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Prefață

Situl de la Sarmizegetusa Regia (Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, jud. Hunedoara) 
este, probabil, cel mai complex dintre cele care datează din epoca Regatului dacic (sec. I a. Chr. 

– I p. Chr.), prin dimensiunile sale, prin perfecta articulare a părților componente și funcționale și, nu 
în ultimul rând, prin monumentalitatea structurilor sale, defensive și religioase. Bogăția materialului 
arheologic recoltat de‑a lungul deceniilor din complexe și straturi aduce, în fiecare an, date noi despre 
habitatul, standardul de viață, tehnologia și arta comunității care a locuit acolo la sfârșitul celei de‑a 
doua epoci a fierului. 

Conform datelor arheologice existente, a putut fi schițată înfățișarea și istoria sitului, atât cât lipsa 
izvoarelor scrise a permis‑o. Evoluția cercetărilor, inclusiv realizarea ridicărilor topografice amănunțite în 
ultimul deceniu, a evidențiat o aglomerare de locuire, întinsă pe mai mult de 260 de terase artificiale, 
dispuse pe pantele sudice și estice ale Piciorului Muncelului, delimitat de cele două râuri – Valea Albă și 
Valea Godeanului. 

Locul ales de daci, cândva în secolul I a. Chr., este relativ departe de căile de comunicații din antichitate 
(valea Mureșului), ascuns între munți, însă ușor de apărat și bogat în resurse naturale: minereuri de fier, 
lemn, vânat și pășuni alpine. Se poate bănui că motivul pentru care a fost ales acel munte ca amplasament 
pentru centrul religios a fost semnificația sa sacră în contextul credințelor comunităților din regiune. În 
primele decenii ale acelui veac s‑a petrecut afirmarea unor elite războinice și sacerdotale care a dus la 
apariția primului Regat dacic sub autoritatea lui Burebista și cea a lui Deceneu. Apariția templelor mo‑
numentale, cu un plan complex și care nu au antecedente în arhitectura locală, construirea unui ansam‑
blu destinat ritualurilor publice vorbesc despre importanța ideologiei (religiei) în legitimarea autorității. 
În jurul edificiilor de cult a apărut în cursul secolului I p. Chr. un întreg oraș cu locuințe, ateliere și alte 
facilități, care a devenit epicentrul producției metalurgice și al unui comerț activ. Au fost atrase acolo 
resurse materiale și tehnologice extrem de diverse, care i‑au conferit un aspect evoluat și cosmopolit, 
păstrând totodată o identitate bine definită, exprimată mai ales în arhitectura sacră și cea vernaculară, ca 
și în artele decorative. 

Matrița de bronz, care ilustrează un stil decorativ „internațional”, se integrează perfect în acest peisaj 
cultural complex și adesea surprinzător, adus la lumină de cercetările arheologice. Descoperirea ei aduce 
noutăți importante în legătură cu accesul elitelor locale la tehnologiile de vârf ale vremii în materie de 
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produse de lux (orfevrărie) și cu sensibilitatea acestora la un gust artistic rafinat, compatibil cu oricare 
dintre mediile aristocratice ale lumii cunoscute în acea vreme.

*
Din punct de vedere științific, publicarea într‑un timp relativ scurt a matriței apărute accidental a con‑

stituit o reală provocare. Opțiunea noastră asumată a fost de a întreprinde cercetări arheologice, în cursul 
a două campanii (2013 și 2014), pentru a cunoaște contextul căruia i‑a aparținut piesa respectivă în anti‑
chitate. Săpăturile au fost esențiale și obligatorii pentru precizarea cronologiei și înțelegerea condițiilor în 
care matrița de bronz a apărut la lumină.

În paralel, au fost făcute toate demersurile (condiționate însă de lipsa cronică de fonduri) pentru a 
obține cât mai multe informații interdisciplinare despre obiect și pentru a‑i constitui un dosar științific 
potrivit cu importanța lui. Mulțumim tuturor celor care au arătat bunăvoință în privința acestor demersuri. 
Au fost necesare stagii de documentare la biblioteci din străinătate pentru a avea acces la o literatură de 
specialitate corespunzătoare, absolut indispensabilă. 

Considerăm volumul ca fiind o primă prezentare a matriței. Complexitatea artefactului și a iconografiei 
pe care o etalează impun aprofundarea studiilor, extinderea cercetărilor arheologice și, în orice caz, publi‑
carea într‑o limbă de circulație internațională. 

Numărul mare și calitatea artistică a reprezentărilor de pe matriță reclamă viitoare studii stilistice 
amănunțite pentru stabilirea unor posibile modele care au stat la baza compilațiilor iconografice ilustrate 
pe piesă. Lucrarea de față conține evaluările generale pe care le‑a îngăduit timpul scurs de la apariția pie‑
sei și până la publicare.

*
Această piesă arheologică excepțională ar fi fost pusă în pericol fără intervenția promptă a Administrației 

Monumentului Istoric Sarmizegetusa Regia (Consiliul Județean Hunedoara), care și‑a dovedit astfel, încă 
o dată, eficiența.

Matrița de bronz a intrat în patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, care s‑a în‑
grijit de conservarea și restaurarea piesei și care a expus‑o într‑o încăpere specială, punând‑o astfel în 
valoare în mod corespunzător.

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj‑Napoca a găzduit piesa timp de un an, în timpul 
studierii și documentării ei, sprijinind eforturile noastre.

Universitatea Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, prin studenții, masteranzii, doctoranzii și specialiștii ei, a 
contribuit la cercetările arheologice și la cele interdisciplinare.

Ca întotdeauna, colaborarea noastră cu Universitatea Tehnică din Cluj‑Napoca a adus o plusvaloare 
semnificativă la cunoașterea științifică și la publicarea în condiții adecvate a matriței de bronz. 

Așadar, acest volum este rezultatul colaborării unui număr mare de instituții și de specialiști care s‑au 
reunit în jurul acestui artefact și au înțeles importanța lui științifică.
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