
CERAMICA GETO-DACA DIN COLECŢIILE MUZEULUI DE ISTORIE 
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

de MIOARA TURCU 

Elementul preponderent al aşezărilor Latene, studiate pe teritoriul 
ţării noastre, îl constituie ceramica geto-dacă. Cercetată cu minuţiozi
tate, ea poate reprezenta un valoros document istoric aducînd o impor
tantă contribuţie la cunoaşterea culturii geto-dacilor. Totodată, această 
ceramică poate fi interpretată şi ca o manifestare de artă ce demonstrea
ză, odată în plus, stadiul de viaţă şi obiceiurile populaţiei din cea de-a 
doua epocă a fierului. 

In colecţiile Muzeului municipal Bucureşti există un lot de peste 
trei sute de vase aparţinînd epocii Latene, rezultate din diferite cerce
tări arheologice. 

Astfel aşezarea de la Popeşti 1, principal centru al culturii geto
dacilor din faza de apogeu, este situată la distanţă de 25 km spre S-V 
de Bucureşti pe malul drept al Argeşului. Aci ceramica găsită în locu
inţele de suprafaţă şi în diferite niveluri ale acestei aşezări, ocupă un 
loc de seamă. In anii 1936 şi 1943-1948, staţiunea arheologică de la 
Popeşti a fost cercetată de către Dinu V. Rosetti, iar materialul rezultat 
din săpături se află în colecţiile muzeului. 

In patrimoniul muzeal se mai găsesc obiecte provenite şi din săpă
turile de la Dămăroaia 2, (1930-1931) unde s-au găsit morminte de in
cineraţie getice prevăzute cu un inventar bogat format din : ceramică, 
obiecte de podoabă şi de uz casnic. 

Menţionăm, în acelaşi timp, şi alte materiale arheologice cum ar 
fi cele descoperite la Tei 3, punct situat în nordul Capitalei, pe o terasă 
ce domină lacul Tei. Prin exploatarea unei cariere de nisip din strada 

1 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în S.C.I.V., VI, 1955, 1-2, 
p. 239-269 ; Materiale şi cercetări arheologice, III, 1957, p. 227-246 ; V 1959 
p. 339-349 ; VI. 1959, p. 307-324 ; VII 1961, p. 323-338 ; VIII 1962, p. 457-461. 

2 Dinu V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov. La station Dămă
roaia, în Publicaţiile muzeului municipal Bucureşti 2 p. 61-64. 

3. Idem. La station Tei p. 64-67. 
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Ziduri între Vii". în nord-vestul Capitalei, pe un platou, în apropierea 
Colentinei, au fost depistate, de asemenea, vase din epoca Latene. 

La Căţelu Nou:; pe un bot de deal aflat pe malul drept al bălţii 
Colentina-Pantelimon, săpăturile arheologice începute în anii 1960 şi 
continuate în 1961 şi 1963-1964, au dat posibilitatea de a se constata, 
alături de urme materiale ce aparţineau epocilor : neolitic, bronz şi hall
statt, resturile unei intense locuiri din epoca Latene, caracterizată prin 
două faze : prima cuprinzînd bordee, iar a doua locuinţe de suprafaţă. 
ln locuinţe şi gropi bogatul inventar este alcătuit din : unelte şi arme 
de fier, obiecte de podoabă, precum şi ceramică găsită din abundenţă. 

La Tînganu 6, punct situat la confluenţa luncii largi a rîului Dîm
boviţa cu valea Tînganului, cel mai vechi nivel de locuire îl formează 
o aşezare geto-dacă, reprezentată printr-o serie de gropi şi bordee, sărace 
în material arhe0logic. 

Pe insula de la Snagov, cu ocazia unor cercetări arheologice a 
putut fi identificat un mormînt de incineraţie şi două gropi cu inventar 
!ncadrat în faza tîrzie a epocii Latene. 

In lucrarea de faţă ne-am propus, să prezentăm ceramica Latene 
din aşezările şi mormintele susmenţionate, precum şi un număr însem
nat de vase dacice al căror loc de descoperire nu este cunoscut. 

•*• 
După felul în care este lucrată, ceramica, se împarte în două ca

tegorii : A) Ceramica lucrată cu mîna; B) Ceramica lucrată Za roată. 
A) Ceramica lucrată cu mîna se divide, la rîndul său, în alte două 

grupe : A1) prima înglobează vasele rău arse, lucrate neglijent dintr-o 
pastă de calitate inferioară, impură şi poroasă în care s-au folosit ca 
degresanţi cioburi şi în deosebi, pietricele de diferite mărimi ce dau 
vaselor lipsă de omogenitate, iar culoarea ceramicii este cărămizie sau 
cenuşie ; A2 ) cea de-a doua grupă întruneşte vasele confecţionate într-o 
tehnică superioară (comparativ cu prima grupă) din pastă mai omogenă 
şi cu lustru negru sau brun-gris. Recipientele prezintă profile simple 
ori complicate, au forme elegante şi svelte, ce imită vasele lucrate la 
roată, dar spre deosebire de acestea sînt complet lipsite de ornamente. 
In mod excepţional pe unele vase se întîlnesc proeminenţe care uneori 
au funcţie absolut utilitară. 

