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INTRODUCERE
Pentru lămurirea problemei celţilor pe teritoriul ţării noastre bogata
necropolă de la Ciumeşti, r- Carei, reg. Maramureş, şi aşezarea care îi corespunde au adus un aport substanţial. Descoperirile de aici, unele chiar
.senzaţionale, depăşesc cu mult prin importanţă problematica istoriei patriei
noastre, înscriindu-se cu succes la elucidarea numeroaselor probleme pe
care le ridică antichităţile celtice din spaţiul carpato-dunărean- Ele vin să
contribuie chiar la lămurirea istoriei generale a celţilor din Europa. Toate
acestea sînt pe larg dezbătute în două studii consacrate descoperirilor celtice de la Ciumeşti din colecţia Muzeului Regional Maramureş. 1 Nouă ne
revine în cadrul de faţă sarcina de a studia materialele dacice provenite din
necropola şi din aşezarea de la Ciumeşti 2 şi de a discuta una dintre problemele importante ale istoriei vechi a patriei noastre, cea a raporturilor dintre
autohtonii daco-geţi şi celţi. Datorită descoperirilor făcute, mai cu seamă în
ultimul deceniu, printre care un loc important revine celor de la Ciumeşti,
s-a lămurit şi continuă să lămurească din ce în ce mai exact care a fost
soarta daco-geţilor transilvăneni după venirea celţilor, care au fost raporturile dintre autohtoni şi invadatori, existenţa sau inexistenţa unei stăpî
niri celtice efective, în sfîrşit, influenţa exercitată de celţi asupra dezvoltării culturii materiale şi spirituale şi asupra evoluţiei societăţii daco-getice.
Este astăzi unanim recunoscut faptul că aportul adus de influenţa celţilor asupra accelerării procesului de dezvoltare al societăţii daco-getice a
fost important· Dar, el n-a fost nici pe departe aşa de covîrşitor cum şi-l
imagina marele nostru învăţat Vasile Pârvan. 3 Influenţa exercitată de cultura materială celtică asupra celei autohtone nu poate fi tăgăduită, dar ve1 Vezi Vlad Zirra, Ciumeşti I .Un cimitir celtic din nord-vestul fării şi M. Rusu,
O. Bandula, Mormîntul unui frnntaş celt de la Ciumeşli, (ambele în curs de tipărire).
2 Săpăturile au fost efectuate după cum urmează: în n:ecrupolă 1962 conduse de
Vlad Zirra şi M. Rusu, în 1964-1965 condusă de Vlad Zurra, iar în aşezare ele au fost
con.duse în 1962 de M. Rusu, în 1964 de Vlad Zirra, iar în 1965 de subsemnatul. Multumesc şi pe această cale colegilor Vlad Zirra şi M. Rusu pentru permisiunea de a
publica şi prelucra materiale provenite din săpăturile conduse de ei, atît în aşezare
cit şi în necropolă. Pentru istoricul cercetărilor vezi Vlad Zirra, op. cil.
3 Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1962, p. 695; I. H. Crişan, Ceramica.
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nirea celţilor nu va duce la schimbarea întregului aspect al culturii materiale dacice într-una de tip celtic, aşa cum vom arăta pe parcursul prezentei lucrări, sau în una de caracter Latene .Cultura materială dacică îşi va
mai păstra încă o bună bucată de vreme vechile ei caracteristici de aspect
hallstattian transmise de la începutul primei vîrste a fierului cu rădăcini
înfipte adînc în perioade mai vechi.
Fără să fie prea numeroase, materialele dacice de la Ciumeşti sînt totuşi suficiente pentru a ne dovedi prezenţa elementului dacic autohton şi
a ne îndreptăţi formularea unor concluzii deduse pe baza tuturor descope1 irilor de acest fel cunoscute pînă acum.
Socotim că cele spuse sînt suficiente pentru a nu mai insista asupra
importanţei materialelor dacice descoperite în asociere cu materiale celtice,
sau în complexe atribuite pînă nu demult în exclusivitatea celţilor. S-ar
putea formula rezerva, dacă nu cumva materialele dacice de la Ciumeşti
reprezintă doar manifestarea unor influenţe culturale autohtone
asupra
culturii materiale celtice şi în acest caz să nu fie vorba de prezenţa efectivă a elementului etnic dacic. O asemenea rezervă este cu totul nejustificată
şi, după cum vom arăta în continuare, există suficiente dovezi convingă
toare că la Ciumeşti şi în toate celelalte localităţi cu descoperiri similaredin Transilvania 4 ne găsim în prezenţa unui amestec etnic daco-celtic. Este·
vorba de o convieţuire în adevăratul sens al cuvîntului care merge pînă la
înmormîntarea în cadrul aceleaşi necropole fără nici un fel de separare·
Convieţuirea a început la scurtă vreme după aşezarea celţilor pe meleagurile
noastre, după ce ostilităţile cauzate de invazia lor au luat sfîrşit şi se va solda în cele din urmă, după un secol, sau mai bine, prin dispariţia celţilor în
masa autohtonilor daci. Această convieţuire a fost rodnică în sensul îmbogăţirii culturii materiale autohtone. Ea a grăbit procesul de trecere al societăţii daco-getice la epoca Latene .şi a constituit unul dintre ultimele, dardintre cele mai fecunde, aporturi aduse la închegarea definitivă a culturii
materiale daco-getice. Cultura materială daco-getică îşi va atinge apogeul
după dispariţia celţilor întîmplată, probabil, în a doua jumătate a secII Î·e·n.

4
I. H. Crişan, Morminte inedite din sec. III î.e.n. în Transilvania, în AMN, I~
1964, p. 87-110.
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CERAMICA DACICA DESCOPERITA IN NECROPOLA

Morminte de

incineraţie

autohtone

In cadrul necropolei celtice de la Ciumeşti au fost descoperite prin
sistematice un număr de 35 morminte, fără să mai putem şti
celor distruse cu ocazia lucrărilor de amplasare a grajdurilor
Cooperativei agricole de producţie din localitate, cu care ocazie s-a
descoperit acest important monument. Dintre cele 35 de morminte, şase
sînt de inhumaţie, iar restul de incineraţie. Deci, necropola este birituală. In cadrul ritului incineraţiei se deosebesc două variante şi anume: morminte de incineraţie cu urnă, cînd resturile rămase de pe urma
incinerării defunctului au fost
adunate şi aşezate într-un vas şi apoi
cea de a doua variantă cînd aceste resturi au fost depuse, în gropi putin adînci, direct pe sol, iar alături de ele s-au aşezat ofrandele. Numă
rul mormintelor cu urnă este destul de redus, şapte din 29, dintre care
patru (mormintele nr. 21, 25, 31, şi 37) au fost atribuite din punct de
vedere etnic celţilor, iar trei (nr. 5. 22 b şi 35) daco-getilor. 5 Atribuirea
celor trei morminte pe seama etnicului autohton s-a făcut pe baza ceramicii folosită ca mobilier funerar, lucrată cu mina, de evidentă formă si factură locală, în buna manieră hallstattiană, la care se adauqă şi
anumite amănunte ale ritului funerar. Ca amănunte privind ritul şi ritualul funerar s-a constatat cu ocazia dezvelirii că osele în cazul acestor morminte sînt mai putin calcinate, că inventarul funerar este sără
căcios lipsind aproape cu
desăvîrşire piesele de metal.
Doar într-un
singur mormînt s-a găsit un vîrf de cuţit din fier. Criteriul hotărîtor de
separare etnică rămîne însă, după Vlad Zirra, cel al inventarului ceramic, la care se adaugă, bineînţeles, particularităţile ritului funerar.
La cele trei morminte dacice socotim că trebuiesc adăugate şi cele
patru morminte cu urnă din a căror inventare funerare lipseşte ceramica autohtonă lucrată cu mina şi care au fost atribuite de Vlad Zirra
celţilor şi iată pe ce ne bazăm. Şi în cazul mormintelor nr. 21, 25, 31 şi
:w s-a constatat sărăcia inventarului funerar, în contrast cu mormintele
celtice de incineraţie cu groapă care au un inventar metalic bogat alcătuit, în principal, din felurite podoabe. Cantitatea de oase umane a:_se este mai redusă, în cazul mormintelor cu urnă decît în cazul celor

săpături
numărul

5

Vlad Zirrn, op. cit.
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cu gropi şi apoi un argument pe care-l considerăm deosebit de important constă în faptul că în mormintele cu urnă nu apar vasele cu
ofrande şi lipseşte, în special, ofranda de carne, prezentă la toate mormintele cu gropi. Depunerea ofrandelor de carne trădează existenţa
unui ritual funerar legat de credinţe religioase fiind, după părerea
noastră, un indiciu important în stabilirea etnicului celor înmormîntaţi.
ln ce priveşte ceramica folosită ca mobilier funerar trebuie să remarcăm că la trei, din cele patru morminte, s-a folosit doar cîte o strachină şi într-un singur caz un vas de formă bitronconică. Toate acestea
puteau fi foarte bine preluate din lumea celtică aşa cum se cunosc şi în
cadrul altor necropole dintre care amintim aci pe cea de la Ghenei, tot
în Maramureş, unde alături de numeroase vase dacice lucrate cu mina
~-au descoperit şi unele de evidentă factură celtică, lucrate cu roata.
Considerăm că nu ceramica este hotărîtoare. Ea a putut fi lesne preluată de la celţi de către autohtoni după cum o dovedesc numeroasele
aşezări dacice contemporane descoperite pînă acum în Transilvania. In
toate acestea ceramica celtică, în cantitate mai mare sau mai mica,
este prezentă alături de cea locală. Deci, ceramica celtică singură nu
poate constitui nici pe de departe un criteriu sigur de separare etnică.
ln acest sens trebuie să amintim mormîntul nr. 13 al necropolei de la
Ciumeşti, care prin amănuntele ritului funerar, prin inventarul său, se
dovedeşte a fi aparţinut unui celt şi cu toate acestea are un vas lucrat
cu mina de formă sigur autohtonă, preluat fără îndoială de la localnici. Iată deci, că împrumutul nu este unilateral, adică nu numai dacii
1mprumută vase celtice superioare din punct de vedere tehnic, ci bilateral în sensul că şi celţii preiau unele vase autohtone în alcătuirea inventarelor lor funerare.
Aşadar, în cazul necropolelor bine observate din punct de vedere·
arheologic numai criteriul dedus din factura vaselor se dovedeşte a fi
insuficient. Pentru a nu greşi în atribuirea etnică va trebui să ţinem
seamă în primul rînd de amănunte ale ritului funerar, în special atunci
cînd acestea sînt direct legate de anumite credinţe religioase, ştiut fiind că acestea sînt cele mai consecvent păstrate şi reprezentative pentru un anumit etnic. Pe cită vreme ceramica sau podoabele ce intră în
componenţa inventarului funerar se împrumută de la unii la alţii şi nu
ne pot oferi deplină siguranţă în selectarea etnică. Cu aceasta nu vrem
să minimalizăm rolul ce revine ceramicii în atribuirea etnică. Ea constituie, fără îndoială, un indiciu selectiv serios, însă atunci cînd este
posibil, trebuie să fie coroborată cu amănunte ale ritualului funerar
care pe scara- valorilor ocupă., după părerea noastră, primul loc.
Deci, pe baza celor mai sus expuse considerăm că mormintele cu
:i-ir~ă din necropola de la Ciumeşti care, pe lingă faptul că au resturile

mnnerării depuse într-un recipient, se caracterizează

prin sărăcia inventarului funerar, lipsa ofrandelor de carne, etc„ deosebindu-se în
acesţ fel, în mod substanţial, de celelalte morminte de incineraţie cu
grop.1,_ pot fi atribuite populaţiei autohtone daco-getice. Ca urne sau
mobilier funerar, s-au folosit în mormintele dacice vase de evidentă
https://biblioteca-digitala.ro
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factură locală, lucrate cu mina, sau vase de factură celtică lucrate cu
roata, iar caracteristicile funerare enumerate ne îndreptăţesc să le considerăm o grupă unitară net distictă faţă de majoritatea mormintelor
de incineraţie a necropolei de la Ciumeşti, iar din punct de vedere etnic să le atribuim daco-geţilor. Această atribuire poate fi sprijinită şi
de faptul că la daco-geţii din epoca Latene se cunosc pînă acum peste
100 de morminte de incineraţie cu urnă, şi peste 170 de morminte la
care resturile incinerării au fost aşezate într-o groapă adîncă în formă
de butoi. Este adevărat însă, că nu lipsesc nici mormintele la care
resturile incinerării să fie depuse în gropi simple, puţin adînci, însă
numărul acestora este foarte mic. Variantele principale ale ritului funerar la daco-geţii din epoca Lafene rămîne cel al depunerii resturilor
incineraţiei în urnă, în care se încadrează şi mormintele de la Ciumeşti,
sau în gropi în formă de butoi. Morminte aparţinînd celor două variante principale s-au descoperit pe întreg spaţiul locuit de daco-qeţi, pe
cită vreme cele cu gropi simple se găsesc în Dobrogea şi un singur caz
la Popeşti. Această repartizare geografică ar putea indica că avem de-a
face cu o variantă locală născută, poate, sub influenţă grecească la
care asemenea înmormîntări sînt bine cunoscute. 6
Mormintele de incineraţie daco-getice cu urne se caracterizează
prin sărăcia inventarului funerar, ceea ce concordă perfect cu mormintele de la Ciumeşti.
In ce priveşte ritul funerar la celţi este ştiut faptul că ei practicau
cu precădere ritul înhumării şi s-a emis părerea că numai atunci cînd
ajung în spaţiul carpato-dunărean, în contact cu populaţia autohtonă a
acestor regiuni, adoptă ritul incinerării pe care îl practică cu precă
dere sub forma depunerii resturilor incineraţiei şi a ofrandelor direct
pe sol în gropi puţin adînci. 7 Pe teritoriul ţării noastre marea majoritate a mormintelor de incineraţie celtice sînt de tipul celor cu gropi
simple, ca de exemplu în cazul necropolei de la Apahida, 8 dar nu lipsesc nici cele cu urnă care ar sprijini atribuirea celor patru morminte
de incineraţie de la Ciumeşti ce formează obiectul discuţiei noastre,
pe seama celţilor. Dar, unei asemenea atribuiri i se opun toate celelalte
amănunte pe care le-am discutat.
Să trecem acum la discutarea ceramicii lucrate
cu mina, de evidentă formă şi factură locală, descoperită în necropola de la Ciumeşti
şi folosita în alcătuirea inventarelor funerare, atît de către autohtoni
cit şi de celţi.
In total au fost descoperite nouă vase lucrate cu mîna din categoria acelora care ne preocupă, după cum urmează: două în mormîntul
9

8
Toată bibliografia privind morminte:e daco-getice la O. Protase, în Dacia, N.S„
VI, 1962, p. 176-185.
7
I. Hunyadi, Ke/lak a krirpritmede'J1ceben (Die Kelten im karpatenbecken), în
Diss Pann, sec. II, nr. 18, Budapest, 1942, p. 56 şi urm.
8 Şt. Kovacs, în Do/gCJuj, II, .p. 1-70.
9 D. Popescu, în Istoria României, I, 1960, p. 235.
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nr. 5 I uruă acoperită cu o strachină) 1 "; trei în mormîntul 22 b (urnă.
strachină, vas mic); trei în mormîntul nr. 35 (urnă, strachină, vas adiacent); şi în sfîrşit un vas gă:-,it în mormîntul nr. 13.
Toate piesele de care ne ocupăm se păstrează în Muzeul Regional
Maramureş din Baia Mare.
După formă cele nouă vase dacice din necropola de la Ciumesti
se pot împării in trei grupe după cum urmează:
a) \' a<;e mari de formă bi tronconică.
b) Străchini.
c) Căni cu o toartă.
a) Vase mari de

formă bitronconică

Acestui tip de vas îi aparţin două exemplare întrebuinţate ca urne în mormintele nr. 35 şi nr. 5. Iată descrierea lor:
1. Vasul urnă din mormîntul nr. 35 (fig. 112 şi fig. 2/2) are gura largă şi un gît înalt a cărei separare de restul vasului se face printr-o linie adîncită, care creează un mic prag. Corpul vasului este bombat,
fără a fi însă disproporţionat. In treimea inferioară vasul este prevăzut
cu patru proeminente conice aplatizate de genul celor bine cunoscute
la vasele din epoca scitică, de dimensiuni relativ reduse, aşezate oblic
faţă de peretele vasului, cu vîrful în jos. Muchea buzei este teşită şi
uşor răsfrîntă în exterior. Vasul a fost acoperit cu un slip puternic lustruit de culoare negru-castaniu, iar în interior el este de culoare brunroşiatică. Vasul a fost îngrijit lucrat cu mina din pastă care prezintă
multe impurităţi şi neomogen ars. Fundul vasului este tăiat drept, fără
.;ă fie profilat.
Dimensiuni: înălţimea 0,50 m, diametrul gurii 0,28 m, diametrul maxim 0,45 m,
diametrul fundului 0,15 m, grosimea pereţilor 0,014 m.

2. Vasul urnă din mormîntul nr. 5 fig. 312 şi fig. 412). Spre deosebire
de cel precedent, vasul folosit ca urnă în mormîntul nr. 5 este prevăzut
cu un gît scurt şi corpul îl are rotunjit, de aspect aproape semisferic. Lip5eşte linia adîncită care separă gîtul de corpul vasului, demarcaţia fiind
făcută însă. tot printr-un mic prag. Muchea buzei şi la vasul din mormîntul nr. 5 este teşită şi uşor răsfrîntă în exterior. Intîlnim în treimea inferioară a urnei cele patru proeminenţe conice aplatizate de aceeaşi forma şi asezate la fel ca şi la urna din mormîntul nr. 35. Culoarea vasului este negru-castanie, cu pete de culoare deschisă, în exterior cu slip
lustruit, iar în interior brun-roşiatică. Vasul a fost îngrijit lucrat dintr-o
pastă cu multe impurităţi printre care şi cioburi pisate folosite ca deqre:,ant.
Dimensiuni: înăltimei' 0,26 m, diametrul gurii 0,28 m, diametrul maxim 0,39 m,
tliametrul fundului 0,13 m, grosimea peretilor 0,08 m. Mz. Baia Mare, inv. nr. 12181.

" In interiorul u.riwi s-a descoperit şi o cană cenuşie lucrată cu roata care însă
s-a pierdut, Vlad Zirra, op. cit.
1
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Vasul urnă din mormîntul nr. 35 al necropolei de la Ciumeşti îşi qă
atît ca formă, tehnică de lucrare, cit şi ca ornamentare, numeroase
a.idlogii în ceramica mormintelor perioadei scitice din Transilvania. Cea
IDdl apropiată dintre analogii o constituie un vas găsit în mormîntul nr. 5
al necropolei de la Tg. Mureş (Mz. Cluj, inv. nr. IV 999), publicat de St.

se~le,
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Fig. 1. -
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\

Vase lucra.te cu mina descoperite în mormîntul, n.~., ;}Ş: 1
2 strachina capac, 3 vas descoperit în intţţ_\<>Niir~ 0
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Kovacs. 11 La vasul de la Tg. Mureş se mai păstrează proeminente superioare, plasate pe linia de unire a gîtului cu corpul vasului caracteristice
pentru perioadele mai vechi ale Hallstatt-ului. Aceste proeminenţe au
dispărut deja de pe vasul de la Ciumeşti. Necropola scitică de la Tg.
Mureş face parte din grupa necropolelor vechi şi se datează la începutul sec. VI î.e.n., 12 datare pe care trebuie s-o admitem şi pentru vasul
din mormîntul nr. 5 care se aseamănă mult cu cel din necropola de la
Ci urneşti.

Fig. 2. -

l'rna rnorrnîntului nr. 35 şi vasul
descoperit în in teri0r ul ei.

_Fiind ~orba _de .o. formă, să zicem, comună şi larg răsµîndită în ceramica pen~ade1 sci_hce renunţăm la a mai cita şi alte analogii.
_ Vas~ul _b1troncomc cu proeminenţe conice aplatizate, în care tip se încaoreaza ş1 vasul nostru de la Ciumeşti, este fără nici o îndoială o forma locală, proprie populaţiei autohtone daco-getice, care îşi are origi:~ In Dolg .. Cluj, VI, 1915, p. 261-262, fig. 29.
I. H. Gnşan, Once mure abaut the Scytian Problem in Transylvania, în. Dacia,

N. S. IX, 1965, p. 33-!45.

https://biblioteca-digitala.ro

MATERIALE DACICE

11

nea. în vasele de formă asemănătoare ale epocii bronzului. Vasul cu corpul bombat şi canelat prevăzut cu două rînduri de proeminenţe din
epoca bronzului va evolua pe parcursul primei epoci a fierului, va deveni din ce în ce mai zvelt, proeminenţele superioare se vor urca tot
mai sus spre gura vasului, ca în cele din urmă să dispară. Maniera de
confecţionare se va păstra pînă tîrziu, cea proprie şi caracteristică
pentru începutul primei vîrste a fierului.

(
\

/

Fig. 3. -

/

1

Urna şi capacul, lucrate cu mina, din mormîn.tul nr. 5.
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Strachina capac
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şi

urna din mormîntul nr. 5.

Evoluţia vasului în discuţie se va încheia în faza clasică a ceramicei daco-getice, dînd naştere vasului piriforom. u Din punct de vedere
tipologic trebuie să remarcăm că vasul din mormîntul 35 de la Ciumeşti
păstrează înca toate caracteristicile tipului din perioada
scitică, doar
că au dispărut proeminenţele superioare. Se mai păstrează incă bombarea accentuată a corpului, spre deosebire de alte vase aparţinătoare
aceluiaşi tip din necropole celto-dacice, care au deja corpul mult mai
zvelt, cum ar fi de exemplu vasele din rnorrnîntul nr. 1 şi 2 al necropo-

i::

Idem, Ceramica daco-getică.
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lei de la Dezmir, sau vasul de la Blaj, care marchează deja un pas înainte făcut pe linia de evoluţie a acestei forme ceramice spre cea finală din faza clasică. ' Necropola de la Dezmir se datează la începutul
5ec. III î.e.n. 15
Aşadar, vasul din mormîntul nr. 35 al necropolei de la
Ciumeşti
C'ste o formă locală bine cunoscută în perioada scitică, cu origini încă
ln epoca bronzului. Faptul că vasul de la Ciumeşti îşi păstrează încă
caracteristica esenţială, bombarea accentuată a corpului, pledează pentru o încadrare cronologică timpurie.
In spaţiul dintre Dunăre şi Tisa, de pe teritoriul de astăzi al R.P.
Ungaria, în regiunea de nord a Tisei, de exemplu la Rozvagy, sau Felsomera se cunosc necropole celtice unde întîlnim vase bitronconice cu
proeminenţe aplatizate lucrate cu mina, de tipul celor bine cunoscute în
necropolele scitice transilvănene şi mult asemănătoare cu vasul din
mormîntul nr. 35 de la Ciumeşti. De exemplu vasul găsit în mormîntul
nr. 1 al necropolei de la Rozvagy are corpul mult bombat şi formă accentuat bitronconică fără să fie încă vorba de îngustarea corpului ca
la majoritatea vaselor lucrate cu mina descoperite în aceeaşi necropola. A se vedea de exemplu vasele din mormintele II şi III. Necropolele în care s-au descoperit vase lucrate cu mina de factură autohtona
similare celor transilvănene, în Pannonia se datează la sfîrşitul sec. IV.
sau începutul sec. III î.e.n. 16
Iat-'i deci, că în necropolele de epocă celtică din nord-estul Panno:niei se cunosc vase lucrate cu mina de factură hallstattiană aparţinînd
lipul bitronconic cu proeminente conice aplatizate înscrise în eevolutia
acestei forme. Dar, tot aici mai intîlnim unele vase care păstrează încă pregnante caracteristici mai vechi ca si în cazul vasului din mormînt1.1l nr. ~~5 al necropolei ciumeştene. Am citat <>i am insistat asupra analogilor ciin nord -estul Pannoniei deoarece acestea sînt apropiate nu numc.i ca formă ci şi spaţial de necropola de la Ciumeşti făcînd parte, dupd. cum vom ară La în cele ce urmează. din ace:Jaşi grup şi reprezentînd
aceleaşi două elemente etnice, celţi şi daci. 17
Dar să ne întoarcem la vasul urnă al mormîntului nr. 35 din necropola de la Ciumeşti. Admiţînd o prelungire mul întîrziată a variantei tipului de vas bitronconic, pe care am discutat-o, trebuie totuşi să
ne oprim la începutul sec. III î.e.n. pentru că pe parcursul primei jumătăţi
a acestui secol în necropolele transilvănene apare forma evoluată a tipului de vas bitronconic cu proeminenţe, adică cu corpul mult mai
zvelt înscris deja din plin spre evoluţia sa finală, şi nu mai întîlnim forme care păstreaza caracteristici vechi. Această variantă lipseşte din necropola ciumeşteană. Stirşilul sec. IV, sau începutul sec. III î.e.n. a fost
1

14
ls
10

17

Idem, în Al•1N, I, 1964, p. B9-90, fig. 2 4; fig. 4.'6; fig. 5 şi pi. J, 9.
Ibidem, p. 9~. op.cil.
I. HunYadi, up. cil. D 57-Sfl, pi. V, 2, 13: IV, 9-10.
I. H. Crişan, în A."1.'V, I, 1964, p. 106-107.
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propus şi pentru necropolele din noi:.d-estul. Pam:io~i~i în car~ •. ca~ şi la
de celţi se înmormmtau şi daCl şi m care iş1 gaseşte
undlogie vasul din mormîntul nr. 35.
Ar fi posibil ca mormîntul nr. 35 ce se plasează după părerea
noastră, la începutul sec. III să aparţină fazei incipiente a necropolei
<le la Ciumeşti.
Dacă despre vasul din mormîntul nr. 35 afirmam cu toată fermitated
ci' este o formă locală evoluată din ferme similare ale perioadelor
hallstattiene timpurii, nu putem spune acelaşi lucru despre vasul folosit
ca urnă în mormîntul nr. 5. Acesta este mult mai scund şi se caracterizează prin corp aproape semisferic şi gît scurt. Toate aceste caracteristici fac ca vasul să nu poată fi încadrat în schema evolutivă a vaselor bitronconice locale. La ora actuală nu cunoaştem o analogie exactă.
pentru vasul din mormîntul nr. 5, care să fi fost descoperită în Transilvania sau in altă. parte. O analogie relativ apropiată o constituie un vas
<lescoperit într-un mormînt de incineraţie celtic de la Cejko, în estul
Slovaciei. 18 Spuneam că această analogie este doar relativ apropiată, în
sensul că şi vasul de la Cejko este lucrat cu mina, în manieră hallstattiană ca şi vasul de la Ciumeşti, dar este mai înalt şi mai zvelt.
Forma vasului folosit ca urnă în mormîntul 5 a necropolei ciumeş
tene se aseamănă mult cu cea a vaselor celtice cu gît scurt şi corp
aproape semisferic, bine cunoscute şi larg răspîndite în lumea celtică.,
prezente chiar şi în necropola de la Ciumeşti.
Toate cele arătate ne fac să considerăm vcisul din mormîntul nr. 5
ca o imitaţie, făcută de către autohtonii daci în manieră proprie, de
tradiţie hallstattiană, după o formă de vas celtic. In plus i-au adăuqat
proeminenţe conice aplatizate şi ele specifice ceramicii daco-getice
vechi. Am mai putea adăuga apoi felul în care a fost lucrată buza vasului, cu totul deosebită de cele ale vaselor celtice care au muchea
buzei rotunjită şi îngroşată, pe cită vreme la ve.sul nostru muchea buzei este teşită şi uşor răsfrîntă spre exterior. Mai trebuie spus că forme
de vase ca cel de la Ciumeşti acum în discuţie n-au fost integrate nici
mlli tîrziu în repertoriul formelor ceramicii daco-getice.
Aşadar, vasul folosit ca urnă în mormîntul nr. 5, fără să fie o formă locală, a fost totuşi lucrat de către daci imitînd în manieră proprie
o formă celtică la care i-au adăugat tradiţionalele proeminenţe conice
oplatizate.
Ciumeşti, alături

b)

Străchini

In necropola de la Ciumeşti au fost descoperite în total trei stră
·chini lucrate cu mina, două de dimensiuni mari folosite drept capac ,.:i
urnelor din mormintele nr. 5 şi 35 şi una de dimensiuni mici folosită
18

B. Benadik, Les trouvai/Jes du Ha/lslatt recent
I, 1964, p. 85-92, fig. 1/3.

a /'epoque
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şi

ea, după toate probabilităţile, tot capac pentru urna din rnormîntul
22 b. Mormîntul 22 b a fost descoperit deranjat şi de aceea folosirea
străchinii drept capac a urnei este nesigură. Ea a fost descoperită la o
oarecare distanţă de vasul care conţinea resturile de oase arse. In sensul folosirii străchinii mici din mormîntul 22 b drept capac pledează dimensiunile reduse ale gurii cănii folosită ca urnă. Acestea corespund
celor ale străchinii, la care trebuie să adăugăm faptul, că urnele mormintelor 5, 35 şi 37 au fost acoperite cu cite o ~trachină aşezată cu gura în jos. Şi în sfîrşit, ca un ultim argument, dar foarte important, în
strachina din mormîntul 22 b nu s-au descoperit resturi de ofrande.
Deci, putem susţine că toate cele trei străchini lucrate cu mina din
necropola ciumeşteană au fost folosite drept capace a urnelor funerare,
âşezate fiind cu gura în jos şi acoperind astfol în întregime deschiderea vasului urnă.
1. Strachina din mormîntul nr. 5 (fig. 3 1 şi fig. -111) are muchea buzei
rotunjită şi larg evazată spre exterior, dind naştere unui gît scurt. Corpul străchinii este de forma unei semisfere teşite, iar fundul îl are tăiat
drept, neprofilat. Muchea buzei la strachina din mormîntul nr. 5 este prevăzută in interior, pe întreaga suprafaţă, cu adîncituri paralele care coboară uneori pînă la baza gîtului, de aspectul unor caneluri destul de
ad în ci.
Strachina a fost lucrată neglijent, în sensul că este uşor asimetrică,
din pastă cu multe impurităţi, printre care şi cioburi pisate folosite ca
degresant. Strachina este de culoare neagră-castanie, cu pete ele tonalităţi brun deschise, iar în exterior a fost acoperită cu un slip lustruit.
Dimensiuni: înăltimea 0,14-0,15 m, diametrul gurii 0,-rn m, diametrul maxim 0,36
m, diametrul fundului 0,11 m, grosimPa µerptilor 0,01 m.

