UTILITATE ŞI ARTA IN CERAMICA
DACICA DIN CRIŞANA
de SEVER DUMITRAŞCU

lntr-un recent studiu Al. Vulpe 1 sublinia valoarea izvoarelor lite
rare antice, in cunoaşterea specificului creaţiei spirituale geto-dace, in
sistenţa acestora asupra a două momente din istoria culturii geto-da
cilor, sec. VI-V şi 11-1 i.e.n. care definesc trăsăturile proprii, de ordin
spiritual, ale acestui neam in istoria Europei. Prin aceste valori spiri
tuale proprii, geto-dacii se diferenţiază de celelalte neamuri contem
porane lor din Europa, cu oare au venit in contact - sciţil, celţii, ger
manii şi alte neamuri. Cercetarea acestei distincţii era necesară şi ea va
mai cere eforturi pe această cale şi in viitor.
ln ce ne priveşte vom zMlovi in cele de ma'i jos asupra unui capi
tol mai modest din istoria civ.idizaţiei şi culturii geto-daci lor - ceramica.
tn speţă oeramioa dacică din Orişana
ln .provincia românească din vestul Apusenilor cercetările asupra
geto-dacilor din partea de vest a Munţilor Apuseni şi din Cîmpia Ro
mână vestică au . cunoscut trei etape : sinteza lui Vasile Pârvan - Ge
·tica
in oare aduna intr-un tot magistMl, coherent şi descoperirile de
tezaure dacice din judeţele vestice şi nord-vestice ale României ; stu
diile asupra temurelor dacice de podoabe şi monetare ale lui D. Po
pescu din deceniul al IV-lea �i a:l V-lea al secolului ce-l parcurgem încă
şi ceroetările arheologice sistematice efectuate in cetăţile, cetăţui le şi a
şezările o ppidane dacice in ultimele dou ă deceni i , mai precis exprimat,
din momentul i nceperii să·păturilor arheologice de la ONldea-Sălaca 2
efectoote de M. Rusu şi col.a;boratorii s ăi
Săpăturile 81I"heologice de la Pecica (Ziddava
în Cîmpia Ara
dului, pe Mureş), Cladova (pe Mureş), Berindia (p e Crişul Alb in de
presiunea Zăra ndului) Clit (î n Munţii Moma Codru), Tăşad (in zona
.

-



.

-

,

1 Al. Vulpe, Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane. in Revista
de istorie, 32, 12, 1979, p, 2261-2284.
2 M. Rusu, V. Spoială, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea. in
MatArh., VIII, 1961, p, 1 59-163.
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piemontană vestică a Munţilor Pădurea Creiului), Oradea-Sălaca, Ora
Viilor (pe Cdşul Repede), Săcălăsău Nou (în Munţii Plopi
şului), Marca (pe Barcău), Şimleul Silvanie i (pe Cresna) şi Oraşu l Nou
(in Ţa.Ta Oaşului), au pus in lumină istoria ramurii nord-vesttce a geto
dacilor, din Cri şana. La aceste cercetări din cetăţhl.e şi aşezările daci cP
(unele cu caracter o ppidan) di n epoca dacică clasi·că (sec. II î . e . n.-1 1 e.n.)
ad ăugăm pe cele din epoca romană şi imedi at post-romană : Cicir şi
Ceala (pe Mureş), Sinta.na �din Cimpila Araidului), Moroda (pe Cigher afluent al Oriş ului Al1b), Ripa şi Tinca (pe Crişul Neg·ru), Oradea-Ser�
şi Girişul de C riş (.pe Crişul Repede) �i Medieşul Aurit •(în zona de in-·
ti l ni re a Ţă rii O�ului cu Cîmpia Someşe ană) , Nu a fost încă integral
dea-Dealul