B) Ceramica lucrată la roată se împarte, de asemenea, în două 
categorii : Bi) ceramica lucrată la roată pe loc, confecţionată în anumite 
cazuri după modele greco-romane sau celtice, caracterizate prin calitatea 

4 Idem f,a station „Ziduri între Vii" p. 57-61. 
" Valeriu Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Că

ţelu Nou, în C.A.B„ I, Buc„ 1963, p. 15-47 ; idem Săpăturile arheologice de la 
Căţelu Nou, în C.A.B„ II, Buc„ 1965 p. 11-70. 

<J. Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul Cernavodeanu, 
Complexul medieval Tînganu. Aşezarea Latene în C.A.B„ II, Buc„ 1965, p. 270-
276. 
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superioară a pastei cenuşii sau mai rar roşiatică B:i) ceramica greco-ro
mană de import. 

1n genere, ceramica locală de culoare cenuşie, lucrată la roată, 
înglobează forme variate ce serveau pentru mîncat şi băut. Lucrul la 
roată permite o mare gamă de profile, de diferite dimensiuni. Această 
categorie cu toate calităţile sale de soliditate şi tehnică superioară, nu 
prezintă un interes estetic deosebit în afară de varietatea formelor şi a 
profilelor date de către olar. Decorul este foarte limitat deoarece lucrul 
la roată nu poate da decît ornamentul : linia orizontală, dreaptă sau uşor 
ondulată făcută cu un vîrf în timpul lucrului la roată, urmă ce poate 
fi multiplicată cu ajutorul unui pieptene formînd benzi alternative de 
linii drepte şi ondulate. 

Pe lîngă ceramica cenuşie lucrată la roată mai există cîteva căniţe 
lucrate din pastă roşiatică fină, semănînd cu vasele greceşti. Formele lor 
sînt însă identice celor de culoare cenuşie. 

Pentru o mai bună datare şi clasificare a ceramicii geto-dace, din 
colecţiile muzeului, considerăm utilă prezentarea acesteia pe categorii, ţi
nînd seama de contextul în care a fost descoperită. 

Ceramica provenind de la Popeşti se încadrează în cele două grupe 
mari, lucrată la roată şi cu mîna, aceasta din urmă fiind confecţionată. 
din pastă poroasă sau lustruită. 

A1) Ceramica lucrată cu mîna clin pastă poroasă. 

I. Vase de tipul „urnă" cu pîntecele la unele exemplare mai bom
bat, iar la altele mai puţin dezvoltat, au în genere buza rotunjită sub 
care se află un decor format din : şir de alveole urmat de butoni, sau 
în unele cazuri pe tot corpul vasului este realizat cu ajutorul pieptănu
lui un ornament incizat. Acest tip de vas a fost întîlnit şi în restul ţării 
ca de exemplu la Sighişoara 7 (Planşa I, fig. 1-2 şi II, fig. 1). 

II. Vasele tronconice de mici dimensiuni cu pereţii uşor arcuiţi, au 
gura mai largă decît baza. (Planşa I, fig. 3). Unul dintre exemplare este 
susţinut pe patru picioare. (Planşa II, fig. 2). O variantă a acestei cate
gorii de vase o formează vasele tronconice în miniatură, cu baza mult 
îngustată în raport cu gura, unele nedecorate, iar altele decorate cu 
butoni, proeminenţe sau brîuri alveolare (Planşa I, fig. 4). 

III. Vas cilindric de mici . dimensiuni, lucrat dintr-o pastă negli
jent modelată de culoare cenuşie, prezintă pereţii rotunjiţi, iar pe umăr 
este decorat cu patru butoni. (Planşa I, fig. 6). O variantă a acestor vase 
o formează vasele în miniatură nedecorate şi cu pereţii neglijent mo
delaţi. 

IV. Ceştile tronconice (căţuile) au pereţii oblici şi sînt prevăzute 
cu o toartă. Ele se pot împărţi în două categorii : 1) cu diametrul buzei 
mult mai larg în comparaţie cu cel al bazei ; 2) între cele două diametre 
ale ceştii există o anumită proporţie, ceea ce dă vasului o oarecare si
metrie. Căţuile au foarte rar schiţat piciorul, buza dreaptă, iar toarta 

7• V. Pîrvan, Getica, Buc. 1926, fig. 395. 
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modelată grosoian se prezintă în secţiune ovală sau rectangulară. Exem
plarele descrise sînt nedecorate. Ceştile tronconice reprezintă forma cea 
mai caracteristică a culturii geto-dace şi de aceea sînt întîlnite în orice 
aşezare de acest tip (Planşa I, fig. 7 şi II, fig. 3). 

V. Capacele în miniatură sînt de formă tronconică, sau conică ter-

I.' 

17 

Planşa I. Vase de lut lucrate cu mina. 

minate printr-un buton. Interiorul acestor capace este concav sau con
vex (Planşa I, fig. 8)., 

Menţionăm că în lotul de vase de la Popeşti aflate în colecţiile 
noastre, nu există, la această categorie ceramică, capace mari. 

