STADIUL CERCETARILOR
PRIVIND CIVILIZAŢIA DACICA
DIN NORD-VFSTUL ROMANIEI*
SEVER

DUMITRAŞCU

In deceniile postbelice cercetarea civilizaţiei şi culturii geto-dacice a
înregistrat rezultate demne de a fi remarcate. In acest sens este firesc să
fie amintite cele două sinteze îndeobşte apreciate: Burebista şi epoca sa,
de I. H. Crişanl şi Dacia de la Burebista la cucerirea romană, de H. Daicoviciu2, cuprinzînd temporal tratarea istoriei geto-dacilor în epoca civilizaţiei lor clasice (sec. I î.e.n.-I. e.n.).
Paralel au fost publicate lucrări de sinteză privind Monedele getodacilor, de C. Preda3 şi Tezaure de argint dacice, de D. Popescu4 şi mai
multe monografii asupra cercetărilor arheologice întreprinse în cetăţi şi
aşezări dacice: Cetatea dacică de la Piatra Roşie, de C. Daicoviciu 5, Ziridava, de I. H. Crişan6 şi recent Buridava dacică de D. Berciu7 • Aceste lucrări de sinteză şi monografii, amintite de noi, sînt numai unele din numeroasele lucrări publicate în aceste decenii cu subiecte din istoria geto-dacilor în cadrul şi mai numeroaselor cercetări şi săpături arheologice întreprinse în toate judeţele ţării, practic pe întreg teritoriul patriei noastre.
Cercetările şi descoperirile arheologice din nord-vestul Românie:
prin care noi înţelegem cuprjnsul provinciilor Crişana şi Maramureş, dintre Mureş la sud şi cursul superior al Tisei în nord, acoperind administrativ partea de la nord de Mureş a judeţului Arad, judeţul Bihor, partea
de la răsărit de Meseş a judeţului Sălaj, judeţele Satu Mare, şi Maramureş, au constituit, la fel obiectul interesului a numeroşi cercetători, înregistrîndu-se citeva notabile r ezultate ce vor fi amintite de noi în rîndurile ce urmează.
Se ştie că şi descoperirile dacice din nord-vestul României au fost
pentru prima dată aduse în scena istoriografiei prin sinteza mereu remar• Comunicare prezentată la Simpozionul naţional de tracologie mai, 1982.
1
I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa 2, Rurureşti, 1977, passim.
2 H. Daicoviclu, Dacia de la Burebista ia cucerirea romană,
passlm.

Baia Mare,
Cluj,

1972,

3 C. Preda, MonedeLe geto-dacilor, Bucureşti, 1973, passim.
• D. Popescu, Tezaure de argint dacice, (I, II), in Buletinul Monumentelor
Istorice, XL, 4, 1971, p 19 sqq; XLI, 1, 1972, p. 5 sqq.
~ C. Daicoviciu, Cetatea dacicii de la Piatra Roşie. Morwgrafie arheologică,
Bucureşti, 1954, passim.
8 I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, passim.
1
D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, passim.
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cabilă

a lui V. Pârvan, Getica (1926)8 I. Nestor (1933)0 şi mai apoi D. Popescu (1940, 1944, 1947) 10 completau descoperirile anterioare cu cele noi
apărute după moartea lui V. Pârvan, mai ales tezaure monetare şi de podoabe de argint. Pentru istoria dacilor liberi şi raporturile lor cu romanii
în sec. II-III e.n. de o însemnătate reală este sinteza Siebenbllrgen im
Altertum de C. Daicoviciu (1943, 1945) 11 •
Inainte de a trece la expunerea succintă a cercetărilor efectuate în
ultimele decenii se cuvine să amintim şi stadiul atins de investigaţia arheologică la nivelul anului 1945, înainte de care cu excepţia săpăturilor de
la Pecica 12 - Şanţul Mare, nu s-a făcut nici o săpătură arheologică sistemati că pentru cercetarea unei cetăţi, asezări, necropole dacice. Toate cercetările din Crişana şi Maramureş se întemeiau pe descoperiri întîmplă
toare: monede, podoabe de argint, ceramică şi alte piese.
Astfel că putem considera, fără a fi complicii nici unei exagerări, că
săpăturile arheologice sistematice în staţiuni arheologice dacice încep abia
după al doilea război mondial în condiţiile create şi ştiinţei arheologice în
cadrul dezvoltării generale a patriei noastre. in cele ce urmează ne vom
referi la săpăturile arheologice în primul rînd şi apoi la cercetările efectuate asupra tezaurelor monetare, de podoabe de argint sau altele, descoperite intîmplător.
I. Epoca

dacică clasică

(sec. II e.n. -

I e.n.)

