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Săpilturi-le arheologice .efectuaJe în Cimpia :R4>.ia,e.·~ă ,a1;1 
.ims, priJ1.tre .al.tele, la descoper.iJ~a f.l ·.O~-Oil:Se .aş~~fil4 
geto-dace.' Perioada de waximă lot;ui.re a ac.eston:i. se qmş
tată latre mijJocul secolului J] ~ :inijloc.ul şecolJlL'Ui I .j.e,;p. 
După mijlocul secolului I î.e.n., pentru :r;o,a.a ·de cîm.pi~ 4iDt,r.e 
Dunăre şi dealurile subcarpatice, intensitatea locuirii scade.2 
Sfîrş.itul aşezărilo-r :romane .@ste pus în legătură cu mutările 
de ,populatii, din nordul în sudul Dunării, efectuate <ie -către 
Tiber.ius Aelius Calus.~ Aşezările din nordu1 Cîmpiei Române 
continuu a fi locuite în n·emea romanilor.' 

ln ceea ce priveşte dez\'oltarea social-economicii, p9ri
oada cuprinzînd -secolele I î.e.n. şi I e.n. repreEintă epoca cla
sică de dezvoltare a civilizaţiei geto-dace.5 D.i:n pUt1ct de 
vedere sociql„politic societatea locaiă atinge acum apogeul 
său constituindu-l'l!e într-un stat condus de către Burebista şi 
mai apoi Decebiil 

ProgrEscle realizate de geto-daci în diferite ramuri ale 
.adhritătii vletii maJedale ~ .datoresc mt:r„o .anumită Hlăsură 
şi .deselor contacte cu lllllJlea sud..<lunăreană traco.-.greco.qo-
111ană. 5tudH_mlJ.i.-se .ariq, de răspindi:r~ a ·diferitelor obiec.te 
de .import venite dim . .aceas:tă Iunie ·S..a constatat pentru se
colele IV Le.n .. - I e„n .. existentf! a n:umerpa,se @n:lDltHi. cP
merciaJe fiituaJe îndeosebi de~a lungul :prim:i1J1rlelor ,oorsuri 
de rîuri din Cîmpia Româniî.6 

1n µrhrinta loc:ijJUi <i-e G'>.rigj.~ 9 pJinic:::ipa.~ ~e ş.:il 
stabmt încă de mult -0 pr-edPJJl~nai'e a r-cl~Ho:r co~i• 
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tu negustorii greci din regiunea vest-pontică şi din nordul 
Mării Egee. Cererea de produse provenite din import va fi 
atît de mare incit, în cele din urmă, artizanii geto-daci \'Or 

trece la imitarea lor - monete, ceramică, etc. 

lncep_înd cu sfîrşitul secolului II î.e.n. şi prima jumătate 
a secolului I î.e.n. situaţia politică din Peninsula 13alcanic<i 
suferă profunde transformări. Dinspre vest spre est şi de la 
sud la nord arc loc o tot mai accentuată înaintare a for\ci 
romane. Transformarea diferitelor regiuni în provincii ro
mane este însoţită şi de o pătrundere tot mai intensă a pro
duselor romane. Dar în acelaşi timp se observil şi un con
tracurent, numer0<1se piese locale fiind asimilate şi utilizate 
de către noii veniţi. 

Arheologic, în aşezările geto-dace din Cîmpia Români.'1, 
s-a constatat pătrunderea, începînd cu sfîrşilul secolului II 
î.e.n„ a monedelor republicane romane-. Pătrunderea lor va 
avea o importanţă atît de mare incit geto-dacii vor renu:i.ţa 
la monedele lor, imitaţii ale celor macedonene, trecînd la 
baterea de monede de tip roman.7 

Situaţia este oarecum asemănătoare şi în privinţa pă
trunderii vaselor ceramice, deşi geto-dacii din Cîmpia Româ
nă vor rilmîne consecvenţi la tradiţionalele lor legături 
comerciale cu regiunile din estul şi sud-estul Peninsulei 
Balcanice, prin urmare şi ale Imperiului Roman. 

Data pătrunderii primelor produse ceramice romane în 
aşezările geto-dace din Cîmpia Română este destul de ane
voios încă de stabilit. Ş.i aceasta deoarece atît geţii din nor- · 
dul cit şi cei din sudul Dunării, pe parcursul secolelor· 11-1 
î.e.n., sînt consecvenţi în utilizarea vaselor tradiţionale lo
ca[e. 

Din prima jumătate a secolului I î.e.n. datează mai multe 
fragmente ceramice provenmd din import. Astfel Ia V.lădi-
ceasca a fost d'C'scoperit un fragment din jumătatea infefîoa
rci a unei căni sau castron,8 cu f111I1idul inela.r, decorat cu ca-
1;.eluri orizontctle ·irncizate. Pasta fină este de culoare cărămi
zie, .i.a.r Ja exterior se află o amgobă ,alb-găllbuie (Fig. l/1). 