Ai) ln a doua categorie de ceramică lucrată cu mîna dintr-o pastă 
lustruită, de culoare neagră sau cărămizie, distingem următoarele forme 
de vase: 
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I a) Cănile bitronconice eu pîntecele ascuţit lucrate dintr-o pastă 
lustruită în exterior - în spărtură de culoare cenuşie, sau în unele ca
zuri cărămizie - au diametrul maxim mai jos de jumătate. Gîtul lor 
înalt şi zvelt se termină printr-o buză rotunjită şi uşor răsfrîntă. Unul 
dintre exemplarele descrise are buza îngroşată şi şănţuită, decorată cu 
două proeminenţe, de o parte şi de alta a torţii. (Planşa I, fig. 9). Toarta 
la aceste căni este modelată în continuarea buzei, care se ridică peste 
nivelul gurii vasului, coborîndu-se apoi în curbă accentuată, spre a se 
prinde de pîntec deasupra liniei de maximă lărgime. La extremitatea su
perioară, toarta formează un pinten de sprijin al mîinii. La unele vase 
toarta se prezintă modelată în torsadă, formată din patru-cinci caneluri. 
Alte vase au toarta simplă, în secţiune rotundă sau rectangulară. (Planşa 
II, fig. 4). Căni cu „pinten" şi cu toarta lucrată în torsadă s-au desco
perit de asemenea la Poiana s şi Piscul Crăsani v. Căni cu pinten, dar 
avînd toarta simplă neornamentată s-au mai găsit la Popeşti 1o, Poiana 11 

~i Piscul Crăsani u. 
Cana bitronconică ascuţită, are o variantă fără „pinten" de apucat, 

<:u toarta simplă în secţiune rectangulară (Planşa II, fig. 5). 
II. Picioarele de fructiere ce .fac parte din categoria vaselor-fruc

tiere au profilul tronconic, baza dreaptă, buza muchiată. răsfrîntă oblic 
ân afară 13. 

III. O variantă de fructieră este confecţionată din pastă arsă la 
roşu, cu piciorul tronconic gol în interior şi corpul hemisferic terminat 
prin patru colţuri (Planşa II, fig. 6). 

IV. Cupă cilindrică lustruită de culoare cenuşie în exterior şi nea
gră în spărtură, dovedeşte o modelare grosolană (Planşa, I, fig. 10). 

B1) Ceramica lucrată la roată cuprinde următoarele forme : 

I a) Căni mijlocii cu diametrul maxim la jumătatea vasului, de cu
loare cenuşie sau roşiatică lustruită în exterior. Baza cănilor este inelară. 
Toarta ce porneşte din buză este uşor supraînălţată prinzîndu-se apoi 
,pe linia de maximă lărgime a vasului (sau în unele cazuri ceva mai sus 
de aceasta). Buza se răsfrînge uşor în afară. Vagi şănţuleţe aşezate pe 
umărul vasului, sau pe linia lui de maximă rotunjire, alcătuiesc decorul 

8 Şantierul arheologic Poiana în S.C.I.V„ IIV1952, fig. 15, p. 203. 
9 V. Pîrvan ; op. cit, fig. 70-71. 
10 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo

·logice, vol. VI, p. 309, fig. 9/1 şi Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti. Raport 
.preliminar în S.C.I.V., 1-2/1955, fig. 11/1, p. 239-264. 

11 Radu şi Ecat. Vulpe, Les fouilles de Poiana în Dacia, III-IV, p. 283, 
fig. 26/3 şi 26/7. 

12 V. Pîrvan, Op. cit., fig. 69. 
13 Un picior de fructieră asemănător pieselor descrise s-a găsit la Lechinţa 

de Mureş (cf. Dorin Popescu, Fouilles de Lechinţa de Mureş în Dacia, II, 11125, 
pl. XIV, fig. 15). 
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acestor căni (Planşa III, fig. 1). Ele îşi găsesc asemănări în exemplare
rezultate din săpăturile recente de la Popeşti 14 şi de la Poiana 15. 

I b) Cănile bitronconice de proporţii mijlocii, prezintă în profil ur
mătoarea formă : piciorul scurt se continuă cu pereţii ascuţiţi în partea. 
inferioară şi curbaţi spre interior la partea superioară. La unele reci
piente toarta este supraînălţată faţă de buză, care se rotunjeşte, răs
frîngîndu-se în afară (Planşa IV, fig. 1). Exemplare asemănătoare s-au 
găsit la Poiana 16 şi Popeşti 17. La aceste exemplare diametrul maxim 
este situat mai jos de jumătatea recipientului. 

O variantă a acestei căni, descrise, o formează cîteva căniţe cenuşii 
sau roşii cu slip pe toată suprafaţa exterioară, imitînd prin tehnica de 
lucru vasele mici greceşti (Planşa III, fig. 2). 

II. Ulcior de proporţii mijlocii are diametrul maxim plasat la ju
mătatea vasului, gîtul îngust şi scurt dă naştere unei buze late evazate .. 
Acest ulcior prin profilul său arhitectonic şi prin decor (două benzi ori
zontale, ce grupează linii adîncitc paralele aşezate pe umărul vasului şi 
alte două caneluri circulare trase pe picior) imprimă va5ului influenţa. 
ceramicii greceşti asupra celei autohtone, fapt dovedit şi de fineţea pastei 
şi culoarea sa roşiatică-cărămizie. (Planşa III, fig. 3). Ulciorul seamănă 
cu exemplare de la Sfîntul Gheorghe Bedehaza 18, Piscul Crăsani rn şi 
Sighişoara 20• 

III. Vas înalt cu o formă elegantă avînd pereţii bitronconici un
ghiulari şi piciorul înalt gol în interior. Gîtul de asemenea este înalt, 
uşor curbat. Două torţi mici în formă de semicerc, în secţiune rotunde, 
se prind vertical pe pîntece, avînd numai un rol decorativ. Acest gen. 
de vase îşi află tradiţia în formele greceşti : hydrii şi amorfe, vase cu 
gîtul înalt şi larg. Profilul vasului descris se aseamănă cu al unui re
cipient de la Tei, lucrat cu mîna din pastă lustruită în exterior (Planşa 
III, fig. 4). (Asupra descrierii acestui vas, de la Tei, vom reveni cu ocazia 
prezentării lotului ceramic găsit în acest loc). Piese asemănătoare sînt 
la : Popeşti '.ll şi Poiana 22• 

IV. Cantharos (cupă cu piciorul înalt) reprezintă o imitaţie după 
tipul de vas grecesc-cantharos. Este o piesă lucrată de autohtoni dintr-o 
pastă fină cenuşie deschisă, prevăzută cu două torţi laterale. Pe pereţii 
vasului există un decor ştampilat realizat cu ajutorul unui tipar, în pasta. 

