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Prefaţă 

La Tîrgşor, raionul şi regiunea Ploieşti, au fost descoperite vestigii arheologice 
începînd din paleoliticul superior şi continuînd fără întrerupere pînă în secolele 
XVIII-XIX. 
1 n lucrarea de faţă ne propunem să valorificăm cercetările arheologice privind 
necropola complexă de la Tîrgşor, care datează din secolele III -IV e.n. 

Pentru prima oară într-o staţiune arheologică din ţara noastră au fost .�urprinse trei 
necropole deosebite din punct de vedere etnic, dar care au folosit acelaşi teritoriu de 
înmormîntare. Da.torită acestei împrejurări, la Tîrgşor au fost obţinute date preţioase 
privind raportul de întretăieri şi suprapuneri dintre m01 mintele celor trei necropole, şi 
anume cea sarmatică, cea geto-dacică şi cea de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov. 

Gruparea mormintelor pe acelaşi teritoriu de înmormîntare ne-a dat putinţa de a 
studia legăturile pe care le-au avut populaţiile care au folosit necropola atît în ceea 
ce priveşte cultura materială, cît şi în practicile rituale. 

Prima necropolă, caracterizată prin morminte de înhumaţie, uneori cu cranii 
deformate, aparţine triburilor sarmatice şi datează de la mijlocul secolului al III -lea e.n. 
Sarmaţii nomazi, prin excelenţă crescători de vite, pătrund în zona subcarpatică 
munteană la mijlocul secolului al III-lea e.n. cu o cultură proprie, caracteristică regiu
nilor din care s-au dislocat, adictl stepelor nord-pontice. 

N ecropola sarmatică de la Tîrgşor nu mai funcţionează în cea de-a doua jumătate 
a secolului al III-lea e.n. şi nici la începutul celui următor, deoarece teritoriul ei a fost 
transformat în cimitir de incineraţie aparţinînd populaţiei băştinaşe (geto-dacice). 

La începutul şi în tot cursul secolului al IV-lea e.n., aceeaşi necropolă a fost folo
sittl şi de către purtătorii culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov. 

Monumentele de tip Sîntana de Mureş-Oerneahov au fost identificate prin cercetările 
lui Kovacs Istv an, la Sîntana de Mureş în anul190.3, şi ale lui V. V. Hvoico, la Oer
neahov în anii 1899--:-1900. 

Teritorial, cultura Sîntana de Mureş-Oerneahov se întinde de la Doneţul Superior pînit 
în Transilvania şi de la Dunărea de jos pînă în Volhinia şi Galiţia. 

Pînă în prezent, cele mai importante aşezitri şi necropole de tip Sîntana de M ureş
Cerneahov de pe teritoriul ţării noastre au fost descoperite în Moldova, Muntenia şi în 
podişul Transilvaniei. Deocamdat(J,, asemenea monumente lipsesc în Oltenia şi Banat. 
Arheologic, cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov se deosebeşte de cultura La Tene-ului 
geto-dacic, de complexele sarmatice din stepele nord-pontice şi de cultura Zarubineţ din 5 
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regiunile de silvostepă, culturi în ale căror teritorii (le răspîndire s-a dezvoltat această 
nouă c�tltură în secolele III -IV e.n. 
Asezările cultnrii Sîntana de Mures-Cerneahov sînt neîntărite .�i 

'
sînt situate de obicei 

pe
' 
malurile joase ale apelor. Există

' 
deopotrivă locuinţe de suprafaţă şi bordeie. 

N ecropolele sînt birit1tale, predominînd în majoritatea cazurilor mormintele de inhu
maţie, orientate mai ales pe direcţia nord-sud. Nu lipsesc însă nici mormintele de 
incinemţie, al căror inventar este cîteoda.tă tot aşa de bogat ca acela al mormintelor dP. 
înhumaţie. 
Studierea inventarului descoperit în aşezăt·ile .�i mormintele purtătorilor cultuTii Sîn
fana de Mure�-Cerneahm' a permis specia.li.�tilor să tragă concluzia că această populaţie 
s-a ocupat î11 primnl rind cu creşterea vitelor, în parte cu agricultura, practicînd de 
a.semenea �i u·nele me.�te.�1lguri, printre care olăritul ocupă un loc (le frunte. 
in aşezările şi necropolele cercetate au fost de.�coperite, prhltre altele, monede romane 
datînd din secolele II -IV e.n., fapt care a detenn1'nat pc unii cercetători să dateze 
începuturile acestei culturi lin secolele II -III c.n. (A. A.  Spiţin) sau chiar în secolul 
I e .n. (M. Ebert) . 
Printre primii cercetători ca-re plasează această cultură în secol1t.l al 1 V -lea e.n. s

-
e 

cuvine a-l menţiona pe Ko·Nics Istvan. 
Cult�tra Sîntana de Mureş-Cerneahov a fost atribuită etnic goţilor de către cercetătorii 
germani, în frunte cu P. Reinecke, M. Ebert ş.a., pornindu-se de la considerentul 
că începuturile ei, fircate gre.�it pe bază de de.�coperiri monetare, coincid cu ooborîrea 
goţilor dinspre Mare a Baltică. 

