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„În acest loc se înălța în 
vechime orașul Zaad, ce a ars 
până la cenușă. Dar acum 
a mai rămas doar un câmp 
roditor, nu-i așa?” 

(Kahlil Gibran)





PREFAȚĂ

C ercetarea arheologică şi istorică a Daciei pre‑romane, deşi s‑a materializat în numeroase studii – 
unele de o remarcabilă valoare – nu a reuşit, totuşi, să acopere în mod uniform întreg teritoriul 

intrat în stăpânirea lui Burebista şi Decebal, ca urmare a stadiului diferenţiat al cunoştinţelor actuale 
despre vasta problematică a acestei perioade. Desigur, în centrul atenţiei s‑a aflat, cum era şi firesc, 
nucleul fortificat din zona Munţilor Orăştiei, unde s‑au desfăşurat şi cele mai de seamă evenimente legate 
de istoria statului dac. 

Printre regiunile cărora cercetarea le‑a acordat o atenţie mai redusă se numără şi cea a Mureşului Inferior, 
cu zona adiacentă a sud‑vestului Munţilor Apuseni, poate datorită şi poziţiei sale periferice, ceea ce a favorizat 
unele amestecuri etno‑culturale – nu întotdeauna lesne de descifrat. Cartea elaborată de tânărul cercetător 
dr. Alexandru Berzovan, arădean prin origine, actualmente ieşean, vine să umple această lacună istoriogra‑
fică. Autorul, absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, al unui master la Universitatea „Babeş‑Bolyai” 
din Cluj‑Napoca şi al unui doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s‑a remarcat deja prin 
contribuţiile importante pe care le‑a adus la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei dacice, îndeosebi din partea de 
vest a ţării, fiind autorul a circa 20 de studii, primite cu interes de către specialişti. Contribuţiile aduse atât 
în studiile anterioare, cât şi în prezenta monografie se bazează deopotrivă pe valorificarea unor materiale 
inedite din săpături mai vechi, aflate în diferite colecţii muzeale (îndeosebi din Arad şi Timişoara), ca şi pe 
rezultatele cercetărilor personale, întreprinse pe teren, în zona care face obiectul acestei cărţi. Monografia 
dedicată bazinului Mureşului Inferior şi sud‑vestului Munţilor Apuseni în perioada clasică a Daciei prero‑
mane are la bază teza sa de doctorat, susţinută în 2015 la Universitatea din Iaşi (sub coordonarea noastră), 
căreia autorul i‑a adus câteva modificări, vizând o structurare mai coerentă şi condensată a numeroaselor 
materiale prezentate. 

Cu toate că nucleul monografiei îl constituie prezentarea şi discutarea realităţilor arheologice şi istorice 
din regiunea vizată, totuşi autorul s‑a străduit să le integreze, mai ales pe baza descoperirilor arheologice, ca 
şi pe baza puţinelor informaţii oferite de izvoarele scrise, în contextul mai larg al istoriei şi arheologiei Daciei 
din perioada maximei sale dezvoltări (secolele I î. Hr. – I d. Hr.). Compararea datelor din zona studiată s‑a 
făcut îndeosebi cu realităţile din nucleul statului dac, situat în Munţii Orăştiei, dar şi cu informaţiile existente 
din alte regiuni ale Daciei, mai ales cu cele din părţile vestice ale regatului. Meritul acestor paralele constă 
în evitarea expunerii unor locuri comune, arhicunoscute, autorul punând accentul pe compararea datelor 
concrete de care a dispus din teritoriul studiat.

Elaborată în urma unor susţinute şi laborioase investigaţii cu caracter interdisciplinar, desfăşurate după 
o metodologie de vârf în cercetarea arheologică internaţională, lucrarea d‑lui Alexandru Berzovan, conţi‑
nând peste 400 de pagini, a fost structurată în zece capitole, la care se adaugă consideraţiile finale, bibliogra‑
fia, abrevierile, precum şi un număr de 88 de planşe, plasate la sfârşitul cărţii.