Judeţul Arad. In acest judeţ au fost efectuate săpături arheologice
sistematice la Berindia13 în aşezarea de tip oppidan (nu exclus întărită),
în cetăţuia dacică de la Clit14 din masivul Moma-Codru, în importantul
e V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, passim (s.v.).
I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, in BerRGK,
Berlin, 1933. p. 168 sqq.
10 D. Popescu, Objects de paru.re geto-daces en argent, in Dacia, VII-VIII.
1937-1940, p. 183 sqq.; idem, Le tresor de monnaies „daces" de Tulghes, în Dacia,
IX-X, 1941-1944, p. 201 sqq.; idem, Nouveaux tresor geto-daces en argent, irt
Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 35 sqq.; cf. şi A. Kcrenyi, Nagyniresi barbar tetradrah.malelet, în NumKlfal, XLIII, 1944, p. 9-14 şi O Gohl, KoisztobăTcus eremlel.et
Aranyos Medgyesen, in NumK5zl, II, 1903, p. 57-59.
11 C. Daicoviciu, Siebenbii.rgen im Altertum, Bucureşti, 1943, idem, La Transilvania neU' antichitâ, Bucureşti, 1943; idem, La Transylvanie dans l'Antiquite,
Bucureşti, 1945, p. 102-103.
12 Cf. L. DC>motor, R6mai korbeli edenyek a pecskai Nagyscincban, in ArchErt,
1901, p. 328-334; idem, A pecskai ostelepr6l szârmaz6 5ntomintâkr6l, in ArrhErt,
1902, p. 271-274; I. Haller, A pecskai sânczokr6l (Aradm.), în ArchE1·t, 1904, p. 235236; M. Roska, Asatâs a P ecska-Szemlaki hatiirban levo Nagy Sănczon, în Dol.g,
III, 1912, p. 1 sqq; idem, Despre importanţa cercetărilor preistorice în Banat, in
AO, II, 1923, p. 466-469.
13 S. Dumitraşcu, I. Ordentlich, Săpăturile arheologice de la Berindia, în Crisia,
III, Oradea, 1973, p. 47-97.
14 S. Dumitraşcu, Cetăţuia dacică de Ia Clit, in Lucrări ştiinţifice, Orarlea, 1970.
p. 147-161; idem, Dâcke hradisko v ClUe, 1n Vvchodostoven.ţky Pravek, Ko!iice, 2,
1971, p. 31-49.
8
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centru dacic de la Pecica15 (săpături în continuarea celor amintite) şi în
din cîmpia joasă a Crişului Negru de la Zerindul Mic 16• Toate
aceste cercetări au fost publicate de către arheologii care au executat să
păturile, respectiv: I. H. Crişan, S. Dumitraşcu, N. Chidioşan, I. Oraşezarea

dentlich.

Prin grija descoperitorilor - ţăranii din părţile Aradului mai
multe tezaure de monede dacice de argint au fost salvate şi publicate.
Astfel sînt tezaurele de la Almaş 1 i, Fenis 18 şi Şilindiarn, acesta din urmă
cu 800 de piese.
Judeţul Bihor. Cele mai vechi săpături arheologice într-o aşezare dacică s-au efectuat în Bihor la Oradea20 Salca. Săpături au mai fost
efectuate în cetăţuia dacică de la Săcălăsău Nou 21 , în aşezarea de la Girişul de Criş 2 z Pietroasa, din cîmpia joasă a Crişului Repede, la vest
de Oradea. In prezent se efectuează săpături arheologice în interesanta
aşezare dacică de la Tăşad23 , în zona piemontană a Munţilor Pădurea Craiului. Şi aceste săpături au fost publicate de cei ce le-au executat:
M. Rusu, N. Chidioşan, S. Dumitraşctt.
Şi în Bihor prin grija ţăranilor bihoreni - mai multe tezaure de
podoabe de argint ca cele de la Oradea - Sere 24 , Sacalasău Nou25, Dră15

I. H.

Crişan,

op. cit., passim.

