NOI DESCOPERIRI DACICE
DIN JUDEŢUL SATU MARE
GH. LAZIN -

ANETA CIONCA

In materialul de faţă prezentăm în ordinea alfabetică a localităţilor
cîteva descoperiri d acice mai recente, cai-e vin să comple-cteze pe cele
semnalate în literatura de specialitate 1 • Aceste vestigii au fost d escoperite în perimetrul actualelor localităţi; Acîş, Apa, Ady-Endre, Dwnbrava şi Ghenei. Materialul arheologic pe care îl semnalăm aici provine
din cercetări efectuate pe teren; excepţie îl constituie aşezarea de la Acî5,
unde a u început şi continuă cercetări arheologice sistcmatice2 •
1)

Acîş

(corn.

Acîş)

Incepînd cu anul 198'2, în partea de hotar a localităţii denumită „Rîtul lui Maitini", zonă situa'tă la 1,5 km spre sud de moara din Acîş, pe
malul stîng al rîului Crasna, au fost efectuate cercetări arheologice sistematice. Pînă acwn au fost trasate un număr de unsprezece secţiuni,
surprinzîndu-se urme de locuire din trei epoci distincte, care se înscriu
cronologic astfei: A) sec. I î.e.n.-1 e.n.; B) sec. II (a doua jumătate) III c.n.; C) sec. XIII-XIV3.
Ceramica din cadrul a5Czării dacice, aparţine celor două categorii
binecunoscute: lucrată cu mina si la roată. Ceramica modelată cu rnîna
cuprinde şi ea două categorii, în' funcţie de pasta din care este confecţionată; în prima categot'Îe am încadrat vasele din pastă grosieră care
conţine în afară de nisip şi pietricele, mai rar şi cioburi pisate . Vasele
lucrate cu mîna, aparţinînd celei de a doua categorii, sînt confecţionate
1
Pentru descoperirile dacice din sec. III î.e.n.-1 c.n„ în j udeţul Satu Mare,
vezi Gh. Lazin, în SatuMareStCorn, V-VI, 1981-1983, p. 69-82, pl. XXI- XXV,
cu bîbliogralia mai veche sau mai no uă.
2 Pentru materialele descoperite la Ady Endre şi Ghenei, deţinem informaţii de
la I. Nemeti (Carei); pentru Dumbrava• de la N. Jereoşan (Carei); pentru Apa
(N. Pop - Apa). Tuturor le aducem mulţumiri peritru anmbilitate. Cercetările la
Aclş au fost efectuate de Gh. Lazin.
3 Menţionăm că pe '8cceaşi parte a rîului Crasna, mal stlng, la 1 km spre nord
de podul de peste rîu, care permite accesul spre localitatea Dobra, au mai fost
descoperite materiale <irheologice -care in<llcă aici o ,aşezare databilă în sec. III-II
î.e.n. ; vezi Gh. Lazin, în SatuMareStCom., V-VI. 1981-1982, p. 69-70. In materialul de faţă ne oprim sumar asupra materiale'or descoperite, urmind ca după finalizarea cercetărilor, acestea Să fie publicate detaliat.
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Fig. 1.

Acîş

-

Ct>ramică modelată

cu mina.

dintr-o pastă mai fină, ca degresat este folosit nisipul. Coloritul ceramicii
modelate cu mina este într-o gamă de nuanţe variată: cărămizie, gălbuie,
brun-negricios, brun-roşcată, cenuşie. Arderea este în general bună, însă
nu şi uniformă, de unde şi culoarea deosebită a diferitelor părţi a aceluiaşi vas.
Ca form e de vase specifice ceramicii lucrate cu mina sînt prezente:
vasele borcan, ceştile, fructi erele, oalele de diferite mărimi, printre ele
se remarcă un vas miniatură şi o cană cu o singură toartă. Ornamentatia
ceramicii modelate cu mina C'Ste destul de variată: p1'oeminenţe de dife-

q

Fig. 2. Acî<> -
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\'as de tip borcan.
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Fig. 3.

