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ŢINTE ORNAMENTATE IN ZONA SARMIZEGETUSA REGIA 

Bogăţia ieşită din comun În fier a zonei SarmiZfRetusei Regia este prea bine cunoscută pentru a 
fj nevoie să se insiste asupra ciI Ceea ce a atras Însă atenţia cercetătorilor e mulţimea de materiale de 
construcţie confecţionate din acest metal În timp ce În alte zone ale Daciei ele sunt foarte rare sau chiar 
lipsesc. Dintre aceSlea. alături de miile de cuie şi piroane, fac parte şi ţintele cu şi fără ornamente. 

Descoperite În număr mare În Munţii Orăştiei ţintele ornamentale reprezintă la ora actuală cel mai 
sigur argument al existenţei artei metalului la daci. Deocamdată, pe lângă multele ţinte care poartă În ele 
certe elemente de artă, puţine sunt celelalte piese de fier ornamentate (scutul de la Piatra Roşie, câţiva cleşti 
etc.). 

Pe lângă rolul lor strict funcţional, unele dintre ţinte au �i un bine definit rol ornamental. Cel din 
UIlTlă îl au nu numai ţintele ornamentate, ci şi cele simple dacă ţinem seama de dimensiunile florilor lor -
destul de mari pentru a putea fi văzute - precum şi de fOIlTla lor. Unele au o formă dreptunghiulară, iar 
altele sunt rotunde, având Iloarea mai mult sau mai puţin bombată. O categorie aparte o formează ţintele 
cu tloarea puternic bombată, asemănătoare unei semicalote. Cuiul acestora, destul de scurt, pledează pentru 
destinaţia în primul rând ornamentală şi abia în al doilea rând funcţională'. 

În ceea ce priveşte confecţionarea ţintelor, sistemul se deosebeşte net de cel folosit la obţinerea 
cuielor şi piroanelor. Dacă acestea din unnă sunt confecţionate prin martclare, capul sau floarea fiind 
obţinute prin lăţirea sau Îndoirea extremităţii neascllţite' la confecţionarea ţintelor lucrurile stau complet 
diferit. La ele floarea este obţinută separal de cui, "cesta fiind ataşat prin intennediul unui Oliticiu practicat 
în ea, orificiu 1'n care era introdus capul cuiului ce era apoi nituit4. 

De asemenea dacă în secţiune capul cuielor şi piroanclor este adesea neregulat, oscilând de la o 
secţiune circulară până la una patrulaterii, la ţinte secţiunea este aproape totdeauna regulată, patrulateră. 

Din această mare categorie de ţinte ne vom ocupa doar de cele ornamentate. Acestea pot fi 
c1asilicate În funcţie de dimensiuni şi motive. Din punctul de vedere al dimensiunii ţintele se împart în mai 
multe tipuri. Avem ţinte ornamentate de dimensiuni mici, cu diametrul florii cuiului de 3,5 până la 5,5 cm., 
ue dimensiuni medii, cu diametrul tlorii cuiului de până la 10 cm. şi, În final, cele de dimensiuni mari cu 
diametrul tlorii dc aproximativ 30 cm.'. Diametrul acestor ţinte este extrem de important deoarece se parc 
'Ci' şi motivele de pe ele sunt În legătură cu acesta. Astfel pc ţintele mici apare cu preponderenţă motivul 
cercurilor concentrice, motivul rozetei şi motivul bobocilor de lotus, pe când pe cele mari aceste motive 
sunt aproape inexistente, aici predominând motivul frunzei de acant. 

De asemenea, dimensiunea pieselor este importantă şi pentru că pot indica eventual edificiul cărora 
1c aparţineau. O ţintă de dimensiuni mari putea fi folosita la decorarea unor clădiri sau edificii pe măsură. 
Se poate presupune, şi datorită locului de descoperire al celor cinci ţinte mari, că acestea împodobeau 
poarta sanctuarului mare patrulater de pc terasa a XI-a' (piesele aparţinând probabil fazei de andezit a 
'�anctuarului). Este posihil ca şi celelalte ţinte să folosească lot la decorarea porţilor unor locuinţe sau 
eJificii "publice" poate ceva mai pretenţioase. 

