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CERAMICĂ

LATENE TIMPURIE DIN ZONA BALTII IALOMIŢEI

În co l ecţiile muzeului din CăIăraşi sînt adunate numeroase materiale
provenite d in săpături de sondaj, cercetări de suprafaţă şi descoperiri În tîmplătoare rămase Încă nepublicate. Dintre acestea am ales un număr de
16 vase autohtone datate În sec. IV-III Le.n., provenind din staţiunile de
la Andolina, CăIăraşÎ, Grădiştea CăIăraşi, Coslogeni, Grădiştea Clinci şi
Pietroiu din judeţul 1"lomiţa, Canlia ş i Satu Nou din judeţul Consta n ţa.
Prin prezentarea lor laolaltă ne pu t em face o imagine de ansamblu asupra
caracteristicilor ceramicii autohtone din zona Bălţii lalomiţe i şi din imedi ata sa apropiere .

Sint prezentate şi aici cete două mari categorii: eera mica lucrată cu
mina şi ceramica lucrată la roată.
Ceramica lucrată cu mina este din pastă grosolană, avînd ca degresant obişnuit cioburi pisate, iar la unele vase şi alte elemente: ni sip, pie- .
trricele şi este arsă oxidant. In cadrul acestei categoflii, cea mai bine reprezentată, distingem următoarele specii ceramice :
1. Vasul înalt, bitronconic, decorat cu butoni şi apucători, de tradiţie
nalistattiană, apare Într-o formă degenerată la Grădiştea Clinci (Coslogeni)
situată in baltă, în dreptu l satului Coslogeni. EI are a formă ovală alungită, cu gura nediferenţiată de corp, fundul drept, pereţii cu luciu brun
Înch is şi decoraţi 10 partea s<uperioară ou patl'1u blutani mici, cilindrici, ,ia r la

partea inferioară, În zona d ia metrulu i maxim, cu patru apucători plate.
Vasul are înăl ţimea de 38 cm, diametrul gurîi ~ 15 cm şi diametrul fundului ~ 12 cm. Nr. inv. 1570. (PI.I/1). Acest vas se încadrează În tîpul I din
faza veche a ceramici i geto-dacice, după I.H. Crişan 1, datat între sfîrşitul
sec. V - începutul sec. III i.e.n. şi are analogii în necropolele de la Cer, 1. H.
1969, p. 69.
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navodă 2, Bugeac 3 şi in urnele cu git cilindric de la Ravna 4. Nici unul insă
din aceste vase nu are butoni la partea superioară. Cum Însă in această
staţiune nu se cunosc materiale geti ce mai vechi de a doua jumătate a
sec. IV Le.n. şi avind În vedere forma degenerată a vasului. sîntem înclinaţi
a -I data pe la inceputul sec. III. i.e.n., eventual sfirşitul sec IV. i.e.n.
Vasul În formă de clopot, caracteristic pentru inceputul culturii Latime
geta-dacice şi binecunoscut În zona noastră prin necropole de la Grădiş
tea-CăIăraşi 5 precum şi prin numeroasele necropole din sud -vestul Dobrogei 6, este prezent in lotul nostru prin patru vase.
2. Vas de mari dimensiuni, cu gura largă, corp bitronconic şi fundul
ingust, descoperit in 1958 la Grădiştea C/inei. Are pereţii lustruiţi şi este

