ŞI

CONTINUITATEA IN DOBROGEA
PROBLEMA UNITAŢII CULTURII GETO-DACE
de

C.SCORPAN
(Constanţa)

Cu toată importanţa recunos1cută a problemelor etnice, continuitatea
băştinaşHor geto-dad în Dobrogea romană, nu a fost, aclllffi vreo 3 1
ani,
decît amintită cu totul ocazional.
Săpături şi cercetări de teren, începute în 1968, au contribuit la
acumularea unor date inedite, de primă semnifioaţie, care ne-au permis
să co nturăm, an de an, cu tot mai multă claritate, tema în cauză.
Descoperirile de la Bugeac (sec. II) (prima aşezare rurală cercetată
prin săpături), de la Tomis (II-III dar şi VI), Callatis (II-III) şi Histria
(II-III dar şi IV-VI) Sareidava (nivele din sec. II-VI), Dervent
(IV-VI), Sinoe, Sibioara (II-III) din necropola de la Enisala (sec. II) au
fost deja puse în circulaţia ştiinţifică, primind şi interpretările de rigoare,
în cele 4 numere ale revistei Pontica, în SCIV, sau La diferite sesiuni
şi co nferinţe de arheologie 1 • Desooperirile noi, cum sînt cele de La Sad1

Astfel în 1968 am publicat studiul „Contribuţii arheologice la problemele etnice
ale Dobrogei antice", în Pontice, I, p. 341-378. In continuare, au apărut:
,,Săpăturile arheologice din aşezarea g etică de la Bugeac Valea lui Marinciu", (prima aşezare getică din Dobrogea romană cercetată. pînă în pre-

zent, a cărei co ntribuţi e la problema continuităţii nu poate fi t rec ută cu
vederea) în Pontice, II, 1969, p. 43-78; ,,Imitaţii getice după opaiţe greco-romane"', în Pontice, II, 1969, p. 253-268; ,,Prezenţa şi continuitatea geti că în
Tomis şi Callatis", în SCIV, 21, 1, 1970, p . 65-95; ,,Geţii în Dobrogea romană"
la Conferinţa naţională de la Craiova din 1969 (unde pentru prima dată a
fost susţinută ipoteza continuităţii geto-dace pînă în v eacul VI e.n.); ,,Asper. le

ale continuităţii şi romanizării băştinaşilor din Dobrogea în lumina recen te lor ce r cetăr i", în Pontica, III, 1970, p. 139-187; ,,Noi descoperiri getice. în
Dobrogea romană - sec. II-VI e.n.", în Pontica, IV, 1971, p. 137-153. El
au fost singurele lucrări asupra probleme autohtonilor şi continuităţii 1 r
în Dobrogea romană, apărute între 1954 şi 1971.
Publkarea n ecropolei de la Enisala, M. Babeş, N ecropola daco-roman ă
de la Enisala, în SCIV, 22, 1, 1971, p. 19-45, nu face d ecît să confirme (parţia l pentru sec. II-III) ipoteza continuităţii lansată de noi anterior. T l
nşa clupă cum sî ntem convinşi că descoperirile din anii următori, vor confirma şi d sigur completa ipoteza noastră d espre continuitatea g e to-da c i c ă
pîn ă în s
. VI c. n.
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davia - aş~area civilă, Medgidia, Adamclisi, M. Kogăln.iooanru, sau necropola de la N. Bă1cescu, vor vedea şi ele lumina tiparului într-un viitor
nu prea îndepărtat. 2
Toate aceste cercetări intenţionat tematice dintre 1968-1971, se
adaugă unor descoperiri din anii mai vechi, publicate la vremea respectivă în rapoartele de săpături, oum sînt cele de la Dinogeţia3 , Carpidava 4
şi Mangalia5 , dar care nu au fost interpretate pe linia oontinuităţii. De o
atenţie asemănătoare s-au bucurat şi documentele e,pigrafice ce ar fi oferit, la o trntare specială, argumente esenţi1ale problemei continuităţii şi
romanizării băştinaşilor de pe teritoriul Dobrogei, cum ar fi inscripţia
funerară a lui Valerius Marcus de la Dooostorum 6 sau cele referitoare
la Buteridava 7
In legătură ou toate aceste descoperiri mai vechi, am reluat discuţia în Pontica, 3 şi 4. 8
In felul acesta, astăzi, ne simţim îndreptăţiţi să afirmăm şi să susţinem ipoteza continuităţii getiice şi geto-riomanice pe terit,oriul Dobrogei
(pînă în sec. VI e.n.), :lienomen oe se încadrează pe deplin fondului continuităţii de viaţă, cultură şi spaţiu a tuturor triburilor geto-dadce de
înainte şi după O'llcerirea romană.
Studiul dovezilor continuităţii geto-dacice în Dobrogea romană,
ilustrate de elementele culturii materiale - în primul rînd ceramica şi spirituale în special riturile şi ritualurile de înmorm[ntare - ne-au
condus la o nouă problemă - în strînsă interdependenţă de ceea a continuităţii şi anlllme unitatea culturii şi lumii geto-dace în rroile condiţii
ale 110manizării. Desigur, izvorul acestor fenomene este unitatea etnoculturală preromană ,a tri'buriJ:or geto-dacilor, cuprinşi apoi în acţiunea
unifi,catoare a influenţei romane.
2

Consfătuirea

nr. 1 al

3

de lucru a arheologHor,

Bucureşti,

27 XI -

1 XII 1971 (=Buletinul

Consfătuirii).

