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Abstract. On the Secters of the Dacian Fruit Bowl. Known in the historical literature, due to 
the discovery of a silver Dacian jewelry and Roman coin hoard, the point called Uliul cel 
Mic is situated to the western part on the superior plateau of Măgura Şimleului hill, placed on 
the northern part of Şimleu Silvaniei town. After certain field researches made at the 
beginning of the year 2003, it was discovered a very rich Dacian special materials (made by 
iron, bronze, silver).  
The beginning of a sistematical research plan of the complex situated on the Măgura 
Şimleului Hill-Uliul cel Mic, in 2007, solve the chronological problems and the character of 
the site. Campaigns (2007-2011) aimed the northern sector of the hill where we discovered 
the rest of a Dacian metallurgical workshop. 
During 2010 the entire complex C28 was investigated, a quadrangular Dacian dwelling. In its 
inventory, an entire Dacian fruit bowl was discovered, wheel modeled with polished rim 
decorated with oblique lines. The edge was kept in places cracked longitudinally in half its 
thickness. Thus, it was possible to see the details of its manufacture. The clay from the top of 
the edge was applied over the bottom after it has been pre-slit for better grip. A piece of fruit 
bowl with similar technical achievement was discovered in 2013 at the same site, only on 
field research, on the northern slope. This confirms that this technique was relatively 
widespread during the 1st century at Şimleu Silvaniei. 
 
Keywords: Şimleul Silvaniei, Uliu cel Mic, Dacian hoards, fruit bowls, workshop. 
 
 

În anul 1951, regretatul Szekely Zoltan făcea cunoscute, printr-o culegere de 
studii, o serie de piese arheologice dacice achiziţionate de Muzeul din Sf. Gheorghe. 
Publicate sub un generic categoric (Tezaurul dacic de la Şimleul Silvaniei), aceste 
materiale – de o reală valoare istorico-arheologică – nu ne ofereau, totuşi, vreo certi-
tudine privind caracterul descoperirii1. De la bun început informaţiile, în text, sunt 
contradictorii, foarte probabil datorită dificultăţii dialogului scris pe care, reputatul 
cercetător, l-a avut cu descoperitorul pieselor publicate. Corespondenţa dintre 
Szekely Z. şi Iosif Bede (în continuare, I.B.), autorul descoperirii, avea scopul de a 
lămuri condiţiile şi contextul în care au apărut materiale în discuţie. Absenţa unor 
cunoştinţe din domeniu la cel din urmă, a determinat apariţia unor inexactităţi, de 
unde confuziile apărute în literatura de specialitate.  

                                                 
1 Szekely, 1951. 
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Încă din prima frază sunt informaţii despre anul descoperirii (1948), apoi se 
precizează că un elev a descoperit mai multe brăţări de argint (cinci, dintre care una 
fragmentară) şi monede vechi (16 denari), împreună cu o brăţară de bronz, un 
torques de argint, 7 componente din argint ale unui colier, 3 fibule de bronz, arme şi 
unelte de fier, ceramică fragmentară, fusaiole şi 2 perle de lut. În acelaşi context mai 
sunt pomeniţi 17 denari de argint. La finalul studiului se poate constata că Szekely Z. a 
publicat 116 piese: 33 monede, ceramică dacică lucrată la roată (17 fragmente), 
ceramică dacică lucrată cu mâna (25 fragmente), arme din fier (2 vârfuri de lance), 
piese de harnaşament, verigă de zăbală (1), unelte, ustensile (23 bucăţi), dintre care 7 
fusaiole, 2 aşa-zise instrumente pentru modelat ceramică (călcătoare din lut), 3 pietre 
pentru ascuţit, o lamă de silex, o frigare din fier, 3 cuţite, o scoabă, 2 bucăţi de tablă 
de bronz, alte 3 nedeterminabile, 2 perle de sticlă, podoabe din bronz (3 fibule, o 
verigă, o brăţară, o bară), podoabe din argint (5 brăţări, un torques și 7 fragmente 
dintr-un colier2. 