ornamentet in zona diametrului maxim cu două ojucători plate. dreptun-

ghiulare, intercalate cu două. torţi groase, orizontale. La partea superioară
vasu l este decorat cu trei butoni mici, dlindrici, interca'laţi cu linii arcuite
in relief. Este de culoare brună deschis, cu pete mai intunecate datorate
arderii secundare. Vasul are 30 cm inălţime , diametrul gupii de 31.4 cm şi
diametrul fundului de 14,5 cm. Nr. inv. 1572 (PI.II2- 3). Forma generală a
vasului este comună pentru această vreme, dar bogăţia ornamentelor ca
şi mărimea sa ii dau un caracter personal. Analogii mai apropiate, implicind existenţa celor două registre ornamenta le Întîlnim În necropole de la
Satu Nou 7, Brăiliţa 8, Enisala 9, Rovna 10, Poiana 11 şi mai ales in vasul de
la Canlia pe care il vom prezenta În continua re. Se da,tează deci În
sec. IV. i.e.n.
3. Vas de dimensiuni mijlocii, fragmentar, cu pereţii groşi , gura largă,
şi fundul ingust. Este lustruit la exterior, decorat cu "potcoave" in relief la
partea superioară, două apucă/ori dreptunghiulare intercalate cu două
torţi groase orizontale la partea inferioară. Vasul are o culoare brună cu
urme de ardere secundară la exterior. A fost descoperit in 1959 la Canlia
(corn. lipniţa, jud. Constanţa). in zona cimitiru lu i getic, astăzi plantaţie de
vie. Înălţimea vasului este de 24- 25 cm, diametrul gurii de 26- 27 cm şi
Ibidem, fig. 20/2.
M. !rimia, Cimitirele de incineraţie geto-dacice de la Bugeac-Ostrov, in Pontke,
1, 1968, p. 213, fig. 20.
4 M. Mircev, PaHlloTpa K HHCKIfSl.T MOfUJleH He Kp O HOJI npH C. Pa BH3, in Izvestia -Institut
25, Solio, 1963, pl. XXVI/1, 3, 4; XXVI/5.
2

