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Cea mai veche reprezentare plastic a „căciuliidacice” 

de pe teritoriul României (7000 de ani) la Vidra 

(jud.Ilfov)  

 

 
De Conf. univ. dr. George V Grigore 

 

 

Printrealtelocațiiilfovene cu importantedescopeririarheologice se 

aflășicomunaVidra din suduljudețuluiIlfov. Vidra este o comunădin 

județul Ilfov, formată din satele Crețești, Sintești și Vidra (reședința). 

Se află la circa 11 km sud de București. Vidra se află așezată pe râul 

Sabar, afluent al Argeșului, împreună cu care formează o luncă 

mănoasă, propice agriculturii. Preocuparea principală a locuitorilor 

Vidrei este legumicultura.Două obiective din comuna Vidra au fost 

incluse în lista monumentelor istorice din județul Ilfov ca monumente 

de interes local, ambele ca situri arheologice. Situl „Tellul Vidra” de 

pe malul stâng al Sabarului, cuprinde o așezare din secolul al XVIII-

lea, una din secolele al IX-lea–al XI-lea, una din secolele al III-lea–al 

IV-lea e.n. și două așezări neolitice, dintre care una a fost încadrată în 

cultura Gumelnița. Cea mai importantă descoperire este un vas 

ceramic în formă de statuetă feminină, numită „Zeița din Vidra”, 

simbolizând cultul fecundității. Un alt obiect din perioada neolitică, 

de data aceasta aparținând culturii Boian, este un suport de vas din lut. 

Ambele obiecte sunt expuse la Muzeul de Istorie și Artă al 

Municipiului București. Celălalt sit arheologic se află tot pe malul 

Sabarului, lângă calea ferată București-Giurgiu și conține o așezare 

din secolele al XVII-lea–al XVIII-lea. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunele_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%9Be%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinte%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vidra,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Gumelni%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_de_Istorie_%C8%99i_Art%C4%83_al_Municipiului_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_de_Istorie_%C8%99i_Art%C4%83_al_Municipiului_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_de_Istorie_%C8%99i_Art%C4%83_al_Municipiului_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_ferat%C4%83_Bucure%C8%99ti-Giurgiu
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Domnul Valentin Roman, pasionatcercetător al 

istorieinoastrevechi, esteșicel care a sesizatfaptulcăimaginea 

„căciuliidacice”aparepeunuldintreartefacteledescoperiteînaceastălocali

tate. „Atuncicând am vorbitdespepileusuldacic (căciuladacilor) 

şiprezenţasaînsimbolisticamondialăactuală, multevoci au 

susţinutcăesteimpropriufolosittermenul de “căciuladacică”, 

pemotivcăacestobiectvestimentar, ca formă, ar fi fostpreluat de geto-

daci de la altepopoare, din alte zone.Evident, aceleaşivoci m-au 

acuzat din nou de protocronismşi de 

faptulcăexagerezimportanţadacilorînistorie.Însăiată cum 

tocmaiarheologia, ironicăprecum o ştimuneori, ne-a dezvăluit un 

lucruincredibillegat de acestsubiect.ÎncustodiaMuzeulNaţional de 

Istorie a României se găseşte o figurinăantropomorfă, 

aparţinândperioadeieneolitice, mai exact culturiiGumelniţa, 

obiectdescoperitîncomunaVidraşi care are o vechime de 

aproximativ…7.000 de ani.Figurinaeste, citez din fişa de inventariere 

a obiectului, „aplicăsaumâner de capac sub forma unui cap aplatizat 

de formăromboidală, cu sprâncenelemarcateprintr-o linieîn relief. 