Tot acestei perioade îi aparţin cîteva vase d1ntr-o pasta 
de culoare cenU!;i·ie şi acoperite la exterior cu un fi1m.is negru. 
In afalfa unor fragmente de la Chiril!Ogi şi buza unui vas de 
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ta Vlăclicea-sca9 (Fia-. 1 /2)' dalaită fusă pe la ntlj10c:ud secolului 
l i.e.ri„ se rem'arcă rartea inferioară a unui va.s cu picior L'i'Ctl
c6riic descopedt Ia Cată.lui - Căsci6arele1a (Fig: 1 /3)~ 

Locul de ong.ine al a.cestor f.ragmeinte ceramice treb11ie 
sil fie în lumea ele11ist1că sud dunăreană, probab.U din regiu
nea vest pol!l tkii, ce întreţinea încă din. secolele anterioare 
strînse relaţii comercia]e cu Cîmpia Româriă. 

ln orizontmHe supe1rioare, datîn.d diill a doua jumătate a 
seco.Iului I î.e.n. şi începutul sec:olu1lui I e.n. ale mai multor 
aşezăr.i geto-du.•.:e, se c;ăsesc ·relativ numeroase fragmente ce-
tamiCe din pastă f:nă, căfămizie, cu aihgo·bă roşie _;_ Vlădi
ceciica11 P6pe~tP~. Uln1cni13 (Fig. 1/5). Cătălui _:.:._ Căsdoarele'·' 
(f\'g. 1J6)~ F6'if.ja prPdomfo.ant'a 6- rep.reziirită strachina, nelip
"ind însă şi căn i.1-e. Dar în aie:est dil!l urmă caz se p-a.re că este 
vo.rba mai curind de o imitare a tehnkii de lucru greco-ro
mane p·e vase de o formă tradiţional auitoh-to;nă. De alffel, 
chia•r prezenţa ca.rie:-,uHo.r l1ndzate pe pa-rtea superioară a 
corpului, precu;n şi grosimea cLe cca 0,6 cm a pe.reţ-ilor va
sului. ne î.n ieamnă a le so.coti simi.lare cu binecunoscutele 
cilni geto-dace de formă bitronconică de culoare cenuşie. 

Situaţi.a 1:.,,.te pTin nrm:a.re ·identiică cu cea a ulC'i0.are1or de 
Ja sfirşi.tul secoiului Ir şi pr·ima jumătate a secolu1lui I i.e.n .. 
pe care mai mulţi cercetăfor[ le sorntesc o imitaţie ge.to
dacă a vase.lor de aceeaşi forma produ,S.e de căt:re romani, dar 
ş1 de gr.eci suu celţi1\ 

Tot periotlJ.e,i ce cupr.inde a doua jumătate a secoiului 
I î.e.n. îi a.padine uh fragmen:t c'Eirainic desiC:âperit la Vlăc::
cea;sca Şi decorat la exteirioo cu mo1ive floriaile pictate cu 
riib. 16 (Fig. l/;!). -

Tot din import, din lumea sud-bakankă, provil!l titeva 
\·a.se ceramice lucrate dintr-o pasă fină da.r de culoare albi
cio.asă, descoperi•te in &pedal la Vlădicea.sca. Datarea lor, 
pe baza st~-ati~1 afiei şi a analogiilo1r, a fost sta bi.li.tă în a 
.::oua jumătate a secolului I î.e.n. şi prima jumătate a S·2C0-

lului I e.n. iI'îg. l/10). 

Deosebit de import?ntă este descoperhea r~centa, to.t la 
Vlădiceasta, a uriui casfro'ri: cu b'uia îngroşa'.tă în exter.ior şi 
decorat s"lib ea cu tfei c.an~lbrl ilildzate. Pe to:rp, la ~xfori-OT, 
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se afJă alte caneluri în relief {Fig. 2). Prezoota acestui vai.s în
tr-o aşezare al cărei sfîrşit a fost stabi1it în jurwl anilor 8-12 
e.n. rididi numeiroase noi prnbJeme ce nu fac subiectul pre
zentei exp1111eri. 

Pentru mo.:ment nu putem i1ncă stabiili da·că v.aiseJe ;pre
zentate mai sui.s ·Sînt de origine elemstică sau romam.ă. ln
clinăm a Je socoti elenistice, deşi după mij.lo·cul secolului I 
î.e.n. Im;peri•uJ Roman se apropie bot mai mult de Dooă·re, la 
început miJ.itar, pentru ca de o p1reze1nţă efectiv iromană în 
zonă să se poată v.orbi dup.ă primii 1aini ai erei ruoa1Stre. 