N. Chidioşan, Aşezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna
Arad), în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 65-77.
17 E. Chirilă, N. Chidioşan, Tezaurul de monede dace de la Almaş, în ActaMN,
II, 1963, p . 111-118.
1s E. Chirilă, I. Ordentlich, N. Chidioşan, Tezaurul de monede dace de la Fenis, Oradea, 1967, passim.
19
E. Chirilă, N. Chidioşan, I. Ordenllich, N. Kiss, Der Milnzhort von Şilinida,
Oradea, 1972, passim.
20 M. Rusu, V. Spoială, L. Ga!amb, Săpăturile arheologice de la Oradea-Salca,
tn Materiale, VIII, 1962, p. 159-163.
21 S. Dumitraşcu, Aşezări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, in Crisia, II, Oradea, 1972, p. 121-148.
22 S. Dumitraşcu, L. Mărghitan, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi
nord-vestul României din sec. III t.e.n. - II e.n., în Sargetia, VIII, Deva, 1971,
p. 45-57.
~ N. Chidioşan, Raport asu.pra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978
fn satul Tdşad, comuna Drăgeşti, în Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979,
p. 85-89.
21 N. Chidioşan, I. Ordentlich, Un tezaur de argint descoperit la Oradea, în
Crisia, III, Oradea, 1973, p. 47-97.
zs S. Dumitraşcu, E, Molnar, Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcă
lăsău Nou, 1n Cr~ia, V, Oradea, 1975, p. 45-69.

ia S.

Zerind

Dumitraşcu,

(judeţul
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geşti26 şi

un tezaur de monede de la Sînnicolau Român2.1 , au putut fi salpublicate.
Judeţul Sălaj. Săpăturilor din necropola dacică de pe „Măgura" de la
Moigrad 28, i-au urmat, ceva mai tîrziu, cele întreprinse în cetatea dacică
de la Marca29 şi cele de la Şimleul Silvanieia 0• Şi aceste cercetări sistematice au fost publicate de cei care le-au executat: M. Macrea, M . Rusu,
vate

şi

S. Dumitraşcu, Al. V. Matei.
Judeţul Satu Mare. Au fost efectuate săpături în aşezarea dacică de

la Lazuri, publicate de Gh. Lazin şi recent la Acîş 31 •
Un tezaur de monede dacice a fost descoperit de ţărani la Turulung 32
şi publicat de T. Bader.
Judeţul Maramureş. La Onceşti 33 a fost săpată prima aşezare dacică
de pe teritoriul Maramureşului, rezultatele obţinute fiind publicate de
H. Daicoviciu, O. Bandule şi I. Glodariu.
I. Dacii liberi de

epocă romană

Judeţul Arad. Primele cercetări şi săpături au fost executate la Sîntana34 - Arad de către E. Dorner, care le-a şi publicat incă în 1960. Săpă
turile şi cercetările au rămas însă în acelaşi stadiu aproape două decenii,
pînă recent, cînd ele au fost reluate. Ulterior descoperirii de la Sîntana
s-au efectuat săpături arheologice la Cicir şi Ceala de I. H. Crişan şi în
aşezarea de la Moroda35 , pe Cigher, în Depresiunea Zarandului, de S. Dumitraşcu.
26 N. Chidioşan, Al. Săşlanu, N. Beladan, Tezaurul dacic de la Drăgeşti, in
Crisia, VIII, Oradea, 1978, p. 27-51.
27
S. Dumitraşcu, Al. Săşianu, Tezaurul de monede dacice de la Slnicolau Român, în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 9-27.
26 M. Macrea, M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum und rlas Problem
der dakischen Bestaltungsbrăuche in der Spiitlatenezeit, in Dacia, IV, 1960, p. 219221.
29 S. Dumitraşcu, V. Lucăcel, Cetatea dacică de la Marca, Cluj, 1974, p. 3-37.
30
Al. V. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri dacice pe teritoriul judeţului Sălaj, in Acta MP, III, 1979, p. 17-20; cf. şi Z. Szckely, Tezaurul dacic de la
.)imleul Silvaniei în Materiale şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, 1951, p. 4549; S. Dumitraşcu, I. Căbuz, Descoperiri arheologice la Şimleul Silvaniei, in Lucrări
ştiinţifice, Oradea, 1971, p. 28 sqq.
31
Gh. Lazin, Şantierul arheologic Lazuri şi aşezarea dacică din sec. I i.e.n., comunicare prezentată la cea de-a XII-a Sesiune de rapoarte privind rezultatele să
păturilor arheologice din cursul anului 1977, Bucureşti, 1978; informaţii despre
Aciş