De asemenea, este interesantă lungimea cuiului acestor ţinte. Dintre cele 21 de ţinte descoperite 
în sanctuarul mai :-;us pomenit 15 au cuiul despicat pe lungime şi cele două părţi Îndoite lateral, indicfmd 

, 

1. Glodariu. E. 1 (lros) a vschi, Ci vi !iza {ia fie mlui fu daci, CI u j -J\ apoc�l, 1979. 

Ihidem . 
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42 D. SUCIU 

grosimea lemnului'-
Tintele ornamentate se pot clasifica În funCţie de dccor, acesta evoluând de la cele mai simple 

motive - cercurile coneenlI;ce - până la cele mai complicate - motivele care apar pe ţintele mari. 
înainte de a ne ocupa Însa de ornamente le propriu-i.ise ar fi utile câteva cuvinte despre executarea 

acestom. S-a putut remarca execuţia deosebită a decorului dând impresia că ar fi fust făcute În ştanţe. 
Totuşi nu este vorba de aşa ceva. Motivele decorative au rIN obţinl1le fie prin inciz,i adânci, la roşu, cum 
este l.'i.1Zul ţintclor ornamentate cu cercuri concentrice, fie prin ornamcntarc. executală CII domul şi dălliţa, 
cum eS'e cazul celor cu motive lTIai complexe. De ascmenea, esle pl"ohabi.! ca meşterul sii fi trasat motivele 
pe piesă înainte de a se apuca de lucru. ohicei de altfel practiCa! şi pentru dccomrea altor categorii de picse, 
de exemplu �eramica pictată. Dacă uneori motivele nu lespectă exact deseJlul �i deci nu sunt pe.lt"ect 
simetrice aceasta nu se datorează neutilizării cOl1lpasului. :.::i doar Uilor erori dt:. l!xc�u\ic!C. 

Motivele ornamentale care apar pe ţÎnt-.!. sunt lIe g:�ometrice. lie vegelalc. fie o combinatie între 
ace,te două categorii. Există, deasemenea, piese cu m()!h� simple şi piese ClI decoralii complexe. 

Cele mai simple om<lmente care se regăsesc pe \intc sunt cercurile concent!ice. Acest motiv apare 
destul de frecvent pe ţintele ornamentale in special pc cele mici, deşi ÎI găsim şi pc ţintele medii, cu 
diametml de 10 cm. Cercurile care compun acest motiv pot apărea atât incizate - în special pe cele mici -
cât şi în relief. cum este cazul celor două ţinte cu diamctnll de 10 cm. descoperite în sanctuarul mai sus 
pomenit. Acestea au ca decor trei cercuri concentrice în relief iar mijlocul, mai înalt, e,sl�. marcat printr-un 
pllnct incizi:lt, acelaşi în care intra cuiul compasullli9. Numiirul cCfcmilor poate varia de la două la patnL 
acestea putând fi simple sau În formă de şnur. Ţinte purtdnd astfel de ornamente au fost descoperi,e atât 
la Grădiştea de Munte cât şi la Cost�şti şi la feiele Albe (pl.l/I 1-]7, l 9,21). 

Un alt motiv care apare fre\,.:vent printre omamente este cel al rozetei. Acest moriv poate apărea 
,ub diverse forme şi combinat cu alte omamente. Se poate observa foartc clar şi aici folosirea compasului 
în desenarea mode lului, aşa cum o dovedesc di mensiuni le egak ale petaielor şi simetria dispunerii acestora. 
Şi aCeste ţinte ali dimensiuni mici cuprinse Înlrc 3.5 �i ).:' cm.ll). 

Cea mai simplă redare a acestui 1ll00iv este pe ('1 ţinti dc�copcJil:1 la Grftdişlca de Munte şi care lIrc 
drcpl UL'ror o rozela ce constă din şaisprezece pl:!lale alhiale �pre mijloc.l i (pl. V l8,l. AC�Sl decor apare, �a 
elim am ITI:tj spus. �i În corelatie Cli alte motive. A\'em astfel combinart'a petulelol' �implc CLI săgeiÎ care 

merg p:Illă la marginea disCllluil2 (pl.IIJ/J) sau rozela constituită Llin şaisprclI.'t:c pl·talc di:-:pu�e două câte 
două, îJl formă de illimă. şi opt simple etc. 