Şantierul arheologic Garvăn-Dinogeţia,

în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 714, fig. 2/2;
Materiale, VII, p. 587, 593, Materiale, VIII, p . 676.
4 Materialele în muzeul din Constanţa provenite din săpăturile 1969.
5 P. Diaconu, Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, SCIV, X, 2, 1959,

p. 487. Intr-o locuinţă din sec. VI materiale ceramice lucrate cu mina, ornamentate cu brîu alveolar pe marginea gurii, identice celor din basiJica tomitană.

6

7

~

Deosebit de semnificativă ni se pare inscripţia de la Durostorum pusă pentru un
soldat al Legiunii XI-a Claudia, Valerius Marcus, de soţia sa Aurelia Faustina,
împreună cu fiii D ecibalus, Seiciperis, Maumtzis şi fiic ele Macaria şi Matidia.
(R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, p. 190). Numele indigene D ecibalus (get cu certitudine), Seiciperis, Mamutzis, date copiilor unor părinţi
deja romanizaţi, indică tăria conservatorismului getic şi aspectul uneori pur
formal al romani zării.
O veche davă getică continuă să existe în teritoriul cetăţii Histria, în sec. III e.n,
Vezi I. I. Russu, Un litigiu de hotărnicie în Scythia Minor, SCIV, VI, 1955,
nr. 1-2, p. 80; E. D oruţi u, Precizări topografice despre unele inscripţii, SCIV,
XV, 1964, 1, p. 132; Al. Suceveanu, Din nou despre CIL, III, 14447, comunicare la sesiunea muzeului Tulcea, 1969.
Pontica, IIJ, p. 167, 169-170 ; Pontica, IV, p. 147- 150.
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In cele ce rurmează viom încerca să dovedim că şi Dobrogea face
parte indisolubilă d'in mariea arie unitară a culturii geto-dace (de la nordul Dunării).
Ceramica autohtonă (geto-dacă) din Dobrogea romană ne-a oferit argumente din cele mai consistente. Formele şi ornamentarea ceramicii lucrate cu min:a sau cenuşii la roată, îişi află nenumărate analogii atît în
Dacia romană cit şi la dacii liberi din afara provinciei.
Dintre formele ceramicii lucrate cu mîna, cea ma răspîndită şi m ai
bine reprezentată este oala-sac cu corpul oval alungit, apr:opiat de cilin.dric, cu baza răsfrîntă şi cu fundul ceva mai mic. De regulă, asemenea
vase sînt ornamentate cu un brîu în r elief alveolat sau crestat ce înconjoară umărul. Brîurile alveolate pot fi asociate cu butoni simpli sau
alveolaţi, cu incizii, şiruri de alveole ce pot uneori înlocui brîurile.
Unele exemplare făriă brîu în relief, sfot ornamentate sau cu un şir de
alveole sau cu o bandă de incizii paralele circulare sau în val. Alteori
înîtlnim brîuri alveolate verticale, în asociaţie cu butoni. Se întîlnesc şi
brîurile alveolare duble sau bu:zie cu alveole sau crestături.
Oale de acest tip s-1;1u descoperit în primul rind la Bugeac, apoi la
Enisala, Histria, Sibioara, N. Băkesou, Medgidia, Sinoe, Dervent, Dinogeţia şi Sacidava. Evident, ana1agiile în spaţiul geto-dac sînt atît de numeroase, încit o înşirare a lor sau a bibliografiei - extrem de bogate nu~şi are rostul aici. 9
Acelaşi tip de oală, dar de mici dimensiuni (în miniatură) a fost
descoperit la Bugeac şi Medgidia. Ornamentarea con:stă într-un brîu crestat pe umăr, întrerupt de patru butoni.
O variantă a ro alei descrise mai sus e constituită de oala lucrată la
mînă din aceeaşi pastă, cu gîtul scurt, aproape cilindric, uneori cu buza
uş or evazată, dar cu corpul mult bombat. Rareori neornamentată, de
dbicei are butoni, briuri alveolate sau şiruri de alveole, pe gît. Astfel de
oale-bombate s-au găsit la Bugeac, Medgidia, Mangalia, Si:bioara, N. Băl-eseu, Valul Traian.
Ceaşca dacircă ,cu toartă, nu lipseşte nici în aşezările din Dobrogea,
a constituind un argument peremptoriu pentru unitatea culturală a
tuturor geto-dacilor. Pînă în prezent am descoperit ceşti geto-dacice, însă
f ră de cor, la Bugeac, Sacidava, Medgidia, Horia şi Isaccea.
u Majoritatea descoperirilor şi bibliografia respectivă la D . Protase, Probl ema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Buc., 1966 şi Riturile funerare la daci şi daco-romani, Buc., 1971. Pentru descoperirile mai nol ,
a se vedea şi S. Dumitraşcu, T . Bader, Aşezarea dacică de la M ed i eşul Aurit,
în AMN, IV, 1967, p. 107; S. Zoltan, Materiale ale culturii Sîntana de Mur eş
din sud-estul Transilvaniei, în Aluta, I, Sf. Gheorghe, 1969, p. 7; I. H. Cri şan ,
Continuitatea dacică în cîmpia Aradului, în Apulum, VII, 1968, p . 241; . Du mitraşcu, D. Mălăiescu, F . Dudaş, Aşezarea dacică de la Moroda din sec. JIJV e.n ., în Lucrări ştiinţifice, Inst. Ped. Oradea, Seria B, 1970, p. 161.
10