De o importanţă deosebită sunt informaţiile pe care autorul le oferă în legă-
tură cu locul şi contextul descoperirii, cu siguranţă datele fiind obţinute de la pro-
prietarul locului şi autorul descoperirii, regretatul I.B. Suntem astfel informaţi că 
locul acestei descoperiri este “situat la răsărit de Şimleul Silvaniei, la o distanţă de 
1/2 km. pe unul dintre vârfurile Măgurii (Munte de Frasin - Korishegy). Acest loc, 
până în 1946 pădure, era acoperit cu copaci. În anul 1946, începând să se sădească 
vie şi rigolându-se terenul, s-au găsit nişte morminte în tumuli de formă rotundă şi 
ovală. Când s-au deschis aceste morminte, s-au găsit în ele obiectele mai sus 
amintite, la o adâncime de 1-1,5m în mormintele cu formă rotundă şi 2-2,5m în 
mormintele cu forma ovală. La un mormânt, nu s-a dat de fund, nici la o adâncime 
de 3 m. Brăţările s-au găsit în două morminte rotunde; într-unul din acestea brăţă-
rile se aflau lângă un fund de vas mare, conţinând rămăşiţe de oseminte de om şi 
cărbune. Monedele (16 buc.) erau într-o ceaşcă mică; într-un vas mare, lângă 
acestea, se aflau oase omeneşti şi o brăţară de bronz. Restul (17 buc. monede) şi o 
fibulă de bronz s-au găsit în mormântul celălalt, într-un vas; pe un fragment de vas 
erau oase omeneşti. Celelalte fragmente de vase”3 au fost găsite în jurul “mormin-
telor”. Deşi nu a fost efectuată o analiză osteologică (nu se ştie ce s-a întâmplat cu 
oasele calcinate), totuşi suntem informaţi cu privire la caracterul funerar al 
complexelor, deşi inventarul acestora nu obligă la o astfel de interpretare. Mai mult, 
autorul descoperirii, după o succintă introducere în literatura de specialitate, iden-
tifică seria de complexe deranjate de el cu morminte suprapuse de movile funerare, 
derutând pe autorul studiului despre aşa-zisul tezaur. Din lotul de cca. 50 monede pe 
care I.B. le-a descoperit la faţa locului, doar 33 au fost vândute Muzeului din Sf. 
Gheorghe, poziţia cronologică a acestora nefiind relevantă pentru stabilirea datei la 

                                                 
2 Pop 2008, p. 71-79. Mulţumesc şi pe această cale conducerii şi colegilor de la Muzeul 
Secuiesc din Sfântu Gheorghe pentru amabilitatea de a-mi pune la dispoziţie fotografii ale 
pieselor provenite de la Şimleu Silvaniei.  
3 Szekely, 1951, p. 43-44. 
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care restul materialelor a ajuns în pământ. Publicarea a încă trei piese monetare4, 
descoperite ulterior în pământul răvăşit de lucrările viticole, nu a schimbat momen-
tul îngropării5, propus de Szekely Z., adică în sec. II î.Chr. - I d.Chr. Nu este însă 
sigur că celelalte monede, ajunse în colecţiile altor muzee, nu se datează mai târziu. 

Primele cercetări arheologice sistematice în punctul în care au fost efectuate 
descoperirile au pornit din iniţiativa Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei 
R.P.R., în luna iulie a anului 1949, în urma informaţiile primite de la Szekely Z. 
după ce acesta achiziţionase deja piesele. Conducătorul săpăturii (Marius Moga) a 
localizat corect punctul (verificat cu ajutorul lui I.B., autorul descoperirii iniţiale), 
fără a-i menţiona numele în jurnalul de şantier. În copiile documentaţiei de şantier, 
care ne-au parvenit prin amabilitatea regretatului Florin Medeleţ, M. Moga pomenea 
anul 1945 ca fiind data descoperirii, majoritatea pieselor fiind vândute atunci Muze-
ului Secuiesc din Sf. Gheorghe, pentru suma de 20.000 lei. O parte a materialul 
ceramic, descoperit întâmplător, era împrăştiat pe la diferiţi locuitori. Sondajele 
efectuate de colectivul de cercetare au vizat un loc din apropierea viei lui I.B. aco-
perind o suprafaţă de 90 m2. Nu s-a descoperit nici un complex arheologic, doar 
ceramică dacică fragmentară. Ploile din acea perioadă, spălând solul din vie, au 
permis arheologilor să observe că în acel loc “nu a existat o aşezare propriu-zisă, ci 
numai o singură locuinţă, în jurul căreia s-au aflat două morminte de incineraţie şi 
o groapă din care s-a scos o parte din materialul ajuns la Muzeul Secuiesc”.  

Într-o listă din interiorul aceleiaşi documentaţii de şantier, M. Moga descrie 
22 piese achiziţionate de la I.B. (9 vase şi fragmente de vase, 3 fusaiole, o cute, 
vârful unei secere de fier, jumătatea inferioară a unei vârf de săgeată (fier), un pinten 
sau cataramă, un obiect nedeterminabil, ambele din fier, o meta spartă în două şi trei 
denari romani din argint, doi emişi în 90 î.Chr. și unul la 67 î.Chr.). Lista mai 
cuprinde fragmente ceramice recoltate în sondajele trasate, dar şi o dăltiţă din fier, 
descoperită împreună cu fragmente de oase, neprecizându-se dacă arse sau nu. 
Piesele par a se regăsi în depozitele Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei, 
sub numerele de inventar cuprinse între V.21.601 - V.21.746. Lipsesc monedele, 
însă apar două cuţite de fier şi alte fragmente ceramice dacice, în total 145 piese.  

Mai târziu, odată cu publicarea rezultatelor obţinute în raport cu problema 
Studiului graniţei de Vest a Daciei şi al traiului populaţiei daco-romane şi barbare, 
M. Moga precizează că “nu ne găsim în faţa unei aşezări, ci numai a unei locuinţe 
izolate, înconjurate de două morminte şi două gropi”6.  

