
Coiful de la Budesti 
' 

. În raza localiUtţii Budc~ti, rîul DîmLo\'iţa îşi cll']Hll1l' unda in albia Argl~ll-
lul. Am hdc cursuri de a prt ~~tră bat o luncrt largrt de CÎ\ i,·a k ilomctri. mttrgi11 it tt dt• 
tl'ra:-;ck înalte ale cîmpil·i. In prezent, pîkuri ck Zlrbori :-;parg înHiţi~;1n·a 1111iform;!, 
iar lucrrtrik canal~llui Jhmttrc-I3ucureşti impun pcis~~jului ch·mcntc ;d(· unor con
strucţii moderne. ln a\'al de podul non de peste Dîmhm·iţa, din sudul localităţii 
Dudc~ti, an prin:-; contur compmwntck Pnnctnlui hidmtchnic 2, turnak din 1H
ton. Cartografic, aici :-;c marchcazrt kilometrul 2S, măsurtttoarl' fttcu1tt dt· la conflu
enţa Argeşului cu Dunărea în amonte. Pentru marile lucr{tri m·cl·sar~· mn1i nod hi
drotdmic a fost :<tpat{t o albie tcmporarft de scurgere a apelor Argc~ulni. C1;rsul 
\-cehi a intrat în amcnajrtri, fapt pentru ca·re s-a procedat atît la Llrgirca ;d!Ji(·i, 
cît ~i la adîncirea ci. :\şa se face dt, în dreptul actualului baraj, cupa unui ('\.C<t\'a
tor a scos la i\'eal{t, în Yara anului 1988, un coif antic. Se lucra la 2 m sub p;du] ;d
hici, într-un strat de ni:-;ip1 . Imediat, piesa a fo:-;t trimis{t ele c{ttrc ing. 1. l r;-;u, la 
.:\Iuzcul dl' Istorie şi Art{t al .:\Iunicipiului Bucureşti, unde a primit şi prinwk 
intern·nţii de reparaţie. Ccrcctrnile efectuate la locul descoperirii:! nu au putut 
surprinde, pc nici unul dintre n1alurile Argcşul u i, la locul respecti\·, urme d1· ,. ie
tuirc umantt Yeclw. Strati12Tafic t•ste ,·orba de un J){unînt cenusiu-castaniu L'Tos 

t (. J , ~...., 

de 0,50--0,60 m, lipsit de materiale arheologice, sub care :;;e aştcnw stratul ca;-;-
taniu care acoper{t cuatcrnaru~ albiciosa. Zona respcctiYă este totuşi cuno~cut:L de 
mult timp ca fiind predilect c{mtat{t de ci"dn· colcctiYităţilc autobto)w·1• \'aka _·\r
gcşului a fost considerată de saYantul \'asih· P;'\rYall ca important culoar de p{ttnm
dl'H' a produ:-;dor greceşti în lumea gcto-dadt:i. Siturile arheologice din LttL'l1t' 
:-.c însiruie de la Bucuresti la Popesti, \'uei, Buciumcni, Budcsti, .:\cgoicsti. ~ol
danu: Rado\·anu pîn:t 1~ Olteniţa,' ca <t urm{trim exclusi,· ti·ascul Argcşul,ui 6 • 
La Budcşti ne g{tsim practic într-o zon{t de putcrnic{t locuire gcto-dadt, strins k
gaUt de marea acropok de la Popeşti-.:\oYacii. 

Coiful de la .Budcşti a fo~t g{tsit in albia rîului, fiind purtat :--an pindut lk 
purtătorul lui cu prilejul trecerii prin Yaclul Argeşului. 