Paragraful referitor la metodologia cercetării, din cadrul primului capitol, oferă explicaţii despre modul 
în care a fost concepută cercetarea, ca şi despre realizarea corpusului descoperirilor. Amplul subcapitol dedi‑
cat cadrului geografic prezintă detaliat condiţiile de mediu care au favorizat o locuire densă în regiunea 
studiată, accentul punându‑se pe prezentarea microzonelor.

Istoricul cercetării (capitolul al doilea) prezintă, de‑a lungul celor patru secvenţe cronologice stabilite de 
autor, nu numai descoperirile caracteristice fiecărei etape, ci şi o serie de consideraţii asupra cadrului insti‑
tuţional care a favorizat / împiedicat desfăşurarea investigaţiilor arheologice.
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Capitolul cel mai consistent (al treilea) cuprinde „Repertoriul descoperirilor arheologice”. Ca studiu de 
caz, se adaugă un subcapitol dedicat vestigiilor pe baza cărora autorul a reuşit să reconstituie traseul „troia‑
nului” din Ţara Zarandului. Valoarea acestui repertoriu este sporită de fotografiile şi planurile siturilor (aici 
se regăseşte marea majoritate a fotografiilor incluse în text), ca şi de discutarea cu competenţă a hărţilor 
topografice şi ortofotoplanurilor (acestea devenind astfel nu doar adaosuri la text, ci adevărate izvoare carto‑
grafice). Efortul de sistematizare depus de autor se vădeşte şi în numeroasele tabele, prin care sunt prezentate 
materialele. 

Cataloagele repertoriului au permis efectuarea unor analize riguroase asupra întregului material pe care 
autorul l‑a avut la dispoziţie. Analiza începe cu datele referitoare la habitat (cap. IV), fiind prezentate tipurile 
de aşezări, precum şi construcţiile cu caracter militar şi civil. Principalelor ocupaţii ale populaţiei dacice din 
regiune le este consacrat un amplu capitol (V), fiind analizate dovezile referitoare la practicarea agriculturii, 
a creşterii animalelor, la meşteşugul ceramicii, confecţionarea textilelor, prelucrarea lemnului, metalurgia 
şi prelucrarea metalelor preţioase. În subcapitolul dedicat olăritului accentul s‑a pus îndeosebi pe loturi de 
materiale inedite, procesate de autor, oferindu‑se astfel o imagine mai amplă asupra tipologiei vaselor utili‑
zate de dacii din regiune, ceea ce a permis şi evidenţierea unor concluzii istorice cu privire la relaţiile pe care 
aceştia le aveau cu populaţiile învecinate. Scurte capitole (VI‑IX) sunt rezervate, pe baza datelor lacunare şi 
disparate provenite în momentul de faţă din zona studiată, elementelor de port, relaţiilor de schimb, struc‑
turilor sociale şi vieţii spirituale a dacilor din regiune. Ultimul capitol (X) este o reuşită încercare de racor‑
dare a teritoriul studiat la marile momente ale istoriei regatului dac, evenimentele fiind urmărite în ordine 
cronologică. Discuţii mai ample sunt consacrate analizei izvoarelor antice şi scrierilor moderne referitoare 
la două evenimente: presupusa expediţie romană pe Mureş din vremea lui Augustus şi acţiunile militare 
care ar fi putut avea loc pe valea Mureşului în timpul războaielor daco‑romane. De asemenea, sunt analizate 
conflictele dintre daci şi iazigi, care s‑au putut desfăşura şi în zona respectivă.

Consideraţiile finale rememorează principalele aspecte dezbătute în monografie, subliniind‑se atât nou‑
tăţile aduse, cât şi problemele rămase în suspensie. Prezentarea întregii problematici, ca şi concluziile la care 
ajunge autorul se bazează pe o documentarea de calitate şi o bună pregătire teoretico‑metodologică, aşa cum 
dovedeşte şi ampla bibliografie utilizată. 

Monografia se remarcă printr‑un accentuat caracter de originalitate, introducând în circuitul ştiinţific un 
valoros material inedit, prezentat şi interpretat printr‑o metodologie modernă. Ca mod de elaborare, cartea 
reprezintă o reuşită sinteză, care lipsea literaturii arheologice din România referitoare la perioada dacică. 