2. Strachina din mormîntul 35 (fig. 1 1) este de aceeaşi formă şi luîn acelaşi mod cu strachina din mormîntul nr. 5 ceea ce ne scude descrieri, fiind vorba de două străchini aproape identice, deosebindu-se doar prin dimensiunile ceva mai mici ale exemplarului din
mormîntul nr. 35.

crată
teşte

Dimensiuni: înălţimea 0,123 m, diamPtrul gurii 0.47 m, diametrul maxim 0,42 rn,
diametrul fundului 0,15 m, (?), grosimea µeretilor 0,01 m.

3. Stra~hina din mormîntul 22 b (fig. 5/1 şi fig. 611) este de culoare
gălbuie, cu suprafaţa acoperită cu slip lustruit. Strachina a fost lucrată
cin pastă destul de omogenă, fără prea multe impurităţi şi bine arsil.
Ea are muchea buzei rotunjită, un gît uşor marcat, aproape drept şi corpul... semisferic. Fundul este tăiat drept şi prezintă o uşoară adîncitură

spre interior.
Dmensiuni: înălţimea 0,046 rn, diametrul gurii 0,104 m, diametrul fundului 0,034
pereţilor 0,005 m.

m, grosimea

Din punct de vedere tipologic cele trei
descoperite în necropola de la Ciumeşti se

străchini lucrate cu mina
încadrează în două dintre
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variantele străchinilor daco-getice din faza I şi Il 19 şi anume: străchinile
din mormintele nr. 5 şi 35 aparţin variantei C, iar strachina din mormînlul 22 b aparţine variantei B, corespunzînd variantei 3 stabilită nentm
<;trăchinile din aşezare (vezi în continuare p. 34).
Străchinile grupate în varianta C se caracterizează prin buza evu.zală în exterior şi prin existenţa unui gît scurt. Ele îsi au originea îa
~tri'ichinile epocii bronzului. Vase de acest fel se întîlnesc apoi în ne-

...

~-----.-----........... „ . . .
:
I

Fig. 5. -

19

-- "

- ... ' \
I \
I I
I I

I

I

I

I

Vasele lucrate cu mina din mormîutul nr. 22 b:
1 strachină capac, 2 vas adiacent, 3 urnă.

Idem, Ceramica rlaco-getică.
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Fig. 6. -- Vas~·!~ morminlului 22 b.

cropolele de incineraţie din perioada scitică, ca de exemplu la Bîrseşti 20
şi Ferigele 11 , dar lipsesc deocamdată, din necropolele aceleiaşi perioade
transilvănene. Pentru necropolele de inhumaţie sau de incineraţie autohtone, din sec. VI-V î.e.n. din Transilvania sînt caracteristice străchi2
"

S. Morinlz, in Materiale, III, H157, p. 221, fig. 2/4; ;\1.ateriale, VI, 1959, p. 232-233, fig. l; Materiale, VII, 1961, p. 203-204, fig. 1 3.
21
Al. Vulpe, în Materiale, V, 1959, p. 364, fig. 2/2; ,\lateriale, VII, 1961, p. 220-221, fig. 2,11.
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nile cu buza curbată spre interior. Socotim demn de subliniat faptul că.
în necropola de la Ferigele s-au găsit străchini cu huza larg evazată
spre exterior şi prevăzute la suprafaţă cu caneluri orizontale, paralele,
de genul celor prezente pe străchinile din mormintele nr. 5 şi 35 de la
Ciumeşti. 22
Străchini

cu buza larg evazată spre exterior se cunosc, în afară de
necropolele de la Bîrseşti şi Ferigele, din aşezarea dacică datată în sec
V-IV î.e.n. de la Cluj-Mănăştur 23 , apoi din stratul III al marei aşezări
daco-getice de la Poiana, strat datat în sec. IV-III î.e.n. 2 ' şi în sfîrşit
mai amintim străchinile de aceeaşi formă descoperite în aşezarea de la
Piscul Crăsani. 25
Aşadar, străchinile lucrate cu mina care au buza evazată. de tipul
celor din necropola de la Ciumeşti sînt bine cunoscute în lumea dacooetică. Este o formă locală care continuă străchinile de aceeaşi formă
ăie peroadei scitice. Forma celei de a treia strachină este şi ea cunoscută în lumea daco-getică, fără să fie însă o formă tipică sau specifici,
mai cu seama fiind vorba de un vas cu o arhitectură simplă întîlnit ~n
epoci diferite.
c)

Căni

cu o

toartă

In necropola de la Ciumeşti au fost descoperite patru căni lucrate
cu mîna în manieră hallstattiană şi prevăzute cu cite o toartă, mai mult
sau mai puţin, supraînălţată. Dintre cele patru vase unul a fost folosit
ca urnă în mormîntul 22 b, iar celelalte ca vase adiacente în mormintele 13, 22 b şi 35.
1. Cana urnă a mormîntului 22 b (fig. 513 şi fig. 6.12). Vasul se păs
îi lipseşte toarta încă din antichitate
n-a fost complet nici în momentul folosirii lui ca recipient funerar. In ce priveşte toarta, judecind după urmele păstrate, ea a fost uşor supraînălţată. Cana are gura largă, un qît
scurt şi corpul bombat, în genul unei semisfere mult aplatizate. Muchea buzei este rotunjită, iar fundul tăiat drept, fără profilare. Vasul a
fost ornamentat cu trei proeminenţe mici alungite, în relief, plasate
vertical pe corp pornind de la linia de unire a gîtului cu corpul şi continuînd pe toată bombarea maximă a vasului. Intre proeminenţe se gă
sesc caneluri paralele uşor adîncite. Culoarea cănii este roşiatic-cenu
şie, iar suprafaţa a fost acoperită cu un slip uşor lustruit, păstrat doar
în parte. Cana este lucrată dintr-o pastă de relativă bună calitate, fără
prea multe impurităţi şi a fost omogen arsă.

trează fragmentar,
în sensul că
aşa că, după toate probabilităţile,

.
Dimensiuni: înăltimea 0,10 m, diametrul gurii 0,101 m, diametrul maxim 0,165 m,
diametrul fundului 0,08 m grosimea peretilor 0,05 m.

2

~ Idem, în Materiale, V, 1959, p. 364, fig. J,'3.

I. H. Crişan, CeI41T1fca daco-getică, pl. XVU, 9.
~ R. şi E. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1"932, p. 285, fig. 32.
2
:; I. Andrieşescu, Piscul Crăsani, î11 ARJl.1.SI, sec III, t. III, 1, 1924, fig. 116-117,
23

2

153.
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2. Cana adiacentă din mormîntul 22 b (fig. 5/2 şi fig. 613). Acest
·exemplar este de acelaşi tip cu cana folosită ca urnă a aceluiaş mormînt, discutată mai înainte, cu deosebirea că este de dimensiuni mai
reduse, are gura mai strînsă şi corpul mai puţin bombat. Şi acestei căni
ii lipse~te incă din antichitate toarta, care a fost şi de data acea-;tct
uşor supraînălţată. In locul proeminenţelor alungite de pe cana urnJ.,
intîlnim trei proeminenţe mici conice plasate pe linia de unire a gitului
cu corpul vasului. Intre proeminenţe se găsesc aceleaşi caneluri verticale scurte şi uşor adincite. Cana este de culoare gălbuie şi a fost acoperită în exterior cu un slip puternic lustruit, destul de bine păstrat.
Din
punct de vedere al pastei din care a fost lucrată cana, ea se aseamănă
întru totul cu cea a cănii precedente, la fel şi arderea.
Dimensiuni: inăltimea 0,075 m, diametrul gurii 0,08 rn, diametrul maxim O, 104 m,
diametrul furidului 0,05 m, grosimea peretilor 0,005 m.

3. Cana din mormîntul 35 (fig. l 3 şi fig. 212) a fost descoperită în
interiorul vasului urnă. Ca formă şi acest exemplar corespunde întrn
totul celor două căni din mormîntul nr. 22 b cu deosebirea că în acest
caz toarta se păstrează întreagă. De data aceasta putem afirma cu toată
siguranţa că toarta cănii este uşor supraînălţată şi în secţiune este patrulateră. Muchea buzei la cana acum în discuţie este rotunjită şi
t1şor răsfrîntă spre exterior. Cele trei proeminenţe mici conice obişnui
te sînt unite :,,i de data aceasta prin caneluri verticale uşor adîncite.
Vasul este d2 culoare gălbui-cenuşie şi a fost acoperit în exterior cu
slip lustruit, azi abia vizibil. Pasta din care s-a lucrat vasul conţine
jestul de multe impurităţi, iar arderea este incompletă.
Dimensiuni: înălţimea 0,086 m, diametrul gurii 0,081 m, diametrul maxim 0,122 m,
diametrul fundului 0,058 m, grosimea peretilor 0,006 m, lătimea tortii 0,023 m, grosimea ei 0,01 m.

4. Cana din mormîntul nr. 13 !fig. 711-2). Cana a fost descoperită
într-un mormînt de incineraţie care prin toate elementele sale, rit funerar, inventar compus din piese metalice şi ceramică celtică, se dove·deşte a fi aparţinut unui celt.~ Cana a intrat în compunerea inventarului funerctr ca vas cu ofrande, alături de alte vase de evidentă facturii celtică. Ea se păstrează fragmentar, îi lipseşte toarta şi o parte din
gură. Ca formă cana din mormîntul nr. 13
corespunde în mare celorlnlte căni descrise pînă acum, cu deosebirea că are gîtul mai înalt ~i
dlmensiuni mai mari. Muchea buzei la acest exemplar este rotunjită şi
usor răsfrîntă spre exterior. Corpul vasului este bombat, iar începînd
de la linia de unire a lui cu gîtul este ornamentat cu linii paralele
adîncite care separă benzi rotunde în relief, în genul unor pliuri masive, ornament bine cunoscut pe vasele hallstattiene timpurii din Transilvania. Din toartă se păstrează doar o mică porţiune de la punctul de
inserţie inferior situat pe linia de unire a gîtului cu corpul cănii. Porţiunea păstrată este suficientă pentr
ovedi că toarta cănii a fost
6

:\E.~111 OE ISTOAI~

~Q(;,.
26

Viad Zirra, op. cit.
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Cana lucrată cu mina rlin mormîntul nr. 13.
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supraînălţată. Cana
cenuşie cu pete deschise

din mormîntul nr. 13 este de culoare neagră.
mergînd uneori pînă la nuanţe gălbui. In exterior vasul este acoperit cu slip lustruit, foarte bine păstrat, iar pasta
<lin care a fost lucrat este de bună calitate, omogenă, fără prea multe
impurităţi, arrlerea însă nu este completă.
mult

Dimensiuni: înăltimea 0,16 m, diametrul gurii 0,11 m, diametrul
trul fundului 0,082 m, grosimea pereti:or 0,006 m.

0,158 m, diame-

Din punct de vedere tipologic cele patru căni lucrate cu mina des·Coperite în necropola de la Ciumeşti aparţin aceluiaşi tip şi trei dintre
~le chiar aceleaşi variante a cănii cu o toartă supraînălţată şi corp
globular. 21 Această formă ceramică derivă, sau mai bine zis, continuă
imeori foarte puţin modificat, cănile de formă asemănătoare frecvente
îu aşezările timpurii sau mijlocii hallstattiene din ţara noastră şi îşi au
"Jriginea în epoca bronzului. Ele continuă în faza hallstattiană tîrzie şi
H. întîlllesc în necropolele autohtone de incineraţie daco-getice, din perioada scitică. De exemplu căni aparţinind tipului pe care-l discutăm
au fost descoperite în mormintele de la Cluj 23 , Oradea 1", sau în necropolele extramrpatice de la Birseşti3" şi Ferigele' 1• Menţionăm că pe o cană găsită la Ferigele se întilnesc atît cele trei proeminenţe cit şi canelurile verticale. Acelaşi tip de cană se întîlneşte şi în mormîntul de ld
C:ejko, <:lin estul Slovaciei. 31 In necrcpolele de la Apahida şi Sanislăn
fig. 1912, 20 2, 28 2), sau în aşezarea de la Moreşti,3 3 întîlnim însă forma
mult mai evoluată a cănii cu o toartă supraînălţată care anunţă îndeaproape cana bine cunoscută în ceramica daco-getică din faza clasică.
Existenţa cănilor cu o toartă supraînălţate\ cu proeminenţe şi caneiuri verticale, de pregnantă formă şi factură hallstattiană, constituie în-că un indiciu cronologic referitor la mormintele în care au fost descoperite. Ele par să fie anterioare necropo 1elor de la Apahida şi Sanislău,
sau a aşezării de la Moreşti, unde apare tipul mult mai evoluat al cănii
.dacice cu o toartă.
Socotim rlemn de menţionat faptul că din inventarele funerare ale
mormintelor autohtone ciumeştene lipsesc ceştile cu toartă supraînălţa
tă, formă ceramică foarte frecventă, am putea spune de nelipsit, în Jle·
cropolele perioadei scitice din interiorul, sau din afara arcului car.patic,
din care va lua naştere ceaşca dacică specifică şi caracteristic~. Această lipsă totală se datoreşte fonrte probabil întîmplării, pentru că
27

I. H. Crişan, Ce ram ic a daco-getică.
Ibidem, pi. VII, 2, 6.
2
" M. Rusu şi colaboratoni, în Materiale, VIII, 1962, p. 163, fig. 7, 4; I. H. Crişan,
-Ceramica daco-getică, pi. VII, 3.
3
.
" S. Morintz, în Dacia, N. S. I, 1957, p. 122, fig. 2'6, Materiale, VI, 1959, p. 233,
28

fig. 2/2.
31

Al. Vulpe, în Materiale, V, 1959, p. 236, fig. 2/4.
A. Benadik, op. cil., fig. 1/4. Un mormînt de incineratie în care s-a găsit mi.mai ceramică hallstattiană şi de tip La lene a fost descoperit în Boemia, L. Jonsovă, în
AR, XII, 4, 1960.
33
K. Horedt, Millellalenezeilliche Siedlungen aus Siebenbiirgen, în Studien aus
Alteuropa, II, Kăln, Graz, 1965, p. 59, fig. 517 şi fig. 10,'6, 8.
•
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ceaşca de acest tip o gas1m, după
punzătoare necropolei. Ea este, de

cum vom arăta, în aşezarea coresasemenea, prezentă în alte cimitire
contemporane, total sau numai în parte, cu necropola de la Ciumeşti.
Pe baza celor arătate pînă acum putem conchide că în necropola
cie la Ciurneşti autohtonii daci foloseau ca recipiente funerare, în prii1cipal, cîteva forme ceramice proprii, ca vasul bitronconic cu proeminenţe, strachina cu buza evazată şi cana cu o toartă supraînălţată.. La acestea trehuie să adăugăm vase de evidentă factură celtică, cum este cann
lucrată cu roata găsită în interiorul urnei mormîntului nr. 5, sau vasele
din mormintele 21, 25, 31 şi 37. Mai trebuie apoi menţionat faptul că
s-au imitat şi forme celtice în manieră proprie de caracter hallstattian,
după cum o dovedeşte vasul-urnă a mormîntului nr. 5.
Anu.liza tipologică şi comparativă a ceramicii autohtone ne f urnizează, pe lingă un criteriu de selectare din punct de vedere etnic şi
indicii asupra cronologiei mormintelor în care a fost descoperită. Astlel, vasul folosit ca urnă în mormînlul nr. 35, aşa cum spuneam, păs
trează toate caracteristicile
esenţiale şi specifice
pentru sec. VI-V
î.e.n. Se deosebeşte destul de mult de celelalte exemplare cunoscute ale
tipului in discuţie găsite în necropolele celto-dacice din Transilvania,
sau din afara ei. Admiţînd o prelungire mult întîrziată a variantei vasului bitronconic căreia îi aparţine exemplarul din mormîntul 35 data1 E:a acestuia nu poate fi coborîtă mai mult decît începutul sec. III î.e.n.
Pa parcursul primei jumătăţi a veacului III întîlnim deja vase bitronconice mult evoluate cum sînt de exemplu cele de la Dezmir şi Blaj~
înscrise deja din plin pe linia de evoluţie a acestui tip spre forma finalizată în vasul piriform din faza clasică a ceramicii daco-getice. Aceeaşi datare timpurie ne este indicată şi de cănile cu o toartă, prevăzute cu caneluri
şi proeminenţe, de formă şi factură pregnant hallstattiană, care se întilnesc mult evoluate în necropolele de la Apahida şi Sanislău, sau în
aşezarea de la Moreşti.
Din păcate pentru datarea mormintelor autohtone din necropola
ciumeşteană, în afară de criteriile tipologice şi comparative ale ceramicii nu avem alte dovezi. De aceea în privinţa încadrării cronologice d
mormintelor dacice care au în inventarul lor numai ceramică autohtoni
lucrată cu mina nu putem avea siguranţă deplină. Totuşi bazîndu-ne pe
criteriile expt;se putem susţine că mormintele 35 şi 22 b se datează la începutul sec. III î.e.n., iar mormîntul nr. 5 a cărui urnă imită o formă celtică ar putea fi ceva mai tîrziu. Aceeaşi datare, sec. IV-III î.e.n. a fost
propusă şi pentru mormintele similare descoperite în cîmpia Tisei.

II
CERAMICA DACICA DESCOPERIT A IN

AŞEZARE

Incă în prima campanie de săpături efectuată în anul 1962 la Ciumeşti a fost identificată aşezarea corespunzătoare necropolei. Ea este situată la aproximativ 600 m în direcţia VSV de cimitir, la locul numit

„Tokos", în apropierea crescătoriei de păsări a C.A.P.
https://biblioteca-digitala.ro
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In total au fost dezvelite pînă acum un număr de opt locuinte, 34 fărci
ca aşezarea să fi fost cercetată în întregime. Urmează ca în campdniile viitoare să se stabilească întinderea aşezării şi să se dezvelească noi locuinţe a căror inventare ar putea modifica unele dintr~
concluziile noastre trase pe baza materialului pînă acum cunoscut.
Pe baza celor opt locuinţe descoperite, putem spune că în aşezareil
de la Ciurneşti se foloseau bordeie săpate nu prea adînc în pămînt, de
formă patrulateră, mai mult sau mai puţin exact, de dimensiuni relativ modeste (vezi fig. 8). In toate cele opt bordeie s-a qăsit o cantitate,

Fig. 8. -

Profilul bordPiul.ii nr. 2 dezvelit în campania 1964.

34
Trei în campania 1962, săpăluri M Rusu, trei in campania 1964, săpături con·
duse de Vlad Zirra şi două în campania 1965 săpăluri conduse de noi.
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mai mare sau mai mică, de ceramică autohtonă lucrată cu mina sau la
roată, alături de o abundentă ceramică celtică şi diferite piese de metal
ca fibule, fm.nfeci, cuie, etc. Proporţia ceramicii autohtone faţă rl.e cea
celtică este diferită de la bordei la bordei, atingînd valori cuprinse între
10-20 la sut<l şi 40-50 la sută, sau chiar mai mult. Trebuie menţionat
că ceramico autohtonă nu lipseşte din nici un bordei cunoscut pînă
acum.
In cadrul de faţă pe noi ne interesează şi ne vom ocupa numai de
ceramica autohtonă şi numai incidental vom face referiri la alte materiale descoperite în cadrul aşezării, numai atunci cînd acestea contribuie la lămurirea unora dintre problemele pe care le vom discuta.
De lei început trebuie să spunem că în totalitatea ei ceramica descoperită în cele opt locuinţe este păstrată fragmentar, fără să poată fi
refăcut în întregime, nici măcar un singur vas. Pe baza fragmentelor
păstrate am încercat totuşi reconstituirea mai multor forme la care detaliile pot să nu fie exacte, dar forma ca atare, credem că este cea
bună. fiind vorba de reconstituiri, uneori făcute pe baza unor fragmente destul de mici, caracterul ipotetic al reconstituirilor se impune şi el
nu ne scapă. Am făcut totuşi aceste reconstituiri, de ce n-am spune-o,
îndrăzneţe, pentru a face mai accesibilă înţelegerea tipologiei ceramicii care prin definiţie este greoaie şi complicată, comportînd întotdeauna discuţii. Reconstituirile le-am făcut şi cu gîndul că ne-;pecialiştilor
în problemă le sînt mai accesibile. Am lăsat întotdeauna să se vadă
clar cit se păstrează din vas şi cit aparţine reconstituirii noastre, avînd
astfel conştiinţa împăcată că nu înşelăm pe nimenea chiar caca depă
şim limita reconstituirilor obişnuit folosite.
Ceramica dacică din aşezarea de la Ciumeşti, după tehnica în care
a fost lucrată, poate fi împărţită în două mari categorii şi anume:
I. Ceramică lucrată cu mina şi
II. Ceramică lucrată cu roată.

I. Ceramica

lucrată

cu mina

. VLa rî?dul ei ceramica lucrată cu mina se poate grupa în: A. ceramica rudimentară, neglijent modelată din pastă cu multe impurităti şi
B. ceramică fină, mult mai îngrij-it foăcută din pastă mai omogenă şi
acoperită de obicei în exterior cu slip lustruit. Uneori slipul este aşa
de puternic lustruit incit are luciri metalice.

A.

Ceramică rudimentară.

Ceramica rudimentară cantitativ este cea mai numeroasă, am putea spune în covîrşitoare majoritate, reprezentînd aproximativ 60-70
la .sută din totalul ceramicii lucrată cu mîna găsită în cele opt bo!de1e.
Ca amănunte tehnice de lucrarea ceramicii menţionăm că se folo
sea c~ degresant ~isip cu granule mai mari sau mai mici şi cioburi pisate, iar arderea m general este neomogenă dînd culori diferite în
https://biblioteca-digitala.ro
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sectiune de la cenuşiu închis pină la negru sau de la galben la roşiatic.
Ca ornamente la această grupă se folosesc, în principal, cele în relief reprezentate de butoni sau proeminente de diferite forme (fig. 9-11 şi
fig. 13), apoi brîul în relief cu alveole, sau în sfîrşit şiruri de alveole
adincite ori crestături. De cele mai multe ori brîiele în relief cu alveole sau şirurile de alveole şi crestături unesc între ele proeminente
de diferite forme şi dimensiuni. Mai trebuie menţionat apoi un ornament alcătuit din striuri paralele neregulate cunoscut sub numele de
„ornament făcut cu mătura" care apare pe cîteva fragmente ceramice lucrate cu mina, fără să ştim cărei forme de vas anume aparţin. Ornamentul este bine cunocut la ceramica rudimentară din faza clasică
a ceramicii daco-getice.
In ce priveşte repertoriul formelor care apartin acestei qrupe de
ceramică, dedus din fragmentele păstrate, trebuie să spunem că el nu
este prea bogat, reducîndu-se doar la trei forme principale si anume:
vasul cu profil aproape drept, strachina şi ceaşca cu o toartă
1. Vase cu profil aproape drept. (fig. 13).
Vasul cu profil aproape drept este forma cea mai frecventă a aşezaru
de la Ciumeşti, cunoscut din numeroase exemplare găsite în fiecare locuinţă. Din punct de vedere al tehnicii de confectionare trebuie ·:;ă remarcăm că majoritatea exemplarelor aparţin grupei A, dar se întîlnesc
şi exemplare îngrijit
lucrate şi acoperite cu slip 1 ustruit deci, apartinînd grupei B. Vasul cu profil aproape drept este o formă bine cu11oscutd şi larg răspîndită în toate aşezările daco-getice apartinînd fd~~f!i l
şi IJ, atît în cele din interiorul, cit şi î11 cele din afara arcul11i carpatic. El îşi are originile încă în epoca bronzului, se întîlneşte apoi pe parcursul Hallstatt-ului timpuriu, mijlociu şi final. Vasul cu profil aproape drept este prezent în necropolele perioadei scitice sau în a:;;ezările
sec. V-iV î.e.n„ ca de exemplu în marea cetate de pămînt de la Stîn3
ceşti, sau în aşezarea de la Cluj-Mănăştur din Transilvania. ;;
In ce priveşte analogiile vasului cu profil aproape drept ele sint
foarte numeroase dar ne vom rezuma a cita doar cîteva dintre staţiu
nile daco-getice cele mai reprezentative, cum este de exemplu cea de
la Poiana unde forma în discuţie este bine cunoscută în nivelul 11 1 datat în sec. IV-III î.e.n.:ie Vasul cu profil aproape drept se întil11eşte
apoi în nivelul de sec. IV-III î.e.n. al aşezării de la Zimnicea, 37 cilu în
I. H. Crişan, Ceramica daco-getică.
R. şi E. Vulpe, op. cit., p. 285, fig. 30. Pentru dalarea nivelelor de la Poiana vezi
R. Vulpe şi colaboratorii în SCIV, II, 1951, p. 175-216 şi R. Vulpe, în Dacia, N. S.,
I, 1957, p. 156 şi urm.; Idem, în Istoria României, I ,1960, p. 230.
37 Pentru săpăturile de la Zimnicea, în cea mai mare parte a lor inedite
vezi
C. Bolliac, în Trompeta Carpaţi/or, XII, 1137, 20 iunie 1874, şi I. Nestor, în Studii, I,
1949, p. 117-125; SCIV, I, 1950, p. 94. Referitor la încadrarea cronologică a vaselor
provenite din săpăturile lui Bolliac şi păstrate în Muzeul National de Antichităti, precum şi asupra stratigrafiei de la Zimnicea am primit informaţii de la prof. I. Nestor şi
D. D. Alexandrescu, cărora le mulţumim şi pe această cale.
3s

3&
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Fig. 12. -

Fragm en te ceramice
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https://biblioteca-digitala.ro

{
I

I

I

..

