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Dan Negrescu

 Intenţia prezentelor consideraţii nu este nicidecum aceea de a mai adăuga ceva la 
un subiect uneori controversat fie din pricina supra-, fie a sublicitării legate de Zalmoxis 
ca persoană sau personalitate, sclav, rege, zeu et caeteri, ci de a demonstra scriptis ipsis 
că este vorba de o prezenţă incontestabilă în istoria gândirii europene chiar într-una din 
perioadele ei de apogeu, i.e. re-naşterea antichităţii clasice, în consecinţă Renaşterea ca 
fenomen strălucit prin idei şi reprezentanţi.
 Nu vom apela la tradiţie, adesea discutabilă, ci la cel care pe bună dreptate se 
considera doctor omnibus scientiis (ironizat puţin, ulterior, cu et aliis quibusdam) în 
primul rând pentru că dorea unirea prin cugetarea a tot ceea ce există în Univers1. 
 Giovanni Pico della Mirandola, la nici 24 de ani, îşi uimea contemporanii nu 
doar prin opulenţa impresionantă a cunoştinţelor teoretice în varii domenii, dar şi prin 
conexiunile nemaiîntâlnite la alţi cugetători; o dovadă elocventă este cuvântarea De 
dignitate hominis (Despre demnitatea omului) redactată ca un preambul la o discuţie 
filosofică ce n-a mai avut loc. Nepotul contelui care a preferat rafturile bibliotecilor în locul 
puterii administrative, Gian Francesco, a dat titlul acestei unica oratio care  „evidenţiază  
spiritul deosebit de pătrunzător şi învăţătura foarte bogată ce au generat toate scrierile 
sale, cuvântare care ne oferă o mărturie extrem de convingătoare în privinţa deosebit de 
abundentei  elocinţe a acestuia”2.
 Cuvântarea, cum bine s-a remarcat în timp, este asemenea unei încercări de 
sintetizare a tot ce s-a gândit până atunci, păgân, creştin, oriental, occidental, adică un fel 
de speculum mundi, o oglindă a lumii ca şi cugetare, dar şi o concatenatio rerum pornind 
de la ideea că omul este suprema „minunăţie”3.
 Făcând trimitere permanent la cele 900 de teze (a căror comentare publică îi va 
fi refuzată de autoritatea papală)4, Pico menţionează teoremele despre magie care, în 
opinia sa, are două părţi: „dintre care una constă din întreaga operă şi putere a demonilor, 
ceea ce este miraculos şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, trebuie detestat. Cealaltă parte, 
dacă o cercetăm cu atenţie, von vedea că nu este altceva decât desăvârşita încheiere a 
1  Vezi pe larg la Gheorghe Vlăduţescu, Pico della Mirandola sau vocaţia universalităţii, în volumul 
G. Pico della Mirandola, Raţionamente sau 900 de teze. Despre demnitatea omului, traduceri de Dan 
Negrescu, Studiu introductiv de Gheorghe Vlăduţescu, note de Dan Negrescu şi Gheorghe Vlăduţescu, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, pp. 7-9. Trimiterile se vor face la această ediţie.
2  G. Pico della Mirandola, ed. cit, p. 120.. 
3  Idem. Ibidem, p. 121.
4 Titlul integral este semnificativ în acest sens: Raţionamente sau 900 de teze propuse spre a fi 
dezbătute în public, la Roma, dar neacceptate.
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filosofiei naturale”.5; iar deserventul acesteia din urmă este magul, căci „după cum spune 
Porphyrios, şi în limba perşilor mag înseamnă precum în a noastră, tălmăcitor al celor 
divine şi preot”6. De asemenea „Magul uneşte pământul cu cerul, adică pe cele de jos, cu 
zestrea şi virtuţile celor de sus”7.
 Acestea fiind lămurite, (amănuntele sunt copleşitoare şi necesită lectura întregului 
text renascentist), tânărul filosof trimite direct la suprema autoritate genetică8, dacă  putem 
aşa, din domeniul magiei ca formă a filosofiei primare: „Prima, după cum este refuzată 
de orice mod de gândire, tot astfel nu este admisă de nici unul dintre autorii demni de 
încredere; cea de-a doua, cinstită de cei mai vestiţi Părinţi, are în principal doi autori: pe 
Zalmoxis, care a fost imitat de Abaris Hiperboreanul, şi pe Zoroastru fiul lui Oromazos”9. 
 De fapt, cei doi magi întemeietori sunt 
complementari, după cum sugerează Pico 
mergând pe urmele lui Platon: „Dacă l-am 
întreba pe Platon, ce anume ţine de magie 
la fiecare dintre cei doi, ne va răspunde în 
Alcibiade: magia lui Zoroastru nu reprezintă 
altceva decât acea ştiinţă despre cele divine, 
prin care regii perşi astfel îi desăvârşeau pe fiii 
lor încât aceştia să-şi conducă propriul stat după 
exemplul statului universal. În Charmides ne 
va răspunde că magia lui Zalmoxis este acea 
medicină a spiritului prin care i se procură 
acestuia echilibru, tot astfel precum trupului 
sănătatea prin medicină”10.
 Dar, pentru o mai extinsă exactitate, 
să vedem chiar textul platonician sintetizat în 
rostirea lui Pico, tocmai pentru a ni se vădi 
importanţa lui Zalmoxis: „Tot aşa e, Charmides, 
şi cu descântecul nostru. L-am deprins acolo în tabără de la un trac, unul dintre medicii 
lui Zalmoxis, despre care se  zice că stăpânesc meşteşugul de a te face nemuritor. Şi 
spune tracul acesta că medicii greci, pe bună dreptate, iau seama la cele pe care tocmai 
le pomeneam; numai că Zalmoxis, adăugi el, regele nostru, care e zeu,  arată că, după 
cum nu trebuie să încercăm să vindecăm ochii fără să vindecăm capul, ori capul fără să 
ţinem seama de trup, tot astfel nici trupul  nu poate fi însănătoşit fără suflet... şi toate de 
aici pornesc, îmi lămurea el, de la suflet: atât cele bune cât şi cele rele ale trupului ori ale 
făptuirii noastre depline”11.
5  Pico della Mirandola, ed. cit. ,p. 142.
6  Idem, ibidem, p. 143.
7  Idem, ibidem, p. 145.
8  Vezi verbul latin gignere,- a naşte, a da naştere.
9  Pico della Mirandola, ed. cit., p.143.
10  Idem, ibidem, p.143.
11 Pentru amănunte vezi în ediţia citată notele de la p. 158; citatele din Platon, după traducerea 
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 În privinţa imitatorilor respectabili, Pico semnalează câţiva; întâi, după cum s-a 
putut vedea deja, pe Abaris Hiperboreanul , deşi acesta pare a fi o figură mitologică fără 
o bază istorică, măcar că Diodor din Sicilia îl aminteşte în a sa Bibliotecă istorică, pe un 
ton ipotetic totuşi: „la rândul lui, un hiperborean pe nume Abaris, ar fi călătorit odinioară 
în Elada şi ar fi reînnoit cu delienii prietenia care lega cele două popoare”12.
 Fără a exagera, este evident din textul lui Pico della Mirandola că între Zalmoxis şi 
Zoroastru, cel dintâi e considerat un primus inter pares, avându-i ca urmaşi pe secvenţii: „ 
s-au străduit mai apoi Carondas13, Damigeron14, Apollonios15, Hostanes16 şi Dardanus17. La 
fel s-a străduit şi Homer care a tăinuit magia , în Teologia sa poetică, sub forma rătăcirilor 
lui Ulise; astfel se procedează şi în toate celelalte înţelepciuni”18.
 În fine, să arătăm, citându-l tot pe nobilul mirandolez, în ce constă valoarea 
inestimabilă şi atemporală a magiei create, cugetate de Zalmoxis, deasupra ştiinţei şi a 
artei: „aceasta, bogată în cele mai profunde mistere, cuprinde în sine cea mai adâncă 
contemplare a lucrurilor celor mai tainice şi mai ales cunoaşterea întregii naturi. Aceasta, 
prin virtuţile semănate şi răspândite prin binefacerea lui Dumnezeu, nu produce atât 
minunăţii cât stă devotată în slujba naturii zămislitoare ca una care o scoate de la întuneric 
la lumină”19. 

 Fără a încheia polemic şi fără a fi un laudator  al dacismului exagerat, mă întreb 
totuşi , cercetându-l pe Zalmoxis al lui Pico doar, dar şi raportul Magului cu grecii, dacă 
nu cumva aceştia din urmă şi-au însuşit magia lui, menţiunea  despre sclavul lui Pitagora 
rămânând mai curând un frumos început de poveste a lui Diogenes Laertios (?)20, nici 
prima, nici ultima despre întâietatea elinilor.

Siminei Noica în volumul Platon, Opere, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, 0. 183. 
12 Întregul fragment în Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, traducere de Radu Hîncu şi Vladimir 
Iliescu,  Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, cartea II, XLVII, p. 171.
13 Din referinţele lui Apuleius şi Plinius  Maior, rezultă că ar fi fost un mag (Carmendas) dintre aceia 
de la care nu ne-a rămas nimic scris.
14 Sub acest nume de autor este cunoscut de fapt un tratat de magie din secolul II. p.. Chr. , despre 
diversele tipuri de pietre.
15 Apollonios din Thyana, neopitagoreic reputat din secolul I. p. Chr. , mai curând taumaturg decât 
filosof, practicant al  divinaţiei şi al magiei, deţinător al unor „reţete” de prevenire a furtunilor şi cutremurelor. 
În secolul III i i s-a  dedicat o Viaţă a lui Apollonios calchiată după cea evanghelică a lui Christos.
16 Sau Ostanes, apare menţionat la Apuleius ca fiind un mag; există însă şi scrieri de magie cu acest 
tilu.
17 Plinius vorbeşte de magul Dardanus , părintele mistic al troienilor, cel care mai târziu va trece drept 
întemeietorul  misterelor din Samotrake.
18 Pico della Mirandola, ed. cit, p. 143.. 
19 Idem, ibidem, p. 143-144.
20 Vezi în Diogenes Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filozofilor, Traducere de acad. C. I. Balmuş, 
Editura Academiei Republicii Populare Romîne, Bucureşti, 1963, I,1, p. 115, dar şi  VIII, 2, p. 395. 
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Abstract: 

 The personality of Zalmoxis, the legendary hero of the Geto-
Dacian antiquity, has stirred constant interest in the European 
thinking in all ages. Among the philosophers who took an interest 
in this subject was Giovanni Pico della Mirandola, who followed 
the tradition according to which Zalmoxis had (also) been the 
founder of magic, alongside Zoroaster.
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Laurenţiu Nistorescu

Geţia în epoca lui Oroles

1. Relaţia regelui Oroles cu dacii

 Fapt prea puţin pus în evidenţă până acum, lapidarele referiri la geto-daci pe care 
le conţine rezumatul făcut de Iustinus operei lui Trogus Pompeius prezintă interes pentru 
istoria noastră nu numai pentru atestarea unor suverani locali din prima parte a secolului 
II î.Hr. şi a contextelor în care aceştia s-au manifestat (incrementa Dacorum, respectiv, 
confruntările armate cu bastarnii), ci şi pentru consemnarea unui moment de cooperare 
politico-militară între geţi şi daci, care precede cu aproape un secol şi jumătate unificarea 
politică din vremea lui Burebista şi Deceneu. Pentru a ne convinge că aşa stau lucrurile, 
ne vom întoarce la textul Istoriei lui Trogus Pompeius, aşa cum a fost el rezumat prin 
Epitomele lui Iustinus.
 Ca şi Rubobostes, regele Oroles este menţionat de Iustinus în cartea a XXXII a 
Epitomelor, cu diferenţa esenţială că, în vreme ce Rubobostes este nominalizat doar în 
prolegomena cărţii, menţionarea lui Oroles se face exclusiv în corpul cărţii propriu-zise. 
Întrucât plaja de acoperire cronologică a acestui capitol se întinde între anii 191-175 î.Hr., 
iar contextele în care sunt amintiţi cei doi îi plasează cu certitudine în a doua jumătate a 
intervalului, avem a deduce – aşa cum au procedat de altfel aproape toţi comentatorii care 
s-au oprit asupra acestui aspect, inclusiv majoritatea celor care fac impardonabila eroare 
de a-l identifica pe Oroles cu Rholes – că cele două personaje sunt contemporane în sensul 
cel mai strict al termenului. În plus, atât Rubobostes, cât şi Oroles sunt prezentaţi ca regi 
aflaţi într-o anumită relaţie cu dacii: cel dintâi, ca patronând o neexplicitată incrementa 
Dacorum, cel de-al doilea, ca exercitând o comandă militară nemijlocită asupra unui 
contingent de luptători daci. Nu avem însă, în această împrejurare, temeiul de a conchide 
că cei doi ar fi fost, simultan, suverani ai dacilor – şi cu atât mai puţin ai unuia şi aceluiaşi 
regat. Ne împiedică a proceda astfel nu numai faptul că, niciunde şi nicicând, în istoria 
geto-dacilor, nu avem atestat vreun caz de cosuveranitate1 (la urma urmei, neatestarea 
unei astfel de situaţii excepţionale nu echivalează cu negarea în absolut a posibilităţii ei), 
cât mai ales faptul că celelalte elemente ale textului, dar şi ale contextului dat, îi prezintă 
pe cei doi ca fiind implicaţi în proiecte politico-militare distincte, deşi în mare măsură 
convergente.
 O analiză mai atentă a informaţiilor furnizate de cartea a XXXII-a a lui Iustinus 
şi de prologul acesteia este de natură să clarifice situaţia. Înainte de fraza în care este 

1  Nici măcar cazul Burebista-Deceneu nu se încadrează în această situaţie, întrucât între cei doi 
exista un raport ierarhic prezentat explicit.
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nominalizat Oroles2, epitomatorul introduce un enunţ notoriu în istoriografia noastră: „şi 
dacii sunt un vlăstar al geţilor”. Or, întrucât tot Iustinus afirmă, chiar în prologul aceleiaşi 
cărţi, că rege al dacilor este Rubobostes, nu avem alternativă la a constata că, la rândul său, 
Oroles este regele geţilor. De altfel, textul nu afirmă şi nu sugerează că Oroles ar fi fost 
suveran al dacilor, ci doar că, sub comanda sa, dacii (mai exact, un corp militar al acestora, 
nu grupul etnic în ansamblul său) s-au comportat într-un anumit fel. Aşa stând lucrurile, 
nu mai putem face abstracţie de faptul cu totul excepţional – după cum excepţională, dar 
regretabilă este şi ignorarea sa aproape completă în istoriografia noastră – că dacii şi geţii 
s-au aflat într-o relaţie de cooperare politico-militară de durată3 cu cel puţin un secol 
înainte de momentul Burebista-Deceneu.
 Analiza textului ne îngăduie să evaluăm chiar şi natura acestei cooperări militare, 
în sensul că putem afirma că avem de-a face cu o alianţă asimetrică, în care hegemonia era 
exercitată de geţi. Acest lucru este susţinut nu doar de faptul că epitomatorul îi prezintă pe 
daci ca fiind o ramură a neamului getic, ci mai ales de gradul ridicat de supunere pe care-l 
dovedesc combatanţii daci din armata lui Oroles faţă de acesta: deşi, după prima înfrângere, 
luptătorii daci sunt supuşi unor pedepse dezonorante, ei sunt prezenţi sub comanda regelui 
get şi în cea de-a doua bătălie, în care se comportă cu mai multă virtute, câştigându-şi 
astfel reabilitarea. Subliniem, un asemenea grad de disciplină este excepţional nu prin 
el însuşi, ci prin faptul că, implicând un contingent de militari străini4, el trebuia asumat 
de suveranul politic al acestuia – adică, explicit, de Rubobostes. Excepţie ar face cazul, 
în sine neneglijabil, că dacii înrolaţi sub comanda lui Oroles ar fi fost mercenari. Dacă 
considerăm această situaţie prea puţin probabilă, este pentru că întâmplările se petrec într-
un context în care atât Geţia lui Oroles, cât şi Dacia lui Rubobostes erau puternic motivate 
să coopereze, pe câmpul de luptă şi nu numai, pentru respingerea bastarnilor.
 Revenim astfel la rezumatul pe care Iustinus îl face naraţiunii lui Trogus Pompeius, 
pentru a semnala că bastarnii sunt menţionaţi atât în prolegomena cărţii a XXXII-a, cât 
şi în corpul acestei cărţi, în pasajul care-l evocă pe Oroles. În pofida unor tentative de 
răstălmăcire, evocate la începutul acestei lucrări, nu poate exista dubiu asupra faptului că 
intervenţia bastarnilor în evenimente este cea efectuată în anii 179-175 î.Hr.5 la cererea 
regelui macedonean Filip al V-lea, şi nu, bunăoară, în vremea lui Octavian Augustus6. 
Această aşezare cronologică este, de altfel, singura care verifică detaliile evenimenţiale, 
aşa cum ne-au fost ele transmise atât de Iustinus, cât şi de Titus Livius7 şi celelalte surse 

2  Iustinus, Epitome XXXII, 3, 16: Daci quoque suboles Getarum sunt, qui cum Orole rege aduersus 
Bastarnas male pugnassent...
3  Suntem determinaţi să vorbim despre o cooperare de durată, întrucât textul lui Iustinus precizează 
că luptătorii daci s-au aflat sub comanda lui Oroles în cel puţin două campanii distincte, între care (după cum 
vom arăta) s-au scurs aproape cinci ani
4  Termenul de străin trebuie înţeles aici în sens politic, de supus al altei autorităţi, nicidecum în sens 
etnic
5  Iustinus afirmă limpede: Regis Philippi propter ablatas sibi ciuitates alienatus in Romanos animus, 
et ob hoc alter filiorum Demetrius occisus, concitatique ab eo Basternae transire conati in Italiam.
6  Lica 1997, p. 15, unde se reia tema falsă a a confundării lui Oroles cu Rholes (aliatul lui Licinius 
Crassus din ani 29-28 î.Hr.), pentru a argumenta o nesustenabilă identificare a lui Rubobostes cu Burebista.
7  Titus Livius, 40, 58
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antice8. Astfel, apariţia unei stări de conflict între geţi şi bastarni este pe deplin lămurită 
de constatarea faptului că singura posibilitate a armatei lui Clondicus de a ajunge în sudul 
Dunării şi, de acolo, în teritoriile Traciei lui Cotys, era traversarea prin domeniul teritorial 
getic. Coroborată cu nemulţumirile unei părţi a aristocraţiei sud-tracice, ostilă aderării 
regelui trac Cotys la proiectul antiroman al curţii macedonene, intervenţia lui Oroles se 
vădeşte a fi nu un act necugetat de înfruntare a unei forţe armate net superioare numeric9, ci 
parte a unui plan de hărţuire a forţei aflate sub comanda lui Clondicus. Deloc surprinzător, 
în acest tablou, este şi rezultatul defavorabil al primei campanii antibastarne a regelui 
Oroles, care se confruntă cu o armată încă intactă în anul 179 î.Hr. – în vreme ce, cinci ani 
mai târziu, în iarna dintre anii 175 şi 174 î.Hr., oastea getică are de înfruntat, şi o face cu 
succes, o forţă bastarnă mult diminuată după confruntările dure şi îndelungate pe care le-a 
susţinut împotriva dardanilor.
 Dacă bastarnii, care nu se aflau în contact nemijlocit cu niciuna din forţele 
implicate în această confruntare supraregională şi multigeneraţională polarizată de Roma 
şi Pella, au putut fi capacitaţi relativ uşor în conflict, cu atât mai firească este angajarea 
în aceeaşi serie evenimenţială a dacilor lui Rubobostes, întrucât aceştia se aflau mult 
mai aproape atât de teatrele de război, cât şi de centrele decizionale ale confruntării, de 
care erau de altfel legaţi prin multiple conexiuni economice, politice ş.a.m.d.. Statutul 
de vasalitate pe care deducem că regatul Daciei îl avea atunci faţă de cel al Geţiei, în 
temeiul vecinătăţii şi al relaţiei de înrudire etno-culturală, poate şi religioasă10, constituie 
o explicaţie suficientă pentru implicarea dacică alături de geţi – dar credem că pot fi 
luate în considerare şi alte motivaţii. Cea căreia îi vom acorda mai jos o atenţie specială, 
întemeiată pe gradul ridicat de verosimilitate pe care i-l acordă analiza convergentă a 
izvoarelor literare, are ca punct de pornire interesul special pe care Roma îl manifestă 
pentru intervenţia bastarnă în regiune şi mijloacele excepţionale pe care le alocă, în plan 
militar, politico-diplomatic, implicit şi economic, contracarării acesteia. Înainte însă de a 
evalua scenariul implicării romane în angrenarea dacilor şi geţilor într-o formulă extinsă 
de cooperare politico-militară, considerăm util să zăbovim puţin asupra antecendentelor 
confruntării geto-bastarno-macedonene.

2. Poziţia geţilor în contextul regional

 Intrată într-o relativă acalmie odată cu încheierea celui de-al doilea război romano-
macedonean, în anul 190 î.Hr., când regele Filip al V-lea este silit să accepte statutul de 
client al Romei, situaţia politico-militară din regiunea astăzi numită balcanică se inflamează 

8  Plutarh, Phyrros 26, 6; Orosius 4, 20, 34-35 ş.a.
9  Ne bazăm estimarea pe faptul că armata cu care bastarnii ajung pe teatrul de operaţiuni din 
Dardania numără peste 30.000 de luptători, deşi avem a presupune că a suferit unele pierderi în luptele cu 
geţii şi tracii, iar după semieşecul de pe Muntele Donuca, ni se spune explicit că un mare număr de luptători 
ai armatei care trecuse iniţial Dunărea au optat să se întoarcă în teritoriile de rezidenţă din nordul moldo-
basarabean – domeniul carpilor. 
10  Nu putem face abstracţie de statutul dominant pe care-l avea, atât în domeniul pantracic, cât şi în 
spaţiile circumpontice, cultul şi sacerdoţiul dionisiac
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din nou după 183 î.Hr. Acest an se constituie într-un punct de cotitură al evoluţiilor din 
întregul commonwealth elenistic, datorită unor evenimente deopotrivă simbolice şi de 
consistenţă structural-fenomenologică: pe de o parte, moartea aproape simultană a doi 
mari strategi străini, cartaginezul Hannibal şi acheeanul Philopoemon, eliberează Roma 
de grija a doi adversari redutabili11, care stânjeniseră semnificativ interesele în expansiune 
ale puterii italice în bazinul est-mediteranean, pe de alta, două importante regate elenistice, 
Pergamul şi Bithynia, pun capăt războiului dintre ele, simplificând pentru un scurt moment 
ecuaţia militară microasiatică şi circumpontică.

Nu putem trece cu vederea faptul că turbulenţele din acest areal, care-şi aveau 
originea în confruntările dintre diadohii alexandrini şi fuseseră amplificate de acţiunile 
celţilor din cursul veacului III î.Hr., se repercutau nemijlocit asupra stării de lucruri 
din Pontul Stâng şi regatul getic. Astfel, în anul 185 î.Hr., diplomaţii romani puteau să 
constate cu ochii lor faptul că regatul Pergamului se angajase în cursa pentru controlul 
Strâmtorilor, la concurenţă cu Macedonia, care-şi instalase deja garnizoane în mai multe 
oraşe de coastă ale Traciei12 - pentru ca, doar un an mai târziu, Filip al V-lea să decidă 
masacrarea oponenţilor din oraşului Maronea (membri ai grupării aristocratice trace care 
se orientaseră politic spre Pergam sau Roma), iar mai apoi, sub pretexul unui transport 
de provizii către Bizantion, să atace oastea principilor traci dizidenţi, luându-l ostatic pe 
liderul acestora, Amadocus13. Dacă asupra relaţiilor ce vor fi existat între aristocraţia tracă 
ostilă Macedoniei şi curtea getică nu putem decât specula14, nu putem avea nici o îndoială 
asupra faptului că nici cetăţile greceşti din Pontul Stâng, nici protectorii lor geţi nu puteau 
privi indiferenţi competiţia pentru controlul principalei rute comerciale regionale15. De 

11  Autoexilat în Asia Minor după înfrângerea de la Zama din 202 î.Hr., generalul Hannibal s-a 
dovedit capabil să mobilizeze noi şi importante resurse militare împotriva Romei. În ceea ce-l priveşte pe 
liderul Ligii Acheene, generalul Philopoemon a evitat să se angajeze făţiş împotriva romanilor (ba chiar a 
încheiat o alianţă cu aceasta, împotriva Macedoniei, în 198 î.Hr.), însă a acţionat constant pentru menţinerea 
independenţei coaliţiei greceşti faţă de puterea italică, ca şi faţă de Macedonia. Moartea lui Philopoemon 
a accelerat destrămarea Ligii Acheene, proces în care Roma a jucat un rol activ, inclusiv prin stimularea 
insurecţiei antiacheene a Messenei şi Lacedaemoniei, în acelaşi an 183 î.Hr.
12  Titus Livius, 39, 27. Eumenes nu făcea, de altfel, decât să reediteze gestul fostului său adversar 
Antioch al Siriei, care, în campaniile din anii 195 şi 194 î.Hr., ocupase capitala Chersonesului Tracic, 
Lisimacheia, din aceeaşi preocupare pentru controlul Strâmtorilor.
13  Titus Livius, 39, 34-35
14  Nu ne putem îndoi de faptul că între elitele din regatele Traciei şi Geţiei (state învecinate şi cu o 
istorie îndelungată şi complexă a interrelaţionării, care erau, în plus, interconexate prin sacerdoţiul dionisiac, 
prin raportarea privilegiată la reţelele comerciale egeo-pontice şi prin integrarea în commonwealth-ul 
elenistic) existau contacte intense, drept pentru care considerăm că incidente precum cel de la Maronea ori 
cele implicându-i pe principii Amadocus şi Abrupolis (Titus Livius, 42, 13 şi 40, Polybius 22, 18, Diodor 
din Sicilia 29, 33) îşi vor fi avut partea lor de contribuţie la formarea atitudinii de ostilitate a Geţiei faţă de 
Macedonia. O asemenea prezumţie este susţinută şi de faptul că, în pofida angajamentelor luate de regele 
Cotys la presiunea lui Filip al V-lea, tracii se vor angaja în conflicte cu bastarnii care le traversau teritoriul, 
într-un mod care pare sincronizat cu acţiunile antibastarne ale regelui Oroles.
15  Analizând anumite aspecte ale fenomenului monetar din Pontul Stâng, din ultimul sfert al secolului 
III î.Hr., Emanuel Petac, Ştefan Vasiliţă şi Virgil Ioniţă formulează ipoteza că oraşul Bizanţ îşi instalase 
hegemonia asupra acestei regiuni pontice, posibil sub forma unei ligi (Petac et alii 2010, pg. 182-185). 
Utilizarea de către Histria, dar şi de Callatis, Tomis ş.a., a unor tipuri monetare care preiau iconografia 
emisiunilor bizantiote este însă, chiar şi fără interesanta ipoteză a ligii pontice, un argument solid în favoarea 
gradului ridicat de interes economic, implicit şi politic, pe care-l generau în Pontul Stâng evenimentele din 
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altfel, în anul 180 î.Hr., deci chiar în anul în care Filip al V-lea îşi demara noul proiect 
antiroman prin cooptarea bastarnilor în planurile sale şi probabil în relaţie cauzală cu 
aceste manevre, regele Eumenes al Pergamului încearcă să preia controlul navigaţiei 
dintre Hellespont şi Pontul Euxin, fiind însă oprit de intervenţia flotei Rhodosului16. 
Operaţiunea din Hellespont nu a fost însă decât unul din episoadele unui conflict mult 
mai amplu, având ca teatru de război o parte însemnată a bazinului pontic – fapt dovedit 
de tratatul de pace încheiat în 179 î.Hr. (şi atragem din nou atenţia asupra sincronismului 
cu campania declanşată de bastarni la solicitarea Macedoniei), între Pharnaces I şi 
Mithridates al Armeniei, pe de o parte, şi, respectiv, Eumenes al Pergamului, Ariarathes al 
Cappadociei şi Prusias al Bithyniei, pe de alta17. În acest tratat, care pune capăt unui război 
derulat între anii 183-179 î.Hr., sunt menţionate, ca garanţi ai păcii, numeroase alte entităţi 
politico-militare din regiunea Pontului Euxin, aspect care ilustrează cât de ample erau 
implicaţiile controlului Strâmtorilor:  Heracleia, Mesambria, Chersonesul şi Cyzicul18, 
regatul sarmaţilor (reprezentat de regele Gatal), Armenia (prin regele Artaxes), foarte 
probabil şi Colchida (prin regele Acuşilah), adică de pe toate malurile Mării Negre19.

