PRINCIPALELE REZULTATE ALE SAPATURILOR
ARHEOLOGICE IN AŞEZAREA GETO-DACICA
DE LA RACATAU (JUDEŢUL BACAU)
de VIOREL CAPITANU

In ultimii ani ceroetările arheologice in judeţul Bacău au cunoscut un
avint deosebit şi acest lucru s-a datorat unei fructuoase colaborări intre
institutele de specialitate şi Muzeul de istorie şi artă din Bacău 1, cercetări
care au contribuit la crearea unui fond muzeistic deosebit de important şi
la elucidarea unor probleme legate de perioada de inflorire a statului dac,
de sub Burebista şi Decebal.
Primele cercetări in j-udeţul Bacău au fost concentrate in zona coline
lor Tutovei şi in bazinele principalel,or rîuri : Siret, Bistriţa şi Trotuş, unde
au fost descoperite un număr mare de aşezări, care atestă prezenţa dove
zilor materiale geto-,dacice, incepind cu prima epocă a fierului şi pentru
toată perioada care s-a scurs pînă la formarea poporului şi a limbii române,
în contact nemijlocit ou marile civilizaţii greco-romane 2. Bogăţia materia
lelor arheologice în aşezările de la : Bărboşi 3 , Poiana 4, Răcătău 5, Brad 6,
Tiseşti - Tg. Ocna 7 , Cozla şi Bitca Doamnei - Piatrn Neamţ 8 , Piatra Şoi1

Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice în judeţul Bacău,
în AM, VI, 1969 ; N. Zaharia, M. Petrescu Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări din
Moldova de la paleolitic pină in sec. al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, pag. 54-74.
2 Radu Vulpe, Şantierul Poiam1, SCIV, T. III, 1952, p. 191 -230 ; Marilena. Florescu
şi Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice in judeţul Bacău, in AM, 1969, p. 213275 ; C. Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia, in Carpica, I , 1968, p. 67-94,
3 N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Şendreni-Barboşi, in Materiale, VIII,
p. 505-511.
4 Radu Vulpe, Consideraţiuni arheologice şi istorice asupra cetăţii de la Poiana,
în Moldova de Jos, Bucureşti, 1931. Idem, Piroboridava, în Revue Archeologique,
XXXIV, _2, 1931 ; Raport preliminar asupra activităţii şantierului arheologic
Poiana-Tecuci, 1950, în SCIV, I, 1951, p. 177-216 ; Şantierul Poiana, în SCIV,
1952, p. 191-230.
5 Viorel Căpitanu şi V. Ursache, O nouă cetăţuie dacică pe valea Siretului, in Car
pica, II, 1969, p. 93-130 ; Idem, DescoperiTi geto-dace în judeţul Bacău, in Crisia,
1972, p. 97..,114, Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, p. 498,
561, 562.
6 V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman in
zona riurilor Siret şi Moldova, in Carpica I, 1968, p. 171-184 ; Idem, Contribuţii
la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, in Memoria Antiquitatis, I,
I, 1968, p. 105-119 ; Al. Vulpe, Pfolemy and the ancient weogra.phy of Moldavia,
1n Studii clasice, VI, 1964, p. 233-246.
7 A. Niţu, Mihai Ză.moşteanu, Sondajul în cetăţuia dacică de 14 Tiseşti, in Materiale, V, 1959, p. 375-382.
.
8 C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Necmţ, in BCMI, XXXI, 1938 ;
•
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mului 9, dovedesc că acolo av.em de-a face cu puternice centre economice,
ln majoritate de tip "dava", in perioada denumită pe drept cuvint "cla
sică".
Referindu-ne in cele ce urmează la aşezarea de la Răcătău, facem pre
.cizarea că e-a in antichitate beneficia de o poziţie excelentă, atit din punct
de vedere militar. cit mai. al� .economic,. aflîndu-se in apropierea locului
unde se intretăiau două mari dtum'uri comerciale : V1lea Sirebtilui. · care
unea nordul Europei cu regiunile Dunării de Jos şi Valea Trotuşului, care
prin pasul Oituz reprezenta calea cea mai directă spre Transilvania.

Istoricul cercetărilor
Aşezarea geto-dacă de la Răcătău apare menţionată pentru prima dată
in "Chestionarul lui Alexandru Odobescu, către învăţători", din anul 1873,
în care se precizează că, "pe raza comunei
Pinceşti se află o cetăţuie cu şanţ
de apărare, de unde s-au adunat fl'agmente ceramice şi monede antice" 1°.
Credem. că informaţiile lacunare date de învăţătorii de atunci se refereau
la cetăţuia de la Răcătău, care teritorial aparţinea de c omuna Pinceşti.
Pînă in anul 1968 nu s-au intreprins nid un fel de investigaţii arheo
logice în .această importantă aşezare, cu toate că din unele informaţii adu
nate de noi rezultă că diverşi cetăţeni s-au a:iresat în mai multe rînduri in
:scris, Institutului de Arheologie din Bu cureşti şi Muzeului arheologic din
Piatra Neamţ 11, cu care ocazie au ;Jredat celor două instituţii materiale
.ceramioe şi monede romane •2.

Locul unde a fost descoperită a�ezarea se nurr.e�te ,.Cetituie" !;ii ne
-apare astăzi sub forma unei acropole, situată pe terasa înaltă a Siretului,
la C:rca 170 m. a:titudine, beneficiind de o poziţie excelentă şi avind in
:acelaşi timp o mare vizibilitate asupr�, văii Siretului, din acest loc putin
du-se observa cu ochiul liber inspre SL' d pînă la Poiana, prima din "davae
le" dacice descoperită şi identificată de profesorul Radu Vulpe cu Pirobo
ridava 13, iar spre nol'd pînă in părţile Ba:::: ăului.
Din punct de vedere geografic aşezarea propriuzisă - acropola, ocupă
o poziţie dominantă, in regiunea margina:ă a colinelor Tutovei in p3rtea
de vest a acestora, înconjurată de rîpi abrupte, fiind legată de aşezarea
.civilă printr-o il.Şie de pămînt, peste ş.anţul de apărare •4•
Cercetările arheologice î ntreprinse de noi au dovedit că zona colinară
prin particularităţile ei geografice a oferit condiţii de viaţă din cele mai
N. Gostar, Cetatea dacică de la Piatra Neamţ-Bitca-Doamnei, în Omagiul ll'i
P. Constantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucure.5ti, 1985 ; Idem,
Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969.
9 Radu Vulpe, Les Fouilles de Calu, in D:tcia, VII-VIII. 1 937-1940.
10 Al. Odobescu, ChestioMrul către invăţători din 1873, p. 481 . (Manuscris, Bibl.
Acad. R.S.R.) .
11 Am consultat arhivele celor două instituţii şi am constatat că materialele au
fost predate la muzeele respective.
12 Doi denari republicani au fost predaţi de 1. Galeru Institutului de Arheologie din
Bucur�ti in anul 1957.
13 Radu Vulpe, Piroboridava, in Revue Archeologlque XXXIV, 2, 1931.
14 D. Poghirc, Sat111 din Colinele Tutovei, 1972, p. 45-47.
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vechi timpuri 15. Astfel, pădurile larg răspindite, bogate in vînat, relieful
colinar cu altitudini nu prea mari, prielnic pentru agricultură şi creşterea·
vitelor, condiţii de climă, prezenţa surselor de apă, posibilităţi de adăpos
tire in caz de primejdie, au constituit factori favorabili de locuire şi răs
p:ndire a aşezărilor omeneşti 16.
Referindu-ne n.umai la zona limitată din j urul cetăţuii dacice, cunos
cută de localnici sub denumirea de Dealul Şoimului, cuprinsă intre locali
tăţile Răcătăul de Jos la nord, Dleneţ la sud şi Pînce.7ti la est, facem pre
cizarea că aici avem de-a face cu o intensă loouire incepind cu epoca neolitică, bronzului fierului, prefeudal şi feudal ti.
Aşezarea propriuzisă de pe acropolă ocupă o suprafaţă de circa 7.500
m.p., avind in prezent o formă ovală-alungită, pe direcţia apei Siretului.
In partea de es.t acropola este înconjurată de un mare şanţ de apărare,
împădurit, care o separă de aşezarea civilă. Un al doilea şanţ de apărare se
află chiar pe acropolă şi are o adîncime de 6,70 m .
I n continuare la circa 1 km, d e cetăţuia dacică , i n partea d e est, în
punctul "Moviliţa" se află necropola tumulară geto-dacă contemporană
�ezării, in care am cercetat un turnul reprezentat printr-un mormint de
incineraţie geto-dack care după inventar (ceramică autohtonă, o cămaşă
de zale şi un însemn cu foiţă de aur}, aparţint:- populaţiei locale.
•

Stratigrafia aşezării
A fost clarificată prin săpăturile efectuate in campaniile a:-�ilor

1 968-

1 970.

Stratul de cultură are in general o grosime de circa 2,00 m . , dar sint
porţiuni unde ajunge pînă la adincimea de 3 m. şi reprezintă două mari
epoci istorice
Epoca bronZJUlui - cultura Monteoru, cu fazele le 3 şi le 2 ;
Epoca geto-dacică, care aparţine sfîrşitul secolului IV i .e . n . !)i pînă
la încep:.:.tul S€colului II e.n.
Aşajar, sub stratul vegetal gros de circa 0,20 m .. urmează stratul de
cultură propriuzis de ciroa 1,80-2,00 m. de culoare brun gălbuie, intercalat
ou urme de arsură, vetre, centL�ă , chirpic, oase, c.'ărbun i ek., care aparţine
n ivelului dadc.
Stratul din epoca bronzulu.i este format din două niveluri de locuire şi
are o grosime de circa 0,40 m., fiind deranjat in mare parte de gr-opile apar
ţinînd Latene�ului ge.to-d·adc, din penultimul nivel de locuire.
Acest strat este reprezentat prin locuinţe de suprafaţă şi gropi cu res
turi menajere. Din acest stnt a fost recoltată o mare cantitate de ceramică
din epoca bronzului, unel.te din bronz, os şi piatră precum şi un valoros
tezaur de aur format din mărgele, inele de buclă J?Î o spirală din sîrmă ma
sivă, rotundă in secţiune, terminată la cele două capete in cite un ochi
înfăJ?urat in buclă.

Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice ln anff Republicii,. In Comunicări de'
Istorie ş.i Filologie, 1973, p. 40-44.
16 D. Poghirc, op. cit. p. 100-106.
17 Cercetări
V. Căpitanu, material inedit.

