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PIESE DE CULT DIN AŞEZAREA 
GETICĂ DE LA CĂBEŞTI – COCIUBA DĂMĂCUŞA 

 
-Rezumat- 

 
Prezentul demers îşi propune introducerea în circuitul ştiinţific a unui lot de piese cu 

caracter cultic, rămase până în prezent inedite, provenite ca urmare a săpăturii de salvare 
întreprinse de către Muzeul de Istorie din Oneşti, în anul 1963,  în aşezarea getică de la 
Căbeşti, punctul Cociuba Dămăcuşa, atribuită pe baza pieselor de inventar, în special a 
ceramicii, secolelor IV – III a.Chr. 

Din locuinţa nr.2 provine o depunere alcătuită din zece piese, depunere ce se 
constituie într-o adevărată trusă sacră (magică).  Din componenţa acesteia făceau parte : o 
figurină antropomorfă masculină, încadrată după tipologia lui Silviu Sanie în tipul III, 
varianta a şi în grupa a IV – a conform clasificării făcută de către V.Sîrbu, un vas conic şi o 
ceşcuţă miniaturală, două fusaiole, una bitronconică, cealaltă oarecum semisferică, atribuite 
tipurilor 5-6 şi 7-8 din clasificarea făcută de P.Mazăre, o zornăitoare (sunătoare), o piesă de 
formă alungită, un calapod, o rondea şi o pelă cu perforaţie centrală, toate confecţionate din 
lut. 

Din locuinţele nr.1 şi nr.3 şi de pe suprafaţa solului provin alte nouă piese cu 
caracter cultic : un disc, o fusaiolă cilindrică, încadrată în tipul 1, subtipul c din clasificarea 
mai sus amintită, două perle cu perforaţie centrală şi două sfere, toate confecţionate din lut, 
prcum şi trei pandantive din cochilii de scoică din specia cypraea (Cypraea moneta), două 
întregi şi unul fragmentar, cu partea convexă tăiată. 

 
Cuvinte cheie: piese de cult, La Tène, Moldova, situl    Căbeşti – Cociuba - 

Dămăcuşa, judeţ Bacău.  
 
 

CULT ITEMS FROM THE GETIC   
DWELLING OF CĂBEŞTI – COCIUBA  DĂMĂCUŞA 

 
-Abstract- 

 
The object of this article is to present a lot of objects of worship, remaining 

unpublished until now, from the settlement of Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa. The set under 
discussion is a magic kit found in one house in the settlement, consisting of: amale 
anthropomorphic figurine, two miniature pots, two whorls, a rattle, a tool for shaping 
pottery, an ovoid track, a disc or pearl, all moulded in clay. In another complex and on the 
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surface of the ground no other religious items were found. Based on other inventory items, 
especially on ceramics, the worship objects from Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa are 
assigned to the IV-th – III-rd centuries BC. 

 
Keywords: cult items, La Tène, Moldova, Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa site, Bacău 

Country 
 

 
 

I. Contextul descoperirii 

 
Demersul de faţă are drept scop introducerea în circuitul ştiinţific a unui lot 

de piese rămase până acum inedite, care, prin elementele lor fundamentale, reflectă 

credinţe şi practici magice ale comunitarilor aşezării getice de la Căbeşti (com. 

Podu Turcului).  

Punctul Cociuba - Dămăcuşa amplasat în nordul satului Căbeşti - situat în 

extremitatea sud-estică a judeţului Bacău, în colinele Tutovei şi în bazinul 

hidrografic al Zeletinului (Pl.I), este cunoscut în literatura de specialitate prin 

tezaurul de monede histriene, descoperit întâmplător în primăvara anului 1962, 

iniţial în număr de 30, din care s–au recuperat doar 13 drahme 1 şi prin aşezarea 

getică din perioada timpurie a celei de a doua epoci a fierului, încadrată cronologic 

între a doua jumătate a secolului IV – prima jumătate a secolului III a.Chr 2. 

În cadrul sondajului de informare întreprins de către Muzeul de Istorie din 

Oneşti în toamna anului 1962, în vederea precizării raportului cronologic dintre 
                                                        
1 B.Mitrea , Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine, în „SCIVA”, 
15, 1964,  4, p. 659; Idem, Découvertes anciennes et plus récentes de monnaies antiques et 
bysantines dans la République Populaire Roumanie, în „Dacia”. N.S., VIII, 1964, p.372; 
Idem, Descoperirile monetare şi legăturile de schimb ale Histriei cu populaţiile locale în 
sec. V – IV î.e.n., în „Studii Clasice”, VII, 1965, pp.147, 165; Idem, Etape cronologice în 
relaţiile Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor, în „Thraco-Dacica”, V, 1984, 1-2, p.121; 
C.Buzdugan,  Descoperiri de monede antice intrate în colecţiile  Muzeului de  Istorie  al 
oraşului Gheorghe Gheorghiu – Dej, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, IV, 1968, 
p.444; M.Chiţescu, Cercetări de  teren  privind  două  descoperiri monetare (Căbeşti, jud. 
Bacău : drahme istriene şi Luica, jud. Ilfov : tetradrahme thasiene ), în „Studii şi Cercetări 
de Numismatică”, IV, 1968, pp. 446 – 447, fig.1; V.Mihăilescu – Bîrliba, Dacia 
răsăriteană în secolele VI – I î.e.n. Economie şi monedă, Iaşi, Editura Junimea, 1990, 
p.130, nr.catalog 40. 
2 C. Buzdugan, O nouă aşezare getică în bazinul Zeletinului, în „Carpica”, I, 1968, pp. 95 – 
96; M.Florescu, V.Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău (I), în 
„Arheologia Moldovei”, VI, 1969, p.269; Gh.Bichir, Căbeşti, în EAIVR, Bucureşti, 
Ed.Enciclopedică, 1994, p.268; T.Arnăut, Vestigii ale sec. VII – III a.Chr. în spaţiul de la 
est de Carpaţi, Chişinău, Centrul Editorial al USM, 2003, p.197, nr.catalog 84; 
D.Măndescu, Cronologia perioadei timpurii a celei de a doua epoci a fierului ( sec. V – III 
a.Chr ) între Carpaţi, Nistru  şi  Balcani, Brăila, Editura Istros,  2010, p.44, nr. catalog 101. 
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aşezare şi tezaurul de monede histriene, datorită faptului că situl fusese puternic 

afectat de lucrările agricole contemporane, pentru a salva cât mai mult din 

inventarul locuinţelor distruse de fierul plugului, a fost deschisă o secţiune cu 

dimensiunile de 80/1 m, precum şi câteva casete de 10/10 m, acolo unde artefactele 

ajunse la suprafaţa solului indicau existenţa unor complexe. 

Observaţiile făcute în urma efectuării cercetării au arătat că stratul 

arheologic, destul de subţire, a fost afectat în totalitate de fierul plugului, dintre 

artefactele recuperate din  complexele ce au putut fi cercetate remarcându-se o 

amforă de Thasos3 şi o fibulă de schemă Latène B 2 / C 14, încadrată iniţial tipului I 

varianta A5, recent fiind atribuită tipului II 46. 

 

II. Descrierea pieselor 

 

Piesele cu semnificaţie cultică descoperite la Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa 
vor fi prezentate pe categorii de obiecte, în sistem catalog. 

1. Figurină antropomorfă masculină (Pl. II / 4) 
• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 2.634. 
• Caracteristici tehnice : lut în amestec cu nisip, modelare cu mâna, angobă 

brun-gălbuie, ardere reducătoare, culoare cărămizie. I = 70 mm; LA = 37 mm. 
• Corp de formă rectangulară, cu partea superioară şi muchiile rotunjite; 

capul masiv, nediferenţiat de trunchi, ochii marcaţi prin două alveole circulare plus 
incizii; nasul nu este indicat; gura este reprezentată prin intermediul unei alveole 
adânci, dispusă orizontal; picioarele scurte, depărtate, sunt trase din trunchi; sexul 
este figurat prin două alveole verticale, ce rezervă între ele o porţiune de aceeaşi 
lăţime, plus incizii. 

După modul de prezentare a ansamblului corpului şi a principalelor părţi 
anatomice, figurina antropomorfă descoperită în locuinţa nr.2 se încadrează în tipul 
III, varianta a, după clasificarea făcută de către S.Sanie7, şi în grupa a IV-a conform 
tipologiei întocmită de către V.Sîrbu8. 

