NOI CONSIDERAŢII ASUPRA DACILOR LIBERI DE
EPOCA ROMANA DIN NORD-VESTUL ROMANIEI*
S.

DUMITRAŞCU

Întinderea dacilor în nord-vest, pîn ă în Munţii Slovaciei, este astăzi
un adevăr istoric temeinic de mons trat de cercetările arheologilor şi istoricilor
români :,.i slovaci. L La începutul secolului I e.n. în t eritoriul din partea de sudvest a Slovaciei, IocuH de daci şi celţi , pătrund q uazii d r neam germanic.~
Teriloriul din centrul Slovaciei - cu aceeaşi factură etno-demografică - este
parţial şi pe a locuri afectat de pătrunderea sarmaţi l or-iazygi 3 între Dunăre
şi Tisa, în prima jumătate a sec. I. c.n., în limp ce p art ea muntoasă a Slovaciei
continuă să fit• l ocuil ă de putătorii culturii Puchov. 4 Dacii, cel ~ii, eventual
alte elemente etnice din vestul şi partea de sud a centrului Slovaciei, din
,\lfiild. ajung sub s tăpinirca de „tip barbar" a acrslor noi neamuri libere quazii şi sarma pi-iazygi. Abia peste mai bine de jumătate de secol, în urma
cunoscutelor războaie în care se înfruntau dacii, s trîmtoraţi mult în p ă mîn tu
rile lor, ş i impără~ia cO!:Hnopo lită a Romei, Dacia intracarpati că, Muntenia
şi sudul Moldovri (adiiugîndu-sc Dobrogei şi teritoriului dintre Dunăre şi
Balcani în provincia romană ::\foesia) ajung sub slăpînirea romană. Tot acum,
~tabilindu-se grani ţa noii provincii Daci a de la Micia pc )Iureş, spre nord
~~~~~~~~- ,

• Comunicare susţlnulll Io sesiunea de comunicări „Di n istoria oraşului şl ţinuturilor
Sat.o Mare, oct. 1972.
1
S. D u m i t r a ş c u, L. l\I ă r g hi t a n, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord11tslu/ României din sec. III t.e.n. - II e.n., 1n Sargrlla, VIII, 1971, pp. 45-56; S. Du m îl r a ş(' u, Dacii şi neamw·i/e germanice din nord-vestul Daciei, ln Semicentenarul P.C.R. tn
IJihor. Oradea, 1971, pp. 359 381; S. Du mi l r a ş cu, Teritoriul dacilor liberi din vestul şi
nord-otslul Româniri tn vremea Daciei romane, 1972 (leză de doctorat).
• V. O n d r o u c h, Jlislorische ooraussetzungcn fiir dit Llmesforsc/11111g in der Tsehechoslou>akel, ln Limes Romanus J(onferenc Nitra, Bralislnva, 1959, pp. 63- 106 şi harto; I. B 6 no.
Beilrltgc %l/r archiieologie und Gcsc/lichle de Quaden, ln Acta Arch, XV, 1 -1J, Budapesta, 196:l,
p. 239 şi urm.; v. şi bibliografia mai veche, E. S c h w arz, Uber das Reich des Va1111i11s, in
Sudcla, \ ' II, Reichenbcrg, 1931, p . 150; idem, Wo fag dass Subenreich des Varutius? in Forschung
und Forschrille, 9, 1933, p. 35; J. K I o s e, Roms Kllenlel - Randslaalen am Reich und an dtr
Donau, W roc I a w, 1934, p. 95-114.
' M. PA r d u c z, Beilrllge wr Gerschlclite der Sarmalen în Ungarn im 11 und I II Jallrhnudert, in Acta Arc// llung, Budapesta, 1956, pp. 136-182.
' K. P i e l n, Ptîchoosk6. kullura, ln Zprtiog Cs. spolecnosll archeologicki pri Cs. AkademU
ued, V li I, 4, Praga- Nitra-Brno, 1966, p. 30-38.
~ălmilrcuc".