lblcl m , pentru a nalogii.
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Subliniez în mod d eosebit şi descoperirea unor ceşti, în epoca roîn spaţiul de la nord de Balcani, la Balcic 11 (necropolă), la Tîrgovişt (sec. III. e.n.), Kavarna şi Novae, ceea ce denotă că odată cu ampli-fioar ea cercetărilor vom putea vorbi de dacoromanitatea spaţiului moesic,
ace eaşi cu cea de la nordul Dunării.
Un tip, sau mai bine spus o variantiă a ·ceştii daico-getice clasice,
este ce aşca liucriată la mînă, tronconică, cu ,b uza evaZJată, dar fără toartă
şi decorată invariabil cu adîncituri de degete la bază. Pînă în prezent
cunoaştem p este zece ceşti de acest tip, descoperite la Tomis, Callatis, Histria, Sacidava, Schitu, Tuzla, Liman. La Tomis, o ceaşcă cu alveole a fost
descoperită într-un mormînt de incineraţie, datat cu certitudine în sec.
nr e.n.
In nordul Dun ă rii analogii aflăm la Bălteni, Largu, Cuciulata, Tîrgşor
(într-o groapă aparţinînd aşezării geto-dace de la sud de n ecropola Sîn-tana--Cerneahov), sau la Cipău-Gîrle. Continuitatea geto~dacă în sec. IV.
e.n. a făcut ca asemenea ceşti cu alveole să fie descoperite şi în aşezări şi
necropole ale oulturii Sîntana-Cerneahov, cum ar fi la Tîrgşor, Cav-aidineşti, Sf. Gheorghe (,,Epresteto"), Reci (Telek), Comolău, ş.a. 15
Intreaga literatură de specialitate consideră, pe drept cuvînt, acest
tip de vas caracteristic geto-dacilor în sec. III-IV e.n., aşa încît încercarea nefundamentată a lui M. Babeş de ai pune p e seama sarmaţilor originea acestei ceşti , rămîne cu totul izolată, fără nici un element probatoriu 16
ceea ce ne priveşte, noi considerăm numeroasele ceşti cu adîncituri la bază, drept argumente peremptorii ale continuităţii getice în
Dobrogea secolelor III-IV e.n. şi ale unităţii etno-cultiurale geto-dace,
la dreapta şi la stînga Dunării de Jos.
Am mai întîlnit, la Bugeac şi Sibioara, capace de vase, lucrate cu
miîna, cu profil simplu.
Castrroan ele, sînt o altă formă ceramică lucrată cu mîna, descoperite
la Bugeac, Sacidava, Runcu, Histria. De dimensiuni mijlocii, au pereţii
groşi şi rudimentari, cu gura largă şi buza de obicei răsfrintă.
P e lîngă oeramica lucrată c u mîna şi în as,ociaţie cu cea roşie romană, în majoritatea aşezărilor rurale din sec. II-III e.n. a fost descoperită o î nsemnată oantitate de ce ramică ce nuşie lucrată la roată, într-o
tehnică şi în form e ti.pice culturii geto-dacice. Descoperiri s-au făcut la
mană

tn'

Tonceva, Izvestiia - Varna, IX, 1953, p. 119, fig. 144 ş i 150-1'51.
Ovcearov, Arheologia, Sofia, 1, 1965, p. 34-38, fi g. 3.
Tonceva, Arheologhia, Sofia, 4, 1962, fig. 6-7.
11
Dimitrov, Izvestiia-Institut, XX IX, 1966, p. 107, fig. 14.
J,,
se v edea: Gh. Diaconu : Tîrgşor, N ecropola din secolel e III-IV, Buc., 1965,
p. 65, pl. VIII/ 2 ş i CXLI/2. D. P retase, Problema continuităţii, p. 112-114,
fig. 35/6. I. T. D r a gomir, Mat eriale, VI, p . 505, fig. 6/17, Materiale, VIII, p. 18,
fi g . 5/6, Gh. Bichir, M ateriale, VII, p. 352, fig . 2/ 4. S . Zoltan , în Aluta, I, p.
72- 73, fig. 7/3, 4, 5, pl. IV/10-15.
rn SCIV, 22, 1, 1971, p. 38, nota 86.