I

I
I

2

___,

I

I

'\ \

I

J

'

I

I

'

o

I
I

I
I

'

I

I

I

I

I

I

I!
L.. _____ / /

8

----

I
I

I

L_---1---.....;

.- .
J

I
I
I

I
I
I
I
I

I

,
___ ,,,,,
fig. 13. -

I

I

I

I•

I

I

-----~

Vase cu profil aproape drept reconstituite ce baza fragmentelor descoperite
în aşezare.
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stratul cel mai vechi al aşezării daco-getice de la Piscul Crăsani. 33
Vasul cu profil aproape drept este frecvent întîlnit în a:?ezărik~
Latene mijlocii din Transilvania, ca de exemeplu în cea de la Moreşti 39 ,
sau în cea de la Cicir, corn. Mîndruloc, r. Arad, reg. Banat, recent descoperită,40 sau în necropola de incineraţie de la Ghenci.H
Pentru forma pe care o discutăm, în afară de prnfilul aproape drept.
mai este caracteristic gura largă, cu muchea buzei obişnuit rotunjită sau
tl:.ială <lrept şi apoi faptul că ornamentele, constînd din proeminente c;au
l'utoni ele diferite forme, brîuri în relief, sau şiruri de alveole ori crestă
turi, se găsesc plasate la mică distanţă sub buză.
Mai trebuie să menţionăm că pe unele fragmente apare deja butonul
Il_)tund in relief, cu sau fără alveolă, pe deplin format, care Vd constitui
unul dintre ornamentele tipice si specifice ale ceramicii daco-qetice din
fazo cla.:;;ca (vezi fig. 1017, 14, fig. 13'8) .
. Din vasul cu profil aproape drept, prin strîmtarea gurii, arcuirea pereţilor, evazarea buzei şi micşorarea fundului, va lua naştere bine cunoscuta formă întîlnită sub numele de vas în formă de borcan din faza
clasică a ceramicii daco-getice. In aşezarea de la Ciumeşti, alături de
numeroase fragmente provenind de la vase cu profil aproape drept sau
rotunjit, cu caracteristica gura largă şi buză neprofilată, întîlnim şi un
fragment care provine de la un vas descoperit în bordeiul l, campania
1964, de culoare roşiatic, care are deja gura mai strînsă, buza profilată
uşor evazată spre exterior şi, în sfîrşit, pereţii arcuiţi (fig. 1313). Acest
vas ne dovedeşte că procesul de transformare a formei tipic hallstattiene, în forma bine cunoscută din faza clasică este în curs. Că procesul
este la început ne-o dovedesc numeroasele fragmente aparţinînd încă
formelor caracteristic hallstattiene, pe cită vreme forma evoluată constituie încă o raritate.
In privinţa dimensiunilor tipului de vas cu profil aproape drept putem spune că cele mai numeroase sînt exemplarele mijlocii, dar se cunosc şi fragmente aparţinind unor vase de dimensiuni mari şi mici. Deci,
în aşezarea ciumeşteană au fost descoperite numeroase fraqmente aparţinînd vasului cu profil aproape drept, lucrate cu mina dih pastă poroasă, sau de bună calitate şi acoperite cu slip lustruit. Alături de formele
tipic hallstattiene întîlnim şi exemplare care au gura strînsă, buza profilată şi pereţii arcuiţi. forme specifice pentru faza clasică. Acestea dovedesc transformarea vechii forme ceramice hallstattiene în cea bine
cunoscută din sec. I î.e.n. I e.n.

38 I. Andrieşescu, Piscul Crăsani, p. 31 şi urm. In legătură cu staţiunea de la
Piscul Crăs<mi precizările cronologice le face V. Pârvan, Getica, p. 178-182, care pe
baza amforelor thasiene, a celor din Cnidos şi 11 ceramicii attice, datează începutul
aşezării ipotetic în sec. IV î.e.n. şi cu siguranţă la începutu] sec. III. î.e.n.
D K. Horedt, op.cit., fig. 4, 6.
4" Săpături conduse de noi în toamna anului 1965.
41 I. H. Crişan, în. AM.N, I, 1964, fig. 7. 2, 4, 7.
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Străchini.

foarte frecventă în bordeiele de la Ciumeşti este stramina, în cele mai multe cazuri din pastă bună şi acoperită în exterior cu slip lustruit, ajungînd chiar la luciu de aspect metalic. Nu lipsesc însă, nici străchinile lucrate din pastă poroasă. Dat fiind faptul că marea majoritate a fragmentelor provin de la exemplare
ingrijit lucrate, cu străchinile ne vom ocupa în cadrul grupei următoare
căreia la aparţin.
3.

altă formă
lucrată cu

Ceşti

cu o

toartă supraînălţată.

Remarcam atunci cinci am vorbit despre ceramica autohtonă descoîn necropolă, lipsa totală a ceştilor. In cele opt bordeie cunoscute
pină acum nu se poate vorbi de o absentă totală a acestei forme, pentru că
un exemplar s-a găsit în bordeiul B din campania 1962. Este vorba doar
de o singură piesă, fără să existe alte fragmente ce ar putea fi atribuite
acestei forme.
Ceaşca descoperită în bordeiul B, 1962 (fig.
14) se păstrează fraqperită

Fig. 1..J. -

Ceaşcă

(1962),

cu o

toartă

lucrată

din bordeiul B

cu mina.

mentar, în sensul ca 11 lipseşte toarta ale cărei urme de insert ie sînt
perfect vizibile. Acestea arată că ea a fost destul de masivă şi uşor supraînălţată, pornind chiar din buza vasului şi terminîndu-se puţin deasupra fundului. Ceaşca a fost lucrată din pastă cu multe impurităţi şi
rău arsă. Ea este de culoare cenuşiu-neagră cu pete deschise ajunqînd
pînă la brun-gălbui. Muchea buzei este rotunjită, iar pereţii uşor oblici.
Gura ceştii este foarte largă şi fundul nu are nici o profilare.
Dimensiuni: înăltimea 0,051 m, diametrul gurii 0,10 m, diametrul fundului 0,075

m, grosimea peretilor 0,007 m.
Ceaşca

din bordeiul B a aşezării de la Ciumeşti îşi are originea în
cu o toartă supraînălţată, formă bine cunoscută în
necropolele perioadei scitice. Ea reprezintă ultima verigă în lanţul evolutiv al acestei forme care va da naştere bine cunoscutei ceşti dacice,
formă tipică şi specifică pentru daco-geţi. 42 In evoluţia acestei forme ceceaşca hallstattiană

4
t Idem, Ceaşca dacică, Contribufie la cunoaşterea culturii materiale şi a istoriei
daci/(Jr, în SCŞ Cluj, \'I, 3-4, 1955, p. 127-157.

https://biblioteca-digitala.ro

33

MATEfilALE DACICE

ramice lipsea pină acum ultima formă premergătoare, relativ bine datată, care anunţă îndeaproape ceaşca dacică din faza clasică, fără să fie
totuşi o ceaşcă dacică pe deplin constituită.

B. Ceramica fină.
In această grupă am încadrat ceramica îngrijit lucrată cu mina, din
pastă cu puţine impurităţi, în general mai omogen arsă decît cea apar1inind grupei precedente şi acoperită în exterior cu slip lustruit uneori
cu luciu metalic. Ca degresant se foloseşte obişnuit un nisip Hn qranulat, iar cioburile pisate se întî'.nesc rar. Repertoriul formelor dedus din
fragmentele păstrate este şi de data aceasta destul de sărăcăcios reducindu-se doar la: vasul bi tronconic cu proeminenţe, strachina, cana cu
o toartă şi vasul cu profil aproape drept.
Culoarea ceramicii aparţinînd acestei grupe este neaqră, brun-qăl
buie sau roşiatică. In ornamentica folosită la această grupă ceramică
menţionăm, pe lingă motivele comune cu grupa precedentă, existenţa
canelurilor verticale, paralele, de bună factură hallstattiană care acoperă in cea mai mare parte suprafaţa vasului (fiq. 10 10).
1. Vase bitronconice cu

proeminenţe.

Cu toate că nu ni s-a păstrat nici un vas întreg, prezenta acestei forme ne este dovedită de numeroasele fragmente provenind de la vase
mari prevăzute cu proeminenţe conice aplatizate (de ex. fig. 10 8, 13).
întru tot:Jl asemănătoare, atît ca tehnică de executare cit şi ca culoare
şi formă, cu vasele bitronconice păstrate întregi in necropolă. Existenţa fragmentelor în discuţie dovedesc, pe lingă alte materiale, contemporaneitatea, sau mai bine zis legătura directă dintre necropola şi aşe
:zarea de la Ciumeşti.
Din µăcate, fiind vorba doar de fragmente destul de mici, nu putem
reconstitui, ori cit am fi de cutezători, nici măcar ipotetic variantele
vasului bitronconic cu proeminente cărora le aparţin fraqmentele. Există doar o singură excepţie cînd datorită faptului că s-a păstrat o bucată
mare din buză şi din gîtul vasului am putut reconstitui o formă (fiq.
13 l O). Menţionăm şi de această dată că reconstituirea noastră este doar
ipotetică şi se prea poate ca dimensiunile propuse să nu fie exacte. Socotim i!lsă, pe baza experienţei cumulate că forma este cea bună. Fraqmentul pe baza căruia am făcut reconstituirea s-a găsit în bordeiul B a
campaniei 1962. Vasul este ele culoare gălbuie şi a fost ornamentat pe
qit cu un decor în relief, de forma unei mari virgule. Diametrul qurii
;_a putut stabili, el este 0,22 m.
Vase care au pe git un ornament ele felul celui ele la Ciumeşti, lucrate în aceeaşi manieră şi care au diametrul gurii aproximativ acela<
se cunosc din necropola de la Dezmir (fig. 26), ele la Doboşeni şi de la
Zimnicea. 4 ' Pe baza acestora am putut reconstitui forma vasului clin bor4

~

Idem, Ceramica

daco-getică,

pi. XXVI, 4,

şi

fig. 15,2.
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deiul B de la Ciumeşti, de;;i nu ni se păstrează decit un fraqment care
analogiile citate n-ar fi fost suficient pentru reconstituirea formei.

fără

2.

Străchini

(fig. 15).

Alături de vasele cu profil aproape drept, străchinile lucrate
cu
mina sînt cele mai numeroase vase, prezente şi ele în fiecare bordei descoperit µînă acum din aşezarea ciumeşteană. Am spus mai înainte că în
marea lor majoritate străchinile sînt lucrate îngrijit din pastă de bună
calitate şi sînt acoperite cu slip lustruit de culoare neagră, cenuşiu închisă, brnnă sau roşiatică. Nu lipsesc însă nici exemplarele lucrate din
pastă poroasă, dar cantitativ mai puţine decît cele ale grupei B.
Pe baza numeroaselor fragmente păstrate am putut reconstitui toate tipurile şi variantele de străchini lucrate cu mina ale aşezării de la
Ciumeşti (fig. 15). In primul rind se impune constatarea că din aşezare
lipsesc străchinile cu buza mult evazată spre exterior, prezente în necropolă şi că predomină străchinile cu buza,
mai mult sau mai puţin,
curbată spre interior. Tipul de strachină cu buza curbată spre interior
este bine cunoscut în perioada scitică, atît în Transilvania cit şi în afara
lanţului carpatic. Străchinile din perioada scitică continuă pe cele vechi
hallstattiene. In ce priveşte dimensiunile străchinilor ele sînt foarte variate, de la exemplare mici care măsoară abia 10-20 cm. diametrul qurii, pînă la exemplare ce ating pînă la 38-40 cm. diametrul gurii.
Din punct de vedere tipologic străchinile din aşezarea ciumeşteană
pot fi grupate în patru variante, în care se integrează toate fraqmentele
cunoscute pînă acum.
Varianta 1

In această variantă am grupat străchinile cu buza foarte puţin
curbată spre interior, sau chiar dreaptă, care
au drept caracteristică
principală un „umăr", mai mare sau mai mic (fig. 15'1, 9, 10). La unele
exemplcre se mai păstrează proeminenţele conice aplatizate caracteristice pentru străchinile din necropolele perioadei scitice, (fig. 15 '10).
Proeminentele aplicate la baza „umărului" străchinii, în punctul ei de
maximă

dimensiune, sînt foarte rar întîlnite, predominante fiind stră
chinile fără nici un fel de ornament.
Varianta 2
Am grupat în această variantă străchinile care au muchea buzei
puţin îngroşată, uşor răsfrîntă în exterior, sau uneori curbată în interior. Unele exemplare au pe faţa internă, una sau două fatete (fiq. 15/4,
6), în celelalte privinţe fiind întru totul asemănătoare cu străchinile
grupate în varianta precedentă.
Varianta 3.
In variata 3 am grupat străchinile cu profil rotunjit, de aspectul
unor boluri, în general de dimensiuni relativ mici. Ele au muchea buzei
uşor rotunjită (fig. 15 2-3, 5), uneori prezentînd o uşoară profilare a
porţiunii superioare, în genul unui gît scurt.
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Varianta 4.
Străchinile

grupate în această variantă au muchea buzei uşor îniar profilul este de asemenea, rotunjit, de aspectul
semisferei tăiate. Asemenea străchini, lucrate cu mîna, imită fără îndoială străchinile celtice mergînd uneori chiar pînă la redarea unor detalii. Aşa este de exemplu o linie adîncită situată sub buză, în exterior. In
acest sens este elocvent un fragment de la o strachină descoperit în
bordeiul nr. 1 din campania 1964. Fragmentul este de culoare negru-brună acoperit cu slip puternic lustruit, lucrat cu mina, din pastă cu puţine
impurităţi. Strachina căreia i-a aparţinut fragmentul în discuţie a avut
diametrul gurii de 0,26 m (vezi fig. 15 7).
groşată şi rotunjită,

,
--~

___ ..,,

e

V

-----

D

Fig. 15. -- Străchini lucrate cu mina reconsliluite pe baza fragmentelor desr.operite
în aşezare.
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Primele trei variante ale străchinilor sint bine cunoscut~ în aşez~
rile daco-getice din interiorul. sau din afara arc:ilui car?atic, ap~r.ti
nind fazei I şi II. Ne mulţumim aici a cita doar citeva dmtre aşezanle
in care au fost descoperite asemenea străchini ca d~ e~.e~plu cea de la
Poiana, Piscul Crăsani, Zimnicea, Stînceşti, Lunca Crnn~ dm _afara arc~
lui carpatic şi pe cele de la Moreşti, Cicir sau Mediaş dm Transilvania.
Demn de relevat ni se pare faptul că pe lîngă străchinile proprii tradiţionale, se imită cu mina, în tehnică de pregnantă factură hallstattiană, strachina de tip celtic. O analogie bună pentru asemenea imitaţii o
constituie strachina folosită drept capac de urnă în mormîntul de la
Hărman. 4 ·•

Tot în cadrul străchinilor trebuie să discutăm o formă mai puţin cocare imită, după toate probabilităţile, vasul grecesc de tip Iebesdin metal sau ceramică. Este vorba de un căzănel cu torti torsionate
plasate vertical, adică trase din peretele vasului, şi mărqinite de cite
două proeminente conice.
In bordeiul 3 dezvelit în campania 196-1 s-au descoperit două torti
masive, orizontale, fără orificiu şi fără torsionare, avînd aspectul unor
mari butoni ap' atizaţi, mărginiţi de cite două mici proeminente conice(fig. 11 2-3 şi fig. 12136-37). Tortile sînt lucrate cu mina d:n pastă de-bună calitate şi acoperite cu un slip puternic lustruit de culoare neqru.
Cele două torti provin ele la acelaşi vas şi imită, destul de stîngaci, după părerea noastră, tortile verticale torsionate, mărginite şi ele de cite
două mici proeminente conice caracteristice vaselor greceşti de tip
lebes. Pînă acum asemenea torti care imită pe ce e qreceşti se cunoşteau din aşezarea de la Slimnic şi eventual din aşezarea de la
Moreşti. Tortilor verticale de la Moreşti le lipsesc proeminenţele conice marginale specifice, de asemenea şi torsionarea.
Pe teritoriul tării noastre vasele greceşti lucrate cu roata din pastă
cenuşie, prevăzute cu torti verticale torsionate mărginite de mici proeminente conice, imitînd lebes-ul de metal se cunosc. de la Histria, provenind dintr-un nivel datat în sec. V-IV î.e.n. 46 , apoi din mormintelegetice ele la Zimnicea, dCJtate în sec. IV-III î.e.n., 47 din necropolele autohtone de la MurighioJ 4A şi Satu Nou. 49 Am citat doar cîteva analoqii
pentru a putea arăta că vasele greceşti lucrate din pastă cenuşie cu roata de tipul acum în discuţie, prezent în cetăţile qreceşti de pe litoralul
nostru se răspîndesc şi în lumea geto-dacică. Dar, în lumea qeto-dacilormună

46

44

4
4

"

Idem, Morminte inedite, p. 103, fig. 8 I.
K. Horedl, op. cit„ p~. 511. 4, fig. 4, 6-7.

G !Jn fragment dintr-1111 as0menea vas a fost descoperit de exemplu in sectorul
Z. 2 în C:!mpania 1959 (pihlrat în Mz. Naţional de Ani. inY. nr. V, :W210). Informatit
M. Coja.
47
Istoria Rom<ini<·i, 1, 1!160, p. 222; fig. 51 1.
4
" E. Bujor, in SCi\', VII, 1956, p
248, fig. 7
49
B. Mitrea ~i colaboratorii. (în Materiale, VII. 1961. p. 285, fig. 3 5.
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nu se cunosc numai vasele greceşti originale ci şi imitaţii făcute cu mîna după asemenea modele, mai mult sau mai puţin izbutite. Asa sînt cele
descoperite în marea aşezare de la Poiana provenind din nivelul datat
51
în sec. IV-III î.e.n. 50 sau în aşezarea de la Piscul Crăsani. In Transilvania. imitaţiile făcute cu mina după vasul grecesc de tip lebes se cunoşteau incă înainte de venirea celţilor, după cum o dovedesc piesele
descoperite în aşezarea de la Slimnic.:;~ Ele vor continua să fie lucrate
şi după venirea celţilor. Torţile de la Slimnic sint imita\ii mult mai reuşite decît cele de la Ciumeşti sau de la Moreşti.
Aşadar, în aşezarea de la Ciumeşti s-au descoperit numeroase fraqmente de străchini, lucrate cu mina, reprezentînd diferite tipuri şi variante ale acestora, unele sint forme autohtone străvechi. iar altele imită străchinile celtice, sau vase qreceşti. Trebuie să subliniem faptul cei
cele mai multe fragmente provin de la străchini de tip autohton si că
imitaţiile după model celtic sau qrecesc sînt rare.
3. Vase cu profil aproape drept.
Această formă ceramică am discutat-o în cadrul qrupei precedente,
aici ne riimîne doar să spunem că există vase cu profil aproape drept,
lucrate îngrijit din pastă de bună calitate şi acoperite cu slip lustruit.
Inainte de a încheia consideraţiile privitoare la ceramica autohtond
lucrată cu mina din aşezarea ciumeşteană socotim necesar să amintim
că în locuinţele dezvelite pînă acum s-au qăsit destul de multe fusaiole
de lut ars, lucrate cu mina. Cele mai multe sînt de formă bitronconică
(fig. 16/1, fig. 12124, 26, 28, 30 şi 35, iar altele tronconice lfig.
1612, fig. 12 32). Unele sînt ornamentate cu linii incizate paralele (fiq.
12 30), Asemenea fusaiole au fost descoperite în număr mare şi în aşe
zarea de la MorestV 1
Mai menţiomăn o placă rotundă, tot de lut ars, lucrată cu mina, cu
diametrul de 8 cm. şi 1 cm. grosime, perforată, pentru care nu cunoaş
tem analogii şi a cărei utilizare momentan ne scapă.
II.

Ceramică autohtonă lucrată

cu roata.

Atît în necropola cit şi în aşezarea de la Ciumeşti s-a descoperit o
mare cantitate de ceramică celtică lucrată cu roata, de forme şi procedee tehnice bine cunoscute în lumea celtică. Pe lingă această însă, în cîteva bordeie ale aşezării s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu roata, dar substanţial deosebite de ceramica celtică, care pot fi atribuite
autohtonilor daci ce şi-au însuşit tehnica nouă superioară, în acest caz,
de la celţi. Iată descrierea fragmentelor.
50

R.-E. Vulpe, op. cil., p. 285, fig. 31 5.
I. Andrieşescu, op. cit„ fig. 77.
52
ln 1lescoperirile făcute la Slimnic lipseşte cu desavirştre ceramica sau alte
.obiecte ceitice ceea ce dovedeşte că aşezarea se datează anterior venirii celţilor în
Transilvania şi deci, mai devreme decît Latene-ul mijlociu cum greşit încadra.;;e aceste
descoperiri K. Horedt, op. cit., p. 60.
S3 K. Horedt, op. cit., fig. 8.
51
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ObiPL te c1 ... lut ars descoperile in aşezare.

1. Fragment (fig. 17 3) descoperit în bordeiul 1 din campania 1964_
El apar (ine unui vas cu profil aproape drept şi cu gura larqă. Diametrul
gurii s-a putut stabili cu certitudine şi măsoară 0;19 m. Ciobul este de
culoare cenuşie deschisă, a fost lucrată cu roata, ale cărei urme sînt
perfect vizibile mai cu seamă în interior. Pasta este cu multe impurităţi,
iar arderea neomogenă. Ca degresant, pe lingă nisip, s-au folosit şi cioburi pisate. Fragmentul este ornamentat cu un şir de alveole adîncite
unite între ele cu o bandă de linii paralele incizate realizată cu un instrument dinţat.
2. Fragment (fig. 1711) descoperit tot în campania 1964, însă în. bordeiul nr. 2. El pro\·ine dintr-un vas de dimensiuni mari, este de culoare
https://biblioteca-digitala.ro
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Fragmente ceramice clacice lucratP Iii

roată

din

aşezare.

cenuşiu-deschisă şi a fost lucrat cu roata din pastă cu multe impurităţi.
Ciobul e~te ornamentat cu un buton masiv în relief, de formă patrulateră.

3. Fragment (fig. 1712) de la gura unui vas de dimensiuni mijlocii,
de culoare cenuşiu deschisă, lucrat din pastă, de data aceasta cu mai
puţine impurităţi şi mai bine ars. Fragmentul a fost clescoperti în bordeiul nr. 5 din campania 1965.
· Mai trebuie să menţionăm un fragment provenind de la o strachină
descoperit tot în campania 1965, în bordeiul nr. 5 (fig. 1518). Fragmentul
este de culoare cenuşiu-deschisă, lucrat din pastă impură foarte probabil, cu roata. Incadra:rea acestui fragment în categoria ceramicii autohtone lucrată cu roata am făcut-o cu o anumită rezervă pentru că urmele
roţii olarului nu sînt destul de clar vizibile, deşi toate celelalte elemente
ca, culoare, pastă, pledează pentru această încadrare. Forma străchinii
este cea celtică, însă am arătat că se imită asemenea forme şi în tehnică tradiţională hallsattiană cu mîna.
Că fragmentele ceramice mai sus descrise aparţin geto-dacilor, în
sensul că ei au fost cei care le-au lucrat, vine să ne-o dovedească, pe
lingă formele ceramice autohtone cărora le aparţin şi observaţii, să zicem, de ordin tehnic. Pasta, lutul din care au fost lucrate fragmentele la
roată este identică cu cea a vaselor dacice făcute cu mina. Ca degresant s-au folosit, pe lîngă nisip cu granu1e mari şi cioburi pisate. Or, în
https://biblioteca-digitala.ro
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uasta ceramicii celtice lucrată cu roata lipsesc cu totul cioburile pisate.
La aceasta se poate adăuga şi arderea deosebită care dă culoarea cenuşiu-deschisă, în cazul ceramicii dacice şi cenuşiu cu tonalităţi închise,
în cazul celei celtice. Culoarea însă nu poate constitui un criteriu selectiv ctecisi\· ştiut fiind faptul că ea este determinată de ardere şi poate
varia, în cadrul aceluiaşi cuptor, de la o şarjă la alta.
Fragmentele ceramice descrise prezintă o importantă deosebită contribuind Ia elucidarea problemei începutului lucrării ceramicii cu roata
la daco-geţi şi legat de aceasta, Ia problema începutului epocii Latene
în tara noastră.
In ultima vreme în literatura noastră de specialitate s-a emis păre
rea, susţinută în primul rînd de către D. Berciu, conform căreia daco-qe1ii de pe o anumită parte a teritoriului tării noastre ar fi lucrat ceramică cu roata încă de la mijlocul sec. V, î.e.n., dacă nu şi mai devreme
deoarece da tarea aşezării de la Alexandria a fost prea mult coborită.
Pe acest criteriu s-a susţinut că dezvoltarea social-politică a triburilor daco-getice n-ar fi fost unitară, existînd teritorii avansate în contrast cu altele rămase în urmă.;; 4 Producerea ceramicii la roată, semn sigur al epocii Lat"ene, la o dată aşa de timpurie are implicaţii de ord-in
istoric deosebit de importante şi prezintă într-o lumină deformată dezvoltarea societăţii daco-getice. Nu este cazul şi locul aici să combatem
în amănunte teoria lui D. Berciu,· sau a altor autori care au adoptat teza
începutul timpuriu a Lat~ne-ului pe teritoriul ţării noastre. 55 Ne mulţu
mim doar să spunem că recent acad. Em. Condurachi a arătat pe
bună drept<::te netemeinicia acestei teze şi că de lucrarea la roată a
ceramicii de către autohtoni daco-geţi nu poate fi vorba decît din jurul
anului 300 î.e.n., cind se trece cu adevărat la epoca Latene." 6 La arqurnentele temeinice ale acad. Em. Candurachi mai putem adăuqa constatarea că înainte de anul 300 î.e.n. în nici o descoperire făcută pe teritoriul tării noastre nu găsim forme autohtone, tradiţionale, lucrate cu roata, ci numai forme greceşti. Este cu totul neverosimil ca daco-qeţii să
se încăpăţîneze mai bine de un secol în a-şi lucra formele ceramice proprii şi specifice cu mina, în manieră hallstattiană, şi să lucreze numai pe
cele străine în noua tehnică superioară. Că lucrurile nu stau -aşa o dovedesc printre altele şi fragmentele lucrate cu roata din aşezarea de la
Ciumeşti. Iată că încă de la primele încercări de adoptare a noii tehnici,
evident superioară, se transpun la roată forme proprii tradiţionale, cum
este vasul cu profil aproape drept sau cel cu butoni patrulateri masivi.
Că la Ciumeşti este vorba doar de începutul adoptării noii tehnici o dovedeşte, Ile lînqă cantitatea mică de ceramică lucrată cu roata şi faptul
4
'
n Berciu, Sînt gefii traci nord-dunăreni? Un asPecl arheologic al problemei,
în SCIV, XI, 1960, 2, p. 261 şi urm.; idem, Die Sie/lung der Geten im Lfchte der A.rchaologie, in Dricia, N. S„ V, 1961, p. 163-185.
.
55
Arqumenlele amănuntite le-am expus în Ceramica daco-getică.
50
E. Condura.:-hi, Problema apari/iei ceramicii Lat~ne în regiunea Dunării de ;os,
în SC/V. 16, 1, 1965, p. 43-50.
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se mai păstrează încă vechiul sistem de preparare a pastei, a lutului,
folosindu-se ca degresant cioburi pisate, amănunt caracteristic pentru
ceramica daco-getică lucrată cu mina.
Aşadar, în aşezarea de la Ciumeşti s-a putut surprinde începutul însuşirii de către dacii din Transilvania a tehnicii lucrării cer<.nnicii
cu
roata, învăţată fără îndoială de la celtii de aici cu care au convieluit.
Se pune acum problema datării acestui început. In ce ne priveşte
sintem dE: părere că necropola şi aşezarea de la Ciumeşti îşi au începutul în prima jumătate a sec. III î.e.n. In sprijinul acestei păreri, pe lînqă
faptul că mormîntul luptătorului celt cu coif se datează în jurul anului
300 î.e.n. 01 sau că unele piese de metal ca fibule de tip Dux timpuriu cu
terminaţia caudală nelegată de arc, or brătari ele bronz cu proeminente
mici (Hohlbuckelrinqe sau Nussringe) sau cele cu capetele înqroşa
te, se datează în Latene B";", ne sprijinim pe faptul că ceramica autohtonă este încă de pregnantă factură hallsattiană şi că cele mai multe tipuri de vase sînt abia intrate pe făgaşul evolutiei lor spre formele bine
cunoscute din faza clasică. Evolutia formelor ceramice pe tipuri şi variante poate fi astăzi urmărită pînă la maturizarea definitivă întîmplată
la sfîrşitul sec. II şi începutul celui următor.:;
Fibule de tip Dux cu partea caudală neprinsă de arc s-au descoperit
şi în aşezare, ca de exemplu, în bordeiul A din campania 1962 (fiq. 18).
0

Fig. 18. -

Fibulă

<ie bronz de tip Dux

descoperită

în

aşezare.

