DEPOZITUL DE PI ESE DE t..:ULT DF. LA POIANA
CORNELIU-MAHGARTT TATUL�A şi DIMITRIE V I COV EAN U

In anlil 193-8, Miha!ll Dumitriu, pe atunci d'iireotor al Muzeu[ui co
-..1 Tecllei , insera dntr-un 8tr1biool 1 o notă cu �C�am!C!ter 'in.fonniiiJbi v,
prm care semnalla descoperirea, in unna săpăturhl.ar proprii efootJU.ate
la Poiana 2 oa ltlnotr obiecte magice, depooitalte in!br-o a.şa-zi.să "umă

Dlllgică ".

Evident, la.VeB in faţă un clepoz!it de piese de Cllli t. Asettnecnea piese
sint Ol.lllDSCIU1e in literatura de speciai1Ltate. Ble afli apărolt izo1ait artât
in săpăturile de la Poiana raJe profesorului Radu Vuilpe 3 , o81I'lftJanioalre
sau mai ttâlrzii desoopertilrili lui Mihai IlumiiiUriu, dt şi în oeroe1ărhlie 811"
heologdce d�n aşezări.Le geto-dalcice de Ja Tlinosul 4, Popeşti S, Răcă.tău 6 ,
Moreşti 7, sau Tdseşti-Pi!MJra Neamţ 8• lnrtruont, astfel de piese se găsesc
� totul exoopţionoo intr-Qln asernell'llea a:mltlext ro-hroiogic �. depooilbele
·

' M.

Dwnitriu,

con tribu ţiuni ia descoperirile arheologice din castrul Poian.:

judeţul Tecuci, ex·tras din ,.Cronica numismatlcă şl arheologicA", nr. 109, ianuarie
martie, 1938.
2 In per.ioada 1926-1940, paralel cu săpătwile praf. R. Vulpe, M. Dumitriu
şi C. Solbmon au intreprins cîteva sondaje nesistematice în aşezarea de la Po
iana.
3 R. Vulpe şi E. Vulpe, Les fouilles de Poiana, in Dacia I I I-IV, 1927-1932,
p. 319 ; idem, Figurinele magice de la Poiana şi captivii de pe reliefele de la
Ad am clisi , în Analele Dobrogei, XII, 19:!1, fasc. 1 -12, p. 257-262 ; idem, Activi
tatea şantierului arheologic Po iana-Tecuci , 1950, in SCIV, IT, 1, 1951, p. 207 ; idem,
Şantierul Poiana, în SCIV, I I I, 1 952, p . 202. Cîteva asemenea figurine au apărut
şi în săpăturile- efeotualte la PoLan:a in anul 1968 de Muzeul de istbrie a Mol
dovei - Iaşi. Material inedit.
4 R. Vulpe şi E. Vulpe, Les foullles de Tinosul, în Dacia I, 1924, p. 2 1 1 .
Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, î n SCIV, V I , 1955, 1 -2, p . 253 ;
s R.
iclem, Şantierul arheologic Popeşti, in Materiale, V I , 1959, p . 313.
6După informaţiile primite din partea directorului Muzeului de istorie Roman,
V. Ursache, căruia ţinem să-i mulţumim şi pe această oale.
l. H . Crişan, Ceramica daco-geticd, Ed. ştiinţifică, Buc., 1959, p. 141 şi pl.
XLI, fig. 6.
8 A. N i ţ u şi M. Zamoşteanu, So n dajul în cetăţuia get ică de la Tiseşti, în
Materiale, VI, 1959, p. 378.
9 Un depozit asemănător se găseşle în colectiile Muzeului de istorie al R. S
România din Bucureşti şi provine tot de la Poiana, d i n materialul praf. R. Vulpe.
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de Ja Poiana fiind, după cite ştdm, singurele de ocest gen, considell"ăm
necesară o prezentare şi o analiză d etal iată a acestei descoperiri.
m'iţiail, depozirtJul cuprindea un număr de nouă piese, La care sl'
adăuga \"aSUl Ln care fuseseră adrtmiCIItJe . Astăzi, in afwa vasulUJi amin .
tit, nu 18!U mai rămas decit şapte diln:bre de (pl. 1 ), res1lull pierzindlll-sc
intre 1.dmp.
Vasul depw.Jt (pl. 1, a), ll:uorat cu mLna, se prezintă în s.tare f.rag
mentaxă, fi.1nd detJcrriONrt încă ddn an,tichitate, dlllpă cum 1�ă d in
aruiliza spăiMJurid . Ca farnnă , co'I'pllll este aproape sferic, sprijwt pe un
10 •
picior scund, uşor boltit, im�rtlind rf'llil1 d1llrille vaselor luorart:e la roa.rt. ă
Gitul ingu5t, oilind<rilc, pomeştJe ve:rtica�l , 1a!I' urma unei !I'Uptuii"i pc
partea laJteral.ă, oa şi intlr€orupen>�a tn dt"eptul <acesteia a benzHor deco
rate, ne mică prezen.ţa ooe:i singure to.rţi . Toate acestea duc ·la con 
clma dctermin ăr id vasului ca fiirnd o oaJnă cu g,Îftul inallit şi ,toarta
\"e-ctficad.ă (fig. 1 ), apropiată .probaihi..l ca tip de oole descoperite �a Pis
oul Crăsani 1 1 , salU de exemplal"'€"le asemănăltoare, 1LuOI'IaJI!e insă ddn ·pastă
12•
lpotem acestei intregki . ne-a
neagră; ili\J:Sitruită, �1te ,Ja Poiania
fost sugerată şi de faptJul că I'UptlliNI. g�tJtillui s-a prodUIS de-1a 1lungul
unei linii 1inct�e. orizontale, ce mArginea o bandă omlalll.ell1ibaltă, pro
babll asernăalătoo:re celor de pe ·corpul recipdem.tuln.lii , bandă ce t·rebu�e
să fii fost dest:Ju� de lată.
Per-eţii subţlirr'i s[nl exeaultaţi dintr-o pastă rela•tiv fiină, c u une�c
impurităţi ce o fac uşor f,riabilă Ş i poroo.să. Surmaofa�a exterioar.l. de
culoare gri-gălhuic şi uu pete mali. î nch is e c fdni-SJatlă pu."li.ntrr-o uşooră
lu&bruke 13•