· 
V. V. H voico şi A .  A .  Spiţin au atribuit-o slavi lor, iar de la aceştia încoace majo
ritatea cercetătorilor ruşi şi sovietici au atribuit-o anţilor. 
1 n legătură cu apartenenţa etnică a purtătorilor cult11rii Sîn tana de M ureş- Cernea
hov au circulat numeroase păreri şi în arheologia românească. 1 n ultima vreme cîştigase 
teren o ipoteză formulată pe bazq. descoperirilor de la Olteni, regiunea Bucureşti. Potri
vit rezultatelor de aici s-a ajuns la concluzia cd mormintele de incineraţie de la Olteni 
pot fi socotite ca o variantă dacică-băştinaşă a complexului cultural Sîntana de Mures
Cerneahov. O asemenea interpretare a antichităţilor de la Olteni a fost consemnată şi in 
volumul I din Istoria României. 
Rezultatele obţinute în necropola complexd de la Tîrgşor au impus reluarea săpdturilor 
de la Olteni. Cu prilejul acestor cercetări s-a stabilit că mormintele de incineraţie şi 
de înhumaţie de la Olteni aP.arţin unor populaţii uare migrează dinspre regiunile nord
nord-estice ale ţării noastre. ln schimb, la Tîrgşor, în necropola de tip Sîntana dtJ Mureş
Cemeahov, au fost identificate şi studiate pentru prima dată în cadrul culturii amintite 
elementele autohtone (geto-dacice). 
Pentru a înţelege prin ce anume se caracterizează mormintele de incineraţie geto
dacice, trebuie ardtat că mormintele de înh1lmaţie aparţin componentei goto-sarmatice, 
iar mormintele de incineraţie cu ritualul arderii secundare a urnelor şi vaselor de ofrandă 
aparţin taifalilm·. 
1 n lucrare se aduc probe e'l.'idente cu ajutorul cărora .�-a ajuns la separarea categoriilor 
de morminte despre care aminteam mai sus. 
Mormintele de incineraţie ale căror vase de ofrandd şi urne principale nu a1t fost 
arse secundar în flăcările rugurilor aparţin cu siguranţd băştinaşilor. La Tîrgşor an 
fost identificate cîteva tipuri de morminte din această categorie, şi anume : morminte 
simple, în gropi de 0,50 x O,fW m, în cuprinsul cărora oasele calcinate au fost depuse 
pe fundul gropilor şi apoi acoperite cu pamînt ; morminte în care oasele calcinate au 
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fost depuse pe fund1tl gropilor şi apoi acoperite cu un vas ; morminte în care oasele 
calcinate au fost depuse în urnă fără capac; morminte în care oasele calcinate au fost 
depuse în urnă şi apoi acoperite cu un vas, cărămidă sau piatră. 
Toate tipurile de morminte prezentate mai sus sînt caracteristice geto-dacilor încă din 
La Tene. 
Mormintele geto-dacice din cuprinsul necropolei de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov 
de la Tîrgşor cuprind întreg teritoriul necropolei, alternînd cu acelea goto-sarmatice 
şi taifalice. 
S-a putut de asemenea constata că pentru mormintele de incineraţie cu vasele nearse 
secundar (geto-dacice) nu au fost rezervate sectoare periferice. Dacă lucrurile s-ar fi 
prezentat aşa, puteam conchide că populaţia autohtonă care folosea un asemenea ritual 
era într-o oarecare stare de dependenţă faţă de noii veniţi. Dimpotrivă, prezenţa mormin
telor geto-dacice pe întreg cuprinsul necropolei şi contemporaneitatea acestora cu mormin
tele goto-sarmatice şi taifalice dovedeşte că autohtonii au folosit necropola de tip Sîntana 
de Mureş-Cerneahov de la Tîrgşor din momentul înfiinţării şi pînă la părăsirea sa. 
Este interesant de relevat faptul că tocmai la mormintele de incineraţie cu vasele 
nem·se secundar au fost găsite vase, obiecte şi podoabe de factură geto-dacică. 
Din categoria ceramicii lucrate cu mîna amintim căţuia cu toartă sau fără toartă, 
oala-borcan prevăzută pe umeri cu butoni sau gurguie, oala decorată cu val incizat pe 
umăr, oala prevăzută pe umăr sau sub buză cu brîu alveolar etc. Şi în categoria eera
micii lucrate la roată există forme numeroase care nu pot fi atribuite decît componentei 
geto-dacice a cerneahovienilor. De altfel în tehnica execuţiei şi ornamentării vaselor, 
aportul populaţiei geto-dacice este aproape de 80%. 
Nu putem trece cu vederea nici faptul că cel puţin ceramica zgrunţuroasă roşcat
cărămizie, moştenită de la romani de către geto-daci, a fost transmisă purtătorilor culturii 
Sîntana de Mureş-Cerneahov numai prin intermediul populaţiei geto-dacice din Mun
tenia. Afirmaţia noastră se sprijină, între altele, şi pe constatarea că această specie 
ceramică nu este cunoscută în regiunile de baştină ale purtătorilor culturii Sîntana de 
Mureş- Cerneahov. 