1~ Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, în Materiale şi cercetări arheo
logice, V, 1959, p. 345 fig. 8/3. 

is Idem, Activitatea şantierului Poiana Tecuci 1950 în S.C.I.V., I/1967, p. 193, 
fig. 15/3. 

1s Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 298, fig. 60/4, şi op. cit., 
în S.C.I.V„ I/1951, p. 181, fig. 15.15. 

17 Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo
logice V, 1959, p. 345, fig. 8/3. 

1l! K. Horedt, Aşezarea de la Sf. Gheorghe Bedehaza în Materiale şi cer-
cetări arheologice, II, fig. 13/1. 

1!'. V. Pîrvan, op. cit., fig. 438. 
:m Idem, fig. 156. 
:!t Radu Vulpe : op. cit., în S.C.I.V. 1/2 - 1955, p. 234-264, fig. 11 '3. 
":! Idem op. cit„ S.C.I.V. 1/1952, p. 171-216, fig. 15/1. Exemplarul de la: 

Poiana are pîntecele puţin mai ascuţit în comparaţie cu cel descris. 

1691 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



· - - - ' 
6 

~ 
"" ' 

1 
I 

-- -' 7 

eî 
( : 9· 

-=c=-----

JJ}) ® 

___ _! 10 

Planşa III C 12 . · era · • mica lucrată l . a roată. 

:170 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



incă moale. Motivul, aplicat după confecţionarea cupei la roată, este 
format dintr-un şir orizontal de palmete, suprapus de un şir de cercuri 
cu cruciuliţe în relief ; el se află plasat pe jumătatea superioară a va
sului. Pe partea superioară a toartelor se află cîte două cercuri cu cru
ciuliţe. Din lucru, la imprimare, pasta a fost împunsă de aşa manieră, 
încit în interiorul vasului s-au constituit două şiruri de butoni în relief 23 

(Planşa III, fig. 5 ): 
V. Mănuşi de amfore. In colecţia muzeului există cîteva mănuşi de 

amfore ce imită pe cele de provenienţă rhodiană. Acestea au pe supra
faţă imprimate, în locul timbrelor, stampile anepigrafice cu simple de
senuri geometrice (Planşa IV, fig. 2). 

VI. Fructieră lucrată cu multă grijă prezintă o formă elegantă, fiind 
susţinută de un picior înalt (Planşa III, fig. 6). 

VII. O amforă în miniatură este lucrată dintr-o pastă gălbuie 
copiind prin silueta sa pe cele greceşti (Planşa III, fig. 7). 

VIII. Capacele de vase au forma conică, cu vîrful terminat printr-o 
protomă ce servea drept apucătoare ; acestea redau schematic capete de 
păsări, poate de vulturi (Planşa IV, fig. 3). Piese analoage au fost iden
tificate tot la Popeşti li, prin cercetări arheologice mai recente. Cîteva 
capace au trase pe suprafaţa exterioară caneluri adînci (Planşa IV, .fig. 4). 

IX. Strecurătorile în formă de ceaşcă bitronconică, cu partea in
ferioară conică; pereţii rotunjiţi se continuă printr-un gît arcuit uşor 
şi o buză rotunjită, răsfrîntă în afară. Pe gîtul strecurătorilor apare une
ori un decor de linii paralele. Toarta în bandă care uneşte buza de dia
metrul maxim al strecurătorii este cîte odată decorată cu caneluri (Plan
şa III, fig. 8). Astfel de strecurători se cunosc şi de la : Poiana 25, Sighi
şoara 26, Sfîntul Gheorghe Bedehaza 27. 

La Popeşti cercetările arheologice au dat posibilitatea, de a se sta
bili două nivele bine definite : cel mai vechi aparţinînd sec. II î.e.n., 
suprapus de un al doilea nivel datînd din sec. I î.e.n. Vestigiile construc
ţiilor datînd din sec. II î.e.n., distruse de foc, formau un strat masiv de 
dărîmături arse, care au fost nivelate pentru a face loc unor noi lo
cuinţe din sec. I î.e.n. In aceste straturi inventarul bogat şi variat este 
format mai ales din ceramică şi se încadrează în perioada amintită. 

In cele două morminte de incineraţie descoperite la Dămăroaia, no
tate MB şi MC s-a găsit atît ceramică lucrată cu mîna cît şi la roată. 