Fie că Mesambria s-a implicat în tratativele de pace doar în nume propriu, fie că a 
acţionat în numele mai multor oraşe ale Pontului Stâng (între care, în acea epocă, existau 
relaţii efemere de colaborare, alternând cu mici confruntări locale20), avem certitudinea că 
ţărmurile getice ale Mării Negre au fost frontal afectate de evenimentele corolare acestui 
conflict21. De altfel, în deceniile premergătoare epocii lui Oroles, numărul actorilor politico-
militari care acţionau în acest areal se multiplicase semnificativ – în afara regimului celtic 
de la Tylis (ajuns în etapa dezorganizării) şi a unor factori de autoritate efemeri, precum 
cei exprimaţi de salba de regişori sciţi din Ţara Cavarnei22 sau de turbulentul principe 
Zoltes (adversarul lui Rhemaxos), aici mai făcându-şi simţită intervenţia, pe rând sau în 
concurenţă, bastarnii, sarmaţii şi, fireşte, geţii. Cei dintâi sunt explicit menţionaţi, laolaltă 
cu aliaţii lor, ca traversând teritoriul cetăţii Apollonia (implicit şi al celor situate la nord de 
aceasta) în timpul campaniei din 180-179 î.Hr. – dar avem a deduce, din interesul pe care 
Demetrios din Callatis îl arătase faţă de epeludes/nou-veniţii de la gurile Dunării23, că ei 
se făcuseră remarcaţi în mediul cetăţilor din Pontul Stâng cu cel puţin două decenii mai 
devreme. În ceea ce-i priveşte pe sarmaţi, sosirea acestora în vecinătatea oraşelor Olbia şi 

Strâmtori.
16  Polybius 27, 7
17  Bârcă 2006-a, pg. 233-234, citându-l pe Polybios
18  Polyainos XXV, 2, 12
19  Textul integral al inscripţiei de la Olbia în onoarea lui Protogenes şi discuţii asupra datării, la Hojte 
2005
20  Avram 2000, pg. 599 şi urm.
21  Un argument suplimentar în favoarea acestei interpretări îl constituie faptul că, pentru perioada 
conflictului pontic şi decadele care i-au urmat, atât în bazinul pontic, cât şi în Mediterana Orientală sunt 
atestate numeroase informaţii epigrafice despre sclavi originari din teritoriile riverane – vezi, în acest sens, 
Avram 2007. 
22  Ne referim la formaţiunea politică din contingenţa oraşelor Callatis şi Dionysopolis, peste care 
vor domni, în secolul II î.Hr., basileii Ailios, Akrosas, Charaspes, Kanites, Sariakes şi Tanusa (cunoscuţi 
aproape exclusiv prin emisiuni monetare – Preda 2008, pg. 259-260), care pare a fi un principat născut (sau 
emancipat) din aşa-numitul regat de la Tylis, pe fondul anarhiei create de dispariţia acestuia. 
23  Informaţie preluată de la PseudoSkymnos I, 797
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Tyras, cu o generaţie sau două înaintea momentului Oroles, fusese de natură să pustiască 
aşezările deschise din preajma celor două cetăţi, o repopulare parţială a lor petrecându-se, 
ca reflex al reinstituirii unui factor de ordine, abia în preajma anului 200 î.Hr.24 La rândul 
lor, geţii dobândiseră, cel puţin începând cu momentul Rhemaxos25, statutul de protectori 
ai coloniilor vest-pontice.

Momentul Rhemaxos are, de altfel, pentru problematica getică din epoca Oroles, 
relevanţa antecedentelor, drept pentru care ne vom opri puţin asupra sa. Până în prezent, 
singurul izvor cunoscut care-l atestă pe Rhemaxos, unul de primă mână însă, este o 
inscripţie epigrafă emisă de comunitatea Histriei în onoarea unui anume Agatocles al lui 
Antiphilos. Există un larg consens al istoriografilor asupra faptului că inscripţia datează 
din jurul anului 200 î.Hr., ea fiind în mod cert ulterioară anului 212 î.Hr., al declanşării 
revoltei autohtonilor împotriva aşa-zisului „regat de la Tylis”, şi anterioară anului 190 
î.Hr., al desfiinţării definitive a regimului celtic din Tracia sudică26. Această datare ne 
obligă, în etapa de faţă a demersului nostru, să acceptăm că Rhemaxos este predecesorul 
nemijlocit al lui Oroles pe tronul regatului getic, între domniile celor doi putând fi acceptat 
probabilistic (însă doar la limită) cel mult un interregn sau o domnie extrem de scurtă. 
Inscripţia histriană este categorică în a menţiona, în ordinea textului, că: a) la momentul 
dat, regele get Rhemaxos îşi exercita protectoratul asupra oraşelor Sciţiei27 (adică a tuturor 
cetăţilor din Pontul Stâng, precum şi a teritoriilor continentale contingente acestora); b) 
încercarea unui alt actor politico-militar (principele trac Zoltes) de a substitui autoritatea 
lui Rhemaxos era privită ca nelegitimă de cetăţile Pontului Stâng; c) domeniul asupra 
căruia îşi exercita autoritatea exclusivă Rhemaxos se extindea pe spaţii largi şi în dreapta, 
şi în stânga Dunării; d) principalul mijloc de acţiune politică utilizat de Rhemaxos 
era cel militar, armata aflată sub comanda acestuia având o structură permanentă28 şi 
multistratificată29, net superioară tuturor celorlalte forţe militare ce acţionau în regiune.

Toate acestea ne conduc spre concluzia că, în contextul declanşării revoltei tracilor 
sudici împotriva lui Cavarus, ultimul suveran al regatului de la Tylis, şi, foarte probabil, 
în conexiune cauzală cu această răscoală, regatul getic se angajase, după 212 î.Hr., într-o 
amplă operaţiune de reafirmare a suveranităţii proprii asupra teritoriilor sud-dunărene pe 
care le deţinuse în mod exclusiv până în momentul invaziei celtice din 279 î.Hr. şi al 
constituirii domeniului teritorial al celţilor de la Tylis. Că această restaurare de suveranitate 
la sudul Dunării constituia un program politic transgeneraţional, având în spate susţinerea 

24  Bârcă 2006-b, pg. 158
25  Daicoviciu H. 1968, pg. 77-80, Cojocaru 2004, pg. 139-142. 
26  Cojocaru 2004, pg. 139-142. În chestiunea datării, autorul se raliază opiniilor lui S. Lambrino, 
D.M. Pippidi şi H. Bergson.
27  Termenul Scitia este aici folosit pentru prima oară în accepţiunea geo-administrativă corespunzătoare 
actualei provincii Dobrogea
28  Evenimentele descrise în inscripţia de la Histria se petrec pe durata mai multor luni, între începutul 
verii (înainte ca grânele să dea în pârg) şi sfârşitul toamnei (după strângerea recoltei), cu continuitate de 
desfăşurare şi după acest sezon
29  Structura armatei lui Rhemaxos îi permite acestuia să disloce în garnizoana Histria întâi un 
contingent de 100 de oameni, apoi un altul de 600, cel de-al doilea fiind pus sub comanda fiului regal 
Phra(dmon) – aceste dislocări petrecându-se în condiţiile în care, precizează textul inscripţiei, întreg ţinutul 
era cuprins de război, geţii fiind (deducem) nemijlocit implicaţi în lupte.
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unui aşezământ instituţional şi nu gesturi voluntariste ale unor personalităţi izolate, ne 
putem convinge cu uşurinţă de îndată ce ne raportăm la precedentul Zalmodegikos30. 
Suveranul get din generaţia anterioară celei căreia îi aparţinea Rhemaxos ne apare deja 
ca fiind angajat într-un efort de reafirmare31 a autorităţii exclusive asupra teritoriilor sud-
dunărene, efort aflat însă într-o fază incipientă, în care acţiunea regelui get de însuşire a 
unor beneficii din activitatea comercială fluvială a coloniştilor greci nu era încă acceptată 
ca legitimă de Histria – în vreme ce, mai târziu, Rhemaxos va fi considerat ca singurul 
furnizor de securitate pentru întregul Pont Stâng. Analizate laolaltă, aşa cum este firesc 
în cazul unor documente emise de o aceeaşi autoritate şi referindu-se la o aceeaşi entitate 
etno-politică, momentele Zalmodegikos şi Rhemaxos se dovedesc, aşadar, ca reflectări 
ale unor etape în succesiune ale unui acelaşi proces evolutiv, în care actantul succesor 
valorifică şi dezvoltă realizările celui precedent32.

3. Raporturile geto-bastarne

La fel stau lucrurile, trebuie să conchidem, şi pe relaţia Rhemaxos-Oroles, 
iar argumentele care să se adauge raţionamentului logico-istoric în favoarea acestei 
interpretări nu lipsesc câtuşi de puţin. Readucem în discuţie, aici, expediţia efectuată de 
regele macedonean Filip al V-lea, în anul 181 î.Hr., în Munţii Haemus, operaţiune care, 
aşa cum afirmă aproape explicit de altfel chiar izvoarele care o relatează33, a avut un vădit 
caracter de demonstraţie de forţă al macedonenilor, în contextul preparativelor pentru 
intervenţia în regiunea balcanică a bastarnilor. Este greu de crezut că această demonstraţie 
de forţă i-ar fi putut viza pe scordisci, chiar în momentul în care aceştia erau cooptaţi în 
planurile antiromane ale curţii de la Pella, primind rolul de a asigura ariergarda armatei de 
intervenţie a bastarnilor. Rămâne, ca atare, să admitem că singurul factor politico-militar 
care-i putea îngrijora pe macedoneni, la nordul domeniului lor de hegemonie, erau geţii 
– această concluzie fiind în mod categoric şi repetitiv confirmată de relatările privitoare 
la campania bastarnă. Astfel, primul detaliu care ne atrage atenţia este traseul urmat de 
oastea bastarnă în iarna anului 180/179 î.Hr.: mai întâi către ţinuturile Apolloniei, iar 
de acolo, prin mijlocul regatului Traciei, spre Muntele Donuca şi teritoriile râvnite ale 
dardanilor, respectiv, în apropierea ţinuturilor aliaţilor scordisci. Opţiunea bastarnilor (şi 
a comanditarilor lor macedoneni) de a efectua un larg ocol pe la sudul lanţului montan 

30  Daicoviciu H. 1968, pg. 76-77. Evenimentele (relatate tot într-o inscripţie histriană, ceea ce nu 
permite altă interpretare decât aceea că au în vedere unul şi acelaşi regat getic de esenţă statală, nicidecum 
oarecari uniuni tribale) se petrec cu două-trei decenii înaintea confruntărilor dintre Rhemaxos şi Zoltes.
31  Suntem determinaţi să vorbim despre o reafirmare de autoritate (şi nu despre o primă afirmare), 
întrucât suveranitatea teritorială getică asupra teritoriilor în cauză fusese recunoscută anterior prin tratatul 
încheiat, la începutul aceluiaşi secol, între Dromichetes şi Lisimach. Existenţa acestui instrument de drept 
– un tratat între două regate, prin care se reglementează litigii de suveranitate teritorială – este încă un 
argument solid în favoarea acceptării că regatele în cauză, implicit cel getic, erau de natură statală.
32  În răstimpul scurs între domniile celor doi basilei geţi este de plasat şi domnia mai puţin 
cunoscutului Moskon, iar faptul că acesta îşi afirmă suveranitatea foarte aproape de gurile Dunării se înscrie 
în tabloul reconstituit aici de (re)construire a suveranităţii getice pe teritoriile sud-est-dunărene.
33  Titus Livius 40, 21-22, Florus (Epitome I, 28, 4), Vezi şi supra, nota 136
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al Haemusului, în loc de a urma firul Dunării, care ar fi avut avantajul teoretic de a-i 
duce direct în regiunea scordiscă, presupunea ample costuri suplimentare, atât în termeni 
cronologici (traversarea urma să dureze de peste două ori mai mult), cât şi în termeni 
logistici – asigurarea hranei a devenit, de altfel, o problemă care a amplificat starea de 
conflictualitate cu facţiunile antimacedonene din regatul tracic. Dar bastarnii nu aveau de 
ales, întrucât fluviul traversa, pe tronsonul său dintre insula Peuce şi ţinuturile scordisce, 
regatul Geţiei, stat care făcea atunci (şi, se pare, făcuse şi anterior) dovada unei însemnate 
capacităţi de a-şi asigura suveranitatea teritorială34.

Avem suficiente motive să credem că starea de beligeranţă dintre geţi şi bastarni 
s-a instalat înaintea campaniei balcanice a lui Clondicus, aceasta fiind, poate, moştenită 
din perioada anterioară aşezării nou-veniţilor bastarni în teritoriile carpilor. Judecând 
după informaţiile relevate de cercetarea arheologică recentă, vecinătatea cu carpii a 
reprezentat, cu precădere în secolul III î.Hr., o problematică specială pentru regatul getic. 
Aici, la limita de nord a Podişului Central Moldovenesc, pe o fâşie care începe de pe râul 
Siret, din dreptul centrului protourban Zargidava35, şi atinge (sau chiar depăşeşte) Prutul, 
erau concentrate, în generaţiile premergătoare epocii Rhemaxos-Oroles, numeroase 
fortificaţii menite nu numai să controleze principalul drum comercial septentrional36, ci şi 
să închidă accesul prin văile care străbat acest podiş, spre interiorul regatului: Buhalniţa, 
Cotnari-Dealul Cătălina, Moşna, Răducăneni şi Ţibana în judeţul Iaşi37, Corni-Albeşti, 
Arsura, Buneşti-Dealul Bobului, Creţeşti, Dumeşti şi Fedeşti în judeţul Vaslui38 ş.a. Dacă 
dezafectarea acestor fortificaţii39 ar putea fi pusă în legătură (nu neapărat nemijlocită!) cu 
sosirea bastarnilor, cu certitudine, edificarea lor nu poate fi asociată acestora, marea lor 
majoritate avându-şi începuturile în secolul IV î.Hr. (unele, chiar spre începutul acestuia), 
iar celelalte fiind amenajate cu cel puţin două generaţii înaintea instalării bastarne în nordul 
moldobasarabean. O asemenea concentrare de cetăţi şi fortificaţii, singulară în spaţiul 
getic până la începutul secolului II î.Hr.40, are, trebuie să admitem, funcţia de securizare a 
teritoriului pe care se exercita suveranitatea regatului geţilor, în raport cu un vecin ostil/
concurent. La rândul său, acest vecin – în care nu avem motive să nu identificăm neamul 
carpilor – pare să se fi raportat faţă de geţi tot în termeni de ostilitate/concurenţă, întrucât 
periferiile domeniului lor teritorial erau de asemenea înţesate, cel puţin pe tronsonul 

34  Avem în vedere aici în primul rând faptul că Oroles şi-a angajat armata împotriva bastarnilor, chiar 
şi în condiţiile în care aceştia au ocolit teritoriile eminamente getice
35  RAN 23662.01. În perioada secolelor IV-III î.Hr. (primul nivel de locuire identificat), aşezarea de 
la Negri-Brad pare a nu fi fost fortificată, în pofida unei locuiri relativ intense.
36  Funcţia comercială a axei Siret/Hyerassos a fost valorificată de regatul getic prin dezvoltarea 
salbei de aşezări cu profil urban Zargidava – Tamasidava – Piroboridava – Dinogetia, aflate unele faţă de 
altele la distanţă de o zi de mers, asemenea oraşelor greceşti din Pontul Stâng
37  RAN 96165.01, 96487.02, 98211.01, 98694.01, respectiv, 97303.01
38  RAN 162032.01, 162158.01, 162951.01, 163217.02, 163743.02, respectiv, 166155.01
39  Ieşirea din uz a fortificaţiilor menţionate, care nu este datată decât generic în secolul III î.Hr., nu 
are caracter general, unele dintre ele (precum cele de la Moşna, Răducăneni sau Buneşti-Dealul Bobului) 
continuând să funcţioneze şi în prima parte a secolului II î.Hr. În plus, în arealul acestor fortificaţii îşi 
continuă existenţa, şi după momentul de contact geto-bastarn, numeroase aşezări deschise. 
40  În acest secol se va configura treptat o a doua mare concentrare de fortificaţii, cea din depresiunile 
Oltului superior, care – pe lângă evidenta sa funcţie de apărare a salinelor şi minelor din zonă – pare să fi 
avut şi funcţia de a delimita frontiera intracarpatică a regatului getic
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corespunzător vecinătăţii cu regatul getic, cu cetăţi şi puncte întărite41.
Ni se pare deosebit de semnificativ faptul că, cel puţin pe acest sector, frontiera 

geto-carpică se suprapune aproape perfect limitei de difuzare în teritoriu a aşa-numitei 
culturi Poieneşti-Lukaşevka, realitate arheologică care este asociată bastarnilor42. 
Semnificaţia pe care o atribuim acestei convergenţe este că limesul43 de nord al regatului 
getic şi-a îndeplinit funcţia de delimitare teritorială a suveranităţii pe o durată istorică 
lungă, categoric multigeneraţională, a convieţuirii în vecinătate a geto-bastarnilor44, stare 
de fapt care nu poate fi disociată de evenimentele (şi consecinţele acestora) care au marcat 
prima generaţie a instituirii vecinătăţii dintre cele două entităţi45. Or, în ceea ce priveşte 
bilanţul participării geţilor, pe de o parte, şi a neamurilor aşezate sub siglă bastarnă, pe de 
alta, la evenimentele primului sfert de secol II î.Hr. din arealul carpato-balcanic, autorii 
antici sunt clari şi în consens: campania sud-dunăreană a lui Clondicus s-a încheiat cu un 
eşec multiplu, care a stopat, pentru aproape două secole, migraţia spre sud a acestui neam, 
permiţând geţilor o nouă epocă de afirmare.
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 Abstract: 

 Despite the weak attempts at identifying the Getic king 
Oroles with Rholes, one of the kings who ruled after Burebista, 
Oroles was a distinct personality who reigned (as his contem-
porary Rubobostes in Western Dacia) in an age of political and 
military resurgence in the kingdom of Getia. During Oroles’s rule, 
Getia was actively involved in the issues concerning the Black Sea–
Balkan area, and its co-operation with the more recent (Western) 
Dacian kingdom was the background of the future political union 
that took place in the time of Burebista and Deceneu. The key to 
reconstructing the events in their chronological order lies in the 
two wars between the Getae and the Bastarnae, caused by the lat-
ter’s involvement in Macedonia’s fight against the Romans in 179 
and 175 BC.
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Incursiune în fenomenul ecvestru geto-
dacic. Studiu de caz: zăbala de tip tracic

Complexitatea fenomenului militar la Dunărea de Jos1, în a doua jumătate 
a mileniului I a. Chr., a devenit o preocupare tot mai intensă a istoriografiei moderne. 
Dacă în deceniile trecute atenţia acordată acestuia era concentrată preferenţial asupra 
arhitecturii militare şi armamentului – poate ca efect al unei izolări ideologice2– şi mai 
puţin asupra celorlalte componente ale polivalentului fenomen în discuţie, în ultimele 
două decenii se poate observa o tratare mult mai largă a problematicii aspectelor de ordin 
militar. Perioada s-a dovedit extrem de productivă, marcată fiind de ample restructurări 
ale limbajului istoriografic, în contextul eliberării ideologice şi a sporirii accesului la 
informaţii, cu toate că încă nu putem observa o sedimentare a discursului istoric şi nici 
formarea unei identităţi general acceptate. În siajul acestui curent intră şi demersul nostru 
prin care încercăm o abordare diferită şi, sperăm, utilă a cercetării secvenţei ecvestre 
din cadrul manifestărilor militare în spaţiul ales şi a unor elemente conexe. Ne referim 
aici la cercetări pluridisciplinare, la metodologii noi şi, nu în ultimul rând, la verificarea 
informaţiilor istorice cu ajutorul arheologiei experimentale. 

Izvoarele antice privitoare la acţiunile războinice ale tracilor de nord3 conţin 
îndeosebi referiri la cavaleria acestora, cel puţin în secolele V-II a. Chr., perioadă 
efervescentă, din punct de vedere militar şi politic, în tot arealul balcanic. Din perspectiva 
arheologică, această evidenţiere este susţinută de descoperiri care implică numeroase 
elemente asociate cavaleriei. Trebuie spus însă că documentele arheologice, în contrast cu 
izvoarele scrise, relevă majoritar manifestări ale elitelor, ceea ce poate modifica percepţia 
asupra fenomenului în întregul lui.

Pentru a corecta acest lucru, analiza noastră – care urmăreşte evoluţia utilizării 
cailor – se bazează pe analiza critică a izvoarelor, în paralel cu alte tipuri de surse istorice. 

1  Aplicarea acestui concept geografic are în vedere valea Dunării, respectiv cursul ei mijlociu şi 
inferior, incluzând aici Bazinul Carpatic şi zonele care îl mărginesc, considerând că oglindeşte suficient 
spaţiul etno-cultural dominat de geto-daci. De asemenea sintagma „geto-daci”, ce a generat şi generează 
încă polemici şi abordări diverse în mediul academic, cu argumente mai mult sau mai puţin convingătoare, 
reflectă suficient realitatea istorică studiată. Utilizarea termenilor şi sintagmelor diferite (geţi, daci, daco-
geţi, geto-daci), în funcţie de o serie de factori culturali sau politici moderni fiind o abordare contemporană 
– cu rădăcini însă în izvoarele istorice – am optat pentru o distanţă neutră faţă de astfel de abordări 
„regionale”. Istoriografia românească actuală tinde să utilizeze terminologia în mod nuanţat, fie pentru 
poziţionări cronologice, fie geografice, dar fără să reuşească întotdeauna o delimitare echilibrată şi corectă.
2  Scrisul istoric românesc s-a plasat, înainte de 1989, din motive politice, în exteriorul curentului 
method and theory adoptat de literatura ştiinţifică occidentală.
3  Autorii antici menţionează în spaţiul în discuţie o multitudine de triburi tracice: tribali, moesi, 
odrisi, crobyzi, crestoni, bisalţi etc între care, desigur, şi pe geţi.
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Acestei analize adăugăm o scurtă incursiune în istoria utilizării cailor de către traci, cu accent 
pe ramura lor nordică geto-dacii, relevată de autorii antici, precum şi o serie importantă de 
discuţii asupra unor componente ale harnaşamentului şi resturilor osteologice relevante. 
Eşafodajul teoretic obţinut permite abordarea problematicii din perspectiva arheologiei 
experimentale, metodă prin care dorim să verificăm traseul tehnologic al realizării unei 
zăbale de tip tracic, calităţile şi eficacitatea acesteia.

Având aceste rezultate, sperăm să putem creiona rolul şi importanţa acestui tip de 
dispozitiv şi, prin extensie, rolul acestuia în cadrul fenomenului ecvestru local.

*
Complicata devenire etno-culturală a tracilor este un subiect vast, în acest stadiu 

fiind suficientă delimitarea trasată de istorici în raport cu vecinii şi rudele lor, ilirii şi scito-
sarmaţii, cu care au împărtăşit numeroase elemente culturale, particularizarea acestor 
grupe de populaţii având loc spre mijlocul epocii Bronzului4. Nu lipsită de valoare este 
prezenţa, între artefactele epocii, a psaliilor de corn şi os, ceea ce indică prezenţa cailor în 
contexte domestice5. Perioada este deosebit de importantă deoarece, spre sfârşitul ei, tracii 
apar în izvoarele istorice scrise, alături de caii lor, ceea ce reuşeşte să contureze mult mai 
clar fenomenul ecvestru la traci, acei traci, iubitori de cai, pe care, peste secole, îi va fi 
amintit Sofocle, în paralel cu una din primele relatări scrise despre geţi6. Până la Sofocle 
însă, tracii îşi vor etala fervoarea războinică în faţa aheilor care asediau Troia, iar bogăţiile 
lor, exprimate în aur, argint, bronz şi, nu în ultimul rând, în caii şi carele lor de luptă, au 
stârnit patimi şi invidie între greci.

Aedul Homer spunea, despre războinicii traci veniţi în ajutorul troienilor:

„[...] şi strunitorii de cai, frigienii7 precum şi Meonii
cei ce luptă din care [...]

Tracii, veniţi de curând, se află la marginea oastei
Rhesos li-i Domn, odrasla lui Eiomen, şi-i acolo

4  O eşalonare a elementelor etno-culturale constitutive ale etnogenezei tracice la Morintz 1977, p. 
1465-1488.
5  Dumitrescu; Vulpe 1988, p. 65; 71. O succintă prezentare a resturilor osteologice de cai domestici 
din epoca Bronzului, pe teritoriul de azi al României, la Schuster 2007, p. 70.
6  Sofocle, Edip rege, Fr. 523.
7  Astfel elenii i-au socotit pe geţi de neam tracic. Aceşti geţi locuiau şi pe un mal şi pe celălalt al 
Istrului, ca şi misii, care sunt şi ei traci – acum ei se numesc moesi; şi de la ei au pornit şi misii statorniciţi 
în zilele noastre printre lidieni, frigieni şi troieni. Frigienii nu sunt altceva decât brigii, popor tracic, ca şi 
migdonii şi bebricii, medobitinii, bitinii, tinii şi – socot eu – mariandinii. Aceia au părăsit cu toţii Europa. 
Misii însă au rămas pe loc. Pe bună dreptate crede Posidoniu, că aceşti misi din Europa, vreau să spun cei 
din Tracia, i-a pomenit Homer în versurile sale: El şi-a întors privirea îndărăt, uitîndu-se la ţara tracilor 
îmblânzitori de cai şi a misilor războinici pricepuţi în lupta de aproape (Strabon, Geografia, VII, 3, 2 
(C. 295)). Frigia/Phrygia a fost unul din micile regate, cu existenţă efemeră, întemeiate de grupurile de 
traci emigraţi, sub presiunea ilirilor ce pătrunseseră în Balcani, începând cu secolul XII a.Chr., în Asia 
Mică (cf. Arian, Fragmenta, 60, 37). Regatul era situat între Lydia şi Cappadokia, în vestul Anatoliei. În 
timpurile homerice, frigienii sunt atestaţi în Ascania, zonă din jurul lacului Ascania din Bithynia, în nord-
vestul Anatoliei, în ţinutul bogat în cai şi cetăţi, de pe malurile fluviului Sangarius (azi Sakarya). În cadrul 
războiului troian, frigienii, ca şi alţi traci, au fost aliaţi ai troienilor, trupele trimise în ajutor fiind conduse de 
către Ascanios şi Phorkys (Iliada, III/184).
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Caii văzutu-i-am eu, n-au seamăn de mari şi de mândri
Albi ca zăpada sunt ei şi la fugă repezi ca vântul
Şi ferecat îi e carul cu aur şi-argint, şi mai are
Arme grozave de aur ce par la vedere-o minune

dânsul cu ele-a venit. Parcă nici nu se cade pe lume
Oameni arme de aceste să poarte, ci numai zeii”8[...].

Dincolo de controversele istorice 
privind participarea la conflict, a teritoriului 
pe care îl stăpânea9 şi chiar a existenţei10 
acestui rege edon, se poate desprinde faptul 
că era acceptată ca firească prezenţa tracilor 
în evenimentele descrise. Pe lângă acest 
aspect, pare natural că aceştia, elitele lor mai 
exact, aveau cai şi care de luptă somptuoase 
şi armament de paradă scump. Desigur, 
metalele preţioase din care erau făcute 
armele regelui trac nu puteau avea nici o altă 
utilitate în lupta propriu zisă, ele subliniind 
doar bogăţia şi autoritatea dinastului11. Tot 
caii par să fi fost şi motivul uciderii regelui 
trac, de către Ulise şi Diomede, în chiar 
noaptea sosirii pe câmpul de bătălie12, ceea 
ce, dincolo de pretextul profeţiei, potrivit 
căreia Troia era invincibilă atâta timp cât 
caii tracului vor paşte liniştiţi lângă zidurile 
Ilionului, arată, oarecum indirect, invidia 
grecilor faţă de frumoşii cai ai tracilor13. De-a 

lungul întregii epopei, tracii apar ca posesori şi crescători de cai, informaţii care ulterior, 
cu referire la tracii europeni, vor fi întărite şi de alţi autori, fiind dublate de descoperiri 
arheologice, care împreună arată cât de intensă era creşterea cailor la traci14 (Pl. I/Fig. 1).

