate într-un
număr mult mai mare, căci au avut, în acea vreme, avantajul de a fi
recunoscute ca valoare cu o largă circulaţie în sinul societăţii getodacice.
Pentru circulaţia pe teritoriul ţării noastre a drahmelor Apollonia
şi Dyrrhachium, de curînd, s-au acceptat limitele cronologice între
anii 125--7 5 î.e.n.
După anul 100 î.e.n. monedele greceşti circulă alături de denarii
romani republicani. Cronologia tezaurelor, care cuprind ambele categorii de monede, este elocventă în sensul acesta. Intensitatea circulaţiei
monetare a atins momentul culminant în prima jumătate a secolului I î.e.n. cînd, aşa cum am mai amintit, apar şi imitaţiile locale. Această
observaţie este valabilă şi pentru spaţiul nord-vestic al României.
Credem că nu este lipsită de importanţă o sumară analiză a descoperirilor monetare din acest spaţiu.
In Crişana au fost descoperite pînă în prezent 18 tezaure şi 7 descoperiri izolate de drahme greceşti şi alte 18 tezaure şi 13 descoperiri
izolate de monede romane republicane. Dintre acestea remarcăm cele
8 tezaure mixte care cuprind ambele tipuri de monede şi cele 7 tezaure
în care alături de inventarul monetar au fost depuse şi podoabe de argint (vezi pl. V şi fig 3). Este elocventă şi o altă dată statistică şi anume
cea care se referă la numărul pieselor componente. In spaţiul Crişanei
au fost descoperite aproximativ 1324 monede Apollonia şi Dyrrhachium
şi 994 denari romani.
Cîteva observaţii deosebit de valoroase se pot desprinde şi din
analiza ariei de răspîndire a tezaurelor de argint din Crişana.
după monedele oraşului Apollonia depăşesc considerabil numărul
drahmele Durrhachium.
43
O. Lu c hi an, op. cit., p. 369
44 Este vorba şi de imitaţiile mai mari: tetradrahmele şi drahmele Macedonia
Prima, tetradrahmele insulei Thasos. La Oradea, de exemplu, a fost descoperit un tezaur conţinind numai imitaţii după monedele Macedoniei Prima.
42

Imitaţiile

imitaţiilor după
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Fig. 3.

Ţara Crişurilor
şi

- Tezaure şi descoperiri izolate de monede
podoabe dacice de argint (sec. II-I î.e.n.)

In primul rînd trebuie să remarcăm că acestea au fost descoperite
pe întreg teritoriul menţionat, constatîndu-se cîteva aglomerări (fig. 3).
în funcţie de frecvenţa lor pe un spaţiu, am fixat, cu aproximaţie,
VI zone.
I. Intre Barcău şi Crişul Repede, în zona colinară din vestul Munţilor Plopişului. Aici se situează tezaurele de la Budoi (2) 45 , Dema (9),
Săcălăsăul Vechi (24), Săcălăsăul Nou (25). O menţiune aparte merită
ultima localitate citată unde au fost descoperite cele mai multe tezaure
de argint şi descoperiri izolate 46 •
II. De pe cursul superior al Crasnei şi Barcăului provin descoperirile de la Nuşfalău (20), Marca ( 17), Sărmăşag (26) şi Şimleu! Silvaniei (29).
III. Pe cursul mijlociu al Crişului Repede se înşiră descoperirile de
la Aştileu (1), Ineu de Criş (16), Tileagd (36) şi Oradea (21).
IV. Zona care cuprinde din punct de vedere geografic prelungirile
deluroase din vestul Munţilor Pădurea Craiului. Aici se situează şi tezaurul de la Drăgeşti (12), alături de cele de la Tăşad (33), Ceişoara (5)
şi eventual Ripa (22).
Numele care însoţesc denumirea localităţilor, reprezintă cifre sub care ele fiîn tabelul sinoptic şi pe hartă.
46
Nu cunoaştem pînă in prezent o altă localitate de pe teritoriul României unde
ar fi fost găsite un număr aşa de mare de descoperiri monetare şi podoabe de argint.
45