4•
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Ţara Zărandului, p e Cri şu l Repede în zona de la vest de Bologa, pe l\leseş
s pre nord în dreapta Someşuhti, va rămîne un teritoriu liber - neincadra t noii provincii, locuit în nord-vest de dacii li beri ş i cuprinzind ~c tu alu l
teritoriu al Crişanei, Sătmarului, ~Iaramureşului, coltul de n ord-est al R. P. Ungare şi întreaga Slovacie răsăriteană. Aceste pămînturi libere se întindeau
şi mai spre soare-răsare, euprinzînd Galiţia şi nordul Moldovei, locuite de
cosLoboci, Moldova centra l ă stăpînită de carpi. Şi mai tîrziu, către sfirşi lul
sec. II. e.n. in estul Slovaciei se vor înfiltra neamuri germanice (vandali,
al ~i purtători ai culturii Przeworsk). la est de Tisa se formează o zonă de
intcrfer<'nţă. locui tă de daci liberi ş i iazygi, iar în răsărit se va prefigura, în
secol ul al 111-lea, noua presiune sarmată-roxolanii, german ă-goţii, gepizii
:şi turcă-hunii. )foile ce rcetă ri efectuate - conjugate de arheologi şi istorici rnmâni, maghiari, slovaci, sovietici, polonezi şi germani - ne dau posibilitatea să delim ităm aslfel, în cadrul leritoriului neocupat de romani din vest,
două regiuni locuite de dacii liberi:
a) în Yest (Slovacia de vest şi parţial partea centrală, nordul Alf0ld11lui) uncie „dacii liberi" se aflau sub domin aţia politi că a al tor neamuri libere quazii şi iazygii, deci sub o stăpînire de „tip barbar" şi
b) în est (Slovacia de est, colţu l de nord-est al R. P. Ungare, Crişana ş i
Maramureşul) unde în sec. II- III e.n. trăiau dacii liberi nesupuşi Romei,
nici unor neamuri „barbare" libere sau adeseori în raporturi de clien teHi cu
Imperiul roman.
Istoriografia românească modernă - b azîndu-se, să nu uităm, pe interpretarea, de cele mai adeseori străluci tă, a puţinelor texte antice ce aminteau
de dacii liberi, - nu a operat, după cite ştim, o atare, rea lă şi nec esară precizare, cu atît mai necesară cu cit dacii liberi (costoboci, carpi) locuiau teritorii întinse ş i în răsăritul Carpaţilor.
Gr. Tocilescn 5 scrie de „poporuln liberu alu Dacilo r"; V. Pârvan co nsacră
numeroase pagini din opera sa dacilor liberi (daci, costoboci, carpi) locuind
D acia septentri onală, fără a indica direct părţile locuite în nord-vest de dacii
liberi. 0 In Gelica V. Pârvan critică clar ş i , parc-se, pentru prima dată, teoriile
apărute sub influenţa şco lii p reistorice germane a lui G. K ossin na. „P reocupat de problema germanică pe care o trata, C. Di culescu, în cartea sa Die
GepidenILeipzig, 1922,p.29sqq.,adatoinlerpretarc absolut neadmisibil ă izvoarelor privitoare la Dacii liberi din N. Daciei romane: el crede că
prin d aci avem a înţelege, de la 250 înainte, pe gepizi , ceea ce e total
greşit chiar din punctul de v edere germanic al chestiunii: gepizii nu erau

în

şi

• G r. Toci I c s cu, Dacia înainte de romani, Buc., 1880, p. 458-459.
• P. PI\ r v an, Sulle origini de/la cioillă Romena, in L 'E11ropa Orientale, li, 4-5, Roma.