Cum aprecia şi D. Protase, în cea dintâi monografie dedicată ritului funerar 
la daci şi daco-romani, M. Moga nu vorbeşte, spre deosebire de Szekely, de tumuli, 
deşi sub termenul generic de morminte s-ar putea înţelege eventual şi această formă 
de înmormântare. El face distincţia netă între două morminte şi două gropi aflătoare 
în preajma unei locuinţe. Fără a mai zăbovi asupra informaţiilor neclare şi contra-
dictorii date de cei doi cercetători, constatăm că, din nefericire, astăzi nu ne putem 

                                                 
4 Matei, 1979, p. 18, 29. 
5 Săşianu, 1980, p. 168-170. 
6 Moga, 1950, p. 131-135. 
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da seama nici de numărul mormintelor descoperite pe Măgura (două?), nici de felul 
acestora (şi tumuli şi gropi sepulcrale, numai tumuli sau numai gropi?), nici de 
repartiţia inventarului pe morminte, etc. “Situaţia de la Şimleul Silvaniei rămâne 
deci extrem de confuză de aceea e nevoie de noi săpături, de observaţii precise la 
acest complex arheologic”7. 

Noile săpături s-au lăsat aşteptate până în anul 1978, când Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Artă din Zalău (M.J.I.A.Z.) a efectuat 6 sondaje de verificare (prin 
regretatul Al. V. Matei), în punctul reidentificat sub numele Kiskeselyu-Uliul cel 
Mic. În prealabil (anul 1975), cu ocazia unor periegheze arheologice întreprinse pe 
Măgura Şimleului, a fost identificat descoperitorul pieselor publicate de Szekely Z., 
acesta indicând cu precizie locul unde acestea au fost găsite. Publicând succint rezul-
tatele sondajelor şi ale discuţiilor avute cu Iosif Bede, Al. V. Matei subliniază, 
complicând fără voie situaţia, că “rezultă că o parte, din piesele ajunse la Sf. 
Gheorghe, au fost descoperite la mică adâncime, cca. 0,2-0,25m., iar restul mate-
rialelor au fost găsite în cele cca. 5-7 gropi identificate şi golite cu ocazia rigolării 
terenului. Podoabele dacice din argint nu au fost găsite într-un singur loc, ci sepa-
rat, ele neformând un tezaur propriu-zis. Monedele romane, în total cca. 50 buc., au 
fost culese primăvara de la suprafaţa terenului când apa ploilor a spălat pământul 
aruncat din gropi, curăţind monedele de oxizi, ele fiind astfel observate”8.  

În anul 1975, M.J.I.A.Z. a achiziţionat mai multe piese descoperite de către 
I.B. în aceeaşi zonă. Este vorba despre o cană întreagă lucrată cu mâna, două fibule 
puternic profilate din bronz9, un fragment de râşniţă, o cute, un cârlig de fier 
(undiţă?), precum şi fragmente ceramice dacice lucrate cu mâna şi la roată. 

Săpăturile arheologice, prin cele 6 secţiuni de verificare (Fig. 1), s-au desfă-
şurat în anul 1978, identificându-se atunci mai multe complexe. Autorul cercetării 
precizează că “[...] au fost descoperite, relativ grupate, 4 gropi circulare nearse cu 
diametrul de cca. 0,4- 0,6m., ele adâncindu-se până la 0,6-0,8m., intrând cca. 0,2-
0,3m. în stânca locală. Din aceste gropi au fost culese fragmente ceramice dacice 
lucrate cu mâna şi la roată, numeroase oase de animale şi puţine oase umane arse, 
repartizate mai ales spre fundul gropii. Considerăm aceste gropi ca morminte 
dacice de incineraţie”10. Sondajele au mai dezvelit şi resturile a două locuinţe (?) 
dacice, prost conservate, datorită pantei accentuate a versantului (30-45° înclinaţie), 
împreună cu trei monede romane, acestea din zona unde fuseseră găsite în anul 1948 
cele cca. 50 monede. Concluzia trasă de Al. V. Matei era că “[...] în punctul Uliul 
cel Mic de pe Măgura Şimleului a existat o mică aşezare dacică în aceeaşi zonă 
fiind descoperite şi morminte de incineraţie în groapă. Nu există tumuli în acest 
punct”11. Intervalul cronologic propus de autorul acestor concluzii era sfârşitul sec. 
II î.Chr. (după materialul ceramic) şi sfârşitul sec. I d.Chr., la cucerirea romană, 

                                                 
7 Protase, 1971, p. 48-49. 
8 Matei, 1979, p. 17. 
9 Rustoiu, 1997, p. 111. 
10 Matei, 1979, p. 18. 
11 Matei, 1979, p. 18.  
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datând, totuşi, prea larg fibulele puternic profilate din bronz. Publicarea succintă a 
rezultatelor sondajelor din 1978 şi a materialelor recoltate cu acest prilej, lipsa ana-
lizei osteologice la data publicării, au întreţinut confuziile privind caracterul desco-
peririlor de pe Uliul cel Mic. Informaţiile contradictorii obţinute de la autorul 
descoperirilor iniţiale (I.B.) au fost de natură să deruteze un demers ştiinţific corect. 