Identificarea populaţiei băştinaşe din secolul al IV-lea e.n. din cuprinsul. necro
polei de la Tîrgşor, precum şi descoperirea a două aşezări autohtone tot aici, prima datînd 
din secolele V-VI e.n., iar cea de-a doua din secolele VI -'VII e.n. , ne-au dat posibi
litatea să înscriem prin şantierul arheologic Tîrgşor o pagină preţioasă în problema con
tinuităţii autohtonilor din regiunea subcarpatică . munteană. 

Aşezările amintite, deşi sînt în curs de cercetare, ne-au prilejuit să stabili!�' faptul 
că autohtonii îşi dezvoltă cultura lor între secolele IV-VI e.n., în timp ce populaţiile 
migratoare (goţi, taifali şi sarmaţi) trec la sud de Dunăre, adică în imperiu. Mai mult 
decît atît, pe acelaşi material pot fi documentate o serie de legături puternice care au 
avut loc între autohtonii din Muntenia şi cei din Oltenia şi Transilvania. 
Continuarea cercetărilor de la Tîrgşor va da putinţa specialiştilor sit cunoască probleme 
cu totul noi, legate de istoria societăţii omeneşti, desfăşurată secole de-a rîndul în 
regiunea de nord a Munteniei. 
1 n încheiere, ne facem datoria de a sublinia contribuţia tovarăşilor noştri de colectiv 
N. Constantinescu şi V. I. Teodorescu, care răspund de probleme importante ale şantie
rului arheologic Tîrgşor. ln mod special trebuie să aducem mulţumirile noastre prof. 
N. 1. Simache, directorul Muzeului de istorie din Ploieşti, care prin strădania sa a 
încurajat continuu cercetarea obiectivelor arheologice de la Tîrgşor. Mulţumim de ase
menea tovarăşei Suzana Ferke de la Institutul de arheologie al Academiei R.P.R., tov. 7 
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dr. Dardu Nicolăescu- Plopşor, .A l. Paul- Bolomey şi Bibiri Laurenţia de la Cen
trul de cercetări antropologice al Academiei R.P.R., care au participat la cercetarea 
obiectivului prezentat, precum şi tov. Constantiniu Dinu, desenator, şi tov. Wilfried Ott 
şi Vlad Zirra, care ne-au executat fotografiile. 
Cercetarea şi valorificarea din punct de vedere ştiinţific a necropolei de la Tîrgşor 
a fost făcută cu sprijinul şi sub îndrumarea Institutului de arheologie al .Academiei 
R.P.R. - acad. E. Condurachi - şi a Comisiei pentru formarea poporului romdn şi 
a limbii romdne - prof. I. Nestor- , cărora le aducem călduroase mulţumiri. 
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Generalităţi 

Aşezarea de la Tîrgşor. Istoricul cercetărilor 

Aşezarea de la Tîrgşor, raionul şi regiunea Ploieşti, se află la 9 km sud-vest de 
oraşul Ploieşti, fiind situată pe partea dreaptă a şoselei Ploieşti-Strejnicul-Tîrgşorul 
Vechi. Ea se intinde cu precădere pe malul sting al pîrîului Leaota (pl.I) .  Aici se 
păstrează urmele unei importante aşezări orăşeneşti medievale, menţionată documen
tar pentru prima dată la 6 august 1413 1, intr-un privilegiu dat de Mircea cel 
Bătrin braşovenilor. Tîrgşorul este atestat documentar la inceputul secolului al 
XV-lea şi sub denumirea Forum Novum 2• Oraşul şi centrul fortificat de aici, fiind 
aşezate la răscrucea drumurilor care legau centrele din Transilvania cu cele de la 
Dunărea de Jos şi Marea Neagră , au jucat la vremea lor un rol comercial deosebit. 
Importanţa Tîrgşorului ca centru meşteşugăresc şi comercial ajunge la apogeu 
in secolele XVI -XVII, vreme in care aici se vor aşeza. o serie de meşteşugari şi 
negustori veniţi din celelalte oraşe ale Ţării Româneşti. În consecinţă , nu e de 
mirare că la. un moment dat Tîrgşorul devine unul dintre primele tîrguri din 
această vreme. 