11
12
13

G.
D.
G.
D.
A
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Bugeac, Hamcearca, Horia, Caraibil, Visterna, Sibioara, Runcu, Histria,
RaS!ova. Ceramica cenJUşie l<a roată din Dobrogea îmbracă următoarele
forme: oale - wrnă, cu buza răsfrîntă orizonrbal ş1 cu brîu drcul,a r pe gît,
ulcioare de tip amforoidal; fructiere, cu pidor scund, corp tronconic încăpător şi buza ~ăsfrintă în afară; castroane, bombate şi cu marginea
arcuită spre interior; castroane cu buza orizontală şi cu două torţi; cupe;
căni şi căniţe cu toartă. Unele exemplare sînt ornamentate cu dungi lustruite oblice sau în val, pe bază sau pe umăr.
Analogiile sînt numeroase în spaţiul nord-danubian în sec. IIIII e.n. 17
Pentru a nu produce unele confuzii, subliniem că majoritatea lor au
fost descoperite la Buigeac, în condiţii stratigrafice indubitabile, aşezarea
aparţinînd sec. II e.n.
Unele căniţe, cum ar fi mai ales cele de tip Horia şi Caraibil, sau
oala - urnă (de La Hamcearca), sînt identice cu formele carpice, de pe teritoriul Moldovei. Avînd în vedere şi faptul că asemenea forme tipice
carpilor nu se g,ăsesc în aşezarea de la Bug,e ac din sec. II, noi am ajuns
la concluzia (încă în 1967) că ele reprezintă pătrunderiea în Dobrogea a
oarpilor, începută cu cea ·de a doua jumătate a sec. III e.n .. 18 De asemenea, Gh. Bichir a des,coperit urme carpice la Garvăn, Horia, şi Niculiţel19. Aceste date arheologice, e drept încă foarte puţine, confirmă informaţiile izvoarelor literare relative la colonizarea carpilor în Dobrogea.
Contrazicînd, ex. cathedra, atît elementele arheologice, cît şi izvoarele
literare, M. Babeş neagă prezenţa carpică pe teritoriul Dobrogei romane,
afirmînd chiar că formele caracteristice de căni şi căniţe ar fi rezultatul
unei evoluţii strict loca1e 20 , ceea ce nu se verifică prin nimic.
Noi am susţinut în mai multe rînduri, că pătrunrl~rea carpilor în
Dobrogea, începîn1d cu cea de a doua jumătate a secolului al III-lea, sUJb
forma atacurilor sau a colonizărilor, trebuie considerată ca o alimentare,
ca un aflux de geto-daci, ca o înt,ărire a etnicului indigen getic din Dobrogea de-a lungul sec. III şi IV.
Nu s-a descoperit pînă în prezent o aşezare curat carpică în Dobrogea. Toate descoperirile carpice de pînă acum sînt disemiTIJate în aşe
zări rurale din epoca romană, aşezări în oare . (datorită identităţii culturii
materiale şi spirituale, ca şi acelui1aşi mediu receptiv la romanizare),
carpii au găsit o populaţie înrudită cu care s-au identificat.
Cu toate acestea să nu uităm de acel „vicus Carporum" menţionat
de , izvoarele literare pentru anul 368 în apropiere de Carsium.
17

1

111
111

D . Frotase, Problema continuităţii, p. 44, fig. 17, p . 108, fig . 33, p. 113, fi g. 3!,
(Obreja, Bezid, Cipău, Sopor, Moigrad, Mugeni), p. 119, fig. 38, p . 129, fig. 44,
I. H. Crişan, Continuitatea dacică în cîmpia Aradului, Apulum, VII, 1968,
p. 241, Arad-Ceala. Gh. Bichir, Dacia, XI, 1967, p. 117, R. Vulp e, Mal •ri ale, I.
P oni,ica, I, p . 342-344, Pontica, III, p. 143, Pontica, IV, p. 146-147.
,h. Bichîr, în Dacia, XI, 1967, p. 223, nota 104 şi harta.
s rv, 22, 1, 1971, p . 42.
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Aşa cum este şi fir,es-c, am descoperit în Dobrogea şi forme de vase
lu•c rate cu mîna ce se înoadrează în ceramica general geto--<lacă, dar
car-e nu sînt identice unor tipuri nord~dunărene şi care formează, după
părerea noastră, o categorie aparte, a ceramicii locale, vest-pontioe.
La Medgidia şi Sibioara am descoperit picioarele grosolane, lucrate
cu mîna, ,a le unor cupe. Tot la Medgidia - un vas cu toartă trasă din
buză, cu cioc de scurgere, cu pereţii foarte groşi, cu gura largă şi buza
simplă, îngustîndu-se mult pe un picior nu prea înalt cu fund inelar, şi
ornamentată la bază cu un brîu în relief alveolat. Un ase menea vas ră
mîne deocamdată un unicat. Unele elemente tipologice ar putea indica
încercarea locală de imitaţie a unui vas roman sau grecesc (?)
Vase miniaturale ce imită forme romane s-au descoperit şi în necropola de la Enisala. 21
Două ceşti dacice, una neagră de la Medgidi•a şi una brună de la
Sacidava prezintă pe marginea opusă toartei un cioc pentru scurgere.
De asemenea, ne-a atras atenţia o ceramică decorată cu brîuri alveolare sau butoni, lucrată cu mîna, însă dintr-o pastă foarte poroasă,
aproape neagră. Pereţii unor astfel de vase sînt subţiri, duri, foarte
bine arşi.
Insuşi vasul mare de la Bugeac, descoperit întreg, in situ, nu-şi gă
seşte identitate perfectă în restul teritoriului etno-cultural geto-dac.
El ar putea să fie considerat o variantă intre vasul daoo-geti'C de provizii, de mari dimensiuni din sec. I î.e.n. sec. I e.n. şi oala-sac (în
forma sa cea mai răspîndită).
Tot drept variante locale trebuiesc considerate şi imitaţiile după
opaiţe greco-romane, lucrate cu mîna dintr-o pastă poroasă. Astfel de
opaiţe s-au descoperit la Tomis, Callatis, M. Kogălniceanu. Exemplarul
de la Ca!llartis este ornamentat cu motiv.ul incizat al iramurei de brad., şi
şiruri de mici alveole.

*
Atît în epoca elenistică dar şi în epooa romana, m spaţiul pontic
sînt c unoStcute vasele getice lucrate La mînă, ornamentate, pe lîngă brîul
alveolar cu „potcoave" ,î n relief, de obicei alveolate. Bine documentate
în epooa elend.sitică il a Histria, [n epoca l'omană ,l e întîlnim 11a Tomis, Enisala, Histria şi Sacidaiva. Au fost descoperite de asemenea în spaţiul
nord-pontic (Tiritake). Avem de a face desigur cu grefarea unor influenţe
a vaselor greceşti cu toartă orizontală sau cu apucători în formă de potcoavă. ln sprijinul ace·s tei ipoteze remarcăm descoperirea la Histria a unei
ceşti-căţui geti-ce lucr,a te cu mina, şi cu două toarte orizontale potcoavă.22
21