De altfel, această constatare s-a validat cu ocazia unei discuţii pe care am 
purtat-o (în anul 1990) cu autorul “dezinformărilor”, care avea deja vârsta de cca. 75 
de ani. La acea dată, I.B. susţinea că lucrările viticole, datorită cărora a fost posibilă 
descoperirea, le-a început la limita dintre anii 1945-'46, când zăpada nu era încă 
topită. Mai susţinea că în locul respectiv solul nu îngheaţă, datorită expunerii solare. 
La domiciliu mai avea o piesă de fier, provenită de la o râşniţă, o fusaiolă şi frag-
mente ceramice dacice. Îşi mai aducea aminte că descoperise 5 gropi, dispuse 
aproximativ pe două şiruri paralele, la distanţe de cca. 2,5-3 m între ele, dar şi un 
tumul, aplatizat în urma lucrărilor viticole. Gropile, de formă cilindrică şi albiate la 
fund, erau adânci de cca. 1,2 m, penetrând în stâncă cca. 0,4-0,5 m. Diametrul la 
gură al acestor complexe era de sub un metru (cca. 0,8 m). Monedele descoperite 
erau împrăştiate pe fundul gropilor, într-un pământ negru, gras. Gropile mai conţi-
neau oase arse şi cenuşă. Printre oasele calcinate se aflau şi gropile, în una dintre ele 
I.B. găsind chiar un vas întreg, aşezat cu gura în jos. Pe lângă piesele deja cunoscute, 
a mai amintit de un ac din bronz lung de 10 cm, o verigă din bronz, 7-8 brăţări din 
bronz, un inel din piatră (sic!), ornamentat cu trei pietre albastre, dispuse pe cerc în 
formă de triunghi (probabil o perlă din pastă de sticlă, cu ochi?) și cca. 7-8 fibule din 
bronz. Monedele le-a descoperit în două etape, mai întâi 18, dintre care două i-au 
fost furate, iar apoi 17, toate expediate la Sfântu Gheorghe. Celelalte, apărute ulte-
rior, le-a vândut la un medic din Zalău (6), la Baia Mare (5), al 5 răspândit prin 
vânzare, iar trei au ajuns la o persoană din Şimleu, probabil făcând parte din colec-
tivul lui M. Moga. 

Există, aşadar, un total de 54 monede romane de argint, la care mai pot fi 
adăugate cele trei apărute cu ocazia sondajelor din 1978, deci 57 bucăţi în total. I.B. 
nu a fost personal la Sfântu Gheorghe pentru a vinde piesele, intermedierea fiind 
făcută de o călugăriţă din Şimleu. Ştiind să scrie şi să citească, el a purtat o destul de 
vastră corespondenţă cu Szekely Z., iniţiindu-se în ale istoriei şi arheologiei cu acest 
prilej. Piesele i-au fost plătite în două tranşe, cu 15.000 respectiv 8.000 lei, în anul 
1948. Era de părere că astfel de descoperiri pot fi posibile şi pe versantul opus, 
nordic, neexpus la soare, argumentând prin faptul că un ţăran dintr-un sat apropiat 
găsise câteva monede de argint, pe care i le-a dat lui. 

Într-adevăr, în urma perieghezelor din ultimii ani, a fost constatată prezenţa 
materialelor ceramice dacice pe ambii versanţi ai dealului, acesta prezentând două 
căi de acces. Dinspre vest, abordarea este posibilă urcând de la baza extremităţii ves-
tice a Măgurii Şimleului, urmând calea şi trecând de un alt vârf situat în faţa celui în 
discuţie. Cea de a doua cale de acces o constituie şaua de legătură a dealului cu 
restul Măgurii, îngustă de 2-5 m. Deasupra Uliului cel Mic domină un alt deal, fără 
amenajări speciale, pe care au fost descoperite câteva fragmente ceramice, contem-
porane găsite pe Uliu. Deocamdată ne scapă caracterul acestei descoperiri, deşi 
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poate fi pusă în legătură cu un posibil punct de supraveghere şi apărare a spaţiului de 
pe Uliul cel Mic. Acesta, neavând o vizibilitate foarte bună spre defileul râului 
Crasna, nu avea rosturi militare. Pantele accentuate nu încurajează stabilirea unei 
comunităţi, care să locuiască într-o zonă lipsită de surse apropiate de apă. De altfel, 
aşezările dacice contemporane au fost identificate la baza Măgurii Şimleului, iar 
zona rezidenţială fortificată era dispusă pe cele mai înalte platouri ale dealului 
Măgura, dominând întreaga Depresiune a Şimleului. Şi totuşi, în urma reluării cer-
cetărilor arheologice în acest punct, opiniile despre caracterul sitului aveau să ia o 
turnură incredibilă.  