                                                        
3 C.Buzdugan, O nouă aşezare…, p.97, fig. 1/ 3; D.Măndescu, Cronologia..., p.44, 
nr.catalog 101, pl. 62 C / 8. 
4 C.Buzdugan, O nouă aşezare…, p. 98, fig. 2 / 3; D.Măndescu, Cronologia..., pp. 44, 102, 
nr.catalog 101, fig.17, pl. 62 C / 7. 
5 V.Zirra, Beiträge zur Kenntnis der keltischen Latène in Rumänien, în „Dacia”, N.S., XV, 
1971, pp.228-231. 
6 D.Măndescu, Fibulele de schemă Latene în perioada timpurie a celei de a doua epoci a 
fierului pe  teritoriul vechii Dacii, în „Crisia”,  XXX, 2000, p.60. 
7 S.Sanie, Plastica şi unele aspecte ale cultelor şi credinţelor geto-dacice, în Studii dacice, 
editor : H.Daicoviciu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, p.177, pl.I / 7. 
8 V.Sîrbu, Figurinele antropomorfe şi zoomorfe traco-geto-dacice din prima şi a doua 
epocă a fierului, în „Istros”, V, 1987, p.111;  Idem, Credinţe şi practici funerare, religioase 
şi magice în lumea geto-dacilor, Biblioteca Istros 3, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1993, 
p.60. 
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Ca şi alte artefacte de acest tip, figurina antropomorfă masculină de la 

Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, datorită preferinţei şi fanteziei modelatorului9, îşi 

găseşte doar analogii parţiale, mai mult în privinţa formei corpului şi a capului, şi 

mai puţin în cea a detaliilor anatomice, cu piese găsite în componenţa truselor 

magice : în sec. IV a.Chr. în inventarul mormântului nr.2 din tumulul de la Vraca – 

Mogilanska Mogila ( reg. Vraca, Bulgaria)10;  în sec. IV – III a.Chr. în locuinţa 

nr.32 de la Buneşti – Dealul Bobului(com. Buneşti-Avereşti, jud.Vaslui)11 (Pl. V A 

/ 3 -5, 7, 9 -10) şi locuinţa nr.15 de la Cotu - Jorovlea (com. Copălău, jud. 

Botoşani)12 (Pl. V B / 4,7); în sec. II a.Chr. – I p. Chr.  în dava de la Poiana – La 

şanţ (com. Nicoreşti, jud. Galaţi)13 (Pl. X / 1 – 4), iar  în prima jumătate a sec. I 

a.Chr. în aşezarea de la Polovragi – Cetatea de refugiu (com. Polovragi, jud. 

Gorj)14 (Pl. IX B / 3) ,  

• în aşezări, în locuinţe sau în cuprinsul straturilor de cultură : în sec. IV 

a.Chr.  la Popeni (com. Zorleni, jud. Vaslui)15; în sec. IV - III a.Chr. la Cotu - 

Jorovlea- locuinţa nr.516 (Pl. XIII / 4), Cristeşti – Via Cristeşti (com. Brăeşti, jud. 

                                                        
9 C.M.Tătulea, D.Vicoveanu, Depozitul de piese de cult de la Poiana, în „Cercetări 
Istorice”, S.N., IV,  1973,  p.145. 
10 D.Măndescu, Cronologia...., p.172, nr.catalog 693, pl.331 / 13. 
11 V.V.Bazarciuc, Noi descoperiri în cetatea geto – dacică de la Buneşti ( jud. Vaslui ), în  
„SCIVA”  XXXVIII, 1987, 1, p. 34, fig. 2 / 5 - 10; V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase ale 
geto- dacilor reflectate în descoperirile arheologice, în „SCIVA”, XXXVIII, 4, 1987, 
p.303, fig.1 / 1 - 6; Idem, Credinţe şi practici funerare...., p.111, fig.41 / 5 - 10; Idem, 
Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti la traco-geto-daci,  în „Banatica”, XII / 1, 1993, 
p.138, fig.6 / 5 - 10; T.Arnăut, Vestigii..., pp.138, 194 - 195, nr.catalog 72; D.Măndescu, 
Cronologia...., p.36, nr.catalog  90, pl.40 / 28 - 33; A.Rustoiu, Vase în miniatură din 
aşezarea dacică de la Sighişoara – Wietenberg, în „Marisia”, XXV, 1996, p.16, pl.III A / 5 
- 10. 
12 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică  fortificată  de la Cotu -Copălău, jud. Botoşani, 
Bibliotheca Archaeologica „Hierasus„ Monographica, III, Târgovişte, Editura Cetatea de  
Scaun, 2005, p.51, pl. 16 / 9 - 10; D.Măndescu, Cronologia...., p.61, nr.catalog 160, pl.93 / 
46 - 47. 
13 C.M.Tătulea, D.Vicoveanu, Depozitul...,  pp.144-146, pl.1 / b - d; V.Sârbu,  Credinţe 
magico-religioase..., 307, fig. 3 / 6 – 7,  9; Idem, Credinţe şi practici funerare...., p.119, 
fig.37 / 1, 3 - 4; Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti..., p.142, fig.1 / 1, 3 - 4; 
A.Rustoiu, Vase în miniatură..., pp.16-17,  pl.IV A / 1, 3 – 4; S.Teodor, Cetatea geto-
dacică de la Poiana, în Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a.Chr. – II p.Chr.), 
editori : S.Sanie, T-E. Marin, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 
p.203. 
14 C.Beldiman, Noi piese ceramice de plastică din Dacia preromană, în „Cumidava”, XV – 
XIX, 1990-1994, pp.22-26, fig.1 / 4; V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.119-120, 
fig.39 / 4; Idem, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.142, fig.7 / 4. 
15 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.120. 
16 O-L. Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică... p. 52, pl. 8 / 12, D.Măndescu, Cronologia..., 
p.61, nr.catalog 160, pl.93 / 7. 
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Iaşi)17 şi Huşi – Corni – Dealul Turbata (mun.Huşi, jud.Vaslui)- locuinţa nr.118; în 

sec. III-II a.Chr. la Angheluş (com.Gidfalău, jud. Covasna)19;  în sec. II – I a.Chr. 

la  Augustin – Tipia Ormenişului (jud. Braşov)20, Grădiştea – Movila Crestată (jud. 

Brăila), bordeiul nr.621 (Pl. XIII / 5) şi Popeşti (or. Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov)22; 

în sec. II a.Chr.- I p.Chr. la Poiana 23 (Pl. XIII / 2); în sec. I a.Chr. – I p.Chr. la 

Murgeni – Gura Bujorăni (com. Murgeni, jud. Vaslui)24 (Pl. XIII / 1) iar în sec. I 

p.Chr. la Dumbrava – La Căprărie (com. Ciurea, jud. Iaşi), bordeiul nr.125, Olteni 