de la Gh. Lazin.
T. Bâder, Tezaurul monetar cu imitaţii de tip Filip II descoperit la Turul
Lung, in Acta MN, XII, 1975, p. 75-92.
33 H. Daicoviciu, O. Bandula, I. Glodariu, Cercetările de la Onceşti din Maramureş, in Studii şi cercetări maramtireşene, Baia Mare, 1965, passim.
34
E. Dorner, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 155-159.
35
S. Dumitraşcu, D. Mălăiescu, Fl. Dudaş, Aşezarea dacică de la Moroda din
sec. II-IV e.n., in Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1970, p. 161-170.
32
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Judeţul Bihor. La Oradea-Salca, în amintita staţiune, au fost descoperite şi materiale ce datează din epoca romană, ceramică de factură
provincial romană sau imitaţii ale acesteia şi fibule romane, de tipul
cu piciorul întors pe dedesubt36 (Fm US). Ulterior s-au efectuat cercetări
la Cociuba Mare3 7 şi Tinca-Rîpa38, unde a fost prins un nivel datînd din
sec. II/III-IV e.n. Cel mai îndelung cercetată, între 1973-1981 este staţiunea cu nivele dacice de epocă romană de la Biharea39, unde au fost
descoperite - într-o necropolă? cele mai însemnate vestigii dacice de
epocă romană (sec. I-IV e.n.) din Bihor, pînă în momentul scrierii acestor
rînduri. O parte din rezultatele cercetărilor obţinute în primele campanii
de săpături au fost publicate de S. Dumitraşcu.
Judeţul Sălaj. Cercetările arheologice din partea de vest a jud eţului
Sălaj sint abia la început. Săpături mai însemnate au fost executate de
Al. V. Matei la Zalău, în hotarul cătunului Valei Miţii4 o.
Judeţul Satu Mare. La Medieşul Aurit a fost cercetată cea mai importantă staţiune arheologică a dacilor liberi din Crişana fiind săpată
necropola şi parţial aşezarea. Săpăturile au fost in parte publicate de cei
care au executat săpăturile S. Dumitraşcu şi T. Bader. Pentru nivelul din
sec. III-IV e.n. Gh. Lazin a efectuat săpături şi cercetări la Lazuri şi
Satu Mare 42 •
Judeţul Maramureş. R. Popa şi C. Kacs6 au efectuat săpături arheologice, pe care le-au şi publicat ulterior în aşezarea dacică de epocă romană de la Călineşti 4 3. Un nivel din sec. IV e.n. a fost cer cetat de Georgeta M. luga la Mesteacăn, pe Valea Chioarului.
Aceste cercetări, mai ales săpăturile arheologice specifice mai sus,
la care trebuie adăugate şi descoperirile întîmplătoare - ceramică, monede, alte piese, au constituit temeiul scrierii mai multor lucrări cu ca3e Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia de istorie, inv. nr. 3313.
a7 S. Dumitraşcu, Cercetdri arheologice fn Depresiunea Holodului (I).
turile de la Cociuba Mare, j. Bihor, tn Crisia, Ill, Oradea, 1973, p. 139-150.

Săpă

as Idem, Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (II). Săpăturile arheologice de la Tinca-R!pa, j. Bihor, in Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1972, p. 49-67.
39 Idem, Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharea, 1n
Ziridava, XI, 1972, p. 195-215.
40 Al. V. Matei, op. cit., loc. cit., p. 22.
4 1 S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Oradea, 1967, passim.
42 Gh. Lazln, Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare, în Satu Mare St Com, Oradea, 1980, p. 133-142.
43 R. Popa, C. Kacs6, Cercetări arheologice la Călimăneşti-Mâramureş, in
SCIVA, 25, 4, Bucureşti, 1974, p. 561-578.
44 Georgeta M. Iuga, Raport preliminar privind cercetarea arheologică de La
Mesteacăn, in Materiale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 310-314.
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racter general de M. Macrea45, E. Dorner46, I. H. Crişan, S. Dumitraşcu41,
Gh. Bichir, Gh. Lazin, I. Nemethi49, Al. V. Matei50 pentru descoperirile arheologice şi de Gh. Lazin51 şi Al. Săşianu52 pentru cele numismatice cunoscute anterior din literatura de specialitate sau descoperite întîmplător
mai recent. S-a încercat chiar şi o lucrare de sinteză asupra tuturor acestor descoperiri de S. Dumitraşcuf>3.
Rămîne astfel problematica vastă a temei cercetării istoriei dacilor
din nord-vestul României, în vremea Daciei preromane şi a Daciei romane cu descoperirile certe amintite.
în acelaşi timp, se ridică, ca întrebări fireşti economiei interne a oricărei cercetări ştiinţifice şi probleme noi, inedite, unele chiar nebănuite.
Asupra unora dintre acestea vrem să atragem atenţia în rîndurne ce urmează.