cercetată nici o aşezare da.cică î:>entru a putea cu noaşt e in înt regi m �
"sistemul" de viaţă a unui sat dacic din Crişana : gospodăria {cu lo ·
cuinţ;l şi constru,.cţi.iile�, anexe, instalaţii, unelte), alc ătui re a aş e zării , te
renul ag·ricol şi de păş une , pădure şi desigur ne cro pola cu pra c ticile şi
o bicei urile de inmcli'lll i ntare. In a ce s t sens amintim că pe pla n mond ial
(mai ales •Î n ţăril� nor dice : Suedia, Danemarca) au fost i niţiate cerce
tări pentru cunoa erea arealului co.mpl.et al unei aşezări pe baza con
centrării de fosfor din sbl, reztţltat, depus şi acum Ulat în urma a�ti"\·J
tăţii um::uie într� .�wme �eZ<liţe.
Cu toate acestea ma�ialw ceramic dobindit pină in preze nt din
cereetările ,'arheologice ne
cţi 'limitele şi pruidlenţa necesară,
să dfscutâin . citeva diri caracteristicile' pri nc ipale ale olăriei dacice din

yţ:

�Iie,

Crişana.

·

pînă in prezen t pen tru partea ce n
pas important, credem noi, s -.a făcut
prin săpăturile arheologice de la Biharea pentru ceramica arhajcl da
cică, cele de la Berindia şi M işca pentru perioada clasică şi de la Med ie,..
şul Aurit pe!lliru epoca romană şi i mediiB.t-post-romasnă.
In judecarea datelor cun os cu te

�rală IŞi

de nord-vest #l .Orl!şam.ei1 llln

A. Cercetarea la Biharea 3 a unui ibogat nivel ·g eto-dacic, dntînd
din Ha-C-D ş i începu tul LT-ului a făcut posibi,lă cunoaş terea cero m l 
cii daco-geti ce din Crişana dintre sec. VII-III i.e.n. De la început tre

bui e . să subliniem că olăria dacică din această vreme prezintă o uni
tate constantă de forme şi orn ame n te. Este, d esi g ur, in primul rind
o ceram i că utilitară :
- vase 1 mari bltroconice ornamentate cu butoni caracteristici (in
.
·

formă de mici mameloone) ;

- vase cu pereţi uşor arcuiţi sau drepţi în formă de s3c, de bor
can, ornamenbate cu briuri (modelate in cele mai f elUJri te moduri
cu
alveole, crestate, în formă de funie, etc.), buto ni (simpli, alveolaţi sau aplati zaţ i, etc .) ;
- străchini cu buza adusă spre i n ţ erior şi orna e n ta tă prin fa-:
.
ţetare, si m plu sau cu faţetele aşemte in trepte pe buze şi su b buze ;
- mai rare sint cănhl.e cu toartă şi u n fel de tă v i - suport cu bu7..a
uŞor î n<' ovoia tă in sus sau plate ;
·

m

·

3 Cercetări inedite.
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în Ha-D-LT
de început Î1ii fac apariţia �i oastroonele · mici
lucrate la roată din pastă cenuşie.
Se cuvine, pentru importanţa de mai tirziu a motivului, să amin
tim că 1a Biharea, pe oee·ramioa. Ha-C-D lucrată cu mina apare şi procedeul lustruirii cu linii o�rdonate sau dezordonate a reramicii.
B. Intre 1977-1 979 a fost descoperit şi cercetat, la. BihSil"ea ' un
atelier celtic complet de lucrat ceramică : cu atelierul olarului, cu
groapa de deservirea cuptoarelloc (cuptoare de tip grec, primitive-înalte,
cu ·glllri de foc, două camere : de foc �i wdere a vaselor, cu griitar cu
găw-i susţinut de un •pic'ior medi'lan) 1n oare se 1UC118JU la Toată, din pastă
fină, dmuşie-plumburie, trei tipuri ceramice ;
- oale ; oale-carafe ornamen tate CUI motive stampate,
- străchini ; străchini cu oa.renă i castroane, ornamentate cu benzi
late grafitate,
- oale-borcan cu grafit în pastă arnamentate cu striuri verticale.
Olăria lucrată cu mîna, cănile cu toartă sau al te tipuri de vase apar
sporadic în olăria celtică. Nu au fost descoperite deloc chiupuri sau fruc
tiere Atelierul datează din secolul II i.e.n., probabil şi primele decenii
al sec. I i.e.n., după care activitatea sa î ncetează ibrusc.
·
C. In �ezarea de la Berindia 5 (probalbil o aŞezare ·î ntărită cu pali
sadă, de tip oppidan) şi in cetatea de la Marea 6 (cu sistemul Ha tradi
ţional de întălfire, dar şi cu terase săpate •in roca muncelului), datind
din a doua jumătate a sec. II î.e.n.-prima jumătate a sec. I e.n., ce
rarnilca dacică clasică a putut fi cunoscută după •tehnologi18 de lUICI'U (cu
remarca că nu a fost descoperită nici o instalaţie de ardere a· ceramicii)
şi cu majoritatea .formelor sale :
-

·

.