1922, pp. 3-4 . liberi Daci"; idem, Dacia", Buc., 1967, pp. 150-151 .Şi Io adl'văr dacii, ca naţiun e
politică, u-au acceptat niciodată slăplnlr,ea ro mană; cei care n-au căzut tn cele două mari ră1boaic s-au retras tn l)acin spetentrionnlă, care n -n fost niciodată atinsă <le cucerirea romană,
şi de acolo - ca ~daci liberi" - nu invadat necontenit provincia, fie singuri, fie tn tovărăşia
germanilor migrat ori ... "
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singurii locuitori acolo unde-i aşează Diculescu în acest timp. iar Dacii liberi
nu erau numai „die ausgewanderlen Daker", ci toată naţiunea gclo-carpică" 7
•.. de care se pare că D. nu are decit o vagă idee". C. Daicoviciu, în l ucrările
dedicate Daciei romane, reluînd problema raporturilor cu lumea „barbară"
din vest, est şi nord slabi l eşle, pc baza izvoarelor literare şi a unor inscripţii•
jaloane privindu-i pc dacii liberi din părţile vestice ale Munţilor Apuseni. 8
D upă cel de al doilea război mondial studiile consacrate în întregime sau
parţial dacilor liberi se înmu l ţesc. Arheologii şi istoricii români D. Berciu9 ,
I. I. Russu 10, D. Tudor11, .:\1. ~Iacrea 12, B. Mitrea 13, I. Nestor14 , I. l I. Crişan 15 ,
\"I. Zirra aduc noi dale ş i precizări de natură istorică, arheologică, epigrafică,
n umismatică, capabile să scoată din anonimat teritorii întregi şi o popu l aţie
numeroasă care timp de două sau trei secole a trăil la „umbra" Romei, a
stăpinirii romane în Dacia, populaţie cc locma mai bine de jumătate din
p5min tu rile geto-dace.
1n timp ce M. Smisko16 publi că, încă în deceniul al pat rulea a secolului
nostru, cercetări le sale asupra culturii Li pila, şi R. Vulpe face cunoscu le,
după război, săpături l e sale de la Poieneşli, nume ce va consacra vestigiile
arheologice ale carpilor din Moldova, dacii liberi de epocă romană di n Crişana
şi Maramu reş - mereu aduşi teoretic în discuţie - rămîn cunoscuţi numai
prin descoperirea întîmplătoarn făcută în gara Sintana în anul 1951 şi prin
săpătura de verificare efectua I ă în acelaşi loc în an ul 1954 de Muzeul din
Arad. Rezultatele obţinute: patru morminte de in cineraţie fa urnă, un bordei
şi Lrei gropi. Materialul arheologic a fost publicat de E . Dorner17 iar de atunci
nu s-au mai făcut săpături sistematice privind cultura materială a dacilor
' Idem, Getica, p. 287, n. 2.
• C. Daicoviciu, Problema conlinuilăţii ln Dacia, tn AISC, III, (1936-1940), l!J.111
p. 231: idem, Trans Ani, p. 97, 166, 167.
• D. Berci u. Lup/a băştinaşilor din Dacia 1mpolrioa cotropitorilor romani, tn SCIV,
li, 2, ţ951, p. 73-97.
10
I. I. Rus su, Daco-ge(ii ln Dacia roman<!, tn Sargella, III, Devn, 1956, pp. 49- 50.
" D. T li dor, Răscoalr şi atacuri "barbare~ 1n Dacia romand, Buc„ 1957, pp. 41-42, 73.
11 M. 1\1 n crea, Dacii liberi in epoca romantl, ln Apulum, V 11, 1, 1968, pp. 178- 187.
u B. J\1 i l re a, Carpii şi dacii liberi tnsec. lJ I - IV, ln Ist Rom. I. Buc., 1960, pp. 637- 647.
11
I. N c b lor. Arheologia perioadei de trecere la {tudalism pe /t riforiul R.P.R„ tn Studii,
xv, 6, 1962, pp. 1424-1'135.
•• I. TT. C r i ş a n, Zur Frage der dako-getischen Besiedlung au( dem Geblel der Slowakai,
ln Studijne Z11esll A USA V, 18, Nitrn, l 970, pp. 83-101; idem, Conllnuilalea dacictl ln Cimpla
Aradului, tn Apulum, VII, 1, 1968, pp. 246-249.
u M. S mi s k o. I<ullury Wcusntgo okresu epoki r::.ymskiego w Malopo/sce Wsehodnltj
l.wow, 1932, pp. 179- 180; l\J. S mi s k o - T. S li Ii m î r s k i - K. 1\1 y c z k o w s k i,
Maleriaux dr l'ipoque romaine au sud-est de la Polog11e, Lwow, 1934, pp. 1-33; M. S ru îs k o„
lu Arhcologilla, II, Kiev, 19·18, pp. 98- 115.