La Tîrgşor este menţionat drept ctitor Vlad Ţepeş, iar ciţiva dintre urmaşii 
lui, ca Vlad Călugărul şi Radu cel Mare, vor purta de grijă ctitoriilor acestuia, dind 
scutiri de vamă 3• ln secolul al XVI-lea, la Tîrgşor va fi ridicată de către voievozii 
munteni o curte domnească. Pe timpul lui Antonie vodă din Popeşti şi a urmaşilor 
săi, incinta curţii domneşti şi oraşul vor suferi transformări şi lărgiri 4• 

În secolul al XVIII-lea, Tîrgşorul incepe să decadă, datorită in mare măsură, 
dezvoltării oraşului Ploieşti. Cam in aceeaşi vreme, feudalii de la Tîrgşor obţin de la 
domnie moşia şi vatra tîrgului 6• 

. Importanţa aşezării vechi de la Tîrgşor, cît şi a împrejurimilor sale, au atras 
de la început atenţia cercetătorilor. Pri ntre ei se cuvine a aminti în primul 
rind pe neobositul inginer topograf Pamfil Polonic, care notează pe o hartă 
a acestei regiuni o serie de drumuri, valuri şi movile 6• Aşezarea medievală şi 

1 Gr. G. Tocilescu, 534 documente istorice 
slavo-romdne, Bucureşti, 1931, p. 6.  

2 Ioan Bogdan, Documente privitoare la rela
ţiile Ţdrii Romdneşli cu Braşovul şi Ţara Ungu
reascd In sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1 905, 1, p. 26. 

3 1. Ionaşcu , Mdndslirea Tlrgşor, un fost 
meloh al spitalului Pantelimon, Bucureşti, 1 938, 
p .  3 - 5 .  

2. - Tirgşor 

' Materiale şi cerceldri arheologice, voi. V,  
p. 643 (In continuare aceaslă lucrare se va cita 
Materiale). 

6 1. Ionaşcu, op. cii. 
8 Vezi . . .  P. Polonic - la Tocilescu, ms. 5 137,  

145 ; idem, ms. 22/940, 1, 7 (rarnet IV), 34, 35 : 
Il, 11. 

9 
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monumentele de la Tîrgşor au fost in atenţia multor cercetători, dintre care 
reţinem pe : Gh. Zagoriţ 7 , N.  1. Simache 8, C. C.  Giurescu 9, V. Dr:lghiceanu 10, 
1. Ionaşcu 11 etc. 

Săpăturile arheologice de la Tîrgşor, planificate de Institutul de arheologie al 
Academiei R .P.R . ,  au început în vara anului 1956, lucrîndu-se în colaborare cu Muzeul 
de istorie din Ploieşti. Ele au avut şi au ca obiectiv principal cercetarea vestigiilor 
din feudalismul dezvoltat. În cele ce urmează , ne propunem să înfăţişăm doar o 
parte a rezultatelor obţinute, şi anume pe cele privind vestigiile din secolele III -IV 
e.n., rămînînd în sarcina unei lucrări viitoare prezentarea rezultatelor în ansamblul 
lor 12• 

În primii ani au fost executate săpături într-un sector restrîns, mărginit la 
sud şi la est de şoseaua amintită, la nord de un drum pietruit care se desface din 
�osea şi se opreşte în curtea G.A.S. Tîrgşorul Vechi, iar la vest de iazul Leaota. În 
acest sector se află ruinele a două biserici aparţinînd oraşului medieval ; tot aici se 
mai păstrează şi zidurile incintei curţii domneşti (pl. 1). 

În 1956 a fost executată o secţiune (IA) lungă de 160 m, orientată cu capătul 
de vest spre zidul exterior al incintei curţii domneşti, iar capătul de est spre şoseaua 
Ploieşti - Tîrgşorul Vechi. La capătul de vest al secţiunii menţionate, pe o distanţă 
de aproximativ 20 m, au fost descoperite atunci de G. Cantacuzino opt morminte din 
secolul al IV-lea e.n. 13• 

În 1957 ,  lucrările arheologice de la Tîrgşor s-au limitat la executarea unei 
secţiuni (IIA) lungă de 140 m, orientată aproximativ est-vest. Secţiunea IIA a fost 
plasată la nord de incinta curţii domneşti, deci în afara necropolei despre care va fi 
vorba în cele ce urmează. 

în campania din 1958 14 a fost reluată cercetarea necropolei. Ca atare, a fost 
deschisă o secţiune (IA5) lungă de 40 m şi orientată aproximativ est-vest. Paralel au 
fost cercetate mai multe suprafeţe (casetele 1 ,  2 ,  3 şi 4 )  plasate de o parte şi de alta 
a secţiunii menţionate (pl. II) .  

Între anii 1959 şi  1961 15, explorarea necropolei a constituit obiectivul principal 
al acestui şantier. În numeroasele secţiuni şi suprafeţe practicate în acest răstimp 
(pl. II), numărul mormintelor dezvelite s-a mărit într-atîta, încît în prezent totalul 
lor a atins cifra de 286 ; lucrările din nceropolă nu sînt încă, epuizate. 

7 G. M. Petrescu-Sava (fost Gh. Zagoriţ), 
Tirguri şi oraşe Intre Buztlu, Tlrgovişte şi Bucu
reşti tn dezvoltarea istorico-geografictl, economictl şi 
comercialtl, Bucureşti, p. 8 - 22. 