Omamentaţia, de o evidentă stîngăcie, este r'l"al.iZJată p:rin inc1z1e
şi se compune din două boozi orizon.tal!E!', alăturate, siWalte imed:iart. sub
gi,t. Registrul superioc, incadrat de două [itniri oe irnconjoară vasua con
ţine moUve unghiuilare, derivate din ournosoultul ornament .,brăduţ(' în
Ulnit :La ceramiCia ge.to-dOOi. că , ddspus s uooesi v 14. Registrul inferior con 
stă din'tr-o ban dă de "clnlige", decor aparte dia'r 'totuşi inHI'l1'it in aceas,tă
perioadă 15 .

F:igurinele antropomorfc (pl. 1 , b, c, d, e) sint executate diin �·-o
pastă poroasă, cenuşiu ['oşcată, vă·dind o ev i d entă neglijenţă şi lipsă de
preoc:upare perllbru finisaj . Se obse-rvă insă, grija penbru redarea anu1 0 Analogii la R. Vulpe şi E . Vulpe, op. cit., în Dacia, I, 1924, p . 198. Se pare
câ acest gen de picior reprezintă o oaracteristică a cănilor geto-dacice cu gîtul
cilindl"ic (I. H. Crişan, op. cit., p. 1 22).
11 I.
Andrieşescu, Piscul Crăsani, Descoperirile arheologice din vara anului
1923, în Memoriile secţiunii istorice, seria I I I , tom. I II, Bucureşti, 1926, p. 55 şi
fig. nr. 136 ; a se vedea şi V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Buc., 1926,
fig. 70.
12 Un exemplar se găseşte în colecţia Muzeului din Tecuci, sub nr. de inv
861 ; vezi şi I. H. Crişan, op. cit., p. 1 22, fig. 49/2.
A . Nitu . I. Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, în
1 3 Analogii },a
Materiale, VI, 1950, p. 362. V. Ursachi ne informeazA despre o ceramică asemă
nătoare şi la Răcătău.
14 I. II. Cr.işan, op cit., pl. XXXV I I I , fig. 6, prt>zintă un decor analog.
15 Un de<.'Or de ,.cirliee" mult mai simplu vezi la K. Horedt, în Acta Musei
Napocensis, II, Cluj, 1966, p. 409, fig. 9/6.
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enartlOmice, ou <ajutorul