22

v. Pontica, III.
M. Coja, Pontica, III.
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Descoperirea şi cunoaşterea ,c eramicii getice din Dobrogea roman =-\
ne-a condus la concluzia ariei unitare a culturii geto-daoe, arie ce cupriJnJdeia nu numa~ teri:toriiJe inrtra şi ex:ttraoaJ1)artice, dar şi oele de a
dreapta Dunării de Jos.
Cu toate ,că tradiţia vechii ceramici autohtone La Tene este vizibilă,
tehnica modelării şi arderii devine alta, sensibil îmbunătăţită faţă de cea
constatată în epoca elenistică, şi, faptul cel mai însemnat, se aseamănă
uneori pînă la exactitate C'll ,c eramica getică şi dacică lucrată cu mîna de
pe teritoriul Moldovei, Munteniei şi Transilvaniei. Acelaşi lucru se poate
. afirma şi despre oeramica cenuşie La roată.
Influenţele sudului tracic nu se mai constată.
E .greu să dăm o explicaţie categorică acestei unităţi a culturii materiale a geţilor şi dacilor - ce o presupune totodată şi pe cea spirituală,
începînd cu etapa dasioă a secolelor I î.e.n. - I e.n. Ne permitem însă să
ne gîndim la slăbirea puterii şi influenţei tracilor sudici odată cu înaintarea romanilor spre Dunăre, pe de o parte, iar pe de alta la strîngerea
legăturilor geto-dacilor de o parte şi de alta a Dunării şi a arcului carpatic, legături devenite mai puternice odată cu extinderea statului dac
al lui Burebista pînă la ţărmurile Pontului Euxin şi ajunse la stabilitate
odată cu stăpînirea unitară de tip provincial a imperiului roman asupra
teritoriilor geti-ce şi d acice din jurul Carpaţilor şi de la Dunărea de Jos.
Tradiţia La Tene şi unitatea ertno-cult-urală nu exdude însă existenţia
unor particularit-ăţi locale.
Incă de pe acum întrezărim elemente care conferă ceramicii getice
din zona litoralului o anumită individualitate concretizată în modelarea,
arderea şi lustruirea delicată a vaselor, în imitarea pe scară largă a unor
prototipuri în primul rînd greceşti şi apoi romane, în proporţia mare a
ceramicii poroase negre. Ceramica clasică lucrată cu mina, de culoare
brun~cărămizie, se întîlneşte foarte rar în perioada tîrzie cînd predomină
ceramica poroasă cenuşie sau negricioasă, cu pereţi subţiri. In general,
în centrele de pe litoral şi de pe limes, mai ales în faza tîrzie, nu mai întîlnim decît vase de mici dimensiuni.
Oonfirmînd observaţiile noastre pentru epoca romană, constatăm în
perioada sec. V-I. î.e.n., trăsături specifice în ceramica getică de pe litoralul Mării Negre, un aspect pontic al ceramicii lucrate cu mina de indigeni, determinat de procesul treptat al elenizării, concretizat într-o tehnică deosebită a pastei, modelării şi arderii, în transpunerea vaselor
rreceşti în ceramica locală. Acest aspect pontic, de coloratură elenică, al
reramicii lucrate cu mina de geţii de pe litoral, se perpetuează pînă tîrziu
în epoca romană, fapt constatat de noi în ceramka băştinaşă din această
z onă pînă în sec. V-VI e.n.
1

Re cunoaştem astăzi
<:onLinulWţii,

1-

cu toţii deosebita importanţă pentru problema
a ritului de înmormîntare la g,eto-<laci. (Lucrăril e lui D. Pro-
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tase destinate acestei probleme reprezintă aportul cel mai substanţial, tratarea aproape exhaustivă a temei).
Şi în Dobrogea, ritul geto-dacic al incinerării este caracteristic popula:ţiei autohtone din sec. IV î.e.n. pînă în sec. II-III e.n. Au fost descoperite mai multe necropole getice din sec. IV-III î.e.n., cele mai importante fiind, sub raportul cercetării, cele d e la Murighiol, Cernavoda,
Satu-Nou, Teliţa şi Bugeac.
Aceeaşi populaţie getică de pe teritoriul Dobrogei, va folosi şi în
epoca romană , ritul funerar tradiţional al incinerării în urne . Necropola
de fa Enisala, din sec. II e.n., reprezintă o dovadă incontestabilă a continuităţii în Dobrogea 23 • Aici au fost descoperite 48 morminte, dintre care
36 de incineraţie în urne şi 9 de inhumaţie. Un singur mormînt avea
resturile cinerare depuse în groapă, iar două urne erau înconjurate cu
, pietre. Depunerea pietrelor în jurul sau deasupra urnelor ne aminteşte
imediat de ritualul funerar identic din sec. IV î.e.n. de la Bugeac.
Folosirea la Enisala, alături de urnele lucrate cu mina şi ornamentate cu brîu alveolar, drept urne de incineraţie, a vaselor romane (un singur tip de ulcior), nu poate fi interpretat decît ca indiciu al romanizării
şi nicidecum al existenţei unui dubiu etnic geţi şi romani în cimitir. Tocmai de ,a ceea nu ni se pare oportun şi real termenul de daco romană acordat necropolei de la Enisala.
Urne getice de incineraţie - indicînd probabile necropole - au mai
fost descoperite la Horia, Visternia şi Hamcearca.
Să nu uităm însă că şi la Piatra Frecă~ei a fost descoperit un mormînt de incineraţie în care s-a găsit un fragment ceramic lucrat cu mîna
şi ornamentat cu b rîu alveolar 24 •
De asemenea trebuie să amintim că în necrorpola cetăţii Histria au
fost descoperite morminte tumulare cu incineraţia pe loc, care continuă
din sec. VI î.e.n. pînă în sec. II e.n., atribuite de către descoperitori
(P. Alexandrescu), populaţi ei autohtone traco-getice 25 •
Situaţia din necropolele Tomisului merită, credem, o atenţie deosebită. Au fost descoperite în total peste 450 morminte de ep o că romană.
Incineraţia era generală în sec. I e.n., în afara unor morminte de înhumaţie de copii, dar începînd cu sec. II, mormintele de incin eraţie încep
să se împuţineze, iar în sec. II-III ele sînt foarte rare, generalizîndu-se
inhumaţia, aşa încît ultimul mormînt de incineraţie, cunoscut pînă în
prezent aparţine mijlocului sec. III e .n. Datate în sec. III, au fost descoperite doar trei morminte de incineraţie, faţă de 200 de inhumaţie. Mormintele de incineraţie din sec. III sînt plane, cu grnapă ovală albiată
1'l
>1