8 N. 1. Simache, O strtlveche aşe:are din regiu· 
nea Ploieşti: Tlrgşorul-Ploieşti, 1957. 

9 C. C. Giurescu, O bisericii a lui Vlad Ţepeş 
la Tlrgşor, în B.C.M.I.,  XVII, 1 924, nr. 40, p .  
74 - 75 cu trei figuri In  text. 10 V. Drăghiceanu, Citeva note asupra biseri
cilor de la Tlrgşor, In B.C. M. l. ,  p. 75. 11 1. Ionaşeu, op. cit. 12 Vestigiile arheologice di n romuna primitivă 
au fost luate In studiu de Victor 1. Teodorescu 
de la Muzeul de istorie din Ploieşti.  Monumente)!' 
din feudalismul dezvoltat formează obiectul cer-

cetărilor lui Nicolae Constantinescu. Cercetă torii 
menţionaţi mai sus, lmpreună cu N. 1. Simarhe 
şi Gh. Diaconu, vor prezenta un raport definitiv 
In anul 1966. 

13 Materiale, voi. V, p. 625. Despre aceste des
coperiri a ţmut o comunicare D. V. Rosetti In 
carlrul secţiei feudale a Institutului de arheologie 
al Acarlemici R.P.R. in toamna anului 1 956. Acest 
grup de morminte va fi prezentat Incepind de la 
numărul 279 la 2�6. 

14 Materiale, voi. VII. p. 639 - 640. La aceste 
săpă turi a participat şi  V. L Trodorrscu de la 
Muzeul de istorie din Ploieş ti. 

15 ln anii 1 960 - 1961 a făcut parte din colectiv 
şi Suzana Ferke d<J la Institutul de arheologic 
al Academiei R.P. R. 
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Generalităţi 

Stratigrafia 

În cele ce urmează vom prezenta într-o formă succintă situaţia stratigrafică 
generală a staţi unii 16• 

La Tîrgşor, în sectorul IA 17 (pl. I şi II) ,  au fost descoperite urme importante 
aparţinînd culturilor Criş, Boian, Gumelniţa, Monteoru 18 şi locuinţe-bordeie din 
prima epocă a fierului (Hallstatt) 19 ; a doua epocă a fierului (La Tene), reprezentată 
pe teritoriul necropolei numai prin fragmente ceramiee izolate, a fost surprinsă în 
1956 sub forma unei aşezări întinse şi bogate, situată înspre capătul de est al sec
ţiunii IA/1956 20• În cuprinsul aşezării geto-daeice nu an fost găsite fragmente cera
mice romane, fapt care dovedeşte că aşezarea băştinaşilor datează dintr-o vreme ante
rioară venirii romanilor în aceast,ă regiune, probabil din secolele II - T î.e.n. -- I e.n. La 
vest de aşezarea geto-dacică - mai exact, pe teritoriul necropolei - au fost scoase la. 
iveală urmele unui pavaj roman 21, a cărui funcţie nu a putut fi încă definită . Tot _pe 
teritoriul necropolei au apărut urme de locuinţe de suprafaţ.ă. şi gropi cu material eera
mic, oase, cărbuni, pietre, cărămizi din epoea romană, pree11m şi monede din vremea 
împăraţilor Nerva şi Traian 2l. În aşezarea romană, în asociere cu ceramica de calitate 
superioară (pl. Y) a fost descoperită şi ceramică dacică, fapt care dovedeşte că 
populaţia băştinaşă a eonvieţuit eu stăpînitorii romani. 

Complexul roman de la Tîrgşor s.:� datează cu monedele amintite şi cu cele 
aproximativ 10 cărămizi ştampilate aparţinînd Leg. XI C. P.F. (pl. VI) .  Nivelul 
roman nu depăşeşte ea vreme prima jumătate a secolului al II-lea e.n. El este Rtră 
puns de morminte datînd din secolele III -IV e.n.,  precum şi de multe gropi apar
ţinînd unor locuinţe din secolul al III-lea e.n. 23• 

După ce am prezentat vestigiile arheologice de la Tîrgşor care sînt anterioare 
necropolei din epoca migraţiilor, vom înfăţişa pe scurt şi un tablou al monumentelor 
arheologice din secolele V - XVIII . 

În regiunea de sud-est a necropolei a fost descoperit un bordei a cărui groapă 
a distrus un mormînt (M.2 ) (pl. II) .  Ceramiea descoperită în acest bordei este necon
taminată de elemente slave şi conţine fragmente de vase cenuşii şi altele negre-lucioase, 
caracteristice perioadei hunice (pl. IX/4 ) .  

În caseta 7Ab a fost dezvelit parţial un bordei din conţinutul căruia provin 
oase umane calcinate, fragmente ceramice din secolul al IV-lea e.n. şi podoabe apar
ţinînd unor morminte distruse. Pe podeaua bordeiului s-au gă sit fragmente de vase, 
unele lucrate cu mîna, iar altele la roată, din pastă zgrunţuroasă,  precum şi vălătuci 
de lut aparţinînd vetrei bordeiului. Locuinţa despre care este vorba, posterioără 

16 Pentru problemele stratigrafice. generale din 
sectorul IA , vezi raportul din anul 1956, in Mate
riale, voi. V, p. 622-625, iar pentru sectorul I IA,  
situat la nord de  incintă, vezi Materiale voi. VI, 
p. 730. 