                                                        
17 V.Chirica, M.Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, vol.1, Iaşi, Editura 
Junimea, 1984, p.65, fig. 17 / 9; V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., pp.112-113. 
18 S.Teodor, Aşezarea geto-dacică de la Huşi-Corni, în „Thraco-Dacica”, II, 1981, 1-2, 
pp.186 - 188, fig.32 / 4; V.Sîrbu, Figurine antropomorfe...., p.99, fig.19 / 6; T.Arnăut, 
Vestigii..., p.226, nr.catalog 241, fig.34 / 1; D.Măndescu, Cronologia...., p.89, nr.catalog 
303, pl.146 / 21. 
19 Z.Székely, Nouvelles donnés sur la culture géto-dace du sud-est de la Transylvanie, în 
“Thraco-Dacica”, I, 1976, p.233, fig. 3 / 3; V.Sîrbu, Figurine antropomorfe…, p.94, fig.18 / 
11; Idem,  Credinţe şi practice funerare…., p.110. 
20 http: //clasate.cimec.ro/detaliu.asp.?K=54263DCC4E1640CEAD464E02D43EC484. 
21 V.Sîrbu, Figurine antropomorfe…., p.93, fig.16 / 2; Idem, Credinţe şi practici 
funerare...., p.114, fig.50 / 2.Idem, Dava getică de la Grădiştea  judeţul Brăila (I), Brăila, 
Editura Istos, 1996, p.50, fig.97 / 7; 98 / 3;  
22 M.Turcu, Reprezentări plastice geto-dacice din Câmpia Munteniei aflate în colecţiile 
Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor”, 
XIV, 1977, 8, p.53,  pl.II / 1; Idem, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Bucureşti, Editura 
ştiinţifică şi enciclopedică, 1979, p.169, pl.XV / 4; V.Sîrbu, Figurinele antropomorfe..., 
p.102, fig. 20 / 4; Idem, Credinţe şi  practici funerare..., p.120; Idem, Figurine, statuete şi 
capace antropomorfe şi zoomorfe geto-dacice din Muntenia (sec. IV a.Chr. – I p.Chr.),în 
„Thraco-Dacica”, S.N., I(XXIV), 2009, 1-2, p.45, fig.11 / 3. 
23 R.Vulpe, Ec.Vulpe, Les fouilles de Poiana., în “Dacia”, III – IV, 1927-1932 (1933), 
p.319, fig.99 / 2; 129 / 2; S.Teodor, M.Nicu, S.Ţau, Aşezarea geto-dacică de la Poiana, 
jud. Galaţi.Unelte, arme, piese de harnaşament şi alte obiecte de fier, bronz, lut ars şi 
piatră, în  „Arheologia Moldovei”, XXI, 1998, p. 129, nr.catalog 1017, fig.48 / 7. 
24 Gh.Coman, Murgeni. Contribuţii la istoria unei străvechi aşezări, Vaslui, 1973, p.39, 
fig.16 / 2; Idem, Figurine antropomorfe geto-dacice descoperite în judeţul Vaslui, în 
„SCIVA”, 28, 1977, 2, p.255, fig.1 / 1; Idem, Statornicie, continuitate. Repertoriul 
arheologic al judeţului Vaslui, Bucureşti, Editura Litera, 1980, p.186, fig.130 / 3; V.Sîrbu, 
Figurine antropomorfe...., p.100; Idem, Credinţe şi practici funerare...., p.117. 
25 S.Sanie, Ş.Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava (comuna Ciurea, jud. Iaşi), în  
„Cercetări Istorice”, S.N., IV, 1973, p.64, 88 – 89, fig.15 / 3a-b; 4a-b; Idem, Aşezarea de la  
Dumbrava (comuna Ciurea, jud. Iaşi), în Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II 
a.Chr. – II p.Chr.), editori : S.Sanie, T-E. Marin, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, 2011, p.411, fig. 15 / 3 a, b, 4 a,b; S.Sanie, Plastica...,  p.175, pl. I / 3 a,b, 12 
a,b; V.Sîrbu, Figurinele antropomorfe..., p.97, fig.18 / 12 – 13; Idem, Credinţe şi  practici  
funerare..., p.113, fig.49 / 1; Idem, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.139. 
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(com. Bodoc, jud. Covasna)26 şi Sîntimbru – Dealul Mic ( com. Sâncrăieni, jud. 

Harghita) 27.  

• în gropi, aşa cum este cazul cu piesa de la Piscul Crăsani (com. Balaciu, 

jud. Ialomiţa) din sec. II – I a.Chr. 28 (Pl. XIII / 3) 

În lucrările de specialitate au apărut mai mai multe ipoteze cu privire la 

semnificaţia figurinelor antropomorfe din lut. Una dintre acestea, neconfirmată de 

descoperiri care să ofere argumente solide în acest sens, consideră că piesele 

caracterizate prin poziţia depărtată a picioarelor, sînt în fapt reprezentări ale 

imaginii Cavalerului trac29. Potrivit altor păreri, astfel de artefacte nu puteau servi 

la practici religioase propriu-zise, ci reprezentau fetişuri ale credinţelor tradiţionale, 

fiind fost folosite cu precădere în afara religiei oficiale, în sfera magiei şi 

vrăjitoriei30. 

De asemenea, conform părerilor exprimate de către V.Sîrbu31, prezenţa 

intervenţiilor –  împunsături sau orificii executate în pasta unor figurine înainte de 

ardere,  simbolizând vătămarea, sugerând acte de magie neagră, numită şi de 

condamnare32, datorate principiului similitudinii magice, exclud posibilitatea ca 

figurinele antropomorfe să fie reprezentări ale divinităţilor geto-dacice. 

2. Vas miniatural (Pl. II / 1) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 2.783. 
• Caracteristici tehnice: lut în amestec cu nisip cu bobul mare, culoare 

cărămizie, modelare cu mâna,  ardere reducătoare. I = 16 mm; DG = 23 mm; DB = 

7 mm. 

• Formă oarecum conică, are buza dreaptă cu marginea rotunjită şi baza 

plată. 

                                                        
26 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.118. 
27 C.Beldiman, , Noi piese…, p.26, fig.1 / 4; V.Sîrbu, Figurine antropomorfe...., p.104, 
fig.22 / 4; Idem, Credinţe şi practici funerare...., p.121. 
28 N.Conovici, Câteva figurine antropomorfe geto-dacice descoperite la Piscu 
Crăsani(com. Balaciu, jud. Ialomiţa), în „SCIVA”, XXV, 1974, 2, p.297, fig.1 / 2; 2 / 2; 
Idem, Obiecte  pentru cult şi magie descoperite la Piscul Crăsani, în „Pontica”, XXVII, 
1994, p.74. 
29 S.Sanie, Plastica..., p.178-179. 
30 C.M.Tătulea, D.Vicoveanu, Depozitul...,  p.148; C. Iconomu, Cercetările arheologice de 
la Curteni – Dealul Viei şi Dealul Petrăriei (jud. Vaslui), în „Cercetări Istorice”, S.N., XII-
XIII, 1981-1982, p.226. pl. XXXV / 1-3; V.Sîrbu, Figurinele antropomorfe..., pp.113-115; 
Idem, Credinţe şi practici funerare..., pp.66-67; Idem, Credinţe şi practici magico-
vrăjitoreşti..., pp.132-138; Idem, Figurine, statuete şi capace..., pp.64-65. 
31 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.66. 
32 Idem, Figurinele antropomorfe..., p.118; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.66; 
Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti..., p.133; Idem, Figurine, statuete şi 
capace..., pp.64-65; N.Palincaş, Figurină de lut de epocă Latène cu caracter magic 
descoperită la Popeşti, jud. Giurgiu, în „SCIVA”, 46, 1995, 2, pp.95-97, fig.2. 
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3. Ceşcuţă miniaturală (Pl. II / 2) 
• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 3.799. 
• Caracteristici tehnice : lut în amestec cu nisip şi microprundişuri, culoare 

gri-cenuşie, modelare cu mâna,  ardere reducătoare. I = 30 mm; DG = 69 mm; DB 
= 32 mm. 

• Asimetrică datorită modelării stângace, tronconică, toarta ruptă din 
vechime; are buza dreaptă cu marginea rotunjită şi baza plată; la interior urme 
puternice de ardere secundară. 

Vasele ceramice miniaturale, sunt descoperiri frecvente în aşezările  
geto-dacice, ele nereprezentând forme aparte, deoarece imită formele realizate la 
scară normală, chiar dacă modelarea unor astfel de artefacte este uneori neglijentă. 
Conform opiniilor lui S.Sanie pot dobândi apelativul corect de vase miniaturale 
recipientele care au înălţimea şi diametrul până la 6 cm; la acelaşi vas unul dintre 
cei doi parametri de bază nu trebuie să depăşească ½ din amintita dimensiune 
maximă 33. Din acelaşi punct de vedere, după S.Teodor, limita dintre un vas de mici 
dimensiuni şi unul miniatural este pe undeva între 50-100 ml, orice recipient sub 
50 ml pierzându-şi utilitatea denominabilă34.  

Datorită contextului în care au fost descoperite, utilitatea vaselor miniaturale 
este dificil de stabilit. Unii cercetători le-au atribuit rolul de imitaţii ale urnelor sau 
ale altor vase sacre35, alţii considerându-le păhărele36, simple jucării37 sau realizări 
ale copiilor în procesul învăţării tehnicii olăritului38.     

Aducând ca argument faptul că multe dintre vasele miniaturale au fost 
descoperite în truse sacre(magice), V.Sîrbu nu acceptă utilizarea  lor ca jucării şi 
consideră că erau folosite la prepararea unor alifii şi medicamente necesare 
vindecării bolnavilor, fie la obţinerea unor substanţe cu presupuse calităţi magice, 
sau la ambele39. 