Prima dintre ele priveşte arheologia secolelor de dinainte de ridicarea
dacilor din nord-vestul Daciei, de sub dominaţia celtică şi de dinainte
de dominaţia celtică, din întreg cuprinsul mileniului I. î.e.n. acoperind
prima şi parţial a doua vîrstă a epocii fierului în Crişana şi Maramureş.
Pentru aceasta ne cerem îngăduinţa să aducem în discuţie unele date
noi, parţial inedite, privind studierea arheologiei mileniului I. î.e.n.
Astfel, se ştia încă mai de mult, după sesizările penetrante ale lui
K. Horedt, că există unele descoperiri - cele de la Oradea - cimitirul
Rulikovschi, care postulează un facies cultural aparte cuprins între sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Ha. Se cunoşteau în acest sens şi unele
M. Macrea, Les Daces libres ci l'epoque romaine, in VII Congres I nternades Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Praga, 1966.
~6 E. Dorner, Urme ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădan, Arad,
1968, passim; Idem, Dacii şi sarmaţii din sec. II- IV e.n. fn vestul Romaniei, în
Apulum, IX, 1971, p. 681-693; cf. şi I. H. Crişan, Continuitatea dacică în cîmpia
Araduluî, în Apulum, Vil, 1, 1968, p. 241-251.
47 S. Dumitraşcu, Aşezări şi descoperiri dacice din vestul şi nor'l-vestul României în sec. 11- IV P..n„ în Lucrări ştiinţifice, Oradea, 1968, p. 238-256; Idem, Aşe
zări fortificate şi cetăţui dacice în partea de vest a Munţilor Apuseni, în Crisia, II,
Oradea, 1972, p. 121-149; Idem, Dacian fortifications in Crşana, în Traco-Dacica,
Bucureşti, 1976, p. 259- 285; Idem, Dacii liberi din vestul şi nord-vestul României
(sec. 11- IV e.n.) în Crisia, VII, Oradea, 1977, p. 65-77; Idem. L es Daces libres de
Crişana (II-IV), în Actes du 11-e Congres International de Thracologie, II, Bucureşti, 1980, p. 351-359.
4s Gh. Bichir, Les Daces Hbres de Z'epoque romaine
la lumiere des donnees
archeologiques, in Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 287-309.
49 Gh. Lazîn, I. Nemethi, Descoperiri dacice din secolele 11-IV e.n. în zona
Carei, în Crisia, II. Oradea, 1972, p. 199-213.
so Al. V. Matei, op. cit„ passim.
51 Gh. Lazin, Circulaţia monetară în nord-vestul României, în Satu Mare.
Studii şi comunicări, I, Oradea, 1969, p. 111-119; Idem, Circulaţia monetară în
vestul României, în Aluta, Sf. Gheorghe, 1970, p. 109-115.
52 Al. Săşianu, Moneda antică în vestul şi nord-vestul României, Oradea, 1980,
passim.
s3 S. Dumitraşcu, Teritoriul dacilor liberi din vestul şi nord-vestul României
în vremea Daciei romane, I, II, Cluj, 1972 (teză de doctorat); Idem, ibidem, Bucureşti, 1978 (rezumatul tezei de doctorat).
45
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a