Piesa a Jost cxccntatrt dintr-o foaie de lJronz, prin cioc[mire. Suprafaţa extc
rioartt este mai atent fasonat:t, în interior p{tstrindu-Sl' amprentele loviturilor prac
ticate de mestesugar. Grosimea ta1Jlci este mai mare în zona infcrioar{t, inclusiv 
la ap{trătoarc'a ('le ceafă, ~i mai n·du~{t spre creştetul calotei. Î n[tlţ imea pit:~t· i este 
de 25 cm, dia metrul longit ud in al de 25 cm, iar cel la tcral de 17 cm. Coiful arc o 
form{t clipsoidală, cu calota ce sngereadt doi lobi care st· unesc în dreptul apăr{tto
rii de nas, în unghi ascuţit (FI./!,. 1). Toat{t aceastrt parte superioar{t esk uşor ie
sită în afar{t, diferenţa faţ{t de porţiunea din lJază fiind marcată printr-o nerYur[t 
~ai ridicatrt spre frunte şi mai coLorî1{t spre ccaf[t. Hegistrul al doilea al coifulni 
este confecţionat din foaie de bronz în care se înscriu golurile ocu]arc, sep~natc 
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Fig . 1. oiful ele la Budcşti , secole! 1\'- II[ î .e .n . \'cde:·e d in faţă . 

de apărăi.oar a de na. şi lăca,uril pentru ur ehi. Tot elin acea'-> t ă parte porne.,te 
apărătoarea de ceafă, cu car face orp nn1n. E . t de fapt part a c a mai put r
nică a coifului. F aia d br nz îşi pv ·tr ază grosimea iniţială, ă ătînd hiar un l 
îngro,ări . Goluril ocular ', d ':xcmplu , poartrt cît o muchie , o sprîn ană, ar 
dublează gro: im -a tabl i. ccst 1nucb ii pornc_ mai îngust , lrLţcs . pr urbu
ra maximă, p ntnt a se ont pi cu apărăt arca d na . . ~- i i cal ta , i nici porţiu
nea d bază nu au motiv dccora1.iY . părătoar a d na este urtă d 2 cn1 , i 
lată de 1,2 cm; put mic îngro,ată şi îrnpinsă la Yîrf . pr xtcrior. Lăca,cl p n
tru urechi înt rotunjit (cu diatn tr 1 de 4 şi respectiv 4, ~ cm ), u 1narginilc tra e 
spre ceafă (Fig . 2). Din rtd r a lor form ază aprtrătoarca de ceafă, lată d 6,5 
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F ig. 2 . oiful de la Budeşti. Partea d in stînga cu a'raria prod usă de exca?ato r. 

ctn, c u colţurile rotunjite şi rnai coborîte . Apărătoarea are de as mcnea mar
ain ile coa e pre exterior, îmbrăcînd d tul de bine ceafa luptătorului. Între ar
bite e ocular ş i lăcaşelc urechilor înt fixate, l rin nituire, apărătoar le de obraz 
- pc ragnatidele . Ace te a au fo t prinse în aşa f l incît ă a igure o mai bună protec
ţi a gîtului. Obrazierul dr pt est e o placă uşor trapezoidală, din bronz, prinsă în 
tr i n itu r i (Fig. 3). Distanţa între aceste orificii es te de 2,4 cm şi re pectiv 3 
cm . Toate c 1 tr i laturi care se văd au margin ile zimţat neuniform. D chide
rile zimţ ilor laturii mici, de jo , sînt mai largi d cît cele d p laturi. P faţa 
văzu ă , placa ac a ta lată d 6,5 cm şi înaltă de 7,5 cm ş i re pectiv 8,5 crn pre
zin t~ în lungim a muchiei din spate două şanţuri paralele . La muchia din faţă, 
a e t şăn ţuiri pornesc de . us , dar e pi rd pre mijlocul laturii. 
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F ig. 3 . Coiful ele la Buc1 şti . Partea elin lrcapta. 