11
E. D 6 r u e r, ln Omagiu lui C. Daicoviciu, Duc. 1960, pp. 155-159.
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liberi de epocă romană, în zona Aradului de la nord de Mureş. 18 A trecut apoi
un deceniu pînă la descoperirea în nord-vestul României, în părţile Sătma
rului, pe Someş, a aşezării şi cimitirului dacilor liberi de la Medieşul Aurit,
complex arheologic important, cercetat în colaborare cu Muzeul de istorie
din Satu-Mare. 19
Aşezarea, întinsa aşezare a dacilor liberi de epocă romană de la Medieşul Aurit, centru important de olari în antichitatea pămînturilor sătmărene,
se întinde de o parte şi alta a fostei văi a Raclei, la locul numit „Şuculeu„
din hotarul l\fedieşului Aurit. Au fost dezvelite, pînă în prezent, 13 cuptoare
de ars vase, cu gropile de deservire, mai multe locuin~e şi construcţii gospodă
reşti şi cimitirul aşezării.
Noutatea descoperirii şi temporara ei singularitate în nord-vestul patriei
noastre, au implicat numeroase întrebări ce-şi căutau răspuns, şi dificultăţi
de cercetare inerente, care trebuiau afirmativ sau negativ soluţionate. Este
astăzi, bănuim, îndeobşte cunoscut că încă din anul 1964 am atribuit aşe
zarea de la Şuculeu dacilor li beri de epocă romană şi imediat postromană (sec.
II- IV e.n.). Faptele aduse în discuţie ulterior - cercetările efectuate în
staţiune, alte cercetări efectuate de arheologii români, slovaci şi maghiari au confirmat atribuirea etnică şi încadrarea cronologică propusă de noi,
rămiuînd ca în continuare, tot faptele să aducă noi elemente în confirmarea
sau infirmarea soluţiilor propuse în legătură cu elementele de detaliu ale
cercetării noastre. ln sensul celor expuse mai sus putem afirma următoarele:
· 1. Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurii nu mai este singiml. Cercetătorul bucureştean Radu Popa a descoperit în anul 1971 o aşezare aparţi
nînd dacilor liberi de epocă romană, la Căli11eşti 20 în Maramureş. Materialul
arheologic descoperit are analogii concrete la Medieşul Aurit: ceramică lucrată ct.l mîna, printre care ş i ceaşca dacică modelată la roată cu nelipsitul
chiup clrnamentat cu benzi de linii în val. ln septembrie 1972 cercetările
de la Gălineşti au fost reluate, continuate de H. Daicoviciu ş i S. Dumitraşcu;
rezultatele fiind încă inedite. Tot în acest an au fost identiiicate încă dou5
aşezări ale dacilor liberi din nord-vestul Romăniei, la Mişca în nordul judeu 1n anul 1968 a mai fost cercetată aşezarea dacică de la Moroda, de pe valea Cigherului
v. S. ·Du mitra ş cu, D. Mă I ăi e s cu, FI. Du da s, Aşezarea dacică de la kloroda din
sec. JJ-JV e.n., ln Lucrdri Şliinlifice, Seria B, Oradea, 1970, pp. 161-167; pe Crişul Negru au
fost cercetate aşezările de epocă romană şi post romană de la Coci uba Mare, j. Bihor (v. S. D u m 1t r a ş c u, Cercetări arlieologice în Depresiunea Holodului, I. Săpăturile de la Cociuba Mare,
comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului pedagogic Suceava, mai, 1970) şi Rtpa, Tinca.
j. Bihor (v. S. Dumitra ş cu, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului, II, Săpăturile
de la Ripa şi Tinca, ln Lucrări Şliintifice, Oradea, 1972, sub tipar); cimiUrul şi aşezarea de la
Oradea-Salca au fost datate ln sec. I 1.e.n. I e.n. şi nu intră tn discuţia ce o angajăm (v. discuţia
111 S. D u m i t r a ş cu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nord-vestul României tn sec.
JI~IV e.n. tn Lucrări Ştiinli{ice, 2, Oradea, 1968, pp. 248-249.