https://biblioteca-digitala.ro

55

noi descoperiri de la Oradea

şi

de pe valea

Crişului

Repede, studiate de

I. Emodi, asupra cărora se cuvine să-şi exprime însuşi opinia. ln ce ne
priveşte ne vom referi la săpăturile noastre de la Biharea unde au fost
dezvelite locuinţe cu întregul inventar, morminte şi alte complexe arheologice aparţinînd unui facies cultural ce nu mai este cultura Otomani,
deci este post-Otomani şi nu este nici cultura Gava, ci este ante-Gava.
Citeva importuri leagă unele orizonturi ale acestor descoperiri cu alte
culturi cum ar fi cultura Egyek, Kyjatice sau Piliny şi cu descoperirile
de tip Suciu-Lăpuş. Menţionăm că este vorba numai de unele foarte puţine fragmente ceramice (2-3, în masa de sute de fragmente ceramice),
decj de importuri. ln acelaşi timp unele materiale permit plasarea cronologică a descoperirilor de la Biharea nu numai în Br. C-D, ci şi în Ha Al.
Dăinuirea îndelungată a descoperirilor de la Biharia, din Br. C-D pînă în
Ha A11 cît şi descoperirea întregului sistem de vestigii ce acoperă un cadru social-economic şi cultural distinct, ne îndeamnă şi ne permit să considerăm că avem de-a face, nu cu un grup cultural sau cu un facies cultural, ci cu o cultură de sine stătătoare cu mai multe faze de evoluţie .
Datorită faptului că ea a putut fi pentru prima dată cercetată la Biharea, noi credem că ea se poate numi cultura Biharea, caracteristică pentru
Crişana şi acoperind temporal spaţiul perioadei de trecere de la epoca
bronzului (Br. C-D) la prima vîrstă a epocii fierului (Ha A 1) 54 • Ea delimitează limpede transformările petrecute la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Ha. Pentru a nu mai zăbovi asupra detaliilor acestei probleme
menţionăm că aceste materiale au fost deja parţial publicate (v. ActaMP,
IV, 1980) şi altele se află sub tipar.
In ce priveşte cultura Gava nu ne putem pronunţa deoarece încă descoperirile de la Biharca sînt cu totul nesemnificative deocamdată (sint
doar cîteva cioburi ornamentate cu striuri sau canelate, din cunoscuta
specie ceramică neagră-lustrită în exterior şi cărămizie în interior). Nu
excludem însă posibilitatea ca descoperirile de tip post-Otomani şi anteGava - adică cultura Biharea să constituie elementul sau un element de
luat în seamă în formarea culturii Gava.
Există în schimb, la Bibarea, suficiente materiale ceramice aparţi
nînd unui fond local, cu foarte puţine elemente illyre sau scitoide ce se
înscriu cronologic în Ha C. O parte din aceste m ateriale au fost publicate
de noi recent pentru a atrage atenţia specialiştilor în materie asupra acestor importante descoperiri ce acopăr, parţial, centrul Crişanei în Hallstattul mijlociu55• Ceea ce frapează sint unele tipuri ceramice ce dăinuie
pînă tîrziu în ceramica protodacică şi dacică arhaică: vasele în formă de
w S. Dumitraşcu, I. Em&U, Materiale arheologice de la sfîrşitul epocii bron-

zului

şi

de la tncepUtul epocii fierului descoperite la Biharea, în ActaMP, IV,
Dumitraşcu, Săpliturile arheologice de la Biharea, în Materiale şi cercetlfri arheologice, Tulcea, 1980, p. 137-139.
65 S. Dumitraşcu, I. Emocll, Descoperiri arheologice hallstattiene de la Biharea,
in Ziridava, XIII, Arad, 1981, p. 75-109.
Zalău,

1980, p. 48-67; S.