Nicolae URSULESCU



CUVÂNT ÎNAINTE

S ubiectul volumului, care reprezintă teza sa de doctorat, este bine ales, cel puțin din două motive: pe 
de o parte, fiindcă nu există nici un studiu de sinteză asupra zonei şi perioadei abordate şi, pe de altă 

parte, e necesar să existe cât mai numeroase monografii zonale înainte de a se scrie sinteze despre anumite 
fenomene cultural‑arheologice, altfel ultimele sunt lipsite de substanță. 

Dificultățile întâmpinate de autor n‑au fost puține, întrucât este una din cele mai vitregite zone din țară 
în privința cercetării şi valorificării ştiințifice a vestigiilor din a doua epocă a fierului. Deşi în zonă se cunosc 
multe şi variate tipuri de situri doar în puține au fost întreprinse săpături de amploare (Pecica, Săvârşin, 
Cladova) şi doar primul dintre ele a beneficiat, până acum, de o publicare monografică, şi aceea incom‑
pletă. În plus, autorul a întâmpinat alte trei dificultăți majore: există puțină documentație de şantier, marea 
majoritate a pieselor nu au date stratigrafice ori despre complexele în care au fost descoperite şi nu a avut 
acces la o serie de materiale şi informații despre unele situri importante, care încă îşi aşteaptă valorificarea 
monografică (de ex., Săvârşin, Cladova). D‑l Alexandru Berzovan a căutat să suplinească aceste dificultăți 
prin parcurgerea tuturor informațiilor deja publicate, prin studierea documentației şi a materialelor de pe 
şantierele unde a avut acces şi prin intense şi repetate deplasări în teren, atât pentru verificarea datelor, cât şi 
pentru identificarea de noi vestigii. Apoi a comparat informațiile bibliografice cu cele din muzee şi din teren 
pentru a încerca să extragă toate datele posibile.

Demersul esențial este clar exprimat de autor în Introducere: „Cu atât mai mult devine limpede necesi‑
tatea unui demers care să completeze, în măsura posibilului, aceste goluri şi să contribuie la creionarea unei 
imagini de ansamblu a acestui areal, pornind atât de la realitățile terenului şi de la materialul arheologic 
existent în muzee. Nu ne‑am propus însă prezentarea unei simple variante îmbunătățite a unor lucruri deja 
cunoscute, ci ne‑am propus să mergem chiar mai departe – „progress lies not in enhancing what it is, but in 
advancing towards what will be” (Kahlil Gibran).” (p. 1).

În Istoricul cercetărilor, împărțit în patru perioade, logice şi după părerea noastră, se prezintă atât pro‑
gresul cercetărilor arheologice, datorat unor pasionați ori arheologi, dar şi limitele şi neîmplinirile fiecărei 
etape, în special lipsuri mari în documentația de şantier şi în publicarea monografică ori de rapoarte gene‑
rale privitoare la săpături, cu planuri, profile şi materiale pe complexe.

Repertoriul arheologic, împărțit în trei secțiuni – stațiuni, troianul Zarandului, tezaure şi descoperiri 
monetare – este principala şi esențiala realizare a autorului, nu numai ca volum, dar şi ca valoare adăugată 
cercetării arheologice.

Repertoriul este structurat pe principalele tipuri de situri, monumente, descoperiri şi artefacte, 
informațiile din fiecare din ele fiind prezentat detaliat, pe baza unei fişe standardizate. În plus, fiecare sit 
este însoțit de o bogată ilustrație de teren, cu fotografii, hărți şi date topografice preluate cu GPS, astfel că de 
acum ele pot fi uşor identificate. 

D‑l Alexandru Berzovan observă, pe bună dreptate, că descoperirile se grupează în câteva zone, anume între 
Arad şi Tudor Vladimirescu, în zona Pecica, la pătrunderea Murşului în câmpie ori în Munții Codru‑Moma.