gurează
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V. Sinqurn conccntrMe a descoperirilor dacice din zona ele cîmpic
C'sle cc•c1 clin pJrtile limilrofc cursului inferior şi mijlociu ul<' Crişului
Negru. 1\mintim loc,J!i U'\ti Ic: TJmoşcla (32), 7.crindul Mic ( 40), Mişca ( I 8).
Vînălori (JD) şi Sc1tu Nou (27).
VI. llllimil zonJ din Ţura C:rişurilor, unde se remarcă o anumilă
aqlomerarc de descoperiri, este cec:1 situr1tă ele-a lunqul Crişului Alb şi
unde sînt t1rnplc1sc1le localiUîţile: Gura Văii (15), Dieci (11), Bîrsa (2).
Moroclil ( 19) şi Seleuş (28).
Descoperirile clin zonele amintite gravitează întotdeauna în jurul
unor puternice aşezări sau cetăţi dacice sau se leagă nemijlocit ele
acestea. Astfel tezaurele semnalate în prima zonct se concentrează în
jurul cetăţii de la Săcălăsăul Nou 47 , cele din zona a doua în jurul cetăţii
de la Marca 48 sau dP pe Măgura Şimleului, cele din zona a treia gravitează înspre aşezările de la Oradearn, aşa cum cele din zona a patra în
jurul aşezării opidane de la Tăşad 50 , cele din zona a cincea în jurul întinsei şi îndelungatei aşezări de la Zerindul Mic 51 , iar descoperirile de
pe valea Crişului Alb în jurul aşezării opidane de la Berindia 52 • Aceste
aşezări sau cetăţi pot fi socotite centre economice, strategice şi nu în
ultimă instanţă adevărate centre politice.
Nenumăratele tezaure şi descoperiri izolate de denari republicani,
precum şi prezenţa unor produse romane în spaţiul Crişanei, încă în
cursul secolului I î.e.n. sînt elemente deosebit de valoroase pentru a
aprecia procesul penetraţiei economice şi comerciale romane.
Produsele monetăriilor romane aflate pe teritoriul nord-vestic al
României stau mărturie a începuturilor relaţiilor comerciale pe care
populaţia autohtonă dacică le-a stabilit cu lumea romană.
Difuzarea monedelor romane în zonele amintite şi care, aşa cum
s-a putut vedea, se concentrează în jurul unor mari centre dacice, indică
implicit şi zonele de interes deosebit al negustorilor romani.
Numărul mare de monede romane ( aproximativ 1 OOO de bucăţi)
aflate şi care, mai mult ca sigur că nu reprezintă decît o infimă parte
a monedelor care ,au circulat în Crişana, reprezintă şi echivalentul valoric monetar al unei mari cantităţi de mărfuri destinate de daci pentru schimb. Cu alte cuvinte, a existat un volum apreciabil de surplus
de produse destinate comerţului 53 •
Monedele romane ne facilitează în mod substanţial şi datarea tezaurului de la Drăgeşti. Pe baza ultimei emisiuni putem aprecia că tezaurul
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a fost îngropat după anul 85 î.e.n. Starea fizică a ultimei monede romane,
care arată o solicitare prin circulaţie, ne-ar indica un decalaj cronologic
de cel puţin un deceniu între ultima emisiune şi data îngropării.
Componenţa tezaurului de la Drăgeşti pare să indice o probabilă
perioadă de acumulare relativ mare. Această perioadă ar fi jalonată de
fondul principal de monede-drahmele oraşului Apollonia şi Dyrrhachium
- care au circulat în Dacia chiar din sec. II. î.e.n. - şi de unul din
denarii romani care se datează între 124-103 î.e.n. Acest lucru ne-ar
putea face să vedem în posesorul antic al monedelor şi podoabelor pe
unul care a acumulat rînd pe rînd piesele amintite într-o perioadă de
cel puţin 30-40 de ani. Refuzul unei asemenea ipoteze se bazează nu
numai pe o apreciere logică a perioadei dar şi pe cîteva constatări particulare.
Este cunoscut faptul că monedele greceşti au circulat în paralel cu
cele romane pînă spre mijlocul secolului I î.e.n. iar emisiunile romane
mai timpurii nu au putut fi scoase din circulaţie de emisiunile mai
tîrzii, ele circulînd împreună şi avînd valori de schimb egale, timp de
mai multe decenii. Această circulaţie paralelă s-a datorat mai ales acutei
lipse şi necesităţi de monedă, necesitate care a impus, aşa cum am
văzut, emiterea unor imitaţii.
Podoabele de la Drăgeşti, ca şi în cazul mai multor tezaure similare din Transilvania, au putut fi şi au fost purtate, chiar dacă numai
unele din ele, de mai multe generaţii. Pentru aceasta, pledează şi urmele evidente de uzură, ca urmare a îndelungatei folosiri. Trebuie deci
să vedem în cel care a ascuns tezaurul în pămîntul actualei comune
Drăgeşti pe un locuitor al Daciei din epoca lui Burebista care şi-a ferit
averea, datorită unor evenimente necunoscute nouă, dar legate de perioada de frămîntări petrecute in tot spaţiul Daciei, în vremea marelui
rege.

LE TRESOR DACIOUE DE DRAGEŞTI

-

resume -

On a decouvri, l'automne de l'annee 1977, dans le village Drăqeşti ( district de
Bihor), un tresor d'argent qui comprend: 2 fibules, 2 bracelets, 2 colliers ornementaux,
aussi que 118 monnaies de Apollonia, 9 monnaies de Dyrthachium. 6 imitations locales
ayant comme prototype des drachmes de Apolionia et 3 monnaies romaines re-pu blicaines.
On peut dater le tresor au milieu du I-er sieclc a.n.e. II a appartenu a un habitant de Dacie.
,
Les auteu~s discute~t ~ussi Ies problemes lies de 16 tresors de bijoux daciques
d argent, 36 tresors monetaires et 20 decouvertes monetaires isolees datees au J-er
siecle a.n.e., en_ soulignant. Ies liaisons entre cettes decouvertes et l~s centres (sites,
forteresses) dac1ques de Crişana. En ce qui concerne cettes liaisons, on a precise dans
cet espace 6 zones caracterisees par des concentrations de decouvertes.
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PL. II. Tezaurul de la Drăgeşti: lA - brăţară de argint; lB - brăţară cu capetele decorate (detaliu); 2-3 - l a nţuri ornamentale de argint; 4A - fragmente dintr-o brăţară de argin t ; 4B - brăţară (reconstituire).
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PL. III. Tcz:::.1rul de la Drăgcşti. Drahme din Apollonia (Tip. I-X).
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PL. IV. Tezaurul de la Drăgeşti. Imitaţii locale după drahmele din Apollonia
(Tip A-F). Monede romane rc•publicanc (Nr. 1-3).
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PL. V. Tabelul localităţilor din Crişana unde au fost descoperite monede din
Apollonia şi Dyrrhachium, romane republicane şi podoabe dacice de argint
(sec. 11-1 î.e.n.).
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