·
•• S. Dumitra ş cu, T. B â d e r, Aşezarea dacilor liberi de la Medeişul Aurii, Satu
J\Jare, 1967, passim; săpăturile au Jnceput tn Junie 1964 cu Ivan Iurasciuc şi au conlinuat plnă
ln 1969 cu T. Bâder; Jn anuJ 1970 şi 1971 s-au efectuat cercetări atH la "Ş uculeu", cit la Medieş
- Cetate (Castel) la care a participat şi Gb. Lazin.
•• R. Pop a, Dacii de la Călineşli, tn Pentru Socialism, Nr. 5554, clin 5. Xll-1971, Baia
Mare.
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tului Bihor şi la Nuş{alău 21 în partea de Yest a judeţului Sălaj (la apus de
\leseş).

2. Dacă ceramica lucrată cu mîna, vase-borcan ornamcnlate cu butoni
brîuri alveolare, ceştile specifice nu au ridicat nici un semn de înlrcbare
in ce priveşte atribuirea ei dacilor, ceramica modelată la roată, Iruclicre,
străchini, ulcioare şi mari vase de provizii (Krausengefassen), apărută în
acelaşi context arheologic ş i fără a se pulea opera nici o diferenţiere stra ligrarică, a ridicat unele probleme care se cereau so luţionate. Ne gîndim Îll
primul rînd la originea vaselor de provizii (pithoi, dolia). Originea lor este
~udică, mediteraneană, pe plan general ('Uropean. Nu ştiam însă în 1964 în
mod concret care sînL verigile de legătură cu lumea meridională. Intuiam pc
baza materialului descoperit în celelalte părţi ale Daciei şi în centrul Europei
di acest Lip de vas a fost cunoscut de daci încă înainte de cucerirea romană
a Dacici. Fuseseră publicate vasele dacice ş i celtice descoperite pc Dunăr:e,
Ia Budapesta-Taban, ş i GellerLhegy 11 ~, cărora cercetătoarea maghiară Eva
B. Bonis13 le-a dedicat o excelentă monografic. Alături de ceşli dacice şi vase
llorcan modelate cu mina apar constant chiupuri lucrate la roată încă în sec.
1 i.e.n. şi în sec. I e.n„ arse în cuptoare de acelaşi lip cu cele de la .Medi('Ştil
.\urit. Exista o argumentare concretă, e drept îndepărtată: dacii din Yest
)li nord-vest au cunoscut - filiera putea să fie celtică, ca şi pentru alle elemente de cultură materia l ă din La Tene-ul dacic - cuptorul de ars vase cu
picior 'median şi vatră organizată şi chiupurile modelate la roată, în că în
.:.ec. I i.e.n.
Cercetările arheologice efectuate între timp ·în aşezările şi cetăţile dacice,
dr dinainte de cucerirea romană, din partea de vest a Munţilor Apuseni, au
do\'edil că inelele argumentării noastre concrete poL fi găsite mult mai aproape
decit lumea celto-dacă de la Dunărea mijlocie. Primele frag mente ceramice
cenuşii modelate la roată şi ornamentate cu benzi de linii în val au fost descoperite inlr-o colecţie particul ară şi proveneau din aşezarea dacică de la Tăşa d,
j. Bihor. 21 ln iulie 1972 a fost cercetată sistematic, prin săpături, cetatea
dacică de la .!\larea (j. Sălaj) 25 , datind din sec. II î.e.n. - I e.n„ datată c11 monedă şi în care au api1rut fragmente de chiupuri (buze, pereţi) ornamentate
cu benzi de linii simple şi în val. Chiupurile sînt cunoscute - avem acum dovezi concrete - de dacii din nord-vestul României încă înainte de cucerirea
~i

" Aşczliri Inedite.
" A. A I l o I d I, Budapest Tortenele, Budapesta, 1942, pl. XLIV/1.
u E. B. Bonis, Dle Spălkeltlsclle Siedlung Gelltrlllcgy-Tabcin in Budapesl, Budapesta,
1969, ln Arcll l/ung, SN, XLVII, pi. III: LI/ 2, 3, 4, 5; L/5, 6, 7, 8, 9; XLVI/2; XLVI/2; XXXIX/ 1
şi XXXV lll/2.