NJotivui apare şi pe ţinte cu dc,:-orurÎ mai complicate. Astfel. pe lângă ro/.eta din petale simple sali 
duble apare motivul cercului concentric· care de cele milÎ multe ori este În fonnă de �nur sau brâu torda[ -

sau motivul valului alergător care estel:uplins de obicei Între astfel de duuă cercuri etc. 
Unul dintre cele mai frumoase excmplar� din ilCC:JSW c::negorie il reprezint'·l o ţintă descoperită În 

zona Crădişlei de Munte. Aceasta (pUIIII) are ca omamenlatÎe - pornind de la CC.l1lru spre exterÎor . două 
cercuri concentrice de la care pome.;;( apoi simetric opt pctalc cluble· in formă de inimă - separate de tot 
alfitea săgeţi sau bastonaşC' - este moth'ul vcchi, inimii Cli spin. dar modificill. TOL acest Jecor este 
înconjurat de un cerc I.ordat după care urmează motivul \'alului lllerg,itor extrem de bine reli7.tll şi la ba?u 
cărui:l apare un şir de cerculeţe. Pc margin�a lintei n.;g�sirn motivul cernlllli lord<Jl. Exemplare 
(.Iscm[tnătoare. deşi nu la fel de bine pă�tr3te şi CX�I..:utatc, ,·au IUdi d��coperit unl;) ia CoslcŞti şi illc<! unul 
la Grăcliştca MUIlCellllui'< 

----------
, , E.l;}I\I�!;\\�l'bi. !t1l'nlIaml sOllciitamllli A rit.' It: SlIl'lIIi;"I'!'/':US(/ Rtg;a !Il :\('wiH,V, XX/l9X3. p .. i7<1. 
!<\ LGlGdarill. E.lafl)�la';,:-(:hi. nfu·i; .. p.ll X. 
') E.larosl�w.,('hi. Oll.cit . . fl.:l.74. ilu.3!1.3. . , 

,0 i.G!o .. .L\riu, E.bnl'i!�\\:.;d·,i. op.,·it . . p. j IX. 
II IJcm. np.c·ii .. lig.blfl S. 
" h.lem, l!p.cil.. n�.62/1. 

" t t ' 11 .... ·· "'tn q r.v· ·; (er.1, O/,.Cf( . •  p. u . lI};.u . ""'., o . I ,._. 



Ţinte ornamentate În zona Sarmizegetusa Regia 
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PL r. Ţinte ornamentate (după 1. Giodariu. E. Iaroslavschil. 
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PI. li. Ţinte ornamentate (după 1. Glodariu, E.laroslavschi). 
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PI. Ul. Ţinte ornamentate (după 1. Glodariu, E. laroslavschi). 
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Continuând seria motivelor care apar pc astfel de piese ajungem şi la motivul bobocului de lotus. 
Din aceast-i categoric se cunosc două exemplare, provenind unul de la Grădiştea Muncelului şi c elălat de 
la Piatra Roşie '·'. Motivul, extrem de interesant de altfel, constă din pa tru boboci de lotus - pe una din ţinte 
mai rotunjiţi la capete, pe c ealaltă mai ascuţiţi - cu nervura mediană bine marcată, şi un ornament care 
poate foarte bine reprezen ta alte patm fnmzc cu nervuri atât mediane cât şi late rale. Nici acest motiv al 
fnmzclor cu nervuri pronunţate nu est e identic pe cele două linte: la una contuml acestora nu este bine 
precizat iar frunz3 arc vârfu1 mai ascuţit. la cealaltă contuml �ste clar, v5rfu! frunzei fiind însă rotunjit 
(pl.l!23-24). 