Pa rar.rnatida stîng{t a re I ăţip1ca tot de 6,5 cm, iar părţii lat ra lc de ,4 i 
r pcct iv 8,5 c1n . :Niturilc cu care e fix ează au pa unifonn d 2 , cm . În colţ~l 
din fată- . us apar c le dou{t ăntuiri paral l ar r gă , c putin . i la baza n r-

' 7 • ' ' 

vurii o ular . În coltul din spat '- us r apar pe numai cîtiva milim tri ăntui r il 
' ' 7 ' 

r e p cti ve, fără a- ,i găs i core .. pond nt pe coiful J ropriu-zi -. D fapt, motivul cd r 
două şănţul ' ţc nu r 'apar în ni i o altă parte a coif ului. Ca i apărătoar d in 
dr -apta , , i c a d in :tjnga ar tr i latur i zi1nţat n uniforn1, dar u dinţii en ,i. 
Prin dimensiunii lor sp ' ial t ă iate , apărătoar 1 d braz au coltul d jo --patc 
mai coborit, a pro1 iindu~ ·· d ota rnu hici r tunjit a apărătoar i d cafă . P u 
în poziţ i ' norm a l ă, c ifu l .· u::; ţin pc el două xtr m ale apărătoarei d 
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,i pe -olţul de jo -spate al paragnatid i din dreapta (F1j; . ./) .. prnătoana de 
obraz din stîno·a st• uş r mai ridicată În fine, dourt orificii (cu eliam trul de 
- - 6 mm) făcute mai u: d' pun tul d fi:\.ar a apărăt ar lor de olnaz, în :patc, 
permit ·au legarea un ·i cur le pc . ub bftrl>ia purtătorului. 

Coiful de la Bu le, ti c:->tc extrem d s[tra in mot iYc de ora t iYc, el ·s i f rma ' , 
sa est' elegantă. El s-a pă:t r·11. intact, a,a um l-a purtat ultimul poses r. Din 
ncfcri ire, cupa xca,·atorului i-a spart al ta în 1 bul . tîncr, pc care l-a :fî., iat 
din reştct pînă aproape d' urc hc8 . \lt mici p • rforaţii apar spre cr 'astă, unele 
fiind fă ntc din Ycchime. După pctcl' elin int 'rior rczulirt dt a fost căptu.1 it cu 
piele. 

~ 
~ 

\ 

\ . · ~ 

·~ ' 

Fi~. -1 oi ful de la BlH ' eşti . \'ed<'rc din . rate cu apărăt oarca de n a f?i. 
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Fonua acestei piese de factur~t grerPascrt este tipică, înscriindu-sc în categoria 
coifurilor corintiene care au cunoscut o largă circulaţie atît în Peninsula Balca
nicrt9, cît şi pe teritoriul patriei noastre sau în nordul l\Iării Negre. Cea mai 
apropiatrt analogic o oferrt ca~ca de la Făc{tu-Mihrtileşti, descoperită întîmplător 
în 1967, pe Inalul stîng al pîrîului Ilfov{tţ din ba;r.inul Argeşuluil0 . Aceasta făcea 
parte dintr-un mormînt din care s-au mai recuperat şi alte piese, toate permiţînd 
datan'a coifului de la Frtcău- }lihăileşti în secolul al IV-lea î.c.n. 11 . încă de la 
descoperire nu i-au fost cunoscute paragnat idele, coiful fiind completat în prezent 
printr-un act de reconstituire clasidt, dar discutabilă. 12 . Coifurile de la Făc{nt 
~i Budesti ~înt identice, singura deosebire L.Yrtsindu-sc la a1)ărătorile de obraz. În 
, ' (. l.J 

n10d Ct'rt. coiful de la Budcşti a cunoscut intr-o a doua etapă a folosirii lui cele dmd 
paragnatide pc care le poartrt şiactml. Este un adaos de epocă de certă factură localrt. 
Mot inll marginii zimţa te se regăseşte la coiful princiar de la Agighol, la cele de 
b. Porţile de Fier şi Perei u, piese }uera te în a tclierc traco-geticc13 . Desigur, diferă 
c::ditatea obţine1 ii J.cestui motiY. In timp ce la coifurile princiarc ondularea este 
lar;..:rt, cXt'CutaUt cu atentie, la obrazicrelc de la casca din Budcsti ele sînt nerc~u-