17 Sectorul IA este situat la sud de secţiunea 
IA/1956, In timp ce sectorul I IA cuprinde terito
riul cPrcetat la nord de incin ta curţii domneşti 
(pl. 1). 18 Materiale, voi. V, p. 620 - 622; vezi şi Ma
teriale, voi. VII, p .  633-636 şi  fig. 3. 18 Ibidem, p.  637. In campania din 1 961 a fost 
descoperit un bordci hallstattian In caseta !J C 
(pl. CLXXX II/1 ,2). 

20 Săpiiturile din acest sector au fo•t executate 
sub supravegherea lui D. V. RosPtti şi Sinpetru 
:\lihai, ale căror note le-am folosit. Materialul ar
heologic este depozitat la l\Iuzeul de istorie din 
Ploieşti; vezi şi Materiale, voi. V, p. 624 . 

21 Asupra antichilă ţilor romane de la Tlrgşor 
descoperite plnă In prezent. vezi rapoartele din 
Materiale, V, p.  625 , fig. 5 ,  şi Materiale, V II ,  
p .  637 - 638 şi fig. 6.  

22 Monedele au fost delerminale de că lrc 
B. Mi trea de la Cabinetul numismatic al Institu
tului de arheologie al Academ•ei R.P.R. (vezi 
textul privitor la monede din tucrarca de faţă). 

23 Materiale, VII, p. 638-640 . 11 
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necropolei, datează probabil din secolele V-VIe.n. Aceleiaşi epoci îi aparţine şi o 
monedă perforată din vremea împăratului Honorius 24, descoperită în cuprinsul 
gropii M.96, Ia 0,65 m deasupra scheletului, într-o galerie de animal ; desigur, ea a 
fost antrenată aici. 

Prezenţa populaţiei autohtone în contact cu elemente slave într-o perioadă 
mai tîrzie, secolele VII -VIII , este atestată în sectorul II.A la nord de zidul de in
cintă al curţii domneşti 25• Cam din aceeaşi vreme datează şi un mormînt de călăreţ 
nomad 26 (M. 104 bis) (pl. Il), descoperit în regiunea de sud a necropolei. El 
aparţine, probabil, unui avar. 

La Tîrgşot, atît pe teritoriul necropolei, cit şi mai ales la nord-vest de aceasta, 
au fost descoperite bordeie din epoca feudală timpurie (cultura Dridu) .  Judecînd 
după sistemul de amenajare al locuinţelor şi vetrelor şi ţinînd seama de inventarul 
ceramic, aşezarea feudală timpurie de aici pare să fi avut două faze 27• 

În sectorul IIA a fost interceptat un nivel de locuire destul de sărac, reprezen
tat de fragmente ceramice, care, tipologie, fac legă tura cu ceramica rurală din seco
lele XIV -XV din Ţara Românească . Nivelul cu această ceramică este suprapus 
celui al culturii Dridu şi, la rîndul său, se găseşte sub nivelul din secolele XIV- XV. 
S-ar putea ca el să aparţină secolelor XII -XIII, presupunere care nu depă.şeşte 
deocamdată cadrul unei ipoteze de lucru, în curs de verificare. 

Secolele XVI -XVIII sînt biite reprezentate de construcţii de piatră , locuinţe, 
biserici, necropole, pavaje etc. 

Pentru o mai bună înţelegere a problemelor ce vor fi discutate, trebuie să se 
ţină seama că o parte din morminte, nivelul locuinţelor din secolele V--VI e.n., locuin
ţele din cultura Dridu şi cele feudale din secolele XV - XVII au fost distruse în mare 
măsură în secolul al XVIII-lea cu prilejul refacerii incintei curţii domneşti 28• De 
reţinut că la sud de secţiunea IA/1956 (pl. I şi II) şi în general în colţul de sud-est 
al incintei 29 lucrările de decapitare a solului efectuate în secolul al XVIII-lea au 
distrus majoritatea mormintelor de incineraţie aparţinînd populaţiei dacice, precum 
şi o bună parte a mormintelor de înhumaţie. În momentul de faţă datorită! decapi
tării solului mormintele se găsesc la o adîncime de numai 0,15 -0,25 m de la suprafaţa 
solului. în consecinţă, nu este de mirare că ele au fost atacate cu uşurinţă atit de 
acizii solului cît şi de agenţii atmosferici. 

Majoritatea mormintelor din necropola de la Tîrgşor sînt situate la est şi sud
est de incinta voievodală din secolele XVII -XVIII. 

Pe baza rezultatelor obţinute în secţiunea IA/1956, s-a socotit că limita de 
est a necropolei se află la aproximativ 20 m depărtare de zidul de incintă . Ulterior, 
în suprafeţele 5 A şi 14 A au fost descoperite morminte de înhumaţie şi de incine
raţie care se află cu mult mai înspre est faţă de ultimul mormînt descoperit în sec-

2' Moneda a fost determinată de către B. Mi
trea. 