Aciş

-

ceramică modelată

mina.

cu

rite forme, brîuri, alveole; pc acelaşi vas se găsesc şi tipuri de ornamente
combinate, mai ales butoni şi brîuri. Butoni sînt modelaţi din pasta vaselor şi nu lipiţi, au o formă rotundă, ei sînt simpli sau cu alveole, pe
două fragmente de vase apar proeminenţe butoni de formă ovală cu
două alveole, iar pe un alt fragment, apare o proeminenţă buton, cvasiconică, puţin detaşată de vas şi îndreptată spre partea superioară. Motivele realizate din linii incizate, simple apar pe un singur fragment de
vas, dispuse oblic.
Ceramica mod'eliată la roată este cantitativ redusă .faţă de cea lucrată cu mîna, pasta acestei specii este fină, cu puţine impurităţi în pastă,
arderea ci este uniformă. 8uloarea vaselor este cenuşie, cărămizie, galben-roşcată. Formele de vase (nici un exemplar, întreg sau intregibil),
aparţin următoarelor tipuri: vase cu buza evazată şi pereţi arcuiţi, chiupw·i, fructiere. Menţionăm că printre fragmentele de vase modelate cu
roata se află şi cîteva grafitate.
In afara materialului ceramic, semnalăm prezenţa unei rîşniţe rotative întregi, partea superio ară , lucrată dintr-o rocă locală (gresie ), precum şi a trei prîsnele de formă bitronconică, cu ori.ficiu median, a unui
căţel de vatră de forma un:ui trunchi de piramidă, prevăzut cu o gaură
transversal ă.

Materialele descoperite la Acîş, „Rîtul lui Maitini", îşi au analogii
în ceea ce priveşte forma, ornamentaţia, tehnica de execuţie în cadrul
aşezărilor şi cetăţllor dacice din interiorul sau exteriorul arcului Carpaţilor. Analogii care merg pînă la identitate le oferă aşezărilor dacice de

https://biblioteca-digitala.ro

88

4

la Arpaşu de Sus (Jud. Sibiu)4, Comana de jos (jud. Braşov)5, Slimunic
(jud. Sibiu)6 iar pentru o zonă sensibilă mai apropi ată, materialele de5coperite cu prilejul cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică
de la Marca (jud. Sălaj) 7 . Dintre aşezările dacice descoperite pînă acum
pe teritoriul actual al judeţului Satu Mare, descoperirile de la Acîş, îşi
găsesc corespondenţa în cadrul vestigiilor din localitatea Lazuri8 .
Incadrarea cronologică a aşezări i de la Acîş, partea de hotar „RîtuI
lui Maitini", este posibilă in actuala fază a cercetărilor doar pe baza materialelor ceramice, care indică o limită cronologică mai 1'argă, respectiv
secolul I î.e.n.- secolul I c.n.
2) Apa (comuna Apa)
localităţii, pe platoul dintre pîrîul Seinel şi şoseaua McAurit-Apa-Seini, denumit de localnici „Herbcneaga", platou situat la sud-vest de imobilul Şcolii generale de 10 ani, au fost descoperite
prin cercetări de 'teren mai multe fragmente de vase care se pot data
în sec. I î.e.n.-1 c.n. Fnigmentele de vase lucrate cu mîna sîn't de culoare gălbuie, brun-roşcată şi brun negricioasă. Ca ornamente, pe două
fragmente întîlnim brîul alveolar; menţionăm şi un buton rotund prevăzut
cu o singură alveolă, şi care a fost lipit de corpul vasului. Dintre vasele
modelate la roat.ă, rem arcăm două fragmente, unul cu grafit în pastă de
culoare negricioasă, iar celălalt de culoare gălbui e, din pastă fină, precum
şi un fund de vas, drept, care probabil aparţinea unei străchini9 •

ln centrul

dieşu

3) Ady Endre (comuna

Căuaş)