Ar fi o eroare să admitem o generalizare a utilizării calului de către toţi războinicii 
8  Iliada, X/417-427.
9  Tradiţia leagă personalitatea legendară a acestui basileu trac de tribul edonilor (cf. Miron 2008, p. 
19), o confederaţie, de fapt, a trei triburi importante, din care mai făceau parte sithonii şi mygdonii, locuitori 
ai văii râului Axios (azi Vardar, Macedonia/Grecia). Un alt rege edon, pe numele lui Geta, va bate monedă 
proprie, o octodrahmă, ce avea pe revers un simbol asemănător cu o roată de car. Cf. Poenaru Bordea 1976, 
p. 19.
10  Vasilescu 1977, p. 243-246.
11  Într-o altă ipostază, basileul trac, localizat de această dată pe pantele munţilor Rodopi, este 
prezentat ca având singurul atribut merituos, creşterea cailor. Flavius Philostratus, Heroikos, 17; 3-6. Cf. 
Miron 2008, p. 19.
12  Iliada, X/466.
13  Atitudine lipsită de orice alterare, datorată momentului, posibil eronat, al consemnării dinastului 
trac. Cf. Miron 2008, p. 21-22.
14  Danov 1976, p. 43; p. 183 (notele 16-17).
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traci ai epocii Bronzului. Mai curând, cavaleria şi carul de luptă au însemnat afirmarea 
unei aristocraţii noi, puternice, al cărei potenţial economic îi permitea fabricarea şi 
posesia armamentului şi carelor de luptă, creşterea, selecţionarea sau achiziţionarea cailor 
şi evident întreţinerea acestora. Din aceleaşi considerente economice, „carele de luptă” 
şi probabil chiar caii, aveau adesea doar rolul de a transporta luptătorii la locul bătăliei, 
unde aceştia luptau ca pedeştri. Cert este că aceste elite tracice îşi etalau puterea în tot 
spaţiul tracic, componente ale atelajelor fiind descoperite în întreg arealul tracic, într-un 
interval cronologic cuprins între secolele XIII şi VII a. Chr. 15, ceea ce arată o uniformizare 
a fenomenului militar şi o mobilitate a mentalităţilor războinice în bazinul mediteranean. 
Folosirea calului, în scopuri marţiale, de către traci, a fost o constantă a istoriei militare 
tracice16, identificabilă chiar şi după transformarea Traciei în provincie romană17, în ciuda 
faptului că multe triburi au locuit în zone muntoase.

Revenind în spaţiul nord-dunărean, utilizarea calului de către elitele militare 
locale este susţinută de descoperirile de la Balta Verde, sit în cadrul căruia a fost dezvelit 
mormântul unui posesor de car, aşa-zis „de luptă”18. Procentajul foarte mic (doar un 
războinic este proprietar de cal, din 19 morminte de luptători cercetate) arată clar elitismul 
de care beneficia personajul decedat. Un raport mai mare este relevat de necropola ceva 
mai târzie de la Ferigele, unde aproximativ o treime dintre decedaţi sunt călăreţi. Aceste 
schimbări pot fi puse în legătură cu penetraţia scitică19, căreia i se datorează modificările 
şi adaptările armamentului şi harnaşamentului20 folosit de elitele militare locale, care s-au 
opus cu succes noilor veniţi. Akinakai, utilizarea substanţială a arcului cu săgeţi şi, nu în 
ultimul rând, creşterea ponderii cavaleriei21 în cadrul forţei militare locale, sunt tot atâtea 
15  Schuster 2007, p. 21. Într-o astfel de cheie trebuie înţeleasă şi prezenţa tracilor în conflictele 
Greciei arhaice. Regele Rhesos pare mai mult o figură-prototip a acestora, probabil plecând de la un caz/
personaj real, el ilustrând de fapt o situaţie uniformă mult mai largă. Utilizarea calului/carului de luptă în 
lumea tracică la o scară mai mare este sprijinită de importante descoperiri arheologice nord-dunărene, în 
special componente de car, în zone din care pare greu de crezut că tracii ar fi putut participa nemijlocit la 
evenimentele relatate (Cf. Rusu 1994, p. 167-184).
16  Webber 2003, passim. Autorul face o incursiune in interiorul fenomenului militar sud-tracic, în 
cadrul căreia abordează problematica utilizării cavaleriei la tracii sud-dunăreni. 
17  M. Zahariade centralizează şi detaliază toate informaţiile privitoare la tracii aflaţi în serviciul 
armatei romane, în perioada dintre secolul I şi III p. Chr., între care figurează şi numeroşi cavalerişti. Cf. 
Zahariade 2009, passim. Cu toate că multe din unităţile auxiliare, în general, şi-au pierdut treptat originea 
etnică originală şi au fost completate cu soldaţi provenind din alte zone ale imperiului, este de reţinut că, cel 
puţin iniţial, armata romană a recrutat şi utilizat experimentaţi călăreţi traci. În plus ataşamentul tracilor faţă 
de atelajele lor de luptă sau paradă poate fi urmărit arheologic până în plină epoca romană.
18  Berciu; Comşa 1956, p. 391. Deşi prezenţa carului pare incertă (p. 391; nota 1), datorită dificultăţilor 
de a identifica fără dubii funcţionalitatea unor elemente ce sunt presupuse a fi componente ale vehiculului, 
prezenţa calului este indubitabilă datorită inventarulului funerar care conţine o zǎbală de bronz şi piese de 
harnaşament (p. 395). Aceeaşi incertitudine planează şi asupra „carului de luptă” descoperit la Gura Padinii 
(com. Orlea, jud. Olt), dar este sigură prezenţa unui cal, aparţinând unui membru marcant al comunităţii. Cf. 
Berciu 1939, p, 166-169.
19  Despre priceperea cărora, în privinţa creşterii şi dresării cailor, tot Plinius, surprins de loialitatea 
animalelor, spune: cavalerii sciţi se mândresc grozav cu faima cailor lor: după ce un mic rege a fost ucis 
într-un duel, duşmanul lui, venit să-l prade, a căzut răpus sub loviturile şi muşcăturile calului”. Plinius, 
VIII, 64 (2001), p. 93.
20  Din acest orizont cultural provin şi primele zăbale de fier de pe teritoriul României.
21  Influenţele scitice – în sensul lor general – au fost semnificative şi durabile devreme ce, peste 
secole, Arian va nota că de rânduirea pentru luptă [a cavaleriei] în unghi noi am auzit că se folosesc mai cu 
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argumente (Pl. I/Fig. 2-3). O dovadă indirectă a creşterii importanţei luptei călare, ca 
urmare a contactelor mai mult sau mai puţin amiabile cu războinicii stepelor, o constituie 
şi predilecţia pentru armele curbe de tip machaira, mult mai eficiente, datorită raportului 
potrivit dintre lungimea lamei şi unghiul de atac22. Numărul acestor săbii şi implicit cel de 
morminte aparţinând războinicilor, arată o efervescenţă militară în zonă, ceea ce a avut ca 
efect o specializare militară a unei părţi consistente dintre membrii comunităţilor locale, 
posesia unui cal nemaifiind un apanaj strict 
al vârfurilor sociale23.

Tucidide face o remarcă interesantă 
atunci când, enumerând diferitele neamuri 
chemate de Sitalkes I24 să lupte împotriva 
Macedoniei, îi aminteşte şi pe geţi, despre 
care spune: [...] geţii şi locuitorii de prin 
acele părţi sunt vecini cu sciţii, au acelaşi 
port şi sunt toţi arcaşi călări [...]25. În 
asemenea context, nici nu pare de mirare că 
geţii s-au deprins repede să lupte pe spaţii 
largi, favorizaţi şi de geografia bazinului 
Dunării de Jos. Puterea acestora, sau mai 
bine zis numărul de călăreţi ridicaţi probabil 
de o mare uniune tribală, se vor vedea atunci 
când Alexandru Macedon, ce încerca să-
şi securizeze spatele frontului în vederea 
ofensivei anti-persane, va face o incursiune 
împotriva tribalilor şi ilirilor de la Dunăre, 
care se răzvrătiseră. Flavius Arrianus, 
guvernatorul Cappadociei, autorul Expediţiei 
lui Alexandru (Anabasis Alexandri) ne spune26 că geţii, aliaţii tribalilor, veniseră în ajutorul 
acestora cu un număr de 10.000 de infanterişti şi 4.000 de călăreţi27, raport totuşi credibil, 
dacă avem în vedere, comparativ, alcătuirea armatei lui Sitalkes28.
seamă sciţii şi tracii, care au învăţat aceasta de la sciţi. (Arta tacticii, 16, 6, p. 117).
22  Vulpe şi Zahariade 1987, p. 61; Borangic 2009, p. 48.
23  Sîrbu şi Ștefan 2010, p. 241.
24  Rege odris, fiul lui Teres I, a domnit aproximativ între 431 – 424 a.Chr., perioadă în care regatul 
atinge apogeul. 
25  Tucidide, II, 96. Părerea grecilor privitoare la asemănarea dintre geți și sciți transpare și din 
maniera de reprezentare a tracilor și sciților de pe vasele grecești, unde caracteristicile (arme şi port) celor 
două populaţii apar adesea amestecate, trădând un imaginar colectiv suprapus realităţii istorice.
26  Efectivele ar trebui acceptate ca fiind apropiate de realitate dacă ţinem cont de faptul că doar patru 
ani mai târziu, aceiaşi geţi fac dovada unei mobilizări de anvergură, distrugând întrega oaste a strategului 
Zopyrion, estimată la 30.000 de ostaşi (Trogus Pompeius, Istoria lui Filip, XII, 1, 4). Episodul arată puterea 
militară a geţilor, ce puteau recruta efective impresionante şi în care cavaleria forma nucleul profesionist. 
Este la fel de posibil ca victoria să fi fost rezultatul alianţei dintre sciţi şi geţi sau, la fel de probabil, unor 
lupte separate între sciţi şi macedoneni, respectiv geţi şi macedoneni.
27  Arrian, Anabasis, I, 3, 5.
28  Aflat în conflict cu Perdiccas I, regele Macedoniei, regele odris organizează o campanie împotriva 
acestuia, adunând sub arme o uriaşă oaste compusă atât din odrişi cât şi din multe alte triburi tracice, fie 
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Dacă informaţiile lui Appian29 sunt rezonabile, atunci raportul cavalerie-infanterie, 
cel puţin pentru expediţiile în afara arealului propriu, se echilibrează în timp. Astfel, un 
oarecare şef militar Cloilios30, bastarn sau get31, îşi negociază angajarea militară în slujba 
lui Perseus32, pe sume mari de aur, bazându-se pe nu mai puţin de 20.000 de războinici, 
jumătate dintre ei fiind călăreţi. Starea de fapt descrisă arată modificările tactice operate 
în structura comunităţilor războinice nord-dunărene, impuse de necesitatea deplasării pe 
distanţe mari a unor detaşamente puternice. Episodul Cloilios este extrem de interesant 
pentru că are toate detaliile care lipsesc, parţial sau total, altor campanii: data exactă, 
efectivele mobilizate, ţinta şi distanţa până la ea, motivul, valoarea contractului şi numele 
contractanţilor. Aceste date permit întocmirea unui studiu de caz, desigur prea mare 
pentru tema de faţă, dar din care putem extrage datele care ne interesează. Astfel, în luna 
iunie a anului168 a. Chr., armata aflată sub conducerea lui Cloilios trece Dunărea, printr-
un loc necunoscut. Preţul cerut pentru angajarea în luptă era semnificativ: peste 15.000 
de stateri de aur, două treimi din aceasta sumă (zece stateri/călăreţ) revenind cavaleriei. 
Baza de recrutare a armatei a fost, fără a putea preciza un areal specific delimitat, bazinul 
Dunării de Jos sau, mai exact, aici a avut loc concentrarea mercenarilor. Ţinta finală a 
fost Pydna, oraş în nordul Macedoniei, la peste 700 km, aproape două treimi din traseu 
fiind prin relief montan (Pl. II/ Fig. 1). Durata şi perioada deplasării au fost de cel puţin 
două săptămâni la sosire (anterior datei de 22 iunie 168 a. Chr.) şi alte două-trei săptămâni 
la întoarcere; deplasarea putându-se face numai în ritmul pedestrimii, iar la întoarcere 
trebuie să fi fost şi mai dificil din cauza răniţilor şi a bagajelor. Efectivele angajate (20.000 
de oameni) erau însoţite de cel puţin 15.000 de cai, la care se adaugă atelajele – necesare 
transportului logisticii, fie ea şi minimală, de campanie, hrana, echipamentul etc – trase 
de alte animale de povară. Doar hrana cailor, în condiţiile în care păşunatul nu putea 
asigura decât cel mult o treime din necesar (activitatea de păşunat este de mare durată33 
şi presupune dispersarea pe suprafeţe întinse), se ridica la peste 7.000 de tone/furaje, 
cantitate transportabilă cu minim 150 de atelaje (care; căruţe, eventual şi samare)34. Chiar 
aflate sub ascultarea lui Sitalkes, fie independente. În rândurile acestei mari armate, Tucidide (II, 98, 4) 
spune că însuma 150.000 de oameni, din care o treime cavalerie, luptau şi geţii, ce constituiau cel mai 
important contingent de călăreţi, după odrişi.
29  Appian, De Rebus Macedonum, IX, 16, 1-2.
30  Controversată căpetenie, numit în unele izvoare Clondicus, despre care ne informează Titus 
Livius, XL, 58; XLIV, 26-27; XLV şi Trogus Pompeius/Iustinus, Epitome, XXXII-XXXIII.
31  Paulus Orosius (Historiarum adversus paganos libri septem, IV, 20, 34) spune că aceast corp 
expediţionar ar fi fost bastarn, dar e greu de precizat dacă această identificare etnică era o realitate a 
momentului. În general armatele angajate cu contract sunt alcătuite pe alte principii decât cele ale apartenenţei 
etnice, caz în care putem admite că oastea de mercenari a lui Cloilios era un conglomerat de populaţii 
germanice, celtice şi getice, important fiind aici numărul mare de călăreţi nord-danubieni angrenaţi, raportat 
la întregul efectiv. Appian însă, specifică limpede că mercenarii erau geţi, probabil majoritari în corpul 
expediţionar, caz în care pare natural ca şi comandantul întregii armate să fi fost get (Appian, De Rebus 
Macedonum, XVIII, 2).
32  Rege al Macedoniei, între 179 şi 168 a.Chr., a organizat şi condus o vastă coaliţie anti-romană, dar 
fost înfrânt de către consulul Lucius Aemilius Paullus în bătălia de la Pydna (22 iunie 168 a.Chr.), iar regatul 
său dezmembrat.
33  Pe păşune, căutarea hranei şi masticaţia durează relativ mult, până la 19 ore. Acestea se pot 
desfăşura ziua (50-70% din timpul total) şi noaptea (30-50%). Ingestia hranei poate dura cca. 40-55 minute 
pentru 1 kg nutreţ, la care se adaugă timpul de adăpare.
34  Nistorescu 2010.
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dacă o parte însemnată din aceste costuri se amortizau, în varianta optimă, prin jafuri, iar 
o alta, sensibil mai mică, din solda primită, valoarea întregii expediţii rămâne substanţială 
şi explică, fie şi doar parţial, sumele mari cerute de mercenari. Cu toate că intrarea în luptă 
nu a mai avut loc, dimensiunile economice ale unei astfel de campanii, al cărei scop final 
nu era neapărat jaful, apar evidente, iar refuzul lui Cloilios de a se angaja în operaţii, în 
condiţiile neachitării sumelor convenite, trebuie privit şi prin prisma economică, aspect 
esenţial, asupra căruia vom reveni.

Oarecum tangenţial, momentul Cloilios aduce în atenţie o nouă forţă militară în 
zonă, şi anume războinicii celţi. Populaţie războinică, aflată în plină expansiune teritorială, 
celţii, sosiţi de ceva vreme, aduc cu ei o îndelungată tradiţie militară, din care nu lipsesc caii 
şi carele de luptă35. Inovaţiile lor, legate de armament, se adaugă moştenirii tracice locale, 
ducând la o perfecţionare a echipamentelor de luptă. Armurile de zale, coifurile, zăbalele, 
pintenii, spadele, sunt tot atâtea componente în care ingeniozitatea marţială a noilor veniţi 
s-a făcut remarcată. Dintre aceste elemente, cele legate indisolubil de echitaţie sunt cu 
atât mai importante. Spre exemplu pintenii, piese importante pentru controlul mişcărilor 
cailor, motiv pentru care vom reveni asupra acestora, par să fi fost o invenţie a celţilor36. 
De asemenea, celţii utilizau carele de luptă37, deloc străine în lumea tracilor, deşi folosirea 
lor în luptă de către geţi este mai mult decât discutabilă38. Chiar dacă ponderea călăreţilor 
în detaşamentele războinice locale a crescut39, ritualurile funerare care surprind aspecte 
indubitabile ale prezenţei carelor şi cailor rămân apanajul elitelor, ceea ce oferă o imagine 
neclară asupra oricăror statistici generale. Motiv pentru care puţinele izvoare scrise, deşi 
trebuie privite critic în matricea lor reală, sunt importante.

Pasiunea tracilor pentru cai capătă, cel puţin în secolele V-III a. Chr., o dimensiune 
aproape obsedantă, vizibilă în cel puţin două direcţii. Una a fost cea a înmormântărilor 
cu cai, sub tumuli aparţinând desigur aristocraţiei. Aşa cum era şi firesc, animalele astfel 
sacrificate, erau exemplare deosebite, de talie înaltă, depuşi împreună cu harnaşamentul40. 
Aproape întotdeauna este vorba despre specimene mature, aflate în maximul eficienţei, 

35  Green 1992, p. 66-71.
36  Berciu 1981, p. 38.
37  Ferencz 1996, p. 91.
38  Numărul de descoperiri de acest gen se reduce la carul din tumulul II de la Cugir (Cf. Crişan 1980, 
p. 82), foarte puţin probabil utilizabil în acţiuni directe de luptă, situaţie identică şi la Peretu (Moscalu 1986, 
p. 61), iar prezenţa carului în mormântul războinicului de la Radovanu este foarte slab argumentată (Cf. 
Borangic 2011, p. 185, nota 43).
39  Este util de discutat componenţa acestor detaşamente prin prisma informaţiilor oferite de inscripţia 
descoperită la Histria (datată în jurul anului 200 a.Chr.). Acest decret onorific în cinstea lui Agathocles, fiul 
lui Antiphilos, ne vorbeşte despre Rhemaxos, rege (basileios) cel mai probabil get (după unele opinii scit?/
celt?), protectorul cetăţilor pontice, de la care percepea un phoros. Textul decretului informează că un prim 
detaşament de 100 de călăreţi este respins de către tracii unui anume Zoltes, arhonte – căpetenie măruntă, 
pentru ca apoi efectivele apărătorilor să sporească la 600 de călăreţi, conduşi de această dată de către fiul 
regelui, ce reuşesc să alunge bandele de traci porniţi după jaf. Se observă, aşadar, că primul grup reprezenta 
doar o mică parte din forţa militară a geţilor, probabil majoritar alcătuită din cavalerie, chiar dacă ulterior, 
în grupul de 600, este posibil să fi fost cuprinşi şi istrieni. Acest detaşament, relativ mic, a fost suficient 
pentru a (re)instaura autoritatea getică în zona din dreapta Dunării, ceea ce arată că nici tracii nu erau foarte 
numeroşi sau nu constituiau o forţă apreciabilă, fiind, probabil, banderii tracice (sau nu numai?) locale 
rămase în urma distrugerii regatului celtic cu capitala la Tylis. Cf. Russu 1963, p. 129-130. 
40  Sîrbu 2004, p. 42-44.
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ele reprezentând, alături de inventarul asociat, e reală valoare economică, ceea ce face 
din astfel de sacrificii41 scumpe o caracteristică a aristocraţiei (tracice, dar şi scitice spre 
exemplu).

A doua direcţie de manifestare o reprezintă prezenţa masivă a cailor în artă, în 
special în toreutică, având ca motiv principal călăreţul vânător. Calul devine în acest sens 

un motiv iconografic de sine stătător, 
a cărui maximă expresie este  dată 
de aplicele de metal preţios, 
triskelion şi tetraskelion, unde 
capetele de cai sunt dispuse radial, 
vădind o legătură între cai şi cultele 
solare. Iconografia tracică în care 
calul este figura principală, la care 
adăugăm şi numismatica, este ea 
însăşi un sector extrem de sugestiv. 
Importanţa sa în sistemul simbolistic 
al ideologiei războinice tracice, 
cu vizibile trimiteri la moştenirea 
indo-europeană, relevă dimensiuni 
prea mari pentru studiul de faţă, 
necesitând o abordare separată.

Revenind la celţi şi aportul 
lor militar, influenţa acestora este 
vizibilă în arsenalul comunităţilor 
războinice nord-dunărene. 
Experienţa tracilor în arta echitaţiei 
marţiale este evidentă, iar experienţa 
ambelor entităţi etno-culturale 
dau naştere unei sinteze locale. 
Fără îndoială că primele contacte 
între celţi şi tracii locali, nord sau 
sud-dunăreni au fost departe de 
a fi paşnice42, multe aşezări fiind 

41  Trebuie remarcat că importanţa calului ca ofrandă, în lumea tracică, nu era legată exclusiv de 
ritualurile funerare, ci astfel de sacrificii aveau loc şi în alte momente importante din viaţa comunităţii. 
Florus notează un astfel de eveniment, ce arată legăturile dintre sacru şi război, subliniind rolul cailor în 
acest scenariu: Este îngrozitor de spus cât de sălbatici şi de cruzi au fost moesii: sunt cei mai barbari dintre 
barbari. Unul dintre conducătorii lor a cerut, înainte de luptă, să se facă linişte şi a spus: „Cine sunteţi 
voi?”, „Romanii, stăpânii lumii” - i s-a răspuns. Acela zise din nou: „Aşa va fi, dacă ne veţi învinge”. 
Marcus Crassus a acceptat prevestirea. Pe dată barbarii, înainte de luptă, au jertfit un cal şi au făgăduit să 
închine [în cinstea zeilor] şi să mănânce măruntaiele comandanţilor pe care îi vor ucide. Florus, Epitomae, 
II, XXVI.
42  […] Quippe Galli, qui a Brenno duce, cum in Graeciam proficisceretur, ad terminos gentis tuendos 
relicti fuerant, ne soli desides uiderentur, peditum XV milia, equitum tria milia armauerant fugatisque 
Getarum Triballorumque copiis Macedoniae inminentes legatos ad regem miserunt, qui pacem ei uenalem 
offerrent, simul et regis castra specularentur […] (Brennus, conducătorul galilor, plecase în Grecia, iar cei pe 
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distruse, unele zone depopulate, dar cursul evenimentelor a luat o altă turnură, căci 
valul celtic a fost parţial oprit, parţial a trecut în Anatolia. Pentru secvenţa în cauză este 
de reţinut acel grup, mai bine cunoscut, care s-a întors către nord, şi-a luat numele de 
scordisci şi s-a angajat în conflicte şi alianţe militare cu tribalii şi geţii43, suficient de 
îndelungate şi puternice încât toate componentele să îşi piardă, în final, individualitatea, 
iar noul conglomerat să devină el însuşi distinct şi reprezentativ.

Privind însă selectiv arsenalul acestui „grup”, convenţional denumit azi grupul 
Padea – Panaghiurski Kolonii (în continuare PPK)44, putem discerne aportul militar 
al fiecărei componente, astfel că din sfera celtică reţinem spada dreaptă şi pintenii, 
iar moştenirea tracică se prezumă la pumnalele curbe de tip sica şi la zăbalele de tip 
tracic. O piesă de echipament comună celor două grupuri, ar putea fi considerate 
armurile de zale, piesă de echipament la care cele două populaţii probabil să îşi fi adus 
un aport separat şi substanţial45. Restul panopliei poate fi presupusă a fi de uz general, 
cu evidente „personalizări”. Una dintre aceste componente comune a fost zăbala, 
ansamblu indispensabil în harnaşamentul unui călăreţ războinic. Tipul de zăbală utilizat 
de războinicii PPK, aşa-zisa zăbală de tip tracic, a fost, cel mai probabil – existând unele 
rezerve în acest sens în comunitatea ştiinţifică – un aport al tracilor la fenomenul ecvestru 
local. Harnaşamentul, care pe lângă piesele indubitabile, pinteni, zăbale, este articulat şi 
poziţionat cu o sumă de inele, verigi, catarame, uneori dificil de identificat corect, suferă 
care îi lăsase să apere hotarele neamului lor, ca să nu pară că numai ei stau degeaba, au înarmat cinsprezece 
mii de pedestraşi şi trei mii de călăreţi, au pus pe fugă trupele geţilor şi triballilor şi ameninţând Macedonia, 
au trimis soli la rege [Antigonos Gonatas] ca să îi ofere pacea pe bani şi totodată să spioneze tabăra regelui). 
Trogus Pompeius, Historiae Filippicae, XXV, 2-3. Deşi izolat, izvorul aduce detalii interesante despre 
momentul discutat, căci dincolo de amploare demografică relevată, celţii repurtând victorii doar cu trupele 
de rezervă, se observă proporţia de cavalerişti (aprox. 20% din efectiv) şi desigur deja tradiţionalele alianţe 
dintre geţi şi triballi.
43  […] Minucius Rufus imperator, cum a Scordiscis Dacisque premeretur, quibus impar erat numero, 
praemisit fratrem et paucos una equites cum aeneatoribus praecepitque, ut, cum vidisset contractum 
proelium, subitus ex diverso se ostenderet iuberetque concinere aeneatores; resonantibus montium iugis 
species ingentis multitudinis offusa est hostibus, qua perterriti dedere terga […]. (Fiind strâmtorat de către 
scordisci şi daci, care erau mai mulţi la număr, generalul Minucius Rufus l-a trimis înainte pe fratele său, şi 
în acelaşi timp câţiva călăreţi cu trâmbiţaşi, şi i-a poruncit ca, în clipa când va vedea angajată lupta, să apară 
pe neaşteptate din direcţia opusă şi să ordone ca trâmbiţaşii să sune din trâmbiţe. Deoarece răsunau culmile 
munţilor, s-a răspândit între duşmani impresia că au de-a face cu o mulţime imensă; îngroziţi de aceasta, au 
luat-o la fugă). Frontinus, Stratagemata, II, 4, 3.
44  Secolele IV-II a.Chr. au fost scena cronologică a unor transformări sociale şi spirituale importante 
în spaţiul Balcanilor. Una dintre cele mai importante este apariţia în acest areal a unor asocieri de artefacte 
şi practici funerare specifice acestei zone (Woźniak 1974, p. 74-138), fapt explicat prin apariţia unei noi 
identităţi culturale, numite convenţional grup/facies/orizont Padea – Panaghiurski Kolonii, după numele a 
două situri reprezentative, din România şi Bulgaria. Asocierile în cauză au permis concluzia că avem de a 
face cu un conglomerat de grupări etnice de origini diferite (preponderent tracice și celtice, dar nu numai), 
aflate sub hegemonia unor clanuri războinice, care aveau interese, tactici şi strategii comune, finalizate în 
manifestări identitare specifice. Deşi iniţial posedau un arsenal propriu fiecărei componente etnice, acesta a 
fost, în final, amalgamat, devenind particular grupului în discuţie. Fără a fi un fenomen pe deplin acceptat 
de către istoriografia modernă, românească şi bulgară, cercetările ultimei decade îndeosebi, au impus 
această denumire ca fiind, deocamdată, singura care reflectă mulţumitor întregul fenomen. Atât alianţele 
lor militare constante cât şi interesele comune ne obligă să-i privim ca pe o aristocraţie militară „supra-
naţională”, specifică Balcanilor de nord, al cărei mod de viaţă era caracteristic comunităţilor războinice de 
indo-europeni. Cf. Rustoiu; Comşa 2004, p. 269.
45  Borangic; Paliga 2013, p. 15. 



31

în această perioadă modificări complexe.
Cum am văzut, apar pintenii46 (Pl. II/ Fig. 2-3), piese de metal ataşate de călcâiul 

călăreţului, cu rol în transmiterea de comenzi calului47, prin amplificarea şi acutizarea 
semnalelor date cu călcâiele în abdomenul animalului. Realizaţi din bronz sau fier, uneori 
încrustaţi, pintenii fac parte din echipamentul unor războinici-cavaleri de elită. Dar ei mai 
au o caracteristică interesantă. Nu sunt găsiţi în perechi, aşa cum am fi tentaţi să credem, 
ci, cu rare excepţii, doar câte unul singur. Calul primeşte comenzi prin presiunea exercitată 
de pulpele călăreţului, din ambele flancuri. Prin această acţiune omul se echilibrează, 
dar şi transmite animalului semnale, ceea ce exclude utilizarea unui singur picior şi, 
implicit, a unui singur pinten. Pintenii sunt de fapt nişte mijloace ingenioase, prin care 
se amplifică acţiunile pulpei omului asupra calului. Fiind stimuli extrem de puternici, ce 
determină o reacţie rapidă, ei nu erau folosiţi decât de călăreţii experimentaţi. În cazul 
acţionării necorespunzătoare, calul, din cauza durerii, reacţionează extrem de violent 
şi de neprevăzut. Acest lucru explică oarecum numărul destul de restrâns de astfel de 
piese descoperite, existând posibilitatea ca, în chiar rândurile aristocraţiei să nu fi existat 
o pregătire hipică suficientă la toţi membrii. Prezenţa unui singur pinten (pars pro toto?), 
în morminte trebuie deci reevaluată, ea simbolizând apartenenţa la rangul ecvestru, iar 
piesele descoperite în locuri comune (aşezări, fortificaţii) putând fi pierdute în Antichitate, 
caz în care desperecherea nu mai trebuie justificată.