Asemenea fibule se datează în Latene B. In aşezare au fost descoperite
însă şi fibule cu partea caudală lipită, caracteristice Latene-ului C.
Această asociere ne sugerează sfîrşitul Latene-ului B şi începutul Latene-ului C, ceea ce în cronologia absolută ar însemna începutul sec III.
î.e.n.
57

M. Rusu, op. cit.
Cf. de exemplu W. Krămer, în Germania, 39, 1961, p. 32 şi urm.; Germania,
JO, 1962, p, 304-308.
9
_
~ Menţionăm că în bordeiul nr. 5 din campania 1965 am descoperit un vîrf d'c'
sa~~ilta d~ br_onz_ ~u. trei muchii .de lip scitic.Că vîrfurile de săgeti din bronz de tip
sc1t1c continua pma m epoca celtică o dovedeşte şi un exemplar descoperit în necropola de la Balşa. M. Roşh1, în Do/g. Cluj, VI, 1915, p. 19, fig. 1, 2.
58
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In ce priveşte datarea necropolei şi a aşezării de la Ciumeşti trebuie să spunem că după toate probabilităţile. ele conti1!"uă şi la în:ep~t~~
sec. II î.e.n. Deci, aşezarea şi necropola cmmeşteana s-ar data m lm11
mari în sec. III-II î.e.n. 6 0
Se pune acum problema cînd anume, în răstimpul destul de lung
al existenţei aşezării se poate plasa adoptarea noii tehnici de lucrarea
ceramicii cu roata pe care l-am surprins. Deocamdată, pe baza săpături
lor destul de reduse practicate în aşezare, unde nu s-au putut deosebi
locuinţe diferenţiate din punct de vedere crnnoloqic, la această problemă nu putem da un răspuns îndeajuns de satisfăcător. Este foarte probabil, ca daco-geţii să-şi fi însuşit foarte de timpuriu, adică la scurt timp
după venirea celţilor, tehnica lucrării ceramicii la roată. In acest sens
pledează faptul că dezvoltarea lor social-politică ajunsese la acel grad
care făcea cu putinţă, sau chiar cerea adoptarea noii tehnici. In orice
caz începutul surprins la Ciumeşti se va extinde treptat în aşa fel încît
în pragul dintre sec. II şi I î.e.n. ceramica lucrată la roată, nu din pastă
impură cum se făcea la început, ci din pastă fină, să se generalizeze şi
să fie descoperită din abundentă în toate aşezările daco-getice. Adoptarea tehnicii superioare în lucrarea ceramicii şi generalizarea acesteia
se întîmp!ă aproximativ în acelaşi timp pe întreaga suprafaţă locuită
de daco-geţi. Inceputul adoptării noii tehnici are loc în prima jumătate
a sec. III î.e.n. dar de o folosire pe scară largă, de o adevărată generalizare nu poate fi vorba decît spre sfîrşitul sec. II î.e.n., pînă atunci noua
ceramică. mai reprezenta încă o raritate. Inainte de sfîrşitul sec. II î.e.n.,
preponderentă, am putea spune în covîrşitoare majoritate, rămîne ceramica ha11stattiană lucrată cu mina.
Trecerea la epoca Latene a geto-dacilor s-a întîmplat aproximativ
în acelaşi timp fără să existe anumite regiuni mari rămase în turnă în
contrast cu altele avansate din punct de vedere al dezvoltării social-politice. Societatea daco-getică ca unitate etnică s-a dezvoltat pe tot parcursul istoriei sale unitar. Această unitate n-o concepem ca pe ceva rigid, în sensul să nu existe anumite diferenţe în cu'tura materială între
regiunile întregului teritoriu locuit de daco-geţi. Asemenea diferenţe au
existat fără îndoială dînd un anumit colorit specific al culturii materiale
dintr-o ar.urnită regiune. Aşa este ele exemplu prezenta masivă a mărfu
rilor de import greceşti în regiunile extracarpatice, în special în Dobrogea, şi cantitatea mică a acestora în spaţiul intercarpatic. Unitatea societăţii daco-getice o concepem ca pe o unitate în nivelul de dezvoltare
al forţelor de producţie, fără să existe în nici una dintre perioadele istoriei sale, anumite regiu11i mari care s-o fi luat înaintea altora în dezvoltarea social-economică. 61
La capătul acestei expuneri putem conchide că în necropola si as~';";'Iad Zirra, op. cit., folosind m~toda „complexelor", a lui J. Filip Este de pă
rere ca ne~ropola ş1 aş_tzart>a de la C1umeşli se datează între 230 şi 120 î.e.11., datare
( u care n01 nu putem f1 de acord cu to.I studiul temeinic şi informa.\ al autoru:ui.
61
Argumentarea detaliată în Ceramica daco-getică.
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zarea de la Ciumeşti este pe deplin dovedită prezenta elementului etnic
autohton dacic, alături de cel celtic. Că mormintele nr. 5, 35 sau 22 b
aparţin unor daci este în afara oricărei îndoieli. Nu acelaşi lucru putem
însă spune despre apartenenţa etnică a celor care au locuit în bordeiele
aşezării. Juclecîncl clupă marea cantitate de ceramică celtică, la care trebuie să adăugăm piesele de metal, destul de 1~urneroase. desco'?erite. în
toate bordeiele cunoscute pînă acum, ar trebui să conchidem ca locuitorii aşezării, în totalitatea lor, au fost celţi. Unei asemenea concluzii, vine
însă să i se opună faptul că în cele OJ?t locuinţe s~a d~scoper~t şi cerami~ă,
incontestabil, autohtonă, în unele dmtre ele chiar m cantitate apreciabilă. Că este vorba ele ceramică produsă de autohtoni o dovec~esc for:
mele proprii, unele cum este ceaşca, c~iar speci~i~~· e_voluate dm_ ~poci
mai vechi şi bine cunoscute în repertonul ceramicu cl~n faza c~a~_1ca. La
aceasta ~rebuie să adăugăm ornamentarea şi ea propne ceramicu dacogetice. Numai faptul că vasele au fost lucrate_ ~u mina .n-ar fi un _arqument suficient, pentru că nu putem exclude mc1 la celţi lucrarea mt~-o
măsură mică a ceramicii cu mina, deşi specifică le este cea confect10nată cu roata.
Or, este greu de admis că celţii au folosit în cantitate asa de mare
ceramică dacică, evident inferioară ceramicii lor, fără să excludem însă
cu totul cceastă posibilitate. Se mai adaugă apoi faptul că în unele borrleie s-a găsit ceramică dacică lucrată cu roata dovedind începutul adoptării noii tehnici. Să fi folosit celţii o asemenea ceramică atîta vreme cit
ei aveau la îndemînă ceramica lor proprie, net superioară? Mai deqrabă
ni se pare plauzibilă ipoteza că dacii au folosit în cantitate mare produsele celtice superioare.
Ar mai rămîne de formulat ipoteza că cel!ii şi-au procurat produse
ceramice de la autohtoni folosindu-le alăturea de ale lor. O asemenea.
ipoteză ar putea fi verosimilă tinînd seama de leqCiturile multiple existente între cele două elemente etnice.
Deocamdată sîntem siliţi să rămînem doar în domeniul ipotezelor.
un fapt ni se pare că se impune şi anume că ipoteza preze~ţei etnicului
rlacic din aşezare nu poate fi exclusă. Dat fiind faptul că în necropola
corespunzătoare aşezării dacii se înmormîntează alături şi împreună cu
celţii, fără să existe o zonă delimitată şi separată într-un fel oarecare
credem că şi în aşezare trebuie să fi fost o convieţuire, chiar clacă în
momentul de fată nu se poate face o separare a bordeielor locuite de
daci de cele locuite de către celţi. Inmormîntarea în aceeaşi necropolă
a celţilor şi a dacilor nu este un caz izolat şi propriu numai necropolei
de Ia Ciumeşti. Fenomenul a fost constatat şi în numeroase alte
cimitire descoperite pînă acum pe teritoriul Transilvaniei, în nordestul Ungariei sau în Slovacia, in asemenea propor!ie incit putem afirma că avem ele-a face cu un fenomen general bine cunoscut.
lnainte de a încheia consideraţiile privind necropola si aşezarea de
la Ciumeşti vrem să ne exprimăm părerea că în terminoloqie ar trebui
adoptat, mă(:ar pentru necropolă, termenul celto-dacic. Deci necropola
să nu fie numită celtică, atîta vreme cit este sigur că în cuprinsul ei s-au
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înmormîntat şi daci, chiar dacă numărul acestor morminte nu este prea
mare.
Pentru a putea fundamenta şi mai bine concll!ziile dedus~ din anali_:
za materialelor dacice descoperite în necropola şi ~şezarea cmmeş~eana
si a arăta temeiurile care ne-au determinat să afumăm qenerahtatea
convieţuirii daco-celtice, vom face un catalog al descoperirilor ele acest
fel clin Transilvania. Pe baza acestora vom încerca să discer.nem sensu!
şi importanta lor istorică, încercînd. să ~or~tr.ihuir:' ln.. eluc1da~ea u_nm
moment destul de puţin cunoscut du fra::1.2 .ata istorie a stramoş1lor
noştri daci.

III

NECROPOLE ŞI AŞEZĂRI CU MATERIALE DACO-CELTICE
DIN TRANSILVANIA
Catalogul pe care-l prezentăm cuprinde numai acele localităţi în
care s-au descoperit materiale dacice împreună cu materiale celtice, descoperiri făcute pe calea săpăturilor sistematice sau a celor întîmplă
toare mai importante. N-am inclus în catalogul nostru acele localităţi
de pe cuprinsul cărora se cunosc doar cîteva fragmente ceramice, din
descoperiri fortuite şi neverificate. De asemenea, n-am inclus aşezările
dacice bine cunoscute din faza clasică care încep însă cu siguranţă înainte de sec. I î.e.n. şi în cadrul cărora s-au descoperit, în cantitate mică,
materiale celtice. Aşa sînt de exemp'u aşezările de la Pecica, Sighişoa
ra, Sf. Gheorghe etc.
Numerele de ordine ale catalogului corespund celor cu care este
indicată localitatea pe hartă (fig. 31 ).
Mai trebuie spus că n-au fost incluse în catalog nici localităţile în
care s-au făcut descoperiri de materiale dacice din perioada celtică, dar
neamestecate cu produse celtice. După aceste precizări preliminare pe
care le-am socotit absolut necesare iată catalogul:
oraşului

1. Apahida, înglobat

Cluj. reg. Cluj.

Pe teritoriul acestei localităţi, încă la începutul secolului nostru s-a
descoperit, cu ocazia exploatării unei cariere de pietriş, o necropolă
celtică ele incineraţie. 02 Descoperirea întîmplătoare a fost supravegheată
de către E. Orosz, pe atunci învăţător în Apahida, iar materialele găsite
au intral în colecţia particulară a acestuia. In această colecţie se păs
trează inventarul funerar provenit din aproximativ 50 ele morminte descoperite incepînd cu anul 1900 şi rămase pînă acum nepublicate. 63
6

~

~ AE, XXI, 1901, p. 288.
1

ci. M. Ro~ka, m Koz/. CJu.i, IV, 1-2, 1944, p. 54.
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Pe baza descoperirilor întîmplătoare supravegheate de E. Orosz, Şt.
Kovacs a făcut săpături în necropola celtică de la Apahida dezvelind
un număr de 21 morminte de incineraţie cu groapă. Săpăturile lui St.
Kovacs n-au epuizat însă întreaga necropolă, dovadă că încă şi astăzi,
cu ocazia diferitelor lucrări edilitare făcute pe teritoriul necropolei, se
mai găsesc morminte celtiice. Astfel, în luna noiembrie a anului 1965,
la săparea temeliilor unui grajd a C.A.P. din Apahida, s-a descoperit un
mormînt constînd dintr-un vas celtic lucrat la roată alături de care erau
depuse direct pe sol oase umane arse, fără alt inventar cum reiese din
65
relatările descoperitorilor.
Vasul c~ltic (fig. 19) este de culoare cenuşiu-gălbuie, de formă bine
64

/
Fig. 19. -- Vasul

găsit

În morn°întL1l

/

cellic d..> incinera\iE
in 1965.

de la Apilhida

de~coperit

64 St. Kovacs, Az apahidai oskori lelep es La-Tene temet6, în Dolg. Cluj, Săpă
turile au fost făcute în continuarPa descopPriri'.or intîmplătoare comunicate de E.
nrosz, deci este vorba lără îndoială de aceeaşi necropolă. In litPratura arhPologică au
intrat numai cele 21 de morminte săpate sistematic şi publicate de St. Kovâcs, vezi de
ex. J. Deci1elelte, Manuel d'archeologie prehistorique celtique el gallo-romaine, II, 3,
Paris, 1914, p. 1081, 10C2. 1823, fig. 446 şi 518; V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, !1
193, 200-/01, etc.; L. Marton, A korai La-Tene-kultura Magyarorszăgon. în Arch.
Hung., XI, Budapest, 1933, p. 12; I. Nestor, în BERGK, 22, 1933, p. 633; I. Hunyady, A
keltak a Kdrpiiilmedenceben, în Diss. Pann., ser. II, nr. 18, 1942, pi. XX, 2, XXXI, 5, etc.;
J. Filip, Kellove \·e stredni Evrope, Praha, 1956, p. 15, 76, 105, )37 etc.
65
Toate informa\iile le datorăm colegului N. Vlassa căruia îi mul\umîm şi pe
această cale.
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cunoscută lucrat cu roata avînd suprafaţa acoperită cu un slip bine lus-

truit. El este ornamentat' pe gît cu o bandă mată în ~ijloc1:11 căreia se
găseşte 0 linie ondulată lustruită. Pe un mic brîu în. r~llef, ~1tuat l~ P_artea superioară a corpului sînt grupe de cite 7-. 10 Imn realizate dm impunsături succesive făcute cu un instrument dmtat.

DimeP~iuni: înăllimea o.?1 m diam el rul aurii 0.13 m, diametrul maxim 0,21 m,
diametrul fur.dului 0,09 m, grosimea peretilor 0,01 m.

Aşadar,

la Apahida a existat o necropolă celtică din care se cuno~c
morminte de incineraţie dintre care abia
21 .PrQvin din săpături sistematice şi sînt publicate.
Colectia arheologică a lui E. Orosz a intrat în proprietatea Muzeului de istorie din Cluf, Examinînd această colecţie am dat peste trei vase
lucrate cu mina de incontestabilă factură autohtonă descoperite în necropola celtică cte la Apahida. Dovada clară şi sigură a acestui fapt o
constituie etichetele scrise de Orosz şi lipite în interiorul fiecărui vas.
Pe aceste etichete scrie: „Necropola La Tene de la Apahida". (Apahidai
La Tene sirmezo), după care urmează anul, luna şi ziua descoperirii. Cele trei vase sînt:
a) Vas mare bitronconic (fig. 2013 şi 2111).
Vasul a fost descoperit la 28 martie 1900. El este de culoare cenuşiu-gălbuie, acoperit în exterior cu un slip puternic lustruit de tonalităţi
diferite ajungînd pînă la negru-închis. Vasul păstrează încă forma bitronconică deşi profilul este deja mult rotunjit şi zvelt. Ca ornamente se
întîlnesc patru proeminenţe conice aplatizate, de dimensiuni reduse, situate pe linia de maximă dimensiune.
Muchea buzei vasului în discuţie este puternic profilată şi răsfrîntă
în spre exterior. Pasta din care s-a lucrat vasul este de bună calitate, fără
prea multe impurităţi, iar modelarea cu mina a fost îngrijit executată.
Fundul îl are tăiat drept fără nici o profilare.
Vasul mare bitronconic de la Apahida a servit, după toate probabilităţile, ca urnă funerară. Pentru această utilizare pledează dimensiunile
lui mari şi faptul că toate ce'elalte exemplare de acest fel cunoscute pînă acum din necropole daco-celtice s-au folosit ca atare. Chiar în necropola de lei Apahida un alt vas mare, aparţinînd însă altui tip, a fost folosit cu siguranţă ca urnă funerară (vezi vasul următor).
pînă acum aproximativ 72

.
Dimensiuni: înăltimea 0,38 m, diametrul gurii 0,184 m, diametrul maxim 0,305 m,
d1amelrul fundului 0,135 m, grosimea peretilor 0,012 m.

Originea şi evoluţia vasului mare bitronconic le-am discutat amă
nunţit în legătură cu descoperirile din necropola de la Ciumeşti. Aici
v~om s~un~ doar că. este vorba de o formă locală lucrată în tradiţiona

la ~amera hallstatt1ană. Vasul de la Apahida constituie o formă inte1med1ară între vasele bitronconice cu proeminenţe din perioada scitică

aparţinînd tipului III şi cele piriforme din faza clasică a ceramicii daco-getice, păstrînd unele din vechile caracteristici, dar prezentînd deja
elementele noii forme.
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Fig. 20. -

Vase descoperite la Apahida: I din aşezare (după St. Kovac-;, Do/g Clui.
II, fig. 9) 2-4 necropola de incineraţie celto-dacică.
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Fig . 2 1. -

V asule da cice di n ne cropola d e la Apahida.

b. Urnă în formă de clopot (fig. 20/ 4, fig. 2L'3).

Vasul a fost găsit la 25 martie 1914 şi a servit ca urnă funerară.
El mai are încă şi astăzi în interior oase umane arse. In vas pe lînqă
resturile de oase arse mai sînt şi cîteva fragmente dintr-un vas celtic
de dimensiuni mijlocii lucrat cu roata care, probabil, s-a qăsit în urnă,
fără în s ă să avem deplină certitudine în acest sens.
Urna este de culoare gălbui-cenuşie, în exterior acoperită cu un
slip gălbui uşor lustruit. Vasul urnă este ornamentat cu patru proeminenţe patrulatere situate aproximativ pe linia de maximă dimensiune.
Buza vasului este tăiată drept, iar fundul plat nep - ofilat. Pasta din care s-a lucrat cu mina vasul -urn ă este de calitate inferioară amestecată
cu multe impurităţi.
Dimensiuni: î n ă lţim e a 0,282 m, diam e trul ourii 0,165 m, diame trul maxim 0,235 m.
diam e trul fu ndu lu i 0,11 8 m, gro sim e a p e re tilor - 0,01 m .

Vasul-urnă în formă de clopot este fără îndoială o formă locală cu
antecec:!enţe directe în primele perioade ale Hallstatt-ului şi constituie
o formă bine cunoscută în necropolele geto-dacice din afara arcului
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carpatic. O analogie bună pentru urna de la Apahida, atît ca formă, ornamentare, tehnică de lucru, cit şi chiar ca dimensiuni, care sînt doar
putin diferite o constituie urna din mormîntul nr. 2 al necropolei qetodacice de la Satu Nou, din sudul Dobrogei. 66 Datarea necropolei de la
Satu Nou, unde se întîlnesc urne de tipul celei de la Apahida, n-a fost
încă pe deplin stabilită. Deocamdată s-a opinat pentru sfîrşitul sec. V
î.e.n., tot sec. IV şi începutul sec. III 67 •
Urne în formă de clopot, în care tip se încadrează şi vasul nostru
de la Apahida se cunosc în afara necropolei de la Satu Nou şi din alte
cimitire cum sînt cele de la Teliţa, datată în a doua jumătate a sec. IV
si la începutul sec. III î.e.n. 0 ', Murighiol clatîncl din sec. III î.e.n. 60 sau
din descoperirile de la Beilic'".
c. Cană cu o toartă (fig. 20 2, fig. 21 2).
Vasul a fost găsit cu urna precedentă în aceeaşi zi a anului 1914
fără să mai putem şti dacă şi cana a servit ca urnă funerară sau dacă
a fost folosită numai ca vas adiacent într-un mormînt, poate cel din care provine urna. In orice caz cana de care ne ocupăm n-a putut fi qă
sită în interio· ul vasului-urnă precedent pentru că este de dimensiuni
relativ mari şi nu putea încăpea în el. Tocmai pe baza acestor dimen
siuni putem presupune că şi cana a putut servi ca urnă funerară, bineînteles doar ipotetic. Ipoteza se mai bazează şi pe faptul că şi în alte
necropole căni de aproximativ aceleaşi dimensiuni au servit ca urne
funerare 71 •
Cana din necropola de la Apahiela are corpul bombat şi se termină
într-un gît scurt, cu muchea buzei rotunjită şi uşor răsfrîntă în exterior.
Fundul este tăiat drept fără profilare. Culoarea cănii este cea brun
gălbuie. Cana a fost acoperită în exterior cu un slip puternic lustruit.
Pasta din care s-a lucrat vasul este ele bună calitate, fără prea multe
impurităţi, în general întregul aspect al cănii este ele o lucrare înqrijită.

Cana este prevăzută cu o toartă masiva, în sec\iune patrulateră,
care porneşte chiar din buză, este supraînălţată şi se termină pe linia
de maximă dimensiune a corpului. La unirea torţii cu peretele vasului
se găsesc, ele o parte şi de alta, două mici proeminente alunqite în relief de forma aproximativă a unor virgule aşezate orizontal.
Dimensiuni: înăltimea 0,174 m, diamC'trul qurii 0,097 m, diamC'trul maxim 0,14 m,
diametrul fundului 0,082 m, grosimea pereţilor 0,06 m, lăţime.a tortii 0,025 rn, grosimea
ei 0,022 m.

66
B. Mitrea, Un urnitu geto-dacic în sud-\·estu/ Dobrogei, în Omagiu tui .C.
Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 411, fig. 1/2.
67
B. Mitrea şi colaboratorii, în Materiale, VII, 1961, fiq. 1-2, p. 284-287, VHT.
1962, o. 371.
aH G. Simion şi Gh. I. Cantacuzino, în Materiale, VIII, 1962, fig. 3,'8-10, P. 381.
BD E. Bujor, în Materiale, ITI, 1957, p. 248, pi. I, 4-5.
70
A. Arice-scu, în SC, III, 1961, p. 67-82, fig. 3-4.
71
Vezi dP ex. cănite folosite ca urne în necropola de :a Muriqhiol, SCIV, VI,
~4. 1955, p . .573; .'1ateriale, VII, 1961, p. 297.
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Căni de tipul celei descoperite în necropola de la Apahida se cunosc în cimitirele geto-dacice din Dobrogea. O analoqie relativ apropiată o constituie cana din mormîntul nr. 24 de la Murighiol. La cana
de la Murighiol lucrată şi ea cu mina, buza este mult înclinată în exterior. Există însă un amănunt care ni se pare semnificativ şi anume că
ilmbele căni au torţi masive, supraînăltate şi mărqinite de proeminente
72
în relief, situate la punctul de prindere pe umărul vasului .
Căni cu o toartă supraînălţată şi corpul bombat de tipul celei de
7
la Apahida se cunosc apoi din necropolele de la Satu Nou 7 ' şi Teliţa '.
Cănile cu o toartă supraînălţată masivă, cu qîtul scurt şi cu corpul
bombat derivă din cănile ha!lstattiene timpurii. Ele se întîlnesc în aşe
zările claco-getice din sec. VI-V î.e.n. după cum o dovedeşte un exemplar păstrat întreg, descoperit în marea cetate de la Stînceşti, r. Boto~ani, în nordul Moldovei. Cana de la Stînceşti s-a qăsit în primul nivel
de locuire a cetăţii care pe baza amforelor de Chios se datează la sfîrşitul sec. VI şi începutul sec. V î.e.n.T·.
Tipologic cana ele la Apahida corespunde întru-totul celei de la
Stînceşii doar că este mai evoluată în sensul că pîntecele vasului nu
mai este aşa de pronunţat bitronconic, ci mai rotunjit, iar muchea buzei
este deja profilată in cazul cănii de la Apahida.
In afară de cele trei vase folosite foarte probabil, ca urne funerare, de la Apahida se. cunoaşte o strachină (fig. 20/1) lucrată cu mina în
76
manieră hallstattiană, publicată de Şt. Kovacs • Strachina n-a fost descoperitei în necropolă ci în aşezare. Ea aparţine variantei 1 stabilită
pentru străchinile ciumeştene. In afară. de Ciumeşti străchini de acest
tip se cunosc şi din alte localităţi ale Transilvaniei ca, de exemplu, din
cea de la Moreşti, Cepari, Ciric etc.
Din punct de vedere etnic, pînă acum necropola de la Apahida a
.
fost atribuită, pe baza descoperirilor publicate, în totalitatea ei celt-ilor,
iar ca datare s-a stabilit încă de către Şt. Kovacs sfîrşitul sec. III sau
începutul sec. II î.e.n. 77 •
Cimitirul de la Apahida face parte din grupa de nord a necropolelor celtice transilvănene stabilită de prof. ·I. Nestor, grupă cronologic mai recentă decît cea sudică. Grupa nordică a fost atribuită Lafenelui C7'.
Cele trei vase de care ne-am ocupat demonstrează prezenţa populaţiei dacice în necropola de la Apahida, alături de cea celtică. Şi aici,

75

~ 2 E. Bujor. în Materiale, VII, 1961, p. 297, fig. t.
d B. Mitrea, în Omagiu lui C. Daicoviciu, 1960 p. 411 fig. 3.
74
G. S~mion şi ._Gh. I._ ~antacuzino, în Mate„riaie,. VIII: 1962, p. 380, fig. 3/12.
Toate mf?rmatule pnvmd cetatea de fo St,mceşt1 le datorez colegului A. Flo-

rescu, ~e la Iaşi, care a condus săpăturile şi· care mi-a arătat materialele descoperite.
75
St. Kovâcs, op. cit., p. 8, fig. 9, pi. II, 20.
77
Ibidem, µ. 45.
78
1937-19-10, p.
I. Nestor, Kelli.>c/:~ Graber bei i\1ediaş, in Dacia, VII-VIII
•
179-182.
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ş1
celţi,

m cazul necropolei de la Ciumeşti, autohtonii se deosebesc de
nu numai prin ceramică de evidentă factură locală pe care o folosesc ca recipiente funerare, ci şi prin amănunte deosebitoare ale ritului funerar al incineraţiei. Oasele arse rezultate de pe urma arderii
defunctului sînt depuse la celţi direct pe sol, iar dacii le adună şi le
âşeaZă în urne. In afară ele aceasta, celtii de la Apahicla depun în morminte vase cu ofrandă, carne şi diferite obiecte de metal. ca de altfel
şi cei de la Ciumeşti.
Aşadar, în necropola de la Apahida, alături şi împreună cu celtii
se înmormîntează şi localnicii daci.

ca

2. ARAD, reg. Banat.
In cartierul oraşului numit Gai, între linia ferată Arad-Pecica şi şo
seaua naţională, pe o movilă proeminentă, cu ocazia exploatării unei
cariere de pietriş s-a descoperit o necropolă celtică. Incepînd cu anul
1952 descoperirile întîmplătoare au fost supravegheate parţial de către
tov. Gheorghe Miloi clin Arad 19 • O parte din inventarele funerare descoperite la Arad-Gai se păstrează în colectia particulară a lui Gh. Miloi. In apropierea necropolei s-a identificat şi o bogată aşezare cu mai
multe nivele de locuire, începînd cu epoca bronzului pînă în epoca prefeudală.

In colecţia Gh. Miloi se păstrează o parte a inventarelor provenind din aproximativ opt morminte constînd din: vase de lut, fibule de
bronz, săbii de fier, dintre care una îndoită ritual, vîrf de lance de fier
etc. (fig. 22). Dintre mormintele observate de Gh. Miloi unele sînt de
inhumaţie, iar altele de incineraţie. Mormintele de incineraţie sînt
de
tipul cu oase'e arse depuse pe sol în gropi puţin adînci.
Dată fiind importanta descoperirilor de la Arad-Gai s-au planificat
săpături de verificare la acest monument care urmează să le efectuăm
în cursul anului 1966.
Examinînd în toamna anului 1965 colectia Miloi am constatat cil
din inventarele mormintelor celtice făceau parte şi două vase lucrate
cu mina de factură locală. Acestea sînt:
a) Vas în formă de clopot (fig. 2216 şi fig. 23/l ).
Vasul are dimensiuni mijlocii şi a fost lucrat cu mina din pastă de
-bună colitate. In exterior el este acoperit cu un slip puternic lustruit
-de culoare cenuşiu-neagră. Muchea buzei vasului este tăiată drept, iar
fundul îl are neprofilat. Vasul nu este prevăzut cu nici un fel de ornamentaţie.

Dimensiuni: înălţimea 0,126 m, diametrul gurii 0,20 m, diametrul fundului 0,10 m,

grosimea

pereţilor

0,08 m.