3

S V. Culică, Morminte de incineraţie din necropo/a geto-dadcă de la Grădiştea
CăIăraşi (jud . 'afomiţa), in SClV, 19, 1968, 1, p. 135--145 şi fig. 1/2, 4, 6; 2/3.
6 M. Itimia, Descoperir; noi privind populaţia autohtonă a Dobrogei şi legăturile
ei cu co/omile greceşti (sec. V-I i.e.n.), in Pontica VI , 1973, p. 7- 71. cu ultimele desco periri ş i bibliograf.ia la zi.
7 B. Mitrea. Un cimitir geto -dacic in sud-vestul Dobrogei. in OmD, p. 410. fig. 1/1.
8 N. A. Harţuchi, F. Anostosiu . Brăiliţa. Aşezări şi cimitire omeneşti datind din epoca
neolitică pÎnă in pragul orînduirii feudale, Brăila, 1968, p. 61.
9 G. Simion, Les Getes de la Dobroujda septentriona/e du Vi e ou ler siecle av.n.e.
in Thraco-dacica. Bucureşti. 1976. p. 152, fig. 5/3-5, 7- 10.
10 M. Mircev, op. cit., pl. XV11j5, XX1j3.
11 1. H. Cl'işan, op. cit" p. 72, fig. 22/5-6.
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diametrul fundu lui de 12 cm. Nr. inv. 6019. (PI.I/4). Pentru analogii trim item la vasul precedent. faţă de care este Însă mai mic şi are o formă
aproximativ tronconică.
4. Vas de mari dimensiuni, din care se pOstrează numai partea inferioară. Are pereţii groşi, nelustruiţi, corpul este bombat şi fundul drept.
Aparţine probabil tipului de vas decorat cu brîu alveolar şi butoni imediat
sub buză, avind tot formă de clopot. Acest tip de vas este bine cunoscut
in toate aşezări le geta - dacice din sec. V-III Le.n., incît nu mai este nevoie
să insistăm. Vasul este de culoare cărămizie-gălbuie la exterior, mai Închis
la interior şi prez i ntă urmele contactului cu focul pe o parte. A fost descoperit in 1958 În Că/ăraşi, pe locul cazărmii fostului Regiment 23 Infanterie.
Inălţimea lui actuală este de 18 cm, iar dia metrul fundului de 12 cm. Nu
se cunoaşte mediul in care a fost descoperit. dar structura postei şi arderea acesteia ne asigură că este o ceramică getică. data bilă după formă
in sec. IV- III Î.e.n. Nr. nv. 15496. PI. 1/5.
5. Vas de dimensiuni mijlocii, Întreg, de formă troncon i că, cu gura
largă, buza teşită spre interior, fundul drept şi pereţii lust ruiţi, ·descoperit În
1968 pe malul Borcei, În dreptul satului Pietroiu (corn. Borcea), in contextul unei aşezări getice data bi le Între sec. IV-II î.e.n. 12 Vasul are pereţii
groşi, uşor arouiţi, prevăzuţi ,I a pa.rtea superioară ou două apucători plate,
semicirculare. A fost acoperit cu un slip gros, de culoare brună. lnăI
ţime = 17,7 cm,diametrul guri.i = 20,5 cm, dia metrul fundul·ui = 11,2 cm
Nr. inv. 9800. (PI. 1/6). Piesa se Încadrează În categoria vaselor În formă
de clopot, specifică sec. IV î.e.n. O piesă asemănătoare a fost descoperită
În necropole de la Tigveni in turnului 3, M.xll 13.
Strachino este o altă specie ceramică specifică culturii getice din
această perioadă. Prezentăm În continuare mai multe exemplare lucrate cu
mîna, de tipuri diferite.
6. Strachină de mari dimensiuni, fragmentară, de formă tronconică,
cu gura curbată spre interior şi buza lăţită, teşită spre interior şi uşor
proeminentă spre exterior. Sub buză avea două torţi orizontale. Pereţii au
fost neteziţi. Pasta este arsă incomplet, de culoare brun-cărămizie. fnăI
ţime =
22 cm, cu diametrul gurii = 39-40 cm ; diametrul fundului ~
15,5 cm. Nr. inv. 8526 (PI. 11/1). A fost descoperi<ă În săpăturile efectuate
de Niţă Anghelescu in 1962 la Ando/ina, corn. Ciocăneşti, În perimetrul
unei necropole getice din secolele IV-III î. e.n. Aceeaşi formă de vas o Întîlnim la Grădiştea CăIăroşi (dar fără apucători) 14 şi mai ales in cetatea
getică de la Brăhăşeşti (jud. Galaţi), da<ată În sec. IV-III î.e.n . '5
12 A. Atonosiu, Cîteva monede antice şi bizantine descoperite in judeţul lo/omiţo.
SCN, V, 1971. p. 389.