Folosirea vaselor în miniatură pentru prepararea şi păstrarea substanţelor 
terapeutice, sau utilizarea lor în practicile magice este susţinută de descoperirea din 

                                                        
33 S.Sanie, Ornamentica unor vase miniaturale geto-dacice, în „Arheologia Moldovei”, 
XVIII,1995, p.83. 
34 E.S.Teodor, Ceramica de uz comun de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul 
veacului al  VII-lea, teza de doctorat, http://www.mnir.ro/publicat/TTW/Vol._1, p.229. 
35 R.Vulpe, Ec.Vulpe, Les fouilles de Tinosul, în „Dacia”, I, 1924, pp.206-207. 
36 M.Macrea, I.Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R, 1976, p.53; A.Rustoiu, Vase în miniatură...., p.18. 
37  M.Macrea, I.Glodariu, Aşezarea dacică..., p.53; I.Glodariu, V.Moga, Cetatea dacică de 
la Căpâlna, Bucureşti, Editura  Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p.66; A.Rustoiu, Vase în 
miniatură..., p.18. 
38 A.Rustoiu, Vase în miniatură..., pp.18-19; S.Teodor, M.Nicu, Vase şi obiecte miniaturale  
descoperite în aşezarea geto-dacică de la Poiana, în „Arheologia Moldovei”, XXV, 2002, 
p.132 
39 V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., p.310; Idem, Credinţe şi practici magico-
vrăjitoreşti...,  p.136. 



  DANUBIUS XXXI - Supliment 226 

locuinţa nr.25 de la Teleac – şase vase mici, unele miniaturale, care au putut servi 
la prepararea şi păstrarea diferitelor alifii sau licori utilizate în practica de cult şi 
magie sau în încercările de tămăduire40 şi de cea din locuinţa incendiată aflată pe 
terasa V de la Grădiştea de Munte – un bisturiu, o pensetă, o placă de cenuşă 
vulcanică şi cinci căni în miniatură, depuse într-o casetă din care nu s-a păstrat 
decât mânerul din bronz41. De asemenea, S.Sanie şi T.Arnăut subliniază faptul că o 
parte dintre numeroasele vase miniaturale descoperite în aşezări, vor fi avut şi 
destinaţie cultuală42. 

Datorită dimensiunilor sale, vasului de formă oarecum conică nu i se poate 
atribui o utilitate practică, urmele de ardere secundară din interiorul ceştii sugerând 
faptul că aceasta a fost folosită, probabil ca opaiţ, în ritualuri magico-vrăjitoreşti. 

Vasele miniaturale sunt cunoscute din : 
• componenţa truselor sacre descoperite în locuinţe sau în strat : în sec. IV – 

III a.Chr. la Buneşti – Dealul Bobului 43 (Pl. V A / 6), Cotu - Jorovlea (com. 
Copălău, jud. Botoşani) 44 (Pl. V B / 6) şi Hanska – Toloacă (rn.Ialoveni, 
Rep.Moldova) 45 (Pl. VI / 1 – 3); în sec. II – I a.Chr la Pietroasele – Valea Bazinului 
com. Pietroasele, jud. Buzău)46; în sec.II a.Chr. – I p.Chr. la Poiana – La şanţ47 (Pl. 
X / 5) iar în prima jumătate a sec. I a.Chr. la Polovragi48 (Pl. IX / 4). 

                                                        
40 V.Vasiliev, Descoperiri arheologice cu semnificaţie cultică în aşezarea din epoca 
fierului de la Teleac (jud.Alba), în „Acta Musei Napocensis”, XXII-XXIII, 1985-1986, 
pp.88-89. 
41 C.Daicoviciu, N.Gostar, I.H.Crişan, Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului- 
Blidarul, în „Materiale şi Cercetări Arheologice”, III, 1957, pp. 260-261, fig.2 / 1 – 9. 
42 S.Sanie, Cetăţuia dacică de la Barboşi, în „Arheologia Moldovei”, XII, 1988, p.66; 
T.Arnăut, Vestigii..., p.139. 
43 V.V.Bazarciuc, Noi descoperiri..., p. 34, fig. 2 / 11; V.Sîrbu, Credinţe magico- 
religioase...,  p.303,  fig.1 / 8; Idem, Credinţe şi practici funerare...,  p.111, fig.41 / 11; 
Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti....,  p.138,  fig.6 / 11; D.Măndescu, 
Cronologia...., p.36, nr.catalog  90, pl.40 / 27; A.Rustoiu, Vase în miniatură..., p.16,  pl.III 
A / 11. 
44 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...,  p.52, pl. 16 / 13; D.Măndescu, Cronologia...., 
p.61, nr.catalog 160, pl.93 / 48. 
45 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.115-116, fig.43 / 1 - 3; Idem, Credinţe şi 
practici  magico-vrăjitoreşti...., pp.139-140, fig.3 / 1 - 3; Idem, Les Thraces  entre les 
Carpates, les Balkans et la Mer Noir (V-e  s. av.J.-C. – I-er s. apr. J.-C.), Editura Istros,  
Brăila, 2004,  p.101, fig.43 / 11 – 12, 19; T.Arnăut, Vestigii..., pp.139, 220, fig.77 / 4, 8-9. 
46 S.Matei, L.Grigoraş, Un „depozit” de piese ceramice în miniatură descoperit în aşezarea 
dacică de la Pietroasele, punctul – Valea Bazinului, judeţul Buzău, în Tracii şi vecinii lor 
în  antichitate. Studia in Honorem Valerii Sîrbu, editor : Ionel Cândea, Brăila, Editura 
Istros, 2010,  pp.330-331, fig.3 / 2 – 5. 
47 C.M.Tătulea, D.Vicoveanu, Depozitul..., p.147, pl.1 / h; V.Sîrbu, Credinţe magico- 
religioase..., p.307, fig.3 / 4 -5; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.119, fig.37 / 5; 
Idem, Credinţe şi practici  magico-vrăjitoreşti..., p.142,  fig.1 / 5; S.Teodor, Cetatea ..., 
p.203. 
48 C.Beldiman, Noi piese..., p.25, fig.1 / 5. 
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• componenţa truselor sacre descoperite în morminte : în sec. IV – III a.Chr.  
la Zimnicea - Câmpul Morţilor  (mun.Zimnicea, jud. Teleorman) – mormântul C2 
M449 (Pl. XI / 14); în sec. III – II a.Chr. la Dunavăţul de Sus (com. Murighiol, jud. 
Tulcea) – mormântul secundar din M I50 (Pl. XII / 7); 

• aşezări, din inventarele locuinţelor : în sec. IV – III a.Chr. la Cotu- 
Jorovlea51; în sec. II – I a.Chr. la Piscul Crăsani 52; în sec. I a.Chr  la Popeşti 
(jud.Giurgiu)53 şi  în sec. I p.Chr. la Dumbrava – La Căprărie54. 

• inventarele funerare ale mormintelor : sfârşitul sec.VI – începutul sec.III 
a.Chr.la Kjolmen - Zunovo Kladenče (reg. Šumen, Bulgaria)55; în sec. IV – III 
a.Chr. la Zimnicea – Câmpul Morţilor56, mormântul C3 M5 - văscior în miniatură 
cu nouă proeminenţe conice dispuse imediat sub buză, aproape identic cu cel găsit 
în inventarul funerar al mormântului de incineraţie la Dunavăţul de Sus57, precum 
şi cu cel din aşezarea de la Radovanu – Gorgana a doua (com.Radovanu, jud. 
Călăraşi)58 iar în sec. III a.Chr. la Kabyle – mormântul nr.459.   