15

-
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Toate cele 48 de piese de aur au fost tezaurizate într-un vas din lut
specific culturii Monteoru.
Inelele de budă din acest tezaur îşi găsesc analogii perfecte în cimiti
rul nr. 4 de la Sărata Monteoru 18 şi in multe alte d escoperiri de acest fel
din Transilvania 19 şi Ungaria 20.
Al doilea strat de cultură aparţine epocii geto-dadce şi cuprinde mai
multe niveluri de locuire.
Primul nivel geto-dadc a fost surprins numai în anumite secţiuni din
.săpătura noastră. intr-un strat galben-nisipos, gros de 0,30 m. şi aparţine
sec. IV-III î.e.n.
21
Datarea acestui nivel este asigurată de o fibulă de tip trac , de cera
22,
Teliţa 23, Murighiol 24,
mică locală identică ou cea de;ooperită la Satru Nou
27
Cernavodă 25, Poiana 26, Zimnicea
şi de un fragment de la o amforă de
tip "Herecleea Pontka", cu ştampilă.
Al doilea nivel geio-dacic se află într-un strat de pămînt cenuşos, gros
de circa 0,40 m. şi aparţine secolelor III-II î.e.n. In acest strat alături de
ceramică autohtonă net predominantă, intilnim amfore de Cos (una ştampi
lată), ceramică fină de factură elenistică, o oenochoe in stare fragmentară,
un platou cu firnis negru, fragmente de cupe megariene şi o fibulă de tip
ce!tic.
Al treilea nivel dacic, cu pămînt cenuşos-gălbui, gros de 0,25-0,30 m.
aparţine sec. II-I î.e.n, Datarea acestui nivel s-a făcut pe bază de ceramică
elenistică, de monede dacioe de tip Vîrteju - Bucureşti 28, de denari repu
blicani romani din tezaure şi locuinţe, precum şi pe bază de fibule de tip
Latene III şi ceramică lucrată cu mina şi la roată de tip Ciolăneşti 2!!.
Ul

19
20
'21
'22
'23
:24
25

Eugenia Zaharia, Die Lockenrixige von Sarata Monteoru und ihre Typologischen
und chronologischen Beziehungen, în Dacia, SN, IIJ, 1959, p. 103-134.
D. Popescu, Cercetdri arheologice in Transilvania, în Materiale, II, p. 200-201.
Amalia Moszolics, Der Goldfunde von Velem Szentvid, în Praehistoria, 1 , Basel,
1950, pl. XV, fig. 28 ; B. Hănsel, Beitrăge zilr cronologic der mittleren Bronzezeit
in Karpatenbecken, Bonn, 1968, voi. 1, p. 220, pl. 27/2, 3, 5, 6, 8 ; pl. 4113-17.
Ion Nestor, Der Stand der Vorgheschiechetsforschung in Rumanien, extras din
22 Bericht der romisch gennenischen Kommission, 1933 ; Radu Vulpe, SCIV,
1, p. 206, fig. 24/1-2 ; SCIV, 1952, p. 206 fig. 24/d, e, f, g.
M. Mitrea, C. Preda şi N. Anghelescu, Şantierul Satu Nou, Necropola geto-dacd,
Materiale VIII, p. 367-372.
G. Simion şi Gh. 1. Cantacuzino, Cercetdrile arheologice de 14 Teliţa, VIII,
p. 373-381.
E. E. Bujor, în Materiale, III, p. 247.
D. Berciu, Descoperile de la Cernavoda (1954) şi unele aspecte ale începutului
formării culturii Latene geto-dace
la Dunărea de Jos, in Materiale IV, 1957,
p. 284, fig. 5/2, p. 285, fig. 7/ 1 şi fig. 8/1.
Istoria României, Voi. 1, p. 230.
Ion Nestor, în Studii, 1, 1949, p. 1 17-125 ; Idem, în SCIV, 1, 1950, p. 94 ; 1. H. Crişan,
Ceramoca daco-geticd, 1969, fig. 24/1 ; A. D. Alexandrescu, Mormintele din pe-.
rioada mai tirzie a necropolei getice de la Zibnicea (jud. Teleorman) în Crisia,
1972, p. 15-26.
C. Preda, Monedele geto-dacilor, 1974, p. 523, pl. XLIII, 15.
M. Petrescu Dimboviţa, Descoperiri de vase da.cice de la Cioldneştii din Deal (jud.
Teleorman), ln In memoriam Contantin Dai'Covici, Cluj, 1974, p. 215-2&8, fi&.
1/ 1-11 ; fi_&. 2/ 1-7 şi ,fig. 3/1-5.
-
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Al patrulea nivel de locuire il reprezintă stratul cel mai bogat in ma
terial arheologic şi are o grosime de 0,60 m. şi aparţine secolelor 1 i.e.n.
I e.n.
I n acest strat s�au descoperit cele mai multe materiale get;(>-(lacioe in
cepind cu ceramica autohtonă şi de import, fibule de tip Nauheim şi de tip
cu resortul bilateral, monede repubijcane şi impariale romane.
Ultimul nivel de locuire se află intr-un pămînt brun-cenuşiu cu nuanţe
găLbui, gros de ciroa 0,40 m şi aparţine sec. I-II e.n. Datarea aşezării este
asigurată de fibule de tip norioo-panonic 30, de tip cu resortul bilateral şi
port-agrafa scundă, precum şi de denari imperiali emişi de împăraţii
Augustus (27 î.e.n.- 14 e.n.}, Tiberius (14-37 e.n.), Claudius (41-54 e.n.),
Nero (54-68 e.n.), ceramică autohtonă şi de import (ceramică fină şi
smălţuită şi amfore ce se datează in sec. I-II e.n.).

Locuinţele

Locuinţele din aşezarea de la Răcătău au ridicat o serie de probleme
din cauza nivelărilor şi a duratei extrem de lungi a staţiunii şi a mulţimii
gropilor din nivelurile superioare, care au măcinat stratul de cultură.
Forma locuinţelor n-a putut fi surprinsă in toate suprafeţele, in schimb
s-au păstrat vetrele acestor locuinţe, suprafeţe întinse de prundiş, supra
feţe mari bătătorite de lut galben, gropi de pari, chirpic, rlşniţe, vase in
tregi, unelte, podoabe.
Cu toate acestea au fost identificate pînă in prezent un număr impre
sionant de locuinţe de suprnfaţă (cea. 90) şi locuinţe de tip borrlei (9). La
realizarea locuinţelor se foloseau in mare măsură bîrnele din lemn prinse
cu sooabe şi cuie din fier şi .lut amestecat cu pleavă.
In general locuinţele descoperite la Răcătău aveau o formă rectangu
lară aşa cum o dovedesc podelele din lut galben bătătorit.
In interiorul încăperilor s-au descoperit vetre de foc de formă rotundă
sau ovală, construite intotdeauna pe un strnt gros de prundiş.
Au fost descoperite şi un număr de cinci cuptoare din care două pen
tru prelucrarea minereurilor neferoase aşa cum o dovedesc numărul mare
de creuzete de formă conică. Celelalte cuptoare erau întrebuinţate în gos
podărie şi nu pentru arderea cernmicii.
Numărul mare de vetre cca1 73, multe in afara locuinţelor ridică .pro
blE'111 a dacă nu cumva o parte din acestea reprezentau vetrele de la cup
toarele ridicate deasupra solului pentru arderea vaselor din lut.
In apropierea locuinţelor au fost descoperite un număr foarte mare de
gropi, cea. 270, majoritatea in formă de clopot cu gura largă circulară. O
parte din aceste gropi erau. ingrijit săpate şi prezentau pereţii arşi in inte
rior. Probabil că acestea erau folosite pentru păstrarea cerealelor şi nu pen
tru arderea ceramicii Jt.
30 A. K. Ambroz, Fibuly juga europejskoi casti SSSR, Archeologiia SSSR D1
30,
Moscova, 1966, p. 39, unde se arată ci aceste fibule din Panonia, Noricum, Raetia
au ajuns in Slovacia, Cehia, Moravia, şi Dacia.
-

31

1. H. Cri�n. Ceramica daco-getică, 1919.
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Unelte· de producţie, ·obiecte de uz casnic, accesorii şi arme
Populaţia geto-dacă îşi confecţiona uneltele de muncă, obiectele de uz
casnic, pădoabe, arme şi diferite accesorii din fier, bronz, argint, os, piatră.
Săpăturile de pînă aoum au scos la iveală un număr de 353 de piese
întregi, bine conservate, specifice inventarului agricol şi meşteşugăresc şi
ooa. 400 de obiecte tot din fier, dar deteriorate prin .oxidare.
�e remarcă cuţitele (41 exemplare), cosoarele (9 ex.), dălţile (6 ex.},
brăzdare ·de plug de tip dacic (10 ex.}, seceri (9 ex.}, top:::>are (5 ex.}, frigări
(2 ex.), cuie Şi piro::me (70 ex.), sc::>abe � i cîrlige (58 ex.), verigi şi inele ( 1 7
ex.), pinteni ( 1 0 ex., din care 1 ex. din bronz), psalii (2 ex.), foarfeci ( 2 ex.),
diverse - coei. 160 de exemp'are.
Subliniem faptul că la Răcătău au fost descoperite un număr de 1 0
brăz:dare din fier, 9 in stare fragmenbară şi un exemplar întreg, de forma
unei bare masive, din fier aplatisat, cu lungimea de 0,30 m şi virful triun
ghiular, identic cu brăzdarele descoperite la Poiana 32, Brad 33, Bîtca Doam
nei 3", Piatra Şoimului 35, Tinosul 3!l, Popeşti-Novaci 37, Socetu 38, Ocniţa 39,
Cetăţenii din Vale 40, Costeşti 41, Grădiştea Muncelului 42 . Pecioa "3, ş i in
multe alte aşezări geto-dacice.
Bogăţia obiectelor din fier atestă existenţa unor ateliere de prelucrare
a fier:ului şi a metalelor nefer�e dovedită şi de prezenţa in a�ezare a cre'U
zetelor, a bucăţilor de metal şi a unei mari cantităţi de zgură.
Alături de unelte s-a.u. descoperit diferite arme din fier ş i bronz care
constau din : vîrf.uri de săgeţi (1 1 ex.) in f-ormă de frunză eu tub de inmă
nu�are ; vîrfuri de săgeţi în trei muc:1ii cu poouncul ; vîrfuri de s� geţ.i de
formă conică cu tub de inmănuşare şi aripioare ; vîrfuri de săgeţi din bronz
ou trei muchii de tip zis "scitic" cu tub de inmănuşarP (12 ex.) ; vîrfuri d.e
suliţă (17 ex.) ; vîrfuri de lance (2 ex.).
O dovadă demnă de Luat în seamă in ceea ce priveşte folosirea fierului
pe scară largă de către geto-daci, ne-o oferă depozitul de bare de metn l cea.
300 de exempLare din sec. II-I i.e.n., descoperit la Călineşti-Negri, jud.
Eacău, la numai 2 k:n. de cetăţuia dacică de la Bra1u 4 1 .
Generalizarea metalurgiei fierului în sec. II-I i.e.n. a avut urmări deo
sebit de importante asupra societăţii geto-dacice �i implicit a dt:s la dez32
33
34

Radu Vulpe, SCIV, Il, 1951, p. 200, fig. 21/1-2.
Viorel Căpitanu şi V. Ursache, Crisia, p. 113, fig. 17/9.
Anton Niţu, C. Mătasă, 1. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, in Materiale VII, 1961.
p. 339 şi urm. ; N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti 1969 .o. P-22. Dic
ţionar de istorie veche a României, 1974, p. 94.
35 Informaţii, Virgil Mihailescu-Birliba. Un brăzdar de plug identic cu cel de la
Răcătău a fost descoperit la Piatra Şoimului in anul 1975.
36 Radu ş.i Ecaterina Vulpe, in Dacia II, 1924, p. 219, fig. 47/24 şi fig. 48/9.
37 Mioara Turcu, Teză de doctorat, in Manuscris, pl. XV/fi
38 Idem.
39 D. Berciu, Buridava dacică la Ocniţa, in Magazin istoric, 6, 1967. n. fi.
40 Dinu V. Rosetti, in P.M.M.B., 2, 1935, p. 391-405.
41 1. H. Crişan, in SCIV, 2, 1960, p. 293-294.
42 Expoziţia Civilizaţia daco-getil01" in perioada clasică, 1976, p. 7.
43 1. H. Crişa.n, in Apulum, 6, 1965, p. 127-137.
44 Iulian Antonescu, Depozitul carpi.c de la Negri şi implicaţiile sale istorice, p. 189198, in Carpica 1, 1968.
.
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voltarea rapidă a forţelor de pr?<fucţie. Folosirea bră2Jdarului din fier pe
scară largă este dovedit de numărul mare de piese de acest tip descoperite
atît pe teritoriul patriei noastre (în s-ec. II-I i.e.n. unde locuiau geto-dacii
cit şi pe teritoriul Bulgariei, unde în antichitate locuiau tracii, care înce
pînd cu sec. IV î.e.n. foloseau brăzdarele de fier aşa cum o dovedesc des
coperirile de la Kalaianovo �o:;, Mirkovo loG, �uthopolis �7, Preslav 48.

