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Introducere 

Cercetările de profunzime efectuate asupra ceramicilor arheologice cu metode şi tehnici utilizate în studiul 
rocilor şi mineralelor conduc la descifrarea a numeroase aspecte legate de tehnologia aplicată, de materia primă 
utilizată şi uneori chiar de ocurenţele folosite. Studiile întreprinse în prezenta lucrare se referă la ceramica 
LatEme de la Ilişua deosebit de importantă pentru locul ei în context regional şi istoric. 

Cultura Latime corespunde celei de a doua părţi a epocii fierului (mijlocul secolului V a.Chr. -100 p.Chr.), 
acoperă spaţiul "barbar" al Europei şi se caracterizează prin generalizarea metalurgiei fierului, răspândirea 
roţii olarului, dezvoltarea meşteşugurilor şi consolidarea aristrocraţiei tribale. La constituirea şi propagarea 
civilizaţiei Latime rolul de vehicul a revenit triburilor celtice. Locul de baştină al acestei populaţii se află în 
bazinele superioare ale Rinului şi Dunării, de unde se extind până în insulele britanice, Peninsula Iberică, 
nordul Italiei şi înspre est până pe teritoriul Poloniei şi României de astăzi, apoi în Peninsula Balcanică şi Asia 
Mică. Tot acest imens teritoriu a intrat, într-o perioadă sau alta, în forme diverse, sub stăpânirea celţilor. 

În spaţiul intracarpatic celţii au exercitat o dominaţie politica-militară începând din secolul IV până în 
secolul II a. Chr., influenţând într-o măsură importantă civilizaţia geto-dacilor, în a cărei cultură materială se 
perpetuează însă într-o mare măsură formele locale, de factură hallstattiană. Procesul de latimizare a culturii 
geto-dacice început în prima jumătate a veacului al IV-lea se va desăvârşi abia o dată cu dispariţia dominaţiei 
celtice în secolul al II-lea. 

Latenul geto-dacic a fost împărţit în două etape: prima (400 -150 a.Chr.), cea de cristalizare a civilizaţiei 
de tip Latene, şi o a doua (150 a.Chr.- 106 p. Chr.) de uniformizare şi răspândire a ei pe tot teritoriul Daciei. 
Prima etapă a fost departajată la rându-i în două faze: IA (400- 250 a.Chr.), caracterizată prin pătrunderea 
celtică, apariţia ceramicii autohtone lucrate la roată şi apariţia primelor emisiuni monetare locale şi IB (250 -
150 a.Chr.), cea în care se constituie civilizaţia de tip Latene geto-dacic, apariţia monetăriei dacice, constituirea 
unor formaţiuni politice autohtone şi asimilarea celţilor. 

Civilizaţia dacică clasică dintre mijlocul secolului II a.Chr. şi cucerirea romană se manifestă printr-o mare 
uniformitate pe întreaga arie locuită de către această populaţie, formând o civilizaţie distinctă de cea a ariilor 
culturale contemporane. 

Bazinul Someşului Mare s-a aflat în zona de dominaţie celtică încă din primele decenii a secolului al IV-lea 
a.Chr., după cum o dovedesc cele mai timpurii morminte din necropola celtică de la Fântânele "Dâmbu Popii"1• 

Numărul mare de morminte de la Fântânele, Galaţii Bistriţei, Dipşa, Archiud, Cepari, Orosfaia2 pledează pentru 

1 Crişan, 1975. 

2 Vaida, 2007. 
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existenţa unui centru de putere celtic în regiune, iar prezenţa ceramicii de factură autohtonă şi răspândirea 
incineraţiei la această populaţie dovedesc un proces de aculturaţie, care va marca lumea autohtonă în perioada 
următoare dispariţiei dominaţiei celtice, la mijlocul secolului II a.Chr. 

Pentru etapa următoare consemnăm o serie de aşezări şi descoperiri care dovedesc consolidarea şi creşterea 
forţei comunităţilor dacice în regiune. Aşezări precum cele de la Archiud, Sângeorzu Nou, Dipşa, Bistriţa, 
Şopteriu, Ţagu, Ocniţa, Tărpiu3 , emisiuni monetare de tip Tonciu şi Prundu Bârgăului ori fortificaţiile ridicate 
încă în secolul al II-lea a.Chr. la Dumitriţa, Beclean sunt argumente în favoarea întăririi comunităţilor dacice 
şi constituirea unor formaţiuni tribale de care ele se leagă. 