13 A. Vul pe, E. Popescu , Contribution â la connaissonce des deduts de la culture
geto-dace dans la zone subcarpatique Vilcea-Argeş (10 necropole tumu/aire de Tigveni)
in Docio, N. S., XVI, 1972, p. 97, f~g. 7/4.
14 E. Moscalu, material pubUcat in Materiale XI (sub tipor).
~5 M. Brudiu, P. Păltăneo, Cetatea daco-getică de fa BrăhăşeşU {j. G alaţi}. Contribuţii la istoria dacilor din sudul Moldovei, in Arheologio Moldovei, VII, 1972, p. 231 - 232
ş; 1;9. 3/4.
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7. Strachină fragmentară, de formă tronconică cu pereţii, gura ingroşată, proeminentă spre interior, descoperită in 1956 pe malul Borcei
la C05/ogeni - km. 80 (com. Dichiseni). Aici au apărut resturi de cultură
materială din mai multe epoci istorice, intre care şi Latime (sec. IV-I
i.e.n.)16. Vasul are pereţii groşi, acoperiţ i cu un slip brun, de culoarea
pastei, aplicat grosolan. Înălţime ~ 12 cm , diametrul gurii = circa 28 cm,
diametrul fundu lui = 9 cm . Nr. inv. 5070 (PI. 11/2). Este, se pare, o imitaţie
după străchinile de acelaşi tip lucrate la roată (vezi mai jos), deci o influenţă indirectă a ceramicii greceş1i asupra ceramicii locale tradiţionale.
8. Strachină fragmentară, descoperită in 1959 la Can/ia, in zona necropolei g etice. Este de form ă tronconică, cu pereţii rotunji ţi şi guro uşor
arcuită spre interior. Sub gură este prevăzută cu doi butoni mici, triun·
ghiulari intercalaţi cu două apucători in formă de semilună. Pereţii au
fost lustruiţi pe ambele feţe. Vasul este de culoare brună, cu urme de
ardere secundară. In co mpoziţia postei, alături de mică şi cioburi pisate
intilnim şi nisip. (În ă lţime ~ 16,8-17,6 cm , diametrul gurii = 27,2-27,7 cm,
dia metru l fundului ~ 13.5 c m. Nr. inv. 15497. (PI. 11 / 3). Are analogii la
Ravna ", Satu Nou 18 ş i la Grădiştea CăIăraşi 19, unde apare ca urnă,
avind patru apucător i semiluna re .
Ceştile, specie de vase bine cunoscută in sec. IV i.e.n., sint repre·
zentate prin patru exemplare.
9. Ceaşcă lragmentară, descoperită in 1955 pe Grădiştea Clinci. Are
o formă tronconică, pereţii arcuiţi, fundul inelar şi to arta groasă, probabil
uşor suprainălţată . Este de culoare brun-deschisă. Arcuirea pereţ il or şi
mai a les fundul inelar le considerăm o urmare a influenţei ceramicii greceşt i 2V . Ceaşca are inălţimea = 7,3 cm, diametrul gu rii = 10 cm ş i al
fundului = 5,6 cm. Nr. inv. 1584. (PI. 11 /4). Analogi ile cele mai apropiate
le intilnim in necropola de la Ravna (M. 1336) 21, u nde se datează in faza
II (sfî rşit u l sec. VI - inceputul sec. V i.e.n.) după cro nologia stabilită de
B. Hănsel 22 , Cum nu se cunosc alte materiale atit de timpurii in zonă.
optăm pentru o datare mai tirzie, i n cursul sec. IV Î.e.n .
J. Bornea, O cercetare arheo/ogică pe Borcea, in Rev. Muz., III. 1966. 2. p. 156.
M. Mircev, op. cit .. pl. XV II '.
18 8. Mitreo, C. Preda , N. Anghelescu , Şantie ru l arheologic Satu Nou. Necropola
geto - dacă , in Moteâole VIII. 1962, p. 370, fig. 1/ 5.
1? N. Anghelescu . Cercetări şi descoperiri arh eologice in loioonele Că/ă roşi şi Slobozia, in SClV, VI. 1955, 1-2, p. 314 şi fig. 2.
20 M. Iri mia. Einige Probleme des Beginns der geto-dakischen Latenezeit an de!
unteren Donau, in Thracia, III. Sofia, 1974. p. 129.
21 M . Mircev, op. cit., pl. XVI /2, XXVII1/4.
22 B. Hănsel, l ur Chrono/ogie des 7 bis 5 lahrhunderts v. Chr. im Hinterland van
Odessos an der westfichen Schwarzmeerkuste. in PZ, 49, 1974, 2, p. 193-217 şi fig . 1-2.
Existenţa a trei faze i n necropolo de la Ravna , Întrevăzută de B. Hănsel cu ajutorul r:n etodei stratigrafiei orizontale, a fost contestată recent de P. A lexan drescu. L~s madeels
grecs de 10 ceram;que thrace tournee, în Dacia. N. S.. 21, '?77. p. 123 n. ~2 ŞI p. 133 n:
16