Semnificativ este faptul că această ·unealtă de factură traco getică este
folosită de populaţia geto-dacă şi după constituirea în anul 106 e.n. a pro
vinciei Dacia 50, iar in Bulgaria cu mici modificări chiar şi în epooa feudală.

Alte obiecte care demonstrează pra.cticarea agriculturii pe scară largă
lP. reprezintă pietrele de rişniţă, din tu.f vulcanic, prezente in număr foarte
m are în această aşezare. In citeva gropi precum şi în vase au fost desco
perite boabe de mei şi de griu carbonizate.

Ceramica
Din numeroasele materiale descoperite pînă in prezent la Răcătău, pon
derea o deţine ceramica, care este reprezentată printr-o diversitate de ti
puri şi forme. Astfel intilnim ceramică lucrată ou mina, ceramică lucrată
!a roată de culoare cenuşie sau roşie-cărămizie, ceramică dacică pictată
lucrată la roata olarului şi imitaţii după unele forme greceşti şi romane.

O categorie aparte mai puţin numeroasă în comparaţie cu V'8Sele autoh
tone o formează ceramica de import (amfore, cupe, străchini, farfurii, pla
:nuri, căni, va�e de tip cantharos, etc.), de provenienţă greacă şi romană
�are împreună cu monede, fibule şi podoabe ajută la d 1tarea nivelurilor de
loeu ire geto-dacice.

Ceramica l ucrată cu mîna (sec. IV-III î.e.n.)
In această categorie am încadrat următoarele tipuri de vase vasul in
for:nă de clopJt, vasul bitronconic, vasul în formă de sac, straohina,
cana etc.
Vasul în formă de , clopot", de formă mare şi mijlocie, este canfecţio
nat dintr-o pastă poroa�ă de culoare gălbuie. decorată . cu brîie alveolare
jn relief, sub buza vasului şi pe to.t c6l"pul vasului. Briul alveolar de la nive
lul gitului este intrerupt de proeminente conice.

Maria Cicicova, Au sujet du soc thrace, in Apulum, VII/1.
Idem. p. 1 18.
Idem, p. 120.
ldE:m, p. 121 .
Idem, p. 1 13-121.
50 V. Canarachl, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R., in epoca veche, in SCIV, II,
1950, p. 100-102 ; 1 . H. Crişan, Un depozit de unelte descoperite la Lechinţa de
Mureş, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 285-303 ; Dinu V. Rosetti, Un depozit de unelte,
citeva ştampile anepigraflce şi o monedA din a doua epocA a fierului, in SCIV, 2,
1960, p. 391-405 ; l. Berciu, 1. Popa, Depozitul de unelte dacice de pe mu'ltele
Strimbu de pe lingA Grii.diştea Muncelului, in SCIV, XIV, 1963, p. 156 ; 1. Glodariu.
M. Cimpeanu, Depozitul de unelte agricole de la Dedrad (v. Reghin) in SCIV.
1966, p. 30 ; Rodlca Tanţău, Meşteşugurile la geto-daci, Bucureşti, 1972.
45
46
47
48
49
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Vasul bitronconic, este reprezentat prin mai multe exemplare, majo
rirtatea in stare fragemntară dinJtr-o pastă fină de culoare brun-cenuşie cu
ludu.
Vasul în formă de sac, are corpul rotunjit şi gura mult lărgită. Pe linia
de maximă rotunjire a corpului vasului, sint plasate proeminente conice,
iar pe gitul vasului se află mai mulţi butoni de formă cilind.rkă.
Vasul de provizii - derivă din vasul bitronconic şi este ceva mai inalt
decit vasul in formă de sac. Are gura largă şi buza �or evaz:1tă. Pe corpul
va.s.ului se intilnesc ca ornamente un număr de patru proeminenţe conice.
Strachina, reprezintă una din formele frecvente din intreaga epocă a
fierului. Vasele de acest tip descoperite la Răcătău sint confecţionate din
pastă poroasă de culoare cen�ie, dar majoritatea o formează cele din pastă
fină de culoare gălbui�maronie, din pastă fină, cu buza dreaptă �i
uşor trasă spre interior. Sub buză se intilnesc apucători oarecum drept
unghiulare sau conice cu doruă perfornţii.
Cana. Ne apare în mai multe exemplare şi are corpul bombat-sferic
şi gîtul cilindric.
Ceramica de import - este reprezentată doar prin cîteva vase în stare
fragmentară o amforă de tip Heracleea Pontica, un platou cu firnis negru
�i o oenochoe.

Ceramica din sec.

II-I

î.e.n.

Se imparte în cinci categorii
1 . Ceramica lucrată cu mîna din pastă poroasă ;
2. Ceramica din pastă oarecum omogenă cu ludu metalic, de culoare
brun-cenuşie sau gălbui�maronie, decorată cu brîie simple în forma literei
"V" întors, cu proeminente oonice pe corpul vasului ;
3. Ceramica lucrată la roată din pas'tă fină de culoare cenuşie şi că
rămizie. In această categorie am inclus şi ceramica pictată ;

4. Ceramica fină lucrntă la roată. care imită formele greceşti şi ro

mane ;

5. Ceramica de import, elenistică şi romană. Este reprezentată prin
amfore de Cos şi pseudo Cos, vase de tip cantharos cu torţile semicircu
lare sau cu plăcuţă orizontală, cupe megariene, opaiţe, unguenta.rii.

I. In prima categorie am grupat următoarele tipuri de vase vasrul
borcan, ceaşca, ohiupul, fructiera, strecurătoarea, capacul. Ceramica are un
aspect poros-zgrunţuros, iar arderea este realizată neuniform. Ceramica
din aceas,tă categorie este decorată cu proem inenţe şi butoni in relief, briie
in relief, simple, alveolare sau crestate ; linii incise drepte şi orizontale,
oblice sau verticale.

II. A doua categorie este reprezentată prin ceramică lucrată tot cu
mina, dar din pastă fină acoperită cu slip fin lustruit. Vasele din această
categorie sint deoorate la exterior ou proeminente conice, cu butoni mici
de formă cilindrică. plasaţi deobicei în apropierea buzei sau sub ·zona curbu
rii maxime a vasului ; brîie simple scurte, in relief in forma literei "V", in
versat. In această categorie se încadrează următoarele tipuri de va.Se : vasul
cu profil bitronconic (ohiupurile mijlocii) ; vasele cu profil aproape drept,
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străchinile, ceştile, cănile c u o toartă puţin supraină1ţată, fructiera cu pi
ciorul scund sau inalt, capacele şi strecurătorile.
� Vasele cu profil bitronconic (chiupurile), din pastă fină, cu decor
sub forma unor proeminenţe conice-aplatizate, pe umăr sau sub buza
vasului.
- Vasele cu profil rotunjit, din pastă de bună calirtate de culoare bru
nă-cenuşie sau gălbuie.
- Vasul cu profil aproape drept, din pastă fină, cu gura largă şi curba
tă la interior sau evazată oblic, profilul aproape drept şi fundul plat.
Aceste vase sint decorate cu proeminenţe mici, conice dispuse pe umărul
vasului in apropierea btizei sau sub zona de curbură maximă a vasului.
Unele sint decorate cu brîie alveolare simple intrerupte de butoni cilin
drici. Briul simplu imi,tă litera , .V", inversată.
- Strachina, din pastă fină şi de formă tronconică cu buza �r curba
tă-dreaptă sau trasă spre interior. Are umărul scund, gura largă şi evazată
oblic. Vasele din această categorie sinJt acoperite cu un slip lustruit, de cu
loare gri-cărămizie pînă la negru. Majoritatea străchinilor au drept torţi
nişte apucătoare conice perforate.
- Castronul, din pastă fină de culoare cenuşie de formă tronconică.
Unele au dimensiuni exagerat de mari (i. 22,5 cm. şi d .g. 45,5 cm.).
- Ceaşca. Se întîlneşte intr�un număr impresionant de mare in spe
cial incepind cu sec. II-I i.e.n. Are corpul tronconic, gura largă, fundul
ingust şi plat, iar pereţii sint oblici. Unele au toarta neperforată iar altele,
(majoritatea) perforată, in special la cele de mărime mijlocie. O parte au
şi cite două torţi. Majoritatea ceştilor sint decorate şi omate cu şiruri· de
linii incizate, alveole pe corp, buză şi toartă, brîie in relief, scurte sau
care înconjoară vasul. Brîiele in relief se intilnesc de obicei sub buza
vasului, iar uneori şi in poziţia verticală. Destul de des se întîlneşte şi
decorul in formă de brad. Aceste vase capătă o mare răspîndire în seco
lele I-II e.n.
Cana cu o toartă. Aici incadrăm cănile mici şi mijlocii, cu gîtul cilindric
şi cu toarta uşor suprainălţJată. Corpul acestor vase este oarecum bitronco
nic. Torţile de la unele căni din această categorie au la partea superioară
un decor realizat prin cite un grup de trei pastile sferice - lipite.
Fructiera. Din pastă fină. 1ustruită, cu buza dreaptă, lată şi răsfrîntă
orizontal. Corpul adincit şi forma semiovală. Piciorul cilindric, gol in inte
rior, mai larg spre bază şi uşor evazat.
Capacul, din pastă fină, de formă tronconic, cu minerul in formă de
buton. O parte din capace au minerul uşor i ndoit.
Strecurătoarea din pastă fină, acoperită cu o angobă de culoare ce
nuşie.
Vasul borcan. &te forma cea mai larg răspîndită la populaţia geto
dadcă alături de ceaşcă. Această categorie este reprezenJtată la Răcătău
incepind ou forme miniaturale şi pînă la forme care depăşesc înălţimea de
0,50 m. Aceste vase în general au gura largă şi buza îngroşată şi puţin
CUJ:"Ibartă în exterior, de culoare roşiatică, care merge pînă la brun. Vasele
de acest tip sintf decorate cu brîie in relief, simple, al!Veolare sau crestate,
butoni, alveo1e şi linii incise oblic, vertical, orizontal sau in val. Va.sul-bor
can este prezent în toate aşezările geto-dacice de pe teritoriul României.
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III. Ceramicq. lucrată la roată. In această categorie am incadrat eera
mica de cul<>are cenuşie, eeraniica de culoare roşie cllrămizie şi ceramica
pictată, care cuprinde o mare varietate de tipuri şi forme de vase · unele
tmnspunind forme locale la roată, iar altele reproducind fonne după v-asele
de factură grecească sau romană. Ca tipuri de vase întîlnim cana, vasul
fructieră, strachina, chiupul, cupa cu picior, vasul-crater, strecurătoarea etc.
Cana. Din pastă fină de culoare gri-roşiatică sau c2nu;ie. Este form:t
larg răspîndită in toate aşezările din L:=ttene-ul dacic şi eunoaşte m a i multe
variante cana de formă mijlocie, cana cu profil globular, c:�.na cu corpul
bitronconic şi cana cu gitul la care tcarta porneşte din b;.;zJ vasului.
Cupa cu picior. Aici se încadrează vasele de dimensiuni reduse faţă
de cănile mari şi mijlocii şi sint confecţionate din pastă fină de culoare ce
nt�ie şi mai rar cărămizie-gălbuie. Au corpul cilindric şi fundul inelar.
Majoritatea cupelor au două torţi, unele canelate iar altele late, semicircu
lare. Cupa cilindrică se sprijină pe un picior, care se termină cu un disc.
Pe corpul cilindric, aceste cupe au dccorate linii profi!ate adincite sau cu
benzi de linii lustPuite, dispuse vertical, oblic şi paralel. Aceste vase imită
in general pe cele de factură greco-romană, dar majoritatea sint de fac
tură locală. Adăugăm la acestea o descop:rlre, deocam::lat'1 unică. E:;te
vorba de un vas de tip cantharos, care imită formele elen1stice. cu re�re
zentări antropomorfe şi zoomorfe, dintr-o pastă fin5., cu angabă de cu
loare galben-roşiatică. Diametru} maxim al vasului este de 20 cm. Re
prezentările antropomorfe (călăreţul) şi cele două divinităţi �e află la
partea superioară a vasului. Torţile (una in stJre fragmentară) sint flan
cate de cite doi lei stilizaţi, cu gura întredeschisă.
Strachina, din pastă fină de culoare cenuşie, dar şi cărămizie; Se cu.
nosc mai multe tipuri : ou corpul puţin adincit, cu corpul aproape plat şi
cu corpul adinc. O parte din aces-te vase sint decorate cu linii vălurite, lus
truite şi paralele, dar sint şi nedecorate.
Vasul-fructieră. Prezent in toate aşezările geto-dacice. El reprezintă
o formă specifică populaţiei geto-dacice. La Răcătău s-au descoperit foarte
multe vase de acest tip. Majoritatea sînt confecţionate din p3stă fină cenu
şie dar nu lipsesc nici cele din pastă de culoare cărămizie sau pictate. In
interior, fructierele sint decorate cu linii drepte, vălurite, paralele, cercuri
concentrice etc. La unele acest deoor lustruit se intilne�te şi. pe picior.
Vasul cu tub, din pastă fină cenuşie sau cărămizie, cu toartă simplă sau
decorată cu decor Lustruit sau aplicat. Aceste vase au gura largă şi buza
dreaptă.
Analogii Poiana 51, Bîtca-Doamnei - Piatra Neamţ ri2, Tiseşti - Tg.
Ocna 53, Brad şi Feţele Albe 54.
Vasul cu gîtul lung şi cilindric, este realizat din pastă fină de culoare
cenuşie, cu buza marcată de un profil in relief. Pe corpul vasului, la intre51
52
53
54