~ . ' , L"1 

lai.c, acoperind toate cele trei laturi Yizibile. Este clară opera unui meşter mai pu-
ţ in obişnuit cu acest gen de lucrrtri. I s-a comandat şi a executat zimţuirea pc toate 
cd(· patru btnri ale unei bande drcptnnghiulare pc care apoi a t~tiat-o în doutt' 
oL!_inînd a~tfel paragnatidele actuale. Act'asta este una dintre calităţile deosebite 
al1· coifulni de la Bncleşti. În al doilea rînd, este prima pics~t ele ace.--;t gen P'-' care 
o ~c·mnal:,_~ll 1w cursul unui rîu. Duptt cum st' ştie, atit b noi, cî: ~,i i:1 aH·_, rC:rţi, 
coifurile l·pocii rcspcctin~ an fost gttsitc în Inormintc, ele cele mai m1..11t(' ori tnmn
lare. Este cazul coifului ele la Zimnicea, pro,·enit din n1ormînt~1l unui aristocrat 
local din ::;;..-colul al lV-lea î.c.n. 11 , al celui ele la GC.i.\Zlni (c()mtma CcmcncL·, 
jucle;ul Br{tila), dzttat tot în secolul al IY-ka î.c.n.L>, ~~a~1 al (.-~·hi clir~ r:ccropola 
tum11lartt ck b Popcşti Xovac i ş.a. Coiful de la :\ o\·a Zag ora ( Bulr;ari<t), identic 
cu cclf' de b FăC:m si Budcsti, provine eL' ;1 '~C'rnf'nca dintr-l~ll monnint tnmuL:r, 
fiinclula~;at în secolul al IV-l~a î.e.nY1 La Dt:.dcsti csle bn•·cu dr.' :<rt'.lll11 1,'l11at unmur-

1 ' ) 

n1înt, adnd i:1 vedere locul de ~cmnalan' a pic.;ei. f),~sigtu·, c:-;tc p:;si1)il:t ~chimba:·~_·a 
all>it·i Arh·:~nlui pc' parcursul cdor peste 2 300 de ani. D.tr adincimt'<l la care ~-a 
grbit coiful nu b<t nici un dubiu et d proYinc.~ din matca rîului, culmatată pc 
p;ucur~;ul ac(~:itor ultime milenii17 . :\n ('Xi_~tCt nici tln in-~icin a.-;upra eYcntualclor 
pie . .:.c sau o . .:.crninte car~: ar fi putut prm·eni d,, Lt un l'urmînt. Afirmaţia condu
cerii şantierului l'."tc fL'fmă în ceea ce privqte faptul c:t acest coif a zăcut într-nn 
strat gros dc nisip. Toate acestea plccleaz{t pentru ele punerea accidcntalrt, proba
bil drzunaticrt p,·ntrn purtJ.tor, a coifnlui dt' la B~1dc~.ti în apclr> Ar&;C'~ului. În pri
vinţ<l. (latrtrii s-a optat pentru secolele IV-III î.c.n.l 8 , 8.\"În<.h~-~;c în vt·dcrc atît pla
san·a în timp a produselor de act:st gen ale import~1~1tnlui ccnt~·i.l nH'~tţ şu,~ttre:-:c 
în l>ronz, Corintlv, cît şi durata de folosire a piesei. '\n put(·m şti dac{t a urmat 
cur~ul uanzacţiilor cmncrciale întreţinute ele negustorii greci cu c~ipdeniilc gctice 
sau îsi clatoreaztt prezenta în nordul fluviului uneia dintre c:---.:pcditiile n~accdonenc 
de la' sfîrşitul secolului ;1 I\7-lca î.e.n. şi începutul veacului nrmi1tor. C:rt, coiful 
de la I3ndcsti se constituie ca o mttrturic a însusirii lui de dttre un lccaln1c care i-a 

' ' conferit înfrttisarea })C care o Yedctn astăzi. 
' ' 
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Note 

1llnfcnnaţie primită de la ing. I. Crsn, şeful lucrărilor, şi confirmată de d"ttrc ing. Gh. Tabacu, 
ambii specialişti la r\ntrepriza Construcţii Hidrotehnice Şantier 32 Bnclcşti. 