 

4. Zornăitoare (Pl. III / 5) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.434. 

• Caracteristici tehnice : lut cu degresnţi, modelare cu mâna,  ardere 

reducătoare. I = 44 mm;  

                                                        
49 A.D.Alexandrescu, La nécropole gète de Zimnicea, în „Dacia”, N.S., 24, 1980, p.21, 
fig.55 / 17; V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., p.308, fig.4 / 14;  Idem, Credinţe şi 
practici  funerare...., p.122,  fig.46 /13 ; Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti... , 
p.143, fig.16 /13;  Idem, Figurine, statuete...., p.61, fig.10 / 14; D.Măndescu, Cronologia., 
p.174, nr.catalog: 698, pl.340 / 20. 
50 G.Simion, O nouă necropolă getică la Murighiol, jud.Tulcea, în „Peuce”, XI, 1995, 
p.269, fig.4 / h; Idem, Culturi  antice în zona gurilor Dunării I,  Biblioteca Istro-Pontică, 5, 
Tulcea, Editura Nereamia Napocae, 2003, p.340, fig.4 / k; V.Sârbu, Credinţe magico-
religioase..., p.306;  Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.116, fig.47 / 7; Idem, Credinţe 
şi practici magico-vrăjitoreşti...., p.139, fig.14 / 7. 
51 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...,  p.52, pl.9 / 1; 16 / 13. 
52 N.Conovici, Obiecte pentru cult...., p.64, 80 – 81, fig.8 / 47 – 66. 
53 C.Beldiman, Noi piese...,, p.28, fig.2 / 4. 
54 S.Sanie, Ş.Sanie, Cercetările arheologice...., p.69, 86, fig.8 / 1, 3, 6; Idem, Aşezarea de 
la...., p.400, fig.8 / 1, 6, 12; V.Sîrbu,  Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti...., p.139. 
55 D.Măndescu, Cronologia...., p.98, nr.catalog: 342,  pl.162 / 28 – 30. 
56 A.D.Alexandrescu, La nécropole..., p.23, fig.57 / 15; D.Măndescu, Cronologia..., p.174, 
nr.catalog 698, pl.343 / 11. 
57 G.Simion, O nouă necropolă....,  p.269, fig.4 / h; Idem, Culturi antice....,  p.340, fig.4 / k;  
V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., p.306; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.116, 
fig.47 / 7; Idem, Credinţe şi practici magico  vrăjitoreşti..., p.139, fig.14 / 7;  A.Rustoiu, 
Vase în  miniatură..., p.16, pl.III B / 7. 
58 D. Şerbănescu et alii, Radovanu. Punct : Gorgana a doua, htpp : // www.cimec.ro/ 
Arheologie / Cronica CA2005 / rapoarte / 180.htm. 
59 V.Sîrbu, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti...., p.140, fig.20 / 17. 
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DLA = 28 mm. 

• De formă ovoidală, lucrată din pastă intermediară de culoare bej – cenuşie, 

străbătutâ de 6 perforaţii; datorită faptului că  lipseşte o mică porţiune din corp, nu 

s–a păstrat bila cu ajutorul căreia erau produse zuruiturile. 

Artefacte de formă ovoidală, goale în interior, cu orificii mai mici decât bila 

situată înăuntrul lor, aşa – numitele sunători sau zornăitori, considerate piese cu 

caracter cultic ori simple jucării, sunt ilustrate în : 

• componenţa truselor magice descoperite :  în sec. IV – III a.Chr. la Buneşti 

– Dealul Bobului60 (Pl. VA / 11) şi  Hanska - Toloacă61 (Pl. VIII / 1 – 4),  iar  în 

sec. II a.Chr. – I p.Chr. la Poiana – La şanţ62 (Pl. X / 7).   

• inventarele locuinţelor sau în strat, în aşezarile de la : Cotu – Jorovlea63 şi 

Coţofenii din Dos – Cetatea Jidovilor (jud. Dolj)64, din sec. IV – III a.Chr. 

• inventarul funerar al mormântului dublu din T 4 de la Kjolmen – Zunovo 

Kladenče65, atribuit sfârşitului sec. VI – începutul sec.III a.Chr. 

 

5. Instrument pentru modelat vasele (Pl. II / 5) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 2.679. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip şi microprundişuri, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare.  

I = 69 mm; D = 81 mm. 

• Are mânerul cilindric, masiv, uşor subţiat şi suprafaţa plană de formă 

circulară; pe corp, puternice urme de ardere secundară. 

                                                        
60 V.V.Bazargiuc, Noi descoperiri..., p.34, fig.2 / 4; V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., 
p.303, fig.1 / 7; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.111, fig.41 / 4; Idem, Credinţe şi 
practici  magico-vrăjitoreşti..., p.138, fig.6 / 4; T.Arnăut, Vestigii..., p.140; D.Măndescu, 
Cronologia..., p.33, nr.catalog 90,  pl.40 / 26;  A.Rustoiu, Vase în miniatură..., p.16, pl.III 
A / 4. 
61 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.115, fig.45 / 1 - 4; Idem, Credinţe şi practici 
magico-vrăjitoreşti..., p.139, fig.5 / 1 – 4; T.Arnăut, Vestigii..., p.140, fig.77 / 13 - 16; 
D.Măndescu, Cronologia..., pp.86-87, nr.catalog  284, pl.141 A / 28 – 31. 
62 C.M.Tătulea, D.Vicoveanu, Depozitul..., pp.146-147, pl.1 / f – g; V.Sârbu, Credinţe 
magico- religioase..., p.307, fig.3 / 2 - 3; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.119, 
fig.37 / 6 -7; Idem, Credinţe şi practici  magico- vrăjitoreşti..., p.142, fig.1 / 6 - 7; 
S.Teodor, Cetatea..., p.203. 
63 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...,  p.52, pl.9 / 1; 16 / 13; T.Arnăut, Vestigii..., 
p.140; D.Măndescu, Cronologia..., p. 61, nr.catalog 160, pl.93 / 3. 
64 V.V.Zirra, Menus objets, în Vl.V.Zirra et alii, La station gétique fortifiée de „Cetatea  
Jidovilor” (Coţofenii din Dos, dép. de Dolj), în „Dacia”, N.S., XXXVII, 1993, pp.134, 144, 
fig.40 / 9; Idem, Cronologia obiectelor mărunte din aşezarea întărită de la Coţofenii din 
Dos / Dolj, în „Mousaios”,  IV, 1994, 1, p.74, fig. 3 / 9; D.Măndescu, Cronologia...., p.62, 
nr.catalog 164, pl.96 / 24. 
65 D.Măndescu, Cronologia...., p.98, nr.catalog 342, pl.162 / 27. 
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În componenţa truselor magice, calapoadele – instrumente folosite pentru 

modelarea şi finisarea  ceramicii lucrate cu mâna66, sunt cunoscute doar din 

descoperirea de la Hanska – Toloacă, de unde provin două astfel de artefacte67 (Pl. 

VIII / 5 – 6). 

 

6. Fusaiolă miniaturală (Pl. III / 3) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.403. 

• Caracteristici tehnice : lut cu degresnţi, de culoare bej, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare.  

I = 16 mm; DM = 27 mm. 

• Bitronconică, cu cele două jumătăţi inegale şi muchiile laterale rotunjite, 

orificiul pentru suspensie, drept, fiind plasat central. Modelată din pastă 

intermediară de culoare bej. Aparţine tipului 7-8, subtipul b după clasificarea 

întocmită de P.Mazăre pentru astfel de artefacte68. 

 

7. Fusaiolă miniaturală (Pl. III / 2) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.399. 

• Caracteristici tehnice : lut cu degresnţi, de culoare bej-cărămizie, modelare 

cu mâna,  ardere reducătoare. I = 16 mm; DM = 27 mm. 

• Formă oarecum semisferică, cu capătul superior concav-tronconic,  

orificiul pentru suspensie, drept, fiind plasat central. Aparţine tipurilor 5-6, subtipul 

d din clasificarea mai sus amintită69. 

 

8. Fusaiolă miniaturală (Pl. IV / 6) 

• Locul descoperirii : passim. Nr. inv. 1.390. 

• Caracteristici tehnice : lut cu cioburi pisate şi particule de calcar, de culoare 

bej-cărămizie, modelare cu mâna,  ardere reducătoare. I = 21 mm; DM = 32 mm. 

• Formă cilindrică, orificiul pentru suspensie, drept, fiind plasat central; 

puternice urme de ardere secundară. Aparţine tipului 1, subtipul c din clasificarea 

mai sus amintită70. 