Ochiitriunghiularisuntrealizaţiprinexcizare.Înpărţilelaterale se 

aflăcâte o adânciturămarcândurechile.Guraestemarcatăprintr-o 

altăadâncitură, sugerândfaptulcă era deschisă. Faţa a fostîncrustată 

cu pastăalbă.” Pentruverificare, de precizatcăfigurina are numărul 

de inventar 32806 şiordin de clasare 

2408/13.09.2004 – Tezaur.Pânăaicinimicspectaculos, însă, 

dacăpriviţi cu atenţiaobiectulaflatîndiscuţie, 

veţiobservacăobiectulaflatpecreştetulfigurineiseamănăizbitor de bine 

cu o…căciulădacică. Evident, nu putemvorbi de geto-daci, 

înadevăratulsens al cuvântului, înurmă cu 7.000 de ani, 

darputemvorbi de strămoşi de-ailor, care au transmismaideparte, 

până la ei, elemente de vestimentaţie.Aşadar, stimaţicontestatari, mai 

ales cei din sferaştiinţifică, de la care am oareşcepretenţii, vă rog să-

mi aduceţidrept contra-argument la 

afirmaţiacăaceastăcăciulăesteoriginară din spaţiulnord-dunărean o 
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dovadăarheologică care săatestecăeaaravea o vechimemai mare în 

alt spaţiugeograficşică, aici, pe la noi, ar fi fost„importată”.Până nu 

veniţi cu o astfel de dovadă, pot consideraîn mod logic 

şiştiinţificcăteoria mea stăînpicioare.Cu atâtmaimult cu câtfrigienii, 

un alt neam care a “popularizat” aceastăcăciulăînlumeaanticăşi, 

ulterior, însimbolisticamondială, erau, 

surpriză!,urmaşiaineamuluitracic al brigilor, ce au migrat din zona 

balcanicăîn Anatolia (Turcia e astăzi) înpreajmamileniului I 

î.Hr.Aşadar, discuţia nu maitrebuiepurtată la modul„da, dom”ne, dar 

e greu de spuscă e o căciulădacică, din moment ceea era purtatăşi de 

alteneamuri din alteariigeografice. E greu de 

spuscădaciisaustrămoşiilor au inventat-o”. O fi fostpurtatăşi de alţii, 

nimeni nu contestăasta, însă, momentan, 

ceamaivechereprezentareplastică a sa a 

fostdescoperităpeteritoriulRomâniei. Ca urmare, 

rămândun„protocronist”, dacăastarelevăpământul…QUOD ERAT 

DEMONSTRANDUM! – cum le place latiniştilorşi„marilor” 

istoricisăspună…”. 

 

Ceamaivechereprezentareplastică a „căciuliidacice” de 

peteritoriulRomânieiaapărut la Vidra (jud. Ilfov).Iată cum unvechi 

symbol al strămoșilornoștrisăgeteazăprinmileniișilasăamprente – 

dovezicevorbescdesprecreativitatea, imaginațiașiinteligențalor de 

acum 7000 de ani.  

 

Surse: vatra-daciei.ro; wikipedia.org; rumuniamilitary.ro; 

valentinro.blogspot.com 
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Zeița de la Vidra - Vas antropomorf, cultura Gumelnița, cca. 4200-3900 î.Hr. - Printre 

cele mai cunoscute artefacte neolitice din lut din România  

 

Figurinaantropomorfă, aparţinândperioadeieneolitice, mai exact culturiiGumelniţa, 

obiectdescoperitîncomunaVidraşi care are o vechime de aproximativ…7.000 de ani. 

(„aplicăsaumâner de capac sub forma unui cap aplatizat de formăromboidală, cu 

sprâncenelemarcateprintr-o linieîn relief. 

Ochiitriunghiularisuntrealizaţiprinexcizare.Înpărţilelaterale se aflăcâte o 

adânciturămarcândurechile.Guraestemarcatăprintr-o altăadâncitură, sugerândfaptulcă 

era deschisă. Faţa a fostîncrustată cu pastăalbă.”)Pentruverificare, de 

precizatcăfigurina are numărul de inventar 32806 şiordin de clasare2408/13.09.2004 – 

Tezaur (MuzeulNaţional de Istorie a României) – se vede „căciuladacică” specifică. 



5 
 

 

Chipuri de daci în filmul românesc - sevede „căciuladacică” specifică 

 

Chipuri de daci – sculpturi romane din antichitate- se vede „căciuladacică” specifică 

 

 