Parte a căpăstrului, zăbalele sunt de fapt un ansamblu, la început rigid, apoi 
articulat, compus din diverse piese metalice, care e fixat pe botul şi în gura calului (zone 
extrem de sensibile), asigurând controlul asupra mişcărilor acestuia, prin condiţionare 
fizică. Împreună cu căpăstrul putem spune că este de fapt cea mai veche şi mai importantă 
parte a harnaşamentului, utilitatea ei fiind evidentă, atât în cazul atelajelor diverse, cât şi 
în cazul cailor pentru călărit. Zăbala propriu-zisă este un sistem simplu, compus din două 
bare metalice, de regulă articulate între ele, introduse în gura calului, în spatele ultimilor 
incisivi. La capetele celor două părţi sunt fixate două verigi mobile, de care se leagă 
hăţurile. Denumirea s-a extins asupra întregului ansamblu, devenit mai complicat odată 
cu trecerea timpului şi cu specializarea călăreţilor. Pentru un control mai bun asupra cailor 
de luptă, în diferite perioade, au fost dezvoltate modele mai complexe de zăbale.

Un astfel de model, apărut în zona balcanică în secolul al III- lea a. Chr., poartă 
numele de zăbală de tip tracic48, asupra căreia se cuvine o digresiune. Acest tip de zăbală 
era confecţionat prin asamblarea mai multor piese diferite realizate din fier şi, uneori, 
din bronz. Desigur apariţia acestui model s-a făcut pe baza unei îndelungate experienţe 
ecvestre, unele componente fiind moşteniri ale secolelor anterioare. Astfel, rozetele şi 
discurile de metal de pe bara articulată din gura calului, prezenţe constante la acest tip, 
se regăsesc la zăbale mai timpurii, atribuite, de regulă, călăreţilor geţi49, dar nu numai. 

46  Piese considerate parte a harnaşamentului, deşi aceştia fac parte mai degrabă din costumul 
călăreţului.
47  Dima 2005, p. 179.
48  A fost numită aşa de către istoricul bulgar Ivan Venedikov, pe baza răspândirii ei prioritar în arealul 
tracic (Pl. III/2), dar acesta recunoaşte posibile influenţe greceşti care par să fi stat la originea zăbalelor 
tracice, în timp ce alţi cercetători le consideră de origine celtică. Cf. Zirra 1981, p. 124-125.
49  Constatiniu, Leahu 1968, p. 202.



32

Inovaţia constă însă în ce priveşte dublarea barei articulate care susţinea aceste piese 
mobile, cu una identică, rigidă de această dată, poziţionată sub falca animalului. Acesteia 
i se adaugă prelungirea psaliilor foarte mult în jos şi legarea frâielor de aceste capete, 
prevăzute cu verigi, de regulă. Rezultatul a fost o modificare radicală a tipului de pârghie 
care exercita tensiune asupra gurii calului. La modelele anterioare tragerea de hăţuri punea 
presiune pe lateralele gurii, datorită articulaţiei centrale, amplificată cu ajutorul unor 
discuri sau rotiţe de bronz prevăzute cu ţepi sau zimţi50. Schimbarea, despre care discutăm, 
modifică direcţia de acţiune a pârghiei din 
spaţiul orizontal în cel vertical, acţionând 
direct pe osul mandibulei. Rezultatul a 
fost fără îndoială un control mai eficient al 
mişcărilor calului. Sistemul descris nu este 
unitar în detalii, ci a rămas aşa la nivel de 
principiu, în jurul acestei idei existând 
numeroase modele şi tipuri, circumscrise 
descrierii şi care acoperă ca suprafaţă arealul 
războinicilor PPK. Prezenţa lor masivă în 
acest spaţiu a dus la etichetarea lor drept 
zăbale „de tip tracic”, cu toate că astfel de 
ansambluri au avut o circulaţie mai mare în 
timp şi spaţiu. 

Deşi morfologia, cronologia şi 
răspândirea acestui tip de zăbală au făcut 
obiectul mai multor studii de specialitate51, 
nici unul dintre acestea nu a aprofundat în 
mod expres aplicaţiile practice necesare 
pentru a aşeza cât mai corect piesa în 
matricea ei funcţională. Pentru a compensa 
această latură am realizat o replică a unei 
astfel de zăbale, apelând la tehnici de arheologie experimentală, în vederea colectării 
de informaţii cu privire la etapele şi tehnica de producere a pieselor antice precum şi 
la eficienţa ansamblului. Acest experiment a fost realizat în primăvara anului 2012, 
într-un atelier de fierărie tradiţională, proprietate personală. Ca materie primă pentru 
confecţionarea componentelor din fier, am folosit un lingou de fier cu dimensiunile de 23 
x 4 x 1,2 cm (Pl. IV/Fig. 3), iar pentru obţinerea pieselor din bronz, am utilizat un aliaj 
de cupru şi cositor. Combustibilul folosit, care a permis atingerea unor temperaturi de 
800-1000°C, a constat dintr-un amestec de lemn de stejar, fag şi mesteacăn, uscat timp de 
50  Sistem cu rădăcini vechi, după cum dovedesc o serie de astfel de piese de os şi bronz datate în 
Bronzul Mijlociu (cf. Oancea 1976, p. 63-72), răspândite în tot spaţiul dintre bazinul Tisei şi stepele-nord 
pontice, copiate în bronz ulterior (Venedikov 1957, p. 183). Mai severe decât psaliile simple, aceste elemente 
făceau parte, probabil, dintr-un sistem de control destinat în principal dresurii cailor, fie de tracţiune, fie de 
călărie (Cf. Pâslaru 2000, p. 150), dar aveau şi rolul de poziţionare permanentă a căpăstrului şi zăbalei 
propriu-zise.
51  Venedikov 1957, p. 183; Woźniak 1974, passim; Zirra 1981, p. 129-148; Werner 1988, p. 84-101; 
Rustoiu 2002, p. 16.
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doi ani. Uneltele întrebuinţate în procesul de producere a replicii au fost o nicovală, trei 
ciocane a câte 1, 2 şi 5 kg, o daltă, un cleşte de fierărie şi două dornuri (Pl. IV/Fig. 2). 
Ca model am ales o piesă provenită de la Blandiana, jud. Alba, unde, pe malul stâng al 
Mureşului, în anul 1979, s-a descoperit întâmplător un mormânt dacic de incineraţie, din 
inventarul căruia s-au recuperat, alături de zăbală, un vârf de lance, un pumnal de tip sica, 
fragmentele tecii acestuia, o cataramă fragmentară, toate din fier şi un vas de lut lucrat cu 
mâna, cu două torţi, împreună cu oase umane calcinate. Mormântul este datat în sec. II a. 
Chr (La Tène C2-D1)52.

Întregul ansamblu al zăbalei avute ca model se compune din 15 elemente – din care 
au fost recuperate doar o parte – deformate de temperaturile mari ale rugului funerar (Pl. 
IV/Fig. 1). Cele două braţe laterale (psaliile), paralele, îndoite şi lăţite formează cadrul 
(Pl. V/Fig. 4), la capătul căruia este fixată bara articulată, pe care se montau cele patru 
rozete, pe care le-am realizat din bronz (Pl. V/Fig. 2). La mică distanţă de aceasta, vine 
poziţionată a doua tijă, cea rigidă (Pl. V/Fig. 6), fixată şi ea pe cele două braţe laterale. 
Piesa articulată, pe care se aflau rozetele (Pl. V/Fig. 7), despărţite de distanţiere tubulare 
realizate din tablă de fier (Pl. V/Fig. 2) se introducea în gura calului, în spatele ultimilor 
incisivi, iar tija fixă se afla poziţionată sub bărbie. Capetele de jos ale cadrului erau legate, 
direct sau prin intermediul unor alte verigi metalice, de hăţuri. Pentru ca zăbala să nu iasă 
din gură şi pentru a putea funcţiona ca sistem de pârghie permanent, capătul de sus al 
zăbalei avea fixate alte două inele mari, uşor ovale, închise53. Aceste verigi (Pl. V/Fig. 5) 
erau prinse de tija articulată în partea lor inferioară, mai mare în diametru, iar prin partea 
superioară, ceva mai mică, treceau curelele acelei părţi din căpăstru care era fixat pe capul 
calului.

Pentru început, lingoul de fier a fost porţionat în trei părţi şi tăiat longitudinal, cu 
ajutorul ciocanului de 5 kg şi a dălţii. Acest proces, care s-a finalizat prin obţinerea a trei 
bare cu profil patrulater, a durat aproximativ 50 de minute şi s-a realizat prin încălziri 
succesive ale lingoului. Timpii mari de execuţie acumulaţi se datorează decălirilor repetate 
ale dălţii, care a trebuit periodic reascuţită şi recălită (am evitat folosirea unui set de 
dălţi pentru a rămâne în inventarul unui atelier modest), contactul cu lingoul incandescent 
afectând negativ unealta. Această operaţiune necesită implicarea a două persoane, caz în 
care durata procesului ar fi scăzut semnificativ. Două dintre barele de fier astfel obţinute au 
fost transformate în cele două piese laterale ale viitoarei zăbale. Pentru a realiza acest lucru 
fiecare dintre cele două tije cu grosimea iniţială de aproximativ 1,2 cm au fost subţiate la 
ambele capete prin ciocănire la cald, până când extremităţile au ajuns să aibă o secţiune 
circulară şi o grosime de 0,6 cm. Datorită acestei operaţiuni, lungimea segmentelor a 
crescut de la 23 la 31 cm. Partea centrală, nesubţiată, a fost aplatizată pe o lungime de 9 
cm, fiind mai apoi perforată la cald cu ajutorul unui dorn. Diametrul orificiilor executate 
a fost de aproximativ 0,5 cm. Câte un capăt al fiecărei piese a fost tăiat cu dalta la o 
lungime de 6 cm, apoi a fost îndoit, căpătând forma unei bucle deschise. Celălalt capăt 
a fost încă o dată alungit şi subţiat până la obţinerea unui profil circular cu diametrul 
de 0,4 cm. Astfel transformate, aceste capete au fost îndoite sub forma literei „S”. Cele 

52  Ciugudean 1980, p. 425-432.
53  Deşi funcţionalitatea acestor verigi este evident aceeaşi, ele au diverse forme (Pl. VI/Fig. 6).
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două piese care formează cadrul zăbalei s-au executat în paralel, fiind foarte importantă 
simetria lor. Timpul de realizare a fost de 90 de minute. Cea de a treia bară, rezultată în 
urma decupării lingoului iniţial, a fost subţiată şi alungită prin martelare, timp de 30 de 
minute, rezultând o tijă cu diametrul de 0,7 cm. Din această tijă au fost realizate celelalte 
componente din fier ale zăbalei. Am făcut axul principal (cel ce intră în gura calului) din 
două segmente ale tijei. Aceste segmente au fost subţiate la câte un capăt pe o lungime de 
5 cm, părţile mai subţiri fiind 
apoi îndoite şi transformate 
în două verigi legate între 
ele. Cele două segmente 
fiind unite, s-a obţinut axul 
principal, care, pentru o 
mai bună fixare în piesele 
laterale, a fost sugrumat la 
extremităţi, prin ciocănire la 
cald (Pl. V/Fig. 6-7). Întregul 
proces de realizare a celor 
două segmente din care este 
format axul principal a durat 
aproximativ 30 de minute. 
Axul secundar, format dintr-o 
singură bucată a fost decupat 
cu dalta la o lungime egală 
cu axul principal (14,5 cm). 
Capetele au fost subţiate 
prin ciocănire, pe o lungime 
de câte 1 cm, astfel încât să 
poată fi introduse în orificiile 
pieselor laterale. Această 
piesă a fost confecţionată în 
aproximativ 10 minute (Pl. V/
Fig. 3). Ultimele două piese 
din fier au fost executate prin 
subţierea tijei rămase, până 
la o grosime de 0,3 cm şi 
porţionarea ei în două segmente, ambele au fost îndoite sub forma cifrei „8”, având câte 
o buclă cu diametrul de 0,9 cm, iar cealaltă de aproximativ 4-5 cm. Acest proces a durat 
aproximativ 40 de minute (Pl. V/Fig. 5).

Întrucât experimentul a avut în primul rând ca scop eficacitatea zăbalei, iar timpii 
de execuţie sunt relativi similari, am înlocuit procedeul tehnic de obţinere al verigilor cu 
nodozităţi, pe care le-am realizat din bronz şi nu din fier. Pentru obţinerea acestor verigi, 
am confecţionat patru modele din ceară. Aceste modele au fost îmbrăcate în lut şi după o 
uscare de 10 zile, tiparele au fost arse, ceara pierdută lăsând loc introducerii metalului topit. 
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Metalul în cauză a fost obţinut dintr-un aliaj de 60% cupru şi 40% cositor, procentul ridicat 
de cositor coborând temperatura de topire şi uşurând turnarea. Din acelaşi motiv, metalul 
a fost pus în tipare cât timp acestea erau încă fierbinţi. Tiparele răcite au fost sparte şi după 
tăierea bavurilor şi o şlefuire sumară au rezultat patru verigi având diametre interioare de 
0,8-0,9 cm, cu câte patru nodozităţi fiecare. Prima operaţiune a constituit-o fixarea axului 
secundar (format dintr-o bară rigidă). Acesta a fost introdus cu cele două capete subţiate 
în perforaţiile aplicate pe cele două cadre laterale. Fixarea s-a executat prin nituirea la 
cald a capetelor axului. Cele patru verigi cu nodozităţi au fost înşirate pe axul principal, 
două la stânga şi două la dreapta racordului central, separate cu distanţiere executate din 
tablă de fier rulată, între ele. În capetele aceluiaşi ax au fost introduse verigile de fier de 
forma cifrei „8” necesare montării căpăstrului. Capetele sugrumate ale axului principal au 
fost introduse în buclele deschise aflate în capetele superioare ale pieselor cadrului. Prin 
strângerea acestora, la rece, s-a produs fixarea axului principal. A rezultat o zăbală cu o 
lungime de 21 cm şi o lăţime de 14,5 cm (Pl. VI. Fig 1-2). Lungimea interioară a axului 
care intră în gura calului a fost realizată, conform standardelor contemporane de 13,5 
cm, dimensiune obligatorie deoarece piesa urma a fi testată asupra unor cai din prezent54, 
detaliu asupra căruia vom reveni. Având în vedere natura obiectului reprodus, nu au fost 
necesare operaţiuni de călire a vreunei piese. Întreg procesul de asamblare nu a durat mai 
mult de 20 de minute.

Pentru a putea fi folosită corespunzător zăbala a fost montată la capătul unui 
căpăstru simplu, confecţionat din sfoară de cânepă împletită. Din acelaşi material, care 
a înlocuit pielea, au fost confecţionate şi hăţurile. Căpăstrul a fost montat prin legarea de 
verigile sub formă de „8”, poziţionate în partea superioară a zăbalei, iar hăţurile au fost 
legate la capetele alungite şi îndoite sub forma literei „S” din partea inferioară a cadrului 
lateral (Pl. VI/Fig. 3-5). Forma complexă a întregului dispozitiv a iritat permanent 
animalul, senzaţia de nervozitate fiind constantă. Verigile cu nodozităţi din gură, dar mai 
ales axul rigid de sub bărbie, au jenat vizibil calul care, preţ de câteva minute, a ţinut 
gura deschisă, ca semn al disconfortului. După încălecare, acesta a executat foarte rapid 
comenzile date prin tragerea moderată a hăţurilor, neopunând rezistenţă.

În urma acestui experiment, am putut determina etapele şi ordinea de realizare a 
componentelor unui astfel de ansamblu. Timpul necesar transformării lingoului de fier 
în elementele zăbalei de tip tracic a fost de 4-5 ore, timp repartizat pe durata a două zile.

Pentru obţinerea celor patru verigi din bronz, timpul de lucru efectiv s-ar reduce 
la doar câteva zeci de minute, însă din cauza procesului lent de întărire a tiparelor din 
lut (care la o uscare bruscă riscau să se fisureze), întregul proces tehnologic a durat zece 
zile. Pentru acest tip de componente realizate din fier – complexitatea lor ne-a obligat să 
recurgem la turnarea în bronz – putem presupune un timp de realizare ceva mai mare. 
Testarea funcţionalităţii piesei a dat rezultate mai mult decât satisfăcătoare, demonstrând 
un control absolut asupra acţiunilor calului. Atât schimbările bruşte de direcţie, determinate 
prin trageri laterale ale hăţurilor, cât şi acţiunile de oprire a calului aflat în alergare prin 
tragerea înapoi a hăţurilor au fost realizate prompt, fără a fi nevoie de insistenţă. Putem 
presupune, cu mare probabilitate, diferenţe de vârstă şi docilitate existente între un caii 
54  Informaţia a fost oferită de către domnul Mugur Pop, instructor de echitaţie şi crescător de cai.
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folosiţi exclusiv pentru război, de către elitele cărora le-au aparţinut aceste tipuri de 
zăbale şi calul folosit pentru testare, detalii care ar putea influenţa oarecum rezultatele. 
Totuşi, deşi o mare parte din meritul acestor rezultate a avut-o obedienţa calului supus 
experimentului, am putut presupune că particularităţile acestui tip de zăbală pot controla 
eficient şi cai mai temperamentali. 

În cadrul aceloraşi experimente, am putut deduce că, alături de cele patru verigi cu 
nodozităţi care apăsau pe limba calului, un rol foarte important în impunerea controlului 
asupra acestuia îl are axul rigid aflat sub mandibulă. De asemenea, nu este întâmplătoare 
nici lungimea mare a extremităţilor inferioare ale cadrului lateral. Legarea hăţurilor de 
aceste braţe lungi creează, prin tragere, o pârghie mult mai puternică decât dacă ar fi 
fost legate în imediata apropiere a gurii calului (caz în care pârghia nu ar mai fi avut nici 
un efect). Utilizarea unei astfel de piese de harnaşament ar putea părea o faptă gratuită 
şi crudă, însă, în realităţile militare antice, asigurau un bun control asupra cailor, aceste 
sisteme fiind o inovaţie necesară. O altă concluzie a experimentului a fost aceea că 
pentru realizarea zăbalei au fost necesare cunoştinţe şi abilităţi tehnice medii, întregul 
ansamblu putând fi realizat fără probleme într-un atelier relativ modest. Acest lucru, cât 
şi diversitatea extremă a morfologiei pieselor mobile de pe axul articulat, pune la îndoială 
ipoteza existenţei unor centre specializate de producere a zăbalelor. Nu putem exclude 
existenţa unor meşteri fierari peregrini – diversitatea modelelor de piese mobile fiind 
determinată de dorinţa unor comanditari de a avea o zăbală distinctă, pe o „piaţă” relativ 
unitară – care produceau piese la comandă, probabil întregul echipament al unui luptător 
ecvestru. Acest set de echipamente, posibil primit (sau câştigat?) în momentul iniţierii 
tânărului războinic55, era omogen în ce priveşte funcţionalitatea şi morfologia, dar sunt 
vizibile o serie de elemente decorative care individualizează piesele şi implicit purtătorul 
lor. Este verosimil ca unii metalurgi să se fi specializat pe astfel de comenzi „de lux”, 
chiar dacă atelierele lor aveau, să zicem, o mobilitate limitată – parte a traseului fiind 
preluat de negustori şi/sau simpli mesageri. Depunerea acestor dispozitive în mormântul 
războinicului, alături de arme şi resturile cinerare, denotă importanţa recunoscută acordată 
încă din timpul vieţii. Sacrificând şi calul, pe lângă rolul evident de vector funebru (situaţie 
care explică şi prezenţa vehiculelor), comunitatea îşi imagina că poate transfera în plan 
metafizic atributul de călăreţ avut de războinic în planul real. Această ipostază face parte 
din cultura identitară a elitei căreia îi aparţinea aristocratul, imagine cultivată şi prin arta 
locală, pe care apare deseori motivul cavalerului înarmat – fie că scenele redau divinităţi, 
eroi sau căpetenii – în diverse scene şi situaţii. Dubletul cal-erou apare în arta traco-getică 
timpurie (sec. IV-III a. Chr.) şi se păstrează până în epoca clasică56, aşa cum putem vedea 
în reprezentările de la Letniţa, Agighiol, Rogozen, Lukovit, Galice, Iakimovo, Zimnicea, 
Lupu, Surcea, Răcătău sau cele din Colecţia Severeanu.

Reconstituirea grafică a zăbalei de la Blandiana relevă o lăţime de aproximativ 13 
cm, iar piesa reprodusă respectă această dimensiune. Acest lucru presupune că talia cailor 
55  Pentru perioada de până la concentrarea puterii în mâinile aristocraţiei dacice din Munţii Orăştiei 
putem presupune că ierarhizarea şi promovarea indivizilor se făcea, în cele mai multe cazuri, pe baza valorii 
personale, aristocraţia militară fiind de fapt o meritocraţie. Modificări în acest tablou devin vizibile abia în 
epoca lui Decebal, când militarii profesionişti sunt o categorie inferioară aristocraţiei ereditare.
56  Nemeti 1999-2000, p. 108.
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din Antichitate era similară cu cea a cailor actuali, ceea ce este întrucâtva surprinzător. 
Undeva între 900 şi 700 a. Chr. începe, din punct de vedere climatic, choronozona 
Subatlantic, perioadă rece şi umedă, cu efecte asupra taliei tuturor speciilor domestice57. 
Dacă aceasta este explicaţia pentru diferenţele de talie dintre caii Epocii Bronzului, mai 
mari, şi cei din Epoca Fierului58, e greu de spus, dar privind diferenţele de statură ale 
cailor din zona mediteraneană, mai caldă şi cei din lumea nordică, barbară59, mai rece, 

acest lucru pare probabil (Pl. VII/Fig. 1).
Sergiu Haimovici, într-o serie de studii 

dedicate faunei domestice, între care a inclus 
natural şi ecvidele, concluzionează că au existat 
două grupe de cai în spaţiul geto-dacic, ambele 
prezentând caracteristici morfologice superioare 
cailor din vestul Europei. Această stare de lucruri 
se deduce din analizele arheozoologice efectuate 
asupra resturilor osteologice de cai, identificate 
într-o serie de staţiuni geto-dacice, care confirmă 
dimensiuni mici spre medii, înălţimea în greabăn 
fiind între 125 şi 135 cm60. Aceleaşi analize 
arată însă că aceste exemplare reprezentau fără 
îndoială, dat fiind urmele de uzură identificate pe 
oase şi dentiţie, acei cai cu utilitate domestică, 
comuni, folosiţi la diferite munci (ocazional şi 
în alimentaţie61) şi doar în mod excepţional în 
război. Nu există motive de îndoială că erau 
utilizaţi şi pentru echitaţie, dar chiar în acest 
caz ei nu puteau aparţine elitelor militare, ci, 
cel mult, războinicilor de rang inferior. Păstrând 

proporţiile, este foarte probabil ca urmaşul direct al acestor cai să fie rasa Huţul (Tarpanul 
de munte), păstrată în zona Carpaţilor nordici, un ponei de munte62 (Pl. VII/Fig. 2). A 
doua grupă este reprezentată de caii de „elită”, obţinuţi prin ameliorări locale ale fondului 
cabalin existent în zonă, la care probabil s-au adăugat exemplare excepţionale ajunse aici 
pe diverse căi63. Această grupă de cai ajungea frecvent la 150 cm în greabăn, caracteristici 
57  Se constată în această perioadă aşa-numita „regresiune dacică”, în ce priveşte dimensiunile 
animalelor domestice, valorile înregistrate fiind sensibil mai mici decât în epocile anterioare, dar şi în cele 
ulterioare. Suciu mss, cu bibliografia.
58  Existenţa unor exemplare de talie mare este o certitudine pentru epoca Bronzului. Cf. El Susi; 
Burtănescu 2000, p. 259; Haimovici 1991, p. 161 (cu bibliografia).
59  Elsner 2004, p. 20.
60  Haimovici 1987, p. 147.
61  El Susi 1996, p. 86; Suciu mss.
62  Aceste caracteristici apar şi la caii comuni ai geţilor. Cf. Ovidiu, Scrisori din Pont, I, 2, 85-86; 
Tristele, III, 10, 54. Caii din rasa Huţul au între 132-137 cm în greabăn, sunt docili, rezistenţi şi activi. Cf. 
Watson et alii 2001, p. 223.
63  Nu putem crede că acei cai pregătiţi ca daruri pentru căpetenia mercenară Cloilios de către Perseu, 
ca preambul al contractului, ar fi fost nişte exemplare ordinare. Cf. Appian, De Rebus Macedonum, IX, 
16, 1-2. O specificaţie şi mai clară privitoare la calitatea cailor oferiţi ca daruri între barbari, o face Tacit, 
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ce au putut fi determinate datorită depunerilor rituale de cai întregi în amenajări funerare 
aristocratice getice (Zimnicea, Peretu, Agighiol), dar şi din alte contexte (Cătunu, 
Căscioarele). Aceştia aveau membrele lungi, datorită alungirii puternice a porţiunii 
proximale, greabănul mai înalt decât crupa şi mai ascuţit, linia gâtului mai lungă, dar 
proporţiile capului mai mici decât ale cailor ordinari, caracteristici care includ cabalinele 
locale în grupa de „cai orientali”, alături de cei ai sciţilor şi tracilor, distinctă morfologic 
de caii Europei Centrale64. O atentă selectare şi pregătire a cailor unei populaţii învecinate 
cu dacii, o găsim redată tot în relatările scriitorului roman Plinius cel Bătrân: Iată cum 
îşi pregătesc sarmaţii caii când pornesc la drum lung: cu o zi înainte nu le dau nimic de 
mâncare şi îi lasă puţin să se adape; aşa parcurg ei călare, în galop fără oprire, câte o 
sută cincizeci de mile”65. Deşi foarte probabil exagerată de către scriitorul antic, această 
distanţă (221,7 km)66, rămâne totuşi impresionantă şi explică, cel puţin parţial, capacităţile 
redutabilei cavalerii sarmate.

Din păcate, practicile funerare ale elitelor războinice locale din Oltenia şi 
Transilvania, care preferau incineraţia, nu au permis la fel de multe analize, dar putem 
presupune că şi acestea utilizau cai selecţionaţi67. De fapt, chiar tipul de zăbale caracteristic 
denotă că aceste animale erau puternice şi temperamentale, în contrast cu marea masă 
a cailor cavaleriei. În expediţiile războinice, adesea desfăşurate la distanţe mari de baza 
principală, caii aveau de mers zile în şir, obositor pentru animalele neantrenate, luate de la 
muncile cotidiene. Aceşti cai puteau fi controlaţi uşor cu echipament mai puţin sofisticat, 
cum ar fi zăbalele simple.