17

79. După opinia acestui cercetăto r, prima cronologie stabil i tă de M. M lrcev este mal
corectă. in ceea ce priveşte orono log ia abso lu tă. P. Alexandrescu ap'reciază că prima faI~
a neoropolei trebuie fixată În sec . VI Le .n. , iar a doua la sfîrş itul sec. V I - eventual Ş I
inceputul sec. V Le.n. (ibidem, p. 134- 135).
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10. Ceaşcă fragmentară, descoperită împreună cu precedenta. Este
tot de formă tronconică, dar mai grosolană, are pereţii drepţi şi fundul
cu marginea rotunj ită, tocrta circulară in secţ i une. Pasta, avind ca degresant nis ip, este de culoare brun - desc hi să. Inălţimea = 5,8 cm, d iametru l
gurii ~ 10 cm, diametru l fundu lui = 6,3 cm. Nr. inv. 1583. (PI. 11/5). Se
datează În sec. IV Le.n., prin analogiile care se pot stabili cu piese asemănătoare descoperite la Cani ia , Sa tu Nou (vezi mai jos) şi Enisala 23,
de care se deosebeşte insă prin dimensiunile mai reduse, prin arderea şi
modelarea postei. Dotarea acestei piese indreptăţeşte şi dotarea atribuită ceşti i precedente.
11. Ceaşcă fragmentară, descoperită i n 1959 in perimetrul necropolei
de la Canfia 24 . Este de formă tronconică, aproape cilindrică, are margini le buzei şi ale fundului rotunjite, pereţii groşi, toarta masivă, dreptung hiulară in secţiune. In compoziţia pastei intră, alături de mică şi cioburi
pisate - pietricele rare. Pasta e"'Ste de culoare brun-cărămizie, acoperită
cu un slip negru, mot. In ălţimea = 9,6 cm, diametrul gurii ~ 12 cm,
diametrul fundului ~ 9,2 cm. Nr. inv. = 1560. (PI. 11 /6). O ceaşcă aproape
ident ică a fo st descoperită in necropola de la Enisala 2s, ceea ce ne ajută
să datăm vasul nostru şi, odată cu el, inceputul necropol ei de la Canlia
in sec. IV i.e.n. 26 şi nu in secolele III-II i.e.n. cum s-a propus iniţial 27 •
12. Ceaşcă fragmentoră , lipsindu-i o parte din corp, descoperită in
1959 la Salu Nou, in perimetrul cunoscutei necropole getice. Are aceeaşi
formă cu exemplarul precedent, este Însă mai scundă şi mai largă. Pasta
nu conţine pietricele ci numai cioburi pisate; secţiunea toartei est~ ovală.
Ca şi vasul precedent este de culoare brună şi are un sl ip negru. Inălţi me
6,5 cm, dia metrul gurii ~ 12,8 cm, diametrul fundului = 9,2 cm. Nr.
inv. 1561. (PI. 11/7). Este contemporană cu ceşt il e de la Grădiştea Clinci
(nr. 10) şi Canl ia.

=

Ceramica lucrată la roată este reprezentată prin două specii cerom ice:
ba lul şi cana, Ca trăsături generale remarcăm arderea redu cătoa re, fineţea postei, prezenţa particulelor de mică În compoziţ ia precum şi acoperirea vase lor cu un firnis negru, fin. Modelajul vaselor, unele detalii de
formă şi firnisul amintit trădea ză o puternică influenţă grecească. Procedeul acoperirii vaselor cu firnis negru, lustruit. nu a fo st continuat dincolo
de inceputul sec. III i.e.n., deoarece f irnis ul getic era mult mai puţin durabil
dovadă faptul că se şterge uşor. Se va prefera in continuare lustrui rea me canică, după străvechiul procedeu aplicat ceramicii lucrate cu mîna.
13. Bol fragmentar, de formă tronconică, cu pereţ ii arcuiţi şi gura
curbată spre interior, fun dul inelar, descoperit intîm plător la Grădiştea
Că/ăraşi in 1965. Pasta este de culoare neagră -cenuşi e, iar firnisul a dis23