Radu Vulpe, op. cit., p. 298 şi urrn. fig. 60/8.
A. Buzilii, DespTe ceTamtca daco-getică, in Memoria Antiqvitatis, 4-5, 1972-:1973,
p. 99, fig. 33/1 şJ fig. 33/2.
Anton Niţu şi M. Zamoşteenu, Sondajul din cetăţuia geto-dacică de la Ttseştt,
in Materiale, VI, 1959, p. 380, fig. 5/2.
Deicoviciu, H şi Glodariu, I. L'hcbUat d4ce de Fetele Albe, in Ier Gongres Inter
national de Thracologie, Sofia, p. 77-121, fig. 24/3.
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tăierea gitului cu corpul bombat se intilnesc două proeminenţe, la distanţe
egale, ca ni'şte ureohi�e, aplicate pe corpul vasului in formă de potcoavă.
Analogii : p,oiana 55 Piscul Crasnăi 56, Popeşti 57, Snagov şi Bragadiru
- Bucureşti 58, Sighişoara 59, Bedehaza oo, Ciolăneştii din Deal 61, Tg. Mureş.
Vasul-cazan, din pastă fină de culoare galben-roşiatică, cu gură largă
�i corpul cilindric, se sprijină pe trei picioare in formă de apucă.tori drept
unghiulare la distanţe egal�.
Tot in această categorie includem şi un vas de formă cilindrică din
pastă fină de culoare cenuşie oare prezintă la exterior un decor lustruit
realizat prin linii verticale şi orizontale paralele. Torţile acestui vas sint
de formă tubulară şi pornesc de la mijlocul vasului, in jos.
Ceramica pictată. Alături de numeroase exemplare de vase lucrate din
pastă fină la roată, un loc aparte in aşezarea de la Răcătău il ocupă eera
mica pictată care este reprezentată prin următoarele forme vasul fruc
tieră, oupa cu picior, cana, strachina, ulciorul, capacul, vasul mare cu gura
largă, vasul de cult cu protomă zoomorfă (berbec). In majoritate aceste vase
sint acoperite pe toată suprafaţa cu un slip fin de culoare roşie cărămizie
peste care s-a realizat o pictură formată din linii şi benzi paralele sau
in val şi motive florale.
La unele vase se intilnesc dif.erite motive geometrice realizate dintr-o
culoare roşie, brună sau brun-cărămizie, închisă.
Apariţia ceramicii pictate in mediul geto-dacic se pare că duce la in
locuirea treptată a cerarnicii de import. O parte din aceste vase sint rea
lizate cu multă măiestrie şi pot rivaliza ou cele străine, pătrunse in mediul
geto-dacic pe calea schimbului.
IV.

Imitaţii după formele greco-romane

Ca în toate aşezările geto-dacioe cercetate pînă in prezent şi la Răcă
tău s-a descoperit ceramică care imită vasele greco-romane. Este vorba în
primul rînd de imitaţii după cupele megariene şi apoi de vase-cratere. can
tharoi, căni, ulcioare etc.
V. Ceramica din import. Este reprezentată prin amfore de Cos şi
pseudo Cos, vase de tip cantharos ; cu angobă neagră şi roşie ; vase cu gura
largă (cratere), din ceramică cărămizie cu pictură la exterior ; cupe mega
riene, străchini, castroane, farfurii, boluri, căni, ulcioare, op3.iţe, unguen
tarii 62• Ponderea in rindul obiectelor de import o deţin amforele de Cos,
recipiente folosite in primul rind pentru transportul vinurilor, uleiurilor,
55 Radu Vulpe, SCIV, 1, 1951, p. 193, fig. 15/1-2.
56 1. Andreeşescu, Crăsani, fig. 130.
57 Radu Vulpe, Poiana, SCIV, 1-2, 1955, p. 234 şi urm., fig. 11/3.
58 Mioara T.urcu, op. cit., pl. XVIII/1 ; pl. XIX f.1 .
59 1. H. Crişan, op . cit., p. 125.
60 K. Horedt, Aşezarea de la Sfîntul Gheorghe - Bedehaza, Materiale Il, p. 19-21.
61 M. Petrescu-Dirnboviţa, op. cit., fig. 4/1-6.
62 V. Canara'Che, Importul amtorelor şwpilate la Istria, 1957. D. Tudor, Amforele
greceşti ştampilate in Moldova, Muntenia şt Oltenia, tn AM, V, p. 37 şi urrn. ;
B. M. Staerman, MIA, în Kr. S., XXXVI, 1951, p. 31-49. Se ocupA de cerarnica
de Cos ; I.B. Zeest, in Kr. S., XXII, 1949, p. 47-48 ; Irina Casan-Franga, Contri
buţii cu privire le& cunoaşterea ceramtcit geto-dace. Cupele deliene getice de pe
teritoriul Rom4niet. I n AM, V, 1967, p. 7-36.
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ooloranţildr şi r�Şinilor. Amforele d�operite la Răcătău au o formă ele
gantă şi cunosc . niai multe variante. Cele mai mari au înălţimea de 1 ,06 tn.
Şi diametru JllQXim de 31 cm. ; iar cele mai mici au o înălţime de 0,90 m . •
iar diametru! g:urii de 11 cm� Intre amforele de Cos se păstrează şi un frag
ment de toartă ou ştampilă, care reprezintă una din barele care formau
toarta bifidă, specifică amforelor de Cos, din epoca elenistică. Pasta la
aces t fragment de toartă este de culoare trandafirie , cu mult nisip şi mică
in ea. Suprafaţa recipientelor din această categorie este acoperită cu o an
gobă alburie. Ştampila lungă şi îngustă avea forma unui drepunghi. din
care se CUiliOa.Şte linia de sus a cadru Lui , restul fiind neimprim a t . Inscripţia

conţine numele TEUDAS. La capătul din stînga al ştampilei se observă
un simbol reprezentînd un Ciorchine de strugure. Amforele din această
categorie se datează în secolele 11-1 i.e.n. •
Aşezarea de la Rărcătău ne-a oferit pînă în prezent un număr mare de
amfore de Cos şi vase de tip cantharos. Cele din urmă au o formă elegantă
şi sint prevăzute cu torţi semicirculare şi în formă de plăcuţă orizontală.
Majoritatea vaselor sint acopedte cu fimis de culoare roşie.
Prezenţa vaselor de tip cantharos este o dovadă a inlocukii bolurilor
megariene cu astfe l de vase. Alături de acestea se întîlnesc şi multe ceşti
(cupe) de factură romană, împodobite cu motive geometrice , florale şi bobiţe
în relief 63.
După pastă şi decor ceramica de import se împarte in ceramică pic
tată, ceramică cu ornamente in relief şi ceramică de tip terra sigillata.
Ca tipuri reprezentative menţionăm străchini, castroane. farfuri i .
căni ulcioare, cupe c u două torţi, opaiţe etc.
Pe baza unei statistici r ecent întocmite de către cercetătorul 1. Glo
daria de la Cluj-Napoca, s-a ajuns la concluzia că, " teri·toriilor extracarpa
patice le revine 90% din intreaga cantitate de ceramică de import aflată
in Dacia, şi că numai trei �ri din MoLdova Răcătău, Poiana şi Bradu
deţin 70% din această repartiţie geografică 6".
In urma analizei materialului de import s-a ajuns la concluzia că pon
derea o deţi n vasele mici, urmate de vasele mi j locii ; deci preferinţa locu i
torilor din aşezările din zona Siretului mijlociu pentru această categorie
de obiecte.
Prezenţa acestor produse de import la Poiana, Răcătău şi Brad are o
importanţă deosebită. mai intii pentru cunoaşterea preferinţelor autohto
nilor pentru anrumite tipuri de vase şi produse străine şi apoi ele indică.
cel puţin in linii generale, zonele untde erau situate centrele de producţie,
ou care populaţia .geto-dacă i ntreţinea relaţii comerciale lhl.
Pe baza analizei materialelor de import .de la Răcătău se poate preciza
că pe primul loc se afla oeramica, după care urmează obiectele de podoabă
şi apoi cele de sticlă 66. lmpuţinarea cer.amicii de import incepind cu sfirI. Glodariu, ReZ4ţii come1'ci4le ţlle Daciei cu lumea elenistic4 şi 1'0m4n4, 1974 ;
G. Iconomu, Cercet4ri arheologice Z4 Mangalia şi Neptun, in Pontica, 1968.
64 I. Glodariu, op. dt., p. 43.
65 Idein, op. Cit., p. 50.
66 M. BucovalA, Vase antice de sticlcl Z4 Tomis, p. 52-57.
•
Mulţumim ş1 pe această cale doamnei Victoria Eftimie-Andronescu pentru in
drumările date privind datarea amforelor.
63
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şitul sec. 1 i.e.n. şi raritatea e i i n sec . 1 e.n. pare a f i direct legată de apa
riţia şi,dezvoLtarea ceramicii autohtone pictate, care a4igura nevoile locale.
B ăţia obiectelor de import aparţinînd secolelor II-I i.e.n. conduce
la ideea că aşezarea de la Răcătălu prin aspectul, extinderea şi durata ei nu
poa·te fi privită decit ca un centru economic foarte dezvoltat unde se adu
ceau produse de către negustorii greco-orientali, preluate de negustorii
autohtoni pentru a le desface in aşezările obU?nuite din jurul acestei im
portante aşezări. In acest caz rolul de intermediari intre daco-geţii din
zonele înconjurătoare aşezării de la Răcătău şi negustorii veniţi din centre
îndepărtate il indeplineau autohtonii. La toate acestea trebuie adăugat un
fapt esenţial, poziţia excelentă a aşezării, pe malul SiretuJui, cursul lui
fiind o cale sigură de legătură intre populaţia din aria de locuire de la
estul Carpaţilor şi negustorii din oraşele-cetăţi de pe coastele occidentale
şi septentrionale ale Pontului Euxin 67.
Instaurarea romanilor in Peninsul Balcanică, pînă pe linia Dunării,
in sec. I i.e.n. nu numai că n-a produs perturbări in problema relaţiilor
comerciale, ci, din contra pătrund in continuare in zona Siretului Mijlociu
produse greco-romane, făcînd dovada creşterii posibilităţilor de oumpărare
a populaţiei autohtone şi participarea ei tot mai activă la schimbul de
valori materiale cu lumea greco-romană.
Incepind cu sec. I i .e.n. pătrund in spaţiul dacic produse de import
(amfore, cupe, obiecte de podoabă) fără ştampilă. Acest lucru ingreuiază
stabilirea offidnelor produselor respective. Alături de produse de cali
tate superioară pătrund şi unele de factură inferioară, care cu greu pot fi
deosebite de produsele locale.

