
MONEDA LA DACII DIN ESTUL TRANSILVANIEI 
CA ELEMENT DE UNITA TE 

BUCUR MITREA 

Cînd vorbim despre monedă la daci ne-am obişnuit să avem în 
vedere în primul rînd, dacă nu exclusiv, funcţia ei de instrument de schimb 
si măsură a valorii. 
' In cadrul unui complicat proces economic şi de schimb, moneda, 
şi avem în vedere pe cea de metal preţios, cea de aur sau de argint, nu se 
va limita să circule numai în hotarele strîmte ale polisului grec sau la 
populaţiile pentru care a fost emisă, ci va depăşi mult aceste graniţe. 

S-ar părea că acest instrument de schimb este într-o anumită măsură 
indiferent şi insensibil faţă de realităţile etnice pe care le întîlneşte şi pe 
care le serveşte. Avem uneori sentimentul, şi pînă la un anumit punct este 
just, că el se ridică deasupra realităţilor etnice pe care le slujeşte. Dar 
aceasta, în anumite condiţii obicetive, bine precizate. Este vorba în toate 
cazurile de funcţia pe care o are moneda ca instrument de schimb şi măsură 
a valorii. Dar pentru a putea corespunde cerinţelor schimbului şi să fie 
acceptată de el, ea trebuie, este de dorit, să îndeplinească cel puţin două 
condiţii. Prima din ele priveşte puritatea sau procentajul înalt de metal fin : 
argint sau aur din care este confecţionată. A doua priveşte greutatea care 
ar trebui şi este de dorit să fie constant&. Dacă la acestea mai adăugăm şi 
situaţia proeminentă din punct de vedere politic a cetăţii sau statului emi
tent, atunci am schiţat principalii factori care o fac să străbată uneori mari 
distanţe şi să rămînă în circulaţie. Dar pe lîngă aceste calităţi de natură 
materială, care se cer unei monede, ea mai are şi o personalitate spiri
tuală proprie. Bucăţica de metal, care dispune de un spaţiu extrem de 
redus, reflectă arta cetăţii sau populaţiei respective la un anumit moment, 
cu caracteristicile ei, oglindind şi păstrînd peste veacuri modul de a simţi 
şi materializa rezumativ şi reprezentativ, în forme artistice specifice, tra
diţiile şi aspiraţiile unor cetăţi, regate sau populaţii. 

Dacă pentru cetăţile, polisurile lumii greceşti, lucrurile sînt bine 
cunoscute, nu tot aşa este situaţia la populaţiile de la marginea lumii gre
ceşti, mai exact de cele aflate dincolo de aceste limite, numite în mod injust 
"bar bare". 
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Aceste populaţii, şi am în vedere în primul rînd pe daci, au primit 
moneda orînduirii sclavagiste, o anumită sau anumite monede, pe care apoi 
le-au imitat. Astfel se generalizează folosirea unui instrument de schimb, 
care reflectă desigur şi unele progrese în domeniul economic. Dar nu asu
pra acestui aspect vrem să stăruim. El este cunoscut. S-a insistat mai pu
ţin însă asupra conţinutului spiritual, cel istoric, al acestor monede. Unii 
învăţaţi le-au etichetat simplu în categoria "barbare". Aceasta în prima 
jumătate a secolului trecut. In etapa următoare au fost atribuite celţilor, 
populaţii pomenite destul de des de izvoarele antice. In secolul nostru, încă 
mai plătim tribut acestor concepţii. In numismatica ţărilor de limbă ger
mană monedele sînt numite "Ostkeltisch", iar în cele de limbă franceză: 
"monnaies celtiques". Adăugăm amănuntul că geografic aceste monede 
erau răspîndite de la Dunărea mijlocie, din N oricum şi pînă în Dacia, înglo
bînd o bună parte din nordul Peninsulei Balcanice. Nu este greu de văzut 
în aceste poziţii persistenţa unor concepţii neştiinţifice, azi de mult depă
şite. Cercetarea numismatică a continuat şi după eforturi îndelungate, s-a 
ajuns azi, ca unele tipuri de monede să fie atribuite unor anumite populaţii, 
care locuiesc la marginea sau dincolo de hotarele lumii clasice. Intre ele, 
dacii, geto-dacii, ne reţin atenţia pentru moment. 