1 4 5-

călrora 1clis.tingem în primud rind

._.,__....,____.._.e t · · şi seXJUl, acesta din 'Ulrmă evidenţ'imd existenţa a două
teredb:i", respe<lt!iv a două figurine mascul�ll1le (p]. 1 , b, d) şi două :femi1 , c, e).
Ccwpul CEil01· pabpu figUJrine

este drept, foaT'tc 'll.ŞOT conic Ş i se ter
la partea nnfer:i oaxă prlin două proemirnlenţe Simbdlizînd .piciolavele.
este s u bli�nia t p:rin'tr-o Cliupj bură făcută probalbi� în J.UJtul crud cu
�::eWI mare şi ară1.ăt01r, 1<lli- cehii, g•uaia, IUir.e'Chile ·şi 1ainJUs,uil. sÎ!nt redarte
mici impunsăt>ur>L în in:terlior un oa.nal traversează •l<oogitudiinal :fli
lga=hloa ". Eviden L, nu rt;oate exelmţflaiOOle snrt absdlut ridemrtrl.ce , un ema
· du-le fie aana1UJl [ong1iltJuidin:aU (pl. 1 , c, d ) , fie unelte din detaliile
��!2t.. prin împunsăfl:lt1rti - gură, ochi, urechi, anus (pl. 1 , e) dlair aceste
dea>ebi!d sint !n>e'€1Serrlţilatl:e.
Detalihl.e 12natomvoe sânt :reprezenltate sohemartlic, con<venţiooiClll , eU.e
mai mu1l SUg>aliCll'te decit -trarupuse plastic. P:rin U!I'Iffi a�re, se oan 
- o mrulli e:ră n:'U!dim€'!1Jilalră de mode'laJre, fapt ce I()()J)St�11u�e, de iaJJti.eJ. ,
geto-<iaci o cocaoiJeristică gen.e:rală 12 plasbircii antropomol'fe de acCfst
-

...

lncadx'ate în CllnSICllmblull plas.tici i ootropornorf.e şi ·rHJUa1e geto-dacdoe,

plarele noasibre nu c0111Siti11JUJie 'lliil .up ·apalrrt.e . De aJ.tfe�. con:s1de;răro
DOi. nu putJem vocbi de o .tipologie propl1iu-zisă. 0110Illologiică rşi 11Jel·ilto
rială, intlruc<î t, pe de o parte asem.ene:a figuociiJne OUJm:xsculte pînă în pre
:za:tt C0Te51ptm.d, cum vom vedea mai jos, UJneli. perioo!dc 11a�rgi, pre de
- pert� art:dit iigtllrinele �emănăltoolre oeJ.oc ou care ne ocupăm (ilipsiilte
de ind.icarea b'naţelor), ci:t şi cetle mai CIOil'nl}jleLe (raNîru:l SIU<g&ait.e mem
br'ele superioaa'le) se in.tJîllinlesc :în cruckul <aooloraşi Sltaţilll1!1li . Deosebilrille

existente între diferitele exemplare se datorează, după părerea n oastră,
preferiJnyei şi faln!tezdlei mQidielartorruiliu i. Aşad!arr, daci idaltiltlartJea piese
lor noa$1Jre .cu IUTleile rexemplatr�e des100peo:irt.e i zola1t 'la Pdian.a eLe căt:re
profesoru\1 R!adu V,ulpe 17 şi M . Du:mirt:Jriu 18 este cv1idlenftă, nu ved<m1 d<!
ce nu lalfil putea yarbi de .arrmflogH ş i cu acele figurr<me, mali InJUilt SaJU mai
puţin simpl!i:f:icalte , desoopierilte il!a Poiana 19, T.Lnosu!l 20, Sl<ru Popeştfi. 2 1, ase 
meni 18C€5tora di!n. IUJrmă, lipsa oonra•lului long�irtJudin!all şi a detaliillor «1eda1Je
prin JmputtliSăltwii apao.1e, după cum am văiZUit mlali. SIUS şi l'a itJJnre:Le e::>rem
plare din depoZhtlul ÎIIl. discuţie oa ·element neesenţilall. CruiCllr rşl ou piJe
sel e mai complete, ou l:malţle şi :p.icioaTe, de tdpUJl oelo11· desooperilte la

