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I 11 l'ca de a II-a perioadă a epocii
l1•·nrlui - La Tene - , în acest spa\1t 1
carpato-danubiano-pontic, s-a
•r istalizat etnosul geto-dac, act final1~ator al unui proces etnografic în•Pput, după opinia unor cercetători,
111cii din neolitic 1 . în apariţia şi dezvoltarea culturii materiale a getod;1cilor un rol hotărâtor l-a avut fondul local hallsttatian2 la care, prin
<1<.;imilare s-au adăugat elemente ce
.iparţineau altor culturi <greacă, scit

a,

celtică şi romană)l.

folosirea, atât a plugului cu brăz
d;, ir în agricultură, cât şi a roţii în
<1rta olăritului 4 , a contribuit la apariţia unor substanţiale surplusuri de
produse. Datorită acestui lucru, în
;1 doua jumătate a secolului al !Vil' a şi începutul secolului al Iii-lea
a. Hr., se constată o intensificare a
schimburilor comerciale cu civilizaţia greco-macedoneană5.

Dovezi materiale ale civilizaţiei
geto-dace, în această zonă, au fost
irtdentificate în mai multe localităţi:
Pescăreasca (Câmpulung)6, Budeasa7,
V.alea MozaculuiB, Cetăţeni9. Dezvolluea aşezilrilor din această regiune,
Îl\. epoca geto-dacă, se datorează mai
ales clrcvtlaţiei comerciale pe râol
1\rgeş, calea cea mai importantă peni ru efectuarea schimburilor economir~ io. Pe lângă aceşti factori econo-

mici, probabil, şi aspectul politic va
fi contribuit foarte mult la dezvoltarea aşezărilor, zona fiind situată în
vecinătatea reşedinţei statului dac al
lui Burebista, sediu politic localizat
de arheologul Radu Vulpe, la Popeşti (jud. llfov).11.
Progresul economic şi înflorirea
vieţii politice au contribuit în mod
hotărâtor la apariţia tmei spiritualităţi geto-dace ,,demnă de splendida lor civilizaţie materială" 1 2.
Epoca bronzului a adus în viaţa
spirituală
a omemrn un element
nou - soarele. Această mutaţie spirituală a facilitat apariţia noţiunii de
simbol - carul solar 1l. Ca o consecinţă a acestui fenomen, începând cu
această perioadă materialul arheologic ce revelează aspectul spiritmal este
foarte sărac, iar descifrarea vieţii religioase este greoaie şi incertă 14 •
Cercetările sistematice efectuate în
aşezarea de la Cetăţeni, perieghezele
(sondajele de suprafaţă) şi descoperirile fortuite ne permit să încercăm,
desigur lapidar, o imagine a spiritealităţii geto-dace pe aceste meleaguri.
O constrncţie de piatră, în formă
de patrnlater neregulat, din aşeza
rea dacică de la Cetăţeni a fost identificată cu un sanctuar al soare-
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lui, unde se aduceau sacrificii anuale 15_
Tot la Cetăţeni, au fost găsite mai
multe stânci prelucrate de mâna omului, uriaşe mese sau altare, ce au
pe tăblia lor concavităţi alveolare. Una dintre aceste concavităţi este mai
mare, dând impresia că este un
jgheab. Cercetătorii au concluzionat,
pe baza materialului arheologic descoperit, că aceste jgheaburi au fost
folosite pentru libaţii16.
Vetrele de cult reprezintă particularitate caracteristică a acestei perioade, de care încercăm să ne ocupărh. Cu toate că sunt mai răs
pândite mai ales în zona de câmpie,
totuşi ele sunt prezente şi în celelalte forme de relief17. Vetrele de
~ult descoperite în aşezarea de la Cetăţeni au fost amenajate după tradiţia mormintelor hallsttatiene, reprezentând chiar o singularitate pentru lumea geto-dacă. Deasupra lor
au fost depuse intenţionat oase de :
mistreţ, cerb şi căprioară, provenite
de la carnea friptă. Acestea sunt amestecate cu grâu carbonizat şi resturi ceramice, care provin, probabil.
de la vasele cu vin 18.
In localitatea Davideşti - Conţeşti
a fost descoperit un loc de cult, î11
apropierea căruia s-a desfăşurat o
ceremonie religioas<i. Cu acest prilej au fost sacrificate animale domestice şi sălbatice, resturile osteologice au fost aduse la rug împreu -

nă

cu nurneroase fragmente ceramice
(45 vârfuri de săgeţi, cuţitaşe, fibule, pinteni, cuie cu pandative din
bronz, mărgele şi fragmente de bră
ţări din sticlă colorată), şi depuse într-un loc special amenajat19.
Istoricul Ion Horaţiu Crişan este
de părere că aici s-a desfăşurat un
ritual religios, specific credinţelor
geto-dace, şi nu o ofrandă. Această
interpretare este sprijinită de găsi
rea cuielor, ceea ce înseamnă că eşa
fodajul a fost de lemn, iar rugul amenajat a avut dimensiuni destul de
mari 20 . Locul în care a avut loc ritualul religios a fos situat pe malul
unui lac, înconjurat de o pădure seculară impresionantă. Alegerea l6cUlui pentru un astfel de ceremonial
avea un rol important, probabil, acesta era un omagiu adus de getodaci unei divinităţi protectoare a vânătorii21.
·
Aşadar, prin această sumară prezentare, datorată puţinelor informaţii arheologice,
putem să afirmi"1m
61 în această zonă, în epoca getodacă, credinţele religioase au avut un
rol important în viaţa oamenilor: Aceste credinţe s-au dezvoltat din fondul religios autohton22 şi au atins în
Lakn-ul dacic dimensiuni spirituale,
adecvate progresului economico-cultural şi materializate în locaşuri de
cult sau în diferite ritualuri religioase.
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