Tezaurele dacilor care locuiau pe actualul teritoriu al județului Alba.
Ce nume ciudate aveau triburile din vremuri apuse
Peste 30 de triburi au fost identificate de istorici pe vechile teritorii ale Daciei. Unul din
aceste triburi a trăit în zona Mureşului mijlociu, cu centrul la Apoulon, aşezare cunoscută
azi sub numele de Piatra Craivii, aflată în apropiere de Alba Iulia. Tribul de la Apoulon era
unul dintre cele mai bogate.
Cetatea Apoulon – Piatra Craivii se află în apropiere de Cricău, la aproximativ 20 km nord de
Alba Iulia şi este aşezată pe o stâncă uriaşă, o locaţie strategică, aflată la 1083 m altitudine.
Construită la poalele Munţilor Trascău, între văile Cricăului şi Bucerzii, a fost ultima cetate
cucerită de romani în perioada de expansiune în Dacia.
Locaţia este spectaculoasă şi merită vizitată. Cercetările arheologice au evidenţiat sanctuare cu
baze de piatră asemănătoare celor de la Grădiştea Muncelului, însă specialiştii nu au putut
preciza cu exactitate începuturile aşezării dacice de la Piatra Craivii. Au fost descoperite cinci
monede, dintre care patru sunt denari romani republicani emişi în anii 88-70 î.e.n. şi una dacică
de argint, bătută la sfârşitul secolului al 3-lea sau începutul celui următor. S-a presupus că situl
provine din perioada regelui Rubobostes, fortificaţia fiind construită pe vremea lui Decebal.
Cetatea este şi subiect de poveşti fantastice, cu uriaşi. Localnicii ştiu legende care spun că locaţia
ar ascunde bogăţii imense, ascunse de oamenii unor vremuri îndepărtate, acoperite de lespezi
grele şi păzite de porţi ferecate care se deschid numai la zile mari, odată la 7 ani.
Apulii au fost un trib dacic stabilit în zona Mureşului mijlociu, cu centrul la Apulon. Au fost
asemănaţi cu Apulia, un trib vechi situat în sud-estul Italiei. Numele tribului a fost menţionat în
textul antic cunoscut sub numele de Consolatio ad Liviam. În timpul lui Augustus, la o dată greu
de stabilit cu precizie, apulii au năvălit la sud de Dunăre, în Dobrogea. Biephii (biefii) au fost un
trib dacic localizat în nord – estul Banatului, amintit de Ptolemeu, în Geografia.
Urmele prezenței dacilor pe teritoriul actualului județ Alba sunt numeroase. Printre acestea, cele
mai spectaculoase sunt tezaurele dacice. Nu, nu este vorba despre cantități mari de aur, ci
despre diferite piese din vremea respectivă, de o foarte mare importanță pentru istorici.
Tezaurul dacic de la Lupu a fost descoperit absolut întâmplător în 1978, în cimitirul noii
localităţi Lupu (comuna Cergău, judeţul Alba). Constă într-un vas de bronz şi un număr de zece
piese de argint. Tezaurul conţine două fibule, şapte plăci cu reprezentări zoomorfe şi
antropomorfe (figuri cu zeiţe) şi un vas semisferic din argint. E posibil ca obiectele să fi făcut
parte din componenţa unui costum ceremonial aparţinând unui preot, ceea ce este de o
importanţă excepţională în problema cunoaşterii unor aspecte ale religiei dacice. În plus, plăcile
redau motive iconografice, din care se desprind scene reprezentând „Marea Zeiţă”, „Cavalerul
trac” şi altele. Datat în secolul I, înainte de Hristos, tezaurul de care vorbim a fost ascuns într-un
vas de bronz, în condiţii nefavorabile. Din fericire, însă, tezaurul a fost donat Muzeului Naţional
al Unirii, unde poate fi oricând admirat.

Tezaurul de la Sărăcsău (comuna Şibot, judeţul Alba) a fost descoperit, de asemenea,
accidental, în 1950. Fiind format din douăzeci şi unu de obiecte de podoabă, toate din argint
(fibule, brăţări, colane şi inele), tezaurul se remarcă prin acurateţea execuţiei manuale, prin
anumite valenţe artistice, cât şi prin raritatea (în ansamblul descoperirilor din Dacia) a unor piese
precum colanele sau brăţările. El datează din veacurile II-I înainte de Hristos, constituind o
indiscutabilă dovadă a măiestriei meşterilor orfevrari din lumea dacică.
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