I. Vasele mari de tipul „urnelor" cu : baza plată, pereţii uşor ar
cuiţi şi buza scurtă răsfrîntă în afară 28. 

23 V. Pîrvan, op. cit„ p. 209. 
2"I Radu Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti în Materiale şi cercetări arheo-

logice, vol. VIII, p. 332. 
25 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 306, fig. 79/6. 
26 V. Pîrvan, op. cit., p. 561-569, fig. 441. 
21 K. Horedt, op. cit, p. 19. 
2!! Cele 4 urne din staţiunea Dămăroaia au fost găsite într-un mormînt 

de incineraţie notat : MB (cf. Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 61, fig. Ll 7 şi 18 şi p. 62, 
fig. 19 şi 22. 
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Această formă cunoaşte în tot cursul epocii Latene o amplă evo
luţie. Decorul vaselor mari în formă de „urnă" se compune din proe
minenţe cilindrice sau alveolate, aşezate pe pîntecele vasului, sau imediat 
sub buza lui. Adeseori proeminenţele sînt legate prin „brîuri" alveolare. 
Decorul caracteristic pentru vasul „urnă;' îl mai constituie motivul re
alizat cu pieptănul, plasat pe toată suprafaţa vasului. (Planşa I, fig. 5). 
Exemplare asemănătoare vaselor descrise, descoperite la Dămăroaia. 
există în Transilvania (Arpaşul de Sus '.!lJ în apropiere de Deva :io) Mun
tenia (Piscul Crisani) :11 şi Moldova (Poiana) 33. 

II. Ceaşcă tronconică (căţue) găsită în mormîntul de incineraţie
MB33 se poate încadra în a doua categorie a căţuilor, descrise mai sus,. 
provenite de la Popeşti. 

A1) Ceramica lustruită lucrată tot cu mîna, în acest punct arheo
logic nu a fost identificată. 

B1) Ceramica lucrată la roată se compune din : 

I a) Căni de proporţii mijlocii de formă bitronconică, cu diametrul 
maxim plasat mai sus de jumătatea vasului :v.. 

I b) O căniţă cenuşie are fundul inelar şi buza răsfrîntă în afară 
(Planşa IV, fig. 5). 

II. O fructieră 35 cu piciorul lipsă, face parte tot din lotul de cera
mică descoperit la Dămăroaia. 

III. Cupă 36 realizată dintr-o pastă fină cenuşie, are forma de bol 
cu fundul uşor ascuţit, pereţii arcuiţi iar gîtul scurt se continuă prin 
buza care este răsfrintă în afară. (Planşa IV, fig. 6). 

IV. Amforă de culoare galben-roşcată, avînd pe gît o incizie în 
formă de creangă, a fost găsită plină cu cenuşă şi oase calcinate de unde 
se poate trage concluzia că servea drept urnă 37. 

V. O strecurătoare 38 în formă de ceaşcă bitronconică a constituit 
de asemenea una dintre piesele de inventar ale rnormîntului MB. 

Staţiunea Tei, a dat posibilitatea descoperirii următoarelor vase 39 : 

29 Cercetări arheologice la Arpaşu! de Sus în .1Hateriale şi cercetări arheo
logice, voi. VI, fig. 23/1. 

30 O. Floca, Urme dacice pe dealul cetătii Dera în Omagiu lui Constantin 
Daicoviciu 1958, p. 205-242. 

31 V. Pîrvan, op. cit„ fig. 39-43. 
32 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit„ în Dacia, III-IV, p. 2HO, fig. 43/W. 
33 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 62, fig. 21. 
34 Ibidem p. 63, fig. 24 şi\ 27. 
3.5 Ibidem p. 62, fig. 23. O piesă asemănătoare a fost găsită la Piscul Cră

sani (cf. V. Pîrvan, op. cit., fig. 89). 
:Mi In' prezenta lucrare ne ocupăm numai de cupele nedecorate. O cupă ase-

mănătoare s·a găsit la Piscul Crăsani (cf. V. Pîrvan, op. cit„ p. 63, fig. 25). 
37 Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 63, fig. 25. 
38 Ibidem, p. 63, fig. 26. 
39 Vasele de la Tei găsite în morminte de incineraţie Latene sînt notate de

către descoperitorul lor Dinu V. Rosetti cu iniţialele D-G (cf. Dinu V. Rosetti 
op. cit„ p. 64-67). 
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Ai) Ceramica poroasă lucrată cu mîna 

I. Vas mare „urnă" bitronconic, cu un decor alcătuit din patru bu
toni legaţi prin brîu alveolar, ce se află plasat pe diametrul maxim al 
vasului. In această urnă s-a găsit cenuşă şi oase calcinate (Planşa II, 
fig. 7). 

II. Vas tronconic t.o (opaiţ) găsit în mormîntul notat cu litera F 
(Planşa II, fig. 8). O variantă a acestui recipient îl formează o ceaşcă 
tronconică în miniatură ce are buza evazată şi toarta oarbă (Planşa II, 
iig. 9). 

III. Un capac de mici proporţii are drept apucătoare un cap de 
pasăre (Planşa I, fig. 11). 

IV. Vasele în miniatură cuprind următoarele tipuri : 
a) Tronconice cu fundul plat şi buza dreaptă, fiind grosolan mo

<lelate (l?lanşa I, fig. 12). 
b) Cilindrice cu pereţii uşor bombaţi, decoraţi cu proeminenţe aşe

zate mai sus de jumătatea vasului (Planşa I, fig. 13). 
c) Vase „urne" decorate cu butoni şi brîuri alveolare (planşa I, 

fig. 14). 

A 2) Ceramica lucrată cu mîna dintr-o pastă lustruită în exterior. 