ln coJccţiile Muzeului Orăşenesc din Carei 10, se păstrează cîteva
fragmente de viase, descop0rite la 3-3 km spre sud-sud-est, de Ady
Endre spre localitatea Eriu Sîncrai. Ceramica aparţine epocii bronzului,
epocii Latene şi sec. Ir-III e.n. Fragmente'l e de vase de tip Latene sînt
4 M. Macrea şi r. Glodariu, Aşezarea dacică de la Apaşu de Sus, Editura Academiei, Bucureşti, 1976, p. 38-68.
5 I. Glodariu- Fl. Costea-I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările de epocă dacică
şi prefeudală, Cluj-Napoca, 1980, p. 48- 53.
li Ioan Glodariu, Aşeziiri dacice şi daco-romane la Slininic. Contribuţii la cont inuitatea dacilor în Dacia romană, Editura Academici. Bucureşti, 1981 , p. 33-42.
7 S. Dumitraşcu, V. Lucăccl, Cetatea dacică de la Mai·ca (jud. Sălaj), Muzeul
de Istoric şi Artă Zalău, Cluj-Napoca, 19.H. Pentru zona de vest a României, a se
vedea şi S. Dumitraşcu, Aşezări f01·tificate şi cetăţi dacice din partea de vest a
Munţilor Apuseni, în Crisia, Jr, 1972, p. 12-H8; Idem, Stadiul cercelăr'ilor privind
civilizaţia dacică din nord-vestul României, în SatuMareStCom, V-VI, 1981-1982,
p. 60-62. Ion Hora ţiu Cri!iO.n, Ziridava„ Editura Comilctul de Gultură şi Edu:nţic
Social istă a Judeţu:ui Araci, Ch1j-Napoca, 1978.
8 Gh. Lazin, în SatuMarnStCom, V-VI, 1981-1982, p. 74-75.
9 Cercetări de teren Gh. Lazin şi prof. N. Pop (Şcoala generală de 10 ani, Apa).
l\Iaterialele se află expuse în cadrul colţului muzeistic al şcolii.
10
lvfuzeul Orăşenesc Carei, inv. 2J.51- 2152 (toate fragmentele mai multe la
număr), de tip Latene sint înregistrate la aceste două poziţii. Informaţii I. Nemcti Carei.
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Fig. 5.

Acîş

-

fragment de vas borcan.
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lucrate cu mîna

d e aparţin ca forme vnselor - borcan (culoare
mai numeroa.':ie . Menţionăm un
nisilp şi pietricele în pastă, cu
buta uşor avazată, lucrată tot cu mîna precum şi un fragment dintr-o
strachină lucrată la roată de culoare gălbuie-cărămizie. Cu toate că materialul descoperit la Ady Endre este cantitativ redus, fragmentele descopPrite sînt însă tipice epocii Latcne, iar ca datare propunem deocamdată
limitele secolelor I î.e.n.- I e.n. Descoperirea s-a făcut cu prilejul unor
iucrări de îmbunătăţiri funciare.
şi

la

roată,

cenuşie-negricioasă cu nisip în pas tă), cele
fragment de cană de culoare gălbuie, cu
1

4) Dumbrava (corn. Livada)
Cercetările

de teren efectuate de N. Jercoşan 11 , în luna august 1983,
la nord vest de localitate, în partea dreaptă a că ii f erate Satu Mare-Negreşti, într-o zonă situată la 300 m spre nord de Staţia C.F.R., au dus
la descoperirea a două aşezări ce aparţin epocii neolitice şi Latene-ului.
Cerarnka aparţinînd epocii Laic'ne este modelată cu mîna şi cu roaltt.
Ceramica lucrată cu mîna este reprezentată printr- un singur fragment
de vas, lucrat dintr-o pastă grosieră , de culoare negricioasă, cu nisip în
pastă cc aparţine părţii superioare a unui vas de tip borcan. ln afara
fragmen telor de vase cu grafit găsite la Dumbrava şi care aparţin unor
situlae, se remarcă partea superioară a unui vas lucrat cu roata din pastă
brună cu nisip fin, miez roşcat în interior, iar în exterior cu slip cenuşiu-negricios. Da tarea: sec. II î.e.n.-I c.n.
5) Ghenei (corn.