G. Simion . op. cit., fig. 5/ 19.

Urme vechi de /oc uÎre În colţul de sud·vest al Dobrogei, În Rev. Muz., V. 1968, 4. p. 350-351.
24 P. Diaconu. N. Anghe lescu,

25 G . Simion. op. cit., fig.
26

27

Ibidem, p. 155,
D. Vilceonu, Urme de

5/ 19.
vieţuire antică

la Gura Con/iei, În SClV, XIII. 1962, 1, p. 142.
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părut. lnălţime = 11 cm, diametnul gu.rii = 23,5 cm, diametnul fundul'ui =
8,4 cm. Nr. inv. 1958. (PI. 11; 8). Aceastăformă de vas este larg răspind.ită
in intreaga lume geto-tracică in secolele V-IV i.e.n., incit S'ocotim inutilă
enumenarea analagiilar. Face parte din tipurfle de vase greceşti .imitate de
autohtoni tocmai datorită simiJi tudin ii cu va"sele lor trad iţ ionale 28, Apariţia
acestui vas in cantex>ul necrapalei de la Grădiştea Căllăraşi pledează
adată mai muolt pentru datarea ei la sfîrşitul sec. IV i.e.n.

14. Bol asemănătar cu precedentul, descaperit in 1975 la Pietraiu, in
aşezarea getică. Buza vasului este ornamentată la exterior cu două caneluri orizontale. Fundul se termină cu un picior scurt, jnelar. Buza este dobită, iar firnisul aproape şters; pasta este cen'Uşie - deschis, ou aspect paros.
Inălţimea = 7,8 cm , diametnu.1 gurii =
18,3 cm, diametr,u'l "u ndului
7,6 cm. Nr. inv. 15498. (PI. 11/9).
15. Cană fragmentară, descoperită de la Vasile Cu.lică in 1962 pe
malu.l Borcei in punctul ţ:os/ogeni - km. 80. Are gura uşor evazată, cu o
nervură proeminentă sub buză. gîtul cilindric, despărţit printr-o nervulră de
corpul ovoidal. Toarta este Iată, cu nervură mediană , pornind de sub buză şi
căzînd pe 'Urmăru'l vasuhui. Partea inferioară şi o parte din gura cănii lipsesc
din vechime. Firnisul este şters in cea mai mare parte. inălţimea actuală
= 22 cm, diametrul gurii = 11 cm, diametrul maxim = 16,4 cm . Nr. inv.
7003. (PI. 11/10). Cana imită un prototip grecesc. Pentru analogii trimitem
la vasele asemănătoare descoperite in necropola tumulară o Histriei (tum .
II, M. 4 ; tum. XXI şi tum, XXXIV, M. 1). Vasele greceşti la care ne referim
foc parte din categoria ceramicii de uz comun, de culoare roz-gălbuie sau
cafenie, din grupele cerominii cu particule cărămizii sau cu particule silicioase. Primele două analogii se datează in al t reilea sfert 01 sec. IV, după
onul 336, ultima la sfirşitul sec. IV sau inceputul sec. III i.e.n. 29 Aşadar
vasul nostru se datează destul de strins in ultimul sfert al sec IV sau inceputul sec. III i.e.n.
16. Cană fragmentoră, descoperită in 1975 la Pietroiu, impreună cu
bolul prezentat la nr. 14. Corpul este bitranconic, decorat deasupra bazei
torţii cu o nervură orizontală; fundul este inelar. Din vas lipseşte toată
partea superioară, inclusiv toarto, Încît nu poote fi precizată forma iniţială.
Şi această cană, din pastă poroasă, era acoperită cu firnis negru lustruit,
astăzi şters aproape complet. Inălţimeo actuală =
10,5 cm, diametrul
maxim = 14,5 cm, diometrul fundului = 7,2 cm. Nr. inv. 15499. (PI. 11/11).
Firn i sul negru şi asemănarea cu căni descoperite la Slobozia-Oneşti (lucrată CU mina) 30 şi Brăiliţa 31 indreptăţesc o datare a vasului 10 sfîrşitul
sec. IV i.e.n, sau la inceputul celu i următor.
28 M. Irimic, op. cit., p. 129-1 30 ; P. Alexandrescu. op. cit., p. 137.
29 P. Al exandrescu . Necro pole tumu/oră. Săpături 1955-1961, in Histrio, II. 1966, p.