I. Cană bitronconică de proporţii mijlocii, prezintă diametrul maxim 
mai jos de jumătatea vasului. 

II. Vas bitronconic. este prevăzut cu două torţi orizontale fixate 
pe linia diametrului maxim, care se află situat ceva mai jos de jumă
tatea corpului vasului. Gîtul este înalt şi cilindric. Piciorul de asemenea 
bine schiţat are un decor format din patru brîuri simple în relief 41• 

B1) Ceramica lucrată la roată 
I. Cană bitronconică 4 '.l cu pîntecele rotunjit, are toarta decorată 

•CU o canelură mediană. 

Prin exploatarea unei cariere de nisip, pe un platou în strada 
„Ziduri îµtre Vii" s-a descoperit un mormînt de incineraţie (mormîn
tul A) 43 cu inventarul compus din următoarele vase : 

Ai) Ceramică lucrată cu mîna din pastă poroasă 
I. Ceaşcă tronconică cu pereţii înalţi prevăzuţi cu o toartă oarbă. 

B1) Ceramica lucrată la roată 

Două căni cenuşii, una mai sveltă, cealaltă mai bombată, cu pi
dorul de susţinere inelar şi pîntecele rotund (Planşa IV fig. 7). Un exem
plar este decorat cu cinci şănţuleţe circulare 44. 

40 Vasul prezintă analogii cu un exemplar de la Poiana (Radu si Ecat. Vulpe, 
-0p. cit., Dacia, III-IV, p. 283, fig. 26/7). ' 

41 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 65 fig. 37. 
41 Vasul e publicat în Bucureştii de odinioară pl. XXIII, fig. 8 şi prezintă 

asemănări cu o piesă de la Poiana (cf. Activitatea şantierului Poiana Tecuci 
1950, în S.C.I.V., 1/1951, p. 193, fig. 15/3. 

43 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 53. 
4" Ibidem, p. 59, fig. 14 şi p. 60, fig. 15. 
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Vasele ce provin de la Dămăroaia, Tei şi „Ziduri între Vii" găsite 
în morminte de incineraţie, pot fi datate numai pe baza analogiilor pe 
care le prezintă cu ceramica de acelaşi fel găsită în aşezări Latene, în
cadrate în sec. II-I î.e.n. 

La Căţelu Nou, s-au constatat toate categoriile de vase întîlnite în 
general, în aşezările din acea perioadă : 

A1) Ceramică lucrată cu mina din pastă poroasă 

I. V ase de tipul „ urnă" de proporţii mijlocii sînt identice cu vasele 
din aceeaşi categorie de la Popeşti, prezentate anterior. Recipientele sînt 
decorate. Astfel unul dintre ele are pe zona de maximă lărgime patru 
proeminenţe tronconice. In rest toată suprafaţa vasului este acoperită 
cu linii incizate 45. Al doilea vas borcan are pe zona de maximă lăr
gime dispuse simetric patru proeminenţe tronconice retezate. Pe ori
zontală între proeminenţe se află cîte două şiruri de impresiuni făcute 
cu unghia. Pe verticală din dreptul fiecărei proeminenţe pornesc în sus 
spre buză alte şiruri de impresiuni 46. 

II. Ceştile tronconice (căţuile) sînt prevăzute cu o toartă în sec
ţiune rotundă sau ovală. Un exemplar are, în loc de toartă, o proemi
nenţă aşezată pe jumătatea exterioară a pîntecului 47• 

III. Vase în miniatură cuprind mici recipiente tronconice cu pereţii 
modelaţi neregulat. 

A2) Ceramica lucrată cu mîna, lustruită în exterior 

I. Cană bitronconică are gîtul arcuit uşor spre interior şi buza 
evazată. Toarta cănii pornind de la buză, coboară pînă la diametrul 
maxim al pîntecului 48. 

II. Cupă bitronconică cu fundul rotunjit este decorată pe umăr cu 
un ornament în zig-zag realizat din „puncte" imprimate în pastă. 

B1) Ceramica lucrată la roată 

I. Cană bitronconică, cu diametrul maxim mai JOS de jumătatea 
vasului, are baza de susţinere inelară, pîntecele rotunjit şi gîtul oblic 
terminat printr-o buză evazată spre exterior. O toartă supra înălţată~ 
canelată pe mijloc se desprinde din buză şi coboară legîndu-se de cană 
pe linia diametrului său maxim. 

II. Fructieră, are piciorul înalt şi svelt li9. 

III. Capac plat se termină printr-un buton decorat prin două cercuri 
concentrice adîncite. 

Vasele întregi, descrise de la Căţelu Nou se încadrează în sec. 
II-I î.e.n. Pentru această datare pledează cîteva fibule cu resortul bi
lateral (sec. I î.e.n.) specifice culturii materiale a geto-dacilor. Totuşi în 
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~5 Valeriu Leahu, op. cit., în C.A.B. II, 1965, p. 62, fig. 41/5. 
46 Ibidem, p. 62, fig. 41/2. 
47 Ibidem, p. 62, fig. 41/1. 
48 Ibidem, p. 62, fig. 41/3. 
49 Ibidem, p. 64, fig. 43. 
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cadrul acestei aşezări s-au găsit şi fragmente de vase mari de tipul" 
urnei în formă de clopot lucrate cu mîna şi decorate cu brîuri alveolate 
întrerupte de proeminenţe, apucători dispuse oblic faţă de pereţii reci
pienţilor. Aceste fragmente au fost datate în sec. III î.e.n. 50, datare ce
s-a putut face şi cu ajutorul unei fibule de tip trac găsită în acel loc. 

9 

Planşa IV. Vase lucrate la roată. 

Aşezarea getică de la IT'înganu a dat puţin material ceramic şl 
acesta în foarte mică măsură întregibil. 