" S. O u mit r a ş e u, Aşezilri (orli(icale şi cclilţui dacice rn partea de vest a Mun/ilor Apu,,enl, ln Crlsjp, 1972, Oradea, p p. 129- 130.
u Cercetări inedite.
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romană 28 şi desigur cu mult înainte de pătrunderea neamurilor germane în
aceste regiuni. 27
Descoperirile din părţile sătmărene ş i din Maramureş - în special ceramica l ucrată la roată -, însoţită mereu de ceramica modelată numai cu mina
ce păstrează arhetipuri autohtone vechi de un conservatism specific comunităţilor ţărăneşti, au analogii de o deosebită pregnanţă în ceramica publicată
de cercetătoarea slovacă l\I. Lamiova, din sud-estul Slovaciei. 28
Este astăzi evident pentru to~i cercetătorii oneşti că ceramica descoperită
la Medieşu l Aurit nu poale fi încadrată în aşa numita cullurr1 Bereg 29, din
simplul motiv că la Medieşul Aurit nu se lucra ceramică de tip Blazice 30,
ornamentată cu motive stampate (Stempelkeramik).
De asemenea, chiupurile din cadrul culturii Pozcworsk, cercetate de
noi prin amabilitatea colegilor polonezi în muzeele din Cracovia, Igolomia,
Nowa-Huta nu sînl tipuri, ci copii p.alide după chiupuri le din sud, dovedind
stîngăcie în execu pe şi o copiere tîrzie, neasimilată gradual ş i trainic ca să
devină o formă proprie de manifestare a civiliza~iei susamintite.
3. Cimitirul (compus din 74 de morminte plane de incineraţie, cu resturile cinerare depuse în urnă şi în groapă) a fost atribuit, în mod analog, pe
baza materialului ceramic şi a pieselor de inventar dacilor liberi de epocă
romană, deci celor care locuiau în aşezarea alăturată de la „Şucu leu". Descoperirea u nor morminte în care au fost depuse arme a ridicat problema atribuirii
etnice a cimitirului. Un autor a scris nu de mult, într-un articol de popularizare, că în mormintele de la Medieşnl Aurit au fost găsite, în afară de vase
dacice, arme, pinteni şi fibu le caracteristice pentru vandali. 31
In ce ne priveşte, pe baza analizei materialelor de epocă romană publicate în ţara noastră, R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, Uniunea Sovietică ş i
pe baza studierii concrete a materialelor arheologice din R. P. Polonă, consirlerăm că în cimitirul de la Medieşul Aurit, nu au fost elemente străine lumii
geto-dace, evident de epocă romană. Ne bazăm această afirmaţie pe urmă
toarele:
a) ceramica din cimitirul de la Medieşul Aurit (lucrată în atelierele şi
arsă în cuploarele din aşezarea a l ăturată) are analogii numai în lumea geto11 Recent O. Floca a publicat un cuplor dacic clcscoperil tntlmplător la Deva v. O.FI o c a,
Cuptor dacic de ars vast descoperif Io Deva, tn Apulum, IX, 1971, pp. 263- 269.
17 Nu este llpsit de tnsenmătale să atragem alentia cil qu:nii şi marcomanii din Cehia şi
vestul Slovacitii nu folosesc chiupul, nu le este specific.
11 M.
La rn i o v â - S c hm ie ci I ova, Romer:eillicht Siedlun9skeramik in der Slldosllowakel ln Slovenskâ Archaeologia, XVII, 2, 1969, p. 403- 491; cf. şi S. Du m I t r a ş cu t n,
Studia Universilalis Babeş-Bolyal, Ii.istoria, 2, 1971, pp. 145-148.
" D. C sa I 1 an y, Die J1ereg-lfo//11r, !n Acta Anliquact Archaeologica, X, Szeged, 1966,
pp. 87-88.
11 J.
P as t or, Sidliskovy Vyskum Bla!iciuch, în Sludijn~ Zvt11li A OSA V, 6, Nitra,
1961 , pp. 83- 108: cr. şi Sa I n m n Agnes, Spătromische gestempelle ge(lisse aus Jnlercisa,
tn Folia Archaeologica, XX, Budapesta, 1969, pp. 53-62.