 

                                                        
66 M.Babeş, Unelte geto-dace pentru modelarea ceramicii, în „SCIVA”, XXXI, 1980, 1, 
pp.24-26. 
67 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.116, fig.45 / 5 – 6, Idem, Credinţe şi practici 
magico- vrăjitoreşti..., p.139, fig.5 / 5 – 6; T.Arnăut, Vestigii..., p.140, fig.77 / 3, 7, 12, 19; 
D.Măndescu, Cronologia..., pp.86-87,  pl.141 / 32 – 33. 
68 P.Mazăre, Definirea şi clasificarea artefactelor preistorice destinate torsului : 
Fusaiolele, în „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis”, 4, 2012, p.121. 
69 Ibidem, p.120. 
70 Ibidem, p.120. 
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Fusaiole miniaturale sunt prezente în : 

• componenţa truselor magice: în sec. IV- III a.Chr. la Cotu - Jorovlea71 (Pl. 

V B / 3) şi Hanska – Toloacă 72 (Pl. VII / 2), iar în sec. III – II a.Chr. la Cucorăni – 

Medeleni (com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani)73 şi Moreşti (or. Ungheni, jud. 

Mureş) 74, unde una dintre cele trei fusaiole este decorată în regiunea diametrului 

maxim cu alveole, o piesă cu decor asemănător fiind găsită în inventarul 

mormântului de incineraţie nr.175 din necropola de la Stelnica – Grădiştea Mare 

(com. Stelnica, jud. Ialomiţa)75.  

• componenţa truselor magice descoperite în morminte : mormântul secundar 

de la Dunavăţul de Sus din sec. III – II a.Chr. 76 ( Pl. XII / 8). 

• în aşezări, în inventarele locuinţelor, în descoperirea de la Pietroasele – 

Valea Bazinului – din secolele II – I a.Chr.77. 

• în inventarele funerare ale mormintelor de la Kabyle78 şi Sozopol (reg. 

Burgas, Bulgaria)79, din sec. IV a..Chr. 

 

9. Piesă din lut (Pl. III / 4 ) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.433. 

• Caracteristici tehnice : lut cu cioburi pisate şi nisip, de culoare bej, 

modelare cu mâna,  ardere reducătoare. L = 50 mm; DLA = 27 mm. 

• Formă alungită, capetele fiind uşor rotunjite, cu urme de ardere secundară; 

piesa este perforată central, pe toată lungimea ei, pe întreaga suprafaţă a corpului 

fiind executate împunsături, mai mult sau mai puţin circulare. 

                                                        
71 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...,  pp.49-50,  pl.16 / 11; D.Măndescu, 
Cronologia..., p. 61, nr.catalog 160,  pl.93 / 45. 
72 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.116, fig.44 / 6, Idem, Credinţe şi practici 
magico-vrăjitoreşti..., p.139, fig.4 / 6; D.Măndescu, Cronologia..., pp.86-87,  pl.141 / 27. 
73 S.Teodor, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Botoşani), în „Arheologia Moldovei”, VIII, 
1975,  p.129, fig.32 / 7 – 8; V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., p.304, fig.2 / 2 – 3; 
Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.123;  Idem, Credinţe şi practici magico- 
vrăjitoreşti..., p.139, fig.18 / 3, 7; D.Măndescu, Cronologia..., p.64,  pl.101 / 6 - 7. 
74 I.H.Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1969, p.141, pl.XLI / 7, 11, 14; V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., 
p.124, fig.53 / 4 – 6; Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti..., p.141, fig.19 / 4 – 6. 
75 D.Măndescu, Cronologia...., p.150, nr.catalog: 600, pl.281. 
76 G.Simion, O nouă necropolă....,  p.269, fig.4 / d; Idem, Culturi antice....,  p.340, fig.4 / d; 
V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., p.306; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.116, 
fig.47 / 8; Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti..., p.139, fig.14 / 8; A.Rustoiu, 
Vase în miniatură..., p.16, pl.III B / 8. 
77 S.Matei, L.Grigoraş, Un „depozit” de piese ceramice..., p.331, fig.3 / 7. 
78 V.Sîrbu, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.140. 
79 Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.110;  Idem, Credinţe şi practici magico- 
vrăjitoreşti..., p.142. 
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Singurele analogii pentru acest artefact provin din aşezările de la Cotu – 

Copălău – Jorovlea, din sec. IV – III a.Chr., unde în locuinţele nr.4 şi nr.10, au fost 

găsite piese oarecum asemănătoare cu cea prezentată de către noi, diferenţa 

constând în faptul că nu sunt perforate central pe toată lungimea, fiind semnalate şi 

două exemplare fără împunsături80 şi Poiana – La şanţ- sec. II a.Chr. – I p.Chr.  de 

unde provine o piesă descoperită în săpăturile din 1950, având formă alungită şi 

secţiune ovală, cu semne incizate pe corp81. 

 

10. Disc (Pl. IV / 8).  

• Locul descoperirii : locuinţa nr.1. Nr. inv. 2.752. 

• Caracteristici tehnice : lut cu cioburi pisate, granule de calcar şi nisip, de 

culoare cărămizie, modelare cu mâna,  ardere reducătoare. D = 46 mm; GR = 12 

mm. 

• Formă circular - aplatizată, prezintă evidente urme de ardere secundară.  

 

11. Rondea (Pl. II / 3)  

Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.401. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare bej, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare, D = 89 mm; GR = 30 mm. Formă circulară, cu perforaţie 

centrală, cu urme de ardere secundară pe corp.   

Discul îşi găseşte analogii aproape perfecte în descoperirea făcută L.1 din 

aşezarea de la Cotu – Jorovlea, din sec. IV – III a.Chr. 82, un exemplar identic ca 

formă, dar cu şase incizii pe una din feţe fiind semnalat în componenţa trusei sacre 

de la Hanska - Toloacă83 (Pl. VI / 5). 

Rondele sunt cunoscute din componenţa truselor sacre de la Cucorăni – 

Medeleni84 şi Moreşti85, de unde provin piese asemănătoare cu cea prezentată de 

noi, dar având pe una dintre feţe câte cinci incizii echidistante, ambele descoperiri 

fiind încadrate în secolele III – II a.Chr. 

                                                        
80 O-L. Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...., p.51, pl.7 / 6 ,9; 14 / 8 – 9. 
81 S.Teodor, M.Nicu, Vase şi obiecte...., p.137, nr.repertoriu 243, fig.17 / 4.. 
82 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...., p.51, pl.5 / 2. 
83 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare..., p.115, fig.44 / 5; Idem, Credinţe şi practici 
magico-  vrăjitoreşti..., p.139, fig.4 / 5; T.Arnăut, Vestigii..., p.220, pl.77 / 12. 
84 S.Teodor, Săpăturile de la...., p.129, fig.31 / 7; 37 / 4; V.Sîrbu, Credinţe magico-
religioase..., p.304, fig.2 / 4; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.123; Idem, Credinţe şi 
practici magico-vrăjitoreşti..., p.139, fig.18 / 6; D.Măndescu, Cronologia..., p.64, 
nr.catalog: 173, pl.101 / 10;  
85 I.H.Crişan, Ceramica daco-getică…, p.141, pl.XLI / 20; V.Sîrbu, Credinţe şi practici 
funerare..., p.124, fig.53 / 2; Idem, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.141, fig.19 
/ 2. 
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12. Perlă din lut (Pl. III / 1)  

• Locul descoperirii : locuinţa nr.2. Nr. inv. 1.435. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare bej, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare. D = 22 mm. 

• Formă sferică cu perforaţie centrală şi puternice urme de ardere secundară. 

 

13. Perlă din lut (Pl. IV/ 9)  

• Locul descoperirii : passim. Nr. inv. 1.436. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare bej, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare. D = 22 mm. 

• Formă sferică cu perforaţie centrală şi puternice urme de ardere secundară. 

 

14. Perlă din lut (Pl. IV / 4) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.3. Nr. inv. 1.387. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare cenuşie, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare. L = 23 mm; DLA = 15 mm. 

• Formă oarecum biconică, cu orificiu central pentru suspensie, 

Pentru cele trei perle din lut cele mai apropiate analogii le găsim în 

inventarul funerar al mormintelor C2M4, C10M34, C20M1 din necropola de la 

Zimnicea – Câmpul Morţilor, din sec. IV –III a.Chr. 86 şi în componenţa trusei 

sacre de la Pietroasele – Valea Bazinului, din sec. II –I a.Chr.87. 

 

15. Sferă din lut (Pl. IV / 5) 

• Locul descoperirii : passim. Nr. inv. 1.402. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare bej, modelare cu mâna,  

ardere reducătoare. DM =  29 mm. 

• Formă sferică, cu evidente urme de ardere secundară. 