A1) Ceramică poroasă lucrată cu mîna este reprezentată prin frag
mente ce provin de la vase bitronconice, tronconice şi vase borcan. 

50 Valeriu Leahu făcînd comparaţie cu vase găsite în cimitirul getic de la 
Murighiol datează aceste fragmente în sec. III î.e.n. (cf. Valeriu Leahu, op. cit.9 
C.A.B. II/1965, p. 64). 
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A2) Ceramica lustruită, lucrată tot cu mîna este formată dintr-un : 
I. Vas mic tronconic cu mică schiţare de picior şi pereţii răsfrînţi 

c0blic în afară 51. O variantă a acestui vas o constituie un exemplar cu 
haza plată şi buza rotunjită (Planşa I fig. 15). 

II. Ceramica lucrată la roată este compusă din fragmente ce provin 
<le la străchini, căni şi de la un vas mic piriform cu un decor în relief. 

În genere, ceramica de la Tînganu pc baza a două fragmente 
de fibule de tipul cu resortul bilateral, găsite în cadrql complexului, s-ar 
putea încadra în sec. I î.e.n. 

Vasele ce provin de la Snagov, în parte au format inventarul unor 
morminte de incineraţie, sau au alcătuit materialul arheologic ce a fost 
găsit în gropi, datate în sec. II-I î.e.n. 52. · 

A1) Ceramica lucrată cu mîna din pastă poroasă este reprezentată 
prin două ceşti tronconice (căţui). (Planşa I fig. 16). 

A2) Din categoria ceramicii lustruite lucrată tot cu mîna face parte 
un capac mic (Planşa I fig. 17). 

B1) Ceramica lucrată la roată. 

I. Cănile bitronconice cu mică schiţare de p1c10r, fundul inelar, au 
buza rotunjită şi uşor răsfrîntă în afară. Decorul acestor căni plasat pe 
umărul sau pe pîntecul vasului se compune din caneluri 53. 

II. Ulcior cenuşiu are pereţii globulari continuaţi cu un gît înalt 
terminat printr-o buză evazată. Toarta semicirculară, se supraînălţează 
uşor faţă de buză, prinzîndu-se de pîntece deasupra diametrului său 
maxim. Pe buză şi în regiunea inferioară a gîtului se află un' decor 
format din caneluri 54. Ulciorul prezintă asemănări cu un exemplar des
·~Operit la Poiana 55. 

III. Vas fructieră cu profil tronconic, avînd buza lată şi răsfrîntă 
spre exterior, iar piciorul scund inelar 56. (Planşa IV fig 8). 

IV. Strecurătoare în formă de ceaşcă bitronconică este lucrată din 
pastă fină 57. (Planşa IV fig. 9). 

în colecţiile muzeului se află un lot de vase al căror loc de desco
perire nu este cunoscut. Deoarece aceste vase sînt în depozitul muzeului 
şi pot fi încadrate în gru:pele celor descrise (cu loc de descoperire bine 
precizat) considerăm utilă prezentarea lor. 

5! Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul Cerna,•odeanu, 
op. cit„ în C.A.B., II, 1965, p. 271 şi fig. W. 

52 Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 15. 
53 Ibidem, p. 8 fig. 3 p. 13 fig. 14 şi p. 18 fig. 21. 
Acest vas a fost descoperit împreună cu alt.e vase şi cu monede de argint 

Illyria - Dyrhachium (229-100 i.e.n.). 
54 Ulciorul s-a găsit într-un mormînt de incineraţie, însoţit de monede - imi-

taţii după staterii lui Filip II (cf. Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. 17, fig. 18). 
55 Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 298, fig. 60/5. 
w Dinu V. Rosetti, op. cit„ p. lG, fig. 17. 
57 Ibidem, p. 18, fig. 22. 
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A1) Ceramica lucrată cu mina din pastă poroasă. 

I. Vasele de tipul „urnă'• de proporţii mijlocii cuprind un decor 
alcătuit dintr-un l.Jrîu de alveole în ghirlandă. Un vas are însă decorul 
format din proeminenţe cilindrice legate prin linii curbe incizate. 
(Planşa ll fig. 10). Pe lîngă vasele de tip urnă de proporţii mijlocii, mai 
există cîteva văsuţe în miniatură. 

II. Ceaşcă· tronconică cu pereţii înalţi, are buza îngroşată în afară. 
(Pl. II fig. 11). Acest vas aminteşte de o ceaşcă de la Poiana 5c. 

III. Ceştile tronconice (căţuile) au pereţii oblici, înalţi, înglobînd 
atît categoria cdor cu diametrul bazei redus în comparaţie cu acela 
al gurii care este larg, cît şi categoria opaiţelor la care diametrul bazei 
este proporţionat în raport cu acela al gurii (Planşa I fig. 18). 

IV. Cănile cilindrice lucrate din pastă cărămizie sau galben cenu
şie au pereţii puţin l.Jombaţi şi buza dreaptă, sau uşor rotunjită (Planşa II 
fig. 12). 

V. Dintre vasele în miniatură menţionăm: 
a) Capac mic de culoare cenuşie avînd forma conică. se termină 

printr-un buton. In interior capacul este concav. 
b) V !I.se mici eu forma : cilindrică, tronconică, precum şi cupă cu 

picior scund de susţinere (Planşa I fig. 19, 20). 

A 2) Ceramica lucrată cu mîna din pastă omogenă lustruită în ex
terior, cuprinde puţine vase. 