16

Acest element

este

dictat de necesitatea uscării uniforme a cer.amicii, pen ·

tru a pt-eîntîmpina fisurarea pieselor în timpul arder:i!i .
17 R. Vulpe, Piroboridava. Consideraţi-uni arheologice şi istorice asupra cetă
ţuii de la Poiana, in Moldova de Jos, Bucureşti, 1931, fig. 4/m ; vezi şi R. Vulpe

şi E. Vulpe, op. cit . , în Dacia, I I I-IV, 1927-1932, p . 319 şi fig. 99;'2.
18 Figuri nă e xecutată în aceeaşi manieră ; se remarcă doar volumul său deo
sebit.
19 Descoperiri întîmplătoare datorate lui M. Dumitriu şi C. Solomon, aflate
în colecţiile muzeului tccucean .
20 R . Vul pe şi E. Vulpe, op. cit., în Dacia, I, 1 924, p. 2 1 1 şi fig. 41/4,5 şi
49/18.
2 1 R.
Vulpe, op. ci t . , în Materiale.· V I , 1959, p. 313 şi f·i g. 12/9 ; idem, op. cit.,
în Materiale, V I I , 196 1 , p. 329.
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Răcătău 22 şi Boiana 23, (dintre 001re un •exemplrur se mali păsti'E'ază 1la
Teauoi , fii,g . 2). Aocea.JŞi mani'C'I"ă de Tedrure a de1Jali.ti[or feţJ<:>i ,
aooea.şi :tendinţă de a face dlin oop şi ·t runchi •rm oorp comUIIl , in sfîrşit,

Mll2eul din

însăşi ilnd.ividlllali:taitea anatomică, toate
sau mai puţin , şi la

acestea se in tiJnesc,
:fli•g llll"in ele descoperite de l\L Dimi'blliu 2 4 •

ma:i mul1t
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Fig.

Fie. 1.

!2.

E:xoecutate din aceeaşi pastă gri-'!"oşietică, cu pete, ce denotă o ar
dere inegală, s•mt şi oele două "sm1ăitori" (.}ll. 1 , :f, g) ob!i.oote de formă
ovoidal.ă, ·goo:l.e pe dinăuntru şi avind in intell'"ior ciotewa pietcicele, care

22 Material inedit consultat prin amabilitatea lui V. Ursachi şi V. Căpitanu,
cărora le m ulţumim şi pe această cale.
2 3 Vezi R. Vulpe şi E. Vulpe, op. cit., in Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 3 1 9 şi
�g. 99/ 1 şi 129/2, 3, 1 1 ; M. Dwnitriu, op. cit . , p. 3 şi pl. 1 , f i g. 8.
24 Analogii la R. Vulpe şi E. Vulpe, op. cit., in Dacia, III-IV, 1 927-1932,
p. 319. Exemplare similare se găsesc şi in colecţia Muzeului din Tecuci.
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produe zgomdt: 1a ag1tarea piesei . Cele două capertle !Sint prevăzute Cll.l
a căror impor.mţă rre 2li dă din necesitatea uscării simultane a su
prafeţii .ilnJteri.Oi.are Şi eXterioare 25•
In sf�şilt. >La dartJa descoperirii SJale, depoziw� mai cuprindea şi trei
:niniatuiii cenun!OOe. �i două dintre elJe sint pierdute a&tăzli, ele pot
fi totuşi OWllOSOUte din de>arierea şi fotografia publioart;ă de M. Dumi
mi triu 26• Oelle 'trei văscioare, l.Ju.omtte cu milna din patStă ,goosderă , linliltă
in geneml recipiletntte tntlLndte frecvent in OOI'amioa ·geto-.dlac:ică. Exem 
plare sirn:iilialre se găsesc in n.ru:măr fOra!I"'le ma1re <la Poiailla şi oinrd sptmem
acmstla ne ,refetrd.m nJU numai la oele descoperite de prof. Radu Vulpe 27,
ci şi !la celJe peste o sută de exemplatre adUI!1J8Jte de căt:re M. DwnliltJri,u şi
C. Solomon şi păstralte rasrt:ăzi m Cdlecţiille Muzeului din T·oouc i.
A.rbrage -aitenţia insă reprezentar.ea mill1daturi7.laltă, dlin fiericÎ<I'Ie păs
trată, după un vas trorl00111 i0, prevăzut ou ·trei piiciome lllŞOir S'llgerate
J:rin miai :proemdnen� (pl. 1 , h). lntrudt UJI1. asemenea l!"cdp:ient este
mai rar, iJaJr miJnialturizaJrea 'l'Uidimentalră, nu ne pultlem pr'OOJUJI1,ţla ou oer
•tudme aLsuprn 11:lipuilui ceramic im.j,tat, dalr' n-alr fi exclus, avind ·m vle'dere
detaliUil amLnltliit, ca el să fj fost un vas ou speoiffic .rt'tnlail.
l noadirarea aronologică a depozitului, simplă in ap1m"Jl·ţă, necesită
totuşi oareoani. disooţiL Intrucit "S'liDăJtorile" şi rninJilalturlille certaimire 'OIU
ne penniJt o dlaltar1e eXIaotă, singu,relle de oa:re ne putem sei"Vi 1l"ămi111 :ffiglu 
rinelc. IDeX'istenJte 8afU foarte rare in prim.elle perioalde ale ouliturid geto
dacicc, exemplarele aa1aloage descope-rite, in condiţii stMtJigtt1ai1ice sigure
in aşezări1e geto-dacice şi dialtlare in Latene III 28 ne detettm ill1ă să oon
siderărn fign.minede noastre ca apail"ţilnilnd sec. I i .e.n. - I e. n. ln�va
\-astd depozit pare .a corespunde per·ioadiei 1a1111erioare, luC'I1ull acesta însă
nu ar avea prea maJre importanţă, deoarece ·fo1osi·rea unui reci.piiE'II1it ma'i