:111

M. Babeş , SCIV, 22, 1, 1971, p. 19.
A. Petre, Dacia, VI.
P . Alexandrescu, Histria, II, p. 133-282, Materiale, V, p. 30lf-310.
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sau dreaptă, dar cu incineraţia pe loc, zona incinerării depăşind nu
prea mult suprafaţa gropii 26 •
Şi V. Barbu, primul cer ce tător al mormintelor tomitane nu exclude
ipoteza ca în momentul cind în sec. III înhumaţia era generală la Tomis,
practica incinerării trebuie pusă în legătură cu populaţia daco-getică
autohtonă din oraş. In sprijinul acestei păreri, noi aidrucerrn un argument,
credem, hotărîtor, şi anume descoperirea în mormîntul nr. 26 a unei ceşti
căţui lucrate cu mîna, avînd la bază cunoscutele adîncituri de degete.
Un impediment în calea interpretării de mai sus ar putea fi lipsa
tipului de mormînt de mai sus, în Latene, atît în Dobrogea cit şi în
Dacia, de unde concluzia că originea sa este greco-romană. Dar, aşa cum
s-a întîmplat şi în Dacia romană (demonstraţia aparţine prof. D. Frotase),
deşi de provenienţă străină, tipul de mormînt de incineraţie pe loc cu
groapa albiată a fost preluat şi de autohtoni 27• In această categorie intră
mormintele cu ceramică ,geto-dacă de la Cinciş şi Sebeş, iar în Dobrogea - q.e la Tomis şi, cum vom vedea mai jos, ,c ele de la N. Bălcescu.
In această ultimă localitate, N. Bălcescu, am descoperit o necropolă
de incineraţie. Un prim grup este format din morminte de incineraţie,
din sec. II-I î.e.n. (I!I-II î.e.n.): - un mormînt format dintr-o urnă
getică lucrată cu mîna, cu resturile cinerare în interior, un mormînt
cu resturile arse depuse într-o mică groapă, împreună cu fragmente ceramice getice şi funduri de amfore elenistice, - trei morminte cu incinerarea pe loc, în gropi dreptunghiulare albiate, împreună cu ,a mfore elenistice întregi şi fragmente ceramice lucrate cu mîna.
Un al doilea grup este constituit de morminte din sec. II- III e.n.:
două morminte cu incinerarea pe loc, în groapă alveolată, foarte puternic
arse, în care s-au găsit multe fragm ente ceramice romane, mai ales de
amfore; doar în unul singur oîteva fragm ente de vase lucrate cu m îna.
lncă nu am descoperit morminte în urnă s au groapă simplă.
Ceea ce ni se pare demn de remarcat este asocierea mormintelor în
urnă sau groapă cu cele plane, cu arderea pe loc. Necropola de la N. Băl
cescu nu poate fi interpretată altfel decît ca aparţinînd băştinaşilor geţi,
dintre care unii, sub influenţa elenismului, împrumută un nou tip de
mormînt de incineraţie, ce se pr elungeşte pînă în epoca romană.
Acelaşi fenomen poate fi sesizat în ceramica getică din ultim ele secole î. e.n., puternic influenţată de formele greceşti la roată, ceea ce conferă o coloratură specifică, sau chiar un aspect pontic al ceramicii getice
lucrate cu mîna, aspect ce-şi păstrează multe trăsături şi în epoca romanizării.

Pornind de la o astfel de temă de cercetare ajungem în mod obligatoriu la profilarea unor noi probleme, cum ar fi raportul şi corelaţia din şi L'incin. et l'hum. a l'epoque romaine a Tomis,
Studien zu r G eschichte und Philosophie des A ltertums, Budapest, 1968, (p . 374)
p. 372-376, SCIV, 22, 1, 1971, p. 48-51.
'Y1 D. Frotase, Riturile fu n erare. p . 114-115, 139, 170-171.
2n

V. Barbu, în Studii Clasice, III,
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tre elenizare şi romanizare în primele secole ale e. n.; sau poate romanizare prin elenizare? Este un subiect mult prea vast ce depăşeşte
subiectul prezentei comunicări .
. Nu este aici cazul să repetăm oele spuse în comunicări sau articole
anterioare despre continuitatea getică şi geto-romanică pe teritoriul Dobrogei pînă în sec. VI e.n.
In sine, pe baza unor descoperiri de certă condiţie, din punct de vedere metodologic noi am abordat problema asemănător în multe privinţe
cu Transilvania. D. Frotase a ,a juns la concluzia sintetică că persistenţJa
în Dacia postromană - pînă în sec. V - a principalelor tipuri de morminte din vremea provinciei se explică numai prin continuitatea de
viaţă a popul!aţiei daco-romane.
La fel stau faptele şi în Dobrogea romană, unde urmărim continuitatea getică în secolele II-III e.n. şi apoi, în sec. IV-VI continuitatea
geto-romanică.