179 (11/8), 181 (XXlf7), 186 (XXXIV/ 4) şi pl. 90, 11 / 8, XX1/7 ; pl. 92, XXXIV/ 4.
30 C. Buzdugan, Necropole getică de la Slobozia - oraşul Gh. Gheorghiu-Dej. in
volumul Sesiunea de comunicăni
Bucureşti, 1971. p. 240, fig. 2/2.
31

N. A.

Horţuch.i,

ştiinţifice

o

muzeelor de ,istorie, decembf'1ie 1964,

F. Ancstasiu, op. cit., pl. 62.

1.

Plan ş a

,.

Ceramică

lucrată

5.

de mma. 1, 2, 3: Grădişteo Clinci,' 4. Canlia ,'
Că Iăroşi; 6. Pie troiu.

Planşa

11. Ceramică lucrată de mînă. 1. Andolina ; 2. Coslogenl - Km 80; 3, 6.
Canlia ; 4, 5. Grădistea Clinei ; 7. Satu Nou: Ceramică lucrată la roată; 8. Gră
diştea C.ăIăraşi; 9, 11. Pietroiu. 10. Cosloge ni - Km. 80.
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Am ales modalitatea prezentării mo,t erial ului pe specii ceramice şi nu
după ceiteriul geografic tocmai pentru o reliefa c oracterul unitar 0 1 acestuia
pe ambele maluri ale fluviului. Din prezentarea acestui relativ restrins
eşantion ceromic se desprind o ,s erie de 'conduzU cu caracter moi general.
In studii anterioare am avut prileju·j să afirmăm, pe baza s-t udiulu i
importurilor greceşti (a.mfore in primul rind) 32, o circulaţie i manedelor Histriei 33 şi a comparării riturilor şi rirualur.ilor funerare 34 că geţii locuind pe
ambele mal'Uri ale Dunării in zona Bălţii lalamiţei formează, i ncepind cu
sec. IV i.e .n . o singură comunitate economică. poate chiar pollitică. După
cum arată un st<udiu recent asupra modelelor greceşti ale eera micii tracice
roată. zona de care ne ocupăm intra in sfera de influenţă şi
predominonţă economică a Histriei 35. Ideea se susţine atit prin prezenţa
eera micii de facbură hist·riană şi a celei I'o cale c are o imi tă cit şi prin răs·
pj.ndirea monedelor Histdei În aceste locuri încă din sec. V i.e.n. 36