Zăbala de tip tracic, prin construcţia ei specială, reclama o bună cunoaştere a 
artei echitaţiei. Deosebit de severă cu animalul, orice manevră bruscă sau prea amplă 
determină o reacţie pe măsură a calului, evident deranjat sau doar condiţionat de complexul 
mecanism. Acestuia i se adaugă şi pintenii, care necesitau de asemeni o bună stăpânire a 
propriei poziţii în şa şi a comenzilor date. Călăreţul îşi asigura stabilitatea strângând calul 
cu picioarele, astfel că mişcările nepotrivite, bruşte sau accidentale ar fi dus la lovituri 

referindu-se la germani (Germania, XV, 2).
64  Haimovici 1983, p. 89. Existenţa a două grupe de cai, ordinari şi de soi, pare să fie o tradiţie veche. 
Cf. El Susi 1996, p. 70-71.
65  Plinius, VIII, 65 (2001), p. 93.
66  Viteza specifică a cailor este de 12-15 km/h (la trap, pe distanţe medii şi lungi) şi poate ajunge până 
la 55-60 km/h (la galop, pe distanţe relativ scurte). Cf. Nistorescu 2010.
67  Merită menţionate unele excepții de la regulă. Astfel putem nota existența unor exemplare care 
nu se încadrează în parametri maximi fizici şi de eficienţă. Un astfel de caz este calul depus într-o groapă, 
întreg, împreună cu zăbala şi căpăstrul, la Șeuşa (com. Ciugud, jud. Alba) şi care suferea de spondiloză 
anchilozantă şi deformantă (El Susi 2004, p. 279). Pe lângă această afecţiune, care îi scădea îm mod evident 
rentabilitatea economică, animalul avea o talie medie (137,5 cm), ceea ce nu îl califica drept un exemplar 
de elită. Înhumarea calului, care nu avea în nici un caz la bază raţiuni profilactice datorită prezenţei 
harnaşamentului, poate fi pusă în legătură cu statutul de animal favorit al proprietarului. Statura medie şi 
starea precară de sănătate poate fi un indiciu al rangului inferior al proprietarului, situaţie relevată şi de 
inventarul sărăcăcios al depunerii, care sunt departe de condiţiile identificate în cazul aristocraţilor decedaţi. 
Ambele argumente privitoare la motivația prezenței unor exemplare cu vizibile probleme de sănătate sunt 
valide dacă luăm în considerare mormântul unui aristocrat de această dată, înmormântat în tumulul de la 
Agighiol (com. Valea Nucarilor, judeţul Tulcea). Starea precară de sănătate a unui exemplar de aici poate 
fi explicată prin considerentele de ordin sentimental, iar talia mică poate sugera că pentru sacrificiu a fost 
preferat un animal ordinar, bolnav. Cf. Bolomey 1968,  p. 22-23.”
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sau zgârieri ale abdomenul calului, care nu doar ar fi derutat animalul, ci şi l-ar fi enervat, 
provocând dezechilibrarea călăreţului, inconvenient agravat, în perioada istorică, de 
lipsa scărilor de şa68. Doar un călăreţ experimentat ar fi putut să îşi controleze perfect 
stabilitatea şi să şi lupte simultan, ceea ce se putea obţine doar cu un antrenament riguros, 
atât al luptătorului, cât şi al calului69.

Putem presupune, pe baza succeselor militare ale acestei elite războinice, mai ales 
în fazele premergătoare şi de început ale existenţei regatului dac, că a existat un cumul de 
factori, interni şi externi, care, ca de atâtea alte ori, a dus la rezultate remarcabile, pe plan 
militar. Privind retrospectiv datele problemei, apare evident rolul deloc minor al cavaleriei 
în dinamica fenomenului militar local. Strabon spunea, având în vedere expediţiile lui 
Burebista, că geţii acestuia puteau să trimită la luptă până la două sute de mii de oameni70. 
Vlad Zirra estimează că între 10 şi 15 % din această armată ar fi fost constituită din călăreţi, 
apreciind, corect am spune, că fiecărui cavaler îi reveneau doi sau trei însoţitori71. Având 
în vedere proporţiile tactice ale detaşamentelor de cavalerie, raportate la întregul efectiv, 
e greu de admis că aceşti însoţitori erau pedeştri. Călărind calul de rezervă sau propriul 
cal, probabil alături de seniorul lor, aceşti tovarăşi de arme sporeau numărul călăreţilor, 
situaţie care poate lămuri, de exemplu, frecvenţa ridicată a pintenilor descoperiţi în foarte 
multe puncte din întregul areal geto-dacic. Poate aceasta este explicaţia şi pentru numărul 
mare de astfel de accesorii descoperite în contexte arheologice diferite de cele ale elitelor 
de tip PPK, începând cu secolul II a. Chr., îndeosebi în spaţiul intracarpatic (Pl. III). 
Prezenţa a trei zăbale de acest tip în mormântul fastuos de la Cugir (T II) a fost justificată 
prin faptul că, pe lângă calul de călărie, aristocratul înmormântat aici avea şi doi cai 
înhămaţi la carul funerar. Ceea ce pare straniu aici este faptul că zăbalele de acest tip 
nu sunt necesare pentru controlul acestor vehicule, oricum lente, fiind suficiente zăbale 
68  Dovezi imbatabile ale utilizării scăriţelor la şei, în forma lor consacrată, în spaţiul transilvănean 
şi nu numai, provin doar din perioada sosirii avarilor (Mauricius, Arta militară, I, 2, 7; II, 8, 3), către 
sfârşitul Antichităţii (Cf. Horedt 1958, p. 72-76). În lipsa acestora, călăreţii antici îşi asigurau stabilitatea 
prin antrenamente riguroase, începute din copilărie sau cu ajutorul şeilor înalte (legaţi cu curele?). Şaua, în 
adevăratul sens al termenului, este o invenţie cu rădăcini în lumea scito-sarmată (posibil însă ca sarmaţii 
să fi fost doar vectorul de transmire a acestor dispozitive din est către vest, spaţiul dunărean fiind pe cursul 
acestor traiectorii), unde apar şeile „cu coarne”, preluate apoi şi de cavaleria romană. Totuşi, se pare că au 
existat unele sisteme precursoare ale scăriţelor, oarecum simpliste, dar necesare, mai ales în cazul cavalerie 
grele. Astfel, sunt documentate unele încercări de asigurare a stabilităţii călăreţului cu ajutorul unor sfori 
(India) sau a unor cârlige de fier ataşate şeilor (Persia), dar scara de şa, în adevăratul ei sens, este documentată 
abia din secolul V, în spaţiul sino-altaic. Cf. Pippidi 1971, p. 177.
69  Interesantă pentru zona cronologică în discuţie este afirmaţia lui Strabon, potrivit căruia [...] 
ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult 
prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât, în câţiva ani, a făurit un stat puternic 
şi a supus geţilor cea mai mare parte a neamurilor vecine [...]. Locul şi rolul regelui get în problematica 
ascensiune a grupului PPK este el însuşi un subiect vast şi nelămurit complet, dar informaţia, care se referă 
desigur la antrenamente şi exerciţii militare, completează profilul marţial al războinicului din epocă.
70  Strabon, Geografia, VII, 3, 13 (C 304). Aserţiunea lui Strabon nu trebuie însă privită ca 
neverosimilă, în condiţiile în care armatele mari sunt o constantă a istoriei regionale preromane, iar 
dimensiunile demografice ale populaţiilor implicate permiteau acest lucru, dar este posibil ca estimarea să 
fie una maxim posibilă. În această cheie trebuie citită locuţiunea prepoziţională care, în fond, delimitează 
efectivele militare ale geto-dacilor lui Burebista, completate, firesc, de către trupele furnizate de către aliaţi.
71  Întreţinuţi pe cheltuiala seniorului (Zirra 1981, p. 147) care îi angaja sau în slujba căruia se puneau 
ei singuri. Este la fel de posibil ca aceşti însoţitori (rude, clienţi etc) să fi fost de fapt ucenici în meseria 
armelor, situaţie care îi obliga la un stagiu oarecare lângă mai experimentatul războinic.
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mai simple. Cei doi cai puteau să fi aparţinut „scutierilor”72, având onoarea de a trage 
carul seniorului către mormântul în care l-au şi însoţit. Scenariul ar putea părea exotic 
dacă în apropiere, la Călan73, nu ar fi fost descoperite alte trei zăbale, fapt ce face foarte 
probabilă existenţa acelei trimarkisia74 de tradiţie celtică75, transmisă în mediul dacic. 
Poate aceşti companioni au stat la originea acelei elite militare (şi sociale?), activând 
în preajma înaltei aristocraţii, dar aflată în evidentă relaţie de subordonare faţă de ea, 
exprimată de acei comati/capillati76, războinici şi călăreţi îndemânatici. Dacă a fost aşa, 
atunci se justifică observaţia lui Dion Chrysostomos care, exilat fiind în anul 87 a. Chr., 
în ţinuturile dunărene, în ajunul confruntărilor dintre daci şi romani, observă că acolo, 
la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, 
lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme 
şi oameni înarmaţi77. Oricum am privi scena, 
se extrage din ea imaginea unor războinici 
redutabili, profesionişti ai armelor, posedând 
şi mânuind un arsenal diversificat şi eficient, 
indubitabil buni crescători de cai. Dacă era 
aşa, tabloul ar trebui să conţină şi o serie de 
date care nu răzbat la o primă – şi idilică – 
vedere.

Izvoarele istorice, dublate de cele 
arheologice, arată o bună reprezentare a 
călărimii în rândurile diferitelor structuri 
politico-militare geto-dacice. Angrenate în 
diverse conflicte, adeseori la mare depărtare 
de centrele proprii, armatele în discuţie au 
avut, pe lângă comandamentele ce utilizau 
evident caii şi importante escadroane de 
cavalerie. La o populaţie stabilă, posesia 
unor herghelii de asemenea dimensiuni – 
oricum am rotunji sau minimaliza efectivele 
– devine problematică. Consumul specific de hrană al calului este de 1,5-2,5 kg/100 
kg/corp, pe zi, de fân şi cereale sau echivalent. Dacă animalul este supus unor eforturi 
suplimentare, pe durate mai mari de timp, necesarul de furaje de calitate creşte, în special 
al cailor de rasă, mai pretenţioşi. Chiar dacă se strângeau furaje pentru iarnă, este greu 
de crezut că erau suficiente, astfel că raţia animalelor trebuia suplimentată cu cereale 
specifice (ovăz, orz, tărâţe, leguminoase etc). La aceste costuri se adăugau cheltuielile 
72  Rustoiu 2000, p. 52. A. Rustoiu identifică în acest caz o posibilă şi probabilă influenţă scordiscă.
73  Rustoiu et alii, 2001-2002, p. 112. Câte trei cai au mai fost descoperiţi la Agighiol şi Vraca.
74  Trei cai? – Trei, numeral indo-european similar ori identic pe tot arealul european (lat. tres, slav 
tri, trije etc.), iar IE *marko – „cal” (celtic şi germanic), dar foarte probabil identic şi în limba dacică. Cf. 
Russu 1967, p. 111; p. 135.
75  Pausanias, Periegesis, X, 19, 9-12.
76  Posibil acei soldaţi, diferiţi de gloată, pe care îi pomeneşte Tacit (Anale, IV, 47, 1).
77  Dion Chrysostomos, Discursuri, XII, 16, 20.
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legate de adăpost, îngrijire, înmulţire (caii au un ciclu de reproducere şi de creştere lent), 
selecţionare şi, de bună seamă, costul efectiv al animalului. Se poate spune că toate grijile 
erau în sarcina proprietarului şi desigur nu am greşi în acest sens.

Totuşi, existenţa unui corp profesionist, nucleul constituit din trupe de elită, 
întotdeauna la dispoziţia autorităţii regale, presupune că acesta deţinea supremaţia în ce 
priveşte gradul de înarmare, instruire şi logistică. La fel de logic pare – în lipsa unor 
descrieri directe – că o mare parte din aceste efective erau compuse din călăreţi. Lunga 
trecere în revistă a prezenţei cavaleriei în structurile militare nord-dunărene relevă aportul 
substanţial al acestei specializări marţiale, în spaţiul discutat. Putem deduce că mare parte 
din costuri reveneau autorităţii regale, probabil singura care avea potenţa economică 
necesară, direct interesată, pe de o parte, de asigurarea logistică a principalei componente 
a armatei şi, pe de alta, de menţinerea controlului asupra cavaleriei şi cu ajutorul ei asupra 
teritoriului regatului.

Acest lucru presupune existenţa unei puteri capabile din multe puncte de vedere, 
din care cea economică este de departe una esenţială, atinse de regalitatea dacică, la reala 
dimensiune, abia sub regele Decebal. Efectivele militare aflate sub autoritatea acestui 
rege sunt, desigur, estimate vag, prin diverse metode78, asupra cărora nu insistăm, dar ele 
sunt apreciate să fi fost în jurul a 40-50.000 de războinici, la care se adaugă contingentele 
aliaţilor. Aplicând constantele raporturi infanterie-cavalerie am putea spune că o treime o 
reprezenta călărimea, respectiv cca. 15-20.000 călăreţi din întregul efectiv. Desigur, cifrele 
sunt teoretice şi greu de verificat în realitate, dar pe baza estimării lor putem înţelege 
mobilitatea tactică de amploare, aplicată de războinicul rege. Păstrând unele rezerve, 
putem spune că efectivele cavaleriei dacice, în acest caz, au fost duble faţă de cele ale 
lui Cloilios. Estimarea ne poate da o idee despre costurile întreţinerii şi angajării în lupte 
la distanţe mari de baza principală, cum a fost, spre exemplu, incursiunea în Moesia (Pl. 
VII). Fără a intra în alte calcule cu grad mare de incertitudine, putem spune că doar o 
autoritate puternic centralizată, oricât de detestat este acum termenul, şi bine ierarhizată 
instituţional putea dispune de mijloacele necesare pentru întreţinerea, mobilizarea, 
desfăşurarea şi valorificarea tactică a unor detaşamente atât de importante de cavalerie. 
Modul cel mai probabil de a asigura efective atât de mari de cai de luptă, segment ce 
necesită, aşa cum am văzut, o selecţie şi pregătire specială, îl constituie creşterea cailor 
în herghelii mari, „regale”. Necesităţile identificate, arată că o astfel de intreprindere este 
indispensabil asociabilă unei dregătorii centrale79, în sarcina căreia mai pot fi puse şi 
atelierele specializate în confecţionarea harnaşamentelor şi unele ateliere de fierari.

Experienţa ecvestră a dacilor fost exploatată de armata romană prin încorporarea 
unei părţi a soldaţilor daci care au supravieţuit războaielor. Astfel sub Traian şi mai apoi 
sub împăraţii care i-au urmat, au fost constituite trupe auxiliare de daci constând atât în 

78  Un instrument de măsură în acest caz îl reprezintă unul din principiile desfăşurării războaielor 
ofensive, potrivit căruia armata de invazie este întotdeauna de două până la trei ori mai numeroasă. Armata 
romană, concentrată în vederea cuceririi Daciei, contabiliza nu mai puţin de 14 legiuni (70.000 de soldaţi) 
la care se adăugau numeroase unităţi auxiliare, astfel că întregul corp expediţionar atingea cifra de 150.000 
de oameni. Cf. Petolescu 2010, p. 135.
79  Criton vorbeşte despre de cei puşi peste cei care munceau <pământul> cu boii, alţii dintre cei din 
jurul regelui, erau rânduiţi <să se îngrijească> de fortificaţii (Geticele, 5, 2, - Lexiconul Suidas).
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formaţiuni auxiliare regulate de infanterie şi cavalerie (cohortes şi alae) cât şi în trupe 
auxiliare neregulate (numerus). Poate că cel mai important corp de cavalerie dacică, 
recrutat imediat după 106 p. Chr. a fost Ala I Ulpia Dacorum. Această unitate formată 
din aproximativ 500 de călăreţi daci (16 turmae a câte 32 de cavaleriști) a fost cantonată 
pentru mai multe secole în îndepărtata Capadocie80. Este foarte probabil ca despre această 
formaţie să ne vorbească şi Arrian (Ectaxis contra Alanos, I, 8) atunci când ne descrie 
ordinea de mărşăluite a trupelor romane în timpul unei campanii purtate împotriva 
alanilor81. Deși nu insistă în descrierea vreunei trupe, Arrian ne dă de înţeles că acea ala 
formată din daci ocupa un rol important în cadrul armatei din care făcea parte de vreme 
ce era însărcinată să păzească spatele coloanei de marş. O altă formaţie de daci, în care 
au fost recrutaţi şi călăreţi a fost Cohors II Aug(usta) Dac(orum) p(ia) f(idelis) (miliaria) 
eqq(uitata). Această unitate având în alcătuirea sa trupe mixte de infanterie şi cavalerie 
pare să fi staționat în Panonia, iar efectivele sale trebuie să fi fost compuse din 10 centurii, 
a câte 80 de infanterişti, plus 8 turmae a câte 32 de călăreţi82.

Dincolo de pragmatismul evident, care a dus la folosirea cailor în alimentaţie, 
industrie casnică şi război, calul a pătruns, prin polisemantismul vast cu care a fost investit, 
în mentalitatea şi universul spiritual al geto-dacilor. Edificarea regalităţii a dus neîndoielnic 
la adoptarea unei ideologii având la bază originea divină sau eroică a instituţiei regale, 
doctrină din care calul, atribut definitoriu al ipostazei ecvestre, făcea parte integrantă83. 
Iconografia având ca elemente centrale calul şi călăreţul – în care putem recunoaşte 
componente ale unor culte cu un evident caracter socio-structural, precum Cavalerul Trac 
şi Cavalerii Danubieni şi depunerile de cai în morminte, singuri sau alături de războinicii 
pe care i-au servit în viaţă84, arată valenţele sacre care conţin nobilul animal. Calul este un 
vehicul cu un destin inseparabil de al omului, ce apare ca modalitate de transport pentru şi 
către zei, dar şi pentru deplasare terestră, luptă şi vânătoare, activităţi cu multiple valenţe 
sociale85. 

Încercând o concluzie la volumul destul de mare de date, unele cunoscute, altele 
inedite, obţinute în urma acestui studiu şi excurs în istoria relaţiilor dintre cai şi oamenii 
care au trăit în spaţiul care este astăzi România, putem spune că aceste legături vin din 
vremuri ancestrale. Adoptat şi adaptat rapid, calul a ocupat o poziţie strâns conectată 
la mentalitatea războinică locală, puternic influenţată de experienţele ecvestre ale 
tuturor vecinilor. Prestigiul de care se bucura este puţin cunoscut, iar puterea cavaleriei 
războinicilor de la Dunăre abia întrezărită, dar a fost sigur un element constituent nu doar 
al arsenalului elitelor militare, ci şi o componentă esenţială a imaginii despre sine iradiate 
de către această elită.

Constanta prezenţă în iconografia locală nu este numai o moştenire pe care 
spiritualitatea geto-dacică a lăsat-o secolelor care i-au urmat, ci reprezintă şi finalizarea 

80  Petolescu 2010, p. 215-216.
81  Stadter 1980, p. 96.
82  Petolescu 2010, p. 217.
83  Sîrbu; Florea 1997, p. 101.
84  Sîrbu 2004, p. 42.
85  Fulger mss.
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unui ciclu al imaginarului, început pe pereţii peşterilor preistorice86. Ipostază în care, de 
această dată, apar împreună, om şi animal, în încercarea de a lega lumea fantastică de 
lumea reală. Acea lume reală în care războinicii geto-daci săgetau din goana calului.

Explicaţiile figurilor:
Planşa I
1. Pictura muralǎ din mormântul de la Kazanlăk. În aceste scene se regǎsesc războinici traci călare. 

Propunere de reconstituire. Cf. Webber 2003, p. 546, fig. 12/d; 12/e. 
2. Călăreţi geţi. Cultura Ferigele-Bîrseşti. Reconstituire grafică propusă de Radu Oltean.
Planşa II
1. Zona de recrutare a 

mercenarilor lui Cloilios şi probabila 
rută către Pydna.

2. Pinteni descoperiţi în aria 
geto-dacică. După Dima 2005.

Planşa III
1. Distribuţia geografică a 

pintenilor de cavalerie.
2. Distribuţia geografică a 

zăbalelor de tip tracic.
Planşa IV
1. Zăbala descoperită la 

Blandiana (jud. Alba).
2. Uneltele folosite pentru realizarea replicii.
3. Lingoul de metal folosit în experiment. 
Planşa V
1. Imagine din timpul confecţionării.
2-7. Componentele zăbalei.
Planşa VI
1. Componentele zăbalei finalizate.
2. Zăbala asamblată.
3-5. Poziţionarea zăbalei pe capul calului
6. Diverse tipuri de verigi omega. După Werner 1988, p. 86, abb. 13.
Planşa VII
1. Diferenţele de talie ale cailor, între Antichitate şi perioada modernă. După Elsner 2004, p. 20.
2. Cal rasa Huţul. După www.petshome.ro (24.03.2013).
Planşa VIII
1. Cavalerie dacică. Columna lui Traian. După Cichorius 1896-1900,Taf. XXXI.
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The horse has been a useful animal to man since time immemorial. If 
during Palaeolithic and Mesolithic it represented only a food source for the 
prehistoric hunters, the Neolithic societies, exploited horses in multifunctional 
ways domesticated. The populations living in the Eurasian steppes were the first 
to take advantage of the uses generated by horse taming. As a constant source of 
meat, horse hide and milk, these animals proved to be even more valuable when 
people began to use them for transporting goods and persons over longer and 
longer distances. Moreover, was the extensive exploitation of horses that allowed 
the steppe’s shepherds to live a semi nomadic life and achieve a high military 
standard. Among the Indo-European populations, the Thracians were known to 
be a different branch. Horse  breading by this numerous people, neighbour to the 
tribes of the steppes, could be traced archaeologically, through discoveries that 
attest an increasing role of the cavalry from one century to another, as well as 
through the written sources of the Antiquity. These sources, mainly Greek ones, 
often presented the Thracians as being a belligerent people, owners of thorough 
bred horses. The ancient authors also mentioned the Getae as neighbours of the 
Scythians, under the influence of whom they distinguished themselves as skilled 
horseback archers. 

The influences continued with the arrival of Celtic warriors in the area, 
who came from Central Europe spreading new fashions in military gear, and 
thus causing the transformation of Geto-Dacian harnessing equipment. This 
phenomenon became obvious once the ethnic-cultural synthesis between the two 
peoples took place, in the cultural group Padea - PanaghiurskiKolonii. Beginning 
with this moment, certain paraphernalia characterizing an elite cavalry began to 
spread in the area populated by the Dacians, such as pasterns and the Thracian 
snaffle. We’ve been trying to make a replica for this type of snaffle during an 
exercise of experimental archaeology. The actual testing of the piece revealed 
the fact that this model is superior to other types of snaffles, as far as horse 
control and manoeuvrability are concerned. 

Finally, we concluded that, in the light of archaeological discoveries, 
ancient sources and   archaeological experiments, the Geto-Dacian horsemen 
appear to have been warriors and professional horse riders, possessing exceptional 
harnessing equipment, excellence attained due to their long equestrian tradition, 
doubled by a remarkable military ingenuity. 

In this complex and permanently changing context, the horses had 
entered deeply into the Geto-Dacian mentality and spirituality, occupying an 
important place in the magic-religious beliefs and practices, a visible cultural 
heritage for the following centuries.
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Invitatul ediţiei:
       Adrian Bejan

Istoria românilor este, în primul mileniu 
creştin, o istorie a nuanţelor

 - Stimate domnule profesor, în îndelungata carieră universitară şi de cercetare 
arheologică pe care aţi parcurs-o, investigaţiile care au vizat extinderea cunoştinţelor 
asupra mileniului etnogenezei – mileniul I creştin sau “al marilor migraţii” – au ocupat 
un loc privilegiat. Unul din rezultatele directe ale acestui efort l-a constituit publicarea, 
în 1995, a volumului “Banatul în secolele IV-XII”. Ce alte repere bibliografice relative la 
acest orizont cronologic complex şi încă insuficient clarificat consideraţi că trebuie avute 
în vedere?
 - De acum aproape douăzeci de ani, de când am publicat volumul menţionat, 
cercetarea istorică românească a evoluat foarte mult şi în toate direcţiile – înţelegând prin 
aceasta atât epoci, cât şi procese, tendinţe sau alte aspecte de interes istoric. Dacă ne limităm 
doar la spaţiul sud-vestic al fostei Dacii preromane, care acoperă şi regiunea bănăţeană, aş 
menţiona câteva din sintezele arheologico-istorice produse de şcoala timişoreană, atât pe 
intervale cronologice mai largi, cât şi pentru perioade mai restrânse, cum sunt „Dacia sud-
vestică în secolele III-IV” de Doina Benea1, „Banatul în secolele IV-IX” de Mircea Mare2, 
„Aşezări rurale în Dacia romană (106-275 p. Ch.) - Schiţă pentru o istorie a agriculturii 
şi satului daco-roman” de Nicolae Gudea3 ş.a. La acestea se adaugă o suită de monografii 
ale unor situri arheologice, precum cea realizată de Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin 
Draşovean, Georgeta El Susi şi Gál Szilárd4, dar şi numeroase studii şi articole distincte. 
 - Putem vorbi, în această cercetare colectivă, de un set comun de obiective?
 - Diversitatea şi amploarea componentelor procesului istoric abordat, multitudinea 
faţetelor sale, au impus stabilirea unei metodologii ale cercetării în cadrul a două 
coordonate istorice fundamentale. Astfel, s-au avut în vedere: * continuitatea evoluţiei 
istorice interne a spaţiului românesc (implicit cel bănăţean) în intervalul primului muleniu 
şi primele secole din mileniul II; * evoluţia zonei sud-vestice a spaţiului românesc 
integrată unui mileniu de istorie europeană; * studierea diverselor aspecte ale existenţei 
în spaţiul românesc a populaţiilor migratoare, domeniu mult neglijat înainte de anii 1990. 
Ca urmare, au rezultat mai multe ipoteze de lucru, noi oprindu-ne în continuare asupra 
câtorva, evident cu accentul asupra realităţilor istorice ale Banatului perioadei.
 - Ne aflăm, fără îndoială în faţa unui proces de cercetare în curs, context în care 

1  Timişoara, 1996 şi 1999 (două volume)
2  Timişoara, 2004 şi 2005 (două volume)
3  Oradea, 2008
4  Timişoara-Freidorf. Cercetările arheologice preventive din anul 2006, Cluj-Napoca, 2011
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nu se pot formula decât concluzii de etapă. Sunt acestea de natură să aducă mai multă 
lumină asupra ecpocii şi regiunii, spre exemplu, în ceea ce priveşte starea de fapt de după 
aa-numita „retragere aureliană”?
 - Desigur. Intervalul cronologic dintre retragerea aureliană şi apariţia hunilor 
având caracteristici distincte, a fost numit de către cercetători “epoca daco-romană târzie” 
Cercetările arheologice din centrele urbane – pentru teritoriul bănăţean, cazul Tibiscum 
fiind exemplar - dovedesc că viaţa continuă aici fără ameninţare externă. Mai mult, se poate 
constata o solidaritate între romanitatea carpatică şi cea sud-dunăreană, rămasă în Imperiu. 
Legăturile cu Imperiul ale spaţiului fostei provincii au fost mai intense îndeosebi la primele 
două generaţii după retragere şi în perioada lui Constantin cel Mare, efect al politicii 
ofensive a acestuia 
în bazinul dunărean. 
Ca urmare, în secolul 
de după retragere, 
comunităţile locale şi-
au menţinut o parte din 
atribuţiile anterioare, 
continuând formele 
romane de or-ganizare 
bazate pe auto-nomie 
administrativă şi 
financiară, astfel încât 
dispariţia autorităţii 
centrale nu a produs 
d i s f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i 
majore la nivel local. 
 - Poate este 
util să precizăm că 
intervalul în discuţie 
este cel în care se derulează etapa decisivă a ceea ce numim astăzi etnogeneza românească 
– etapa sintezei daco-romane. Putem vorbi, în acest proces, doar de un proces de sinteză 
culturală sau şi de o componentă instituţională?
 - Comunităţile daco-romane, romanice şi apoi româneşti din spaţiul fostei Dacii 
preromane se relevă pe parcursul primului mileniu d. Hr. ca având o organizare teritorială, 
socială şi instituţional-juridică proprie. În acest sens, putem vorbi şi de o componentă 
instituţională. Organizarea populaţiei daco-romane şi apoi româneşti s-a îndreptat spre 
nuclee rurale, comunităţi de agricultori şi crescători de vite, ai căror membri, indiferent de 
modalitatea de obţinere a subzistenţei, se raportau la aceeaşi valoare perenă - pământul, ca 
principal mijloc de producţie de care se leagă indisolubil satul. Obştea (satul), ca realitate 
demografică specifică epocii postromane şi feudal-timpurii, a reprezentat o comunitate 
de muncă constituită iniţial pe baza legăturilor de rudenie şi ulterior pe baza criteriului 
teritorial. După retragerea aureliană, în fosta provincie a urmat o perioadă caracterizată 
prin ruralizarea treptată a oraşelor şi implicit revenirea la modul de organizare anterior 
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cuceririi şi păstrat parţial, zonal şi în timpul provinciei.
 - Tabloul continuităţii daco-romane nu exclude, ci se completează cu aspectele 
generate de fenomenul migraţiilor, aceste mişcări de populaţie şi, adesea, chiar redefiniri 
etno-culturale având arareori capacitatea de a se manifesta asupra întregului spaţiu de 
etnogeneză românească, dar putând juca, la scară locală, un rol mai însemnat. Cum 
stau lucrurile, spre exemplu, în cazul relaţiei dinre autohtonii Banatului post-aurelian şi 
sarmaţii Câmpiei Pannonice?