Elementul principal asupra căruia voim să ne oprim şi să stăruim 
este unul de fond. Este vorba de unitatea pe care o reprezintă modelul care 
a servit pentru imitare. Drept model pentru baterea monedelor daco-getice 
a servit tetradrahma de tip Filip al II-lea, foarte probabil, cele emise 
postum. Monedele daco-getice, confecţionate după m.odelul macedonean 
prezintă şi ele anumite caractere de unitate pe tot teritoriul Daciei, a tît în 
Transilvania, cît şi la est şi sud de Carpaţi. Unitatea aceasta trebuie înţe
leasă şi interpretată pe un fond unitar de cultură materială, cu un etnic 
dominant, care şi-a impus amprenta. Această interpretare nu exclude ca 
în anumite regiuni ale vechii Dacii şi în anumite etape cronologice, să 
avem de a face şi cu alte elemente etnice, decît cele daco-getice. Avem în 
vedere anumite elemente celtice în vestul şi nord-vestul Ardealului sau 
cele bastarnice în estul Moldovei. Dar ele nu vor modifica nimic din fon
dul esenţial al problemei :acesta rămîne unitar prin folosirea aceluiaşi ori
ginal, emite, bate, acelaşi nominal, care are mereu aceeaşi efigie, consti
tuită din acelaşi tip. Ceea ce va varia va fi doar stilizarea, care va îmbrăca 
forme regionale. Unele elemente subsidiare, secundare, dar neesenţiale, 
care apar uneori pe monede, pot fi puse în legătură cu aceste populaţii. Ele 
rămîn totuşi accesorii şi pot fi privite şi ca o influenţă venită din partea 
lor şi acceptată de către daco-geţi. 

Cum se prezintă situaţia sub acest aspect la dacii din estul 
Transilvaniei ? 

De la început trebuie să mărturisim că descoperirile de monede 
dacice de care dispunem în momentul de faţă, pentru această regiune 
sînt puţine. Totuşi ele nu lipsesc. Mai mult, aşa cum sînt şi cîte sînt, indi
caţiile pe care ele ni le oferă sînt încurajatoare şi documentează unitatea 
cu lumea daco-getică în ansamblul ei. , . 

Dar să amintim mai întîi descoperirile pe care le avem la îndemînă. 
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La Cernat, jud. Covasna, într-o aşezare dacică, Szekely Zoltan a 
descoperit două monede de argint, imitaţii după drahmele lui Alexandru 
cel Mare 1. 

La Săcalu de Pădure, comuna Luerin, jud. Mureş, s-a descoperit 0 

monedă dacică de tip Crişeni-Berchiş. Moneda este de bronz argintat 2. 

O altă monedă dadcă, de data aceasta de tip general Virteju-Bucu
reşti, dar mult stilizat, a fost aflată în mod izolat in localitatea Reci 3, jud. 
Covasna, în anul 1952. 

In bazinul superior al Mureşului, la Petelea 4, cunoaştem încă din 
secolul trecut, 1869, un tezaur de monede dacice. Localitatea aceasta a dat 
numele ei acestui tip de monede. Astfel, azi, tipul acesta de monede se 
numeşte Petelea. Monede asemănătoare se mai găsesc în judeţul Hunedoara 
la Sibişel 5 ; la Tu·rnu Roşu 6, jud. Sibiu ; la Turda 7, jud. Cluj. 

Din scurta înşirare a descoperirilor de monede dacice din partea de 
est, sud-est a Daciei transilvane, reiese că populaţia locală, triburile dacice 
din regiune, aveau legături de schimburi economice, dovedite prin desco
periri monetare, nu numai cu dacii din nordul, vestul şi sudul Transilva
niei,· ci şi cu cei de la sud şi est de Carpaţi. Cronologic tipurile monetare se 
datează în majoritatea lor în secoluJ al II-lea î.e.n. , cele mai multe în a 
doua jumătate a lui. 

Dar dacii din sud:...estul Transilvaniei vor participa din plin la 
intreaga viaţă economică din secolele II-I î.e.n. şi pentru motivul că pe 
aci trecea un drum comercial care lega prin Breţcu-Oituz pe dacii din valea 
Oltului superior cu daco-geţii din Moldova. 