Og

Obiecte de sticlă.
In aşezarea de la Răcătău s-au descoperit foarte multe obiecte de sticlă
(circa 56 buc.) in stare fragmentară de la : cupe, pahare, bol:uri. unguentarii,
bastonaşe etc. O parte din aceste vase sint omogen colorate, de la albastru
pină la slabe tente gălbui, verzui, albăstrui, rozii şi transparente. Unele sint
colorate policrom (millefiori) in mozaic (verde, albastru, alb) şi se datează
in sec. I i.e.n. - sec. I e.n. In majorLtate, obiectele de sticlă, erau destinate
atit U:lJUlui casnic cit şi diferitelor scopuri de igienă şi cosmetică 68.
Intre piesele de sticlă mai deosebite, menţionăm un pahar, decorat cu
muguri de lothus, ce reprezintă un produs oriental realizat in tipar. Paha
rul descoperit in aşezarea de la Răcăltău este identic cu cel din necropola
de la Mangalia 69.
Majoritatea vaselor in stare framentară descoperite la Răcătău sînt
colorate in albastru, verde, galben, maron şi policrom. S-au descoperit şi
fragmente de boluri ornamentate cu nel"VI\lri şi "coaste" de epocă romană.
timpurie, idenltice cu cele de la Poiana, Bitca Doamnei - Piatra Neamţ,

Bradu şi Bar:boşi

87
68
69
70

70.

I. Glodariu, op. cit.
Ne referim la unguentariile de sticlă.
G. Iconomu, Cercet4ri arheologice la Ma.ngali4 şi Neptun, in Pontice, 1968.
1. Glodariu, op. cit.
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pe care au avut-o in vehicularea mărf·urilor calea mării şi linia Dunării

Produsele vitrice de la Răcătău, subliniază od8Jtă mai mul.t importanţa

pentru produseLe venite din centreLe de producţie din bazinele Mării Me
diterane şi Mării Egee 7t.

Ceramica geto-dacică din sec. 1 î.e.n. - sec. 1-11 e.n.

In sec. 1 i.e.n., meşteşugul olăritului a Luat o amploare deosebită la
_populaţia geto-dacă. După cantitatea şi calitatea oeramidi din toate aşe
zările cercetate pînă în prezent, rezultă că geto-d.acii erau buni meşteri şi
pricepuţi în folosirea roţii olarului. Alături de formele ceramice lucrate la
roată se menţin în continuare vasele lucrate ou mina, între care pe primul
loc se situează ceaşca dacică după care urmează vasul-borcan şi vasul
piriform.
Ceramica fină lucrată la roată prezintă o mare varietate de tipuri şi
forme, in majoritate de culoare cenuşie dar nu lipseşte nici cea de culoare
gălbuie sau roşie-cărămizie.
Ca forme pentru această categorie întîlnim vasul fructieră, vasul
. strecurătoare, cana cu o toartă, oalele cu două torţi străchinile, farfuriile,
vasele mari de provizii, vasele cu gura largă, uLcioarele şi capacele.
Vasul-fructieră. De culoare cenuşie şi cărămizie, ou piciorul înalt şi
ecund, cu decor lustruit, plasat de obicei pe buza vasului dar şi in interiorul
lui.
Vasul-strecurătoare. De formă conică, cu virful în jos, de culoare ce
nuşie dar şi gălbuie, cu gura evazată oblic. Toarta de la acest vas este în
bandă lată, canelată şi uşor supraînălţată, dispusă vertical. La partea infe
rioară aceste vase sînt prevăzute cu perforaţii, executate in pasta crudă.
Cana cu o toartă. Cunoaştem două tipuri : cănile obişnuite şi cănile de
"1ux". Aceste vase au corpul semisferic sau uşor oval, cu gitul înalt, de
formă cilindrică. Torţile sînt în formă de bandă lată şi realizate in mai multe
·Cazuri din două sau trei vergele cilindri.ce unele încadrează o torsadă. Ală
turi de cănile inalte se întîlnesc şi cele de dimensiuni mijlocii sau mici,
prevăzute cu cîte o toartă canelată.
Vase cu două torţi. In această c ategorie am încadrat vasele din pastă
fină de culoare cenuşie deoorate pe gît cu motive lustruite.
Străchinile. Din pastă de bună calitate, de culoare cenuşie dar şi roşie
cărămizie, simple sau decorate cu motive lustruite. Unele au buza proiemi
nentă, dreaptă �i oorpul aproape sferic, iar altele au buza uşor răsfrîntă.
Fprfurii. Sint lucrate ingrijit din pastă fină de culoare cenu.şie cu mar
ginea puţin înaltă. Unele au picior scurt. Această categorie de ceramică
este frumos ornamentată cu motive lustruite, care acoperă intreaga supra
faţă interioară.
Capacele. De formă conică, cu buton dar şi in formă de calotă semi
.sferică. Au minerele scurte şi rotunde in fomnă de buton conic sau disc.
Unele prezintă la exterior cite un decor lustr:uit.
Vasele mari de provizii. In această caltegorie am incadrat· chiupurile şi
vasele mari cu gura largă şi fundul inelar. Sint confecţionate din pastă
71

Istoria Românie!, voi. I.
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fină de culoare cen�ie �r şi ·cărămizie. Unele au forma sferoidală alungită
şi un profil in relief. O parte din acestea nu prezin.tlr"Wd un fel de decor,
dar majoritatea, in special cele de culoare cenuşie sint decorate cu linii in
cise drepte, paralele, ondulate, dispuse orizontal pe umărul vasului sau in
grupe de linii paralele, drepte sau văluri:te pe corpul vasului.
Ulciorul. Are corpul sferoidal şi gitul strimt-cilindric, din pastă fină
de culoare roşie-cărămizi e sau cenuşie. Pe unele se intiln�te un cleoor·
format din benzi orizontale drepte sau ondulate, pictate cu o culoare ro
şiatică sau decor lustruit.
Vase cu gura largă. Din p3Stă fină, de culoare cen�ie cu decor lustruit.
Au gura foarte largă, gitul scurt şi corpul aproape sferic. Buza dreaptă şr
uşor evazată. Aj ung pînă la înălţimea de 0,37 m.
In perioada geto-dacă "clasică", oeramicii locale i se adaugă forme noi
de factură romană. Elementele străine pătrunse in spaţiul d:acic au contri
buit la îmbogăţirea culturii geto-dacice. Este edificator in acest sens punotul
de vedere exprimat de C. Daicoviciu care precizează că "In mersul ei spre
progres se consta·tă că elementele străine i ntrate in patrimoniul cultural al
geto-<iacilor nu numai că au fost primi.te de societatea dacică. dar ele au
fost cemte, căutate de .aoeastă societate, pentru a fi apoi organic integrate
şi dezvoltate creator in cultura proprie" n.
Ceramica de import sec. 1-IJ e.n. In această perioadă continuă să pă
trundă in spaţiul geto-dacic amfore de factură romană, oupe de tip italie,.
ceşti de tip Boscoreale 73, cu fiirnis roşu-gălbui, baluri, farfmii, străchini
ceşti (cupe) de formă sferică cu torţi mici semici rculare . La aceste tipuri
adăugăm şi vasele de lux de ti p ·terra sigillalta prezente in Jlll.llllăr mare.
Amforele din această perioadă se impart în două oart;egorii - amfore
cu corpul fusifonn (alungit) de culoare roz....gălhui, gîtul inalt. cilindric cr..1
torţile in formă de elipsă, cu o şănţJuire mediană. Aceste amfore nu depă·şesc·
înălţimea de 0,75 m şi d.g . de 7 cm. ; - amfore cu corpul sferoidal şi gitul
scurt şi buz3 profilată. Aceste amfore au o capacitate foartR mare şi sint
1 ,20 m ;:
confecţionate dintr-o pastă fină de culoare �ie. Dimensiuni I
d. g . 1 7 cm .
Analogii pentru cele dOIUă tipuri de amfore la Poiana i", Barboşi 75,.
Bradu 7ti, Histria 77.
=

ALTE OBIECTE DIN LUT ARS

Lustruitoare. Sint folosite pentru decorarea vaselor. A.u o formă simplă,.
oval-convexă prevăzută cu miner. Dimensiunile sint cuprinse intre 5-1 0 cm.
Opaiţe (sf�nice). Sint executate din lut ars. La pantea superioară pre
zintă trei burboni cilindrici. Au inălţimea. cuprinsă intre 1 0-18 cm .
72
73
74
75
76
77

S . Sanie, Importurile eZenistice şi romane in Moldova, i n SCIV III, 1973, p . 416-417,
pl. 7/7.
Radu Vulpe, op. cit., p. 199.
S. Sanie, op. cit., p. 423-425.
Informaţii V. Ursachi.
Emil Condurachf şi Colaboratori, Şantierul arheologic, Histria, fn Materiale,
VIII, p. 426, fig. 23.
Gh. Bichir, Cultura C8rpicA, 1973, pl. CLV.
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Se mai cunosc inci două tipuri de opaiţe în afară de cunoscutele ceşti
Unele oare imită pe cele romane şi altele ou oorpul rotund.
Fusaiole de formă bitflonconică, elipsoidale şi lenticulare. Sînt confec
ţionate din lut ars şi din os. O parte din acestea sînt decorate cu linii punc
tate sau incizii.
Greutăţi. Sînt confecţionate din lut ars şi au o formă în general pirami
dală. La partea superioară sînt perfora-te. Aceste obiecte au fos,t folosite în
timpul iernii pentru degajarea căldurii in camere, după oe erau încălzite
puternic în sobă, iar alrtele pentru războaiele de ţesurt; şi pentru plasele de
pescuit.
Suporţii de vatră. Sînt execl\ltaţi din lut ars şi reprezintă piese mobile
pentru sprijinirea frigărilor din fier. Au înălţimea de 1 0 cm fără protomă
şi de 1 5-17 cm cu protomă, iar lungimea maximă de ciroa 25 cm . Aceste
piese sînt împodobite ou protome de berbec, iar pe oorpuli lor se intilnesc
briie în relief simple sau, alveolare oa pe oeramioa lucrată ou mîna.
Ar mai fi de adărug.art; un tipar din lut ars de formă disooidală ou dia
metru maxim de circa 1 3 cm, pe care se observă în relief un cervideu ; un
vas-borcan şi două fragmente ceramice cu semne aşa zise "sarmatice".

opaiţe.

OBIECTE DE PODOABA ŞI PIESE VESTIMENTARE
Ceroe.tările arheologice întreprinse în cetăţuia dacică de la Răcătău au
dus la descoperirea unrui nrumăr impresionant de obiecte de podoab� şi piese
vestimentare oare se ridică la cifra de 238 de piese întregi şi multe altele
în stare fragmentară.
Intre acestea menţionăm fibule, oglinzi, mărgele de sticlă, cercei din
bronz şi argint, inele (verigi) din bronz, fier şi argint, pandantivi simpli,
pandantivi-căldăruşă din bronz şi fier, pandantivi-secure din argint şi bronz,
brăţări din bronz şi fier.