2 Periegheză efectuată împreună cu arhcologul Aristidc Şten'tnescu. 
3 În raza oraşului Dudeşti sînt totuşi cunoscute mărturii din epoca lJronzului, Latcne, şi din mi

leniul I c.n. Done Şerbănescu, J[uzcul de .--l.rheologie Oltcnifa, Harta descoperirilor arheologice, 
Gliid-albu11l, Bucureşti, f.a. 

t Vasile Pinan, Getica, ed. Radu Florcscu, Bucureşti, 1982. 
5 Idem, Dacia, ed. Radu Yulpe, Bucureşti, 1967, p. 95. 
6 Harta este expus~t în frumosul ::\Iuzeu orăşenesc Olteniţa; n·zi şi Dinu l\Iarcş, Oltenifa, Bucureşti, 

1985, p. 2i. 
7 Radu Yulpc, Aşezări getice din Jfzmtcnia, Bucureşti, 1966, p. 36. 

s Reparaţia provizorie a acestl'i avarii a fost făcută în laboratorul 1\Iuzcului de Istoric şi Artă al 

~Iunicipiului Bucureşti ele C:Hre Dan lliescu şi Gh. Ionescu. Lui Dan Iliescu ii datorăm şi 
fotografiile ce însoţesc acest text. 

9 Coif identic descoperit ele arheologii bu!gari la ::\o·tozagorsko, ::\. Koice·r, în lzvestiia fHstitut, 

tom. XIX, 1955, p. 57, Fig. 4. Alte piese ptwtin din Tracia, Hristo ::\L Dane)'!, Tracia antică, 
Ducureşti, 1<J7G, Fig. 99, 100. 

lu Margareta Constantiuiu şi \'alcriu 

19, 1968, 2, p. 196 ~.u. 

11 Iuidcm, p. 204. 

Lcalm, .1lorliiÎIIt ~etic în prca;·ma Bucurestilor în SCIV, tom 
L ' 1 

1:! Aşa apare in albumul lui Ion :\Iiclca şi l~adu Florcscu, Gcto-dacii, Bucureşti, 1980, Fig. 9, deşi 
in studiul din SCI\' imaginea surprin<lc piesa aşa cum a fost descoperită (Fig. 5); vezi şi 

Mioara Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Română, I3ncnrqti, 1979, Pl. IX, 3, 4. Bineînţeles că 
in 19R(l coiful de la Fiicău n'u mai era inedit de mult, lui Radu Florcscu scăpîndu-i inexpli

cabil contribuţia :\Iarga.retei Constantin in şt a lui Yale riu Leahu. :!\u este singura omisiune 

din aceste albume. 

lJ D. Bcrciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 196R, p. 87. 

lf. Radu]Vnlpe, Aşezâri getice, p. 25. 
15 N. Harţuche şi F. Anastasiu, Catalogul selectiv al Colecţiei de arheologie a ]\[u::eului Brăilei, Brăila, 

1976, p. 191. Deşi autorii menţionează anul descoperirii 1972, Raclu Florescu, în Dicţionarul 

enciclopedic de artă veclze a României, scris în colaborare cu H. Daicoviciu Şl Lucian Roşu, 
Bucureşti, 1980, p. 165, consemnează drept an de descoperire a coifului respecti·r 1974. Cu to
tul cronaU şi trimiterea LiLiiografică făcută în acelaşi voluin de Radu Florescu. 