 

16. Sferă din lut (Pl. IV / 7) 

• Locul descoperirii : passim. Nr. inv. 1.378. 

• Caracteristici tehnice : lut cu nisip, de culoare cărămizie, modelare cu 

mâna,  ardere reducătoare. DM =  20 mm. 

• Formă sferică, cu evidente urme de ardere secundară. 

                                                        
86 A.D.Alexandrescu, La nécropole..., p.21, 26-27, 41, fig.55 / 8-9; 56 / 5-6, 9-11, 14-15, 
17; 57 / 7-9; V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase..., pp.308, 310, fig.4 / 4-5; 5 / 7-9; 6 / 5-6, 
9-11, 14-15;  Idem, Credinţe şi practici  funerare..., p.122, fig.46 / 4-5; Idem, Credinţe şi 
practici  magico- vrăjitoreşti..., p.143, fig.13 / 5, 9-11, 14-15; 15 / 7-9; 16 / 4-5; 
D.Măndescu, Cronologia..., pp.174-175, 178, nr.catalog: 698, pl.340 / 2, 5; 350 / 19, 23-25, 
28-29, 31; 373 / 18-20. 
87 S.Matei, L.Grigoraş, Un “depozit” de piese…, pp.331-332, fig. III / 8. 
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Sferele din lut descoperite întâmplător pe suprafaţa aşezării îşi găsesc 

similitudini în : 

• aşezări : în  sec. IV – III a.Chr. la Cotu – Jorovlea88, în sec. III – II a.Chr. la 

Cucorăni – Medeleni,.89, iar în sec. II – I a.Chr. la Piscu Crăsani 90. 

• în inventare funerare : în sec. IV a.Chr. în inventarul lui M.34 din 

necropola de la Sozopol91, în sec. IV –III a.Chr. în cel al mormintului C2M4 din 

necropola de la Zimnicea – Câmpul Morţilor92, iar în prima jumătate a sec. III 

a.Chr. în inventarul mormântului M.5 din necropola de la Kabyle93. 

 

17. Pandantiv (Pl. IV / 1) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.1. Nr. inv. 1.404. 

• Caracteristici tehnice : scoică din specia cypraea (Cypraea moneta). I =  18 

mm; LA = 14 mm 

• De culoare albicioasă, cu partea convexă tăiată. 

 

18. Pandantiv (Pl. IV / 3) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.1. Nr. inv. 1.405. 

• Caracteristici tehnice : scoică din specia cypraea (Cypraea moneta). I =  19 

mm; LA = 14 mm. 

• De culoare albicioasă, cu partea convexă tăiată. 

19. Pandantiv (Pl. IV / 2) 

• Locul descoperirii : locuinţa nr.1. Nr. inv. 1.404. 

• Caracteristici tehnice : scoică din specia cypraea (Cypraea moneta). I =  20 

mm; LA = 7 mm. 

• Fragmentar, de culoare albicioasă cu partea convexă tăiată. 

Cochilii de scoici din speciile Murex, Kauri, Cardium, sunt semnalate în : 

• aşezări : în secolul III a.Chr. la Rudi94, iar în  sec.II – I a.Chr. la Piscul 

Crăsani95.  

                                                        
88 O.L.Şovan, M.Ignat, Aşezarea getică...., p.51, pl.7 / 8; 16 / 15; 18 / 6; 19 / 6. 
89 S.Teodor, Săpăturile de la...., p.129, fig.32 / 2 – 3; D.Măndescu, Cronologia...., 
nr.catalog: 173, pl.101 / 17 – 18. 
90 N.Conovici, Obiecte pentru cult..., p.81, fig.9 / 70 – 72. 
91 V.Sîrbu, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.143. 
92 A.D.Alexandrescu, La nécropole..., p.21, fig.55 / 11; V.Sîrbu, Credinţe magico-
religioase..., p.308, 310, fig.4 / 7; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.122, fig.46 / 6; 
Idem, Credinţe şi  practici magico- vrăjitoreşti..., p.143, fig.16 / 6; D.Măndescu, 
Cronologia..., p.174, nr.catalog: 698, pl.340 / 3. 
93 V.Sîrbu, Credinţe şi practici magico- vrăjitoreşti..., p.140. 
94 D.Măndescu, Cronologia...., pp.136, nr.catalog  548,  pl.245 A / 39.  
95 N.Conovici, Obiecte pentru cult...,., pp.81 – 82, fig.9 / 79 -81. 
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• în inventare funerare : în sec. VI – V a.Chr. în mormintele de la Cimbala, 

Mileştii de Sus96 şi Ravna97;  în sec. V a.Chr. într-un mormânt de la Musovica98; în 

sec. IV a.Chr. în necropolele de la Enisala – Valea Netului (com. Sarichioi, jud. 

Tulcea)99 şi  Stelnica (com. Stelnica, jud. Ialomiţa)100. 

 

III. Scurte consideraţii 

 
Analizând contextul în care au fost descoperite piesele de la Căbeşti – 

Cociuba Dămăcuşa, observăm că în locuinţa nr.2 ne aflăm în faţa unei depuneri 

alcătuită din 10 artefacte, care, după opiniile exprimate de către V.Sîrbu, se 

constituie într-o adevărată trusă sacră (magică), în componenţa căreia intrau o 

figurină antropomorfă masculină, două vase în miniatură, două fusaiole 

miniaturale, o zornăitoare, un calapod, o rondea, o perlă din lut şi o piesă din lut de 

formă alungită. 

Ţinând cont de caracterul cercetării, putem considera că depuneri similare au 

existat şi în celelalte două locuinţe, însă datorită faptului că aşezarea era puternic 

afectată de lucrările agricole contemporane şi inventarul complexelor răscolit şi 

împrăştiat de fierul plugului, restul pieselor nu au mai putut fi recuperate. De 

asemenea, este posibil ca cele patru artefacte găsite întâmplător să fi făcut şi ele 

parte din inventarul uneia sau alteia dintre cele trei locuinţe, sau să aparţină altor 

complexe deteriorate total de intervenţiile antropice. 

În stadiul actual al cercetării, în aria locuită de traco-geto-daci, au fost 

repertoriate o serie de truse sacre (magice) analizate de către V.Sîrbu101, eşalonate, 

din punct de vedere cronologic, între secolele X a.Chr.– II p.Chr., concentrate, în 

mod deosebit în zona dintre Carpaţi şi Nistru, alcătuite din piese cu semnificaţie 

cultică. 

                                                        
96 V.Căpitanu, Un mormânt hallstattian descoperit la Cimbala, în “Carpica”, I, 1968, p.71, 
fig.1 / 5; I.Mitrea, Două morminte din sec. VI – V î.e.n. descoperite la Mileştii de Sus, 
jud.Bacău, în „Studia Antiqua et Archaeologica”, 1, 1983, pp.59 – 63, fig.2 / 3, 5-7; Idem, 
Deux tombes du VI-V e siècle a.n.è. decouvertes a Mileştii de Sus, le departement de 
Bacău, în „Carpica”, XV, 1983, pp.117-124, fig.3 / 3, 5-7; 4 / 1-4; T.Arnăut, Vestigii..., pp. 
198, 236, nr. catalog 98, 301, pl.39 C / 6; D.Măndescu, Cronologia..., pp.56, 110, 
nr.catalog 135, 421,  pl.186 / 17, 19 – 21; pl.236. 
97 D.Măndescu, Cronologia...., p.132, nr.catalog 528, pl.86 B / 19 – 20, 25 – 26. 
98 V.Sârbu, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti...., p.138, 141. 
99 G.Simion, Despre cultura geto-dacă din nordul Dobrogei în lumina descoperirilor de la 
Enisala, în “Peuce”, II, 1971, p.104, fig.25, Idem, Culturi antice....,  , p.273, fig.14 / 6; 
D.Măndescu, Cronologia…., p.73, nr.catalog  213, pl.117 / 7. 
100 D.Măndescu, Cronologia…., p.150, nr.catalog 600, pl.282 / 3. 
101 V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase... pp.303-322; Idem, Credinţe şi practice 
funerare…, pp.68-69; Idem, Credinţe şi practici  magico-vrăjitoreşti..., pp.129–175. 
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Datorită condiţiilor în care a fost efectuată cercetarea, nu ştim cu exactitate 

poziţia în care erau plasate artefactele în cadrul locuinţelor, dacă au fost situate pe 

locul vetrei sau în apropierea acesteia, aşa cum este cazul cu descoperirile de la 

Cătunu – Viişoara (jud.Dâmboviţa)102 şi Grăniceşti (jud. Suceava)103, sugerând 

credinţe legate de puterea şi binefacerea soarelui, cunoscută fiind dificultatea 

aprinderii şi întreţinerii focului; dacă erau depuse într-un recipient ceramic modelat 

cu mâna, precum trusele sacre de la Buneşti – Dealul Bobului104 şi Hanska - 

Toloacă105, exprimând grija de a nu fi profanate după efectuarea unor rituri sacre; 

dacă constituiau un „colţ de cult” ca în locuinţa de suprafaţă din aşezarea de la 

Dumbrava106; sau doar ocupau o poziţie secundară ca la Polovragi107. 