lucrate la

·In studierea ceramicii autohtone din sec. IV i.e.n. , trăsăturile defi nitorii a.le comun ită ţii de la Balta lalomiţei se Iasă ma i greu surprinse. Cera·
mica prezenta tă de noi se Încadrează. după cum am văzut, În ansamblul
eera micii geto-dacice, avind analQ]ii in toa1e ţinuturile locuite de această
populaţie. De aceea se impune o more prudenţă in oprecierea unor aspecte
particulare. Tot ce se poate spune pînă in prezent este faptul că în ceromica lucrată de această comunitate se pot surpninde moi multe influenţe
ale ceramicii greceşti decit, să zicem. Ia geto-dacii din restul zonelor extracarpatice. mai Îndepărtate de Dunărre sau din spati'ul intracal'lpatic.
Ceromica lucrată cu mina o fost influenţată incă din secolele V - IV i.e.n.
de ceramica greacă şi de cea autohtonă lucrată la roată . Acest fenomen
a putut fi observat la strachina de la Coslogeni - km. 80 (nr. 7), cea de la
Canlia (nr. 8) sau la ceaşca (nr. 9) de la Grădiştea Clinci. Torţile orizontale ale străchinii de la Andolina (nr. 6) pot fi puse şi ele pe seama unei
influenţe greceşti 37 . In ceea ce priveşte eera mica lucrată la roată, aceasta
împrumută forme şi p rocedee tehnice greceşti.3 8 După cum om arătat Însă.
ambele existente in lotul nostru (bolul şi cana) apar şi in repertoriul de
forme al ceramicii autohtone, corespund aşadar necesităţilor şi gustu ril or
locale. Considerăm, ca şi colegul M. Irimia 39 , că ceramica getică din sec.
IV Î.e.n. reprezintă mărturia unei etape de adinci transformări a ceramicii
32 N. Conovici, C. Muşeţeanu,
ţulla/omiţa şi sud-vesttul Dobrogei.

Citeva torţi .ştampilate de amfore elenistice din ;udeÎn SClVA, 26, 1975, 4, p. 541-550.
33 N. Conovioi, Contribuţii numismatice şi arheologice la cunoaşterea legătu rilor
Histriei cu geţjj de la Dunăre in sec. IV Î.e.n., comunicare la Sesiunea de comun icări
ştiinţifice a Muzeulu'i de arheologie Constanţa, octombrie 1975.
3. Idem, Les relafions enf,e les Gefes des deux rivages du Bas -Danube ii la lumiere
des donnees archeo/ogiques et numismafiques (lV-lI e ) siecles av.n.e., comunicore la AI
II-lea Congres inte.rnaţional de trocol ogie, Bucureşti, 4- 10 septemb/'lie 1976.
35 P. Alexandrescu, Dacia, N. S., 21, 1977, p. 136 şi passim.
36 N. Conovici, Contrib uţii ...
37 M. lrimio, op. cif., p. 129-130: P. Alexandrescu, op. cit .• p. 114, 135-137.
38 Ibidem.
39 M. lrimia, op cit.

N. CONOV/C/

autohtone, de la ceramica tradiţională de tip hallstatlian
la ceramica
"clasică" de tip Latime geto-dacic
d in seco lele următoare.
Ea reflectă
parţial transformă riie suferite de populaţia geto-dacă pe tărîm social,
politic şi cultural ca urmare a contactu lui ferti l cu civilizaţiile superioare
ale greoilor şi traci lor sud ici petreout pe ~undalul evoluţiej istorice i nterne.

RESUME

POTERfE DU HAUT-LATENE DE LA ZONE DE BALTA fALOMfŢEf
L'ou teur presente seize vases getiques de 10 collection du musee de Că1ăraşi decouCăIăroşi, Grădiştea-CăIăraşi, Coslogeni-km 80. Grădişteo Clinei et
Pietro iu du district de lalomiţa. Canlia et Satu Nou du district de Constanţa, et datees

vertes CI AndoJ ina,

au IVe siecle et au commencement du Ili e siecle Qv .n .e. La poterie grossi ere, travaillee
ă

moin, comprend le vaisseau haut, bitronc6nique, des pots en forme de clâche, des

ecuelles et des tasses . La poterie f,ine, tournee, comprend des bols et des cruches, de
couleur grise et couverte d'un vern is no ir, poli. Presque toutes les vases, et particulierement cel les toumees temo'ignent une forte inf1uence grecque sur les formes traditionelles
du Hallstott tordif, phenomene constate pour cet i ntervale da ns tout le monde gete
extracarpatique, ma'is speoialement pour le Bas-Donube, sur 10 voie de la transformation
de la poteri e hallstattiene traditionelle dans la poter:ie du Latene geto -dace "classi qu e".