Fibule. Au fost descoperite un număr de 75 de fibule din bronz,
argint şi fier şi ele reprezintă pînă în prezent, piesele de podoabă cele mai
caracteristice, care ne ajută la datarea aşezării.
Aceste fibule se grupează în următoarele tipuri
- Fibule de tip tracic din bronz, într...un singur exemplar iB ;
- Fibule de tip celtic din bronz, intr-un singur exemplar 79 ;
- Fibule de tip Neuhaim (linguriţă) din bornz şi a.rginrt;, în 1 7 exemplare din care 1 4 din bronz 'Şi 3 din .wgint. Unele prezintă o ramă la picior,
iar un exeplar are pe arc o perlă de sticlă ;

de import de tip norico-panonic,

- Fibule cu resort bilareool, în număr de 56. Din aoesbea unele sînt
care se încadrează prin oaracteristicile lor
tipului A 236-c din ootalogul lui A-K Ambroz ao. Majoritaltea filbulelor o
formează cele din bronz şi fier ou port-agrafa: scundă sau sub formă de

78
79

80

Fibule de acest tip mai sint confecţionate şi din fier sau argint. S-au descoperit
şi 1n aşezările de la Tinosu, Butimanu, Tei şi Căţelu Nou - Bucureşti, Drobeta
şi Răcari.
Fibula de la Răcătău nu-şi găseşte analogii tn spaţiul dacic.
A K. Ambroz, op. cit., p. 42, pl. 8/9.
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teacă (cinci exemplare). Fihulele cu port....agrefa soundă au aite două pro

tuberanţe pe arc. Al<tele au port-agrafa oarecum trepezoidală îng.ustă �� la
toate, piciorul se termină într-'Un buton conic. Majoritatea acestor fi·bule
sînrt; intregi şi bine oonservate. Fibule asemănătoare s-au descoperit in aşe
zările geto-dacice de la Poiana 81, Brad 82 , Tinosul 83, din ultimul ni-vel de
locuire, dar şi în aşezările şi necropolele carpice timpurii de la Măgura 8',
Bacău 85, Săuceşti 86, Dumbrava 87, Poiana Dukleşti 88 etc.
Astfel de fibule au fost descoperite şi in aşezărilt din nordul Mării
Negre şi de la Dunărea de Jos 89, şi se apropie de varianta bosporană oo.
Tot în această categorie includem şi fibulele din bronz cu ochi pe picior
în doruă exemplare în aşezarea de la Răcătău.
·

OGLINZI

Au fost d escoperite un număr de 13 oglinzi din bronz acoperite cu o
foiţă de metal alb. Ele au o formă disooidală şi nu depăşesc în diametru
4 cm. Astfel de piese sînt prezente în .toate aşezările aparţinînd Latene-ului
tîrziu geto-dack, dar şi in aşezările aparţinînd -incîeputului sec. II e.n. : Po
iana Dulceşti 91, Năneşti-Parincea 92, şi in multe alte aşezări geto-dacice.

Sînt executate din bronz şi fier, dintr--o bară relativ subţire şi
in secţiune avînd la un capăt un cîrlig, iar la cel ălalit un ochi pen
tru prins, realizat prin răsucire oare este apoi infăşurat in jurul barei in 1 3
ş i respectiv 1 6 spire l a cele din bronz ; iar cele din fier s e termină i n doi
ochi la fel ca cele din argint şi cu numai patru şi respectiv şase spire. Pe
corpul brăţărilor atîrnă la unele, inele din fier cu pandantivi-secure,
dar şi inele din bronz cu pandantivi-secure. Mai amintim şi brăţările din
bronz cu trei rînduri de proeminenţe precum şi o brăţară din sticlă in stare
fragmentară ou două rinduri de proeminenţe.

rotundă

Brăţări.

Brăţările cu nodozităţi din bronz şi sticlă se cunosc pe o arie foarte

oeltioă sau sanna to-pontică aşa cum o demonstrează descoperirile de la
Bibracte 93, Stradonitz (Boemia) M, Malopolski (Volînia) 95, Olbia 96, Cher
sones 97 etc.
mare în cea de a doua epocă a fierrului, art:it în lumea dacioă cit şi

81
82
83
8{
85

R. Vulpe, op. cit., p. 206, fig. 21/10.
V. Ursachi, Carpica., 1, p. 178, fig. 53/13-15.
R. şi Ee. Vulpe, in Dacia, 1, 1924, p. 214, fig. 44/1.

in cea

Materialele in colecţiile Muzeului din Bacău.
M. Florescu şi Viorel Căpitanu, in AM, VI, op. cit.
86 Viorel Căpitanu, Contribuţlle la cunoaşterea populaţiei autohtone in sec. II-III e.n.,
in Muzeul Naţional, III, 1975, p. 330.
87 s. Sanie, Seiva Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava, in Ce1'1Cet6rl
Istorice, 1973, p. 80-84, fig. 16/1.
88 Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 382, pl. CLXVI, 1-3, 4, 5, 8,
89 A. K. Ambroz, op. cit. pl. 8/9.
90 Ibidem, pl. 9/8.
91 Gh. Bichir, op. cit. p. 107.
92 Descoperire intimplAtoare intr-un mormint de incineraţie.
93 Gh. Bichir, op. cit., p. 122. Vezi trlmiterile in SCIV, 12, 1961.
94-97 Ibidem, op. cit.
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Torques. Un singur eXJemplar s-a descoperit 1a Răoăltălu şi este reali�·t
dintr-o bară de sîrmă în stare fragmentară toT�SionaJtă din ibronrz.
Cercei, in număr de 35, sînt realizaţi ca şi brăţările din sîrmă de bronz
sau argint cu capetele răsudte peste bara rotundă, in secţiune. Se cunosc
patru tipuri de cercei
- Cercei dinJtr-() singu·ră .bară torsionată, din bronz sau argint. Un
exemplar din argint cu capătul îngroşat �i terminat printr-o protomă de

'

şarpe9B ;

- Cercei de formă cirou1ară din sîrmă de argint sau bronz, răsucit în
spkale ;
- Ceroei din Slirmă La care capătul de legătură este realizat ·in spirală
dubJă 99
rcei din sirmă în torsaidă, l·a care piesa de legătură este formată
in spirală dlublă. Astfe l de cercei alU fost descoperiţi ·ati-t în ICIIŞE!'mrea geto
dacică cît şi la un mormînt de inhumaţie de copil, aparţinînd tot populaţiei
aJUtohtone.
Pandantivi-căldăruşă. Din bronz (4 exemplare) �i din fier (3 exemplare).
Au fonna cilindrică �i fundul p1at ou :tortiţ.a in semi-<:ero. Astfel de piese se
cunosc �i in a�ezările şi necropolele carpice de la Poien�ti 100. Bărboasa
Gălăneşti 101 , Săuce-şti 102, Soporul de Cîmpie M3• Cristian şi Mereşti 104 (sud
estul Transilvaniei) , Mătăsai"U 105 (Muntenia) �i Fărcaşele 106. Ele apar în
număr foarte mare in oadTul oolturii Przeworsk.

Ce
·

OBIECTE DE ARTA ŞI DE CULT

In cultura materială a populaţiei geto-dacice de la Răcătău, alăruri
de diferi·te obiecte folo06ite drept podoabe sau ca simple accesorii se cu
noaşte o categorie apa'rlte de obiecte din ceramică deoorată ou reprezentări

antropomorfe şi zoomorfe, unele deosebit de importante.
Intre acestea ies in evidenţă ll.ll"'ltoore
lă
le
- Un vas de tip cantharos, in stare fragmentară ou ÎigUraţie anJtro
pomorfă şi ·zom
o orfă in relief din pastă fină lucrată la roată, ou diametru!
gurii de cea. 1 8 cm 107, executat intr-o tehnică irepr�bilă.
- O reprezentare anrtropomorfă (Silen) 108, din lut ars de la un v.as
lucrat la roată, pe o plăcuţă de formă dreptunghiulară ou inălJţime de 7
om şi lăţimea de 5 cm.

·� �P.: IJ'�W :': i ..

98
99
100
101
102
103

104

105
106
107
108

Mioara Turcu, Cultura LaU!ne geto-dacl din Cîmpia Munteniei. Teză de d�:>e
torat, in manuscris, p. 118, pl. LIX, protome de şerpi la brăţări.
Viorel Căpitanu şi V. U�i, op. cit. p. 128, fig. 34/3.
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, in Materiale, 1, 1949, p. 331.
VJorel Căpitanu, in Muzeul Naţ.ional, p. 212, fig. 1.1/5, 10 şi fig. 13/1, 7, 8, 1:5.,.

16, 18-19.
Viorel Căpitanu, op. cit., p. 327.
D. Protase, In Dacia, Xlll , N. S. fig. 12/U.
I. Pop, in SCIV, 1, 17, 1966, p. 175-180.
Gh. Blchlr, Cultura CUplei, p. UD.
·Ibidem, p. 119.
Catalogul Expoziţiei Civilizaţia daco-geţllor In perioada clasicA, 1978, p. 46, nr. 38'7.
Ibidem, p. 46, nr. 368.
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- Toartă cu protomă de mţă, din l•UJt ars cu Lungimea dJe 1 5,5 cm 109.
- Vas tubular, cu protomă zoomorfă, din lut ars, cu lungimea de 24,5
cm uo, folosit perutru miere de albine.
i
- Un tipar în formă de disc, reprezel1Jtînd o căprioară (?) Are diame
tru! maxim de 1 3,5 cm.
- Un oercel din argint ou protomă de şarpe.
- Vase de cult, de formă rectangulară din pastă fină cenuşie dar şi
cărămizie, unul cu .protomă de berbec, din pastă fină de culoare gălbuie
cărămizie, pictat la exterior.
- O cupă din ceramică smălţuită de import, . cu reprezentări
antropomorfe .şi roomorfe. Dimensiuni : 1 = 7,6 cm ; d. g. = ciroa 9 cm,
d. f. = 7,2 an.
- Protome de berbeci 11 1 la suporţi de vatră cu dimensiunile cuprinse
intre 20-25 om lungime şi 10 cm înălţime. Unii sint decoraţi ca şi eera
mica lucrată ou mina cu brîie simple alveolare.
- Un număr de 12 figurine antropomorfe, din lut ars cu dimensiunile
cuprinse între 3,8-9,6 cm lungime.
- Circa 20 de văscioare în miniatură, imitaţii după vasele mari po
roase sau cennşii, din pa5ltă fină de calitate superioară, lustruite sau din
pastă poroasă, decorate in maniera ce1or eu brîie alveo1are, butboni, pas·tile.
DESCOPERIRI MONETARE
Incepind cu a doua jumătate a secolului IV te.n. şi in rona de răsărit
a Daciei incep să pM11undă monede gr�ti şi maoed.onene aşa cum o de
monstrează descoperirile de la Poiana 112; Găioeana ua, Căbeşti m., Dealul
Morii 115, Ţifeşti 116, etc.
Paralel cu monedele histriene işi fac apariţia şi monedele macedo
nene emise de Filip al II-lea şi Alexandru cel Mare 117 .
La sfîrşi1nll secolului IV i.e.n. şi inceputul sec. III. numărn.ll monedelor
macedonene scade, iar drahmele histriene illJOetează să mai păitrundă in
mediu dacic us. Această situaţie a dus la baterea monedei proprii de către
geto-daci, imitind pe cele macedonene.
109 Ibidem, p. 47, nr. 376.
1-10 Ibidem, p. 47, nr. 375.
111 Se intilnesc tn toate aşezările geto-dacice.
1 12 catalogul Expoziţiei "Civilizaţia daco-geţilor in perioada clasici", 1976, p. 46,
nr. 362-366, pl. 7/363, 365.
113 M. Florescu şi Viorel Clpitanu, tn AM. VI, 1969, p. 262.
114 B. Mitrea, Descoperiri recentle şi mai vechi de monede antice şi bizantine,
In SCIV, 4, 15, 1964, p. 659 ; idem, Descoperiri monetare ş.l legAturile de schimb
ale Histri� cu populaţiile locale tn se. V-IV !.e.111 ., In Studii Clasice, VU, 1985,
p. 147, 149 ş.l 185.
115 Viorel CA.pitanu, Descoperiri de monede antice ş.l bizantine, In Carpica, IV,
1 971, p. 289, pl. I/18.
116 Ioan Mitrea, Un nou tezaur de tetradrahme thasiene ti podoabe dadce d&
argint descoperite in Moldova, tn SCIV, 1, 1950, p. 98.
117 C. �ed4, op. cit., p. 25.
118 1. Nestor şi colaboratori, Zimnicea, tn SCIV, I, 1850, p. 98.
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MoDedele geto-daoe au apA.rut Intr-o diversi�� �are de tiP\U'i t l!l_
ln .qezarea geto-dacă de la Răcitău au fost 8escoperlte monede de
tip Virteju Bu�ti, cu efigia de pe avers redusă la o oombinaţie de linii
dllepte, unghiuri, ovale şi globule, iar pe revers călăreţul este inlocuit ou
globule. Calul are oorpul secţionat, iar picioarele sint redate prin linii
frln·te cu globule la încheieturi şi la oapete 120.
-