O altă categorie de ornam ent e o reprezintă cele de pe ţintel e mari (kscop erite În sanctuarui mare 
palrulater JI.: � lt..:n:t:-,a ii Xl-a Je 1;.1 SarmÎzegeiwiU l?t'gia. Aici :-tl! lu-sl dt!M,:upl.;ritt �alru ţinlt:; de Jimensiuni 
u riaş e cu diametrul de aproximativ 0,30 m" (pUIII-3). D is cu rile au O ol11amenta\ie bine realizată care , 
cuprinde o suilii de motive decorative deosebite. In centru se află două cercuri concentrice cu un buton În 
mijloc, unnân d apoi paml frunze de acant dispuse În cruce, spatiul dintre ele fiind umplut cu linii incizate , 
ce se Întâlnesc În unghiuri îndreptate cu vârful spre marginea discului. ]ntrc frunzele de acan( şi vârful 
liniilor se află opt rozete cu spile răsuci te. Urmează apoi două cacuri concentrice in r elief, spaţiul dintre 
ele fiind umplm cU liniuţe ineizate formând un fe l de brău în motiv dc spic. Interesant este faptul că şi cuiul 

acestor ţinte este destul de mic fiind mult mai pregnant rollJi hr ornamental decât cel functional. 
O "!ta ţintă descoperită În ac elaşi saneluar se deosebe�te de prece dentele atât prin forma cuiului 

ciit şi prin decor. Cuiul este neascuţit, iar În partea inferioară praintă un orificiu oval . Acest de taliu poa te 
explica şi sistemul de prind ere al ţin tei. Lungimea cuiului de la floare până la orificiu indică probabil 
grosimea lemnului, iar orificiul servea pentru fixan�a ţintci cu ajutoml unui ştift. , ' 

[n ceea C� priveşte dccoml ţin tei (pI.1TI/4L el este mult. mai complex. Inc ep'În d de la centru spre 
exterior avem opt petale cordiformt.:\ adânc şi puten1ic aJbiate. dcspăI1:it� de tot atâtea �ăgcţi. Um1ează un 
cerc 'În relief care separă această zonă de a doua care cuprinde opt frunze de acant puternic �tiliza te sau , 
poate de opt . palmete. Int re aceste frunze avem cate două mici cercuri concentrice , iar pe marginea pi esei 
�e află din nou un ct>rc!(), 

Un motiv similar ClI cele de pc ţintele mari apare şi pe o ţintă de dimensiuni Ceva mai mici 
(aproximativ J() cm.) şi cu o fonnă destul de neobişnuită - adică oval:. - descoperită în acelaşi loc. Ţinta, 
păstr at�'i fragmentar. are ca decor patru frunze de acant dispuse În cruce, ale căror capete se Întftlnesc În 
centm cu trei cercuri concentrice Închise. Po rtiunil e dintre aCf�le patru frunz.e �unt ornamentale cu patm 
rozete care de accasGi dată nu Illai au spiţele răsucite, ci se compun din opt petale - grupate două c<Îte doua 
în formă de Înimă - şi pa tru baslonaşe care le desparti;. 

După 2llln s-a văzut, motive le ornamentale sunt extrem de variate. repertur i ullor cuprinzând atât 
elemenie de origine autohtonă cat şi elemente de cla ră :ntluentă cleni)lÎcă. 

MOli,·ul cercurilor concentrice, cel mai simplu ornament care apare pc aceste. piese, este un 
clemt�nt decorativ Înlâ lnit atât în lumea dacÎcă c[It �i ill cea greco-romană. Realizat. după cum s-a văzut cu 
compasul , motivul se Yn tâlneştc in Dacia atât pe ccramica obişnuită cât:;;i pt! cea pictatăl8. Unele cercUl; 
sunt I'n formă de �nur - brâu tordat - mot i v despre care se ştie exact că în Dacia este unul din cele mai vechi 
elemente dccoralive pr ezen te pe ceramică]'!. �1otivul brâului nu apare doar pe c eramică, ci îl găsim şi în 
loreulic ă , un exemplu elocvent tiind scu tul de la Piatra Roşie. un de motivul delimit eaz ă registrele'" - cum 
se întâmplă şi În cuzul ţintelor cu decoraţie mai complicatft - ne ref erim la cele. pe care apare rozcta şi valul 
alergător. Putem spune deci că, atât cercurile concentrice, dH �j motivul br�\ului tordal �;unt ornamente de 
fadunI aut.ohtonă. 