cu mîna din epoca romano-bizantină este de cert ă
,cu toate acestea tehnica pastei, arderea şi modelarea au
evoluat mult. Chiar formele suferă o evidentă amprentă a romanizării.
Nu putem ignora o serie de descoperiri sigure din punct de vedere
stratigrafic, d escoperiri ce se înzecesc cu fiecare an de săpături.
Edificatoare au fost săpăturile din 1970-71 de la Sacidava. In cele
trei secţiuni, itoate nivelele, de La cele mai timpurii (sec. II şi III) şi pînă
la cele tîrzii (sec. IV, V şi VI), conţineau ,ceramică getică lucrată cu
mîna, în forme şi ornamentaţie cît se poate de caracteristice.
Cel mai bogat în ceramică getică s-a dovedit a fi secolul IV (cu cele
trei nivele ale sale). Din secolul VI, concludente şi certe sînt vasele descoperite pe nivelul N III (prima jumătate a sec. VI), şi anume într-o
locuinţă mare, mărginită de ziduri, printre dărîmăturile şi arsura proprie
prăbuşite pe podeaua de lut, strat căpăcuit la rîndul său cu lut galben
curat. (fig. 1). In această locuinţă alături de ceramica tîrzie, s-au aflat
şi două fragmente mari de oale-sac cu brîuri alveolate şi o jumătate a
unei ceşti.
De notat că nivelele sec. VI conţin materiale ceramice şi numismatice
unitare, numai din aceeaşi perioadă tîrzie.
De excepţională importanţă apar descoperirile din acest an de la
Dervent. Pe malul drept al Dunării, la limita aşezării romane de aici,
au fost cercetate prin săpături sistematice, un număr de şase cuptoare,
care fac parte dintr-un complex meşteşugăresc foarte întins. Datarea
acestor cuptoare, cel puţin a celor trei care ne interesează direct, este
asigurată de ceramica romană tîrzie. 28
Alături de ceramica romană tîrzie a fost găsită şi ceramică getică
lucrată cu mîna, ornamentată cu brîuri alveolate, tipke, analoge celor de
la Sacidava sau din basilica tîrzie din Tomis (fig. 3/2, 4).
Ceramica

lucrată

tradiţie getică,

28 Săpături şi informaţii

-

M . Irimia.
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în basilica mare din Tomis, a fost descoperit un vas lucrat la mînil,
cu profil elegant, ovoidal, cu gura uşor răsfrîntă şi marginea dreaptă, cu
fund mic, din pastă brună . Pereţii, subţiri, au fost bine arşi. Ornamentarea sa constă din crestături pe buză şi două mici brîuri în relief alveolat
(7 cm lungime), plasate pe buza vasului. In aceleaşi condiţii a mai fost
descoperit un fragment de la gura unui vas lucrat cu mîna, cu brîu alveolat pe margine, 1a fel cu fragmente de la Dervent, Valul Traian, S ::tcidiava şi Tropae1a um .
La Sacidava, pe nivelul sec. VI e.n., am des,c operit un mic ulcio r,
din pastă grosolană cenuşie-murdară, cu pete brune, avînd o toartă puternică, trasă din buză, prim.să grosolan pe corpul ukioru1ui. Pereţii şi
mai ales fundul sînt foarte groşi şi dau vasului o mare greutate. P e um ăr
este ornament at cu linii orizontale şi cu un val neregulat, neglijent, pe o
mică porţiune dublu, adînc incizat. Nici tehnica, nici forma nu sînt
străine localnicilor, iar decorul incizat formînd benzi de linii combinate
cu valuri era larg răspînd'it la geţi.
Un loc aparte îl ocupă fragmente ceramice, de la patru vase deosebite, descoperite două l!a Bugeac şi două la Sacidavia. lille sînt modelate
la roată, dintr-o pastă cenuşie poroasă şi cu ingredtente mari, asemănă
toare cu aşa numi't a ,ceramică de bucătărie din perioada tîrzie. Toate
aceste fragmente lucrate la roată poartă drept ornament cîte un briu în
relief, cu ,a lveole sau cu crestături (fig. 13/2-5; 17/1-7). Intîlnim deci ,
pentru prima dată, în secolul al II-lea dar şi în secolul al VI-lea, într-un
sat indigen da r şi într-o cetate romană , S'imbioza dintre un decor getic
tradiţional, cel mai conservator, şi tehnica superioară a ceramicii cenuşii
lucrate la roată. Geneza în epoca romană a acestei noi categorii ce:riamice,
exprimă clar şi reflectă categoric raportul şi reacţia dintre cele două
substanţe esenţiale ale fenomenului roman'izării pe teritoriul dintre DunăTe ş i Miare: geţii şi romanii.
Şi ulciorul de la Sacidava, şi v as,e le de La Constanţa sau Mangalia,
reprezintă după părerea noastră tipuri rezultate dintr-o lungă evoluţi e
tradiţională locală, sub influenţa romanizării. Ele reflectă cel mai bin e,
în ceramică, simbioza geto-romană şi popul,aţia indige nă din epoca romană tîrzie, pe care o denumim geto-romanică. Ulciorul de La Sacidava
devine interesant şi pentru problema transmiterilor geto-romanice în
eramica pre:lleudală şi feudal-timpurie.
O bogată ceramică tradiţională locală a fost descoperită pe nivelel
s c. IV-VI la Dinogeţia şi Tropaeum Traiani. Aşteptăm în acest sen ·
s ludiul lui Al. Barnea consacrată acestui subiect.
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Fig. I. 1-4, Bugeac. 5, Sacidava.
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Fig. 2. 1, 7, Bugeac. 2, Dervent. 3-4, Medgidia. 5, Sibioara.
https://biblioteca-digitala.ro