•
31 K. I-lor ed l, ln l\fagazin istoric, V, 8, Buc., 1971, p. 11.

o

https://biblioteca-digitala.ro

'i

57

dacă. Studierea materialului ceramic - şi a pieselor metalice, printre care
amnare de „lip" Przeworsk, descoperite de M. Smisko la Lipica Gorna 32, ne îndreptăţeşte să afirmăm că materialele sînt analoage în cele două cimitire. Aceeaşi ceramică lucrată cu mina şi la roată, cu precizarea că la Lipica
Goma apar unele forme, pare-se, de influ enţă ba starnă, dar şi ceşti dacice.
Nici la Medieşu l Aurit şi nici la Lipica Goma nu apar materiale ceramice
vandale. 33
b) depunerea armelor în morminte este o practică generală îndoeuropeană, regulă de la care se abat uncie comunităţi datorită unor cauze de ordin
istoric care nu intră în discuţia noastră. Dacii au depus şi ei arme (şi pinteni)
în morminte. Ne-o demonstrează cimitirul dacic de la Porolissum, 31 de dinainte
de cucerirea romană, cel mai apropiat în spaţiu şi unul dintre puţinele cercetate aproape în întregime (au fost găsite: „Sporcn, Ăxle, L anzenspitzen,
Schuhe"35), Desigur pintenul descoperit în cimitirul de la Medieşul Aurit este
de tipul sec. II- III e.n., dacii de aici nu puteau să depună în morminte în
aceste secole pinteni cu o vechime de 2-300 ani, deci de tipul celor de
la Porulissuml
c) fibulele descoperite în mormintele cimitirului dacic de la Medieşul
Aurit sînt de diferite tipuri: romane provinciale, tipuri vestice, de la Dună
rea mijlocie sau tipuri din lumea „ba rb ară" cu care veneau în contact. Sint
elemente generale de circulaţie în epocă, după cum se poate oricine uşor convinge consultînd recenta lucrare a arheologului polonez K. Godlowski 36,
privind cronologia epocii romane şi a perioadei timpurii a migraţiilor din
centru l Europei.
La Medieşul Aurit nu s-a descoperit pînă în prezent nici o fibu lă de t ipul
Straze-Sakrau87, caracteristice nu pentru vandali ci pentru cultura Przeworsk, sub care se ascundeau mai multe populaţii şi neamuri germanice şi
negermanice. Nu ne gîndim în nici un caz să respingem posibilitalea ca unele
piese de metal - şi fibu lele - să fi ajuns la Mcdieş în urma contactului cu
neamurile germane, vandali, lugi, buri, bastarni ele., dup ă cum şi piese provincial romane ajung în lumea dacică sau nedacică din nordul provinciei
sau amnare Przeworsk la L ipica Goma. Nimenea însă nu s-a gîndit pină în
prezent să atribuie pe baza fibulelor provincial-romane cimitirul de la l\Iedieşu l Aurit romanilor şi nici cel de la Lipica Gorna culturii Przeworsk.

•• 1\Iuzeul de arheologie din Cracovia, Jnv. Nr. 3422.
Cf. pentru ceramica vandali\ K. Tac k e n b erg, Die Wandalen in Niedersclllesien,
Berlin, 1925, passim.
u M. l\I acre a, ~1. R u su, D er dakischc Frledhof von Porolissum 11nd das Problem der
dakischtn Beslallungsbrliche in der Spăllatfoeuil, in Daria. IV, 1960. p. 214.
3S De aJLCcl ln majoritatea aşezărilor dacice au Cost descoperiţi pinteni v. s. Du mi l r a ş cu,
Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul Romtlnfri în vremea Dacici romane (teză de doctorat), nota 502 unde se dii o /istrr a acestor descoperiri.
•• K. God I o w s k i, Tl1e Chronology of file Laie Roman and Early migralion perinds
tn Central Europe, Krak6wia, 1970, passim.
•• Cf. W. S c h u I z, Ein Fibellypus der Wandalischen Hasdingen mit Brmerkungen ilber
die Prunkfibeln benachbarler Filrslenhofe der friihen VQ/kerwandernugsicil, in Jahressclirifl fiir
Alilleldtulsche Vorgtschichle, 44, Halle (Saale) 1960, pi. 55, 61, 58-60.