- Datorită situării sale între nord-vestul Peninsulei Balcanice, Câmpia Pannonică 
şi restul teritoriului românesc de astăzi, Banatul a avut, încă din preistorie, un rol istoric 
deosebit. El a reprezentat zona de sud-vest a Daciei preromane, fiind încă înainte de cucerirea 
romană unul din traseele prin care civilizaţia romană a pătruns în Dacia intracarpatică, 
fiind apoi integrat Imperiului şi aparţinând, în întregime sau parţial, provinciei Dacia.  
Procesul de romanizare a continuat şi după retragerea aureliană, prin relaţiile cu Imperiul 
roman reintegrându-se regiunea dintre Dunăre şi dealurile subcarpatice, iar pe tot cursul 
mijlociu şi inferior  al Dunării, realizîndu-se un sistem complet de fortificaţii; acum se 
refac drumurile, se restabileşte viaţa economică. Are loc reintegrarea măcar parţială a 
Banatului în cadrul Imperiului şi existenţa unui control imperial, dovedite prin viaţa 
intensă economică efectuată prin căile de comunicaţie din Banat, atestată de circulaţia 
monetară şi schimburile economice, dar mai ales prin pătrunderea, răspândirea şi 
organizarea creştinismului daco-roman şi a instituţiilor sale. În ceea ce-i priveşte pe 
sarmaţi, studiile noastre au avansat pe mai multe direcţii de cercetare. Una dintre ele viza 
evaluarea amplorii prezenţei dacilor pe teritoriul bănăţean şi relaţiile lor cu sarmaţii iazygi 
înaintea cuceririi romane. Din păcate, majoritatea cercetărilor privind această perioadă nu 
au fost publicate, printr-o tragică succesiune de decese ale celor care le-au efectuat: Florin 
Medeleţ, Marian Gumă, Liviu Măruia. O a doua direcţie a avut în vedere identificarea 
limitelor sud-vestice ale provinciei romane Dacia, iar în context, apartenenţa totală sau 
parţială a Banatului la Imperiu. Curentul dominant printre arheologii români este că avem 
de-a face cu o apartenenţă completă, dar s-au formulat, mai ales în ultimele decenii, şi alte 
opinii. În opinia mea, este necesară constatarea unor nuanţe zonale particulare, într-un 
context în care factorul dominant şi unificator rămâne cel al civilizaţiei romane.

- Este o observaţie care poate fi generalizată pentru întreaga perioadă a 
migraţiilor?

- În coordonatele sale generale, da. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că fiecare 
migraţie, fiecare grup antrenat în mişcare şi chiar fiecare generaţie din cadrul acestor 
grupuri reprezintă un caz particular. Fenomen de ample proporţii, migraţiile reprezintă 
peregrinarea, pe parcursul mileniului I şi începutul mileniului II d.Hr., în diferite zone 
din cadrul spaţiului fostei lumi romane şi în afara sa, a numeroase populaţii din Europa 
şi Asia, aflate în diferite etape ale stadiului de organizare tribală. Dintre acestea, unele au 
contribuit masiv la procesul european de etnogeneză, altele, având o existenţă limitată, 
au fost rapid asimilate sau împrăştiate, imprimându-şi amprenta în mai mică măsură 
sau deloc în structura etnică şi culturală a Europei. Migratorii sunt de obicei concentraţi 
în grupuri mici, în arii restrânse, de-a lungul unor artere principale de circulaţie, în 
vecinătatea populaţiei autohtone, fără însă a duce o existenţă comună. În aceste zone are 
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loc o cezură, o discontinuitate în cultura materială5, se crează enclave etnice. În cadrul 
reperelor generale ale relaţiilor dintre romanici şi migratori sunt de edificat raporturile 
de putere între băştinaşi şi “statele” (de fapt mecanismele de autoritate) create de unii din 
migratori. În plin proces de restructurare de la viaţa nomadă la cea sedentară, puternic 
influenţate de către Imperiul roman târziu şi apoi bizantin, organismele politice create de 
migratori, aflate în faza de confederaţii de triburi (centre de putere politică migratoare), 
nu au capacitatea de a efectua schimbări structurale în viaţa şi organizarea comunităţilor 
locale cu care vin în contact şi asupra cărora îşi exercită puterea politică. În cazul Banatului, 
acesta a fost integrat probabil centrului de putere hun aflat în Câmpia Pannonică, iar în 
timpul stăpânirii gepide puternicului centru de putere gepid de la Sirmium. Nu există 
suficiente dovezi arheologice care să indice existenţa unui centru de putere hun sau gepid 
pe teritoriul bănăţean. Mai mult chiar, Sirmium reprezintă el însuşi un puternic focar de 
civilizaţie romană, influenţându-i masiv pe noii veniţi, aşa cum o dovedeşte procesul de 
creştinare a gepizilor.

- Avem deci de-a face cu o realitate în mişcare, dinamică şi contradictorie chiar 
şi pentru observatorii conemporani. Cum se reflectă această realitate în pln arheologic?
 - Cu privire la relaţia spaţiului fostei Dacii preromane cu noile structuri  de 
putere ale migratorilor, în cartea “Barbari la Dunăre”6, profesorul Radu Harhoiu de la 
Universiatea din Bucureşti afirmă: „Noile structuri de putere apărute atât la Dunărea 
inferioară, cât şi la cea mijlocie după mijlocul secolului al V-lea, au dus la cristalizarea 
unor noi şi diverse expresii arheologice. Tipologia materialului arheologic este neuniformă 
şi exprimă structuri formale deosebite, determinate de diferitele arii culturale geografice: 
Transilvania, ca parte a bazinului Dunării mijlocii, Moldova, Muntenia şi Oltenia, ca părţi 
ale bazinului Dunării inferioare. Diversitatea şi nu uniformitatea sunt de fapt caracteristici 
ale imaginii habitatului, ale repertoriului formal sau decorativ”. Acelaşi autor constata, 
cu câteva pagini mai înainte: „Odată cu sfârşitul culturii Sântana de Mureş a încetat şi 
evoluţia culturală uniformă a spaţiului intra- şi şi extracarpatic al României – şi aceasta 
pentru mai bine de 1500 de ani”. Acceptând valabilitatea celor două afirmaţii, credem 
că este de analizat în ce măsură apartenenţa pe o anumită perioadă de timp a anumitor 
zone din spaţiul românesc  (în acest caz ne referim la spaţiul bănăţean) la centre de 
putere politică aflate în arealul Dunării Mijlocii este sau nu în măsură să rupă evoluţia 
comunităţilor  bănăţene de teritoriul etnogenezei româneşti şi de procesele istorice de la 
nordul Dunării de Jos. Considerăm că istoria românilor este, în primul mileniu d. Hr., o 
istorie a nuanţelor. Dincolo de diversitate, surprinderea existenţei  elementelor comune, 
a liantului definitoriu etnogenezei româneşti  în toate zonele fostei Dacii preromane este 
o sarcină pe care doar istoriografia românească poate şi are interesul de a o aborda şi 
rezolva, dacă nu dorim să ne întoarcem la etapele istorice anterioare, să ne întrebăm cum, 
de unde şi când au apărut românii pe acest pământ7.
5  O abordare a problemei, la Alexandru Madgearu, „Continuitate şi discontinuitate culturală la 
Dunărea de Jos în secolele VII-VIII”, Bucureşti,1997, pg. 197
6  Harhoiu, R., Spânu, D., Gáll, E., Cluj-Napoca, 2011, p. 51
7  La baza acestui interviu au stat articolele şi studiile distinsului nostru interlocutor, îndeosebi 
A. Bejan, Banatul în secolele IV-VI. Relaţiile spaţiului bănăţean cu goţii, hunii şi gepizii, cu bibliografia 
aferentă temei, în volumul „Arheovest, I, In memoriam Liviu Măruia – Interdisciplinaritate în Arheologie şi 
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Călin Timoc

Sarmaţii şi armata romană din Banat 
în secolul IV d. Hr.

Puterea militară a sarmaţilor în regiunea Banatului de azi a crescut simţitor spre 
sfârşitul secolului III d.Hr., după migrarea în teritoriul dintre Tisa şi Dunăre a roxolanilor 
şi alanilor1. Părăsirea Daciei de către împăratul Aurelianus nu le-a oferit acestora decât 
puţine posibilităţi de extindere spre est. Triburile germanice în număr masiv - în jur de 11 
triburi enumeră izvoarele – au ocupat spaţiul fostei provincii şi reprezentau o ameninţare 
permanentă nu doar pentru romani ci şi pentru vecinii lor tradiţionali2. Densitatea de 
aşezări în Banatul de câmpie, în secolele III-IV d.Hr. este una nemaintâlnită pentru alte 
epoci istorice. Dovezile arheologice sunt elocvente în acest sens, în teritoriul fiecărei 
localităţi fiind semnalate descoperiri romane târzii3. 

Situaţia sarmaţilor, crescători de cai, seminomazi s-a înrăutaţit în această perioadă, 
după cum ne relatează Ammianus Marcellinus. Istoricul a avut ocazia să-i vadă, ca 
participant direct la războaiele sarmatice ale lui Constantius II. Ei se înfăţişează împăratului 
într-o stare jalnică, slăbiţi şi zdrenţuroşi. Concluzia autorului antic este una relevantă 
când se referă la beneficiile obţinute de aceştia în urma ratificării înţelegerii de pace cu 
romanii: „După punerea la punct a acestor chestiuni, preocupările au fost îndreptate 
către sarmaţi, care erau demni mai degrabă de milă decât de ură. Este de necrezut câtă 
prosperitate le-a adus intervenţia noastră, încât trebuie socotit adevărat ceea ce a spus 
cineva că destinul este înfrânt sau ridicat de puterea principelui”4. Presiunea sarmată 
asupra graniţei dunărene a Imperiului Roman a rămas permanentă pe aproape întreg 
secol IV d.Hr., fiind înregistrate nenumărate intervenţii militare romane împotriva lor. 
Atât Constantin cel Mare cât şi Constantius II sarbătoresc mai multe victorii consecutive 
asupra sarmaţilor şi aliaţilor lor5. Adesea cvazii erau cei care aveau relaţii militare strânse 
cu triburile sarmatice din punga iazygă. În acesată alianţă de tradiţie, sarmaţii acceptau în 
cadrul atacurilor asupra Imperiului Roman să fie subordonaţi regilor cvazi6.

Totuşi nu este prea clar felul în care era organizată apărarea graniţei bănăţene 
a Imperiului Roman. Adrian Ardeţ considera că în majoritatea castrelor şi aşezărilor 
adiacente din Banat se constată o prezenţă romană efectivă în tot cursul secolului IV d.Hr., 
fiind aduse ca argument descoperiri monetare, de amfore şi de mici bronzuri a căror datare 

1 Dörner 1971, 12. 
2 Gostar 2007, 20.
3 Benea, Bejan 1993, 127-148.
4 Amm. Marcell. XVII, 12, 17.
5 Kienast 1996, 299-317.
6 Pitts 1989, 52.



54

se extinde şi în secolul următor7. Doina Benea într-un excurs ştiinţific similar ajungea la 
aceeaşi concluzie, sugerând la final reconsiderarea graniţei Imperiului Roman târziu, în 
zona Banatului. Aceasta trebuia să cuprindă şi zona montană de la Dunăre până la Tibiscum 
în provincia Dacia Ripensis8. Sigur, o astfel de limită a Imperiului Roman trebuia, în mod 
obligatoriu apărată de trupe, unităţi militare care să descurajeze infiltrările de neamuri 
barbare, în cazul de faţă sarmaţi. Pe lângă puţinele informaţii epigrafice, izvoarele literare 
atestă un comandament militar puternic format din contingente importante din legiunea a 
XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica organizat în zona Porţilor de Fier ale Dunării. Notitia 
Dignitatum vorbeşte despre sediul unui praefectus legionis la Dierna, iar la Drobeta una 
dintre cele mai importante fortificaţii din secolul IV d.Hr., auxiliile de aici: cuneus equitum 
Delmatarum Divitiensium şi Auxilium primorum Daciscorum aveau în frunte un tribunus 
militum, după cum lasă să se înţeleagă o epigrafă datată în această perioadă9.

Nicolae Gudea sublinia că realitatea 
din teren nu corespunde cu informaţiile 
furnizate de Notitia Dignitatum, iar 
prezenţa ştampilelor tegulare militare 
oferă un cu totul alt tablou10. Explicaţia, 
credem noi, constă in faptul că apărarea 
graniţei Imperiului Roman Târziu a fost 
gândită de Aurelian şi apoi de  împăraţii ce 
au urmat una destul de ofensivă. Unităţile 
militare lăsate în fortificaţii – capete de 
pod, dincolo de Dunăre nu sunt de limitanei 
ci mai degrabă comitatense. Între acestea 
poate cea mai mobilă pare să fie trupa de Equites Sagittarii. Unitatea apare atestată prin 
ştampile tegulare în fortificaţia de tip quadriburgium la Gornea, iar Notitia Dignitatum 
o plasează între trupele ce formează vexillationes comitatenses atât în Illyricum cât şi 
în Thracia, cu menţiunea că existau atât seniores cât şi iunores între arcaşi11. Prezenţa la 
Gornea, la un moment dat a acestor redutabili arcaşi – Equites sagittarii sub cura Italici 
praepositi - trebuie pusă după părerea noastră în legătură cu una din campaniile militare 
împotriva sarmaţilor ale reprezentanţilor dinastei constantiniene. Credem că această 
părere poate fi susţinută şi prin atestări epigrafice, dacă reconsiderăm textul inscripţiei 
găsită la Biserica Albă, localitate din Vojvodina (Banatul sârbesc), pe câmp, într-un loc 
în care nu s-au mai descoperit alte urme de epocă romană. Epigrafa este închinată zeiţei 
Victoria şi majoritatea cercetătorilor acceptă ideea că textul trebuie legat de un eveniment 
militar major12.

7 Ardeţ 2009, 120.
8 Benea 1996, 187.
9 Davidescu 1980, 175.
10 Gudea 1977, 38-89; IDR III/1, 32.
11  http://www.pvv.ntnu.no/~halsteis/ori001.htm
12  IDR III/1, 2.
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Victu(riae) sau  Vict(oriae) V(ictrici)
Vatern(ius)
Cas(s)ianu(us)
eq(ues) t(urmae) e(quitum) ?
5. N(umeri) S(urorum)

I. I. Russu, care s-a ocupat de interpretarea inscripţiei nu putea oferi o datare clară, 
dar sesiza faptul că textul este destul de neglijent realizat. Aspectul modest al epigrafei nu 
concordă cu importanţa divinităţii adorate şi a evenimentului în cinstea căruia a fost pusă. 
Doar dacă nu cumva epigrafa este de factură târzie, de secol IV d.Hr.!

La Drobeta, Lupus tribunus ridică un altar (ara) lui Iovi Co(ho)rtali, de mărimi 
modeste. Textul, chiar dacă monumentul era din marmură, prezintă un aspect neîngrijit, 
apropiindu-l mai mult de scrierea cursivă13.

Micul altar de la Biserica Albă nu diferă mult ca simplitate în comparaţie cu cel 
de la Drobeta. Pentru o datare târzie a piesei (după 213 d.Hr.) sugerează şi lipsa numelui 
complet al dedicantului, tria nomina, cu toate că originea lui era foarte probabil italică.

Luând în considerare acest aspect, al unei datări târzii a monumentului, textul, 
credem că poate fi lecturat şi altfel:

Victu(riae) sau  Vict(oriae) V(ictrici)
Vatern(ius)
Cas(s)ianu(us)
eq(ues) t(urmae) E(quitum)
5. N(umeri) S(agittariorum)

La Sucidava este cunoscută o unitate cu denumire oarecum similară: E(quites) 
N(umeri) C(onstantianorum)14. Chiar dacă la prima vedere există puţine şanse ca textul 
să fie mulţumitor elucidat, tocmai datorită sărăciei de litere inscripţionate suntem totuşi 
convinşi că despre Equites Sagittarii trebuie să fie vorba. Dedicantul subliniază calitatea sa 
de comandant prin menţiunea că este cavaler, semn că unitatea este una foarte importantă. 
Daca ar fi sa-i dăm crezare lui Titus Livius, asemenea comandanţi existau la început doar 
în fruntea escadroanele de cavalerie legionară15. Rămâne greu de stabilit de ce origine 
erau arcaşii călăreţi de la Gornea, deoarece în epoca romană târzie aproape întreaga 
armată era deprinsă cu mânuirea arcului şi săgeţii, îndeosebi trupele de cavalerie. Luttwak 
presupune că aceste unităţi de equites sagittarii erau în mare măsură trupe de clibanari sau 
cunei, cavalerie grea, organizate după model sasanid şi se dovedeau a fi eficiente mai ales 
împotriva popoarelor barbare din centrul şi vestul Europei16.

Locul în care a fost ridicat altarul în cinstea Victoriei poate să reprezinte un câmp 
de bătălie, unde romanii au repurtat o victorie împotriva barbarilor. Nu departe de Biserica 

13 Davidescu 1980, 175; Bondoc 2009, 64.
14 Bondoc 2009, 122.
15 Titus Livius, IV, 19.
16 Luttwak 1979, 229, n. 201.
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Albă, la Vrsac a mai avut loc o bătălie în anul 108 d.Hr. unde o vexilaţie de trupe romane, 
de pe aliniamentul Dunării a înfrânt o invazie sarmată-iazygă17. Nu este exclus ca această 
importantă intervenţie a celor din equites sagittarii să poată fi identificată cu una dintre 
manevrele de respingere a acţiunii sarmaţilor din 358 d.Hr., care urmăreau prin învăluire 
să surprindă armata de campanie a lui Constantius II, care prăda aşezările lor din zona de 
câmpie. Textul lui Ammianus Marcellinus este destul de clar: „Înspăimântaţi de proporţiile 
dezastrului, renunţând la planul de a se ascunde , sarmaţii s-au gândit ca, prefăcându-se 
că cer pace, să dea un atac prin surprindere din trei părţi, pentru ca ai noştri să nu poată 
nici să folosească atacul cu suliţa, nici să se apere de lovituri, nici să recurgă la fugă, ca 
ultimă soluţie în asemenea împrejurări”18.

Desele conflicte în secolul IV d.Hr. cu populaţiile sarmatice au obligat 
comandamentele militare romane să maseze trupe valoroase la graniţa Dunării de mijloc. 
Foarte probabil între acestea se numără şi Equites Sagittarii. Quadriburgium-ul de la 
Gornea nu era nepărat locul în care au staţionat călăreţii, fiind o locaţie mult prea mică 
pentru a adăposti o unitate de cavalerie. Materialul tegular cu ştampila unităţii nu este 
exclus să fi ajuns aici din alta parte. Probabil sediul principal era la Lederata, unde apare 
menţionată în Notitia Dignitatum un cuneus equitum sagittariorum19. Suntem de părere 
că acest izvor târziu, oricât de controversat ar părea, reflecta în linii mari o realitate a 
sistemului de apărare a Imperiului Roman târziu. Dinamismul şi evoluţia în timp a acestei 
defensive, Notitia Dignitatum nu avea cum să-l pună în evidenţă.
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Abstract:

The military power of the sarmatians has grow up to the end 
of the 3th century AD, becouse of the migration in Alföld of the 
roxolani and alani tribes. The gothic pressure of they teritory pused 
the sarmatians agains the roman Danube limes. The defense of the 
Roman Empire in this area was organised in such way that a good 
part of the troops, that we know here, are comitatenses and have 
a offensive structure. One of this is equites sagittarii. From the 
inscription from Bela Crkva we belive that this archers have defeat 
a sarmatian incursion agains the roman military positions.
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Claudia S. Popescu, Laurenţiu Nistorescu

Marginalii la problema 
limesului vest-dacic

 Dacă am afirma că problema valurilor romane din spaţiul crişano-bănăţean a 
stârnit un mare interes şi o dezbatere pe măsură în istoriografia română, ne-am afla în 
eroare. Lăsând la o parte faptul că subiectului nu i-a fost consacrată nici o monografie 
propriu-zisă şi că mai mult de două treimi din referinţele la temă ţin de palierul informaţiei 
rutiniere (menţiuni cartografice, rapoarte de săpătură arheologică, referinţe bibliografice 
în lucrări având alte obiective ş.a.), avem a constata că abordarea acestei probleme 
este limitată nu numai sub aspect cantitativ, ci şi structural. Aproape fără excepţie, 
intervenţiile la temă s-au mulţumit să se pronunţe, arareori printr-o desfăşurare exhaustivă 
a eşafodajului argumentaţional, asupra a doar două elemente conexe: data realizării şi 
comanditarul acestei mari investiţii, iar în subsidiar scopul local al construcţiei. În mod 
regretabil, aspecte precum durata de funcţionare a valurilor, implicaţiile procesului de 
edificare, raporturile cu hidrografia regională sau cu fortificaţiile contemporane, posibilele 
conexiuni evenimenţiale ş.a.m.d. au fost aproape complet ignorate – încă şi mai grav fiind 
faptul că în legătură cu cel mai important monument de mileniul I dintre Tisa şi Carpaţi 
nu s-au formulat nici măcar accidental prezumţii relative la impactul asupra organizării 
spaţiului antropic regional şi/sau a consecinţelor asupra geografiei umane din acest areal.
 Fireşte, nu ne-am propus să suplinim aici, nici măcar la nivel enunţiativ, aceste 
carenţe, ci doar să atragem atenţia asupra necesităţii de a construi o abordare globală a 
acestei teme de cercetare. Eficienţa unui astfel de demers este condiţionată de o formulare 
corectă a termenilor problemei, implicit de buna sa aşezare în context. Ca atare, vom 
schiţa, în cele ce urmează, coordonatele esenţiale ale acestui context.
 Limesul vest-dacic nu este o amenajare singulară1. Chiar dacă ne limităm 
la componenta sa materială de valuri-frontieră (nu cea mai importantă, după cum vom 
vedea mai jos), nu putem face abstracţie de faptul că structuri similare există pe spaţii 
largi în Europa, de la vest (Limes Germanicus şi Limes Rhaetiae) la est (Limes Alutanus, 
Limes Transalutanus, Limes Moesiae şi prelungirile acestuia spre gura Bugului de Sud). 
Toate aceste construcţii genistice sunt construite după o reţetă unică, exprimând o viziune 
unitară de securizare a teritoriului şi constituind, laolaltă cu Limes Britannicus (Zidul lui 
Hadrian), cordoanele de protejare a frontierelor naturale de pe Rin, Dunărea Mijlocie, 
Carpaţii Nordici şi Orientali, Munţii Armeniei şi, respectiv, aliniamentele defensive Limes 
Arabicus şi Limes Tripolitanus, un sistem global de gestionare a frontierelor. Fapt deosebit 
de relevant, aceste aliniamente se găsesc doar la frontierele Imperiului Roman din epoca 
1  Bibliografia acestui subiect este vastă, drept pentru care – mai ales în condiţiile în care problema 
este secundară în intervenţia noastră – ne vom limita să-i atribuim statutul de informaţie de notorietate
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clasică (mai exact, dintre domnia lui Hadrian şi cea a lui Gallienus)2 şi niciunde altundeva. 
Chiar şi numai acest set de argumente este suficient pentru a da valoare de certitudine 
prezumţiei că limesul vest-dacic este de origine romană şi a marcat pe teren frontiera 
imperială în spaţiul dintre Tisa şi Carpaţii Occidentali3.
 Nimeni, în afara Imperiului Roman nu a avut motivaţia, resursele şi 
oportunitatea să amenajeze acest sistem defensiv. În condiţiile tehnologice din 
mileniul I, amenajarea unor aliniamente de valuri precum cele din tronsonul banato-
crişan presupune mobilizarea unei forţe de muncă brută de mii sau chiar zeci de mii 
de oameni4, pe durata mai multor anotimpuri propice construcţiilor5 şi sub coordonarea 
unui însemnat corp ingineresc6. În plus, gestionarea limesului odată construit presupune 
existenţa unui aparat instituţional de anvergură, unitar şi capabil să furnizeze specializări 
multiple şi instrumente de disciplinare internă şi externă7. Avem a constata că nici una 
dintre populaţiile barbare care şi-au exercitat hegemonia în regiunea Dunării Mijlocii, de-a 
lungul mileniului I, n-a dispus de aceste mijloace şi n-au resimţit determinaţii care să-i 
constrângă să se angajeze într-un asemenea efort. Astfel, sarmaţii n-au dispus niciodată de 
o autoritate centralizată, care să poată mobiliza o asemenea resursă umană şi economică şi, 
respectiv, să asigure raportarea identitară la un teritoriu susceptibil să fie securizat printr-o 
fortificare globală. La rândul lor, hunii nu şi-au manifestat interesul de a se îngrădi într-un 
teritoriu restrâns, acţiunile lor desfăşurându-se la scară continentală, iar hegemonia lor în 
regiune a fost limitată la o singură generaţie – în vreme ce gepizii, succesorii lor politici 
pe acest areal, şi-au constituit centrul de putere la Sirmium, fiind astfel de neexplicat de 
2  Într-o etapă secundară din funcţionarea istorică a acestui sistem de limesuri, se constată o repliere 
a aliniamentelor de securitate pe frontierele imperiale din epoca dinastiei constantiniene, epocă în care 
pare să se încadreze şi aliniamentul clasic cunoscut la noi sub denumirea de Brazda lui Novac (ceea ce nu 
exclude nici aici existenţa unor antecendente)
3  Dacă topograful L. F. Marsigli înregistra valurile pe hărţile imperiale de la începtul secolului 
XVIII sub aceeaşi etichetă folosită şi în cazul limesurilor central-europene, Roemer Schanze, Griselini 
a optat să le considere de origine avară (Griselini 1984, pg. 223), în vreme ce Daicoviciu înclină să le 
considere dacice (Daicoviciu 1941, pg. 457-458). Totuşi, curentul dominant a înclinat balanţa, şi până în 
prezent, către originea romană a valurilor (Milleker 1899, pg. 96-97, Cucu 1927, pg. 7-9, Nischer 1934, pg. 
3 ş.a.), iar unii dintre autori care le cataloghează drept barbare admit că doar romanii dispuneau de logistica 
necesară pentru edificarea lor (Pentelly 1884, pg. 143-144, Borza 1942, pg. 379-380).
4  Evident, nu este vorba doar de costrângerea unor mari mase umane să participle la construcţie, ci 
şi de asigurarea unui amplu pachet de resurse economice, pentru transportul şi hrana lucrătorilor, asigurarea 
unor unelte şi materii prime etc.
5  Adăugăm că, în afara condiţiilor climaterice, era necesară întrunirea şi a unor condiţii de securitate, 
o astfel de mega-construcţie genistică neputându-se edifica în contextul ameninţării unor raiduri inamice. 
Această exigenţă implică faptul că o parte însemnată a forţei de muncă trebuia să fie furnizată de armată, 
care asigura atât descurajarea incursurilor, cât şi eşantioanele calificate de lucrători.
6  În pofida aparenţelor, zona estică a Câmpiei Tisei ridică numeroase probleme de natură tehnică: 
evitarea arealelor mlăştinoase (dominante în câmpia joasă de aici), traversarea unor zone deluroase cu rocă 
dură şi cu probleme de alunecarea solului, dar şi a unor râuri care-şi schimbă frecvent şi dramatic cursurile, 
rezolvarea problemelor generate de marile fluctuaţii ale nivelului pânzei freatice ş.a.m.d. 
7  Cităm aici pertinenta observaţie a lui Nicolae Gudea: „…limesul este un complex, un întreg, atât 
în sens longitudinal, cât şi în adâncime, incluzând drumurile spre şi înspre fortificaţii, sediile pentru unităţile 
militare (castrele), unităţile militare, sistemul avansat de fortificaţii mici de pândă şi chiar o serie de aşezări 
rurale (romane sau barbare)” (Gudea 2000, pg. 210-211)
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ce ar fi fost interesaţi să fortifice un teritoriu care nu încorporează şi sediul elitelor proprii. 
În fine, avarii nu şi-au limitat niciodată exercitarea autorităţii doar la spaţiul delimitat de 
limes şi, ca atare, n-au avut motivaţia să construiască în mjlocul propriului domeniu un 
sistem care nu le-ar fi adus nici un câştig de securitate.
 Obiectivul local de securizare al limesului vest-dacic: bazinul aurifer din 
Apuseni8. Prin contrast, autorităţile imperiale romane nu numai că au dispus de resursele 
umane, tehnologice şi economice pentru realizarea acestui obiectiv, ci au avut motivaţii 
care au depăşit semnificativ simpla problemă a securizării teritoriului. Cea mai importantă 
dintre acestea a fost protejarea exploatărilor din bazinul aurifer al Văii Arieşului, 
principala resursă de metal preţios din tot spaţiul european al imperiului şi unul din 
motoarele ascensiunii noilor elite imperiale9. În condiţiile în care acest obiectiv economic 
de maximă importanţă strategică a fost asigurat spre est şi nord printr-un redutabil sistem 
de fortificaţii (care includea şi municipiul Porolissum), ar fi cu totul ilogic să presupunem 
că ar fi fost neglijată apărarea pe flancul cel mai expus, cel vestic, ale cărui largi depresiuni 
şi trecători montane oferă un acces natural neproblematic. Faptul că, la un moment dat, 
acest sector al limesului septentrional a fost completat cu un tronson care închide la nord 
Câmpia Tisei10 (şi care, temporar, a redus importanţa limesului crişano-bănăţean, nu însă 
şi a limesului porolissensian) nu este de natură să pună sub semnul întrebării motivaţia 
primară a amenajării sistemului defensiv din stânga Tisei.