Figurina antropomorfă, asupra căreia sa intervenit încă din timpul modelării, 

are conotaţii de magie neagră, numită şi de condamnare, inciziile executate în zona 

ochilor şi a sexului având menirea de a produce vătămarea unui / unor potenţiali 

adversari din aşezarea de la Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, sau dintr-o comunitate 

învecinată. 

Discul din lut, rondeaua şi fusaiolele, ar putea sugera credinţe legate de 

puterea şi binefacerile soarelui, conotaţii magice având şi cochiliile de Cypraea, 

precum şi zornăitoarea. De asemenea, şi calapodul poate avea conotaţii magice 

legate de procesul de modelare a recipientelor. 

Fiind descoprită într-o locuinţă şi o parte dintre piesele din componenţa ei 

purtând evidente urme de ardere secundară, rezultă că, trusa sacră de la Căbeşti – 

Cociuba Dămăcuşa, la fel ca cele de la Buneşti – Dealul Bobului, Cotu – Jorovlea, 

Polovragi - Cetatea de refugiu şi Dumbrava – La Căprărie, era funcţională şi 

utilizată de către populaţia de rând în sfera sacrului, fiind întrebuinţată în rituri cu 

                                                        
102 C.Stoica, Cercetări în aşezarea geto-dacică de la Cătunu (judeţul Dâmboviţa), în 
„Materiale şi Cercetări Arheologice”, 13, 1979, p.122, fig.7; V.Sîrbu, Figurinele 
antropomorfe ..., p.96; Idem, Credinţe şi practici funerare..., p.112. 
103 A.Laszló, Un grup hallstattian timpuriu în Podişul Moldovei, în „Cercetări Istorice”, 
S.N.,  XIV – XV, 1983-1984,  p.79; V.Sîrbu, Figurinele antropomorfe ..., pp.92-93; Idem, 
Credinţe şi  practic magico- vrăjitoreşti..., p.139. 
104 V.V.Bazarciuc, Noi descoperiri..., pp.34-35, fig. 2 / 1; V.Sîrbu, Figurine 
antropomorfe....,  p.95;  Idem, Credinţe magico-religioase..., p.303, fig.1 / 11;  Idem, 
Credinţe şi practici funerare..., p.111, fig.41 / 1; Idem, Credinţe şi practici magico-
vrăjitoreşti...., p.138, fig.6 / 1; D.Măndescu, Cronologia...., p.36, nr.catalog 90,  pl.40 / 23;  
A.Rustoiu, Vase în miniatură..., p.16, pl.III A / 1. 
105 V.Sîrbu, Credinţe şi practici funerare... , pp.115-116; Idem, Credinţe şi practici magico-
vrăjitoreşti...., pp.139-140. 
106 S.Sanie, Ş.Sanie, Cercetările arheologice..., p.69; Idem, Aşezarea ..., p.411; S.Sanie, 
Plastica şi unele aspecte...,  p.180. 
107 C.Beldiman, Noi piese..., p.22. 
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valenţe magice ce vizau : protecţia căminului şi a vetrei, alungarea „spiritelor rele”, 

protejarea defuncţilor, îmbolnăvirea sau uciderea unor adversari108. 

În concluzie, demersul nostru se înscrie în efortul general de valorificare a 

materialelor arheologice ce pot contribui, atât la cunoaşterea plasticii minore cât şi 

a vieţii spirituale a geto dacilor din teritoriul de la est de Carpaţi, în secolele IV – 

III a.Chr. 

                                                        
108 V.Sîrbu, Credinţe magico-religioase... p.310; Idem, Credinţe şi practice funerare…, 
p.69; Idem, Credinţe şi practici magico-vrăjitoreşti..., p.135. 
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Pl. I. 1. Com. Podu Turcului, jud. Bacău;  
2. Satul Căbeşti cu localizarea punctului Cociuba Dămăcuşa 

(1. Locality Podu Turcului, Bacău Country;  
2. Site location from Căbeşti - Cociuba Dămăcuşa.) 
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Pl. II. Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, trusa magică din locuinţa nr. 2. 
(Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, magic kit in the house no.2.) 
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Pl. III. Căbeşti – Cociuba – Dămăcuşa, trusa magică din locuinţa nr. 2. 
(Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, magic kit in the house no.2.) 
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Pl. IV. Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, piese de cult. 1 – 3, 8 din locuinţa nr. 1;  
4 din locuinţa nr. 3;  5 - 6 , 7, 9 passim. 

(Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa, songs of worship. 1 – 3, 8 in the house no.1; 
4. in the house no.3; 5 -6, 7, 9 passim.) 
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Pl. V. A. Buneşti – Dealul Bobului, trusa magică din locuinţa nr. 32 (după V.V.Bazargiuc). 
[Buneşti – Dealul Bobului, magic kit in the house no.32 (after V.V.Bazargiuc)]. 
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Pl. V.B. Cotu – Jorovlea, trusa magică din locuinţa nr. 15 (după  O.L. Şovan, M.Ignat). 
[Cotu – Jorovlea, magic kit in the house no.15 (after O.L.Şovan, M.Ignat)]. 
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Pl. VI. Hanska – Toloacă, trusa magică din Construcţia nr.1 (după V.Sîrbu). 
[Hanska – Toloacă, magic kit in the Construction no.1 (after V.Sîrbu)]. 
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Pl. VII. Hanska – Toloacă, trusa magică din Construcţia nr.1 (după V.Sîrbu). 
[Hanska – Toloacă, magic kit in the Construction no.1 (after V.Sîrbu)]. 
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Pl. VIII. Hanska – Toloacă, trusa magică din Construcţia nr.1  (după V.Sîrbu). 

[Hanska – Toloacă, magic kit in the Construction no.1 (after V.Sîrbu)]. 
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Pl. IX. A. Trusa magică din mormântul nr.2 de la Vraca (după D.Măndescu). 
[Magic kit in the tomb no.2 of the Vraca (after D.Măndescu)]. 
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Pl. IX. B. Trusa magică de la Polovragi (după C.Beldiman) 

[Magic kit, Polovragi (after C.Beldiman)]. 
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Pl. X. Poiana – La şanţ, trusa magică descoperită în 1938 (după V.Sîrbu). 

[Poiana – La şanţ – magic kit discovered in 1938 (after V.Sîrbu)]. 
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Pl. XI. Zimnicea – Câmpul Morţilor, trusa magică din mormântul C2 M4  
(după A.D.Alexandrescu). 

[Zimnicea – Câmpul Morţilor – magic kit in the tomb C2 M4 (after A.D.Alexandrescu)]. 
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Pl. XII. Dunavăţul de Sus – M.I, trusa magică din mormântul secundar (după G.Simion). 
[Dunavăţul de Sus – M.I, magic kit in the secondary tomb (after G.Simion)]. 
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Pl. XIII. Figurine antropomorfe. 1. Murgeni (după Gh.Coman); 2.Poiana (după S.Teodor); 
3. Piscu Crăsani (dupăN.Conovici). 

[Anthropomorphic figurines. 1. Murgeni (after Gh.Coman); 2. Poiana (after S.Teodor);  
3. Piscul Crăsani (after N.Conovici)]. 
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Pl. XIII. Figurine antropomorfe. 4.Cotu – Copălău – Jorovlea (după O.L.Şovan, M.Ignat); 
5.Grădiştea (după V.Sîrbu). 

[Anthropomorphic figurines. 4.Cotu – Copălău (after O.L.Şovan, M.Ignat);  
5. Grădiştea (after V.Sîrbu)]. 