I. \/as bitronconic (cană) de culoare galbenă-cărămizie cu pete 
negre, lustruit în exterior, prezintă baza dreaptă; aceasta avînd diame
trul mai redus dccît cel al buzei. Două toarte laterale prinse deasupra 
.diametrului maxim al pîntecului, au pe suprafaţa lor, imediat sub buza 
vasului, cite o ridicătură alveolată. (Planşa II fig. 14). Un vas întrucîtva 
asemănător a fost găsit la Sfîntul Gheorghc-13edehaza ··•9• 

I. Căni bitronconice - mijlocii - au pereţii rotunjiţi iar linia 
diametrului maxim se află mai jos de jumătatea vasului. Baza este 
plată, ori inelară, cite o dată vasul avînd o uşoară schiţare de picior. 
Piese icll,ntice există, descoperite la Piatra Neamţ Go şi Piscul Crăsani 61. 

II O cclniţ(i lucrată din pastă lustruită, are toarta în torsadă ter-
minată cu un pinten. (Pl. li fig. 1:3). 

B1 Ceramica lucratei la roată cuprinde, în genere, formele întîlnite 
în aşezările Latene mai sus discutate. 

I Căni bitronconice, cu diametrul maxim fixat la jumătatea vasu
lui. Fundul este inelar continuîndu-se printr-o uşoară schiţare de picior. 
Gîtul scurt se termină cu o buză răsfrîntă în afară (Planşa 111 fig. 9). 
O variantă a acestor căni o formează două exemplare al căror diametru 
maxim este plasat ceva mai jos de jumătatea vasului. 

:,x Radu şi Ecat. Vulpe, op. cit., în Dacia, III-IV, p. 290, fig. 43, 20. 
''~ Vasul de la Sf. Glworghe, spre deosebire de cel descris, este de proporţii 

mai mari şi nu are alveole pe toarte (cf. K. Horedt, op. cit., p. 10-14, fig. 13/2). 
w Săpăturile de la Piatra Neamţ în Materiale şi cercetări arheologice, VII, 

p. 339-346, fig. 3/11. 
i;1 V. Pîrvan, op, cit., fig. 80. 
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O altă variantă a cănilor bitronconice o formează căniţele bitron
conice cu linia de maximă lărgime mai jos de jumătate ; au fundul inelar 
C'U o uşoară schiţare de picior. Buza este rotunjită iar toarta se prinde de 
vas în regiunea liniei de maximă lărgime a acestuia şi se înalţă uşor 
deasupra buzei (Pl. III fig. 10). 

Două căniţe au culoarea cenuşie, iar a treia este galbenă cărămi
zie (Planşa III fig. 11). 

II. Ulcior lucrat dintr-o pastă cenuşie are pîntecul sferic, iar gîtul 
este înalt şi îngust. Toarta se prinde imediat sub buză şi se continuă 
pînă deasupra liniei de maximă rotunjime a pîntecului (Planşa III fig. 12). 

III. O cupă sferică are buza uşor evazată şi prezintă caneluri pe 
fund (Planşa IV fig. 10). 

IV. Balsamarium de mici proporţii de culoare cenuşie are piciorul 
înalt, terminat printr-un inel de susţinere, de asemenea şi gîtul vasului 
în raport cu corpul vasului foarte înalt, este decorat cu caneluri. Piesa 
prezintă influenţe ale ceramicei romane (planşa IV, fig. 11). 

Acest lot de vase, cu locul de descoperire necunoscut prin faptul 
că se pot încadra în categoriile de vase propuse mai sus, prezentînd 
aceleaşi forme şi decoruri asemănătoare celor descrise anterior, pot fi 
încadrate ca timp în sec. II-I î.e.n. 6l. 

Privită în ansamblu ceramica din colecţiile Muzeului municipiului 
Bucureşti, descoperită în aşezări situate pe actualul teritoriu al oraşului 
Bucureşti sau în apropierea acestuia (Popeşti), dă posibilitatea de a se 
face anumite observaţii. Astfel, în categoria ceramicii poroase lucrate 
cu mîna se constată că anumite forme îşi trag tradiţia din epoca hal
lstattiană. Exemple în acest sens prezintă vasul de tipul „urnă" bitron
conică şi vasul borcan. 

Unele vase lucrate la roată poartă amprenta influenţei ceramicii 
greceşti şi chiar a celei romane, influenţă răsfrintă asupra vaselor de 
factură autohtonă, cum este cazul cantharosurilor, a vasului „amforă", a 
cupelor nedecorate precum şi a amforelor. 

LA CERAMIQUE GETO-DACIQUE DES COLECTIONS DE MUSEE D'HISTOIRE 
DE LA VILLE DE BUCAREST 

RESUMF: 

Dans le present article on poursuit la presentation du lot ceramique Latene
qui existe dans les collections du Musee d'histoire de la viile de Bucarest. Ces 
vases proviennent de Bucarest et de ses environs, etant trouves dans des etablis
sementes (Popeşti, Tei, Ziduri între Vii, Căţelul Nou, Tînganul) et dans des se
pultures (Dămăroaia, Snagov) qui datent du second âge de fer. 

La ceramique est travaillee â la main etJ au tour et comprend Ies formes 
caracteristiques de la civilisation geto-dacique (planches I/IV). 

w O amplă prezentare asupra ceramicii geto-dace a fost făcută de I. H. Crişaill 
în Ceramica daco-getică. Cu privire specială la Transilvania 1969. 
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