Într-un articol anterior reluării cercetărilor arheologice pe Uliul cel Mic, 
puneam la îndoială12 prezenţa locuinţelor considerând că nu există argumente şi 
observaţii clare despre acestea. O vatră de foc, descoperită în 1978, nu presupune 
neapărat existenţa unei locuinţe, ci poate chiar a unui ustrinum. Analiza13 lotului de 
127 oase descoperite de Al. V. Matei în 1978, precizează că provin de la 15 animale, 
2/3 fiind domestice, predominând porcinele cu 33,3%, urmate de bovine şi ovica-
prine cu câte 20%, situaţia fiind diferită faţă de statistica realizată pe locul din acropola 
fortificată contemporană, aflată pe platourile superioare centrale de la Observator14, 
unde predomină bovinele.  

Încadrarea cronologică, a vechilor descoperiri din acest punct, este parţial 
asigurată de materialul ceramic dacic, care la rândul său este datat de fibulele desco-
perite. Tipologia oferită de A. Rustoiu15 cuprinde şi piesele descoperite la Şimleu 
Silvaniei în punctul amintit. Acestea se încadrează în intervalul delimitat de mijlocul 
sec. I î.Chr. şi până la jumătatea sec. I d.Chr. Mijlocul sec. I î.Chr. constituie 
momentul începutul locuirii din punctul amintit, deşi am putea deduce că debutul 
acestora a fost mai timpuriu. Precum lotul de monede, care în stadiul cunoscut 
datează finalul activităţilor din acest loc în prima jumătate a sec. I d.Chr., fibulele 
sprijină această încadrare cronologică. Este vorba de trei fibule puternic profilate16, 
varianta occidentală, tipul 19a, 19c, la A. Rustoiu17, datate la sfârşitul sec. I î.Chr. 
până în prima jumătate a sec. I d.Chr. Cea de-a patra fibulă aparţine mai degrabă 
tipului Nauheim, decât tipului filiform, cu resort bilateral scurt şi coarde interioară18, 
“soldăţeşti” - tipul 9a, cum apare încadrat de A. Rustoiu19. Tipul Nauheim este datat 

                                                 
12 Pop, 2002, p. 41, 
13 Analiza osteologică a fost efectuată de către cerc. dr. Georgeta El Susi, căreia îi mulţumim 
pe această cale. 
14 Analiza a fost realizată, de asemenea, de doamna Georgeta El Susi. 
15 Rustoiu. 1997. 
16 O primă piesă a fost publicată de Szekely Z. (Szekely, 1950, 48, fig. 4/16). Aceeaşi fibulă 
a fost publicată de către V. Crişan (Crişan, 2000, pl. 114/4), ca provenind de la Comolău, 
probabil datorită unor defecţiuni legate de evidenţele Muzeului Secuiesc. Celelalte două 
astfel de piese au fost publicate de Al. V. Matei (Matei, 1979, pl. VI/1-2). 
17 Rustoiu, 1997, p. 52-53. 
18 Szekely, 1951, p. 48, fig. 4/13. 
19 Rustoiu, 1997, p. 42-111. 
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pentru Dacia de la mijlocul sec. I î.Chr., până la începutul sec. I d.Chr.20, în cazul de 
faţă completând perfect cadrul cronologic asigurat de celelalte piese. A cincea fibulă 
de la Uliul cel Mic a fost publicată de Szekely Z. şi face parte din tipul 22b “cu arcul 
frânt”, resort bilateral scurt şi coardă interioară21. Conform analogiilor prezente la A. 
Rustoiu, piesa se datează la sfârşitul sec. I. î.Chr. - primul sfert al sec. I. d.Chr.22, 
încadrându-se de asemenea în intervalul cronologic propus pentru situl abordat23. 

Podoabele din bronz şi argint nu ajută prea mult la datare24, dar încadrarea 
cronologică oferită de fibule completează fericit imaginea sugerată de materialul 
ceramic, identic cu cel din acropola de la Observator, amintit înainte, care la rândul 
ei îşi încetează existenţa undeva în prima jumătate a sec. I d.Chr.25. 

Începând cu anul 2007 cercetările arheologice au fost reluate la Şimleu 
Silvaniei în punctul Uliul cel Mic, continuând, fără întrerupere, până inclusiv în anul 
2011. Cercetările au vizat cu predilecţie versantul nordic, mai abrupt, dar neatins de 
uneltele arheologului. 

Unităţile de săpătură trasate în anul 2007 au fost numerotate în continuarea 
celor din 1978 (VII-VIII, Fig. 1). Cercetările din anul 2007 au dus la recuperarea a 
încă 28 denari şi două podoabe dacice din argint în apropierea suprafeţei S IV26, 
cercetată în 1978, iar pe versantul nordic, neinvestigat, au fost descoperite urmele 
unor terase antropice pe care funcţionau ateliere metalurgice dacice (numerotate 
crescător de la altitudinea maximă a dealului. Unităţile de săpătură trasate în anul 
2008 au fost numerotate în continuarea celor din 1978 şi 2007 (S IX-XI) şi au inves-
tigat numai versantul nordic al dealului. Complexele arheologice au fost numerotate 
în continuarea celor din 1978 şi 2007, în campania 2008 fiind descoperite 5 astfel de 
amenajări (gropi reziduale, gropi de stâlp, vatră de foc). 