Nu acela5i lucru se poate spune despre motivul roz�iei. Aşa cum bine se ştie, rozeta e:-;te unui 
dintre motivc10 decora tive obişnuite În ornumentarea ceramicii dacice. Dar motÎvul care apar e pc ţinte nu 

J·l Ic!Ci11. Op.CII .. p.) I�, tig.6! 12:'-2_1. 
I� Ihidem; l.G!orlmiu. L.laro.�l.lvschi, op cit., ţ:. i It), L;;.62/2-3, 64/10. 

Hi I.Glodariu, LL·llll"lavsehi. (�/ui! . . p.lllJ, lig.6:t(.t. 
i7 

E.ramslav�t.:hi, oj' ciI .. p.J74, fig. 21-+. 
It; I.!!.<. ri�an. Camnica (/cu.'r)-gl!iic ii. Cu .\fll!cia/;i !'rid!","" /a Tn/!/.r:i/ml/ie. 1469, pi. X eUl. XCV It). 
1') 

IdCll1. Op.cÎI .. pl.CVt/I .. l: pLCVIIJ/6 . 

. �n C.Dait..:oviciu. Cewlf:a dacicii de la Piatra Rv{-ic. ! 954. j>. ! 19·111. 
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PI. IV. Soiuri Jelicnc. 1-2 {după M. BucovalăJ: 3-4 cupe elin tczaurul de la Sâncrăieni (după D. 
Popescu ). 
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Tinte ornamentate în zona Sarmizegetusa Regia 49 

pare să aibă o origine autohtonă, ci mai degrabă una elenistică. Susţin aceasta deoarece desenul rozetei de 
pe ceramica dacică este complet diferit de cel prezent pc ţintele ornamentale. Primul este extrem de simplu, 
evoluănd de la o rozetă cu patru spiţe dispuse în cruce spre una puţin mai complicată"· adică cu mai multe 
spiţe - dar care oricum nu ajunge la perfecţiunea şi stilul de redare al rozetei de pe ţintele ornamentale. 
Rozeta, aşa cum apare ea pc ţintele din zona capitalei statului dac, îşi găseşte analogii atât în lumea 
elenistică cât şi în cea tracică. Astfel o găsim pe cerceii de aur dc la Calatis" şi pe coiful de la Poiana 
COţofeneşti" 

Un alt motiv de influeţă elcnistică prezent în decorarea ţintelor este valul alergător.Aceasta, avănd 
originea în lumea mediteraneană, s-a răspăndit extrem de repede şi în cea barbară. Motivul valului este 
prezent Şi in repertoriul de ornamente al ceramicl! dacice", dar şi în toreutică - tezaurul de la Săncrăieni" 
(pl.lV /3-4). 

Alt ornament de Oligine evident mediteraneană este motivul frunzei sau bobocilor de lotus. El, deşi 
apare stilizat pe ceramica pictată daci că", pe piciorul unor cupe din tezaurul de la Sâncrăieni sau pc scutul 
de la Piatra Roşie, nu este totuşi un ornament frecvent în ar1a dacică. Motivul îl regăsim mai degrabă, redat 
cu precizie şi fineţe, pe balurile deliene originale - de exemplu pe cele descoperite în necropola de 13 
Tumis" (pI.IVIl-2). 

Interesant este aici, pc lângă motivul lotusului, ornamentul care apare împreună cu ci pe ţinte.S-au 
amintit mai sus acele frunze cu nervuri şi mediane pronunţate. Acest motiv, destul de greu de interpretat 
datorită stilizării excesive, poate să fie motivul arhicunoscut al brăduţului prezent pe ceramica dacică28 sau 
o apropiere de un motiv bine cunoscut de meşter, dar poate să fie şi un moliv de origine elenistică. uşor 
de acceptat şi datorită frunzei de lotus împreună cu care apare, ornamentul putând ti o stilizare la maximum 
a lrunzei de acanl. După cum se ştie în multe cazuri frunza de lotus apare împreună cu cea de acanl. Este 
cazul scutului de la Piatra Roşie, a cupelor din tezaurul de la Sâncrăieni, a bolmilor din necropola de la 
Tomis şi a unui bol delian târziu pe care - afirma autorul - alternează frunzele de acant cu cele de 
IOlUs,"motiv comun" ce apare la Atena" (pI.V!2). 