79
Toate mformatiile pri\"ind descoperirile de la Arad-Gai, le datorăm tov. Gb.
Miloi de lai care am primit şi permisiunea de a publica piese din colecţia sa. Pentru
toate acestea îi aducem şi pe această cale cele mai vii multumiri. Fotografiile şi desenele ne-au fost puse la dispozitie de colegul E. Dorner.
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Fig. 22. -

Piese din inventarele mormintelor celtice de la Arad-Gai.

Forma ca atare a vasului din necropola de la Arad-Gai este bine
în .ceramica daco-getică din faza veche sau mijlocie şi îşi are
originile în Hallstatt-ul timpuriu. Toate acestea le-am discutat în legă
tură cu u-m a în forma de clopot de la Apahida.
b) Sfracliină (fig. 23/ 2).
Strachina din necropola de la Arad-Gai este de culoare cenuşiu
gălbuie şi acoperită în exterior cu un slip puternic lustruit. Ea a fost
lucrată îngrijit cu mîna, . din pastă cu puţine impurităţi. _ Strachina are
buza uşor evazată spre exterior, iar pe suprafaţă ea este prevăzută cu
o faţetă discret vizibilă.
cunoscută

Dimensiuni: în ă lţim ea 0,056 m, diam etrul gurii 0,12 m, diam e trul fundului 0,06 m.

grosim ea

p e r eţilo r

0,005 m.
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Vase lucrate cu mina din necropola de la Arad-Gai.

Din punct de vedere tipologic strachina de la Arad-Gai se încaîn varianta 2 pe care am stabilit-o pentru străchinile din aşeza
rea de la Ciumeşti. Ea este o formă autohtonă bine cunoscută în asezările daco-getice din sec. IV-III î.e.n. O analogie apropiată pentru
strachina de la Arad-Gai o constituie o strachină din necropola celtică
de la Valea lui Mihai (fig. 30/2).
Va trebui să discutăm acum încadrarea cronologică a necropolei
.de la Arad-Gai. De la bun început trebuie să arătăm că o asemenea în-

drează
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cadrare are deocamdată, un caracter ipotetic datoritil, în primul rînd,
felului în care a fost descoperita şi apoi datorită mai cu seamă, faptului că n-am făcut un studiu amănunţit tipologic al înt:eqului inventar
păstrat în colectio Gh. Iv1iloi.
Pentru datarea necropolei de la Araci-Cai ne putem folosi de cele
două fibule descoperite pînă acum (fig. 22 '2, 5 şi fig. 24 2-3). Fibulele
sînt de bronz de dimensiuni mici, au partea caudală terminată în proeminente, mai mult sau mai puţin sferice şi nelegată de arc. Ele aparţin fibulelor ele tip Dux timpu iu si se datează în Latene B. O altă piesă

I

~

I

..

~

.~
'

Fig. 24. -

I

Brătară şi fibule de bronz din necropola de la Arad-Cai.
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descoperită

în aceaşi necropolă şi care ne poate sluji şi ea la precizarea cronologiei este brăţara de bronz masivă cu capete îngroşate şi
prevăzută pe corp cu nodozităţi realizate prin linii incizate. Brăţările
de acest fel aparţin şi ele Latene-ului B şi anume Latene-ului B2. Dacă
cronologia relativă nu este prea dificil de făcut deşi şi aceasta comportă discuţii, în schimb cronologia absolută a Latene-ului constituie una dintre cele mai grele probleme ale arheologiei europene. De acea, delimitarea în timp a fazelor Latene-ului este făcută în chip diferit de autorii care s-au ocupat de această problemă şi mai cu seamă a acelora în
a căror atenţie au intrat doar unele obiecte sau grupe de obiecte. La
or:a actuală nu există un punct de vedere unanim acceptat în privinţa
cronologiei absolute a diferite· or faze ale Latene-ului. In general se mai
foloseşte cronologia lui P. Reinecke, stabilită încă la 1902 conform că
reia Latene-ul comportă patru diviziuni: A: 500-400 î.e.n.; B: 400-300
1.e.n.; c: 300-100 î.e.n.; D: 100-1 î.e.n.
Pe baza studierii unor piese caracteristice pentru anumite faze ale
Latene-ului sau coroborarea cu ceramica grecească se încearcă precizarea fazelor lui P. Reinecke. S-au făcut subîmpărţiri ale unor faze ca
Lat~ne B 1-2 (W. Krămer), Latene C 1-2 (R. Pittioni) sau D 1-3 (W.
Krămer). Se poate spune că precizările aduse schemei cronologice a
Jui P. Reinecke coboară de obicei datările acestuia. Aceste coborîri nu
sînt însă prea mari şi ajung pînă la aproximativ SO de ani.""

O excepţie de la toate sistemele cronologice cunoscute pînă aso constituie încercarea lui J. Filip care operează cu aşa-numite
con:i.plexe de descoperiri (Fundkomplexe) şi stabi'eşte pentru diferite
categorii de obiecte celtice datări foarte coborîte, aproximativ, cu un
secol 81 •
In ce priveşte fibulele şi brăţara ele la Arad-Gai ele aparţin Latenetăzi

~" O sinteză rpcentă asupra punctelor dL· \"L•dere PXprimatc· cu

priYire la Ppoca

I alene vezi la K. Willvonseder. Die KellPn in MilteleuroPa, în Beitrăge iisterreisc/w
zur ErforsChung der Verganger1heit un Kullurgeschicllle der Me'!lschheit, Horn, Nied~·r
osterreich, 1959, p. 75-93. WillvonsedPr ara1ă gr1:utătile carp se ivPsc în privinţa dalării precise
se consta!ă

a Latene-ului. In general este· intrebuin\ată datarea lui P. Reinecke însă
la unii aulori tendinta de o coborî datarea Latene-ului. Astfel Th. Voicjl
(Jahreschrilt /iir Mitleldeulsche Vorgeschichte, 41/42, Halle (Saale), 1958, p. 409-467),
datează Latene-ul C în a doua jumătate a sec. III î.e.n. pînă la mijlocul sec. I. î.e.n,
iar LalenP-ul D înlre 12 şi 180 e.n. P-entru sfirşilul Latene-ului A in jurul anului 400
i.e.n. vezi H. P. Uenze, Zur FriihlalE"nezeit_ in der Oberpfa/z, în Bayerische Vorgeschichls-B/iil/er, 29, Mi.inchen, 1964 p. 77-113 cu toată
bibliografia recentă a problemei.
1
"
J. Filip, Ke/tov. \·e sledni Evrope (Dir~ Keltcn in. MiMeleuropa), Monumenla
Archeologica, Tom. V, Praha, 1956. A se vedea acelaşi punct de VEdere al autorului
exprimate în Cluonologische Proble.1;;:; de Lalenzeit in Europa, in B!>richt iiber de;
V Inter. Kongr. Jiir Vor-und Frii.'igeschic/Jle Hamburg, Berlin, 1961, p. 216-276. Fată
de sistemul cronologic al lui J. Filip vezi rezervele Pxprimate de ex. de către K.
Willvonseder, op. cit., p. ~6, "".· Dehn - O. H. Frey, în Alti de/ VI Congresso Interna'IJOnaJe dtlle scien1e pe1stonche e PrcJ/osloric/Je, I, Fire:-izC', 1962, p. 199, W. Krămc:r
Germania, 40, 1962 etc.
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ului B, mai exact fazei B 2 stabilită de W. Krămer 82 şi se datează în jurul anului 300 î.e.n.M'.
Aşadar, la Arad-Gai s-a descoperit o necropolă birituală celtic:
datată în jurul anului 300 î.e.n. care urmează să fie cercetată prin săpă
turi sistematice. Prezenta în cadrul acesteia a populaţiei autohtone dacice ne este indicată de cele două vase lucrate cu mîna în manieră
hallstattiană reprezentînd forme bine cunoscute în ceramica daco-qetică contemporană.

3. Archiud, r. Bistriţa, reg. Cluj.
In toamna anului 1964 Şt. Dănilă, directorul Muzeului raional Bistriţa, a descoperit pe teritoriul comunei, la locul de hotar numit „Hinsuri" un mormînt de incineraţie cu urnă din perioada celtică.
Vasul folosit ca urnă este de culoare negru în exterior şi roşia
tic în interior. El a fost lucrat cu mîna din pastă destul de bună şi aparţine tipului de vas mare bitronconic cu proeminenţe conice aplatizate.
Varianta căreia îi aparţine vasul-urnă de la Archiud nu poate fi deocamdată precizată deoarece vasul n-a fost încă întreqit.
Lîngă urnă s-a descoperit
o strachină de lut de tip celtic lucrată cu roata. In afară de cele două vase, în interiorul urnei sau lînqă ea
au mai fost descoperite două brăţări de bronz, restorul unei fibule de
fier, fragmente dintr-o lamă de cuţit, fragmente dintr-o altă placă de
fier. Se pare că aici au fost descoperite şi două locuri, de ardere a defunctilor84.
Vasul folosit ca urnă şi ritul funerar ne dovedesc că la Archiud ne
găsim în prezenta unui mormînt autohton dacic, care pe baza celorlalte
piese ale inventarului funerar se datează în Latene C. Precizări mai restrînse şi o încadrare exactă a materialelor descoperite şi încă nepublicate nu putem face.
4. Berea, corn.

Ciumeşti,

r. Carei, reg.

Maramureş.

In campania 1965 s-a descoperit o aşezare dacică din epoca celtiI;: bordeiele dezvelite s-a găsit ceramică autohtonă lucrată cu mina şi ceramică celtică făcută cu roata. Ceramica de factură celtică este
în netă inferioritate, din punct de vedere cantitativ, faţă de cea dacică
lucrată cu mîna. 85 Menţionăm că aşezarea recent descoperită de la Becă.

82

Krămer, Germania, 40, 2, 1962, p. 306.
!dem, Germania, 39, 1/2, 1961, p. 34-37, W. Dehn - O. H. Frey, op. cit., p.
205. J. Filip, op. cit., p. 523-524, fig. 26, datează fibulele de tip Dux în sec. III î.e.n.,
iar variantele tîrzii în. care s-ar putea încadra una din fibulele de la Arad-Gai (fiq.
24/3), care ar corespunde unei fibule descoperite în necropolele din Slovenia (J. Fii1p.
fig. 64,2) le datează la sfîrşitul sec. II î.e.n., W. Krămer însă (Germania, 40, 2, 1962,

W.

83

p. 306) atribuie Latene-ului C numai fibulele care au partea caudală lipită de arc, ceea
ce nu este rnzul la fibulele noastre, la care se adaugă şi brătara de bronz apartinînd
şi ea Lat~ne-ului B2.
84
Inforrnatii primite de la Şt. Dănilă şi D. Protase.
A~ Inforrnatii Vlad Zirra care a efectuat săpăturile.
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Bistriţa,

r.

Bistriţa,

reg. Cluj.

Pe teritoriul oraşului, în dreptul gării C.F.R., spre vest, la punctul
numit „Poderei" în anul 1962 Şt. Dănilă a dezvelit o locuinţă puţin
adîncită în pămînt din a cărei inventar făcea parte ceramică autohtonă
lucrată cu mina şi ceramică de tip celtic făcută cu roata. Ceramica de
tip celtic este din punct de vedere cantitativ mult mai putină decît cea
autohtonă lucrată cu mina. Locuinţa ele pe „Poderei" a fost datată în
sec. III-II î.e.n. şi atribuită, pe bună dreptate, populaţiei autohtone dacice.As
6. Blaj, r.

Mediaş,

reg.

Braşov.

In anul 1956 au fost descoperite, intîmp:ător, patru vase de factură
celtică şi dacică alcătuinrl., foarte probabil, inventare funerare ale unor
morminte de incineraţie. Descoperirea se datează în sec. III î.e.n. 87
7. Cepari, corn. Dumitra, r. Năsăud, reg. Cluj.
Sub dealul „Kah enberg" în primăvara anului 1941, cu ocazia lucră
rilor în vii, s-au descoperit morminte de incineratie din ale căror inventare o parte a ajuns în Muzeul de istor: e din Cluj. In urma acestor
descoperiri, în toamna aceluiaşi an, M. Roska a făcut săpături de verificare descoperind trei morminte. Asupra tuturor acestora M. Roska a
publicat o scurtă relatare"" din care reiese că mormintele de incineraţie în marea lor majoritate au fost găsite deranjate şi că din inventarul
lor făcea parte ceramică celtică şi villanoviană foarte sfărîmată. Dintre
piesele care au intrat în componenta inventarelor funerare a·e mormintelor de la Cepari M .Roska publică cîteva obiecte de fier, printre care
o fibulă, şi fragmentele unui vas „celtic" vopsit cu neqru.
Din registrul ele inventar al Muzeului ele istorie Cluj reiese că au
fost descoperite în total şapte morminte dintre care patru întîmplător
(nr. 1-..:!) între 7-9, III, 1941 şi trei (nr. 4-7) între 24-25, IX, 1941 să
pate de către M. Roşka cu următoarele inventare:

Mormîntul 1 a conţinut o urnă şi o strachină ce erau aşa de sfărî
mate incit nu au fost ridicate. Pe lîoCJă urnă şi strachină clin acelaş mormint mai făcea parte un vas cu picior despre care M. Ro~ka spune că
este celtic şi ale cărui fragmente disparate le-a publicat. 89 Examinînd cu
atenţie aceste fragmente (inv. nr. VI 2783) am ajuns la concluzia că nu
este vorba de un vas celtic ci că fragmentele opartin unui kantharos
grecesc pe care l-am putut reconstitui (fig. 25'17). Din el se păstrează
86
St. Dănilă, Noi săpături arheologice la Bistriţa. Comunicare prezentată la I-a
Sesiune şiiintifică a muzeelor, tinută la Bucureşti în decembrie 1964.
A7 I. H. Crisan, în AMN, I, 1964, p, 87-90, fig. 1-2.
88
M. Roska, A kellah Erdelyben, în Kdzl. Cluj, IV, 1-2, 1944, p. 55--56, fig. 7-~:.
8o Ibidem, fig. 8.
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Fig. 25. -

Inventarele mormintelor dacice de incineraţie de la Cepari: M. 1, 17; M. 2, 4,
M. 3, 1-5, 6, 9, 14, 16; M. 4, 10; M. 5, 8, 11, 15; M. 7, 7

cele două torţi, o parte din corp şi piciorul întreg. Pasta din care a fost
lucrat cu roata este de foarte bună calitate, omogenă, de culoare gălbui
portocalie şi vasul a fost acoperit cu un firnis negru de cea mai bună
calitate.
Dimensiuni: înălţimt•a 0,10 m, (?), diametrul gurii împreună cu tortile 0,128 m, (?),
ciiametrul fundului,. respectiv a piciorului 0,044 m, grosimea pereţilor 0,004 m.

Mormîntul 2 descoperit şi el deranjat a avut ca inventar funerar
un vas mare roşiatic lucrat cu mina din pastă impură din care se păshttps://biblioteca-digitala.ro
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trează doar două fragmente (inv. nr. VI 2785-2786) pe baza cărora nu-i
putem reconstitui, nici măcar aproximativ, forma.
Unul dintre cele două fragmente în registrul de inventar este menţionat ca provenind din urnă. Pe lingă vasul de lut mormîntul a mai
conţinut o fibulă de fier şi ea fragmentară (inv. nr. VI 2784). Fibula (fiq.
25 4) este de dimensiuni mari şi a avut partea caudală lipită de corp cu
ajutorul unui mic manşon. Se păstrează corpul şi arcul fibulei.

Dimensiuni: lungimea
0,014 m.

0,093 m,

înălţimea

corpului

0,016 m, diametrul

arcului

Mormîntul 3 a fost descoperit de asemenea, deranjat. Din inventarul lui se păstrează un vas mare de culoare cenuşiu-qălbuie în interior
iar în exterior cu slip negru lustruit. Vasul este lucrat cu mina din pastă cu multe impurităţi. Se păstrează doar treimea inferioară a vasului
(fig. 25 16, inv. nr. VI 2789) şi un fragment ele buză (fig. 2519, inv. nr.
VI 2787). Pe baza acestor fragmente putem spune doar că vasul-urnă a
fost de formă bi tronconică fără a putea preciza însă, cărei variante anume îi aparţine. Pe lingă vasul-urnă în mormînt s-a mai descoperit un vrs
de dimensiuni mijlocii, de tipul cu profil aproape drept, lucrat cu mina
clin pastă impură, ele culoare roşiatic-cenuşie. Din acest vas se păstrea
ză doar un fragment din buză (fig. 25 2, inv. nr. VI 2788).
Pe lingă cele două vase lucrate cu mina din inventarul mormintului
3 mai făcea parte un vas grecesc şi citeva obiecte de metal. Vasul qrecesc este lucrat cu roata din pastă fină de culoare roşie, acoperit cu
firnis negru, foarte corodat, abia vizibil. Din vas s-au păstrat doar trei
fragmente (fig. 25 1, inv. nr. VI 2790) pe baza cărora n-am putut reconstitui forma. Obiectele ele metal sînt: 2 verigi de fier, una păstrată fragmentar (fig. 2516, 13, inv. nr. VI 27~H-2792) un cui-nit de fier (fiq. 25 5,
inv. nr. VI 2793) şi două fragmente de fibule (fig. 25 3, 14, inv .nr. VI
2794-2795).
Mormîntul 4 a fost descoperit deranjat. Din inventarul lui făcea
parte un vas mare lucrat cu mina din pastă impură de culoare cenuşiu
gălbuie în interior şi acoperit în exterior cu un slip negru lustruit. Din
vas se păstrează doar două fragmente pe baza cărora n-am putut să-i
stabilim forma (inv. nr. VI 2797-2798). Din acelaş mormînt provine o
strachină mare păstrată şi ea fragmentar (fig. 2511 O, inv. nr. VI 2796),
cu „umăr" lucrată cu mina din pastă impură de culoare cenuşiu-neaqră
acoperită în exterior cu un slip lustruit.
Dimensiuni: îniiltimea 0,116 m, diaml'lrul gurii 0,36 m, diamt-Lrul f11nd11l11i 0,12 m,
'JfOSimea pPretilor 0,001 m.

Mormîntul .5 a avut ca inventar un vas mare de culoare cenuşiu
negru acoperit în exterior cu un slip lustruit, lucrat cu mina din pastă
impură. Din el se păstrează doar trei fragmente (inv. nr. VI 2799, 28022803) pe baza cărora nu l-am putut reconstitui. In registrul ele inventar
tragmentele sînt menţionate ca provenind dintr-o urnă. Pe lînqă vasul
urnă în acela5 mormînt s-a descoperit o strachină ele lut lucrată cu mina
din pastă impură acoperită cu slip lustruit de culoare neaqră cu pete
https://biblioteca-digitala.ro
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brune, p.:îstratd fragmentar (fig. 25. 11, inv. nr. VI/280~). Strachina are
„umăr" puţin înclinat spre interior şi fundul uşor profilat.
Dimensiuni: înălţimea 0,12 m, diametrul gurii 0,30 m, diametrul fundului 0,12 m,

grosimea

pereţilor

0,001 m.

Pe lîngă urnă şi strachină din inventarul mormînt~lui mai făceau
parte o ceaşcă cu toarta supr_aînă;ţ_ată'. uri: ~as cu profil ~proai;>e drep~
şi un al treilea vas, tot de d1mensmm m1c1, lucrat cu mma d.m. p~sta
impură de culoare roşiatică a cărui formă n-o putem reconshtm (mv.
nr. 2800).
Ceaşca (fig. 25115, inv. nr. VI 2805-2808) se păstrează fragmentar
şi a fost reconstituită din mai multe fragmente. Ea este lucrată cu mîna
dintr-o pastă cu impurităţi de culoare roşiatică şi este acoperită cu un
slip lustruit, atît în interior cît şi în exterior, de cu~'Jare brun în~hisă.
Ceaşca a avut o toartă puternic supraînălţată, iar muchea buzei este
rotunjită.

Dimensiuni: înălţimea 0,076 m, (?),

0,06 m (?), grosimea

pereţilor

diametrul

gurii 0,12 m, diametru:

fundului

0,008 m.

Vas mic (fig. 2518, inv. nr. VI 2801) păstrat fragmentar, lucrat cu
mîna din pastă impură de culoare brun-închisă, are profilul aproape
drept şi este ornamentat cu mici proeminente conice în relief.
Dimensiuni: înălţimea

0,05 m (?), grosimea

0,07 m (?), diametrul
0,008 m.

gurii 0,08

m, diametrul

fundului

pereţilor

Din inventarul mormîntului 5 se mai păstrează oase umane arse
(inv. nr. VI 2809) şi un fragment din lama unui cutit de fier puternic
oxidat (inv. nr. 2810). Despre acest mormînt în inventarul Muzeului de
istorie Cluj se menţionează că a fost descoperit la 0,25 m adîncime într-o groapă circulară cu diametrul de 1,20 m.

Mormîntul 6 s-a descoperit la numai 0,10 m adîncime, iar din inventarul lui se păstrează un fragment de urnă, fragmente dintr-o ceaşcă
de tipul celei din mormîntul 5, toate lucrate cu mîna din pastă impură
(inv. nr. VI 2811-2812) şi un fragment din lama unui cutit de fier (inv.
nr. VI 2813).
Mormîntul 7 a fost descoperit la 0,22 m adîncime. Din inventarul
lui se păstrează: fragment de urnă, fragment de la buza unei străchini
(fig. 25112) şi fragment dintr-un vas roşu a cărui formă n-o putem determina. Toate fragmentele ceramice sînt lucrate cu mîna din pastă cu
multe impurităţi (inv. nr. VI 2814-2815). Din ace'aşi mormînt se păs
trează două fragmente, unul dintr-o verigă de bronz (inv. nr. VI 2816) şi
al doilea, probabil, dintr-o fibulă de fier (fig. 2517, inv. nr. VI 2817), apoi
oase umane arse (inv. nr. VI 2818) şi cîteva oase de pasăre (inv. nr. Vl
2819).
In legătură cu piesele de metal descoperite în necropola de la Cepari trebuie să menţionăm că toate sînt foarte deteriorate şi au urme
-evidente de trecere prin foc. In afara obiectelor enumerate amintim un
https://biblioteca-digitala.ro

MATERIALE DACICE

61"

vîrf de lance de fier şi el foarte rău păstrat (inv. nr. 2782) menţionat în
registrul de inventar ca piesă izolată.
Din cele arătate reiese că la Cepari ne găsim în prezenţa unei necropole de incinerat ie, după toate probabilităţile, cu urne, foarte rău
păstrate datorită faptului că mormintele se găseau la mică adîncime de
la suprafaţa actuală a solului care este mereu spălat de ape. 91 Va trebui să discutăm acum două probleme importante şi anume datarea necropolei şi atribuirea ei etnică.
Pentru încadrarea cronologică a mormintelor de la Cepari ne stau
la îndemînă trei elemente şi anume: Kantharos-ul grecesc clin mormîntul
1, fibula de fier din mormîntul 2 şi ceramica lucrată cu mîna. Fibule celtice de tipul celei de la Cepari au fost descoperite în necropola şi aşe
zarea ele la Manching şi datate de W. Krămer în Latene C. Deci pe o
perioadă de timp lungă cuprinsă în cronologie absolută între 300 şi 100
î.e.n. 9 J Tipul de fibulă de fier căruia îi aparţine şi exemplarul din necropola de la Cepari, pe baza complexelor de descoperiri. J. Filip îl datea04
ză la sfîrşitul sec. II î.e.n.
Unei datări aşa de tîrzii. în cazul nostru, i se
opune kantharos-ul grecesc descoperit în mormîntul 1 şi toată ceramica lucrată cu mina descoperită în necropolă.
Kantharos-ul din mormîntul 1 este de tip attic şi se datează în a
doua jumătate a sec. IV sau la începutul sec. III î.e.n. 9 '' Astfel ele vase
au apărut la Atena (Agora) într-un depozit de la sfîrşitul sec. IV sau
începutul sec. III î.e.n. 0 G De asemenea tipul de vas ele la Cepari a fost
descoperit într-o tabără ptolemeică din Attica datată în prima jumătate
a sec. III î.e.n. 97 De altfel acest tip de kantharos nu apare la Olynth în
săpăturile lui D. M. Robinson, or această staţiune îşi încetează existenţa către anul 348 în urma asediului lui Filip al II-lea al Macedoniei.
Deci, vasul trebuie datat în a doua jumătate a sec. IV sau la începutul
sec. III î.e.n.
Pe teritoriul ţării noastre kantharos-ul de la Cepari îşi qăseşte numeroase analogii în necropolele geto-dacice datate în sec. TV-III î.e.n.
Astfel, un kantharos asemănător a fost descoperit în mormîntul 8 al necropolei de la Murighiol 98 , apoi în necropola de la Satu Nou 99 sau în cea
92

9o

M. Roska, op. cil„ p. 55 menţionează şi un fragment dintr-o sabie de fier cu
care nu figurează în registrul de inventar şi pe care n-am putut s-o iden-

două tăişuri
tificăm.

Cf. M. Roska, op. cit., p. 56.
W. Krămer, Germania„ 40, p. 306.
93 R. Pittioni, U rgeschichte des Osterreichischen
Raumes, \-\'ien, 1954, p. 650,
693, fig. 482.
94 J. Filip, op. cit., p. 524, fig. 30, 13.
_
os Determinarea precum şi referirile bibliografice apartin colegului P. Alexanarescu d"' la Bucureşti, căruia îi mulţumim călduros şi pe această cale.
or. J-l. A. Thomson, în Hesperia, III, 1934, p. 319, tipul A 27 şi A 28.
97
F. Vanderpool, J. R. Mc. Oredie, A Steinberg Koroni, în Hesperia, XXXI, 1962,
p. 37, pi. 20, tipul 36.
9B E. Bujor, în SCN, VII, 3-4, 1956, p. 248, fig. 10.
99
B. Mitrea şi col., în Materiale, Vil, 1961, p. 285, fig. 3-4.
9

1
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de la Teli\a. In necropola de la Teliţa şi anume în mormîntul 6, au fost
descoperite chiar trei exemplare, dintre care unul corespunde în toate
detaliile sale vasului descoperit în necropola de la Cepari. Necropola
de la Teliţa se datează în a doua jumătate a sec. IV şi la începutul sec.
III î.e.n.:oo In aceleaşi necropole îşi găsesc analogii vasele lucrate cu mîna din cimitirul ele la Cepari. Fără nici o excepţie ele sînt forme locale,
cu prototipuri în primele perioade ale Hallstatt-ului şi constituie forme
comune în ceramica daco-getice din faza veche (I) asa că nu le mai comentăm.

Este bine cuncscută valoarea pe care o au vasele fine greceşti în stabilirea datărilor aşa că nu mai insistăm asupra ei. Că nu poate fi vorba
de o datare aşa de coborîtă cum ar indica-o cea preconizată de J. Fi'ip,
pentru fibula de fier o dovedeşte şi faptul că în necropola de la Cep ari
nu s-a descoperit nici măcar un singur ciob celtic lucrat cu roata. Or, ni
se pare neverosimil ca după un secol de convieţuire cu celtii autohtoni
să nu fi împrumutat nici măcar un singur vas, care fără îndoială datorită
calităţilor sale tehnice, s-ar fi păstrat chiar şi în condiţiile vitrege de la
Cepari. La acestea trebuie să adăugăm faptul că ceramica celtică este
prezentă în toate necropolele datate în sec. III î.e.n. Nu se poate opune
nici ipoteza că ne găsim într-o zonă în care prezenţa celţilor este redusă
pentru că Cepariul este situcit într-un teritoriu intens locuit de celţi. Că
nu poate fi vorba de sfîrşitul sec. II î.e.n. o dovedeşte şi faptul că la
această dată ceramica daco-getică este deja pe deplin formată, iar tehnica lucrării ei cu roata se generalizase. Or, în necropola de la Cepari
ne găsim în prezenta unei ceramici de evidentă factură hallsattiană, iar
unele forme sînt încă total neevoluate, cum ar fi de ex. ceaşca cu toarta
puternic supraînălţată. Este, după părerea noastră indiscutabil faptul că
ceramica lucrată cu mina de la Cepari nu se poate data în jurul anului
100 î.e.n. Pe baza tuturor celor expuse considerăm că necropo 1 a se datează în jurul anului 300 î.e.n., şi îşi încetează existenta la puţin timp
după venirea celţilor sau poate cu ceva înainte. Fibulele celtice au putut ajunge la Cepari din lumea celtică fără să fie neapărat obliqatorie
prezenţa lor efectivă în Transilvania. Ele au putut ajunqe aici pe calea
comerţului, la fel cum au ajuns în 2ceeaşi necropolă vasele greceşti
a
căror importantă pentru leqăturile comerciale existente la dacii
din
Transilvania pentru sec. IV-III î.e.n. ne grăbim s-o spunem, nu ne
scapă.