Două consecinţe are această observaţie. Cea dintâi închide discuţia asupra funcţiei 
exercitate de valurile romane din spaţiul banato-crişan, acestea fiind construite pentru a 
apăra Dacia, nicidecum pentru securitatea mereu nestatornicelor populaţii de pustă11, aşa 
8  Nu cunoaştem ca acest argument să fi fost, până în prezent, analizat în istoriografia temei. În 
capitolul din Istoria Românilor consacrat sistemului de apărare al provinciei Dacia, este formulată remarca 
oarecum surprinzătoare că “De la Micia până la Bologa (Resculum) pe Crişul Repede… nu se cunoaşte 
nici o fortificaţie romană, lanţul muntos formând un obstacol considerat suficient pentru această porţiune 
de frontieră” (Protase 2010-a, pg. 120). Spunem “oarecum surprinzătoare”, întrucât argumentul că lanţul 
muntos ar fi fost considerat suficient era invalidat de faptul că, în faţa Munţilor Maramureşului şi a sectorului 
median al Carpaţilor Orientali, care constituiau bariere naturale mult mai impozante, romanii au depus 
eforturi de fortificare însemnate, descrise de altfel în acelaşi capitol.
9  Cităm, în acest sens, exemplul împăratului Pertinax, care înainte de a accede (ce-i drept, pentru 
doar trei luni) în demnitatea imperială, a exercitat funcţia de procurator în Dacia, supraveghind personal 
exploatările aurifere şi asigurându-şi astfel o parte a mijloacelor necesare ascensiunii politice (Historia 
Augusta, Pertinax, 2, 4).
10  Pentru această completare, singura prezumţie cronologică demnă de luat în calcul este este a doua 
parte a domniei împăratului Marcus Aurelius: doar atunci, în contextul victoriilor repurtate în războaiele 
marcomanice din anii 166-168, autoritatea imperială se exercită efectiv, deşi doar pentru câţiva ani, asupra 
“pungii iazyge” (interfluviul Tisa-Dunărea mijlocie). De altfel, Marcus Aurelius este singurul împărat care 
iniţiază transformarea acestui teritoriu într-o provincie nouă (Sarmatia, care, laoaltă cu Marcomania, urma 
să fie adăugată Imperiului),procesul nefiind finalizat din cauza decesului împăratului şi a schimbării de 
politică pe care a marcat-o sucesorul său, Commodus. În urma abandonării acestui proiect, este de presupus 
că şi tronsonul nord-sarmatic al limesului şi-a pierdut utilitatea, fiind un fapt dovedit că nici o pătrundere 
migratorie dinspre nord în interfluviul Tisa-Dunăre nu a fost stânjenită în vreun fel în generaţiile şi secolele 
care au urmat.
11  Episoade precum cel descris de Ammianus Marcellinus, care consemnează explicit preocupările 
diferilor grupări sarmate de a schimba din când în când teritoriile deţinute, chiar şi cu preţul pierderii 
statutului de populaţie liberă (Ammianus XIX, 11, 5-6), sunt relevante pentru lipsa de interes a populaţiilor 
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cum încă se mai străduie să afirme o serie de comentatori. De aici rezultă, implicit, şi câteva 
coordonate cronologice legate de amenajarea şi gestioarea ulterioară a limesului. Astfel, 
construcţia sa iniţială trebuie plasată în epoca de organizare a provinciei nord-dunărene, 
elementele de context istorico-motivaţional conturând ca probabilitate maximă epoca lui 
Hadrian12, eventual prima parte a domniei succesorului acestuia, Marcus Aurelius. Cu 
certitudine, tronsonul care închide la nord interfluviul Tisa-Dunărea mijlocie nu a putut fi 
construit decât în scurtul interval dintre sfârşitul războaielor marcomanice şi ascensiunea 
la putere a succsorului lui Aurelius, Commodus, pentru că numai în acest interval a existat 
un control efectiv al teritoriului supus securizării şi, esenţal, numai în această scurtă 
perioadă a existat o motivaţie de natură să angajeze mijloacele logistice corespunzătoare: 
crearea efemerei provincii Sarmatia13. Investigaţiile arheologice au certificat, de altfel, 
concluziile analizei logico-istorice: în cercetările făcut de arheologi pe secţiunea de limes 
din zona Dumbrăviţa (nordul municipiului Timişoara)14, una dintre rarisimele cercetări 
sistematice asupra acestui limes, a fost pus în evidenţă suficient material de secol II15, 
încât să permită o încadrare cronologică fermă. Sub aspect cronologic, analiza logico-
istorică reclamă şi o a doua intervenţie majoră asupra limesului, o refacere de amploare, 
care a putut avea loc numai în vremea dinastiei constantiniene – când suveranii de la 
Constantinopol îşi stabilesc unul din centrele operaţionale pe Dunărea mijlocie; şi această 
fază a primit certificare arheologică16.

Cea de-a doua constă în faptul că suntem obligaţi, astfel, să reevaluăm frontierele 
politico-administrative ale provinciei Dacia Augusti, limita reală a controlului administrativ 
roman fiind de identificat nu pe crestele Apusenilor (aşa cum se consideră îndeobşte în 
prezent17), ci în faţa limesului militar, la o oarecare distanţă între acesta şi ansamblul 
din punga iazygă faţă de raportarea în termeni de proprietate la un teritoriu concret şi, implicit, faţă de 
apărarea acestuia prin sisteme de fortificare
12  Sub domnia acestui împărat, configuraţia teritorială a Imperiului Roman în bazinul Dunării atinge 
formula clasică: teritoriile sarmate, al căror statut rămăsese neclar în epoca lui Traian (Birley 2008, pg. 133), 
rămân în afara frontierelor, iar ţinuturile iniţial atribuite provinciei Moesia, eminamente getice, de dincolo 
de Limes Alutanus, foarte probabil amenajat în sincronism cu cel vest-dacic, cel porolissensian şi cel din 
piemontul Carpaţilor Orientali (Birley 2008, pg. 134, Protase 2010-b)
13  Birley 2008, pg. 176
14  Draşovean et alii 2004, pg. 7-20. Acest capitol, intitulat „Cercetările arheologice preventive de la 
Obiectivul I-Valul roman”, reprezintă una dintre puţinele analize consistente ale temei, abordarea fiind însă 
fatalmente concentrată şi circumscrisă proiectului monografic al ansamblului lucrării 
15  Luăm act de faptul că în mai multe puncte de pe valurile limesului (Timişoara-Freidorf, 
Dumbrăviţa, Cerneteaz, Opatiţa, Pişchia ş.a.) au mai fost semnalate de-a lungul timpului, în urma unor 
descoperiri întâmplătoare sau intervenţii arheologice, artefacte de secol II, fără a fi însă explicit legate de 
prezenţa limesului. Semnalăm, totodată, că în secolul II sunt datate şi elementele de limes din nordul şi estul 
provinciei Dacia Augusti, în particular castrele şi turnurile de pază (Marcu-Cupcea 2013, pg. 570) , dar şi 
limesurile sud-carpatice (Alutanus şi Transalutanus)
16  Dörner-Boroneanţ 1968, p. 7-16. Atragem atenţia aici, raliindu-ne observaţiei arheologilor 
timişoreni, că cele cinci valuri puse în evidenţă în această zonă nu sunt contemporane (Draşovean et alii 
2004, pg. 14). Unele intervenţii asupra valurilor pot fi prezumate şi penru epocile mai târzii, însă – şi-l cităm 
aici din nou pe Nicolae Gudea – “Nu trebuie o clipă uitat că acest tip de apărare (limes) a fost, chiar şi în 
cadrul scurtei perioade istorice căreia îi aparţine în întregime, într-o evoluţie permanent la toate elementele 
lui” (Gudea 2000, pg. 213)
17  Protase 2010-b
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de mlaştini care existau, în antichitate, dar şi până în epoca premodernă, în Banatul de 
câmpie, în bazinul Crişurilor şi în alte areale din Câmpia Tisei18. De altfel, la identificarea 
în limesul banato-crişean a frontierei militaro-administrative a provinciei Dacia Augusti nu 
există alternative: chiar şi partizanii prezumţiilor nesustenabile care atribuie paternitatea 
acestor valuri altor comanditari decât romanii sunt obligaţi de logică să admită că această 
limită certifică faptul că la est de ea se exercita o altă autoritate, imposibil de disjuns de 
provincia traiană19.

Ceea ce ne-am propus prin demersul de faţă este ca, depăşind problema atribuirii 
limesului din vestul Daciei, să punem în dezbatere modul în care acest ansamblu a 
influenţat evoluţia societăţii dintre Tisa şi Carpaţi, de-a lungul mileniului care a urmat. 
Extinderea intervalului luat în analiză la o mie de ani poate părea temerară, dacă nu 
chiar nejustificată. Ne grăbim să precizăm că avem, pentru această opţiune, un argument 
însemnat: în epoca „anului o mie”, exact pe acest limes sunt atestate cele mai importante 
centre politico-militare ale regiunii în discuţie - Timişoara şi Biharia/Oradea în primul 
rând, dar şi Arad, Vârşeţ sau Debreţin, fapt care ne obligă să ne punem problema dacă şi 
în ce măsură existenţa valurilor romane din Câmpia Tisei a influenţat apariţia, dezvoltarea 
şi dăinuirea acestor centre.

Asocierea acestor aşezări suprarurale cu limesul vest-dacic nu are nimic forţat. 
Pe întregul teritoriu al fostului Imperiu Roman şi de-a lungul frontierelor sale, creaţiile 
inginereşti, economice sau instituţionale de epocă romană (unele dintre ele preluate şi 
adaptate din perioade anterioare, cele mai multe însă produse în contextul generat de 
aşezământul imperial) şi-au perpetuat existenţa, fiind preluate şi transformate lent, adesea 
doar simbolic, de societăţile constituite pe fundament roman sau – în cazul frontierei – 
din joncţiunile sucesive ale Romaniei şi Barbaricumului. Cu rare excepţii, dictate mai 
frecvent de cauze eco-economice decât de voluntarismul actorilor politico-decizionali, 
centrele administrative ale antichităţii târzii s-au metamorfozat în nodurile decizionale ale 
medievalităţii, identităţile instituţionale ale provinciilor s-au reconfigurat mai lent sau mai 
rapid în regatele barbare, drumurile comerciale şi-au păstrat funcţiunea, făcând totodată 
obiectul competiţiei pentru controlul noilor autorităţi ş.a.m.d., iar societăţile din zona de 
impact a tuturor acestor realităţi în schimbare au prelungit în formule autoorganizaţionale 
mai elaborate sau mai rudimentare, în funcţie de contextul local şi de moment istoric, 
fundamentele instituţionale moştenite.

Este legitim20, aşadar, să prezumăm că un obiectiv de anvergura limesului vest-

18  Existenţa acestui ansamblu de mlaştini şi câmpii umede explică şi de ce inginerii romani au ales 
aliniamentul acesta al valurilor şi nu au folosit râul Tisa ca frontieră naturală: pe de o parte, acest râu putea 
fi foarte uşor traversat prin vadurile sale largi şi dese, iar pe de alta, comandanţii militari nu puteau risca, 
în situaţiile în care s-ar fi impus retragerea şi organizarea apărării în adâncime – aşa cum, spre exemplu, 
s-a întâmplat în mai multe rânduri în contextul războaielor marcomanice – să fie stânjeniţi în ariergardă de 
sistemul de mlaştini.
19  De altfel, în cazul tuturor celorlalte frontiere ale provinciei Dacia Augusti, se admite că limesul 
constituie frontiera administrativă, fapt care face cu atât mai puţin acceptabilă tratarea limesului vest-dacic 
ca excepţie.
20  Avem în vedere, desigur, o legitimitate de paradigmă ştiinţifică şi, în particular, de metodă de 
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dacic şi suprastructura organizaţională întemeiată pe acesta nu a dispărut pur şi simplu, ci 
a parcurs etape succesive de transfigurare, conservând însă elementele basic ale structurii 
moştenite. 

Este legitim21, aşadar, să prezumăm că un obiectiv de anvergura limesului vest-
dacic şi suprastructura organizaţională întemeiată pe acesta nu a dispărut pur şi simplu, ci 
a parcurs etape succesive de transfigurare, conservând însă elementele basic ale structurii 
moştenite. Or – şi revenim aici la diagnosticul pe care-l formulează Nicolae Gudea asupra 
naturii limesului22 – natura fundamentală, de sistem, a limesului imperial era constituită 
abia în plan secund de funcţia defensivă (de frontieră fortificată23), în prim-plan aflându-
se funcţiile de cale de comunicare şi, în cazul castrelor aliniate de-a lungul valului, de 
centre ale comerţului dintre interiorul şi exteriorul Imperiului. Aşa stând lucrurile, nu 
putem ignora faptul că centrele politico-administrative din acest spaţiu îşi fac apariţia, în 
epoca „anului o mie”, fără excepţie, ca aşezări fortificate cu funcţii polarizatoare ale unor 
organizaţii politico-militare regionale dependente de un coridor comercial preexistent.

Dispunem de câteva certificări ale acestei din urmă afirmaţii. Astfel, relatările 
ambasadorului Priscus Panites24 despre misiunea la curtea lui Attila arată că, în plină 
epocă hunocratică, coridorul de transport banato-crişean era deschis şi conta ca traseu 
privilegiat de circulaţie în regiune, în pofida schimbării de context politico-militar25. Nu 
există, practic, nici o posibiliate de a evita această interpretare: Priscus dă o descriere 
exactă a traseului urmat, care corespunde riguros drumului de limes: „... am călătorit pe 
un drum neted26, aşternut pe un şes, şi am trecut peste mai multe râuri navigabile, dintre 
care cele mai mari după Dunăre erau Drecon, Tigas şi Tiphisas27, pe care le-am traversat 
cercetare
21  Avem în vedere, desigur, o legitimitate de paradigmă ştiinţifică şi, în particular, de metodă de 
cercetare
22  Gudea 2000, pg. 210-211 (vezi şi nota 7)
23  Trebuie să luăm act că limesurile Daciei (ca, de altfel, şi celelalte limesuri de epocă imperial) 
au avut o contribuţie modestă în evenimentele care au pus la încercare securizarea teritoriului. În timpul 
invaziei carpo-gotice din primăvara anului 245, aliniamentele din faţa Oltului sunt trecute fără prea mari 
dificultăţi, iar pe data îndelungatei perioade de anarhie militară care a marcat “generaţia Gallienus”, avem 
a presupune că garnizoanele de pe limes nu şi-au mai exercitat misiunile, fiind puternic angajate în alte 
operaţiuni. În particular, limesul vest-dacic nu joacă nici un rol în succesiunea de evenimente din cursul 
secolului IV, care-i implică pe imperiali, sarmaţi, limiganţi, taifali şi goţi, iar în cursul veacului următor, al 
epocii hunocratice îndeosebi, avem a conchide că funcţia defensivă a limesului este cu totul absentă.
24  Misiunea demnitarului constantinopolitan are loc în anul 448 (Priscus, Ambasadele 3, cf. Popa-
Lisseanu 2007, pg. 281-283)
25  Poate nu este de prisos să amintim că acest fapt este explicit atestat şi de Tabula Peutingeriana, 
hată militară de secol IV pe care se află menţionat, în segmentul VII, tronsonul sudic al drumului de limes, 
mai exact, traseul Lederata-Apus Flumen-Arcidava-Berzobis. Despre caracterul hărţii şi datarea sa în epoca 
post-aureliană (NB. P Tabula Peutingenriana este consemnată capitalaă Constantinopol, inaugurată în anul 
330!), la Benea 2001, pg. 135-149
26  Indicaţia “drum neted” ne obligă să aceptăm că este vorba de un drum amenajat, iar precizarea că 
este într-o regiune de şes completează localizarea
27  Au existat mai multe propuneri de identificare a acestor râuri, invariabile fiind recunoaşterea 
Timişului şi Tisei (aceasta din urmă, confundabilă cu ultimul tronson al Mureşului, înainte de confluenţă); 
credem că este nerelevantă încercarea de a stabili o identitate neunivocă pentru fiecare dintre cele trei 
râuri menţionate, întrucât, în această regiune, hidrografia a cunoscut în fiecare epocă istorică transformări 
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în monoxile de care se folosesc cei care locuiesc pe malurile fluviilor28; peste celelalte ape 
am trecut pe plute, pe care barbarii le duc în care, pentru locurile acoperite cu bălţi29”30. De 
funcţionarea acestui drum comercial (dar şi politic) trebuie legată restabilirea autorităţii 
imperiale din sudul Banatului, pe care o atestă, un secol mai târziu, Novela XI a împăratului 
Justinian31: atât Literrata/Lederata, situată pe malul Dunării, cât şi Recidiva (cvasiunanim 
acceptată ca o formă coruptă a aşezării Arcidava32), poziţionată în adâncimea teritoriului, 
sunt contingente limesului, în primul rând sub aspect funcţional, dar şi în sens limitativ, 
de vecinătate geografică intrinsecă.

Deplasările tot mai frecvente ale unor mari armate barbare (cu precădere gepide, 
sclavine şi avare) în decursul secolelor V-VII sunt, la rândul lor, înlesnite de existenţa 
acestui coridor al limesului vest-dacic. O atestare explicită a preferinţei pentru această 
rută ne este furnizată de relatările lui Teofilact Simocata cu privire la episoadele războiului 
romano-slavo-avar din vara anului 60033: armata imperială traversează sectorul bănăţean 
al Dunării pe la Viminacium, sub comanda generalului Priscus, iar de-a lungul acestui 
coridor de transport este obligată să dea patru bătălii cu avarii. Pe acelaşi traseu are loc şi 
un al cincilea incident militar, de această dată între trupele imperiale şi gruparea de gepizi 
repliată la nordul Dunării după pierderea Sirmiumului, ultima lor capitală, în favoarea 
avarilor lui Baian. Numărul mare al contingentelor care se mişcă pe această rută34, precum 
şi îndârjirea cu care se confruntă taberele pentru controlul său şi, nu în ultimul rând, 
detaliile geografice reţinute de Simocata (traversarea Dunării, atacul de pe înălţimile din 
zona Vârşeţului, confruntarea de lângă lacul format de Timiş înainte de vărsare etc.) nu ne 
lasă alternativă la a localiza evenimentele de-a lungul limesului bănăţean35.
dramatice
28  Precizarea privind utilizarea monoxilelor converge cu constatările arheologilor că limesul (implicit 
şi drumul asociat) era întrerupt la confluenţa cu principalele cursuri de apă
29  Trimiterea la natura de câmpie umedă, mlăştinoasă, care au caracterizat ţinuturile de şes ale 
Banatului şi Crişanei în toate epocile premoderne, este evidentă
30  Nu putem trece cu vederea nici realităţile etno-demografice pe care le semnalează Priscus Panites: 
teritoriile traversate sunt dens locuite de populaţii de agricultori care locuiesc în aşezări stabile şi se disting 
de huni inclusiv prin alimentaţie şi limbă, identitatea romanică (char daco-romanică) a ausonilor - oricât de 
relativizată ar fi ea în reevaluările istoriografice recente - neputând fi pusă la îndoială, întrucât autorul este 
explicit: “… se silesc să grăiască sau limba hunilor, sau a geţilor, sau a ausonilor, şi anume aceia dintre ei 
care au de-a face cu romanii” (Priscus Panites, Ausonii 3, cf. Popa-Lisseanu 2007, pg. 282)
31  Popa-Lisseanu 2007, pg. 171-175. Novela este datată riguros în anul 535, dar situaţia la care face 
trimitere – readucerea cetăţilor nord-dunărene sub autoriatea imperială – este prezentată ca fiind cu puţin 
timp anterioară 
32  Localizată la Vărădia, Caraş-Severin. Castrul roman de aici este bine documentat. Reţinem şi 
faptul că Recidiva a fost asociată şi cu Vârşeţul, aşezare care, în orice caz, s-a aflat în acea epocă în chora 
Arcidavei.
33  Simocata VIII, 2-3. Ne raliem la observaţia formulată de H. Mihăescu privitoare la confuzia dintre 
râurile Tisa şi Timiş, în contextul celei de-a patra bătălii avaro-romane. 
34  În prima bătălie cad 300 de romani şi 4.000 de barbari; în cea de-a doua – 9.000 de barbari; în cea 
de-a treia – 15.000 de barbari, iar în cea de-a patra – o “mare mulţime” (Simocata, pg. 158-160). Numărul 
gepizilor surprinşi de romani este şi el impresionant; 30.000, în trei tabere. Oricât de discutabile ar fi cifrele 
în sine, este o certitudine că au fost angajate efective foarte mari, a căror deplasare şi aprovizionare (pe 
durata a cel puţin cinci săptămâni) reclamă existenţa unei facilităţi logistice pe măsură.
35  Acesta este singurul sens care se poate da expresiei “valuri avare”: anume, că avarii au controlat 
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Aceste antecedente fac ca realităţile descrise de textul lui Anonymus36 pentru 
cumpăna secolelor IX-X să fie privite ca o continuitate firească, organică, în evoluţia 
societăţi din vecinătatea limesului vest-dacic. Nu doar panorama geografică37 este riguros 
redată de notarul regelui Bela, ci şi succesiunea evenimenţială care a marcat regiunea: 
ocuparea de către ducele bulgar Kean, bunicul lui Salanus, a interfluviului Tisa-Dunărea 
mijlocie, simultan cu instalarea ducelui Morout (bunicul lui Menumorut) în Crişana. 
Astfel, existenţa explicit consemnată a formaţiunilor politice din preajma limesului – 
ducatul de Biharia al lui Menumorut şi ducatul de Morisena al lui Glad şi Ahtum – au 
în spate o istorie multigeneraţională, o legimitate internaţională (ele fiind angrenate în 
sistemele de alianţe care se formează şi se desfac în bazinul Dunării în acest turbulent 
secol IX, ceea ce presupune – iarăşi – existenţa unui coridor comunicaţional activ şi intens 
uzitat) şi, ceea ce ne interesează în primul rând aici, centre politice nemijlocit legate de 
valorificarea limesului: Biharea (centru care a migrat abia în secolul XIII către Oradea, 
în imediata vecinătate), respectiv, Morisena/Cenad (care s-a conexat, în condiţiile istorice 
date, atât cu Timişoara/castrul Tymes, cât şi cu Aradul/civitas Orod). Toate aceste centre 
intră, aşadar, în epoca „anului o mie” ca având un background consistent, nemijlocit legat 
de limes şi urmându-şi, de atunci şi până în prezent, parcursul evolutiv la lumina istoriei. 
Coridorul limesului, la rândul său, îşi prelungeşte funcţionarea pe parcursul întregului ev 
de mijloc, când este valorificat prin aliniamentul de donjoane Vârşeţ-Jebel-Timişoara-
Arad, pentru a deveni, ulterior, o axă de transport şi comunicaţie şi astăzi în uz. 

la un moment dat limesul, însă nu şi că s-ar fi aflat la originea sa.
36  Anonymus, The Gesta Hungarorum of Anonymus, Martyn Rady (trad.)
37  Principalele cursuri de apă ale regiunii – Dunărea, Tisa, Mureşul, Crişul, Timişul – sunt explicit 
menţionate
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Abstract:

The debate on the limes of Western Dacia came to a dead end 
when the issue of its builders was raised, although it already had a 
solution: only the Roman Empire had the motivation, the opportunity 
and the means to set up this strategic objective. The limes is not only 
an earth wall. It also includes roads, fortifications and neighbouring 
settlements. The main urban centres of the region between the 
Western Carpathians and the Tisza River owe their existence to this 
objective.
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Cartea dedicată barbarilor care au migrat pe teritoriul țării noastre face parte din 
seria: Istorie – Documente – Mărturii a editurii Argonaut. Semnatarii lucrării sunt specialiști 
consacrați prin contribuțiile lor științifice în domeniul migrațiilor de la sfârșitul antichității 
și a evului mediu timpuriu, cei mai reprezentativi la ora actuală pe care îi are România. 
Radu Harhoiu este un recunoscut specialist al goților, Daniel Spânu a scris înainte despre 
daci, costoboci, carpi, iar Erwin Gáll este un foarte bun cunoscător al hunilor, avarilor 
și slavilor precum și a ultimilor migrații de la cumpăna mileniilor. Demersul științific la 
care s-au angajat autorii în cele câteva zeci de pagini ale lucrării caută să sinteze nivelul 
actual de cunoaștere a acestor migrații barbare din primul mileniu pentru arealul țării 
noastre. De asemenea se poate lesne sesiza de la bun început că ei urmăresc sincronizarea 
celor prezentate cu cronologia și bibliografia ce se vehiculează în cercetarea europeană 
și pun astfel ordine în neconcordanțele în interpretarea unor descoperiri de pe teritoriul 
României.

Cartea debutează cu o foarte utilă structurare geografică a problemei migrațiilor. 
Autorii definesc foarte clar culoarele pe unde au pătruns migratorii pe teritoriul României 
dinspre stepa euroasiatică. De asemenea ei oferă și concordanțele toponimice pentru 
limbile germană și maghiară ajutând astfel cititorul să poată înțelege datele geografice 
prezentate în bibliografia străină la care se face referire. Acest lucru este absolut necesar 
deoarece tradiția cercetării migrațiilor pentru Transilvania este mai veche și mai bine 
reflectat de literature de specialitate germană și maghiară a secolului XIX-XX.

Utilă considerăm și definirea conceptului de barbar, precum și prezentarea triburilor 
vecine provinciei Dacia și a felul în care a evoluat cronologic modificarea demografică la 
nordul Dunării de Jos. Nu este ignorată nici influența romană asupra lumii barbare și mai 
ales fenomenului de aculturație pe care îl suferă multe din neamurile ce au căutat protecția 
Imperiului. Este însă discutabil faptul că au dispărut modelele cultural ale dacilor sau 
sarmaților în epoca post romană. Tocmai datorită efectelor profunde ale anarhiei militare 
de la mijlocul secolului al III-lea asupra economiei provinciale și retragerea administrației 
romane din timpul împăratului Aurelian va atrage după sine în scurt timp reîmpădurirea 
naturală a terenurilor agricole părăsite și orientarea romanicilor de aici spre modele 
economice barbare de trai, exploatând cu precădere pădurile și mlaștinile1.

Contribuția esențială a cărții după părerea noastră este că pune ordine culturile 
care definesc fiecare neam migrator, explică caracteristicile arheologice care pot defini 
(*  Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, 162 p., 73 fig. 
(ISBN 978-973-109-287-4)
1  Massimo Montanari, Foamea şi abundența. O istorie a alimentației în Europa, Ed. Polirom, Iaşi, 
2003, p. 33.

Călin Timoc

Barbari la Dunăre (*



70

într-o oarecare măsură etnicitatea acestor „intruși” și mai ales stabilește o cronologie clară 
și utilă pentru fazele mișcărilor barbare și a interacțiuni lor cu Imperiul Roman.

Nu sunt ocolite problemele terminologice și cele de fenomenologia migrațiilor, 
unde autorii aduc puncte de vedere noi puternic susținute de bibliografie străină. Sunt 
puse în discuție subiecte dificile cum ar fi unitatea / uniformizarea culturii material 
în cadrul culturii Sântana de Mureș - Cerneachov precum și termeni noi de reflexive 
pentru specialiști cum ar fi gotizarea dacilor liberi sau influența carpică asupra populației 
romanice din Dacia postaureliană.

Analiza la scară mare a descoperirilor permite celor trei autori o analiză macro a 
situației habitatului și mai ales observații de natură socială: felul în care se exprimă elitele 
în riturile funerare și care sunt ariile geografice unde pot fi sesizate centre de putere.