găuri,

,-echi nu afeotealză ou nimic Ol"OII1JOlogiia depozi,tn.J.1ui . Dar, id'Uipă �ea
noost:ră, n-a.T fd exolru;s oa V'asul să .aparţină tot Latenul:ui III. FaptUl că
asemmea cărui se nilnesc in Latene II nu inlăltUJră poslib]l.li.ta:t:Eia· pre
h.Jării formed ial perioada urnlă,toare. Prin 11:lradiţie, sau după un model
mai n>ehi, fOIM'lla s-<a plllt!ut păstra, numad ICă in looUil pasibei negre, pu
ternic lusbruite, a apămn una nouă, oaracteri.Stioă, jar inf�ea
� realizat prfun incizia unor motive, e drept •apa.rie, dar 1tat aUt ·d€
oeobişnllliiite ca şi in secolele an·terioa�re. Ideea exiiSitlelnţJei unor ibrlaldiţii tn
�oa ou oali"acter rituall nu oonstirtmie o nouta·te 29 şi probabill. llxliclmRi
respectării 'Wl.O!r ·ase.m.enea 1Jradit1ii s-ar daJtora şi faptul că Vla&Uil. estE
iucrat cu milna m'tlr-o perioadă In care majoritatea l"ecipienrtledor de acest
fel sint Jbrlainspuse 1a ll"oată. Mai mult chia'l", după pălretrea noasi:Jră, tra
diţiile aoestJea eraJU destul de pUtern.lce, de 'vreme ce d� a pre
ferat urt:iliZJalr'ela acestui vas, d�şi ere deterico:'lalt.

25 Vezi

nol.a 1 6 .
M . Dumitriu, op. cit., p. 5 şi p l . 1 .
2 7 Se găsesc în colecţiile Muzeului dE' istorie al R.S.R., parte din ele fiind
publicate. Cf. no�'l 3 şi 23.
211 Din exempliarele publicate pînă in
prezent marea majoritate sint datate
de autorii descoperirilor in La.tEme I I I .
29 V . Pârvan , op. cit., p . 633 ş i 721 .
26
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1 50