Din păcate, aprecierile, la cel puțin jumătate din situri, nu se bazeză pe nici un tip de săpături arheo‑
logice, ci doar pe periegheze, astfel că e dificil de stabilit ce tip de sit a fost acolo; chiar la siturile trecute la 
cetăți ori aşezări fortificate numeroase sunt cazurile când sistemul de fortificație e doar presupus, iar epoca 
este incertă. Desigur, această situație nu e de reproşat autorului, dar veridicitatea analizelor şi aprecierilor, în 
multe situații, rămâne sub semnul întrebării.
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Ca să nu mai vorbim de faptul că din zona avută în vedere nu se cunoaşte nici o descoperire funerară 
certă. Desigur, e cunoscută raritatea descoperirilor de necropole şi morminte din perioada sec. II a. Chr.‑I 
p. Chr., din toată aria locuită de geto‑daci; surprinzător e însă faptul că nici din contexte nefunerare (aşezări, 
gropi izolate, câmpuri de gropi) nu se cunosc nici un fel de oseminte umane, fenomen des întâlnit în alte zone.

Toate sistemele de fortificare cunoscute sunt constituite doar din şanțuri cu valuri, foarte probabil pre‑
văzute cu palisade, ori chiar ziduri din lemn şi pământ. Surprinzător e faptul că nu se cunosc cetăți cu ziduri 
din piatră, deşi o bună parte din ele se află în zone montane, fapt remarcat de autor, care pune această situație 
pe seama resurselor economice reduse ale aristocrației locale. Poate că ar trebui luat în considerare şi faptul 
că nu era necesar să se investească atâtea resurse umane şi economice în lipsa unor necesități practice locale.

Utilă este prezentarea şi analiza fortificației liniare denumită „Troianul Zarandului”, d‑l Alexandru 
Berzovan optând pentru realizarea şi datarea acestuia în sec. I p.  Chr., ca măsură de apărare împotriva 
sarmaților iazygi. 

Bine realizat este Repertoriul tezaurelor și descoperirilor monetare, unde au fost adunate şi unificate 
informațiile din diverse surse, expresivă fiind, în acest sens, analiza tezaurului de la Șilindia, de circa 800 
monede.

În următoarele trei capitole, anume Aspecte privind habitatul și locuirea, Ocupații și meșteșuguri şi Portul, 
se observă evidenta sărăcie a informațiilor din teren, astfel că multe din considerațiile d‑lui Alexandru 
Berzovan se bazează şi pe posibilele resurse din zonă şi pe logica istorică.

Nici în privința ocupațiilor şi meşteşugurilor informațiile nu sunt prea bogate ori variate. Chiar numărul 
uneltelor descoperite în situri este destul de redus şi puțin variat, chiar dacă avem în vedere depozitul de la 
Chesinț. Doar atelierul de la Pecica mai „animă” puțin situația din zonă. 

Numărul pieselor de port şi toaletă descoperite – ori doar publicate – este, iarăşi redus, astfel că se pot 
face puține considerații despre acestea.

Contribuții cu adevărat interesante are dl Alexandru Berzovan în privința tipologiei şi analizei vaselor 
ceramice, bazate pe o bună cunoaştere a tehnicilor de modelare, ardere şi ornamentare, ca şi de utilizare a 
acestora. Tipurile de vase şi variantele acestora beneficiază de o prezentare şi o analiză detaliată, cu trimiteri 
valide la ilustrație.

Nu există, după opinia noastră, suficiente dovezi şi argumente că fructierele au avut, cu precădere, un rol 
ceremonial, utilizându‑se la banchete ori alte ocazii. Argumente? După borcan, fructiera este cel mai răs‑
pândit tip de vas, fiind descoperit în aproape toate spațiile de locuit, întrucât era comod de utilizat datorită 
piciorului, astfel că putea fi pus direct de pe podea. Desigur, unele piese, poate cele de mare capacitate ori cu 
decor deosebit, au putut fi utilizate, îndeosebi, la ceremonii, inclusiv funerare. Raritatea unor forme locale – 
ex., bolul cu decor în relief, amfora, krateros‑ul – este explicabilă prin distanța față de centrele elenistice şi 
puținele relații cu dacii extracarpatici.

În capitolul Schimburile, deşi succint, autorul se ocupă de câteva probleme importante. 
Suntem în acord cu dl Alexandru Berzovan că nu poate fi vorba de o circulație monetară în zonă, extrema 

raritate a pieselor de bronz şi prezența monedelor aproape numai în tezaure fiind argumentele decisive, iar 
societatea locală nu ajunsese, încă, la acest nivel în arealul studiat. Desigur, e posibil ca elitele să fi utilizat 
monedele pentru obținerea unor produse de lux.