Şi, În sfârşit, motivul acantului apare bine redat pe ţintele de mari dimensiuni de la Grădiştea de 
Munte. Decont! de pe aceste piese cu fineţea execuţiei care le caracterizează ne duc cu gândul mai mult 
la piesele executate în lumea elenistică. Frunza de acant nu-şi găseşte analogie în Dacia decât pe piesele 
tezaurului de la Sâncrăieni şi pe scutul de la Piatra Roşie, deşi despre acestea se poate spune că sunt 
realizate tie sub influenţa elenistică (cazul tezaurului de la Sâncrăieni), fie cea a meşterilor greco-romani 
(cazul SGutului). Motivul palmetei sau a frunzei de acant stilizate de pe cea de-a cincea ţintă descoperită 
în sanctuarul mare patrulater de pe terasa a Xl-a, pare şi mai apropiată de repertoriul olllamental elenistie, 
allalogiile pentru ea găsindu-se mai degrabă în această lume mediteraneană. 

Este poate de discutat motivul care apare împreună cu frunzele de acant pe ţintele mari. Astfel 
rnotivul liniilor care se înâtlnesc în unghiuri ascuţite poate să fie un simplu element decorativ, "un pătrat 
uşor ste1at" cum il denumeşte C.Daicoviciu30, sau poate sa fie motivui brăduţului - pe care l-am pomenit 
mai sus - deşi execuţia lui nu pare să ne Îndrume spre această variantă. Mai degrabă poate să fie vorba de 
un motiv vegetal prezent în repertoriul ornamentic elenistic. Astfel pe un bol delian original Întâlnim acest 
clement, adică frunze ascuţite cu nervuri mediane şi laterale foarte bine marcate1t (pl. V fi). 

2i 
I.H.Crişan, 0II, cit., pI.CXJIl,4; pl.LXXXVIIIl. 

R.Florescu, LMicJea, Ceto-dacii. 1 980, fig. 1 4 1  

Şt.Burd;-t, Tezuure de aur din România, 1 979, cat. 27 apud R.Florescu LMlclea . op. cir .. . fig 17-20. 

l-� ULCrişan, op.cit.. pL CIX/ 1 ,  3-4. CX. 

:�5 D.Popescu. în sena Inventaria Archae% gica.Roumanie. fasc. 3.1967. nr. 6-7 
• 

.c,) (1, Florea. L.Suciu. Observa(ii cu privire la scutul de la Piatru Ro,'iL'. În t,'phtmeris ,Vapocensis. V 11995, flg. II1],7 . 

.\'1.Bucovală, /'/ccrrJeo!e cleniHice la Tomis, 1967. fig.48c 37c . 

. ' :, 
i.H.Crişan. op.cit .. pl. CVlI/3,5.7 

�'l 
H,AThompson, Tlvo Centurlt'.\ oI Ht'llenisric POlteIY, În Hesperitl. fig, 96b E7(). 

',1 j 
C.Daicoviciu şi colaboratorii, op,cit .. p, 398. 

, 
ll.AThompson. Op.cil., fig.68 D)7. 
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Cum s-a văzut. repertoriul ornamentelor prezente pe ţintele din regiunea capitalei statului dac, 
extrem de variat de altfel, cuprinde elemente de certă factură autohtonă (cercurile, brâul), dar şi foarte 
multe elemente decorati ve din lumea greca-romană. Poate fi deci de discutat dacă aceste ornamente au 
ajuns la noi direct - prin meşteri greci a căror prezenţă la ridicarea cetăţilor dacice nu mai poate fi pusă la 
îndoială - s-au indirect, prin filiera tracică, ţinând cont că unele ornamente apar şi pe piesele de artă 
traco-gctică. 