dar pînă in preze'Ilt

şti â.n

I1JU şi-a

ce măsuri unele din
saJU laiUXfiJ1JiJalr irn UJnC'l•e

8

găsit coo.fi.rm81re(a :arhool.ogică. Nu

vase minilaftluTaJe

putem

a�Ve�au un rol
direct
praotioi magice, cu iSlllbe cuvinte dacă (�le
inSiele const1trudau obiecte magioc sau serveau ·oo reoipiente simbolioo
maglice peniiJru păstn�a unor preparalte folosi·tle in pnooticiJJ.'P vtră j i to 
reşti . [n arest din mmă c a z •am IWVea de-a face ou obiecte de UIIl cail'atc
ter magdoo-UitfiJlirta.r af:iu-maţia sprij inindu-'Sie şi pe desoopl'lnir'ea ÎIIl 1955,
la Slaimtizegetusa a unor asL•mmea miJnialtulri inbr-o tJrusă medicală 31.
Aşa dalr păstmrea liiilor prC'Ipamte (leaOUII"i ) specifice med:ioirnei emp i.rl ce
in recipi•enfte minhllt.uJI1a:l:e îşi .poate găsi, dJupă păreorea noastră, OOII"esponl
denibul illl 111tihlii'Zm"1e!a unor astfel de pietsle ca recipietn.te perlJtJru llllU
l'l mite
prepan��te cu propri1m.ăţi "mi�MoUloa·se" folos�te de an!l.UlliLţi magi. In ooest
as·emetnlE!Ia

oaz am pllltea admi te chiar ipotetic ca .pti.esele
mu să II'1elplroZÎnltJe "lT'USia(' U!I11Ui·a d in magii de iLa

desoopernrte d� M. Dumi
P'0iia01a.
Prin •tm'1llall'e, dmrtlmpre,baJr.ea min•iaMllril1or cer-amice ca jucăTi� se ex
clll.llde după părelreia noos'tlră. Admiţind că •a'Veau dii.root � iîrn·direot Jegă
tură ou magia 11111.1 ve!dem posihil.iJtlartJea ca min.�atw'olile să fi fost con.fec 

ţiOtn.a.te şi pentru j oaca oopiiJ.or.

Ca piese magice u1tit1izarea

lm imptlinea

an'llfte
fii
�reSrbrdcţii Îlll ,sfera 'adulţilm, ou 1altlilt mad mulJt .in cea a oopiiJo.r.
De lalbVfell, .luînld in oonsideN��re ' şi un mgmnent de orldin .practic, nu
este 'Ji!Jps1t de impor;tanţă să aminltim că marea majoritartle a miniat'U!'ikllr
descoperite pilllă acum sint tnlbregi, ori ca jucă:ri:i oonfooţi onJalbe dim:tJr�UJn
asemenea qieterliiall. fri..abil, �n mod ii'lO:I"inaJ. starea lor an- f,i fost tirag
mOO!balră.

LE D�PC>T D'OBJETS DE CULTE D�COUVERT
R e s

u m

A

POIANA

e

A 1a 9\lii.te des fouilles non...systemafliques effectuees en 1938 dans la station
archeologique de Poiana, M. Dumi<triu, l'un des foodateurs du musee de Tecuci,
avait decouvert un vase en ceramique, fait a la main, qui contenait des figurines
anthropomorphes; des sonnettes et des vases miniature en terre ruite. Cette de
couverte a ete publiee (M. Dumitriu, Contribuţiuni la descoperirile arheologice din
castrul Poiana, judeţul Tecuci, extras din .,Cronica numismatică şi arheologică",
nr. 109, ianuarie-martie, 1 938), sans que ce materiei etît benefi ci e d'une interpre
tation approfondie.
Tenant compte des decouvertes recentes d'objets sembllables dans notre pays,
les auteurs de ce travail s e proposent de discuter le dep6t d'obje1s de culte ante
rieurement derouvert â Poiana. Outre la datation de ces pieces dans le I I...emc
siec le avant notre ere-le 1-er de notre ere, la nouvelle contribution des autcurs
con si ste dans. le fait d'avoir demontre la signification ma giq u e et religieuse des
pie� conservees dans le vase de Poiana. La presence des deux couples hmnains
�t des deux figurines ernbrassees, que le professeur R. Vulpe a trouves â Poiana,
prouve que la pratique du fetichisme et d•1 culte du oouple humain constituait
une pratique rourante et traditionnelle, confinnee par les nombreuses decouvertes
faites dans les habi la ts gcto-daciques. Les auteurs ava ncent l'hypothese que les
sonnet tes et les vases m i n i a t ure qui se trouvent dans le dep6t mentionne pour
raient etre des objets ayant servi â certaines prafliques de la magie et de la me
dicine populaire.

în

Js

C. Dakoviciu şi rolab.,
III, 1957, p. 261.
·

Materiale,

Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului-BJidaru,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