Un alt element de unitate este constituit de faptul că în estul Tran
silvaniei au circulat toate monedele care sînt caracteristice circulaţiei 
Daciei în cele două secole înaintea e.n. 

Astfel drahmele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia de pe ţărmul 
oriental al Mării Adriatice, ajung şi în această regiune. Fără intenţia de a 
încerca un inventar exhaustiv al localităţilor în care monedele amintite 
au fost aflate în regiune, vom da totuşi unele cu titlul de exemplu. Aşa 
ele au fost semnalate în cadrul judeţului Covasna la Cernatu 8, la Ghelinţa 9 , 

la Dalnic 1o, la Lemnia 11, la Zăbala 12 şi undeva în fostul judeţ Ciuc 13. P e 
teritoriul judeţului Harghita aceleaşi drahme sînt semnalate la Cosmeni 14, 

la Odorheiul Secuiesc 15, la Sîncrăeni 16, la Topliţa 17. In plus, pe teritoriul 
judeţului Braşov, monedele menţionate au apărut într-un tezaur la Teliu 18. 

De aici drahmele amintite vor pă·trunde la est de Carpaţi prin pasul Oituz, 
ajungînd în Moldova, unde sînt bine documentate 19. Dar ele nu sînt sin
gurele. Lor li se asociază tetradrahmele cetăţii Thasos, de la Marea Egee, 
din sudul Traciei şi care apar în bogate tezaure în Dacia. Pentru regiunea 
care formează obiectivul preocupării noastre imediate putem cita unele 
descoperiri de acest fel, cu titlu de exemplu. Astfel în judeţul Mureş, sînt 
cunoscute la Bogata 2o, la Măgherani 21, la Sîngeorgiu de Pădure 22; apoi pe 
teritoriul judeţului Harghita au apărut la Jigodin 23, oraş Miercurea Ciuc ; 
la Lueta 24, la Mărtiniş 25, la Sînmărtin 26 ; iar în cuprinsul judeţului Co
vasna sînt semnalate la Cernatu 27, la Dalnic 28, la Do bolii de Jos 29 corn. 
Ilieni la Ghelinta 30 la Turia 31 ' ' ' . 

29 



Alături de tetradrahmele thasiene apar în regiunea care formează 
obiectul preocupării noastre şi alte tetradrahme, cum sînt cele ale Primei 
Macedonii, caracteristice şi ele pentru circulaţia lor în Dacia. Lăsăm, mai 
jos, să urmeze unele exemple. Laslăul Mic 32, corn. Suplac şi Petelea ambele 
în judeţul Mureş: Jigodin 33, oraş Miercurea Ciuc, jud Harghita; Bicsad 34; 

în judeţul Covasna, la Hălchiu 35 şi Sînpetru, jud. Braşov 36. 

Un capitol nou este deschis în istoria triburilor dacice din regiunea 
de care ne ocupăm prin descoperirea de denari romani din timpul repu
blicii. Aceste monede de argint se datează în secolul I î.e.n şi în primele 
decenii ale secolului I e.n. 

Numeroase tezaure, cum este cel de la Fotoş 37, Alung,eni 38, Peteni39 
şi multe altele, s-au anat în regiune 40• Acestor tezaure vin să li se adauge 
un mare număr de descoperiri izolate de denari romani republicani 41. 

Cercetările recente au dovedit că moneda romană republicană de 
argint a circulat pe întreg teritoriul Daciei şi în cantităţi imense 42. Este 
destul să amintim că o evaluare globală a numărului acestor monede aflate 
în descoperiri se ridică azi la aproximativ 25 000 exemplare 43. In ceea ce 
priveşte numărullocalităţilor în care aceste monede au apărut, el este apre
ciat la vreo 450 pentru întreaga Dacie. Sud-estul Transilvaniei participă 
din plin cu numeroase asemenea descoperiri monetare, atît sub formă de 
tezaure, cît şi ca aflări izolate. Geografic ele se înşiră atît pe valea Oltului 
superior, cît şi pe aceea a afluenţilor lui. 

In legătură cu prezenţa pe teritoriul Daciei a unor asemenea canti
tăţi de monede romane republicane, cum n-au fost aflate în nid o altă 
regit:ne sau populaţii aflate în afara hotarelor statului roman, este cazul, 
credem, să facem cîteva succinte observaţii. Ele vor fi structurate pe 
aceeaşi linie de sinteză pe care am mers şi pînă acum. 