Jn ce priveşte tipul de fibulă din mormîntul 2 de la Cepari este posibil ca ea să dureze pînă la sfîrşitul sec. II î.e.n. dar începe cu siqurantă cu mult mai devreme, după cum o dovedeşte printre altele şi
exemplarul nostru. 1'' 1
1

"' G. Simion 5i Gh. I. Cantacuzino, în Matenale, VIII, 19fi2, µ. 373-381, fig. 4/!
3-4 şi fi1. 7.
.
1"I NPcropola de la Cepari dovedeşte rezerva pe care trebuie să 0 avem fată de
;istemul cr:in.ologic ~ lui J. Filip, care operează cu aşa-numite „complex arheologic'u
lJl car_e hotantoare smt elementele de datare Lîrzii, rezerve care s-au exprimat în difente nnduri \·ezi nota 81.
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Asupra etnicului celor înmormîntaţi în necropola de la Cepari credem că nu poate fi nici o îndoială, ei sînt cu siguranţă daci. 102 Această
atribuire este dovedită de ceramica autohtonă folosită ca mobilier funerar la care s-au adăugat cîteva piese cumpărate din lumea qrecească
sau celtică. Este bine cunoscut faptul că în special podoabele; la modă
într-o anumită perioadă, se împrumută şi circulă pe spatii enorme fără
a constitui o garanţie etnică, adică fără să putem pune un semn de eqalitate între făuritorii şi cei care poartă aceste podoabe cum este cazul
cu fibulele celtice din morminte'e de la Cepari. La arqumentele în atribuirea etnică pe seama autohtonilor daci se adauqă şi ritualul funerar.
Necropola de la Cepari este de incineraţie cu urne, deşi acest lucru nu
este menţionat expres nici în registrele de inventar şi nici în relatarea
lui M. Roska. Că totuşi este vorba de o necropolă cu urne o dovedeşte
faptul că pentru fiecare mormînt, în registrul de inventar, se men!ionează o urnă şi nu este vorba de depunerea resturilor incinerării direct
pe sol fapt care, fără îndoială, la săpătura de verificare ar fi fost ob.servat şi apoi menţionat. In morminte au fost depuse pe lînqă urne cite
o strachină, probabil capac, şi apoi cite unul sau mai multe vase mijlocii şi mici, obicei bine cunoscut la daco-geti. Men!ionăm că lipsesc
ofrandele de carne ceea ce constituie un alt argument în favoarea atribuirii noastre.
Aşadar, necropola de incineralie de la Cepari se datează la sfîrşi
tul sec. IV sau la începutul sec. III î.e.n. şi aparţine populaţiei autohtone
dacice. Ea a luat sfîrşit, foarte probabil, la foarte scurt timp după venirea celţilor în Transilvania sau poate cu ceva înainte. Din inventarul
mormintelor fac parte obiecte de metal celtice preluate pe calea comerţului, fie înainte de venirea acestora în Transilvania, cind se qăseau
încă în cimpia Tisei, fie la scurt timp după ce aceştia au ajuns pe meleagurile noastre. Tot pe calea comerţului au ajuns pînă la Cepari cele
două vase greceşti
descoperite în mormîntul 1 şi 3. Acestea demonstrează existenţa unor legături comerciale între dacii din Transilvania
şi lumea grecească, la sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. III î.e„n, leqă
turi dovedite şi de monedele statului macedonian bătute de Filip al
Ii-lea sau de Alexandru Macedon găsite pînă departe în nordul Transilvaniei.10a Legăturile comerciale cu lumea grecească se realizau, probabil, prin intermediul coloniilor greceşti, de pe ţărmul Mări Neqre de
unde porneau drumuri comerciale în toate direcţiile 104 şi care ajunq pînă în Transilvania, fapt dovedit de cele două vase greceşti din necropola de la Cepari. Comerţul cu lumea grecească a fost bulversat de invazia celtică şi aşa s-ar putea explica faptul că în celelalte necropole
celtice sau celto-dacice nu mai găsim ceramică grecească. Iată un alt
1°2 Este vorba de o necropolă autohtonă şi mc1 decum celtică în. rindul căror<t
o încadrase M. Roska, op. cit., p. 55--56, iar ceramica iucrată cu mina nu este villa11oviană ci se datează la sfîrşitul sec. IV sau începutul sec. III i.e.n.
103
I. Winklerr, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, în SCŞ, Cluj, VI, 1-2,
rn55, p. 21-28, tabel I-II şi harta I-II.
104 Fm. Con.durachi, în Bui. Ştiinţi/ic a/ .A.cad. R.P.R„ Seria C, II, 1, 1950.
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;:irgument în favoarea ipotezei că necropola de la Cepari
inte de venirea celţilor în Transilvania.

datează

dina-

7. Cicir, corn. Mîndruloc, r. Arad, reg. Banat.
Pe prima terasă a Mureşului, în imediata apropiere a satului, în
partea de hotar numită „La gropi" s-a descoperit o aşezare din sec.
III-li î.e.n. din care în campania 1965 am dezvelit o locuinţă adîncită
în pămînt. Din inventarul locuinţei făcea parte o mare cantitate de ceramică autohtonă lucrată cu mina şi ceramică de factură celtică lucrată cu roata. Cantitativ ceramica locală întrece pe cea celtică. Pe lînqă
ceramică în bordeiul de la Cicir s-au descoperit cîteva obiecte de metal şi brăţări de sapropelit.
Pe baza marei cantităţi de ceramică autohtonă atribuim locuinţa de la
Cicir populaţiei dacice. Deocamdată, deoarece n-am făcut un studiu
amănunţit al ceramicii descoperite precum şi a restului inventarului gă
sit nu putem face o încadrare cronologică mai exactă, mulţumindu-ne
cu datarea largă sec. 111-11 î.e.n. Săpăturile în aşezarea de la Cicir vor
fi continuate.
8.

Ciumeşti,

r. Carei, reg.

A se vedea capitolele I
9. Cluj -

Someşeni,

şi

Maramureş.

II ale prezentei

lucrări.

reg. Cluj.

Pe terasa din faţa Băilor Someşeni, în vara anului 1962 şi 1963, s-au
făcut săpături într-o aşezare dacică din sec. 111-11 î.e.n. A fost descoperită o mare cantitate de ceramică autohtonă lucrată cu mina alături de
ceramică celtică făcută cu roata. Materialele descoperite cu ocazia să
păturilor de la Cluj-Someşeni se păstrează în Mz. Cluj şi sînt încă inedite aşa că nu putem face precizări din punct de vedere cronologic. Pe
baza marei cantităţi de ceramică autohtonă descoperită aşezarea de Ia
Cluj-Someşeni a fost atribuită populaţiei autohtone dacice. 105
10. Dezmir, înglobat

oraşului

Cluj, reg. Cluj.

ln cariera de pietriş de pe teritoriul localităţii în anul 1938 s-a descoperit o necropolă de incineraţie daco-celtică care, pe baza unei bră
ţări de bronz cu capete îngroşate şi cu nodozităţi precum şi pe baza
unei fibule, tot de bronz, cu partea caudală nelegată de corp se datează
la începutul sec. III î.e.n. 10 6
Pentru precizarea descoperirilor de la Dezmir în toamna anului 1963
am făcut o săpătură de verificare. 107 Şanţurile au fost trasate în continuarea gropilor din care în 1938 s-a extras pietriş care sînt şi astăzi viInformalii I. \1itrofan, cf. SCIV, XIV, 1963, p. 547 şi K. Horedt, op. cit., p. 62.
I. I-1. Crişan, in A."1.'\I, I, 1964, p. 91-100, fig. 3-5, pi. I-II. Brătările de tipul celei de la Dezmir ca şi fibula sînt atribuite de W. Krămer Latene-ului B2. Germania, 40, 1962, p. 306, fig. 1.
17
'' Cf. A.\1:\', I, 1964, p. 354, nr. 41.
1115

1
""
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zibile. Terenul este acum platoul de aterizare al şcolii de planoris·~1. Cu
toate străduinţele noastre, la care am fost ajutaţi de muncitori care au
lucrat li:i cariera de pietriş în 1938 şi care au descoperit personal morminte, despre care spuneau că se rostogoleau în număr mare atunci
cînd se surpau noi porţiuni de teren, n-am reuşit să descoperim nici un
mormînt. In schimb, am achiziţionat de la un locuitor din Dezmir pe
seama Muzeului de istorie din Cluj un nou vas descoperit în necropolă
în anul 1938.

Vasul (fig. 26 1-2) aparţine tipului de vas mare cu proeminente
patrulatere derivat din vasul bitronconic al perioadei scitice. El are
gura largă cu buza deja profilată şi uşor răsfrîntă spre exterior. Deşi
vasul este pîntecos are totuşi un profil relativ zvelt şi se aseamănă. cu
vasul din mormîntul nr. 2 al aceleiaşi necropo'e. 108
Vasul achiziţionat în 1963 este îngrijit lucrat cu mina din pastă
omogenă. In interior el este de culoare brun-roşiatică, iar în exterior a
fost acoperit cu un slip negru puternic lustruit cu luciu metalic.
Aproximativ pe linia de maximă dimensiune, vasul este prevăzut
cu patru masive proeminente de formă patrulateră aşezate simetric. In

Fig. 26. -

1"R

I. H.

Crişan,

Vas din necroJ.l''la dl' lu Dezmir, achizi~ionat în 1963.

în AMN, I. fig. 5, pi. I, 9.
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spaţiile dintre proeminenţe în treimea superioară a vasului se găsesc
patru ornamente în relief de forma unor mari virgu'e.
Dimensiuni: înălţimea 0,48 m, diametrul gurii 0,25 m, diametrul maxim 0,38 m,
diametrul fundului 0,16 m, grosimea pereţilor 0,01 m.

Analogiile pentru vasul de la Dezmir sînt numeroase, dar ne vom
referi numai la acelea care, pe lîngă formă, manieră de confecţionare,
prezîntă în treimea superioară un ornament în relief de genul celui de
pe vasul nostru. Asemenea vase au fost descoperite la Zimnicea, la Doboşeni !;>i unul fragmentar în aşezarea de la Ciumeşti (vezi fig. 13/10).
Prin toate elementele sale vasul de la Dezmir se dovedeşte a fi local şi
aparţine fără îndoială populaţiei autohtone.
11. Galaţii Bistriţei, r. Bistriţa, reg. Cluj.

La sud-est de comună, pe un bot de deal numit „Hrube" se găseşte
o necropolă de incineraţie, din care cu ocazia lucrărilor agricole, în repetate rînduri a ieşit la iveală ceramică lucrată cu roata sau cu mîna.
In anul 1953 St. Dănilă a executat aici un mic sondaj cu care ocazie a
<1escoperit un mormînt de incineraţie celtic care conţinea, pe lingă vase
de lut şi două fibule de fier pe baza cărora datează mormîntul în sec.
III-II î.e.n. 109
Pe baza materialelor publicate de Şt. Dănilă, din care o parte reproducem şi noi (fig. 27), reiese că din necropola de la Galatii Bistriţei provine, pe lingă ceramică celtică şi ceramică autohtonă lucrată cu mîna
de tradiţie hallstattiană. Din această categorie fac parte străchini mari cu
„umăr" drept sau uşor înclinat spre interior (fig. 27; 1,3), vase cu profil
aproape drept (fig. 2712) şi în sfîrşit o cană cu o toartă (fig. 27/4). Cana
este de culoare neagră lustruită şi a fost îngrijit lucrată cu mina. O bu·
nă analogie pentru exemplarul de la Galaţii Bistriţei ne este oferită de
o cană asemănătoare descoperită în aşezarea de la Poiana. w O altă cană de acelaş tip s-a descoperit în necropola de la Teliţa.m Celelalte
forme sint bine cunoscute în repertoriul ceramicii daco-getice şi au fost
descoperite în toate necropolele sau aşezările cu materiale daco-celtice
din Transi.vania de care ne ocupăm în cadrul lucrării de faţă, ceea ce
ne scuteşte de a le mai comenta.
Ceramica autohtonă descoperită în necropola de la Galaţii Bistriţei ne dă dreptul să presupunem că ne găsim în prezenţa unei alte necropole de incineraţie celto-dacică asupra căreia vor putea aduce precizări numai săpăturile arheologice pe care intenţionăm să le facem. Că

109
Şt. Dăuilă, Inventarul unor morminte de incineraţie din sec. III-III î.e.n .. în
AM Cluj, 1955, p. 89-99. Cele două fibule de fier sînt de tipul cu partea caudală ne-

legată terminată

Latene-ului
cu ajutorul
11 " R.
111
G.

într-o mică proeminentă şi aparţin mai degrabă Latene-ului B decît
C pentru care sînt caracteristice fibulele cu part2a caudală prinsă de arc
unui mic manşon sau proeminentă.
Vulpe, în Dacia, N. S., I, 1957, p. 153, fig. 7/1.
Simion şi Gh. I. Cantacuzino, în Materiale, VIII, 1962, fiq. 6/1.
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Fig. 27. -- Ceramică autohtonă din necropola de incinl•ratie de la
(după St. Dănilă, in .-\.1\I Cluj, fig. 7. pi. I, III).

în cadrul necropolei, sub o formă sau alta, este
tohtonă dacică este ele pe acum dovedit.
12. Ghenei, r. Carei, reg.

Galatii-Bistritei

prezentă populaţia

au-

Maramureş.

La sud de comună în cuprinsul unei movile în anul 1958, cu ocazia
extragerii nisipului dintr-o carieră, s-au descoperit morminte de incineraţie din inventarul cărora, am publicat un număr de şapte vase pe baza
informaţiilor primite de la colegul M. Rusu care s-a deplasat la fata locului imediat clupa descoperire şi a făcut chiar un mic sondaj, fără să
li descoperit însă vre-un mormînt. 112 Ulterior examinînd colecţiile Muzeului Raional Carei am mai găsit un număr de şase vase care, după relatările custodelui, au fost descoperite în aceeaşi carieră de nisip,
pe
parcursul anilor 1958 şi 1959 şi achizitionate de muzeu.
11 2

I. H.

Crişan,

în AMN, I, 1960, p. 100--102, fig. 7.
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CRIŞAN

Iată

descrierea celor şase vase:
a) Cană cu o toartă {fig. 28 3) de culoare cenuşiu-închisă lucrată cu
roata din pastă fină. Toarta porneşte de sub buză şi se termină la unirea gîtului cu corpul vasului. Ca ornamente cana prezintă un mic brîu
în relief situat sub buză, pornind din dreptul inserţiei superioare a tor-

Fig. 28. -

Vase din

necropola de la Ghenei: 1-2, 4-6 dacice
3 prefeudal lucrat cu roata.
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lii şi apoi un al doilea, flancat de cite două linii adîncite, situat pe corpul vasului la nivelul in~erţiei inferioare a torţii.
Dimensiuni: înălţimea 0,104 m, diametrul gurii 0,07 m, dia111L•!rul maxim 0,095 m,
.
<hametrul fundului 0,054 m, grosimea peretilor 0,005 m.

Cana lucrată cu roata din necropola de la Ghenei, nu se încadrează
în repertoriul ceramicii daco-getice din faza I-II şi nici în cel din faza
clasică. Ea se datează, pe baza formei, a tehnicii de confecţionare şi a
ornamentaţiei în sec. II-IV e.n. Analogii pentru cana noastră întîlnim
în necropola de la Tîrgşor unde s-au descoperit căni de dimensiuni relativ mici cu o toartă, în genul cănii de la Ghenei, lucrate cu roata din
pastă cenuşiu-închisă şi ornamentate cu mici brîuri în relief situate în
-dreptul inserţiei superioare a torţii, sub buză. 113 Cana de la Ghenei provine, după toate probabilităţile, dintr-un mormînt de inhumaţie.
Atunci cînd am publicat vasele din necropola de la Ghenei spuneam
că în cadrul movilei s-au descoperit şi morminte de inhumatie despre
care admitem că ar putea fi contemporane cu cele de incineratie. 114 Iată
însă că vasul descris mai înainte ne dovedeşte că mormintele de inhumaţie sînt cu mult mai tîrzii decît cele de incineraţie şi că, aparţin epo·cii prefeudale. Aşadar, la Ghenei pe lînqă mormintele de incineraţie da-cice din sec. III î.e.n. s-au descoperit şi morminte de inhumaţie din epoca prefeudală.
b) Cană cu toartă supraînălţată (fig. 2811) descoperită în anul 1959.
Ea este îngrijit lucrată cu mina din pastă cu puţine impurităţi, de culoare brun-roşiatică acoperită în exterior cu un slip uşor lustruit. Cana
se păstrează fragmentar, în sensul că îi lipseşte cea mai mare parte a
torţii.

Dimensiuni: înălţimea 0,074 m, diametrul gurii 0,086 m, diametrul fundului
m, grosimea peretilor 0,005 m.

0,025

c) Cană cu o toartă (fig. 2812) descoperită în anul 1!=158. Vasul este
bine păstrat, are gura largă, corpul bombat şi o toartă supraînălţată. Culoarea cănii este cenuşie acoperită în exterior cu un slip lustruit de culoare gălbuie. Cana a fost îngrijit lucrată cu mina din pastă cu puţine
jmpurităti şi este ornamentată pe corp cu caneluri paralele uşor adîncite.
Dimensiuni: înăltimea O,OSS m, diaml'lrnl gurii 0,075 m, diamc>trul maxim 0,09 m,
-diametrul fundului 0,032 m, grosimea pere\i!or 0,005 m.

Din punct de vedere tipologic cele două căni lucrate cu mina şi precu cite o toartă supraînălţată (b-c) se încadrează în tipul celor
<:lescoperite în necropola de la Ciumeşti pe care le-am comentat în capitolul I (p. 21). Aici nu ne mai rămîne decît să repetăm că este vorba
.cfe o formă locală cu antecedente care merg pînă în epoca bronzului.
d) Vas cu profil aproape drept (fig. 2814) de culoare cenuşiu-neagră
cu pete de culoare mai deschisă ajungînd pînă la brun-qălbuie, lucrat
văzute

11
:: Gh. Diaconu, Tirgşor. Necropola din seco/e/e
pi. CVLIIJ, 3.
114 AMN, I, p. 102.
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cu mina din pastă cu multe imprităţi. In exterior . este acoperit cu. un
slip uşor lustruit. Muchia buzei este tăiată drept, iar fundu_l neprofilat.
Jn treimea superioară vasul este ornamentat cu patru proemmenţe alungite aşezate oblic. El a fost descoperit în anul 1959.
Dimensiuni: înălţimea 0,12 m, diametrul gurii 0,10 m, diametrul fundului 0,086 m,

grosimea peretilor 0,007 m.

e) Vas cu profil aproape drept (fig. 2815) descoperit în anul 1958.
El este de culoare gălbui-roşiatică şi a fost lucrat cu mina din pastă cu
multe impurităţi. Şi acest vas are muchia buzei tăiată drept şi fundul
neprofilat. La mică distanţă sub buză vasul este ornamentat cu un brîu
în relief cu alveole.
Dimensiuni: inăltimea 0,175 m, diametrul gurii 0,15 m, diametrul fundului 0,11 m.
grosimea pereţilor 0,012 m.

Vasele cu profil aproape drept, lucrate cu mina din pastă impură
de bună calitate. cărora le aparţin şi cele două exemplare descoperite în necropola de la Ghenei, sînt bine cunoscute în repertoriul ceramicii daco-getice din faza I şi II şi le-am comentat pe larq atunci cînd
am discutat ceramica dacică descoperită în aşezarea de la Ciumeşti
(vezi p. 25).
f) Vas (fig. 28 6) de culoare gălbui-roşiatică acoperit în exterior cu
un slip puternic lustruit. El a fost îngrijit lucrat cu mina din pastă cu
rlestule impurită\i şi este ornamentat imediat sub buză cu patru mici proeminente conice uşor aplatizate. Muchia buzei este tăiată drept, iar fundul este neprofilat. Vasul a fost descoperit în anul 1959.

~au

Dimensiuni: inăltimea 0,22 m, diametrul gurii 0,20 m, diumetrul fundului 0,11 m,
grosimea perPtilor 0,001 m.

Vasul descris mai înainte aparţine din punct de vedere tipologic
mai degrabă vaselor în formă de clopot decît celor cu profil aproape
drept. Pentru această încadrare pledează c;;i dimensiunile relativ mari
ale vasului. O analogie pentru vasul de la Ghenei o constituie o urnă
din necropola de la Teliţa care este de aceeaşi formă şi este ornamentată cu proeminenţe conice aplatizate situate imediat sub buză. 115
Aşadar, la Ghenei s-a descoperit întîmplător o necropolă de incineraţie din care în Muzeul din Carei se păstrează 12 vase, întregi sau
fragmentare, lucrate cu mina sau la roată. Vasele lucrate cu mina sînt
de autentică factură locală dacică, de tradiţie hallstattiană, bine cunoscute în repertoriul formelor ceramicii daco-getice din faza a II-a. Vasele
cu roata sînt de factură celtică, atît ca formă cit şi ca tehnică de executare. Pe baza acestora am datat necropola de la Ghenei în sec. III
î.e.n. Din păcate nu putem şti amănunte în legătură cu ritul funerar fiind
vorba de o descoperire fortuită. Ar putea fi vorba de o necropolă cu
urne judecind după vasele de dimensiuni relativ mari care se păstrează
în Muzeul clin Carei, dar nu este exclus să fie vorba de o necropolă cu

115

G. Simion şi Gh. I. Cantacuzino, op. cit., fig. 3/6.
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gropi, fără urne.11 6 Răspunsul la această problemă nu poate fi dat decît
pe baza unor săpături sistematice, sau a unei descoperiri bine observate.
Faptul că în necropola de incineraţie de la Ghenei s-au descoperit
doar două vase de factură celtică şi 10 de evidentă factură locală, ne îndreptăţeşte să atribuim această necropolă populaţiei autohtone dacice.
Pe lingă mormintele de incinernţie, în cadrul aceleaşi movile, au fost
descoperite şi morminte de inhumaţie care pe baza unui vas păstrat în
aceleaşi colecţii ale muzeului din Carei se datea7ă în epocâ prefeudală,
sec. JIT-IV e.n.
l-1.

Firtuşu,

r. Odorhei, reg.

Mureş-Autonomă Maghiară.

La locul numit. „Cetate" în anul 1959 s-au făcut săpături în vederea
lcinmririi tezaurului prefeudal descoperit aici. Cu această ocazie au fost
descoperite fragmente ceramice dacice împreună cu altele de factură
117
celtică lucrate cu roata.
J5.

Mediaş,

r.

Mediaş,

reg.

Braşov.

In două puncte de pe teritoriul oraşului s-au descoperit locuinte
adîncite în pămînt care conţineau ceramică autohtonă lucrată cu mina
şi ceramică celtică lucrată cu roata. In ambele cazuri ceramica autohtonă întrece cu mult, din punct de vedere cantitativ pe cea celtică.U 8
16. Moreşti, r. Tirgu Mureş, reg. Mureş-Autonomă Maghiară.
Cu ocazia săpăturilor efectuate în marea aşezare din epoca prefeudală de aici, au fost descoperite şi şase bordeie care conţineau în inventarul lor ceramică autohtonă lucrată cu mina în asociere cu ceramică
de factură celtică lucrată cu roata precum şi cîteva piese de podoabă
celtice. Ceramica celtică este cu mult mai puţin numeroasă dee:ît cea autohtonă şi nu este prezentă în toate bordeiele descoperite. 119
116 M. Macrea şi M. Rusu, în DaCin, N. S., I\·, 1960, p. 225 incadreazit nffropola de
la Ghenei în seria celor de lip Porolissum fără urne.
117 K. Horedt şi col., în Materiale, VIII, 1962, p. 639, fig. 5/24,-25, K. Horedt,
op. cit., p. 55 nr. 2.
118 I. H. Crişan, Noi cercetări arheologice la .\1ediaş,
in AMM, 3, 1955-1956, p.
35-40; K. Horedt, în Sludien aus Alleuropa, II, 1965, p. 56.
11 q K. Horedl, in SC/V, III, 1952, p. 328-344; SCN, IV, 1953, p. 275-306; SCIV,
V, 1954, p. 198-226; în Studiern aus Alleuropa, II, 1965, p. 68-73. Aşezarea dacică de
la Moreşti ilJ fost iniţial datată de K. Horedt în sec. III-II î.e.n., în juru\ anului 200.
ln ultima !>a lucrare K. Horedt coboară datarea iniţială, reducînd-o numai la sec. II
î.e.n., în principal, pe bazd datării fibulelor de lip Dux tîrzii făcută de J. Filip. Asupra
sistemului cronologic a lui J. Filip vezi notele 81, 83. După părerea noastră aşezarea
de la Moreşti apartine fără nici o îndoială Lalt'>ne-ului C, însă în cronologie absolută,
ea trebuia llatală la sfîrşilul sec. Iii sau începutul sec. II i.e.n. şi nici decum la sfîrsitul sec. li i.e.n., după cum ar indica-o fibula de lip Dux lîrziu după cronoloqia lui
J. fllip. Ceramică foa.rte asemănătoare, am pulea spune identică, cu cea de Ia Moreşti, descoperită în aşezarea de la Libkovice, r. Teplice pe teritoriu] R. S. Cehoslovacia se datează în sec. III î.e.n., pînă la incepulul ~ec. II, M. Zapolocky, în AR, XIV,
1962, 1, p. 22-47.
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17. Sanislău, r. Carei, reg. Maramureş.
Pe teritoriul comunei, la punct!.!~ numit „Capela catolică" sau „Lu120
tărie" în anul 1965 s-a dezvelit o necropolă celtică birituală.
Şi în cadrul ~cestei necropole, care încă n-a fost săpată în întregime'.., pre~e?ta
populatiei autohtone este do~ed~tă pri_n ceramică locală_ lucrata _cu mma
descoperită în morminte de mcmeraţie. Astf~l de ex. ln i:iorm~n~ul nr.
g pe lingă cinci vase lucra.te cu roata de :videnta factura celtica s-au
descoperit şi trei vase dacice lucrate cu mma.
a) Ceaşcă (fig. 2911) cu o toartă uşor supraîn_ălt_atvă, lucrată cu mîna
din pastă de bună calitate. Ea este de culoare roş1aţica cu ~e~~ d~ nuanlă închisă şi s-a păstrat întreagă. Ceaşca are muchia buzei taiata drept,
iar fundul neprofilat Toarta în secţiune este patrulateră.
V

Dimensiuni: înăltimea 0,107 m, diametrul gurii O;TIB m, diametrul fundului 0,085
m, grosimea peretilor 0,006 m.

b)

Cană

(fig. 2912) cu o

toartă puţin supraînălţată

foarte

rău

con-

servată. Se păstrează doar toarta şi o parte din jumătatea superioară.
Ea a fost lucrată cu mina din pastă cu multe impurităţi.
Dimensiuni: diametrul gurii 0,056 m.

c) Vas mare (fig. 2913) cu gura largă şi pîntecele bombat luc-ra-t cu
mînil din pastă de bună calitate. In interior el este de culoare brun roşiatică, iar în exterior a fost acoperit cu un slip puternic lustruit de culoare neagră. In treimea inferioară vasul prezintă patru proeminente conice aplatizate de dimensiuni reduse, iar pe linia de unire a gîtului cu
corpul. patru butoni în relief.
Dimensiuni: înăltimea 0,35 m, diametrul gurii 0,20 m, diametrul maxim 0,30 m,
diametrul fundului 0,14 m, grosimea 0,001 m.