1.

Ceramică lucrată

cu

mina

- vase uşor lbitronconice ornamentate cu butoni, oare se menţin
pînă in sec. II t.e.n.
- vase ·borcan ornamentate cu motive Plastice (butoni, ibrîuri) sau
cu motive incizate.
- ceşti dacice omamenta1e cu briuri fii incizii (motivul brăd�o
rului).
- fructiere cu buza ietă, •luCI18te din pa5tă de culoare neagră fii cu
supoofaţa "lustrui-tă" (ma.tă neag.ră de pe wma slrilpului .adăugat, pare�
după modelare).

2. Ceramică lucrată cu roata din pastă cenuşie

- oale şi
- străchini,

uneori

ornamentale

cu

nervuri

sau

mo tive

lus-

trui te şi
4 S.

Dumitraşcu, Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Bi�area., in
1979, p, 45-57.
5 S. Dumitraşcu, 1. Ordentlich, Săpăturfle arheologice de _la Beiindia, in
Crisfa, III, 1973, p. 47-96.
6 S. Dumitraşcu, V. Lucăcel. Cetatea dacică de la Marca, Cluj, 1974, p. 13-20.

Sargetfa,

XIV,
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- fructiere, de cele mai adeseori ornamentate cu motive lustruite.
Diferite căni �i alte vase, printre care şi vase borcan cu gra.fit în pastă
ornamentate cu striu.ri, ca urmare a contactului cu celţii, .apar mai rar.
Sporadică este încă şi ceramica fin-ă cărămizie, lucrată la roată, in a
ceeaşi gamă ca �i cea cenuş-ie , oare apare în schimib, aproape în aceea�i
proporţie, numai în cetăţl,lia dacică de la Olit 7, datată de altfel în sec.
1 î.e.n.-1 e.n., deci pînă ia inceputul sec. II e.n.
Apariţia chiupului şi fructierei, nepre zente in mediul �i olăria oel
tică sau germanică decît în urma contactului cu dacii, ne dau posibili
tatea să operăm în zona Europei Centrale necesarele precizări în legă
tură cu apor.tul adus de daci, celţi şi ge rman i în regiunile de interfe
renţă d i n tre aceste neamuri , mai ales în zonele Dunării mijlocii şi în

Slovacia.
·D. La Medi�ul Aurit B au fo st dezvelite 13 cuptoare de ars vase,
un veritabil "cartier" d,e olari. C aptoarele sint de tipul grec, înalt pri
mitiv (cu guri }.ungi de foc, două camere, de foc şi ardere a va.<>('lor,
despărţite de un grătar cu găuri susţinut de un picior median). Tipul
este comun pentru o perioadă lungă de timp tn spaţiul Europei Cen
trale şi de sud�t (desigur şi în alte regiuni, pe no i interesindu-ne a
cest teritoriu) dovedind că în instalaţii tehnologice quasi-similare d e
ardere a ceramicii se puteau arde vase, olărie diferită, prin tehnologia
preparăriî �i modelării ei, şi mai ales prin natura specifică a popu
laţiei cărei a îi era destinată. şi din care făcea •parte şi atel ierul şi olarul
respectiv, care impune formele şi ornamentaţia.
Olăria dacică de epocă romană este cea cunoscută în lwnea dacică
preromană şi ro mană.

1.