Inventarul arheologic descoperit constă cantitativ preponderent în ceramică, 
specifică epocii dacice clasice, dar mai ales secolului I î.Chr. Ceramica descoperită 
este în general fragmentată, dar pe terasa T 3 au fost descoperite recipiente întregi-
bile. În general, majoritatea ceramicii este confecţionată cu mâna, doar cca. 15% la 
roata olarului. Formele lucrate cu mâna sunt reprezentate de oale (majoritare), stră-
chini, ceşti-opaiţ şi căni. Ceramica modelată la roată cuprinde, la rândul său, o anume 
varietate: fructiere, kantharoi, căni, urcioare, boluri, cupe. Din punct de vedere 
numeric însă, materialele care prevalează sunt cele metalice (fier, bronz, plumb, 
argint), unele descoperite în cercetări perieghetice pe panta nordică accentuată. 
Varietatea şi numărul mare al acestora (pafta, fragmente de oglindă, picuri din argint  

                                                 
20 Rustoiu, 1997, p. 46. 
21 Szekely, 1951, 48, fig. 4/15. Datorită aceloraşi cauze, V. Crişan publică şi această piesă ca 
provenind de la Comolău (Crişan, 2000, pl. 114/1). 
22 Rustoiu, 1997, p. 56. 
23 O reluare a fibulelor la Pop, 2007 și Pop, 2008. 
24 Rustoiu, 1996, p. 89-128. 
25 Pop-Bejinariu, 2000, p. 243-245. 
26 Pop, 2008, fig. 67-70. 
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şi bronz, fibule din fier şi bronz, cuţite, vârfuri de săgeţi, materiale de construcţie, 
deşeuri de piese din fier şi bronz etc.), nefiresc pentru o aşezare dacică din acelaşi 
orizont cronologic, condiţiile improprii unei locuiri umane convenţionale, ne for-
mează o imagine aparte despre caracterul sitului sondat. Din umplutura terasei T3 
provin 12 denari din componenţa Tezaurul 2 împrăştiat pe pantă şi pe amenajarea 
antropică. Aceştia pot constitui mai degrabă materia primă utilizată în atelier pentru 
realizarea podoabelor dacice din argint, sau poate replici monetare.  

Suprafaţa S XI (23 × 4 m, Fig. 1, punctul 3) a fost trasată pe versantul nor-
dic, în zona şeii de legătură a dealului cu restul Măgurii Şimleului, deoarece într-o 
cercetare perieghetică a fost descoperit un denar roman republican. Zona nu prezenta 
urme de locuire. Cercetarea a dus la descoperirea unui mic tezaur împrăştiat pe panta 
nordică accentuată a dealului. Tezaurul, format din 20 de monede (ultima de la 
Augustus) este cel de-al treilea descoperit în acest sit şi face obiectul studiului de 
faţă. În ceea ce priveşte descoperirile de acest gen de pe teritoriul oraşului Şimleu 
Silvaniei, acest tezaur este cel de-al 11-lea descoperit.  

În anii 2009-2011, cercetarea s-a axat tot pe versantul nordic al dealului în 
vederea investigării cât mai complete a teraselor antropogene27. A fost surprinsă o 
vatră de foc amenajată direct pe stâncă, fără alte amenajări suplimentare. Vatra 
(complex C27) are o formă aprox. circulară cu diametrul de 0,6 m. Pe terasa T3 au 
apărut doar gropi de stâlp (complexele C23-26) adâncite puţin în stâncă (max. 0,25 m) 
aparţinând probabil şoproanelor care protejau atelierele metalurgice surprinse ante-
rior prin piese specifice. Densitatea materialelor sugerează faptul că ne aflăm proba-
bil la periferia vestică a zonei amenajate şi locuite în antichitate. 

Au mai fost descoperite calapoade, prâsnele de fus, cute, vase în miniatură, 
cuie, scoabe şi un cuţit fragmentar din fier. Din seria de materiale speciale se remarcă 
o splendidă fibulă întreagă de tip Neuheim din bronz (S XIII, T3) şi un inel din 
bronz cu gemă ornamentată cu un căluţ. Din păcate, inelul este precar conservat, lip-
sind o bună parte din veriga sa, prezentând şi produşi de coroziune profunzi. Au mai 
fost descoperite prâsnele de fus, jetoane, ustensile din fier (ace, dăltiţe, dornuri) și un 
vârf de săgeată. Din seria de materiale speciale se remarcă un resort cu ac de fibulă 
din bronz (S 19, T3). 