25 Nicol<Jc Constantinescu, Noi observaţ ii In 
fegdlurd cu s'ralul pre(eudal de la Tlrgşor (notă pre
liminară), in SCIV, an. XI, 1960, nr. 1 ,  p .  167- 175, 
fig. 2 - 4. 

ze Gh. Diaconu şi P. Diaconu, Un mormi nt 
de cdldre( din secolul V II descoperit la Tlrgşor, In 
SCI V, an. X I I I, 1 962, nr. 1, p .  157. 

27 Materiale, voi. VI, p. 730 - 732, şi Materiale, 
V I I, p .  642 - 643. 

28 Problemele legate de nevoile economice şi  
militare care au generat o serie de lupte purtate 
de tlrgoveţi şi meseriaşi impotriva feudalilor de 
la Ttrgşor au fost schiţate In rapoartele de săpături 
privind campaniile din 1956-1959 (vezi Materiale, 
V - V I I). Ele urmează să fie dezbătute pe larg 
In raportul definitiv In curs de pregătire. 28 Aşa după cum relatează localnicii ,  In această 
regiune au fost efectuate şi In epoca modernă 
săpături şi nivelări In vederea amenajării unor cul
turi irigate. 
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ţiunea IA/1956. De altfel, M.276, descoperit in campania din 1961 in caseta 14  A,  
nu fusese reperat în secţiunea IA/1 956 ::.o. Sub rezerva cercetărilor viitoare, socotim 
că necropola se intinde înspre est pînă in regiunea unui mormint orientat cu craniul 
spre nord, situat la circa 60 m deprrtare de zidul de incintă .. Acest mormînt a fost 
atribuit, în raportul din anul 1956, epocii romane 31• 

Înspre vest, ultimul mormînt descoperit se află la circa 4 m depărtare de zidul 
de incintă (M. 20 de incineraţie) .  El a fost reperat in secţiunea IB/1959. 

Limita dinspre vest a necropolei nu este determinată cu precizie. În treacăt 
amintim că in secţiunea IR, la vest de M.20, au fost descoperite oase umane, unele 
dintre ele calcinate, fragmente de fibule, mărgele din sticlă şi alte obiecte de inventar 
provenite din morminte de inhumaţie şi incineraţie, distruse de locuitorii din epoca 
feudală . Pe teritoriul incintei vechi, din secolul al XVI-lea nu au apărut urme care 
ar putea documenta existenţa aici a vreunui mormint din secolele III -IV e.n. Mor
mintele din secolele III - IV e.n. lipsesc şi in colţul de nord-vest al incintei. Reiese 
deci că limita de vest a necropolei trebuie căutată numai intre curtinele de est ale 
celor două curţi voievodale de la Tirgşor. 

Limita de sud a necropolei, delimitată în cuprinsul secţiunii IA 5/1958 şi al 
casetelor 3A şi 4A, se află la o distanţă de 35-40 m depă rtare de secţiunea IA/1956 .  

Limita de nord a necropolei nu a putut fi precizată . Prin urmare, aici se  impune 
continuarea investigaţiilor (pl. 1, II şi III) .  

Dispoziţia mormintelor consemnate in planul general dovedeşte că necropola 
este mai dezvoltată in jumătatea ei de nord. Aici in special, mormintele de înhumaţie 
sint mai dese şi se grupează oarecum. ln jumătatea de sud a D'3cropolei, mai precis 
intre secţiunea IA/1956 şi secţiunea IA 10, mormintele �înt mai rare. Cele cîteva 
morminte de inhumaţie sint posterioare mormintelor de incineraţie. Toate aceste 
probleme, la care se adaugă şi observaţiile privind unele întretăieri şi suprapuneri ale 
mormintelor din necropola de la Tirgşor, formează Pbiectul unor discuţii pe care le 
prezentăm in continuare. 

Judecarea situaţiilor stratigrafice din necropola de la Tîrgşor este îngreuiată , 
pe de o parte, de deranjările provocate de nivelurile de locuire de după secolul al IV
lea e.n . ,  iar pe de altă parte de răzuirile şi decapitările de sol despre care am amintit. 

ln vederea înţelegerii cit mai exacte a stratigrafiei din necropolă , vom prezenta 
pe scurt observaţiile făcute în două profiluri ale unor suprafeţe din sectorul O. · 1 n peretele de vest al casetei 5 O, înalt de 1 ,20 m,  se observă următoarele 
straturi : la bază se găseşte pămîntul viu, cu o culoare gălbuie-roşcată , conţinînd 
concreţi uni calcaroase (pl. IV /1 ) ; deasupra acestuia se află un nivel de locuire cu frag
mente ceramice, bucăţ.i de chirpici şi cărbuni, aparţinînd culturilor neolitice, bronzu
lui şi celor două perioade ale epocii fierului. 