Ceramică lucrată cu

mina :

- oale-borcan - ornamentate cu 'briuri, butoni fii motive incizatf'
- ceşti dacice - ornamentate cu b rturi sau motive incizate .
2. Ceramică lucrată la roată de culoare cenuşie şi cărămizie :

- oale ornamentate, uneori, cu motive lustruite ;
- ca:stroane - orna:mentate, uneori, cu motive lus truite ;
- ofructiere - cele mai adesea ornamentate pe buze cu motive
lustruite ;
- chiupuri - ornamentate cu motive lusbruite �i cu benzi de lin ii
simple sau in val incizate. Chiupurile au putut fi �i "delimitate" arheo
logi c - cele cu motive lustruite in sudul Crişanei !Şi rele cu motive in
cizoate (benzi , etc.) 'in cenbrul şi nord-ves tul Cri�ei, ·intre Cri şul Negru
şi Ţara Oaşului . Acum îşi face apariţia in olăria dacilor liberi şi eera
mica cenuşie ci mentoasă sau neagră , negricioasă, zgrunţuroasă de fac
tură romană provi ncială .
7 S. Dumitraşcu. Cetiiţuia dacică de la Clit, in Lucrliri ştiifl#ifice, IV, B. 1970,
p. 1 47-160.
a s. Dumitra.şcu, T. Bâder, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, J ,
Oradea, 1967, p. 32-39.
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Majoritatea acestor tipuri ce
ramice se menţin indelungat şi
in epoca post-romană, altele
dispar. Descrescindă cantitativ
este ceramica modelată numai
cu mîna. Creşte numeric, eera
mica cenuşie-cimentoasă şi ne
gricioasă, ncagră-zgrunţunoasă
de factură romană provincială,
alături de care se menţine.
după opinia noastră, şi eera
mica cărămizie şi cenuşie ornamentată cu motive lustruite şi chiupul De
sigur, cu vremea, ceramica se uniformizează şi din sec. VI-VII se im
pune oala....borcan lucrată din pastă cu nisip (nisipoasă), la roată, de ori
gine daca-romană, romană-provincială, şi romana-bizantină. Formele
vech i ale ceramicii geto-dacice, de tip LT, ceaşca, fructiera, chiupul, va
sul borcan, cedează î n sec. V-VI, definitiv locul noilor forme în ceramică
ale aceleiaş i populaţii daca-romanice, romanice, româneşti, care acumt:
lase gradual noi cunoştinţe provincial romane şi desigur noi "gusturi"'
impuse de aceleaşi realităţi in epoca romană tirzie, romana-bizant ina şi
bizantină.
Revenind 1a olăria dadcă va trebui să admitem că ea este in pri
mul rind o ceramică utiHtară, produsă pentru nevoi casnice curente
sau pentr u prăznuirea şi cinstirea defuncţilor, oameni de rind, ţ.ărani
J?i păstori , meş�ugari ·Şi negustori sau luptători, nobiJi, oameni de vază
sau mari personalităţi, care după cwn ştim s-au ridicat cu vrednicie
din neamul geto -draci lor locuind intre Haemus-Carpaţii nordici-riul
Marus in nord-vest şi Pontul Euxin in est.
Pa.relel, �i fără a putea fiace o distin'Cţie intotdeauna tranşantă, geto
dacii din Crişana, ca cei din ,intreaga lume geto-dacă 9 au ornamcntat
vasele pe oare le modelau numai cu mi na sau la roata olarului.
Tipologie dacii au impus în olăda europeană a epocii lor dteva
forme tipice :
ou mfna : ceaşca şi vasul borcan
la roată : fructiera dadcă �i chiupul dacic, cu elemente distinctive
de formele similare din olăria europeană şi ci!rcummediteraneană. Unele
dintre aceste forme ating o asemenea puritate a liniei şi fermitate a mo
delălrii încît, piese singulare, e drept, in aceeaşi aşezare, dar mai nu
meroase in intreaga olărle dacică, devin opere de .artă cazul unO'!' ceşti
din cetăţuia dacică de la Clit, a unei căni din aşezarea de la Berindia, a
unor chiupuri de la Medieş.ul Aurit.
Stilistic dacii au folosit tenace, cu precădere, două tipuri de mo
tive ornamentale :
pentru ceramica lucrată cu mina : motivele plastice (briul şi buto
nul) şi incizia (linii in val, motivul brăduţului)
Fig. 1. Ceaşcă dacică descoperită in
cetăţuia dacică de la cut (j. Arad).

.