O altă problemă este originea meşterului. După părerea noastră, bazându-ne pe fineţea execuţiei 
pieselor despre care am discutat, pe ornamentele pe care aceste piese le conţin etc., ar putea fi vorba de 
unul sau mai mulţi meşteri greci prezenţi în cetaţi le dacice şi carc, la cererea comanditarilor locali au 
împodobit edificiiie ia a căror construcţie fuseseră martori cu aceste piese realizate fie de ei, fie de meşteri 
daci, suh directa lor îndrumare. 

Tehnic vorbind, şi dacii le puteau produce, dar stilistic motivele de pe piese aparţin clar 
rcpertoriului greco-roman. De asemenea, este de remarcat că motivele de pe piese nu sunt simboluri, ci 
doar simple elemente decorative. 

Oricum, relizate de greci sau de daci, piesele În sine retlectă un deosebit simţ al frumosului, 
consecinţele lui ducând la ornamentarea a tot ceea ce ţine de viaţa cotidiană a dacilor, de la simplele 
obiecte de uz comun până la cele mai sofisticate construcţii. Elementele decorative prezente pe aceste piese 
ne dovedesc. de asemenea, pe de o parte puternica intluenţă elenistică în lumea dacică cât şi, pe de altă 
parte, capacitatea de asimilare a civilizaţiei dacice în pragul celui de-al doilea secol al erei noastre. 

DANIELA SUCIU 
Universitatea "Babeş-Bolyai" 

Cluj-Napaca 

ZIERNĂGEL IN DER GEGEND DER S/1RMIZEGETUSA, REGIA 

ZUSAMMENPASSUNG 

Dic Zierni\gcl wurdcn in gros:�er Anzahl in dcn Muntii Orăştiei entdeckt und bildcn eincn sichercn Nachweis 
der Existenz cler !vletallkunst bei dcn Dakcrn. Dic Stuckc sind sowohl nach Ausmass' (VOI1 3,5 cm bis 30 cm) als 
auch nach Aussehcn \'crschieden. Dic VcrLÎcrung vvird cntv..'c:der durz:h EÎnritzlIngcn des noch roten Metalls 
her2cstellt, oder aher mit Dllfn und MeÎsscJchcn. Dic Bcnutzung des Zirkels ist gut bezcllgt. 

'- � '- L 

Die Verzierung ist v(m StUck IU StUckc untcrschicdJich: clic Muster ki:'lnnen sowol1l einfach als auch ăusserSl 
kompliziert sein. Auf kleinen Stucken erscheint das �1uster konzcntrischer Kreise - dic an als tordierte Leistcn 
dargcstclt wcrden, Roscttcn, laufender Hund, Lotuskospen u. <1. Auf grosseren Zicrnăgeln werdcn dksc Motive durch 
cine viei komplexere Verzierung ersctzt, wooci das vorherrschcndc ElemcnL das Akanthusblatt ist. 

Somit crscheinen auf dcn Stlicken in der dakischcn Kunst wohlbckanntc kon/entrischer Motivekrcise, 
tordierte Leisten- und solche, dic in der Jakischcn Kunst Analogien aufweÎsen. clic sich jcdoch mehr der 
hcllenistischcn Kunst năhren Roscttcn, Akanthus IJSW. Dicsc ktLtercn Motive gclangten nach Dakien entweder 
dlrekL durch dic bei der Errichtung der dakischcn Festungen hcteilîgtcn Mcister. odcr abel' indirekt. durch thrakische 
Ver11littlung. Es ist moglich, J<.:.ss uie Stucke �ogar von den obcn cn>,,'ăhnten griechischen Meistern selhst hcrgestellt 
wurden, es ist aber auch nîcht ausi!cschlosscr.. dass es die Dakcr warcn, dic sic hcrstclltcn. , 

Jedcnfalls crwcisen dic aur dîcscn StUcken vorkonullcndcn Vcuierungsckmcnt>: cinerscits dcn starkCll 
hcllenisti:;chcll Eintluss in der dakischcn \Velt. andcrerseits di,' AufnJ.hmcrahigkeit cler dakîschcn Zivilisation arn 
Ende des 1. 1h,n.Chr. 

VERZEICHNIS DER ABPH.DUNGEN 

T?J. L Z�crnăg;.:; (mtch 1. Glodariu, E. Iarodav.'ichi:. 
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Popescu). 
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