In primul rînd notăm că moneda romană republicană prin răspîn
direa ei, şi de o parte şi de cealalată a Carpaţilor, atît la sud cît şi la est, 
subliniază încă odată potrivit specificului ei, unitatea populaţiei daco-getice 
de pe întreg cuprinsul Daciei. Adăugăm amănuntul, nu lipsit de semnifi
caţie, că dincolo de aceste hotare etnice, la nord, la vest şi la est, moneda 
romană republicană nu apare decît în mod sporadic şi într-o etapă uite.,. 
rioară 44. In al doilea rînd avem de relevat alt fapt de ordin major : 
contactul daco-geţilor cu cultura romană, cu economia romană, şi aceasta 
cu 200 de ani înainte de cucerire. Contactul acesta dintre daci şi romani 
va continua pînă la cucerire. Noi credem că legăturile de care am pomenit 
n-au rămas fără ecou pentru cultura materială şi spirituală a daco-geţilor. 
Pentru moment semnalăm că în domeniul culturii materiale tehnica 
romană, unelte romane, concepţiile romane, meşteri romani, sînt prezenţi 
în Dacia. Cercetările arheologice în special în marile cetăţi de. la Grădiştea 
Muncelului, dar şi cele de la Căpîlna, Piatra Craivii şi mai ales cele recente 
de la Ocniţa, Vîlcea, 45 ne dovedesc că influenţa romană a pătruns în dife
rite domenii ale tehnicii şi culturii materiale. Pentru moment semnalăm 
unul din ecouri, surprins în domeniul culturii materiale : copierea mone
dei romane republicane în Dacia. Tipare monetare care reproduc cu fide
litate, pînă la identitate, denarii republicani, au fost aflate în cetatea dacică 
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de la Tilişca. Dar şi regiunea din sud-estul Transilvaniei a cunoscut aseme
nea tipare. 

Un asemenea tipar a fost găsit la Braşov, dar s-a pierdut în cursul 
timpului. Dar dacă tiparul s-a pierdut, ceea ce s-a păstrat şi găsim tocmai 
în regiunea de care ne ocupăm este rezultatul acestei acţiuni : moneda 
bătută de către localnici, pentru nevoi locale, cu tiparele amintite. Aseme
nea monede au fost semnalate în tezaurul de la Peteni. Este doar un exem
plu. O analiză aprofundată a materialului deja cunoscut va scoate în evi
denţă şi alte asemenea exemplare. 

Privite în ansamblu descoperirile de monede la dacii din sud estul 
Transilvaniei ne îngăduie să formulăm unele încheieri de ordin mai gene
ral. Asupra lor aş vrea să punctez în final. 

Textele literare păstrate de către autorii antici ne dovedesc unitatea 
din punct de vedere etnic a triburilor daco-getice de pe întreg cuprinsul 
Daciei. Pe de altă parte cercetarea arheologică a dovedit după îndelungate 
şi migăloase studii că cultura materială, dar şi cea spirituală a daco-geţilor 
în amplul context geografic de care am amintit, are anumite caractere 
generale comune, care exprimă aceeaşi unitate ca şi textele literare, com
pletînd-o, cu documentele aflate în pămînt. 

Cercetarea numismatică vine să completeze în continuare această 
documentare aducînd noi dovezi în sprijinul unităţii lumii daco-getice. 

Pe de o parte această unitate este susţinută de existenţa unei anu
mite monede greceşti care a circulat în toată Dacia. Acest original grecesc, 
tetradrahma de tip Filip II, a servit drept model pentru întreg teritoriul 
daco-getic. Doar interpretările regionale dau monedelor un facies local. 

Pe de altă parte, monedele străine, altele decît cele de timp Filip 
II, cum sînt drahmele din Dyrrhachium şi Apollonia, tetradrahmele tha
siene, cele ale Macedoniei Prima, iar în secolul I î.e.n denarii Romei repu
blicane, vor circula, toate, pe exact acelaşi teritoriu. 

Unitatea daco-getică, pe întreg teritoriul Daciei, menţionată de tex
tele antice, confirmată în domeniul culturii materiale şi spirituale de cerce
tarea arheologică, este completată cu unitatea economică, susţinută şi 
întărită de cl'rculaţia monetară. 
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