„

https://biblioteca-digitala.ro

8

'58

d) dacă ceramica este dacică, ritul de înmormîntare incineraţia, înlîlnil la daci şi la alte neam uri, piesele metalice de circulaţie în epocă, exislă
un element de ritual mai puţin întilnit: aşezarea armelor sub urna mormintelor (umboul de su b urna M-41). Acest ritual are analogii în mormintele descoperite în regiunea Lwowului, la Bolotnoe şi Zvenigorod, aparţinînd culturii
Lipita , public::ite încă în 1957 de cercetătorul sovietic I.K. Sveşuikov 38 şi
datate în sec. I - II e.n. cu ceramică d acic ă ş i arme, ustensile, podoabe. Penlru
originea armelor, uneltelor ş i ustensilelor de fi er nu csle necesar să ne gîndim
Ja aria culturii Przeworsk de p e Vistula, cind este cu mult mai probabil că
avem de-a face cu centre m<'talurgice locale. asupra celui din regiunea Mukacevo atrăsese atenţia înc ă V. Pârvan, dar observaţ i a sa a rămas nelu ată în
scamă. Pe baza acestor fapte, a corob orării lor cu izvoarele literare, credem că
nu este cu totul hazardat a admite prezenţa unor elemente estice, dace, costoboce - pătrunse eventua l - în cadrul com unilăţii de la Medieş cu ocazia
evenimentelor petrecu le în jurui anului 170 e.n., a luptelor costobocilor cu
Imperiul roman. Să nu uilăm că Dio Cassius p omencşle într-un cunoscut pasaj
că „Ace laşi Sabini anus (C. Vetlius Sabini anus 1 ulius Hospes, legatul celor
trei Dacii în anul 180 e.n.) a supus şi dou ăs prezece mii de daci dintre cei din
veci nătate, care fuseseră alungaţi din ţara lor de baştină ş i erau gata să dea
ajutor celorlalţ.i , făgăduind că le va da pămînl în Dacia noastră" 89 , evcnimenle ce şi-ar putea găs i o explicare şi prin in lerpretarea mormintelor descop eri te în cimitirul de la Medieşul Aurit.
Noii veniţi par a putea fi semnalaţi la ::vledieşul Aurit, ei nu sint însf1
germani, ci daci veniţi din est, costoboci „a lunga ţi din ţara lor de baş tin ă'"
şi care îşi găsesc a d ăpos t în comunitatea de aceeaşi limb ă de la 1\Iedieşul Aurit.
Sînt întîmplări dramatice, dar care se petrec în cadrul aceloraşi coordonalc
a istoriei pămînturilor dace din care făceau parte şi p ărţile Sătmarului prin
s trălucitul monumen l aotjc care este sta~iuoea de la „Şuculeu".
Înclinarea noaslră spre o atare interpretare a izvoarelor literare conj uga te cu descoperi1rile arheologjce rămîne să fie în continuare susţinută numai
pe baza viitoarelor fapte islorice oferite de cercetarea modernă.

•• J. K. S v e ş ni k o v, Mogliilniki Lipi/koi J{u/lurl u Lwowscoi oblasti, ln Kralkie Soobscenia, 68, Moscova, 1957, pp. 68-74. fig. 24, 25, 23, 21, 22.
•• Dio Cassius, LXXII, 3, 33.
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NEW CONSIDERATIONS ON THE FREE DACIANS
FROM NORTH-WESTERN RUMANIA
(Summary)

The author presen ls the new r<'searches Laking into consideralion lhe
frce Dacians' material culturc of Roman epoch in norlh-wcslern Rumania.
l Ir insisls upon Lhe demonstration of tbc resulls of the archcologica l excava
lions from l\1 edieşul Auril, district Satu ?Ilare. T he aulhor calls allention to
thc essential diffcrence betwecn t hc free Dacians' material cullure of Roman
<·pocb and the Przeworsk culLure, being not of the same opinion in the confusion of lhose lwo culturcs. lle considers lhe continu alion of the archeologi<:al researches will b ring in new data in lhe clearing up the free Dacians'
hislory of Roman ep och from north-western R u mania.
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