Incetarea emisiuni!Dr locale, imi tate după monedele greoo-mooedonene.
precum şi transformările eoonomico-politice petrecute în Dacia au coincis
cu pătrunderea la n ordul Dunării a denarilor romani republicani incepind
cu sec. II î.e.n . 12 1 •
In spaţiul geto-dacic pe lîngă denarii republicani romani au circulat
şi copii după aceş.ti denari, monede bătute in ateliere speciale dacice, aşa
cum o demonstrează ştanţel.e descoperite în 17 aşezări din această peri
oadă din Moldova şi TransilVWlia 122.
Pînă in prezent au fost descoperite la Răcătău un număr de 3 tezaure
de denari romani republicani .
Primul tezaur monetar este format din 71 de· monede, denari republi
cani intre oare trei imitaţii, o emisiune a regelui numidian Juba I şi cea
mai recentă monedă din anii 8-6 i.e.n. Tezaurul se datează îrutre anii 1 55
î.e.n.
8-6 î.e.n. (Augustus) 123.
-

Al doilea tezaur este format din 202 denari republicani şi imperiali.
între care un exemplar ou numele regelui numidian Juba I. Tezaurul se
datează intre anii 172 î.e.n.
1 4-15 e.n. (Tiberius) 12'>.
-

Al treilea tezaur este alcătuit din 55 de denari republicani emişi intre

In afară de tezaurele monetare prezentate mai sus au mai fost desco
perite un număr de 30 de denari republicani şi imperiali ou ooazia săpătu
rilor in locuinţe şi gropi. Aceste monede se datează intre anii 1 10 i.e.n şi
60 e.n. 126.

137-39 î.e.n. 125.

Denarii romani imperiali reprezintă emisiuni aparţinînd împăraţilor :
Augustus, Tiberius, Claudius şi Nero. Alături de denarii republicani ro
mani originali, în aşezarea de la Răcătău au fost descoperirt:e şi monede
(imitaţii) bătute în atelierele locale
.

Descoperirile monetare romane din aşezarea geto-da.cică de la Răcă
tău ridică problema căiLor de pătrundere a acestor monede, care urmau
in general drumurile comerciale Dunărea, Siret, Trotuş, Bistriţa etc.
119
120
121
122
1 28
124
125
126

Ibidem, p. 52.
Viorel Căpitanu şi Vasile Ursache, Noi descoperiri· de monede antice In judetul
BacAu, iri Carpica, VII, 1975, p. 45-58.
B. Mitrea, Un tezaur de monede dacice descoperit la Bucureşti, In Studii şi
Referate, I, 1954, p. 290-302.
V. Căpitanu şi V. Ursachi, In Carpica, IV, 1971, p. 167-171.
Ibidem, p. 172-182.
Vlorel Căpitanu şi Vasile Ursache, Nof descoperiri de monede antice In judetul
BacAu. in Csrpica, VII, 1975, p. 45-58.
Viorel Căpitanu şi Vasile Ursachf, In Ct�rpf.cc, VII, 1975, p. 49-50.
Maria Chitescu, Citeva tezaure monetare romane republicane din Moldova, iri
Carpica, IV, 1971, p. 159-166.
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Prezenţa deparil or republicani romani in aşezarea de \a Răcătău
se datorează inte�lor schimburi comerciale dillltre populaţia geto-daoă şi
imperiul roman 127. ·

CONCLUZII

Ce:rcetările arheologice inrt:.repri.nse in aşezarea geto-dacioă de la Ră
oătău, ne-au permis să oons·tatăm că locuirea cea mai inJtensă aparţine epo
cii geto-dacice, sfîrşitul sec. IV i.e.n
i nce putul sec. II e n. Stratul de cul
tură geto-dacic are o grosime de circa 2,80 m. şi cuprinde un llA.llllăr de
.-

.

cinci niveluri de lo...
.-.uire.
.
Tipul de locuinţe predominant este cel de su prafaţă, dar lllll lipsesc nici
bordeiele. Locuinţele de suprafaţă au putut fi identifioarte după wtre şi
podele de lut. Vetrele de foc au o formă în general ovală, dar nu lipsesc
nici cele de formă perfect rotundă, de cult.

Din Sltratul de cu1tură geto-dacic a rezruLtat un bogat malterial arheo
logic formart din uneLte. ceramică, obiecte de podoabă şi de cuLt, ftbule, mo
nede etc ., care ajută La datarea aşezării.

Ceramica reprezintă din punot de vedere cantit;a,tiv, partea cea mai nu
meroasă din materialul descoperit şi aparţine celor trei categorii cunoscu
te ceramica lucrată ou mîna, cer>amica lucrată la roată �i ceramioa de im
port. Se remarcă oeramica dacică pictată, care cuno a ş te o mare răspîndire
in seco l e le I î.e.n.-I e.n.

Bogăţia materiaLuLui ce ramic precum şi diversitatea Lui presupune exis
tenţa la Răcătău a unor meşteri locali f·o arte iscusiţi şi buni cunoscători ai
tehnicii olăritului.
In afară d e ceramică s-a desoo perit un număr insemnat de obiecte din
fier şi bronz, intre care remarcăm : brăroare de plug, oosoare, seceri to
poare, dălţi, pinteni, psalii, virfuri de săgeţi, virfuri de suliţă, virfuri de
lance, piroane, cuie, scoabe etc.

Prezenţa brăzdarelor în număr destul de mare, 10 exemplare numai la
Răcătău demonstrează rolul jucat de oaceastă u nealtă, produs propriu al
culturii materiale traco-getice prezent in majoritatea ru)ezărilor de pe te
ritoriul patriei noastre incepind cu sec II i.e.n . şi continwnd şi in perioada
de după oouparea Daciei de către romani.
.

In aşezarea de la Răcătău s-a descoperi.t şi o mare canti.tate de cera
mică de import in special din sec. II-I i.e.n., care constă din vase de dife
rite forme şi mărimi, ou sau fără ornatnente, in ·tehnică superioară : am
fore, bo1uri, străchini, castroane , platouri, căni, vase de rtip oantharos etr.

Din studiul materialelor de import prezente în aşezarea geto-dacică de
la Răcătău se pare că cea mai mare parte a cer.amicii era furnizată de ate
lierele din oraşele greceşti din zona nord-pontică 128.
127

128

Ibidem, op. cit., p. 166.
R. u-;�;: : .;; : :;:;crnenna Vulpe, in Dacia, 3-4, 1927-1932 ; R. Vul�. tn Rev Arcil,
23, 2, 1931 ; idem, in SCIV, 1, 1951 ; idem în Dacia, N. S., 1, 1957 ; A. Vulpe, In
.

Studii Clasice, 6, 1964.
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Făcînd o analiză a materialelor d�perite pînă in. pre�nrt; in cetăţuia
dacică de la RăcMălu se poate ajunge la oon.cluzia că in această aşezare, in
cepind cu sec. II i .e . n. .şi in .toată .perioada care s...;a scurs pînă la oouparea
Daciei de către romani, se intil.n.eşte o gamă vari.laită de prodJuse greceşti
sau romane, dar .şi imitaţii după aJOe\Ste forme.
Populaţia geto-docică a preluat şi adoptat in mod c reati:y realizările
meşteşugăreşti şi arti2lallale venită din lumea grooo-romană, dar a realizat
şi forme noi, aşa după cum o dovedesc no ile tipuri de vase, prezente in
număr destul de mare ân toate aşezările geto-da.cice.

Imitaţiile sinrt; uneori atit de re�ite, incit ou greu pot fi deosebi•te
de cele originale .
Dat fiind canti<tatea mar e a produselor de import in aşezarea de la

Răcăltău, o defineşte drept staţiune comercială, unde-�"?i desfAceau mărfurile
negustorii greci .şi romani şi de pe piaţa cărora ele lruau apoi drumul spre
oelela1te aşezări dCIIClO-t-ge ioe din aria învecinată. Mai mult, in cazul aşezării

fortificate de la Răcătău se pare că avem de-a faoe ou un cen·tru comercial
foarte activ, pe pia'\Ja căruia se desfăoeau cu precădere produse ale ce
ramicii.

Această aşezare îşi datorează in bună parte dezvoLtarea, poziţiei geo
grafice, pe malrul principalei artere de ciroul aţie - Siretul - reprezentind
o excelentă oale între daoo-gleţi din zona de :răsărirt; a Daciei şi negustorii
greco-romani din zona nord-ponti.că.

Schimburile comerciale interne, pe Ungă răspîndirea produselor gre
ro-romane in spaţinll geto-dacic, au contribui.t in aoe1aş timp in: mod sub
stanţial, la realizarea unităţii culturii materiale a daoo-geţilor, aşa cum apa
re ea in perioad a de inflorire a statului dac (sec. I î.e.n. - sec. I e.n.).

Raporturile permaneilite ail.e geto-dacilor ru lumea dinafară (ceramică,
podoabe, tezaurţ monetare) Illll vor afecta runitatea. ou11rurală geto-dacă, ci
din contra, o serie de elemente de cuLtură gebo-dacă. vor continua să su
pcavieţruiască. mult timp după cucerirea Dacdei de către romani, atit i n ca
drul provinciei cît şi in afara .acestui. teritori.u. Ele vor contribui la sinteza
ou1tural.ă da.co--romană, servind ca argument de �ălduit al oontintUităţii
geto-dacilor pină la "Jtopirea" lor in populaţia romanică de mai tirziu.

Aşa dar, .săpăturile arheologice de la Răoătă.u atit prin InaJterioaJ.ele des
coperite cit .şi prin observaţiile stratigrafice constituie o contribuţie deose
biltă la cunoaşterea uneia din impol'ltantele "davae" de pe SieN, oare in
antichitate a evut 1\lil rol importanrt; in viaţa ·politioo-socială a getx>-dacilor.

Aşezarea de 1a Răcă:tău 1811:1i.t ca poziţie cit şi ca intensirba.te de locuire
poate fi pusă alături, de principalele aşezări dacice de la Poiana 1211, Bar
başi 130, Brad 131, Bîtca Doamnei 132 şi Tise.ş.ti - Tg. Ocna f.33.
129
130
131
132
133

Al. Vulpe, in Studii clasice, 1964, p. 238.