Ceasca cu toarta supraînălţată îşi are originea în mediul local timpuriu hallstattian şi reprezintă o continuare, fără să fie modificată a
ceştilor de aceeaşi formă şi tehnică de lucru din perioada scitică. Bune
analogii pentru exemplarul din necropola de la Sanislău ne sînt oferite
de ceştile cu o toartă supraînălţată din perioada scitică de la Cipău,
Cristeşti sau Oradea. 121
Cana cu o toartă aparţine din punct de vedere tipologic cănii descoperite în necropola de la Apahida în legătură cu care am discutat originile şi analogiile acestei forme.
Vasul mare din punct de vedere tipologic este dezvoltat din vasul
mare bitronconic cu proeminenţe conice aplatizate. Deci, toate cele trei
forme aparţin unor tipuri de vase locale bine cunoscute în ceramica daC)-~1etică din faza a II-a. Ceramica
autohtonă din mormîntul 9 de la
Sanislău descoperită cu alte cinci vase celtice lucrate cu roata, vine să
12

'~ Informaţiile asupra acestei descoperiri inedite şi permisiunea de a ·publica
Clteva piese le datorez colegului Vlad Zirra care a condus··săpăturile şi lui I. Nemethl
cip la Muzeul Carei.
121
I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, pi. VIII, 9, 13, 18.
•
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Vase

dacice lucrate

cu mina din

morminlul

Sanislău.
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ue dovedească încă o dată contemporaneitatea celor două categorii de
ceramică, dacă această dovadă mai era nevoie să fie făcută.
18. Sebeş, r. Sebeş, req. Hunedoara.
La punctul numit „Podul Pripocului" de pe malul rîului Sebeş în
i:lnul I ~1 60 s-a descoperit o aşezare de lungă durată. lntr-un bordei s-a
găsit ceramică autohtonă lucrată cu mina în asociere cu ceramică celtică lucrată cu roata. 122
19. Sf. Gheorghe,

corn. Iernut, r.

Luduş,

reg.

Mureş-Autonomă

Ma-

ghiară.

In anul 1960 cu ocazia unui sondaj de verificare s-a descoperit o
asezare cu ceramică. autohtonă lucrată cu mina şi cu foarte puţine cioburi cP!tice lucrate cu roata. A fost dezvelit în întregime un sinqur
bordei. 1ci
20. Valea lui Mihai, r. Marghita, reg. Crişana.
[n punctul de hotar numit „Gorove" s-a descoperit o necropolă de
incineraţie ce~tică din care în Muzeul Regional Crişana din Oradea, provenind din fosta colecţie Andrasi, se păstrează mai multe vase şi obiecte
de metal. Printre aceste materiale figurează o fibulă de bronz de tip
Dux tîrziu (fig. 30 1 1 Col. Andrasi inv. nr. 475) şi o strachină lucrată cu
mina.
Strachina (fig. 3012 Col. Andrasi inv. nr. 947) are buza uşor răsfrîntă
in exterior, este de culoare cenuşiu-brună cu suprafaţa acoperită cu slip
}ustruit şi a fost lucrată cu mina clin pastă cu puţine impurităţi.
Dimensini: ină!Lim 0·a 0,084 m, diametrul gurii 0,:21 m, diametrul fundului 0,086 m,
gro~irnea

peretilor 0,007 m.

Fibnla de tip Dux terminată într-o sferă şi cu partea caudală lipită
de arc datează necropo' a în Latene C, iar în cronologie absolută, după
părerea noastră, în sec. lJI-11 î.e.n.
Pe baza străchinii lucrate cu mî:rra care aparţine variantei 2 stabilită
pentru străchinile de la Ciumeşti, care reprezintă fără indoială o formă
locală, putem presupune prezenţa populaţiei autohtone dacice în cadrul necropolei. Fiind vorb::i de o descoperire întîmplătoare în care nu
s-au făcut săpături sistematice, deocamdată nu putem face mai multe
precizări nici în legătură cu numărul mormintelor descoperite, nici cu
atribuirea etnică sau amănuntele ritului funerar, ori precizări mai exacte din punct de vedere cronologic.
In interiorul comunei şi anume în grădina locuitorului Crişan s-a
descoperit o aşezare contemporană cimitirului ce.tic din care în colec1'a Anclrasi se păstrau fragmente CPramice iucrate cu rcata de tip celtic
descoperite împreună cu fragme;ite dacice lucrate cu mîna. 124
12!
12:,
1
'-•

K. Horedt, in Studien, p. 59.
Ibidem, p. 60 şi informaţii M. Ru~u.
Toate informatiile privind descoperirile de J.a Va ea lui Mihai le datorez
coleyurni M. Rusu căruia ii apar\ine şi desenul fibulei.

<nnabill!ătii
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Piese din necropola de incinna\ie d 0 la Valea lui Mihai. I. fibulă de bronz
de tip Dux tirziu. 2. Sirachina lucrată c11 mina

21. Vermiş, r. Bistriţa reg. Cluj.
Pe teritoriul acestei localităţi în anul 1963 s-a descoperit ceramica
de tradiţie hallstattiană lucrată cu mina în asociere cu ceramică de tip
celtic lucrată cu roata. 125
La capătul acestui catalog ţinem să menţionăm că tov. K. Horedt a
publicat recent un repertoriu al aşezărilor Latene mijlocii în Transilvania1261 din care noi am luat numai acele localităţi care aveau descoperiri de materiale celtice în asociere cu cele autohtone şi le-am omis pe
acelea în care s-au descoperit numai materiale dacice.
IV

CONCLUZII
Analiza materialelor prezentate, dintre care cele mai multe se pupentru prima oară, rezultate ale cercetărilor întreprinse în ultimul
timp, comportă importante concluzii cu implicaţii multiple de ordin istoric. Prima dintre acestea şi după părerea noastră, cea mai importantă

blică

12s
126

K. Horedl, în op. cit., p. 63.
K .Horedt, op. cit.
https://biblioteca-digitala.ro

I. H.

16

CRIŞAN

este aceea ca m covîrşitoarea majoritate a necropolelor celtice desco
perite pînă acum pe teritoriul Transilvaniei, prin săpături sistematice
sau prii~ descoperiri fortuite se poate dovedi prezenta elementului etnic
autohton dacic alături de cel celtic. Prezenta dacilor în cadrul cimitirelor celtice poate fi sesizată pe baza ceramicii autohtone lucrată cu mina
1n manieră hallstattiană locală şi ţinem să subliniem. că este vorba de
forme bine cunoscute în repertoriul ceramicii daco-getice perpetuate
uneori neschimbat, alteori evoluate, din perioade mult mai vechi, forme
care îşi au originea în fondul hallstattian timpuriu local sau merqînd
uneori chiar pînă în epoca bronzului.
Pe lingă ceramica lucrată cu mina la separarea elementului dacic
de cel celtic se adaugă şi anumite particularităţi deosebitoare ale ritului funerar. Aşa de exemplu în necropola de la Ciumeşti s-a putut stabili
că autohtonii daci se incinerau, iar resturile incineraţiei le depuneau în
urne, pe cită vreme celţii foloseau ambele rituri, al inhumaţiei şi al incineraţiei, dar atunci cînd este vorba de resturile provenite de la arderea mortului ele se depuneau direct pe sol, într-o groapă puţin adîncă.
Alături de oasele arse se aşezau ofrande din care nu lipseşte cea de carne, pe cită vreme la toate mormintele cu urnă acestea lipsesc. Acelaşi
lucru se constată şi în necropola de la Apahida unde după cît se pare
autohtonii îşi depun resturile incineraţiei în urne, iar celtii le aşează
<iirect pe sol în gropi puţin adînci alături de care, ca şi în necropola de
la Ciumeşti, depun ofrande între care sînt prezente cele de carne dovedite prin oasele de animale descoperite. Necropo 1 e celtice în care prezenta populaţiei autohtone este dovedită pe bază de săpături bine observate .5au sesizată numai pe baza unor materiale descoperite întîmplă
tor se cunosc de la: Apahida, Arad-Gai, Archiud, Blaj, Ciumeşti, Dezrnir, Galaţii-Bistriţei, Sanislău sau Valea lui Mihai. Ca situaţie qeoqrafică necropolele celto-dacice sînt răspîndite pe întreg teritoriul Transil·.;aniei, ocupînd spaţiul aferat grupei sudice, cit şi pe cel al qrupei de
nord stabilite de I. Nestor 126 (fig. 31).
Dacă atribuirile etnice se pot face cu destulă certitudine, cele de
ordin cronologic, mai cu seamă în cronologie absolută, întîmpină serioase dificultăţi. Aceste dificultăţi rezultă din greutatea stabilirii cronologiei Latene-ului în general cu diferitele sale etape la care se adauqă incertitudini rezultate de pe urma faptului că multe dintre necropolele
rliscutate se cunosc din descoperiri întîmplătoare nu îndeajuns observate, lipsindu-ne în acest fel de unele indicii deosebit de preţioase. La
acestea mai trebuie să adăugăm că aproape nici una dintre cele nouă necropole cunoscute pînă acum n-a fost cercetată sistematic în întreqime,
privindu-ne astfel de posibilitatea de determinarea cronoloqică a spaţiului de timp în care ele au funcţionat. Asemenea precizări- îşi au valoarea lor în elucidarea problemelor istorice pe care le ridică. Că necro;'olele celto-dacice îşi desfăşoară existenta pe parcursui unui răstim~.
poate de un secol ori şi mai mult, ne-o indică descoperirile de la Ciu1 7

~

I. '.\Ie5tor, în Dacia, N. S., VII-VIII, 1937-19-10, p. 172-182.
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meşti.

In acelaşi sens pledează şi numărul relativ mare al mormintelor
necropolei de la Apahida.
In ce priveşte datarea necropolelor în discuţie, la cele mai .multe
dintre ele este greu de precizat, fiind vorba de descoperiri întîmplătoa
re şi nu de necropole săpate sistematic în mod exhaustiv, deci să poată
fi precizată perioada lor de început şi de sfîrşit. De exemplu în c;adrul
necropolei de la Apahida se cunosc pînă acum aproximativ 72 morminte, dintre care doar 21 provin din săpături sistematice şi este în afara
oricărei îndoieli că necropola n-a fost încă epuizată. Cu toate acestea
sintem 'datori să încercăm atribuiri cronologice pe baza datelor ce ne
stau la indemînă. Incercările noastre pot să nu întrunească acceptarea
unanimă a cercetărilor problemei şi se vor dovedi valabile sau false,
în urma noilor cercetări întreprinse, fie în cadrul necropolelor, fie
atunci cînd vor fi definitiv stabilite etapele Latene-plui auropean .. In
precizările cronologiei, relative sau absolute, inerent am fost obligaţi să
ne raliem unora dintre sistemele cronologice existente ce ne-au fost accesibile. Poate că nu este nici aici de prisos să menţionăm că, după pă
rerea noastră, cronologia preconizată de J. Filip este mult prea coborită. Dacă am accepta acest sistem cronologic şi l-am aplica în mod consecvent, ar trebui să admitem că necropolele celto-dacice din Transil\'ania, aproape în exclusivitate, datează ele la sfîrşit.ul sec. II sau chiar
de la începutul celui următor. Or, în toate necropolele discutate ceramica autohtonă îşi păstrează încă caracterul net hallstattian, iar în aşe
zările contemporane, obiectele
de fier sînt încă rare, iar uneltele din
acest n;etal lipsesc aproape cu desăvîrşire. Deci, cultura materială dacică nu este încă pe deplin formată. O asemenea concluzie nu poate fi
<lecit greşită, deoarece este astăzi limpede că în sec. I î.e.n. cultura materială daco-getică este formată, întrunind toate
caracteristicile unei
culturi de tip Latene. 12 "
!\dmiţînd cronologia lui J. Filip şi aplicînd-o consecvent la descoperirile din Tr;::nsilvania ar trebui să conchidem că Burebista a trăit în prima
Jumătate a sec. I e.n. sau că întreaga cultură materială daco-getică s-a
format undeva în altă parte cu totul independent de acest teritoriu şi a
fost apoi la un moment dat adusă, gata formată în Transilvania. Absurditatea ur~or atari ipoteze ce contravin nu numai logicei istorice ci şi
datelor concrete multiple pe care le avem astăzi se impun de la sine şi
ne scutesc de comentarii.
Aşadar, pe baza altor sisteme cronologice decît cel al lui J. Filip
putem conchide că unele dintre necropolele celto-dacice transilvănene
se datează în faza Latene B2, după cronologia lui W. Krămer 120 , iar cele
mai multe aparţin Latene-ului C. Nu este exclus ca unele necropole
~tribuite Latene-ului C să fi început în faza antenioară.
Transpunînd cronologia relativă în cronologie absolută am ajunge
•

1n

12

~ ln leg?tură cu această perioadă vezi magistrala sinteză a acad. C. Daicoviciu

Istona Romaniei, I, 1960, p. 268-285.
1 9
2

Germania, 40, 1962, p. 306.
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pentru datarea necropolelor celto-dacice din Transilvania, în linii mari.
între sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. II î.e.n.
O altă concluzie care se desprinde din analiza necropolelor celtodacice este aceea că încă de la venirea lor, celţii s-au amestecat cu
populaţia autohtonă.

Necropole şi aşezări în care s-au găsit asociate materiale celtice cu
de tradiţie hallstattiană întru totul identică ce 1 ei clin Transilvania, s-au descoperit şi în spaţiul învecinat dinspre vest, în cîmpia dintre Tisa şi Dunăre, în Ungaria ele azi1 30 sau în Slovacia, în R.S. Cehoslovacia131. Părerea noastră este că şi în cazul acestora, ca şi în Transilvania, ne găsim în prezenta unui amestec etnic celto-dacic.
Că teritoriile respective au fost locuite ele claco-qeţi ne este dovedit
de izvoarele literare, începînd cu Iulius Caesar, care scrie pe la mijlocul
sec. I î.e.n„ precum şi de alte descoperiri arheoloqice 132 . Aşezarea dacilor pe aceste teritorii n-a avut loc în sec. I al erei vechi. cinel sînt atestaţi istoric ci cu mult înainte. In acest sens pledează o indicaţie a lui
Ptolemaeus (Geographia, II. 11 şi 15) care aminteşte aici localităţile şi
triburile cu nume dacice Singone, Racatae şi Racatriae. 133
In Slovacia centrală şi estică locuirea daco-getică în sec. I î.e.n. este
dovedită ele numeroase descoperiri făcute mai cu seamă în ultima vreme.
Locuirea daco-geţilor în cîmpia dintre Dunăre şi Tisa este, de asemenea, clin plin dovedită atît pentru sec. I î.e.n. cit şi mai tîrziu cînd vor
pătrunde aici iazigii. Daco-geţii în sec. I î.e.n. sînt dovediţi de descoperirile arheologice, ca de ex. aşezarea ele la Budapesta-Taban, chiar şi
mai spre vest.
Despre caracteru] dacic al col\ului nord-estic al Pannoniei ne stau
mărturif' descoperirile arheologice de caracter qeto-clacic (podoabe de
argint şi ceramică) şi eventual o inscripţie clin Briqetio în care se vorL>eşte de un „interprex dacorum". Acad. C. Daicoviciu după care am
reprodus paragraful de mai sus 13 ~ presupunea că vechimea elementului
etnic daco-getic în Slovacia şi nord-estul Pannoniei poate fi mai ;rechi.
decît sec. I î.e.n. Izbitoarea asemănare existentă intre necropolele ş1 aşe
zărilel35 cu materialele dacice şi celtice descoperite în spaţiul qeoqrafic
la care ne referim, cu cele din Transilvania fac dovada că dacii loc;:uiau
acest spaţiu cel puţin încă de pe la sfîrşitul sec. IV î.e.n.
Aşadar, o altă concluzie importantă este aceea că necropolele celceramică

I. Hunyadi, în Diss. Pmw„ ser. II. nr. 18, Budaµest, µ. 57-58, µI. III-V.
B. Benadik, în ASM, I, 1964, p. 85--92; L, Janson, Hal/statt-Latene-Brandgrăber bei Stary Krin, Bohmen, în AR, XII, 4, 1960, p. 496, fiµ. 170.
132 Cf. C. Daicoviciu, în Istoria României, I, 1960, p. 263-266, care it adunctt
toa1e izvoarele privind graniţele dacilor.
m Despre locuirea dacilor în. sudul Slovaciei înainte de sec. I. î.e.n. \·ezi C. Daicoviciu, în Rapports du XI-e Congres lnternationa/ des Sciences flistoriques, 1960,
p. 120.
134 Istoria Rominiei, I. 1960, p. 264.
1~5 K. Motykova Srecidrova, în AR, XI, 1959, 2, p. 192; M. Zi'lpotocky, în AR,
XII, 1962, 1, p. 22-47; V. Vokolek, în AR, XIV, 4, 1962, p. 572.
Bu
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to-dacice şi aşezările de tipul celor din Transilvania dovedesc locuirea
cîmpiei dintre Tisa şi J:?un~re p_recum şi a Slc;>_vaci~i d.~ căt!e d_aci ~el
puţin din Latene-ul mi1locm. Ei înt autohtonu tenton1lor m d1scuţ1e,
după cum crede M. Dusek, încă din perioada finală a Hallstatt-ului. 136
In afară de necropolele celto-dacice din Transilvania se cunosc şi
necropole de incineraţie care pot fi puse cu destulă certitudine, exclusiv pe seama autohtonilor daci. In acestea materiale celtice sînt foarte
puţine şi se rezumă la podoabe, ca în cazul necropolei de la Cepari sau
la cîteva vase, în necropola de la Ghenei. Materialele celtice, podoabe
sn.u ceramică, dacii şi le-au procurat, desigur, pe calea schimbului.
In ce priveşte datarea necropolelor exclusiv dacice precizările restrînse sînt destul de dificile şi implică un anumit grad de probabilitate.
Necropola de la Cepari datează, după părerea noastră, din jurul anului
:100 i.e.n. Ea îşi încetează existenţa, poate, cu puţin înainte de stabilirea
celţilor în Transilvania sau la scurt timp după aceea. Aşa se explică
lipsa totală a ceramicii celtice lucrată cu roata din cele şapte morminte descoperite pînă acum.
Pentru necropola de la Ghenei indiciile cronologice ne sînt date
doar de cele două vase celtice descoperite, pe baza cărora nu se pot face
precizări exacte.
De aceea am datat necropola vag în sec. III î.e.n.
Fără îndoială că numărul necropolelor autohtone se va înmulţi pe mă
sura intensificării cercetărilor privind această perioadă.
· Existenta necropolelor mixte celto-dacice dovedesc fără putinţă de
tăgadă, mai bine poate <lecit ori care altă categorie de izvoare, coexistenţa sau poate mai exact spus convieţuirea paşnică a celor două elemente etnice. Această convieţuire se va solda pînă la urmă cu disparilia celţilor în masa autohtonilor. Dacii au fost fără îndoială cu mult mai
numeroşi decît celţii, deşi dacă am judeca după numărul mormintelor
celtice raportate la cele ale autohtonilor cunoscute pînă acum, ar trebui
să conchidem ca celţii au fost în majoritate. Că nu este nici pe departe
aşa vine să ne-o dovedească numărul aşezărilor contemporane cu necropolele celto-dacice pe care le cunoaştem astăzi.
O altă concluzie importantă este aceea că pe teritoriul Transilvaniei nu s-au descoperit numai necropole cu amestec de materiale celtice şi dacice ci şi aşezări, dintre care unele au fost cercetate prin săpă
turi sistematice, ca cele de la: Berea, Bistriţa, Cicir, Ciumeşti, Cluj-Someşeni, Mediaş, Moreşti, Sebeş sau Sf. Gheorghe-Iernut. Se impune însă
o precizare şi anume că pînă acum nici una dintre acestea n-a fost să
pată în întregime şi că din cele mai multe s-au dezvelit doar cîteva bor<ieie. Cu toate acestea considerăm că nu sînt premature concluziile deduse în actualul stadiu al cercetărilor.
Se impune în primul rînd concluzia la care am ajuns că în toate
aşezările cunoscute cantitatea materialelor dacice este în covîrşitoare
majoritate faţă de cele celtice. Acest fapt ne asigură atribuirea aşezării:l6

M. Dusek, in AR, 14, t962, p. 624; K. Horedt, în Studien .. ., p. 74.
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lor pe seama populaţiei autohtone. Excepţie face aşezarea de la Ciumeşti unde materialele celtice sînt cantitativ superioare faţă de cele dacice, ceea ce duce la concluzia apartenenţei pe seama celţilor a aşeză
rii ciumeştene. lnsă şi în cazul acesteia trebuie spus că în fiecare bordei s-a descoperit ceramică autohtonă în cantitate mai mare sau mai mică, lucrată cu mîna în manieră hallstattiană reprezentînd forme locale,
fapt care face să nu mai poată fi cu totul exclusă prezenta elementului
dacic nici din aşezarea de la Ciumeşti. Poate nu strică să menţionăm
şi aici o constatare că în toate bordeiele ciumeştene s-au descoperit numeroase obiecte de metal, bronz sau fier, pe cită vreme în celelalte
aşezări numărul acestora este foarte mic, reducinclu-le la cîteva obiecte
de podoabă.
Din cadrul aşezării de la Ciumeşti nu putem exclude elementul etnic autohton şi pentru simplul fapt că acestei aşezări îi aparţine necropola din vecinătate în cadrul căreia prezenta dacilor este mai presus
de orii:::e îndoială, dovedită. Deci, se impune concluzia că atît în cadrul
aşezărilor dacice, cit şi în cea de la Ciumeşti separarea din punct de
vedere etnic a unor locuinţe pe baza cantităţii mai mari sau mai mici
a produselor culturii materiale specifice pentru celţi sau pentru daci,
nu poate fi făcută. Adică, nu se poate afirma că un bordei de la Ciu!Ileşti care are în inventarul său 40 la sută ceramică autohtonă aparţine
unui dâ~ şi invers, un bordei ele la Moresti care are aceeaşi proporţie
de ceramică celtică aparţine unui celt. Considerăm că în atribuirea etnică treliuie să se tină seama ele întregul ansamblu şi de proporţia qenerală a materialelor specifice pentru unul sau altul dintre etnicele în
discuţie.

Pe baza analizei materialelor descoperite în aşezările în care s-au
descoperit amestecul celto-dacic ajungem la aceeaşi concluzie dedusă
si din analiza materialelor dacice descoperite în necropole şi anume a
unei convieţuiri intime între autohtoni şi noii veniti.
Dacă ar fi vorba numai ele preluarea materialelor celtice de către
autohtoni s-ar putea spune că acest lucru se datora calităţilor evident
~uperioare faţă de cele ale culturii materiale dacice.
Dar, existenta în bordeiele de la Ciumeşti a ceramicii autohtone,
evident inferioară calitativ fată ele cea celtică face ca explicaţia de mai
înainte să nu mai fie plauzibilă. Faptul că atît în aşezările dacice găsim
produse celtice cit şi că în aşezările cellilor s-a descoperit ceramică autohtonă nu poate fi explicat decît prin coexistenta celor două elemente,
coexistenţă ce presupune împrumuturi reciproce.
Numărul relativ mare al aşezărilor dacice descoperite în Transilvania dovedeşte intensa locuire a acestui teritoriu ele către autohtoni şi
explică asimilarea noului element etnic, ceea ce constituie o altă concluzie importantd..
Din materialele dacice descoperite, în principal. în aşezarea şi necropola de la Ciumeşti s-a putut constata că dacii au imitat în manieră
oropriE: şi specifică produse celtice. Este suficient sci amintim doar redahttps://biblioteca-digitala.ro
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rea cu mina a unui vas celtic la care i s-au adăugat tradiţionalele apucături conice, folosit ca u1 nă în mormîntul nr. 5. S-a putut surprinde apoi
t'lceputul adoptării teh:licii superioare de lucrare cu roata a ceramicii.
In aceasta sînt transpuse încă de la început forme proprii autohtone.
Adoptar~a roţii olarului este unul dintre indiciile destul de sigure a trecerii autohtonilor daci la epoca Latene.
Momentu[ însuşirii noii tehnici, a cărei importanţă în evoluţia ceramicii daco-getice nu poat fi îndeajuns subliniată, bine inteles, nu poate
fi fixat .:u exactitate. Desigur, a fost o perioadă mai lungă de încercărL
:C:a trebuit~ plasată cindva pe parcursul sec. JII î.e.n., poate chiar la început, cum sîntem noi înclinaţi să credem.
Noul procedeu învăţat în Transilvania de la celti se va extinde
treptat, în aşa fel. încît la pragul dintre ultimele două secole ale erei
vechi el va fi deja generalizat.
Convieţuirea strînsă existentă între celţi şi daci care s-a putut dovedi atît pe baza analizei materialelor descoperite în necropole cit şi în
aşezări a avut urmări pozitive în dezvoltarea culturii materiale autohtone, în mersul ei ascendent. Aceasta s-a îmbogăţit şi influenta celtică
a contribuit la grăbirea ritmului de dezvoltare a culturii materiale autohtone spre definitivarea uneia de tip Latene.
Dacii au pre'.uat de la celţi nu numai roata olarului ci şi procedee
tehnice noi de extragere şi de prelucrare a fierului. Acestea au dus fără
indoială la o serioasă creştere a producţiei, care la rîndul ei a avut serioase repercusiuni asup~a dezvoltării social-politice. Cu toate acestea
însă, analiza tuturor materialelor pe care le-am prezentat face dovada
netemeiniciei tezei lui Vasile Pârvan 13 ' conform căreia o dată cu venirea celtilor întreaga cultură materială dacică se schimbă. Or, s-a contatat clar că încă o vreme destul de îndelungată după aşezarea celţilor,
dacii continuă să-şi confecţioneze ceramica cu mina în manieră hallstattiană şi că folosesc destul de puţine unelte de fier. In bordeiele cunoscute pînă acum s-au găsit foarte puţine obiecte de fier, de obicei podoabe şi doar cîteva lame de cuţit sau alte unelte mărunte. Cultura materială dacicii. îsi păstrează şi dup3 venirea celţilor aspectul său specific,
de caracter hallstattian, dezvoltat pe baza fondului local mai vechi în
care s~nt îng'.obate, prelucrate şi adaptate în manieră proprie influentele
:străine.

Aşadar, am putut face dovada că şi după venirea celtilor în Transilvania cultura materială cl;:icică continuă să se manifeste încă o perioadă de timp în forma sa hallstattiană. Deci, trecerea la o cultură superioară de tip Latene nu este determinat direct de prezentn. celţilor cum
îşi imagina Vasile Pârvan. Determinantă la acest salt calitativ rămîne
dezvoltarea forţelor ele productie interne la a căror progres a contribuit
cu siguranţă, si în largă măsur~.. influ.2nta celtică rezultată din convie~uirea cc s-a putut uşor aovedi.

137
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Pârvan, Gel ica, Bucureşti, 1962, p. 466.
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Cultura materială daco-getică de tip superior Latene se va încheqa
din ce în ce mai mult şi va fi definitivată în jurul anului 100 î.e.n.
Ne-a mai rămas de discutat un aspect al raporturilor dintre celţi şi
daci şi anume cel politic, ca apoi în sfirşit să arătăm căile de pătrundere
a Ct'ltilor pe teritoriul ţării noastre.
Ca o concluzie generală şi finală care se desprinde din analiza materialelor p·ezentate, ce vine să confirme teza acad. C. Daicoviciu, 138
este cceea că celţii n-au fost un grup prea numeros în Transilvania, deşi
de la apariţia cărţii lui C. Daicoviciu s-au mai făcut multe descoperiri
celtice, mai cu seamă în nord-vestul ţării.
tone

Populaţia celtică este incomparabil inferioară numeric
după cum o dovedesc aşezările cunoscute pînă acum.

celei autoh-

Pe baza constatărilor făcute putem conchide că în Transilvania nu
se poate vorbi de o dominaţie politică celtică efectivă şi de lunqă durată. Eventual poate fi vorba de aşa ceva numai asupra unei fîşii restrînse din nord-vestul Transilvaniei apoi asupra Slovaciei şi a Pannoneii unde-i găsim pe celţi stabiliţi în număr mare. Stăpînitorii acestor
teritorii l-au determinat pe Burebista să pornească împotriva neamurilor celtice ce supuseseră pe daci. 139 Acţiunea militară a marelui reqe dac
işi găseşte raţiunea şi explicaţia firească în eliberarea teritoriilor dacogetice de vest de sub stăpînirea celtică.
·
Că în Transilvania, în afara fîşiei menţionate, nu poate fi vorba de
o stăpînire politică celtică o dovedeşte chiar şi constituirea statului centralizat de pe vremea lui Burebista precedat de alti reqi. Acesta nu s-ar
fi manifestat dacă exista o stăpînire străină. Cînd statul qeto-dac unificat si consolidat de Burebista ajunqe la o mare putere militară, se porneşte le> eliberarea cu succes a teritoriilor de \'est stă.pînite de celţi.
Dacă despre o dominaţie politică celtică în Transilvania nu poate
fi vorba, cu atît mai puţin s-ar putea actmite ctistrugerea populaţiei autohtone. In ce-i priveşte pe celţi este foarte probabil să fie doar enclave
rămase de pe urma marelui grup celtic pornit clin Europa centrală spre
<>ud. Despre acesta ştim că în anul 2791278 a distrus sanctuarul de la Delfi.1"'' De o stăpînire celtică care să fi cuprins întreq teritoriul intercarpatic ca o răspîndire a grupului stabilit în cîmpia dintre Tisa şi Dunăre,
sau în Slovacia nu poate fi vorba. Nu este exclus ca din aceste qrupe
raiduri să fi ajuns în Transilvania şi să fi rămas aici.
Pătrunderea celtilor pe teritoriul tării noastre a avut loc mai întîi,
după cit se pare în Transilvania pe valea Mureşului. Din qrupul slabi-

C. Daicoviciu, La Transy/\·anie dam l'.-\ntiquile, Rucare-;·t, 1945. p. 41-43.
M. Macrea, Burebista şi celţii de la Dunărea de mijloc, în SCIV, VII, 1-2,
1956, p. 119-136.
14• In acest sens \·czi harta de răspîndire a brătărilor celtice de bronz, în O\'e
(Hohlbuck-ehinge) a lui W. Krămer, in Germania, 39, 112, 19fil, p. 3fi, fiq. 1. 2.
l3R
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lit în Ungaria şi Slovacia, pe valea Someşului ceH:i au putut ajunqe
pînă în centrul Transilvaniei. 141
Intre cele două grupe stabilite de I. Nestor, cea sudică pătrunsă pe
valea Mureşului şi cea de nord pe valea Someşului nu există deosebiri
cronologice prea mari.
Pe valea Dunării celţii pătrund în Oltenia,142 iar trecînd peste Carpaţi ajung pînă în Moldova de nord, 143 şi chiar mai departe. 144
Indată după statornicirea în Transilvania a celţilor care a provocat
fără îndoială opoziţia populaţiei autohtone, deşi nu avem în acest sens
mărturii iiterare, ei s-au amestecat cu localnicii şi au dispărut în cele
din urmă în masa acestora.
Materialele pe care le-am prezentat aruncă o oarecare lumină asupra raporturilor dintre daci şi celţi în Transilvania, raporturi pînă acum
destul de puţin cunoscute. Dar lumina de care vorbeam nu este încă
îndeajuns de clară ci contribuie doar la lămurirea unei etape din fră
mîntata istorie a daco-geţilor intercarpatici, etapă cuprinsă în linii mari
intre sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. II î.e.n .