16V

168

C. SCORPAN

Fig. 3. 1, Isaceea. 2, Medgidia. 4, Horia. 3, 7, Torni . (;, Runcu. O, 8, Mr•
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Fig. 5. 1, opaiţ getic Mangalia. 2, opaiţ getic M. Kogălniceanu. 3, picior frucVisterna. 4, opaiţ getic Tomis. 5, ceramică cenuşie Bugeac. 6, castron
cenuşiu Histria 7, vas cenuşiu Horia
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f'Jg. 6. 1, fructieră Histria. 2, 3, fragmente cenuşii Bugeac. 4, căniţă carpică Horia.

5, profile de vase

cenuşii

Bugeac.
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Fig. 7 1- 3, Bugeac. 4, 5, Sacidava. 6, vase

18
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Fig. 8. 1, vas geto-dac, sec. VI, basilica mare Tomis. 2, ceramică cenuşie la roată (sec. VI) Sacidava. 3,
la roată, sec.
VI, Sacidava, cu brîu pe buză.
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rale geto-dacice, că şi pămîntul dintre Dunărea de Jos şi Marea Neagră
a fost membru constitutiv şi fidel al puternicului şi originalului fond
etnic şi cultural geto-dac, chiar în timpul veacurilor stăpînirii romane.

DIE KONTINUITAT UND DAS PROBLEM DER GETO-DAKISCHEN
KULTUREINHEIT IN DER DOBROGEA
(Auszug)

Der Verfasser beschreibt die Erforschungen aus der Perfode 1968-1971 (sieheAnm. 1), die zur Gestaltung und Behauptung der Kontinuităt der geto-dakischen
Tradition auf d em Gebiet der Dobrogea in der ganzen romischen Epoche (vom
2. Jhd. u.Z. bis zum 6. Jhd. u.Z.) beigetragen haben.
Die Erforschung der Belege der geto-dakischen Kontinuităt în der Dobrogea
veranschaulicht auch das Problem der materiellen und geistigen Kultureinheit der
geto-dakischen Welt in den vereinheitlichenden Bedingungen der Romanisierung.
Die Formen und die Verzierung der autochtonen handgearbeiteten oder scheibengedrehten grauen Keramik finden Analogien sowohl im romischen Dakien als
auch bei den freien Dakern ausserhalb der Provinz.
Die handgearbeiteten und sehr verbreiteten Gefăssformen sind: der sackformige Topf, der gewolbte Topf, die dakische Tasse.
Die dakische Tasse ohne Henkel, an der Basis mit Fingereindri.icken verziert,
ist bemerkenswert. Die scheiben~edrehten, grauen Keramikformen: der Urnentopf,
die Obstschalen mit kurzem Bein, die Schi.isseln, die Kannen und Kănnchen.
Einige Entdeckungen bezeugen eine Karpenbevolkerung, die in der Dobrogea
zu Beginn der zweiten Hălfte des 3. Jhd. u.Z. kolonisiert wurde.
Es gibt aber auch Gefăssformen, die keine Analogien im Norden der Donau
haben, welche die lokalen, originellen west-pontischen Varianten der getischen
Keramik bilden.
Der geto-dakische Ritus der Einăsch eru ng ist auch in der Dobrogea fi.ir die
einheimische Bevolkerung charakteristisch (vom 4. Jhd. v.u.Z. bis zum 2-3. Jhd.
u.Z.).
Die Einăsc herungsgrabstătten und Brandgrăberfelder mit geto-dakischer Keramik wurden · în Enisala, Horia, Visterna, Hamcearca, Piatra Frecăţei, Histria, Tomis, N. Bălcescu entdeckt (siehe Anm. 1).
Der Verfasser b eschăftigt sich eingehender mit den Grabstătten von Tomis
und Bălcescu.
Methodologisch verfolgen wir die getische Kontinuităt im 2.-3. Jhd. u.Z. und
d ann im 4. -6. Jhd. u.Z., wir verfolgen die getische Tradition und dle geto-romische
Kontinu ităt.

Die hăufi gste Verzierung im 4.-6. Jhd. ist diej enige mit Noppen oder Tupfenle isten, die sich immer am Rande des Mund es b efindet. Manchmal werden die
traditionellen Formen und Verzierungen in sch eibengedrehter, grauer Paste tran sponiert (typisch fi.i r die spăte Epoche). Solche Gefăsse wurden in Bugeac, Sacidava,
Tomis, Adamclisi und M angalia entdeckt.
Die Entwicklung kann von d er Anwen dung d es schnellen Rades în Paste und
geto-dakischen Formen bis zur romischen Paste und romischen Formen mit getischer
Verziedung verfolgt werden.
Von besonderem Interesse fi.ir das Problem der geto-dakischen Ubertragungen,
bis în die fri.ihfeudale Epoche ist die Kategorie der gebrăuchlichen grauen Keramik aus d er romisch-byzantinischen Epoche (Umbo). Viele solche Gefăsse sind mit
waager echten Linien zusammen mit Wellenlinien, Fingereindrucksreihen und Tupfenleisten verziert. Die Form dieser G efăsse ist von gewisser romis hC'r Ab~tammung.
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