N. Gostar,. CetAţi dacice din Moldova, 1969, p. 29-35.
V. Ci,pitanu şi V. UI'Sachi, In Thraco-Dacica, 1976, p. 271-286.
N. Gostar, op. cit., p. 9-22.
Ibidem, p. 26-29.
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L'ETABLISSEMENT FORTIFit DACIQUE DE RACATAU (DtP. DE BACAU)

Resume
L'�tablissement fortifi� dacique de Răcătău est situ� sur la terrasse de gauche
du Siret (l'antique Hierasos) et a �te identifi� par nous a la Tamasidava de la
Goographie de Ptol�m�e.
La partie principale de l'�tablissment, l'acropole, est d�fendue naturellement
par le versant abrupt de la terrasse, tandis que son cOte accessible est barre par un
grand foss� de d�fense, qui separe l'acropole de l'etablissement civil. Le dte a e�
decouvert en 1968 et couvre une superficie d'environ 7 500 m2•
Du point de vue stratigraphique et surtout typologique, lest constatations faites
jusqu'a ce jour indiquent une continuite d' habitation allant de la fin du IV• siecle
av. n .e. au debut du II• siecle de n.e. quend l'etablissement a ete abandonne, en
llaison sans doute avec l'occupation de la Dacie par les Romains.
La couche de culture a de 1,80 a 2 m d'�paisseur. ce qui fait presumer que
l'�tablissement a connu une habitation intense pendant ses presque quatre sibcles
d'existence. Les vestiges les plus anciens datent de l'âge moyen du bronze et appar
tiennent a la culture de Monteoru. Plusieurs niveaux d'habitation du La Tene
dacique les recouvrent.
Les fouilles arch�ologiques pratiqu�es jusqu'a present ont mis au jour un grand
nombre d'objets m�talliques, en verre, en pierre et en os, des ensembles d'habita
tion, des monnaies romaines et daciques dont les emissions s'�chelonnent entre 175
av. n.e. et le regne de N�ron ainsi surtout qu'une tres abondante c�ramique, qui
permet de deceler certains aspects de la la vie de la population clacique locale.
L'�tabllssement a connu son �panouissement maximu au cours du I•r siecle av.
n.e. et du I•r siecle de n.e., p�rlode qui correspond aux regnes de Burebista et de
Dec�bal.
Une place a part dans la c�ramique revient aux importations grecques et romai
nes, ainsi qu'aux lmitations de coupes dellennes, de crateres et de kantharos. L'ln
fluence classique s'est exerc� dans le mande dacique par l'intermediaire des colo
nies grecques de la cOte occidentale du Pont-Euxin-Histria, Tomis, Callatls - et
indlrectement, par-· les mat""Chands du monde thr�erldional.
L'abondance des mat�riaux d'importation nous porte a croire que l'�tabllssement
de RAcAtău �tait un centre d'echanges entre les produits locaux et ceux du rnonde
mecliterraneen, rOle qui s'expllque par sa positlon geographique sur la rlve du Siret,
la principale voie de circulation dans l'antiquite, notamment entre le II• siecle av.
n.e. et le I•r siecle de n.e., pour la. zone orientale de la Dacie.
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Fig.
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Fig.
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Fig.
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Fig.
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Fig.
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1 . La esqulsse topographie de citadelle dacique de Răcătău.
2. Plan general des feuilles (1968-1976).
3. Profil de la paroi meridionale de la section II.
4. 1 . Vue g�n�rale ; 2. Compotiers in situ.
5. C�ramique daclque travaill�s a la maln.
6. Ceramique dacique travalll�s a la main.
7. C�ramique daclque travalll�s a la main.
8. C�ramique daclque travaill�s a la main.
9. C�ramique dacique travallles a la main.
10. C�ramique daclque travalll�s a la main.
1 1 . C�ramique dacique travailles a la main.
12. C�ramique dacique trav1ll�s a la main.
13. C�ramique dacique travailles a la main.
14. De pots dacique travalll�s a la main en pAte poreuse.
15. De pots daciques travallles a la main en pâte poreuse.
Fig. 16. De pots daclque travailles a la main en pâte poreuse.
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Fig. 17. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.

Fig. 18. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.
Fig. 19. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.
Fig. 20. De pots daciques travailles a la main en pâte poreuse.
22. De pots daciques travailles a la main en pâte poreuse.
23. Des tasses daciques travailles a la main.
24. Lumignons daciques.
25. Ceramique dacique travaillee au tour.
26. Ceramique dacique travaillee au tour.
27. Pots en argile dacique (imitations apres des fonnes greques).
28. Pots en argile dacique (imitations apres des formes greque;;) .
29. Ceramique dacique peinte.
30. Ceramique dacique : 1-2 compotiers ; 3-5 e'gouttoirs.
31. Ceramique dacique travaillee a la roue.
32. Ceramique dacique travaillee a la roue.
33. Ceramique daiCique travaillee a la roue (1-7, 9). 8 pot en argile de type
sarmatique.
Fig. 34. Ceramique dacique.
Fig. 35. Ceramique de l'importation.
Fig. 36. Importation romaine.
Fig. 37. Ceramique hellenbtique.
Fig. 38. Importation romaine.
Fig. 39. Obj ets en metal dacique.
Fig. 40. Outils en fer daciques.
Fig. 41. Fibules daciques (1, 4-7) type thrace du IV-• - Ili-e siecle a.n.e.
Fig. 42. Fibules Latene.
Fig. 43. Objets de parure dacique en argent en bronz.
Fig. 44. Objets de parure.
Fig. 45. Obj ets daciques : 1-5 creusets ; 6-7 eperons.
Fig. 46. Vase de type cantharos avec figuration anthropomorphe et zoomorfe (dessin) .
Fig. 47. Vase de type cantharos avec figuration anthropomorphe et zoomorfe (photo).
Fig. 48. Une petite plaque qui seulele representer une divinite locale, un .Silene" .
Fig. 49. Figurines anthropomorphes et zoomorphes.
Fig. 50. Protomes zoomorphes.
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Răcătău-Cetăţule.
1. Vedere
generală ; 2. Fructlere in situ.
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Fig. 5.
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Răeătău-Cetăţuie.
Ceramică daclcă
lucrată cu mina, sec. IV-III r.e.n
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Rlcătâu-Cetăţuie. Ceramică lucrată cu mîna : 1-2 sec. IV-III te.n
3-7 sec. II / !.e.n.
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Răd.tlu-Cetăţuie.
CeramicA daclcl
lucrată cu mlna sec. IV-II l.e.n.
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Fig. 8.
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Răcătău-cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. IV-II f.e.n.
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Răcătiiu-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
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Fig. 10.

-

2

RkAtău-Cetă�e.
Ceramld dacic!
lucrată cu mina, sec. II l.e.n.
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Râcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată cu mina,
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Răcitiu-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
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Riicătău-Cetăţuie.
Ceramică dacici
lucrată cu mtna, sec. II-I t.e.n_
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.Răd.tău�,Cetlţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
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Jl'll. 15.

-

Răcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată

eu

mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.R.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

2.

6
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.n.
Fig. 16. - Răcătău-Cetăţuie.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

Fig. 17.

-

2

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

3

sec. I

i.e.n.

-

1 e.n.

1

Fig. 18.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.JL
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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:J'ig, 19. - Răcătău-cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec. I i.e.n. - I e.n.

1

2

3

Fig. 20.

-

4

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dadcă
cu semne zise ,,sarmatlce". see. 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Fig. 21.

-

3

5

Ricltiu-Cetlţule.
Ceramicl daclc:A
lucrati cu mtna,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec.

I l.e.n. - I e.n.

2

1

4
Fig. 22.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramidi dacică
lucrată cu mina, sec. I l.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Fig. 23.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceşti
dacice, sec 1 i.e.n. - 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Jtg.
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24.

-

RAcAtiu-CetAţuie.
Sfeflnice, opaiţe/ şi
lu.stl'uitoare dacice, sec. 1 t.e.n. - 1 e.n
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Fig. 25. - RAcltău-CetAţule. Ceramicl dacicA luemtA la roatA, 1-2 sec. 11-I I.e.n.. .
3-8 sec. I-ll
e..n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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!'ig, 26.

-

2

RAcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată la roată, sec. 1 l.e.n. - 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

3

4

Fig. 27. - RăcAtău-CetăţuJe.
Cupe dacice/ http://cmiabc.ro
(imitaţii), sec. I i.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro

Fig. 28.

-

Răcătă.u-cetăţuie.
Cupe dacice
(imitaţii), sec. 1 J.e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

-

1 e.n.

4
Fig. 29.

-

Răcătău-cetăţuie. Ceramică dacică pictată : 1. Fructieră ; 2-4, cupe cu douA
torţl, sec. 1 te.n.
- 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 30.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Fructleri ti strecurito
rl dacice, sec. I l.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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l''ig. 31.

-

Răcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică : 1 -2, castroane,
3, vas cu tub, /sec.
I e.n.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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1
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Fig. 32. - RăcătAu-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată la roată, 1-2 sec. 1 e.n. ;

3 sec. 1 l.e;n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

Fig. 33.

-

Răcătău-Cetăţu,\e. 1-7, 9 ceramică dacică lucrată la roată, sec. 1 e.n.,
8 vas-borcan de /tip
sarmatic.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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4

Fig. 34. - Rlicătău-cetăţuie. Ceramică dacicl, 1-2 vase mari de provizii,
3http://www.cimec.ro
vas-crater, 4 amforă /dacicl,
sec. I e.n.
http://cmiabc.ro

1

Fig. 35.

-

2

Rli.cităti-Cetăţuie.
Amfore : 1. Heracleia
Pontica, 2. Cos ; 3-5 pseudo Cos.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

l'iJ.

38.

-

RAcitău-Cetiţule. Amfore romane, sec. I e.n.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

2

Fig. 37 ..:_ Rădtău-Cetăţule. Ceramică elenistică :
1http://www.cimec.ro
oenochoe ; 2-3 unguentlll
rit, 4 platou.
/ http://cmiabc.ro
.

1

2

.,J
Fig. 38.

-

Răcătău-C�tăţuie; c'erami că

1 · e.n.
fină romană, /sec.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Fig. 39. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte din
metal dacice : 1-3, 6, 9, vîrfuri de săgeţi ;
4, 8, brăzdare
din fier ; 5, vîrf
de lance ; 7, pinten.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Fig. 40. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte din fier : 1, 6, 8, furculiţe ; 5, topor ; 2-4.
1 0, piroane ; 7, frigare
; 9, daltă.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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4

Fig. 41.

5
-

6

Răcătău-Cetăţuie. Fibule aparţ.inind

La

Ttme-ului dacic.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Fig. 42.

-
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Răcătău-Cetăţuie.
Fibule/ aparţinind
La Tene-ului dacic.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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Fig. 43. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte de podoabă dacice, sec. 1 î.e.n. - 1 e.n .
1-5 cercei din argint şi bronz ; 6 pandantiv - secure din bronz ; 7 brăţară
din argint.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 44. - Rădtă u-Cetăţuie. Obiecte de p·xloabil : L -3, 8, 1 1 , 1 3 . cet·cei ;
.5 torques ; 4, 6, brăţări ; 7, piatră de inel ; 9, virf de cu rea ; 10, pandantiv,
12, fibulă ; 1 4,/ http://cmiabc.ro
!ănţi,� or.
http://www.cimec.ro

1
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6
s·
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tt

12

13

ţuie. 1 -!l, creuzete ; 9-10,
pinteni ; 1 1 , tub de ace ; 1 2 - 1 3 , psal i L
Fig. 45. - Răcătău-Cetă.http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

.Fig.

48.

-

Bleătău-Cetăţuie. Vas de tip cantharos cu figuraţi� antropomorfă şi'
zoomorlă, sec. 1 i.e.n.
(Desen) .
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 47.

-

Răcătău-Cetătuie. Vas de tip cantharos cu figuraţie antropomorfă şi
zoomorfă /(foto).
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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Fig. 48. - Răcătău-Cetăţuie. Reprezentare
antropomorfă (Divinitate locală - Silen),
sec. I e.n.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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J'il. 49.

-

Răcătău-Cetll.ţuie. 1-�. statuiete din lut ars ; 8, tipar din lut ars (cerb) ;
7, piatrl de if!el ţU /protomA
de leu.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

1

3

Fig. 50. - Răcătău-Cetăţuie. 1-2 Protome de
berbeci de la suporţil de vatră ; � vas tubular
pentru mie. � de albine ; 4 toartă de căţuie cu
protomă de/ raţă.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