Există în lucrare și observații care nu mai sunt actuale, cum ar fi: discuția în jurul 
lui Omharus, posibil rege gepid. Nicolae Gudea, de curând a lichidat existența acestui 
lider barbar din literature de specialitate! Cercetătorul clujean ocupându-se de inele de 
nuntă bizantine, care se dădeau în dar mirilor observă existența în diferite tipuri și forme 
de scriere și abreviere a sintagmei grecești: OMONOIA, XAPIG, YGIA (de la Dumnezeu 
înțelegere, noroc și sănătate). Inscipția OMHARUNG de pe inelul de la Apahida face 
parte din această serie de urări scrise pe inelele de căsătorie2.

Foarte interesantă este partea în care se prezintă situația spațiului nord dunărean 
după prăbușirea limesului roman și mai ales cum această zonă se transformă într-o 
veritabilă ripa slavica. Adesea în discuțiile legate de transormările ce se petrec în diversele 
areale locuite de barbari este subliniată mereu expresia materială a practicilor funerare. 
Aceste carateristici fiind o veritabilă carte de vizită a migratoriilor în perpetual or mișcare 
și amalgamare cu alte populații. Astfel autorii au putut să observe fenomenul de hunizare 
a societății germanice, dar și de avarizare a gepizilor din Transilvania.

Nu este neglijată din cadrul descrierilor și componenta economică cu care vin 
acești migratori în arealul nord dunărean. Ultimii barbari de la finalul mileniului I sunt 
prezentați poate pentru prima dată în literature românească într-o temă integrată la o 
manieră atât de coerentă și sintetică. Este surprinsă foarte bine felul ân care acești noi 
veniți, războinici se sedentarizează și în scurtă vreme se și creștinează, comportamentul 
lor funerar schimbându-se radical.

Considerăm cartea un excurs științific foarte sintetic și bine structurat și 
proporționat, autorii reușind să ofere nu doar cititorului de specialitate ci și iubitorilor 
de istorie un tablou concret al stadiului în care se află cercetarea în arheologia primului 
mileniu, dar și concluziile care se pot trage în momentul de față pentru nivelul actual de 
cunoaștere.

Catalogul de descoperiri arheologice (foarte bine selectat) și planșele de la finalul 
cărții nu pot decât să întregească într-un mod științific și profesionist tabloul zugravit în 
text.

2  Nicolae Gudea, Christiana Minora. Studii, articole şi note în legătură cu creştinismul timpuriu din 
Dacia romană, Dacia postromană şi unele provincii vecine, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, p. 466.
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Daniel Haiduc

Arheovest I. Interdisciplinaritate în 
arheologie şi istorie

Revista Asociaţiei ArheoVest din Timişoara ne propune, în numărul inaugural din 
7 decembrie 2013 - data lansării sale, cu prilejul desfăşurării simpozionului internaţional 
omonim, organizat cu cncursul Universităţii de Vest - o colecţie bogată de articole din 
zona interdisciplinarităţii în arheologie şi istorie. Ne facem plăcuta datorie de a semnala, 
în cele ce urmează, pe cele convergente domeniului de interes al CSDR “Lucus”.

Lucrarea lui Dan Augustin Deac 
„Comunitatea isiacă din Callatis” prezintă 
un număr important de descoperiri 
arheologice care, coroborate, sugerează că 
în Callatis, pe malul vestic al Mării Negre, 
a existat o comunitate religioasă puternică 
dedicată adorării zeiţei Isis.

„Copii înhumaţi, copii incineraţi 
la geto-daci: descoperiri arheologice şi 
posibile interpretări”, lucrarea lui Valeriu 
Sîrbu şi Diana Dăvîncă, trece în revistă 
descoperirile arheologice ale osemintelor 
de copii, incinerate sau înhumate, realizate 
până în prezent în arealul geografic situat la 
nord de Balcani şi încearcă să să evidenţieze 
trăsăturile esenţiale ale acestora.

„O pafta din fier placată cu bronz, 
decoperită la Ardeu, jud. Hunedoara”, 
lucrare semnată de Ferencz Iosif Vasile, 
prezintă o piesă arheologică interesantă 
descoperită în anul 2011 în fortăreaţa 
Ardeu. Încadrarea într-o anumită grupă 

stilistică face ca prezenţa obiectului în acest loc să poată fi interpretată ca o dovadă a 
contactelor dintre daci şi culturile vest europene.

În lucrarea „Din secretele fructierei dacice”, Horea Pop analizează tehnica de 
realizare unor fructiere dacice descoperite în cadrul complexului arheologic situat pe 
dealul Măgura Şimleului, localitatea Şimleul Silvaniei, acolo unde campaniile de cercetare 
din anii 2007 – 2011 au evidenţiat prezenţa unui atelier metalurgic dacic.

Aurora Peţan analizează, în lucrarea „The water supply of Sarmisegetusa Regia’s 
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precinct”, date provenite din rapoarte de săpătură austriece datând de la începutul 
secolului al XIX-lea, mai puţin cunoscute sau nevalorificate suficient până acum, care 
oferă informaţii interesante în privinţa problemei alimentării cu apă a complexului 
Sarmisegetusa Regia.

Articolul lui Alexandru Hegyi „Cercetarea primei epoci a fierului în Banatul 
Românesc. Scurt istoric” face o scurtă incursiune în istoria cercetărilor despre prima epocă 
a fierului prin prezentarea unei serii de excavaţii arheologice binecunoscute în bibliografia 
de specialitate, cele care au dat nume grupurilor culturale specifice acestei perioade.

Un alt articol, „Cercetarea celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul Banatului 
Românesc în ultimul deceniu” de Andrei Georgescu, trece în revistă informaţiile recente 
referitoare la colonizarea celtică în Banat puse în lumină de cercetările sistematice realizate 
la Remetea Mare – Gomila lui Pituţ şi Unip – Dealul Cetăţuica.

„Situl arheologic de la Unip - Dealu Cetăţuica, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. 
Un istoric al cercetărilor”, lucrare semnată de Liviu Măruia, Lavinia Bolcu şi Florin-
Petru Horak, peezintă cronologic săpăturile efectuate de la descoperire şi până în prezent 
pe „Dealu Cetăţuica”, sit arheologic ce şi-a dovedit importanţa în ce priveşte înţelegerea 
istoriei vechi a zonei Banatului.

Acelaşi sit arheologic se afla în centru cercetării lui Alexandru Berzovan 
„Consideraţii privind gropile rituale dacice de la Unip - Unip - Dealu Cetăţuica, com. 
Sacoşu Turcesc, jud. Timiş (sec. I î.Hr. - sec. I d.Hr.)”, în care sunt discutate implicaţiile 
prezenţei acestor construcţii asupra înţelegerii tipului de comunitate dacică care a trăit în 
acel loc în secolul I d.Hr.

Lucrarea „Centurions of the III Flavia legion in Dacia” de George Cupcea oferă 
câteva consideraţii legate de viaţa şi cariera centurionilor legiunii IIII Flavia, legiune care, 
în scurta perioadă de cantonare în Dacia, a lăsat urme adânci în istoria provinciei, atât 
prin realizarea de construcţii militare şi civile, cât şi prin participarea activă a ofiţerilor în 
administraţie şi justiţie.

Doina Benea şi Simona Regep analizează în lucrarea „Unele observaţii privind 
amplasarea oraşului antic Tibiscum” anumite informaţii care ar putea ajuta la situarea 
mai precisă a municipiului Tibiscum, oraş antic format pe malul vestic al râului Timiş şi 
investigat în destul de mică măsură până în prezent.

Tot oraşul antic Tibiscum se află în centru cercetării Marianei Balaci Crânguş „Un 
fragment de stelă funerară de la Tibiscum”, în care este descris un obiect arhitectonic 
interesant aflat în peretele conacului Capra din Jupa, recent intrat în restaurare.

În lucrarea „Observaţii asupra unei inscripţii de la «Sub Cununi»”, Mirela Elena 
Lăscoiu pune în contextul prezenţei romane pe Valea Grădiştei o inscripţie descoperită 
în apropiere de Sarmisegetusa Regia şi zidită în prezent în gangul unui edificiu din 
Municipiul Orăştie.

„Între război şi pace: monumentele funerare ale militarilor din Dacia Romană”, 
lucrarea Ataliei Oniţiu, analizează un aspect interesant al prezenţei militare romane în 
această provincie şi anume epitafurile de pe monumetele funerare ale soldaţilor morţi pe 
câmpul de luptă sau în timp de pace, care dezvăluie informaţii despre această categorie 
importantă a societăţii din Dacia Romană.    
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Lucrarea „Archeological research in the Banat region at the end of the 19th century 
and the beginning of the 20th century” de Imola Boda şi Rada Varga îşi propune să 
ofere o perspectivă istoriografică interesantă asupra începuturilor cercetării arheologice 
pe teritoriul actual al României prin tene ca: limes-ul şi fortificaţiile, drumurile romane, 
descoperirile numismatice, monumentele epigrafice sau mineritul.

Studiul „Animal inhumations within settlements during the sarmatian period on 
the Western Plain (end of the 2nd century - first half of the 5th century AD)” realizat de 
Lavinia Grumeza prezintă detalii ale înhumărilor de animale din cadrul aşezărilor din 
Câmpia Panonică, pornind de la analizarea complexului 34 din situl 10 de pe tronsonul 
autostrăzii Arad-Timişoara, unde au fost găsite schelete de animale şi păsări.

Eugen D. Pădurean aduce în discuţie „Noi descoperiri arheologice la Groşeni – 
«Jidovina» (jud. Arad)”, articol în care prezintă în detaliu materialul arheologic descoperit 
în situl „Jidovina” şi care demonstrează o locuire medievală timpurie în zona respectivă.

Articolul lui Valentin Deleanu „Cercei semilunari cu arc interior şi proeminenţă 
alungită (forma 15 c Giesler, 11 Mesterházy)” descrie în detaliu un anumit tip de podoabă 
care se încadrează în cultura materială specifică mediului medieval timpuriu şi a cărei 
răspândire poate contribui la înţelegerea interferenţelor dintre mediul slav şi cel maghiar.

În „Strategie şi prestigiu. Incinte fortificate preistorice şi antice în zona trecătorii de 
la Marca (Valea Barcăului, jud. Sălaj)”, Ioan Bejinariu explică o parte din factorii care au 
determinat comunităţile umane să ridice, vreme de peste 1500 de ani, incinte fortificate în 
preajma trecătorii de la Marca, punct obligatoriu de trecere de pe valea Barcăului.

Lucrarea „Sistemul defensiv al cetăţii Saharna Mare (raionul Rezina, Republica 
Moldova) în lumina noilor cercetări interdisciplinare”, realizat de Aurel Zanovici şi Mihail 
Băţ, prezintă studiile interdisciplinare şi cercetările arheologice recente de la Saharna 
mare, care confirmă importanţa acestui centru militar şi administrativ locuit neîntrerupt 
timp de peste opt secole.

Felix Marcu şi George Cupcea propun, în studiul „Topografia limes-ului de nord-
vest al Daciei în zona castrului de la Bologa”, o analiză interdisciplinară care scoate în 
evidenţă poziţionarea turnurilor castrului şi elemente ale strategiei romane de apărare 
într-o zonă de frontieră dificilă.

Articolul lui Adrian Cîntar „Istoricul măsurătorilor topografice aplicate sitului 
Tibiscum (Jupa - jud. Caraș-Severin)” conţine planuri ale sitului Tibiscum, de la primul, 
publicat în 1876 în volumul Academiei de Ştiinţe Maghiare şi până la planurile produse de 
autori în anul 2012, în formate 2D şi 3D, dintre care unele nepublicate încă.

 În lucrarea „Pierre Lapie şi Dacia Romană în cartografia secolului al XIX-lea”, 
Florin Fodorean investighează similarităţile dintre harta Imperiului Roman realizată de 
Pierre Lapie în 1845, cea apărută în atlasul geografic al lui Louis Bonnefont din 1868 
şi informaţiile oferite de manualul de studii clasice al lui S.F.W. Hoffmann din 1835, 
comparând în acelaşi timp cele trei surse cu datele conţinute în Tabula Peutingeriana şi 
alte surse antice.

„Noi fortificaţii romane pe drumul imperial Lederata – Berzobis”, lucrarea lui 
Călin Timoc, încearcă să identifice, folosind imagini din satelit, posibilele amplasări ale 
fortificaţilor romane de-a lungul drumului imperial Lederata – Berzobis, drum folosit de 
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Traian în prima expediţie împotriva dacilor.
Articolul „A method for the evaluation of the dykes. Case study for «Athanaric’s 

Wall»” de Eugen S. Teodor şi Costin Croitoru propune metode obiective – vectorizări 
obţinute pe ortofotoplanuri şi prelucrare statistică a datelor – pentru a demonstra că „Valul 
lui Athanaric” nu poate fi un produs al proiectării romane.

Rodica-Mariana Ion, Radu-Claudiu Fierăscu, Irina Fierăscu şi Raluca-Mădălina 
Senin prezintă în lucrarea „Bisericuţele de cretă de la Basarabi-Murfatlar - aspecte 
ştiinţifice asupra stadiului actual” elemente istorice, de climat şi influenţă umană, 
informaţii despre structura şi compoziţia materialelor de construcţie, precum şi propuneri 
concrete de conservare-restaurare a acestui sit arhitectural.

Lucrarea „Ritual, artefact, symbol. Red deer antler sleeve in a complex from dacian 
fortress of Unip, Timiş county”, realizată de Corneliu Beldiman şi Marin Cârciumaru, are 
ca obiect analiza complexă a manşonului de corn de cerb descoperit în aşezarea fortificată 
multistratificată de la Unip, piesă relativ rară în cadrul repertoriului descoperirilor de 
artefacte geto-dacice de os şi corn.

În articolul „Arheologie experimentală. Pumnalul de tip sica”, Cătălin Borangic 
prezintă reconstrucţia prin metode tradiţionale a unui pumnal de acest tip, armă temută şi 
de prestigiu care constituie un reper în încercarea de stabilire a valorii şi rolului avut în 
societate de către elita militară căreia i-a aparţinut.

 „Banatul în secolele IV-VI. Relațiile spațiului bănățean cu goții, hunii și gepizii”, 
lucrarea lui Adrian Bejan, subliniază importanţa stabilirii relaţiilor de putere dintre 
localnicii din Banat şi entităţile politice create de unele populaţii migratoare, care nu au 
avut capacitatea de a realiza modificări structurale în viaţa şi organizarea comunităţilor 
locale cu care au venit în contact.

Studiul lui Eutimiu Ştefan Lifa „Aspecte privind organizarea societății autohtone în 
primul mileniu d.Hr.” se concentrează asupra autohtonismului obştii romanice de la nordul 
Dunării de Jos, caracteristică esenţială care a facilitat asimilarea elementelor alogene, 
constituind în acelaşi timp şi un mijloc eficient de supravieţuire.
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Sergiu Enache

Contribuţii la repertoriul arheologic 
al Banatului: Gătaia

Orașul Gătaia este situat în  sud-vestul României făcând parte din sudul județului 
Timiș, la o distanță de 52 km sud față de acesta. Coordonatele sale geografice sunt: 
latitudine nordică: 45°22`, longitudine estică: 21°25`1. Gătaia se învecinează la nord cu 
comunele Tormac şi Voiteg, în vest se află comuna Birda, în sud comunele Moraviţa şi 
Jamu Mare şi în partea de est judeţul Caraş-Severin.

Pe baza dovezilor existente, se poate afirma faptul că, pe acest teritoriu, existau 
vechi forme de așezări omenești, afirmație bazată pe descoperirea de la Șemlacul 
Mare, unde s-a descoperit o parte din dantura unui Elephas primigenius. Descoperirile 
aparținătoare neoliticului din zone apropiate Gătaiei (topoare de piatră șlefuită la Deta, 
ceramică specifică la Denta și Șoșdea) fac parte din culturile Tisa I, Tisa II și cultura 
Decea-Mureșului din eneolitic. În perioada de tranziție spre epoca bronzului apar urme ale 
culturilor Coțofeni și Baden-Pécel, perioada mijlocie a epocii bronzului fiind reprezentată 
de Cultura Periam-Pecica și Vatina. Pe versantul de nord al Văii Begului s-au descoperit 
vase ceramice hallstatiene2, precum și ceramică cenușie sarmatică. Tot pe Valea Begului, 
spre Șoșdea, se mai găsesc urme de furnale primitive, ce se pare că aveau ca sursă de 
materie primă minereurile de la Ocna de Fier, iar ca descoperiri monetare, o monedă 
romană din secolul I e.n. Primul din așa-numitele valuri romane începea la Mureș, atingea 
Begheiul, Timișul, de unde se continua spre râurile Birda și Bârzava trecând pe la vest 
de actualele localități Birda și Berecuța, continuându-se spre sud, întretăind actualele 
localități Butin și Jamu Mare și terminându-se în apropierea localității Vârseţ. Năvălirea 
popoarelor migratoare îi atinge și pe băștinașii acestor locuri, peste ei trecând pe rând 
goții, hunii, gepizii, avarii, pentru ca în secolele X-XI să înceapă pătrunderea maghiarilor3.

Prima mențiune documentară privind Gătaia este cea din anul 1323 referitoare 
la un anume Domokos, al cărui tată este trimis aici pentru delimitarea vetrei satului 
numit atunci Gothal sau Gothalö4. Capitlul din Arad ne informează că la 1343 se afla in 
proprietatea lui Ladislau Omeri și, mai apoi, în cea a surorii sale Clara fiind delimitată prin 
Gothal Inferior și Gothal Superior5. În timpul regelui Sigismund (1389-1437) e cunoscută 
pentru prima dată sub numele de Gatay, după unii cercetători, nume patronimic turco-tătar 
Gea-Gatay, de unde poate i se trage numele6. Tot acum apar și primele mențiuni despre 
<?> Niţov, 2004, p. 5.
2  Cireşan et all., 1972, p.53-54.
3  Cireşan et all., 1972, p. 53-56.
4  Bălaşa, 2002,  p. 185.
5  Nițov, 2004, p. 16.
6  Cireşan et all, 1972, p. 59.
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localitățile din apropiere. Șemlacul Mare este una din localitățile a cărei istorie se leagă de 
cea a Gătaiei prin existența la intersecția drumurilor dintre cele două, a măgurii vulcanice 
Șumig. În anul 1018, Bula de Aur a lui Vasile al III-lea Bulgaroctonul amintește că la nordul 
Dunării în Banat se găsiră și localitățile Grontson (Greoni) și Moraviskos (Șemlacu Mare) 
care au fost locuite de vlahi. După invazia tătară (1241) și moartea hanului Ogotai, regele 
Bela al IV-lea restaurează regatul și îl întărește prin construirea de cetăți: Caransebeș, 
Lugoj, Somlyo (azi Șumig). Cetatea Somlyo avea o deosebită importanță strategică, fiind 
amplasată pe Șumig, dominând tot teritoriul în jur până la Vrsac7, fiind posibilul centru al 
comitatului Caraș la 12008. În perioada stăpânirii otomane, Șemlacul devine reședință de 
nahye sub numele de Semlik9, Gătaia apărând ca oraș în defterele otomane10.

Cartografic, în însemnările lui Marsigli, Gătaia apare sub numele de Gataja fiind 
poziționată în districtul Bocșa, la conscripția din 1717 satul purtând același nume. Pe 
harta lui Mercy (1723-1725) este numită Gattey, cea a lui Griselini indică numele Gattay, 
iar în dicționarul lui Valyi apare ca Gattaia-localitate cu locuitori majoritari ortodocși11.

Din punct de vedere arheologic, arealul a fost cercetat până în 1989, atât prin 
cercetări de teren, cât și prin săpături sistematice de către profesorul Alexandru Rădulescu. 
În așezarea numărul 1 s-au depistat urme arheologice din secolul al IV-lea, din secolele 
VIII-IX și din evul mediu dezvoltat (XIV-XV). S-au identificat trei locuințe semiîngropate 
în sol cu vatră deschisă, locuirea feudală fiind datată în secolele VIII-IX12. Fusaiolele din 
lut ars descoperite indică cunoașterea meșteșugului țesutului, iar zgura de fier alături de 
cuțite și foarfeci arată activitatea de reducere și prelucrare a fierului. Așezării feudale îi 
precede stratigrafic o așezare de secol IV-V atestată prin ceramica cenușie și o groapă 
de proviizii conținând un mic depozit de unelte din fier, format din seceri și topoare. Tot 
aici s-a ”prins„ și un colț al unei locuințe datată în secolele XIV-XVIII13. Ca descoperiri 
izolate amintim celtul din bronz descoperit pe Valea Begului14. 

Diferitele repertorieri ale obiectivelor arheologice din localitate au avut la bază 
punctele Valea Begului și Valea Mâței. Prima dintre acestea se plasează în subunitatea 
Câmpiei Tormacului, netedă cu atitudinea de 90-100 m în V și 200-220 E15. În cadrul 
proiectului de cercetări de suprafață ”Gătaia-Valea Begului, Valea Mâței” s-au descoperit 
21 de așezări de sec. III-V d. Hr. din care 12 prezentând urme de zgură de fier în cantități 
mari. Topografic, așezările sunt dispuse pe terasele joase sau mai înalte și pe versanți 
văilor sau pâraielor, altitudinea medie situându-se în jurul valorii de 113 m.

În vechime, albia pârâurilor nu era colmatată și mlăștinoasă, acest fapt explicând 
locuirea din terasele joase ale albiei minore, zona fiind și mult mai împădurită în antichitate 
și în evul mediu, ceea ce dă o calitate superioară mediului. Majoritatea așezărilor sunt 

7  Cireşan et all, 1972, p. 58.
8  Rusu, 2007, p. 135.
9  Rusu, 2007, p. 145
10  Rădulescu, 2002, p. 66.
11  Crețan, 2006, p. 23.
12  Rădulescu, 1999-2001, p. 55.
13  Rădulescu, 1999-2001, p. 61.
14  Gumă, 1993, p. 253.
15  Micle, 2011, p. 208.
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dipuse pe latura nordică, iar gradul mare de locuire poate fi explicat fie prin dezvoltarea 
meșteșugurilor ce a dus la nevoia de materie primă (minereu de fier din zona Bocșa), 
fie prin fenomenul de roire datorat defrișărilor masive, ce a dus la dispersia așezărilor16. 
Pe Valea Begului s-au descoperit materiale ceramice Basarabi17, cât și așezări neolitice, 
”daco-romane” sau feudale. Valea Mâței este reprezentată arheologic, în cea mai mare 
parte de așezări așa-zise ”daco-romane”18. 

Actualele cercetări de teren au vizat zona împădurită a Gătăii ce se cunoaște local 
sub numele de Cotul Boilor, iar toponimic sub cel de La Pădure. Topografic, punctul 
La Pădure este așezat în NE Gătăii la o distanță de aproximativ 3 km S față de Valea 
Begului. Zona se află lângă pădurea din orașul Gătaia, fiind străbătută în partea de S de 
un curs al râului Bârzava, obiectivul fiind amplasat în terasa formată pe versantul drept 
al cursului (fig. 1). Zona discutată nu a mai fost cercetată până acum prin nici un fel de 
investigație arheologică invazivă sau noninvazivă. Ca repere de localizare avem la 1,62 
km SE biserica reformată din Sculea, la 1,28 km NE biserica penticostală ”Tabor”, iar la 
2,69 km SV crucea de hotar de pe Dealu Șoșdea (fig. 2). Ca reper hidrografic, posibilul sit 
este înconjurat din N, S și E de cursul permanent al râului Bârzava, în NV fiind îngrădit 
de calea ferată ce duce spre Șoșdea. Cursul de râu se află la aproximativ 70 de m față 
de sit. Altitudinea absolută la care se află situl este de 120 de metri. În partea de nord 
, Bârzava își formează un ”cot” -neidentificabil pe hărțile topografice din 1975- ce dă 
naștere unei mici insule. Fiind un teren în general plan, cu ușoare denivelări dispunerea 
față de soare nu este relevantă, lumina solară fiind distribuită egal. Starea terenului în 
momentul perieghezei era de teren cultivat cu urme accentuate de vegetație. Suprafața 
sitului este de cca 0,70 km cu coordonatele Google Earth: 45°26`25.20”N, 21°27`7.76”E. 
Tipul de așezare este deschisă, multistratificată datând din perioada secolelor III-IV d. Hr 
până în evul mediu dezvoltat fiind descoperite materiale ceramice specifice. Suprapunând 
harta iosefină din 1769-1772 peste imaginile satelitare Google Earth se poate observa că 
la aceea dată zona era mult mai împădurită, condițiile de viață și calitatea mediului fiind 
net superioare celor de astăzi. 

Din punct de vedere al toponimiei, denumirea sitului de pe hărțile topografice 
din 1975 indică clar zona forestieră, iar toponimul dat de localnici Cotul Boilor, ne 
poate duce cu gândul la o zonă de adăpat și pășunat animale, condițiile arealului vizat 
pretându-se pentru astfel de activități. Un toponim apropiat, reprezentând un nume de 
lan este Boroșoane- șes arabil la marginea căruia este un izvor. Cuvântul provine de la un 
antroponim popular însemnând soția lui Boroș19. Alte toponime sunt Șiretu sau Câmpu 
Mare, cel de al doilea reprezentând o suprafață arabilă mare. Coroborate, toate indicațiile 
toponimice ilustrează un mediu propice practicării agriculturii și creșterii animalelor, deci 
și înființării de așezări omenești. Apropierea față de apă și procurarea de lut de bună 
calitate au permis locuitorilor vechilor așezări olăritul și redusul minereului de fier ca 
meșteșuguri de bază. 

16  Micle, 2011, p. 208.
17  Gumă, 1993, p. 213.
18  Luca, 2005, p.166-168;  Benea, 1996, p. 254-258.
19  Crețan, Frățilă, 2007, p. 49.
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Materialele ceramice descoperite sunt numeroase, fiind atât medievale, cât și 
sarmatice, cu decor sau simple. Materialul ceramic medieval este cel mai probabil de secol 
XVI-XVII d.Hr., reprezentat prin buze și pereți de vas, decorul constând în linii paralele 
incizate sau linii paralele alternând cu șiruri oblice de câte cinci puncte incizate (fig.4). 
Ceramica sarmatică (buze de vas, pereți de vas, castroane și ”farfurii”) este specifică 
secolelor III-IV d.Hr., culoarea fiind gri-cenușie, iar decorul contând în linii paralele sau 
linii în val (fig.5). Topoarele din fier (fig.3) sunt probabil medievale cu gaură de înmănușare 
transverală și urme puternice de folosire, iar denarul roman datând din secolul IV d. Hr. 
de la Constans al II-lea este păstrat în stare foarte bună distingându-se chipul împăratului 
cu diadema pe cap și cuvintele Constans P F Aug pe avers, iar pe revers două Victorii 
afrontate, fiecare ținând în mână o coroană. Pe margine se disting cuvintele : Victoriae 
DD Aug (fig. 7). Moneda se datează între anii 347-348 A.D. Mărgelele sarmatice sunt din 
sticlă, opace, de culori diferite, albă, verde, respectiv albăstrui-verzuie și se încadrează 
în tipurile mărgelelor globulare V, Va-j Benea20(fig. 6). Tipul globular de mărgele se mai 
întâlnește și în colecția Muzeului Județean din Arad provenite din morminte sarmatice, 
Săcuieni (punctul Hord) (Muzeul Țării Crșurilor)-32 de mărgele albe, dar și în necropola 
din Cimitirul Ortodox de la Foeni- mărgele roșii, verzi și albe datate pe baza contextului 
în secolele II-III Tehnicile de confecționare folosite la astfel de piese, sunt probabil prin 
înfășurarea benzii de sticlă pe o bară de fier, forma lor fiind rotundă, dar și cu piese ușor 
deformate în timpul fabricării. Șlefuirea este longitudinală. O a doua tehnică presupune 
rotirea unei șuvițe de sticlă în jurul unei bare, fapt ce duce la apariția unor orificii de 
perforare mari21. O altă descoperire monetară este aceea a unui probabil as roman (fig. 8), 
conform dimensiunilor sale, el nefiind determinat datorită stării proaste de conservare. 
Singurul element vizibil și distinctiv într-o oarecare măsură este conturul profilului feței 
unui împărat, probabil, pe avers.

Fig. 1. Harta topografică 1:25.000 (1975) :

20  Benea, 2004, p. 189, fig. V, p. 289.
21  Benea, 2004, p. 235.
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Fig. 2. Imagine satelitară a sitului:
 

Fig. 3. Topoare probabil medievale

Fig. 4. Fragmente ceramice medievale

Boroșoanea
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Fig. 5. Fragmente ceramice sarmatice

Fig. 6. Mărgele sarmatice
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Fig. 7. Denar roman de la Constans al II-lea

Fig. 8. As roman nedeterminat
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