5 - Studii

şi comunicări,

V-VI.
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sac ornamentate în brîuri alveolare şi vasele bitronconice oramentate cu
proeminenţe şi chiar unele străchini şi căni.
Tot la Biharea au fost descoperite fragmente ceramice provenind de
la vase-borcan ornamentate cu briuri şi butoni ce formau „ghirlande" pe
corpul vaselor şi desigur ceramică cenuşie lucrată la roată, materiale ce
se încadrau - după opinia noastră, perfect, în arealul de descoperiri de
tip Cernavodă-Enisala din Dobrogea. După publicarea în volumul Studii
daciceG<; a acestor timide materiale, în cercetările din anul 1981 a fost
dezvelită o locuinţă cu ceramică de acelaşi fel suprapusă de o locuinţă
celtică. Descoperiri quasi analoage s-au făcut şi în zona Carei, unele cunoscute mai demult, altele publicate recent58•
Asupra acestor descoperiri o importantă analiză a făcut Vl. Zirra din
care ne permitem să cităm un pasaj mai lung pentru ilustrarea însemnă
tăţii studierii acestor materiale din nord-vestul României:
„M. Dusek, descoperitorul importantului cimitir de la Chotin de tip
Szentes - Vekerzug din sud-vestul Slovaciei, a fost primul care a făcut
pe baza olăriei la roată dar şi cu mina a acestei culturi primele apropieri cu producţia ceramicii traco-getice din epoca timpurie Latenc din
Balcani şi de pe coasta vestică a Mării Negre. Tot arheologul slovac a
întrevăzut şi documentat migraţia unui grup nord-tracic în cursul primei
epoci a fierului care a atins cîmpia nordică a Tisei şi sudul Slovaciei unde
a participat la un moment dat, alături de sciţi (şi iliri?), la constituirea
aspectului cultural septemtrional al culturii Szentes - Vekerzug- Chotin.
Aşadar in zona dintre Zagyva - Tisa şi mai spre est, va fi existat un
grup tracic, căruia îi erau specifice i ncineraţiile în urnă, ca la tracii şi
geţii din Balcani şi de la Dunărea de Jos, şi acolo şi aici folosindu-se o
ceramică făcută cu mina dar şi cu roata«s9 _
Observaţiile pertinente ciatate mai sus din studiul lui VZ. Zirra ne
îngăduie să nu mai aducem date în plus asupra însemnătăţii studierii
acestor materiale datînd din vremea anterioară celţilor sau din timpul
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sac ornamentate în brîuri alveolare şi vasele bitronconice oramentate cu
chiar unele străchini şi căni.
Tot la Biharea au fost descoperite fragmerite ceramice provenind de
la vase-borcan ornamentate cu briuri şi butoni ce formau „ghirlande" pe
corpul vaselor şi desigur ceramică cenuşie lucrată la roată, materiale ce
se încadrau - după opinia noastră, perfect, în arealul de descoperiri de
tip Cernavodă- Enisala din Dobrogea. După publicarea în volumul Studii
dacices 0 a acestor timide materiale, în cercetările din anul 1981 a fost
dezvelită o locuinţă cu ceramică de acelaşi fel suprapusă de o locuinţă
celtică. Descoperiri quasi analoage s-au făcut şi în zona Carei, unele cunoscute mai demult, altele publicate recent58.
Asupra acestor descoperiri o importantă analiză a făcut Vl. Zirra clin
care ne permitem să cităm un pasaj mai lung pentru ilustrarea însemnă
tăţii studierii acestor materiale din nord-vestul României:
„M. Dusek, descoperitorul importantului cimitir de la Chotin de tip
Szentes - Vekerzug din sud-vestul Slovaciei, a fost primul care a făcut
pe baza olăriei la roată dar şi cu mîna a acestei culturi primele apropieri cu producţia ceramicii traco-getice din epoca timpurie Latene din
Balcani şi de pe coasta vestică a Mării Negre. Tot arheologul slovac a
întrevăzut şi documentat migraţia unui grup nord-tracic în cursul primei
epoci a fierului care a atins cîmpia nordică a Tisei şi sudul Slovaciei unde
a participat la un moment dat, alături de sciţi (şi iliri?), la constituirea
aspectului cultural septemtrional al culturii Szentes - Vekerzug- Chotin.
Aşadar în zona dintre Zagyva - Tisa şi mai spre est, va fi existat un
grup tracic, căruia îi erau specifice incineraţiile în urnă, ca la tracii şi
geţii din Balcani şi de la Dunărea de Jos, şi acolo şi aici folosindu-se o
ceramică făcută cu mîna dar şi cu roata"s9.
Observaţiile pertinente ciatate mai sus din studiul lui Vl. Zirra ne
ingăduie să nu mai aducem date în plus asupra însemnătăţii studierii
acestor materiale datînd din vremea anterioară celţilor sau din timpul
convieţuirii cu aceştia. In acelaşi timp se realizează şi mai nuanţat însemnătatea cercetării materialelor arheologice datînd din epoca fierului pentru cunoaşterea arheologiei mileniului I. î.e.n., a studierii originii civilizaţiei şi culturii dacice şi in nord-vestul României.
Cea de-a doua problemă priveşte arheologia studierii civilizaţiei şi
culturii dacice în epoca post-romană, romană tîrzie sau romano-bizantină
(sec. IV-VII e.n.) şi în nord-vestul ţării noastre. Ne referim la arheologia
sec. IV, V şi VI deci între 271/275 - 602 e.n.
proeminenţe şi

se S. Dumitraşcu, Descoperiri daco-get'ice de la Biharea, in Studii dacice, ClujNapoca, 1981, p. 117-127.
57

I. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi

problema raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, Baia Mare, 1966, passim.
58 Vl. Zlrra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul Rom<lniet (Aşe
zarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumeşti şi habitatul indigen de la
Berea, 1Ud. Satu NI.are), în SatuMareStCom, lV. 1980, p. 39-78.
59 l dem, ibidem, p. 77.
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lnainte de a aborda succint unele din aspectele ce le ridică discutarea
acestei probleme se cuvine să amintim faptul că în ce ne priveşte ne raliem punctului de vedere susţinut de cercetătorii bucureşteni M. Babeş
şi D. Sluşanschi, dUtP~ azi nimeni nu se mai îndoieşte că neamul dacilor s-a topit în fiinţa poporului român.
La Biharea au fost descoperite două nivele de locuire, unul, deocamdată mai modest cercetat, datînd din sec. IV- V e.n. şi al doilea din
care s-au dezvelLt opt locuinţe - datind din sec. VI e.n. 1n acest din urmă
nivel s-a găsit numai ceramică cenuşie sau negrilCioasă zgTunţuroasă modelată la roată rapidă şi desigur, mai puţină, ceramică lucrată numai cu
mîna. Ceramiicămodelată la roată are analogii în olăria desooperită în aşe
zarea de la Floreşti de lingă Cluj-Napoca sau în aşezările de la Moreşti
(jud. Mureş) sau Sinmiclăuş (jud. Alba). Nu a fost descoperită, pînă în
prezent, ceramică stampată atribuită de I. Nestor, K. Horedt şi alţi cercetători gepizilor şi nici ceramică de tip Praga-Jitomir-Koreeak. Cronologic este atestat, cu piese de metal şi piepteni de os, un nivel datînd din
sec. V-VI, mai probabil sec. VI e.n., iar din punct ele vedere culitu:ral
un orizont cu analogii în descoperirile din fosta provincie romană Dacia,
respectiv din Tiransilvania intracarpatică şi care nu este nici gepidic şi
nici slav. După sec. V-VI e.n., ca peste tot în Dacia credem că nu se
mai poate vorbi de daci, ci de daco-romani şi mai apoi de români.
Din punct de vedere arheologic prezentarea acestor descoperiri, de
astă dată din mileniul I. e. n., mai precis spus de la mijlocul acestui mileniu (sec. V-VI e.n.) mai are şi menirea de a atrage atenţia asupra unei
observaţii oneste: problema importantă ştiinţific ridicată de noi asupra
destinului dacilor liberi din Crişana şi Maramureş după Tetragerea aureliană, deci timp de peste trei secole (271-602 e.n.) credem că nu se poate
mai atent cunoaşte adecvat prin existenţa în două provincii istorice roromâneşti a unui singur şantier, de la Biharea, oricît de interesant ar fi
acesta. Rămîne deci ca o problemă deschisă cercetarea sec. IV, V, VI e.n.
în Crişana şi Maramureş.
In încheierea acestei succinte intervenţii în care am încercat să ridicăm cîteva întrebări modeste, reamintim că se va reţine mereu ca un bun
cîştigat definitiv, prezenta şi studierea civilizaţiei dacice preromane
(sec. II. î.e.n. - 106 e.n.) şi a dacilor liberi de epocă romană (106-271) şi
în Crişana şi Maramureş şi unele date privind originea civilizaţiei şi
culturii dacice în aceste provincii înainte de venirea celţilor. Rămîne însă
ca o sarcină de viitor adîncirea studierii arheologiei sec. IV-V-VI e.n.,
în Crişana şi Maramureş pentru care aşteptăm rezultate de seamă.
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LE STADE DES RECHERCHES CONCERNANT
LA CIVILISATION DACE DU NORD-OUEST
DE LA ROUMANIE
(Resume)

L'auteur presente Ies recherches arche<llogiques entreprises dans ies
decennies d'apres - guerre dans Ies provinces Crişana et Maramureş,
c'est â dire dans les departements d'Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare et
Maramureş. On s'arrete â la rechercbe de la civilisation et de la culture
dace classique des habitats Pecica, Berindia, Clit, Oradea, Săcălăsău Nou,
Marca et Şimleul Silvaniei et aussi aux habitats des Daces libres d'epoque
romaine de Sîntana - Arad, Biharea, Medieşul Aurit et Călineşti.
On presente aussi des questions inedites on moins investiquees, celles concernant Ies anteccdents de l'apparition de la civilisation dace classique meme dans le nord - ouest de la Roumanie, c'est â dire l'histoire
du I er millenake a.n.e. Une autre question est celle des Daces libre dans
les _siecles d'apres l'abandon de la province Dacia {271/75-602).
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