In afa;ra amforelor greceşti, ce oOirutinuă a ipăitrwn.de ÎIIl 
tot ~ecoiul I î.e.n., ceramica de aux este (I'lerpreze.nitată, între 
mijlocul secolului II şi :mijlociUll secolului I i.e.n., priiu1 imi
taţi.He de boluri „deliene" cu o deosebit de bogată decO!raţie 
în relief. 17

• Aceasta este şi eoauzia penrtiru care vasele romane 
cu decor în relief îşi vor face apariţia în aşezările getice de 
abia în a doua jumătate a secolului I î.e.n .. după încetarea 
producerii de către ioc1ahtici ia boluri.Lor de .tip de[i.ain, iar 
vasele terra sigiUata odart:ă cu pă'1:1runderea p;ricrneJor u!Ilităţi 
militare romane ce luptă pe aceste locuri (sfîrşitul secolului 
I e.n.) 18

• 

Din rîndul vasefor cu decor în relief se reman:ă : 

- un fragment de pahar descoperit la biserica Bucur din 
Bucureşti, datat m se.c'OJul I · i.e.n.1~; 

- un caist!I'on-hol cu aingobă ro·şie .şi decorat cu flori Îiil 
relief, alături de alte vaise cu decor î.n relief, datat ~n ·Seco
'lul I e.n. şi descorperi.t Ia Zinmi.cea20 (Fig. 1/7) ; 

- un fund de bol inelar, de la Cătălui - Căscioarelel1 ; 

- un castron-bol cu angobă ro:Şie, decorat cu 1imii Şi 
puncte incizate, încrusta.te cu a·lb, desoo;pe;r.it la CătăJui -
Căisdoarele22 in partea superioa.ră ,a ruvelululi II de l:o1cuire 
cu urme materiale din secolele I î.e.n. - I e.n. (Fig. 1/8). 

Aceste tipuri de vase sînt întîlnite mai ale1s în cursul 
secolului I e.n., şi în s;pecial după mijlocul lud, ca de altfel 
şi kan.tharoii cu decor pictat. Da·r, Sipre deo1sebire de bolurile 
de după mijlocu.I secolului I e.n., call'e au buza puţin ră1s
frirută în exterior, cele de la Zimnicea şi Cătălui - Căscioa-
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rele o au i~gro.ş.ată şi teşită oblic în i.ntenim. ln pJus aceste 
ultime exemple sîint încrustate, î:n interiwul decorului mci
zat, cu o substanţă albă. 

De aceea descoperirea lor în nivele de la sfîrşitul seco
lului I î.e.n. şi iaiceputul secolului I e.n. este deo5ebi·t de im
portantă, ele Teprezentînd primul val de ceramică strict ro
mană pătruns la nord de Dun~. 

In privinţa căilor de pătrundere aile acestor piese încli
năm spre cea contiment.ală de pe văile Iskărufoi şi lant:rei, 
iar apoi pe Dunăre şi pe afluenţii săi nordici. De altfel a
teste drumuri eorau folosite încă din secolu.I II î.e.n. de către 
negustorii din Tha.sos şi Macedonia:.::, zone care încă d.in T48 
î.e.n. devenJs,eră provincii romane. Binetnteles că nu exclu
dem existenta şi a unui alt drum c1omerd1a1 ;p•rin sudul Dobiro
gei şi apoi pe Dunăre în sus. 

Prin toate cele p1rezentarte mai sus reies în.că o dată strf.n
sele legături dintre geto-dacii no;rd dunăreni şi lumea sud
dunăr·eană traco-greco-romană. Iar rela.t·a:rea strinse'1o1r rela
tii comerdale cu negustoriJ romani, mult îna.intea oonsolfdă
rii militare a Impeiriului Roman 'la DUID.ăxe, contribuie Ja mai 
buna cunoaştere a simbiozei de maJ tîrziu daco-romane ce va 
'dut~ la formaJ"ea poporu1lui român. 

NOTE: 

1 R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti 1966, passim 1 M. 
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2 G. T1 ohani, Cercelărl Arheologice, li, MIRSR, 1976, p. 128-129. 

3 Strnbon, VII, 3, 10. 
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Române, (sub tipar intr-un volum '11 Editurii Dacia clin C!uj
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5 I.H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 151-153. 
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Oltenia, Ore.iova, 1976, p. 83. 

16 G Trnhani, Cercetă.ri Arheologice, I, MIRSR, 1975, p. 171, fig. 25. 

17 AL Vu:pe şi M. Gheorghiţă, Dacia, N.S., XX, 1976, p. 167-198. 

1ll G. Popilian, op. cit., p. 24 şi 150. 

19 I. Glodariu, op. cit., p. 210, nr. 7 /e, pi. XXII. 

20 ibidem, p. 221, nr. 52/"1-i, pi. XXII. 

21 vezi nota 10. 

22 yezi nota 10. 
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182, fig. 4. 

124 