9 I.
passlm.

H. Crişan, Ceramica daco-geticd, Buc.

1969 ; idem, Ztrfdava, Arad, 1978 ..
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pentru ceramioa lucrată 1a roată : motivele lustruite după ardere
şi inclziile.
Oa pie8e deosebite amintim o ceaşcă ornam entată simetric cu brîu
alveolar de la Biharea şi două chiupuri deoscoperite la Oradea.

Fig. 2. Ceaşcă dacică

d'escoperită

in cetăţuia daclcă de la

Clit (j. Arad).

Alătwi de ca.!lităţile estetice apărute şi reflectate în orice activitate
umană desfăşmată îndelunJg, con ti'nuu şi unitar pe un spaţiu temporal
c uprinzînd peste un mileniu, valoarea ceramicii dacice sporeşte pe m ă
sura analizkii �i adincirii cunoaşterii calităţii sale de ceramică speci
fică unui .popor, care-I defineşte in raport şi alături de altele, prin ori



ginal'itatea sa.
De o importanţă deosebită rămine creaţia spirituală a geto-dacilor
în istoria antică şi in tezaurul de valori permanente şi inestimabile ale
istoriei noastre naţionalle �i implicit în i storia universală. Alături de crea
ţia spirituală se află creaţia materială în care un ·rol de seamă U ocupă
cernmioo (împreună, desigur, cu tot oe au stilistic de valoare locuinţele,
instalaţiile, uneltele, traiulUii zilnic a geto-dBci.lor), datorită faptului că
celelalte urme de cultură materială oare reflectă şi viaţa spirituală, ex
perienţa şi calităţile proprii geto-dacilor - cioplirea lemnului oşi texti
lele atit de caracteristice oricărui popor pe orice treaptă istoriei de
dezvoltare şi <lin orice parte a lumii, deoa:rece-i reflectă viaţa internă,

familială chiar - nu s-au păstrat, specificitatea proprie, originală a ce
ramicii (mai ales a celei lucrate cu mina) se constituie oa un cod etnic,
etno-cw:tural a neam ului geto-dac. Această realitate, credem noi, se re
flectă cel mai adesea în ceramica lucrată cu mina
ceaşca şi vasul
borcan şi la unele din formele lucrate la roată care ies de sub .,tirania"
modei şi standaroiză.rij impuse de tehnologie sau de interesele econo
mi::c-sociale diverse sau oomerdale Am fi interesaţi să reflectăm mai
-

.
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indelWlig şi ;mai .atent asupra întrebării dacă ceramica gek>�daeică · .a de
venit vreodată - cea lucrată cu mina, fenomen artizana!.