De la reluarea cercetărilor a fost investigată o suprafaţă de 504,7 m2 prin 
cele 26 de unităţi de cercetare, fiind descoperite 28 de complexe pe cele 4 terase 
antropogene identificate pe versantul nordic al dealului (Fig. 1). A fost completat 
primul tezaur cu încă 28 monede şi două podoabe şi a fost descoperit un al doilea 
tezaur (tezaurul 10 de la Şimleu Silvaniei), din 12 piese monetare împrăştiate în 
preajma teraselor pe care se efectuau activităţi metalurgice28. Este tot mai vizibil 
faptul că suntem în faţa unor descoperiri cu caracter profan, mai precis a unei aşezări 
de meşteri metalurgi daci, care serveau probabil gustul aristocraţiei din aşezarea 
fortificată din punctul Observator, aflată la cca. 500 m distanţă pe platourile supe-
rioare ale Măgurii Şimleului. Foarte probabil locuinţele meşterilor erau amenajate pe 

                                                 
27 Pop et alii, 2007; Pop-Pripon, 2009; Pop-Marchiş, 2010; Pop, 2011; Pop, 2012. 
28 Pop, 2008, p. 94-95. 
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terasa înclinată de pe versantul sudic, iar zona de producţie amplasată pe terasele 
amenajate pe versantul opus, nordic, foarte accentuat, dar supus curenţilor reci de aer. 

Continuarea cercetărilor şi reluarea acestora pe versantul sudic, unde pare să 
fi fost amenajată aşezarea propriu-zisă, vor completa fericit imaginea despre o des-
coperire inedită şi unică, în arealul nord-vestic al Daciei preromane.  

Tezaurul 11 de la Şimleu Silvaniei (nr. 3 din punctul Uliul cel Mic) este un 
nou argument privind prosperitatea la care au ajuns dacii din Depresiunea Şimleului, 
beneficiind de amplasarea strategică a fortificaţiilor care controlau toate căile comer-
ciale, vămuind probabil transportul de bunuri, foarte probabil şi pe cel de sare, 
aducător de venituri importante pentru aristocraţia dacică locală. Acumularea acestor 
venituri oferea beneficiarilor atât monedă de schimb cât şi materie primă pentru con-
fecţionarea podoabelor, care simbolizau prestigiul de care trebuia să se bucure 
aceştia. Ne explicăm astfel numărul mare de tezaure descoperite pe teritoriul 
Şimleului şi al atelierelor metalurgice nelipsite în niciun sit dacic din arealul Măgurii 
Şimleului.  

În campania din anul 2010 fost descoperită o locuinţă (C28) şi o groapă de 
provizii (C29). Locuinţa are un plan poligonal cu colţurile rotunjite, orientată aprox. 
E–V, precum terasele amenajate. Laturile scurte, vestică şi estică, au o lungime de 2 
m. Laturile lungi au lungimea de 4 m. Construcţia a fost realizată prin îndreptarea 
versantului nordic printr-o adâncire de max. 0,5 m. Spre pantă au fost descoperite 
câteva urme de stâlpi de la structura de susţinere a pereţilor şi a acoperişului. Tot spre 
pantă îndreptarea terasei pe o lăţime de 1 m poate sugera prezenţa unui pridvor adosat 
spre nord la locuinţa descrisă anterior. O posibilă anexă, sau altă încăpere, spre est a 
fost descoperită prin trasarea S20. Spaţiul acesteia are aceiaşi lăţime, dar o lungime 
mai mare, de probabil 5 m. În C28 a apărut însă ceramică dacică întregibilă şi frag-
mentară. Se remarcă o fructieră (Fig. 2/2, 3/2) şi un ulcior cu o toartă, ornamentat cu 
linii lustruite verticale şi în reţea. Pe fundul complexului a fost descoperit un denar 
de la Augustus. Deocamdată complexul este singurul de acest gen amenajat pe ver-
santul nordic, chiar dacă mult înspre culmea îngustă a dealului. Fructiera descoperită 
în interiorul locuinţei are o siluetă elegantă, o înălţime de 34 cm şi un diametru la 
buză de 40 cm. Baza piciorului, cu diametrul de 9,5 cm, este profilată şi probabil, ca 
şi restul vasului, a fost lustruită. Condiţiile concrete de păstrare a ceramicii cenuşii, 
în acest punct, nu permite conservarea acestui slip lustruit, decât în rare cazuri. De 
altfel şi ornamentul lustruit al fructierei s-a păstrat doar pe alocuri şi constă în 7 linii 
oblice lustruite, care se întâlnesc spre interiorul şi spre exteriorul buzei, alternativ cu 
alte grupări de linii (Fig. 2/2b). Recipientul a fost realizat la roata olarului dintr-o 
pastă fină, arsă inoxidant, căpătând astfel culoarea cenuşie. Ceea ce atrage atenţia 
este exfolierea unor fragmente pe la miezul buzei, exact prin zona de îmbinare a 
lutului aplicat de meşterul olar la realizarea acestei părţi a vasului. Buza este lată de 
7 cm şi groasă de maxim 2 cm. Această situaţie concretă, de degradare a frag-
mentelor ceramice, a permis observarea unor detalii privind confecţionarea vasului. 
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Fig. 2. Şimleu Silvaniei-Uliul cel Mic, buză fructieră, partea inferioară a buzei (2/1); 