141

.
Pentru antichităţile celtice vezi I. N __.stor, op. cit., p. 153-182; C. Daicoviciu.
op. cll., p. 41-43; D. Popescu, Celţii în T1 ansilvania, în Transilvania, 75, Sibiu, 1944,
p. 639-666;în Istoria României, I. 1960, p. 232-237; M. Roska, A ke/tak Erdelvben.
fn Koz/ Cluj, 1944, IV, 1-2, p. 53--76.
142
V. Pârvan, în Dacia, I, 1924, p. 35--50; C, S. Nicolaescu-Plopşor, în Dacia,
XI-XII, 1945-1947, p. 17-33.
143
D. Popescu, în Istoria Romciniei, I, 1960, p. 237.
144
G. B. ft.doroY, MIA, 89, 1960, p. 51-66.
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MATERIEl.S DACES DE LA NECROPOLE, DE L'EMPLACEMENT OF
CIUMEŞTI, ET LE PROBLEME DES RAPPORTS ENTRE LES CELTES
ET LES DACES EN TRANSYL V ANIE
Resume

L'une des seules necropoles celtes de Transylvanie, exploree par
des fouilles systhematiques, c'est celle de Ciumeşti, district de Carei,
region de Maramureş.
La necropole est birituelle, utilisant en meme temps l'inhumation
et surtou_t l'incinenation. Dans le rite de l'incineration on distinque
deux vanantes: I. Ies restes provenus de la combustion faite quelque
part hors du cimitire, qui n'es pas identifiee; on les deposait dans
une fosse peu profonde, pres de laquelle on deposait Ies offrandes
comµos~es premierement de pots en argile et de la viande;
2. la
deuxeme variante qui soutient la deposition des depouilles de
l'incineration dans Ies urnes. Ceux qui sont preponderants sont Ies tombaux d'incineration a fosses, 22 par rapport aux sept tombeaux urne.
DaTis les sept tombeaux a urne on a utilise comme mobilier funeraire en
majorile absolute des pots fac;onnes a la main en maniere hallstattienne.
Dans l'ouvrage sont, mentionnes non seulement Ies pots fait a la main
qui sont entres dans la composition des inventaires des tombeaux
<l'incineration Nr. 5, 35, 22 b et 13 ele Ciumeşti. On a decouvert neuf
pots en tout (fig. 1-7) dont deux grands pots, trois ecuelles, et trois
carafes a une seule anse. Les neuf pots f ac;:onnes a la main en evidente
maniere hallstattienne representent des formes locales bien connues
dans le repertoire de la ceramique claco-gete a l'interieur gu' a l'exterieur de l'arc carpathique avec des antecedents clirects ele la periode
scythe des VI-V-e siecles a.n.e. ayant Ies origines dans Ies premieres
periocles du Hallstatt ou bien avant. Une seule exception la constitue
le pot utilise comme urne dans le tombeau Nr. 5. (fig. 3 (2) qui ini.te a
1a main en maniere hallstattiene, une forme celte a laquelle on a ajoute
des proeminences coniques traditionnelles aplaties. Analvsant Ies origiens, Ia typologie el Ies analogies ele ces pots, on peut tirer la conclusion qu'ils appartiennent aux Geto-Daces, et en s'appuvant sur ceci. on
peut ajouter des details du rite funeraire comme la deposition des
depouilles dans l'urne, ce qui prouve la presence de !'element ethnique
<iutochtone dans le cadre de Ia necropole celte de Ciumeşti.
Toujours a Ciumeşti environ 600 m. a VSV de la necropole on
a decouvert l'emplacement qui corresponcl. Dans cet emplacement on a
f'Xplore jusqu 'a present un nombre de huit taudis, don e inventaire, â
https://biblioteca-digitala.ro

86

I. H.

CRIŞAN

câte de la ceramique fac;:onnee roue, objets en metal toujours
type celte, on a decouvert aussi une ceramique fac;:onnee a la
main, entree dans la preoccupation de l'auteur (fig. 9-16). L'analyse de
la ceramique fac;:onee a la main prouve que celle - ci, aussi bien que
l'antre decouverte dans la necropole, appartiennent a la population autochtone dace. L'attribution n'a pas ete faite sur le critere uniqe de son
execution a la main, en maniere hallstattienne el surtout tenant
corupte que Ies formes sont propres a la ceramique daco-gete.
Parmi ces formes on peut rappeler Ies grands pots a proeminences
derivees de grands pots bitroconiques de la periode scythe, la tasse
dace, sans etre completement evoluee, la carafe a une anse et enfin
les ecuelles. A propos des ecuelles on publie (fig. 11) 2-3, 12136-37)
et l'on commente deux fragments d'un petit chaudron en argile a anses
horizontales bordees d'une proeminence conique imitant a la main le
pot grec type lesbes. On accorde une attention particuliere a quelques
fragments fac;:onnes a l'aide de la roue {fig. 17) par Ies Daco-Getes prouvanf le debut de l'adaptation par Ies Celtes de la technique de fabrication
de la ceramique a l'aide de la roue. Un indice sur a ce point de vue c'est
que dans la nouvelle technique superieure, dont role et dont l'importance ne peut pas etre suffisamment souligne on travaille des formes
dutochtones typiques et non pas celtes, auxquelles on ajoute aussi des
observations d'ordre technique, telle la qualite inferieure de la pâte
qui ont encore dans leur composition comme degraissant des tessons
broyes. Une telle pâte est utilisee dans la fabrication de la ceramique
tac;:onnee a la main, ce qui rnanque a la cerarnique celte.
Une autre difference est celle de la couleur qrise-claire d-:ins la
ceramique dace, et a des nuances foncedes darns le cas de la ceramique
celte, difference provenue des procedes differents de cornbustion. Au
pqint de vue chronologique, le debut de l'adaptation du nouveau
procede technique se place dans la premiere partie du III-e siecle a.n.e.
La nouvelle technique une fois appropriee, va gagner de plus en plus
de terrain, de maniere qu'au seuil des siecles derniers de la. vieille
ere, elle sera genera 1 issee. La cerarnique a la roue est fabriquee a peu
presen meme temps que, sur tous les territoires peuples par Ies Daco-Getes
constituant l'une des preuves silres sur le passaqe de ceux - ci a
l 'epoque Latene. La societe daco-gete sur tout son territoire de diffusion
se developpe uniforrnement dans toutes Ies etapes de son histoire, sans
0xister des region plus grandes ou plus avancees au point de vue
social-politique en contraste avec d'autres reqions arrierees quoiqu'il
existe certaines differences regionales qui n'affectent point le niveau
general du developpement qui reste unitaire.
Dans tous Ies taudis connus jusqu'a present a Ciumeşti sans que
l'emplacement soit entierement explore, la quantite de la cerarnique
celte est beaucoup plus grande que celle autochtone, chose oui plaide
pour l'attribution de l'ernplacement a l'etnique celte. Mais et~nt donne
la p:--esence de la ceramique autochtone avec des fo~mes typiaues et
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specifiques pour Ies Geto-Daces, on tire la conclusion que la presence
des Daces ne peut pas etre exclue.
La necropole et l'emplacement de Ciumeşti date en chronologie
relative de l'epoque Latene C et certains tombeaux, peut-etre, meme a
Ja fin de Ja fase B. En ce[ qui concerne la chronoloqie absolue, on releve des difficultes de l'etablissement dans le stade actuel ele leur
recherche, surtout pour la fase Latene C, et l'on est d'avis de l'encadrer
entre Ies III-e-11-e siecles a.n.e.
Dans le 111-e chapître de l'ouvrage on donne un registre comprenant 21 localites de Transylvanie ou l'on a decouvert des necropoles ou
des emplacements contenant des materiaux celtes. Parmi ceux - ci
dans notre resume, on va citer ceux qui sont publies a present pour la
premiere fois.

Apahida englobee a la ville de Cluj. Outre Ies 21 tombeaux celtes
d'incineration publies par St. Kovacs et entres ainsi dans la litterature archeologique de specia'ite, dans le musee cl'historie de Cluj on
conserve encore plus de 50 tombeaux clecouverts acciclentellement a
parti Ies premieres annees de notre s~cle, restes inedits jusqu'a nas
jours.
Parmi ceux-ci on publie a present un tombeau d'incineration a
fosse, decouvert en 1965 (fig. 19) et trois pots f a<;onnes a la main en
ceramique hallstattienne utillises avec des urnes funeraires (fig. 20-21 ).
Les trois pots representent des formcs locales bien connues dans le
repertoire de la ceramique daco-gete, avec de nombreuses analogies a
interieur qu-a l'exterieur de l'arc carpathique, prouvant que dans la
necropole d'Apahida a câte des Celtes an e:iterrait aussi cles Daces
autochtones.
Arad, region de Banat. Dans le quartier de Gai a l'ouest de la ville,
on a decouve'"t accidentellement en 1952 une necropole celte avec des
tombeaux d'incineration et d'inhumation. Une partie des inve'.1taires
funeraires, comprenant des pieces en metal et en ceramique sont conservees dans une collectio:-i privee dans la viile cl'Aracl (fig.22-24). La
presencc de la popu ation autochtone est incliquee par cleux pots
fa<;onnes a la main (fiq. 23). En s'appuyant sur les fibules en bronze
type Dux, ayant la partie finale detachee de l'arc et un barcelet aux
houts qrossis, la necropole a ete attri buee a la fa se Latene B et date de
la fin du IV-e siecle et la, debut du III-e siecle a.n.e.
3. Archiud, region de Cluj.
En l 964 an a decouvert un tom beau dace d'incineration a urne
l'inventaire contenait des pieces celtes en meta .
4. Berea, region de

clon~

Maramureş_

En l 965 on a decouvert un emp'.acement dace ou il y a\·ait un peu
de ceramique celte fa<;onnee a la roue.
https://biblioteca-digitala.ro

88

I. H.

CRIŞAN

5. Cepari, region de Cluj.
Dans le musee de Cluj on conserve ies inventaires des sept tombeaux d'incineration, probablement a urnes dont quatre ont ete decoverts accidentellement et trois explores systhematiquement (fig. 25).
A ces inventaires funeraires appartenait une ceramique autochtone
fa<;:onnee a la main en maniere hallstattiene, la ceramique attiquc
greque et quelques pieces celtes en metal. En s'appuyant sur un
Kantha1 os (Thomson, H esperia III, 1934 p. 319 type A 27 et 28 et sur
c ~ramique locale fa<;:onnee a la main, la necropole se place a la fin
du IV-e siecle ou au debut on III-e siecle avant natre ere. Ce qui est
dig11e a remarquer c'est qu'en meme temps on a decouvert aussi une
fibule en fer ayant la partie caudale collee en forme d'arc (Latene C)
se pla<;:ant a la fin du IV-e siecle on au debut du siecle suivant.
Au point de vue etnique la necropole appartient aux Daces autochtones au temps de l'installation des Celtes en Transylvanie.
6. Cicir, region de Banat.
En autommne 1965 l'auteur a fait des fouilles sur un emplacement
parseme de taudis qui contenait une ceramique a aspect hallstattien
et une ceramique celte fa<;:onnee a la roue.
7. Dezmir, englobe a la viile de Cluj.
A propos de la necropole de Dezmir on publie une nouvelle urne
acquise en 1963 (fig. 26) fa<;:onnee a la main.
8. Ghenei, region de Maramureş.
A la ceramique dace pub'iee anterieurement par un auteur (AMN.
I. 1964 p. 100-102, fig. 7) on ajoute encore a present cinq pots (fig.
28 1-2, 4-6) et il faut preciser que Ies tombeaux d'incineration,
selon toutes Ies probabilites a urne, appartiennent aux Daces autoch·
tnnes de la periode celte et ceux d'inhumation, en s'appuyant sur une
carafe fa<;:onee a la roue (fig. 28/3) appartienent a l'epoque prefeodale
se pla<;:ant entre les III-e -IV-e siecle de natre ere.
9. Sanislău, region de Maramureş.
En 1965 sur le territoire de cette localite on a decouvert et explore
par des fouilles systhematiqques, une necropole celte appartenant a
la pase Latene C. De l'inventaire des tombeaux de celle-ci on publie
trois pots daces fa<;:onnes a la main, decouvert avec Ies materiaux
celtes dans le tombeau d'incineration Nr. 9 (fig. 9).
10. Valea lui Mihai, region de

Crişana.

Dans cette localite on a decouvert une necropole d'incineration
qui n'a pas ete encore exploree systhematiquement, et un emplacement a ceramique et des pieces cel'tes en metal avec de la ceramiquc
dace locale. Des inventaires des tombeaux conserves dans le musee
d'Oradea on publie un fibule en bronze et une ecuelle en forme
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autochtone travaillee a la main (fig. 30). En s'appuyant sur cette fibule
on attribue la necropole a la fase Latene C.
Dans le dernier chapître de l'ouvrage on tire des conclusions et l'on
montre que sur le territoire de la Transylvanie (fig. 31) on connait
aujourd'hui systhematiquement explorees on provenues des decouver·
tes accidentelles, un nombre de neuf necropoles celto-dace appartenant
au Latene C au a la fase Latene B. La presence de l'etlnique dace
dans ce5 necropoles est attestee par la ceramique autochtone fa<;onnee
a la main en maniere hallstattienne et en s'appuyant sur Ies particularites du rite funeraire. Ontre Ies necropoles celto-daces on a decouvert aussi des necropoles d'incineration daces on a decouvert aussi des
inventaire funeraires quelques pieces ceites, de la ceramique, ou des
objets en metal.
En s'appuyant sur la ceramique greque de la necropole de Cepari
ressort que Ies Daces de Transylvanie ont entretenu des relations comerciales avec le sud grec, probablement par l'intermedi.ai.re des
cites situees sur le littoral de la Mer Noire, qui ont ete perturbees par
l'invasion des Celtes - Ces relations sont prouvees aussi par Ies decouvertes monetaires emises par Philipe II ou Alexandru Macedon
trouvees dans Ies points Ies plus eloignes au nord de la Transylvanie.
Cutre Ies cimetieres en Transylvanie on a decouvert aussi
des
emplacements assez nombreux qui poss~dent dans leurs inventaires
des materiaux celtes trouves avec des materiaux daces locaux. La
quantite des materiaux celtes des emplacements est en nette, 011
pourait dire er aosolue meieriorite par rapport a ceux autochtones. En
s'appuyant sur ceci on attribue ces emplacements aux Daces. Une seule
exception est constituee par l'emplacement de Ciumesti ou la situation
est inverse, en faveur des materiaux celtes, ce qui a mene a la conclusion d'attribuer l'emplacement de Ciumesti a l'ethnique celte. Ni dans
ce cas on ne peut pas non plus exclure completement la presence des
Daces.
La necropole et des emplacements ou l'on a decouvert de la ceramique de facture hallstattiene avec des produits celtes totalment
semblables a ceux de Transylvanie sont situes au Nord-Est de la
Panonie et en Slovaquie, arrivant meme a l'est de la Boemie. En s'apceltes, on a lire la conclusion de la superiorite nette et categonque
puyant sur des ressemblances evidentes on tire la conclusion que, ces
territoires ont ete peuples par Ies Daco-Getes, probablement des la
perioade finale du Hallstatt auquels se sont superposes ensuite, a
partir de la seconde moitie du IV-e siecle a.n.e., Ies Celtes. Dans ce
i::cns olaident aussi les sources litteraires. Ptolomeus (Geographia I[,
11 et" 15) connaît approximativement en Slovaquie la localite de
Snigone et les tribus des Daces Racatae et Racateiee. Jules Cesar
fDe bello galico, VI, 25) en parlant de la fon~t hercinienne affirme que
Ies Daces les Marcii Celtes s'etendainet vers le nord-ouest jusgu'aux
montagnes de la Slovaquie cl'aujourcl'hui. Sur l'existence des claces
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en Slovaquie nous parle aussi Strabon (VII, 3. 1) et c'est toujours lui
oui etablit comme limite ele l'ouest pour les Daces, le Danube.
De grancl nombre des emplacements contemporains en tout, ou
seu:ement en partie avec les necropoles celto-claces ciont on a comrnente dans l'ouvraqe u~iquement celles au melange ele materiels dacoceltes, on a tire la conclusion de la superiorite nette et cateorique
au point ele vue quantitatif des Daces par rapport aux Celtes,
superiorite numerique clecidera finalement la clisparition des celte~;
cians la masse des autochtones.
Une autre conclusion principale tiree surtout de l'etude des necropoles
celto-daces, c'est que immediatement apres le conflit cause par l'invasion
ele~ celtes, etant oplani invasion â laquelle, sans doute, la population
!ocale a fait resistance, a succede une periode d'un siecle et demi environ ele cohabitation pasibile et intime. La caracteristion de cette cohabition pasible et intime, on la trouve exprimee dans l'existance des necropoles celto-claces, tout en sachant que dans ce clomaine les peuple5
de tous Ies temps manifestent le plus grand exclusivisme et conservatorisme.
De cette cohabition ont profite Ies Daces autochtones qui s' approprient non seulement les procedes technique~ pour la fabrication de
la ceramique qui ne contribuent pas au cleveloppement des forces ele
procluction, y compromis â la marche ascende"J.te du developpement
social-economique une technique superieure pour l'extraction et la
prefabrication et r:etore a on fer â câte ele beucoup cl'autres. Bret,
l'influence celte a eu un râle important dans le developpement de la
culture materiele et spirituelle des Daces qu'elle avait substanciellernent enrichie. Ce râle positif n'a pas pourtant Ies proportions imaginees par Vasile Pârvan, d'apres leque' avec l'arrivee des Celtes toute
la culture materielle claco-gete change.
En s'appuyant sur Ies materiels presentes on a pu facilement
conclure qu'un certain temps apres l'invasion des Celtes la culture
materielle dace garcle son aspect specifique a caractere hallstattien,
et ce qui est determinant dans le passage â l'epoque Latene n'est pas
l'influence celte, ciont on souligne le rote, mais le developpement
interne des forces de production propres.
Ce qui reste encore a exposer sont Ies conclusions concernant Ies
voies ele penetration des Celtes en Transyvanie et des rapports politiques entre ceux-ci et Ies autochtones, cleduits des materiels presentes.
II semble que la plus ancienne penetration des celtes en Trans}'lvanie a eu bien dans la vallee de la riviere Mureş et peutetre un peu plus
tarei, au nord-ouest Ies celtes penetrent dans Ia vallee du Someş jusqu'au
centre de la Transylvanie. L'intervalle du temps ecoule entre ces deux
penetration certair:ement qu'il n'est pas trop grand. Par la vallee du Danube les Celtes arrivent en Oltenie, et par Ies Carpathes nordlques ils
se repandent dans le norei de la Moldavie et meme plus loin sur le terriloire du nord de la Mer Noire.
I
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Avec toate l'intensite des recherches entreprises les dernieres
annees dans notre pays, on prouve que la population celte n'a pas
(>te trop nombreuse, representant seulement des enclaves du grand
groupe qui etait parti en expeditions de pillage dans l'Europe centrale
vers le sud et que nous trouvons entre 279-278 devastant le sanctuaire
de Delphi. Ou bien, il s'agit des infiltrations eventuellement successives
du groupe installe dans la plaine entre le Danube le Tisa et sur territoire
d'aujo:ud'hui de Ia· Tchecoslovaquie. En tout cas il ne peut pas etre
question d'une domination politique des Celtes en Transylvanie qui
s'empare de tout son territoire. De meme on ne peut parles d'une
destruction au d'un ecartement de la population autochtone. Mais on
ne peut pas affirmer la meme chose sur tout le territoire de l'ouest,
peuple par Ies Daco-G~tes. 11 semble qu'en Slovaquie, au nord-est de
la Panonie et probablement sur une portion restreinte â l'ouest de la
Transylvanie, les Celtes ont ete nombreux et on instaure la - bas· une
veritable domination politique. Cette domination celte sur territoires
en discussion durera, â ce qu'il semble jusqu'au temps de Burebista
qui delivre les territoires daces de l'ouest de la domination des
Celtes, Ies integrant dans les limites de son grand Etat centralise. De
cette maniere l'expedition du grancl roi Burebista trouve son explication naturelle.

EXPUCATION DES FTGURES

a la main decoun•rls dans le lombeau Nr. 35
2 urne funeraiH', l"t'•cuellP cou,·erclP, 3 pol rlecouven a l"interieur de !"urne.
Urne du lombPau Nr. 35 el pot dc'couvert <i son interieur.
L"~nne et le couvercle lravaillc"s i1 la main du lombeau Nr. 35.
L"ecuelle cciuvercle el \"urne du tombeau Nr. 35
EcuellPs lra,·aillc"es a la main clu lombeau Nr. '.!.'.!. b: I. ecuelle couvercle,
2. pol adjacent, 3. urne·.
Pots du tombPau '.!.'.!. b.
Carafe lravaillc'•e a li! main du tombE'au 13.
Profil du lituclis Nr. 'l. dc>cou\·Prt pendanl la campagne de• 1964.
Fragmc·nls el~ cc'·ramique du groupe A Pl Il lravailles. ii Ia main decouverts
s1!f J"emplacement.
Fraqnwnt~ clP cc•ramiqup du groupe A Pl R.
FrrlgmPnt~ clP u"ramirp1e.

Fig.

1. Pots lravailles

Ug.

Fig.
Fig.
Fig.

2.
3.
.J.
5.

Fig.

6.

Fig.

7.
8.

Fi<J.
Fi<J.

9.

Fig. 10.
Fi<]. 11.

fig. 12. Fraqmenls de ceramique Pt objets en argile brulee. troun'. l'emplacement.
Fig. 13. Pots Pn profil ci pt>u pres droil, reconslilui'•s Pn s'appuyanl sur le fragments
decouverls dans l'emplacemenl.
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Fig. 14. Tasse â une trouvee dans e taudis P (1962), travaillee a la maiin.
Fig. 15. Ecuelles travaillees â la main reconstituees en s·appuyant sur Ies fragments

decouverts dans l'emplacement.
Fig. 16. Objets en argile decouverts dans l'emplacement.
Fig. 17. Fragments de ceramique daces travailles â la roue t,rouves dans l'emplacement.
Fig. 18. Fibule en bronze type Dux decouverte dans l'emplacement.
Fig. 19. Pot troun'! dans le tombeau celte d"incineralion de Apahida decouvert en 1965.
Fig. 20. Pots decouverts â Apahida: 1 - dans l'emplacement (d'apres St. Kovacs Do1g.
Cluj, II Fig. 9) 2-4 de la necropole d·in.cineration celto-dace.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

21. Pots daces de la necropole d·Apahida.
22. Pieces appartenant aux inventaires celtes d'Arad-Gai.
23. Pots travailles â la main trnuves dans necropole d'ATad-Gai.
24. Bracelet et fibu!es en de la necropole d'Arad--Gai.
25. /nventaires appartenant aux tombeaux daces d·incineration de Cepari. M. 1, 17;
M. 2, 4; M3, 1-5, 6, 9, 14, 16; M 4. 10; MS, 8, 11. 15, M.7. 7.
26. Pot appartenant â la necropole de Dezmir. acquis en 1963.
27. Ceramique autochtone trouvee dans la necropole d·incineration de GalatiiBistritei (d'apres St. Dănjlă. en AM CLUJ; Fig. 7. pi. I. IIL
28. Pots daces trouves dans la necropole de Ghenei: 1-2, 4-6, daces, travailles
â la main; 3 prefeodal travaille â la roue.
29. Pots daces travailles â la main trouves dans le tombeau Nr. 9 de la necropole
de Sanislău.
30. Pieces appartenant â la necropole d'incineration de Valea lui Mihai.
1. Fibule en bronze type Dux retarde.
2. Ecuelle travallee a la main.
31. Carte indiquant la distribution des necropo!es et des emplacements possedant
de-s materiaux celtes et daces de Transylvanie.
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LISTA PRESCURTĂRILOR FOLOSITE 1N TEXT.
Acta Arch
AE
AM Cluj

-

Acta Archaeologica, Budapest.
Archaeologiai Ertesito, Budapest.
Din activitatea muzeelor, Cluj, 1955, 1956.
Din activitatea ştiintifică d Muzeului Raional Mediaş
I (1953), II (1953), III (1955-1956).
Acta Musei Napocensis, Cluj, I, 1964, li (în cur" de apa-

AR
ARMSI

-

Arch. Hung.
ASM
Ber RGK

-

Archeologick,e Rozhledy, Praha.
Academia Română. MemoriilP Secl1ei istorice, st"rÎil III,
1922. '1923-1944/ 1945.
Archaeologia Hungarica, Budapest.
Archeologicke sludijne mdlPriaty, Praha, I (1964).
Deutsche Archăologische lnslilut. Bericht der RomischGermanischen Kommision.
Ceramica daco-getică. Cu specială pri dre la Transilvania
(Disertaţie, autoreferat, 1964).

AMM
AMN

riţie).

I. H.

Crişan,

Ceramica
daco-getică

Dacia

-

Diss Pann
Dolg Cluj

Germania

-

Koz! Cuj

-

Materiale

-

MIA
SC

-

SCIV
SCŞ

Dacia recherches el dec ou v Prles archeoloqiq ues en Roumanie, Bucureşti, I-XII, l!:JL4-1947; N.S.I., 1958, II 1958,
III 1959, IV 1960, V 1961. VJ 196'.!, VII 19fd, \'III 1964,
IX 1965.
Disserlaliones Pannonicae, Lludaptsl.
Dolgozatok - Travaux de la seclion numismalique et archeologique du Musee Ndlic:1--1l de Trnnsyh an ie, Cluj,
I-IX, 1910-1918.
Germania. Anzeiger der Romisch-Germanischt>n Kommision des Deulschen Archăologischen Jn:-,litul, Bl'rlin.
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzt>ti MuLeum Erem- es Reqisegtarabol, Cluj.
Materialele archeologice privind i<;loria \·eche a R.P.R„
voi. I 1953; Materiale şi cercetări arheologice, \·ol. II 1956,
III 1957, IV 1957, V 1959, VI 1959, VII 1961, VIII 196L.
Materiali i isledovania pe Mheoloqii S.S.S.R., \.fock\·a.
Studii Clasice. Bucureşti, I (1959), li (19601, III (1961),
IV (1962), V (1963), VI (1964), VII [1965).
Studii şi cercetări de istor ie veche, Burn r~·~ t i.
Studii şi cercetări ştiinţificl>, Cluj.
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