16 N. Koice·r, în ''Izvestiia Institut, tom XIX, 1955, p. 57, Fig. 4, p. 58. O piesă similară este 
consemnată în l\[uzeul din I<ie·r, yezi şi n.z. H.abinovici, Otdelo istorii, Leningrad, 1941, 

l, p. 142. 
1 7 Într-un intcniu de popularizare din "Flacăra", an XXXVIII ( 1963), 7 aprilie 1989, p. 16. 

se aprecia adîncimea la 8-9 rn, a·dndu-sc în vedere atît matca rîului, cît şi grosimea depu

nerilor ele nisip şi mîl care s-au sedimentat pc parcursul timpului. ~ . 
u Aducem şi pe această calc mulţumiri dr. Valeriu Leahu pentru competentele lămuriri pe ca.re ni 

le-a oferit în legătură cu coiful de la Budeşti. 

u En cic!opedia civilizaţiei greceşti, trad. de Ioana şi Sorin Stati, Bucun.·şti, 1970, p. 153. 
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Le heaume de Budesti • 

l~I~SU.M ~= 

dr. l'.·JX.-111' 1. l'ANAIT 

~ur ](' ch:mtier du canal });nwlll'-Bt:carc:-;t, an point 11\·drokclmiqnt' 2 <k 
Bl\(k:-:-ti, < ,! :1 d{'COU\Trt 1wndant l'{,t{· 198S un llc'<lllllll' en l>ronzc. La pi<-.Cl' :-it' 1r~m
,·ait thn.' l.il1 1 ' couchc· de ~:lh]c' de ]':mcic·n lit de 1'"-\r~cs. c·('~·t llll lwamnl' corinthit•n 

' ' c:-.:{·cut{· t!'nrw ft·uilk <.k ]Jwn~:c Ll<~omH\· n:1r m<lrl<'bge. 
L1 cdott<' <·llip:-;oidak <·n (':-;t continur:· p<lr b ,·j:-;ic·re, rcnforcc·e par de:-:. :nt'r

' tm :-; c .1_ rt·lid, p:tr le cou,·n·-mHJlll' raiJ;Jttu nT:-; l'c:-.:tcTÎl'tH ct par un na~:îll· mrt 
<'t fort .. \ l 't ndroit des on·ill<· . ..; k h('annw l'St arrondi et pn~~l'nte ck:~ Lonb {·pai~='is 
c·t n·tron..;sc.~. I.es p<lragn:lthidc..;, :ljout{Ts ulterit·un'nH·nt, ~ont conkctionl-<.' . ..:; cn 
tok d<· hronze ;mx c(Jt{·:-; <'11 dc!1h de ~c~c. \'u la manit.·rc :-;pc'ciJiqut· dont :-;ont Hai
te:-; h·:-; par:tt-!n:tthidcs dl's lwaum<·s gc'•to-dacc·:-; d{·cotl\l'rh ;\ .:\gighiol, :1 Pcrdu ct anx 
Portc:-; dc· F<·r, on c:-;tinH· qu<' le:-:. par;lgn;lt]Jidi.'S du lwaunH' de Bude~ti sont l'ocuvre 
d'un arti:-;an autochtont·, un (;{·te. La pil.·c<· acte utilis{·c, lor:-; de sa dnnien· pl:riO<k 
de fonctionncl1H'llt, par 1111 l;{·tl' dt' la Plairw H.oumainc. l.t· heaume dl' Budcşti 
e:st dat{' des 1\'• -III• sit'.c}e-; a\·.n.t'.. 

Explication des figures 

Fz':..:,urc' !. Lv lH'aunw de Bndc~ti -·- 1\·· -III·· sil.·de a\'. n.{·. Yn<' de face. 

Fz'g 11 Yt' 2. L(' bea tll11l' d(' Bndc~t i. Le ctJt e g:HlC lw a\'( ·c l' cndommagt·nwn t cause 
par l'cxca\·:ltL'nr. 

F7 .. !},.lll't' .3. Le lwatmH' de Bndcşti. Le cCHe clroit. 
Fz'gurc ./. Le hcaunw de Budl'~ti. \'ne de do:', du c()te du con\Tc-nuqtlL'. 
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