Şimleu Silvaniei-Uliul cel Mic, fructieră întregibilă descoperită în complexul C28 (2/2).  
Partea inferioară (2/2a) şi superioară (2/2b) a buzei. 
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Pe fragmentele cu exfolierea părţii inferioare a buzei se pot observa linii oblice, în 
relief (Fig. 2/2a, 3/2), care reprezintă amprenta unor linii incizate pe lutul din partea 
inferioară a buzei (Fig. 3/2a). Aceste detalii ajută la reconstituirea modului cum era 
realizată buza fructierei, mai precis partea superioară a acesteia era aplicată doar 
după ce, în prealabil, partea inferioară, crudă, era incizată pentru ca lutul, ce urma să 
fie aplicat, să adere mai bine la cel care deja făcea corp comun cu vasul propriu-zis. 
Această tehnică este şi astăzi răspândită în construcţii, la tencuieli, finisaje etc.  
Acest caz ar fi putut fi considerat unul izolat dacă în campania anului 2013, din 
acelaşi punct, Uliul cel Mic, nu ar fi fost descoperit un fragment ceramic cu caracte-
ristici asemănătoare. Fragmentul (Fig. 2/1, 3/1) provine tot de la o buză de fructieră 
şi a fost recoltat într-o periegheză realizată pe versantul nordic, abrupt, al dealului. 
Recipientul avea diametrul interior de 28 cm, buza nefiind păstrată complet. Cele-
lalte caracteristici tehnice sunt identice cu vasul descris anterior. Şi de această dată, 
fragmentul de buză s-a exfoliat pe la mijloc. Ceea ce a fost descoperit reprezintă par-
tea superioară a buzei cu amprenta în relief a inciziilor de pe partea inferioară a 
acesteia. Spre deosebire de cazul precedent, cel din anul 2013 prezintă o reţea de 
linii care trebuiau să asigure aderenţa maximă între bucăţile de lut aplicate (Fig. 2/1, 
3/1). Cu toate acestea, condiţiile de păstrare şi cei peste 2000 de ani de la confecţio-
nare şi-au spus cuvântul şi ne-au permis să realizăm aceste observaţii de detaliu 
privind confecţionarea acestui vas emblematic pentru civilizaţia dacică, cunoscut 
sub numele de fructieră. Fără a cunoaşte cu certitudine utilitatea acestui tip, 
recipientele de acest gen au fost descoperite în număr mare în contexte profane, cas-
nice și menajere. Prezenţa piciorului suplinea absenţa mobilierului, a mesei, din 
interiorul locuinţelor. Probabil fructiera era vasul colectiv pentru servirea mesei, 
pentru că, de altfel, ea nu este altceva decât un castron cu picior, dar cu buza lăţită. 
Este posibil ca fructierele de mai mici dimensiuni să constituie recipientele indivi-
duale destinate servirii mesei. Prezenţa reparaţiilor pe multe astfel de recipiente 
sugerează faptul că acest tip de vas era unul scump la acea vreme. Complexitatea 
realizării unui astfel de tip de vas, evidentă de altfel, este argumentată şi de detaliile 
tehnice descrise înainte pentru fragmentele descoperite la Şimleu. De acolo şi valoa-
rea mare a recipientelor, care, în numeroase cazuri, erau reparate, beneficiarul neper-
miţându-şi achiziţionarea altuia în loc. 

Acest caz insolit, prezent la Şimleu Silvaniei, nu este probabil izolat. 
Exfolierea fragmentelor a permis observarea detaliilor prezentate aici. Fiind vorba 
despre descoperiri încadrate cronologic între mijlocul sec. I î.Chr. – mijlocul sec. I 
d.Chr., mai precis în perioada de maximă dezvoltare a civilizaţiei dacice clasice, 
avem argumente privind spiritul inovator şi adaptarea la situaţii complexe a meşte-
rilor olari daci. 

Nu ştim exact unde au fost realizate fructierele de la Şimleu prezentate în 
aceste rânduri, dar cu siguranţă nu la mare depărtare de locul descoperirii. Oricum 
ele reprezintă fie experimente ceramice reuşite, fie excepţii de la regulile confec-
ţionării acestui tip de recipient. Chiar şi aşa, în intenţia de a confecţiona un vas 
elegant cu valoare materială mare, meşterul ceramist a inventat o tehnică menită a 
spori rezistenţa şi omogenitatea produsului finit, în condiţiile în care acesta urma să 



237 
 

 
Fig. 3. Şimleu Silvaniei-Uliul cel Mic, buză fructieră, partea inferioară a buzei (3/1);  
Şimleu Silvaniei-Uliul cel Mic, fructieră întregibilă descoperită în complexul C28.  

Partea inferioară a buzei cu amprentele inciziilor (3/2 şi 3/2a). 
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fie ars la peste 850° C şi apoi urma să fie transportat, vândut şi utilizat frecvent în 
viaţa de zi cu zi a cumpărătorului. 
 
Abrevieri:  
c.c. = creşterea colecţiei. 
D = diametrul. 
G = greutatea. 
MIAZ = Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, judeţul Sălaj. 
Nr. Inv. = numărul de inventar. 
RRC = Michael H. Crawford, The Roman Republican Coinage, (Cambridge, 1974). 
RIC = The Roman Imperial Coinage, (London, 1923). 
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