Nici relațiile cu celții scordisci ori cu sarmații iazygi nu sunt prea bine documentate, piesele ori influențele 
acestora în inventarul local fiind puține. De altfel, surprinzător de puține şi variate sunt şi importurile 
romane, cu excepția monedelor, dar acestea au o altă semnificație.

În capitolele Societatea şi Spiritualitatea sunt analizate, cu atenție, puținele (cu excepția sanctuarelor de la 
Pecica) descoperiri – edificii, complexe ori artefacte – care pot fi asociate acestor problematici.

În Istoria militară se analizează numeroase probleme, din care doar unele pun în discuție descoperiri şi 
evenimente petrecute în zona ce a constituit subiectul volumului. Este notabil faptul că autorul manifestă 
prudență față de o serie de teorii care nu‑şi au baza documentară şi argumentația necesară.

Celții sunt documentați în zona Aradului, cel mai devreme, de la mijlocul sec. IV a. Chr., iar plecarea lor, 
cândva în al doilea sfert al sec. II a. Chr., poate fi determinată atât de fenomene interne, petrecute în interi‑
orul comunităților, cât şi de presiunea dacilor, venită din numeroase direcții. 
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Oricum, nu există dovezi despre comunități mixte celto‑dacice; desigur, căsătorii mixte au putut exista, 
dar „etnicitatea culturală” a unor indivizi poate fi, eventual, sesizată doar cazul în mormintelor, pe baza ritu‑
alurilor şi a inventarului, ori morminte din această perioadă nu cunoaştem, încă, în zona avută în vedere.

Alte subiecte abordate sunt o discutată expediție punitivă romană pe Mureşul Inferior, pe care autorul 
o respinge, în lipsa unor dovezi concludente, ori disputa dintre daci şi sarmații iazigi privitoare la anumite 
teritorii.

În Considerații finale observația esențială a d‑lui Alexandru Berzovan este că în momentul de față des‑
coperirile arheologice, pe baza datelor publicate, nu ne pot furniza o imagine coerentă privitoare la evoluția 
istorică a zonei în perioada avută în vedere. Cu toate aceste neajunsuri, el consideră utilă această reevaluare 
critică a informațiilor arheologice, atât pentru a evidenția stadiul cercetărilor, cât şi pentru a oferi repere 
pentru noi cercetări arheologice, concluzie cu care suntem de acord.

Observațiile, analizele şi concluziile autorului sunt bine argumentate şi echilibrate, exprimate într‑un 
limbaj corespunzător, bazate pe o bună documentare şi cunoaştere a realităților cultural‑arheologice din a 
doua epocă a fierului din zona abordată. 

De altfel, d‑l Alexandru Berzovan este deja un bun cunoscător al realităților cultural‑arheologice şi isto‑
rice din a doua epocă a fierului din partea de vest a României, numeroasele comunicări la sesiuni ştiințifice 
şi articolele publicate fiind dovezi concludente în acest sens. 

Ilustrația este de bună calitate; de remarcat sunt atât imaginile Google Earth prelucrate, cât şi desenele 
pieselor, bine aranjate în planşe şi uşor de urmărit. 

D‑l Alexandru Berzovan stăpâneşte instrumentele de analiză ale cercetării arheologice, dă dovadă de un 
ascuțit spirit de observație, deseori critic, dar exprimat într‑un limbaj academic. Desigur, anii de muncă pe 
şantiere arheologice şi participările la sesiuni ştiințifice i‑au fost de un real folos. 

Indiscutabil, această carte ne oferă o „fotografie la zi” a cunoaşterii vestigiilor arheologice din zona avută 
în vedere, evidențiindu‑se numeroasele carențe din cercetarea arheologică, ca şi din modul de publicare a 
vestigiilor arheologice; situație valabilă, de altfel, pentru multe alte zone.

Din toate aceste considerente îl felicităm pe autor şi‑i dorim, în continuare, mult succes!

Valeriu SÎRBU