Căuaş)

La nord-est de Ghenei, spre localitatea Sînmiclăuş, între locul num it „Lutărie" şi „Rîtul tărîţelor" , prin cercetările de teren efectuate de
I. Nemeti au fost sw·prinse urmele a două a"?ezări care se pot încadra în
sec. I î.e.n.-I e.n. şi sec. III-IV e.n. Zona de unde a u fost adunate
fragmente de viase se află la circa 300 m de la „Lutărie" spre „Ritul tă
rîţelor". Materiale'le care se încadrează în perioada secolelor I î.e.n.-I
e.n. sînt lucrate cu mîna şi la ro ată 1 2 • Ca forme de vase din cadrul ceramicii modelate cu mîna întîlnim vasele de tip boroan, de culoaTe brunroş.cată lucrate dintr-o pastă grosieră, precum şi un fragment din partea
s upe rioară a unui vas de dimensiuni mijlocii c u buza rotunjită şi uşor
ev.azată, lucrat din pastă bună de c uloare gălbuie, interior ul vasului este
cenuşiu-în c his.

Ceramica modelată la ro a tă, în afara a două fragmente cu gra.fi:t
pastă este reprezentată de cîte va :fragmente ce r·eprczintă :forma transpusă la roată a vaselor de tip borcan, de culoare cenuşie-negricioasă cu

în

11

•

Material în

colecţia

Muzeului Orăşenesc Carei, inv. 6913-6915. Informaţii
a efectuat în imediata apropiere a aşc7,ării <la:ice,

Iercoşan iar în 1987, ace'.aşi
săpături în staţiunea neolitică.

N.

12

Materiale în

colecţia

Muzeului

Orăşenesc

Carei, inv. 39:16-39.J.5 .

•
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miez cărămiziu, precum şi s trăchinile (forme imitate?), din
cu nisip fin, de culoare gri, cenuşie-deschisă şi gălbuie .

pastă brună

•
Pc baza descoperirilor menţionate mai sus, în mod evidenti nu ise
pot fiaice consideraţii mai am'ple, acestea, cu ex·ce·ptia vestigiilor de la
Acîş „Rîtul lui Maitini", se datoresc exclusiv cercetărilor de teren. Geogl'afio ele se circumscriu zonelor de pe actualul teritoriu al judeţului
Satu Mare unc.le au fost descoperite pînă în prezent aşezări darice 13 • Aşe
zările sînt d('schisc, ele se plasează în apropierea cursurilor 1de apă actuale, .sau în zona ·celor vcx:hi. O discuţie asupra aspectelor cronologice
ni se pare în st'adiul actual inop<Yrtună, un fapt este însă ceri, şi anwne,
aceste descoperiri se ada ugă cantitativ celor cunoscute pînă ao~m, cu
atît mai mult cu cît, vestigiile dacice din epoca de maximă dezvoltare a
civilizaţiei acesteia, în această pa11.e a ţării nu sînt prea ntUneroase, mai
degrabă din cauza in s ufid·cn ţei cercetărilor şi nu clin lipsa existenţei
urmelor de habitat.

3
1 Gh. J.azin, Descoperiri dacice din sec. 111 î.e.n.-1 e.n. în judeţul Satu MareCatalog, în SatuMcireStCom, V-VI, 1981-1'982, p. 81.
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NOUVELLES DECOUVERTES DACES DANS LE
DEPARTEMENT DE SATU MARE
(Resume)

Dans l'article on a inserc Ies recentes dccouvertcs Da ces sur le tcrritoire du dcpartemcnt de Satu Mare, provenant des localites Adş, Apa,
A cly Endre, Dumbrava et Ghenei. On ajoute, celles-ci au de.couvertes antericures publiees deja {Gh. Lazin - dans SatuMareStCom, V-VI, 19811982, p. 69-82, pl. XXI-XXV). La datation de ces vcstiges, est la survante: Acîş: siecles I {a.n.e-I n.e.) ; Apa : {siecles I a.n.e- I n.e.); Ady
Endrc (siecles I R.n .e.-I n.e); Dum'brava (sieclcs lI a.n .e-I n.c) ct Ghenei
(sieclcs I a.n.e.- I n.c.). Avec l'exccption de !'habitat situe dans le perimetre de la localite Acîş, ou dcpuis 1982, on a fait des fouilles archeologiques sistematiqu cs, Ies autres decouverics ont a la base Ies recher ches
faiies dans ces lieux.
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