In ce ·ne priVeşte crederh ·că ceramioa dadcă lucrată cu mina desco
perită tri. Criş.ana - ceaşca Şi vasul borcan - dar şi din restuJ lumii
geU:J...dace, nu · a devenit niciodată produs rartizanm sau standardizat. · De
aici strania .unicitate a fieleirei piese din fiecare �ezare şi desigur;
valorea �tetică, inimitebilă a unor -piese de e xcepţ ie, reflectind nu nu
mai o mare experienţă, o sensibilitate ll"obustă şi o sinceritate directă,
ci şi o gindire creatoare, originală, apropiată, ca spedficitate profundă
de reflecţie asupra sufletului propriu şi a realităţii din jur, de creaţia
spi rituală a geto-dacilor. De altfel, bănuim noi, multe din ace s te piese
se făceau pentru scopuri a nume : nu exclus penbru. ospeţe, ceremonii.
pentru înmormîntări. Altfel cine i-ar fi indemnat pe geto-daci să con
tinue să modeleze paralel ceramică cu mina, cind 1n epoca lor clasică
sau în epoca ro ma nă cunoşteau ceramica "la modă" La Ten e şi ceva
mai tirziu ceramica st�ndardizată ·romană provincială.
Robusta cemmică geto-dacică rămî ne ca un mo n ument istoric deo
sebi t în creaţia origina lă di n istoria poporului nostru, a patriei noastre.
ca o moşte ni r e istmică şi artis tică deoSE�bită, specifică, cu care po po r u l
nostru .se poate oricind mindri, cinstindu-i pe cei care au mrodelat-o !:ii
pe cei pentru care s-a modelat.
Mai rărpîne să ami nt i'tn şi păstrarea memoriei olarilor geto-daci, a
tutur·or relor ce din neamul g e to �d.ac inodelau pentru nevoi casnice sau
pentru un scop an ume , sărbătoresc sau solemn, ce'?ti, . �i va�-borean,
ornament.at�· robust, specific. Meritul la neu itare li l-a acordat chi•ar
antichitate J. - majori tatea meşterik)l].· daci sau şi a lţi daci luaţi prizo
nieri in răl!iboaiele da·co-romane sau urm84i de ,ai lot, au lucrat peste tot
unde au ajuns in Imperiut · roman - mai ales in at�lierele de olari. S-a
doYedit aceasta într-un· s t udiu publicat in 1 964, astfel
1 . - "Există unele i ndicaţii din care am putea ·deduce că prizo
nierii daci au ajuns pînă î n Hispania şi Gallia. Pe un fragment de am
foră de 1� Monte Testaccio după numele sclavului bi genitiv DACI Ji
gurează �aşul Corduba, ceea -ce arată că avem de-a face c u un atelier
de olărie din acest oraş, :în oare au lucre t şi sclavi daci. Frn.gmentul de
amforă este datat tn a n ul 1 54 e.n. Acest f.âpt ne tncJ.reptăţeşte să pre
supunem nu un prizonier al l ui 'l'raian, ci mai degra'bă un descendent al
acestub, sau un dac capturat mai tirziu".
2. - .,Fragmente cu i nscripţii, ca DACUS, DACCIUS, DAGUS sau
DECEBALUS au fost găsite şi în Gallia pe aşa numitele vase g�Ulice vascula Gallica. - care de •asemenea, pledează pentru ;prizonierii daci

sau descendenţi de ai lor".
3.

"In Italia au fost descoperite mai multe iryscripţii ·cu n ume de

sclavi sau liherţi de orl•g ină dacică: La Capua -p� un mo num e nt fune
rar deteriornt citim numele lui C. Aulus C.C. lilberlus Dacus. Pe monu

m ent la dreapta şi stinga cuvintelor "filiala vivit" este înfăţişată cite

o femeie iar sub aceste cuvinte o feti ţă al cărei cap este atins de femei:a
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de alături. iPrin unnar"e, decedatul a avut şi !familie, deci eol a fost

mai
degNIIbă un descendent al prizonierilor daci" 10.
OlărLtul, priceperea geto-dacilor la modelarea vaselor, em un meş
teşug nu numai tradiţional la geto-<laci ci şi un meşteşug in care ei au
exceLat, pentru care au cfost apreciaţi, chiall" în antichitate şi ptin oare
şi....au adus contribuţia, atit la definirea, alături de întreaga lor creaţie
materială şi spirituală
la impunerea in istoria proprie a valorilor
specifice, cît şi la reliefa.rea acestor·a in creaţia popoarelor antice euro
pene. în Imperiul roman.
-

Fig. 3. Vas dacic lucrat la roată din pastă cenuşie
descoperit tn �a dacică de la Berindia (j. Arad).

Fig.

4.

Ceaşcă dacică lucrată cu mina descoperită in aşezarea dacică de epocă
romană de la Biharea (j. Bihor).

10 A. Bodor,
p. 137-162.

Contribuţii

la

problema

cuceririi

Daciei,
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UTILITE ET ART DANS LA Cll':RAMIQUE DACIQUE DE CRIŞANA
Resume

L'auteur presente, en s'appuyant sur les decouverts archeologiques effectuees
en trois habitats daciques : Biharea (departement de Bihor), Bertndia (departe
ment de Arad), Medteşul AurU (departement de Satu Mare), quelques'unes des
traits caracteristiques. de la ceramique dacique de Crişa;na.
Le metler du potier chez les Daco-Getes etait, considere l'auteur, non seule
ment un metier tradltionnel, mais aussi un metier par lequel les Daces ont im
pose dans l'hlstoire leurs valeurs speciphiques, en apportant leur propre contri
butlon ă la cr�tlon materielle et spirituelle des peuples europeens antiques et
puis meme dans l'Empire romain.
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