Date generale asupra localizării sitului 

Aşezarea dacică de la Ilişua (judeţul Bistriţa-Năsăud) este situată pe versantul stâng al Văii Ilişua, pe terasa 
înaltă din partea dreaptă a râului Someşul Mare (fig. 1, Z)4

; urme dacice sunt semnalate şi pe amplasamentul 
castrului roman5

• Săpăturile la cele două obiective au dus la descoperirea mai multor complexe cu un inventar, 
mai ales ceramic, interesant şi semnificativ pentru locuirea care este centrată pe cel de-al doilea secol a.Chr. 
Între locuirea Latene şi instalarea taberei militare romane respectiv constituirea vicusului militar se constată 
un hiatus de cel puţin două secole. Prezenţa ceramicii lucrate cu mâna, de factură locală, dacică, în nivelurile 
de locuire romană din castru dovedesc contactele şi integrarea localnicilor în viaţa economică a provinciei. 

Din punct de vedere geologic, zona în care se află situl arheologic Ilişua este alcătuită din sedimente 
miocene (badeniene, sarmaţiene) şi cuaternare. Rodle sedimentare sunt reprezentate de argile, argile calcaroase, 
gresii, tufuri, nisipuri, pietrişuri şi sare6 (Fig. 1). 

Probe şi metode de analiză 

Materialul ceramic studiat în prezenta lucrare este format din 10 probe (Z-11, Fig. 3), reprezentând 
fragmente de pereţi de vase ce provin din aşezarea Latene (sec. II a.Chr.), situată la cea ZOOm vest de castru, în 
apropierea termelor romane (Fig. Z). Materialul ceramic face parte din colecţia Complexului Muzeal Bistriţa
Năsăud şi ne-a fost pus la dispoziţie de către cercetătorul dr. Corneliu Gaiu. 

Tehnicile de investigaţie au constat în observaţii macroscopice la lupa binoculară Nikon SMZ 660 (în 
lumină artificială) şi microscopice pe secţiuni subţiri, utilizând microscoape optice de transmisie în lumină 
polarizată de tip Yenapol şi Nikon SMZ 660 cu o cameră digitală COOLPIX 995. Determinarea porozităţii 
aparente s-a realizat cu o balanţă hidrostatică digitală Mettler Toledo CB Z03 pe baza metodologiei descrise 
de Shepard (1976). Fiecare fragment ceramic, după o prealabilă uscare în etuvă la 50şC, a fost cântărit în aer 
(A), în apă (B), apoi după o fierbere de 3-4 ore în apă distilată s-a cântărit din nou în apă (C). Pentru calculul 
porozităţii aparente s-a aplicat următoarea formulă de calcul: 

Pa= (C-A)p•JoşcxlOO/(A-B)p.zoşc 
unde: Pa este porozitatea aparentă în%; A = masa probei în aer; B = masa probei în apă; C = masa probei în 
apă după fierbere; P.zoşc = densitatea apei la temperatura de Z0°C, cu valoarea de 0,998Z3; PaJSşC = densitatea 
apei la temperatura de 35°C, cu valoarea de 0,99406. Densitatea apei corespunde temperaturii la care are loc 
determinarea. 

Investigaţiile difractometrice s-au realizat cu ajutorul unui difractometru de raze X de tip Bruker D8 
Advance cu radiaţie CuK

0 
cu A=1,54055Â şi monocromator de C, utilizând metoda pulberii (câteva grame de 

probă s-au mojarat în mojar de agat iar pulberea obţinută a fost tasată în cavitatea probei). 

Macroscopie. Ceramica Latene de la Ilişua (Fig. 3), pe baza observaţilor realizate cu lupa binoculară, 
se încadrează grupelor de fineţe semifin (probele Z, 3, 4, 5, 7, 8, 10) şi grosier (6, 9, 11) din cauza prezenţei 
incluziunilor de tipul ceramoclastelor şi litoclastelor, cu dimensiuni de până la 3 mm. Pereţii ceramici sunt în 

3 Dănilă, 1989, possim. 

4 Gaiu, 2000. 

5 Protase et al., 1997a,b 

6 Răileanu et al., 1967. 
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