ln capătul de sud al peretelui,  pe o lungime de circa 6 m şi deasupra depuneri
lor din comuna primitivă , au fost descoperite fragmente ceramice, bucăţi de cărămizi 
şi obiecte caracteristice epocii romane (pl. V -VII ) .  Tot acolo, deasupra nivelului 
roman şi în continuare pe direcţia nord, peste depunerile din comuna primitivă , 

30 M. 276 nu a fost reperat In anul 1956, In 
săpăturile lui  Gh. Cantacuzino, fapt pentru care 
nu apare menţionat In raportul din 1956 (Mate
riale, V). Datorită aceleiaşi împrejurări, el nu 
a fost trecut nici In planul de săpături din anul 
1 959, In cuprinsul căruia noi am numerotat mor-

mintele descoperite In 1 956 cu cifre romane, iar 
pe cele descoperite de noi cu cifre arabe (Gh. Dia
conu, Consideraţii preliminare asupra necropolei 
de la Ttrgşor din secolele III-IV e.n., In SCIV, 
an. XI, 1960, nr.  1 ,  fig.  2) .  

31 Materiale, voi.  V, fig. 2 .  
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apare o lentilă de pămînt groasă de circa 30 cm, de culoare brună cenuşie, pigmentată 
cu cărbuni, cenuşă şi conţinînd cioburi din secolele III -IV e.n. Partea superioară a 
acestui nivel a fost decapitată de constructorii din epoca feudală . 

ffitimul nivel de vieţuire, gros de circa 20 -25 cm, de culoare cenuşie deschisă 
şi acoperit de solul arabil, datează din secolele XVII -XVIII. În profil s-a observat 
că acest nivel conţine trei gropi săpate de constructorii din epoca feudală din secolul 
al XVIII-lea. 

În peretele al cărui profil l-am prezentat mai sus au fost interceptate şapte 
morminte : M. 155, M. 80, M. 197, M. 157, M. 158" M. 207 şi M. 208. Dintre ele, 
numai unul (M. 197)  nu are inventar funerar. 

Nivelul de săpare al gropilor de morminte nu a putut fi precizat, şi aceasta 
din cauza decapitării solului în epoca feudală . Numai în două cazuri (M. 158 de 
incineraţie şi M. 208 de înhumaţie) s-a putut preciza nivelul de să pare al gropilor. 
În gropile mormintelor de înhumaţie (M. 155, M. 80, M. 197, M. 1:l7, M. 207 ) ,  an 
fost găsite fragmente de vase din secolele III -IV e.n. şi oase umane calcinat.e, pro
venite din nivelul mormintelor de incineraţie. În schimb, în groapa mormîntului 208, 
situat la capătul de nord al profilului, nu au fost descoperite asemenea fragmente 
ceramice şi nici oase umane calcinate ; trebuie de asemenea precizat că în mormintele 
amintite au fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturilor din comuna 
primitivă. M. 208 are groapa mai adîncă. decît restul mormintelor de înhumaţie inter
ceptate în peretele casetei 5C (pl. IV /1 ) .  

O situaţie interesantă şi  caracteristică din punct de vedere stratigrafic este ilus
trată de descoperirile din caseta 60, unde au fost surprinse şi cîteva cazuri de supra
puneri (pl. CLXVIII/1,2 şi CLXIX/1 -3 ). Aici, în peretele de vest al casetei, se 
disting următoarele niveluri (pl. IV /2 şi CLXVIII) : la bază apare solul viu, de culoare 
gălbuie-roşcată , pigmentat cu concreţiuni calcaroase. Deasupra acestuia urmează un 
nivel cu urme slabe de cărbuni, chirpici şi ceramică din comuna primitivă. Nivelul 
următor, mai gros spre capătul de sud şi cu tendinţă de telescopare spre capătul de 
nord, este reprezentat de o lentilă de pămînt de culoare roşcată ,  conţinînd resturi 
materiale din epoca romană . Deasupra lui se găseşte o lentilă de pămînt de culoare 
brună-cenuşie, conţinînd ht bază materiale din secolul al III-lea e.n., iar în partea 
superioară resturi arheologice din secolul al IV-lea e.n. Nivelul secolelor III -IV e.n.,  
la rîndul său, se găseşte sub o lentilă de pămînt cenuşie închisă la bază. şi cenuşie 
deschisă la partea superioară. În această lentilă apare material ceramic de tip Dridu 
şi din secolele XIV -XV. Aici răzuirea întreprinsă. în epoca feudală , după ridicarea 
zidului de incintă , a fost făcută la o adîncime mai mică . Ultimul nivel acoperit 
de solul vegetal este bogat în urme de mortar, cărămizi şi ceramică , datînd din secolele 
XVII -XVIII. 

În profilul prezentat au fost interceptate patru gropi de morminte, şi anume : 
M. 1 94, JVI. 199, M.193 şi M.165. Între M.19J şi M. 199 se află o groapă din epoca 
romană, care a fost străpunsă parţial de groapa M. 18i"i (pl. IV/2 ) .  

Groapa M. 194 porneşte de  la baza nivelului secolelor III -IV e.n. ş i  imediat 
de deasupra nivelului roman. Deci el este mai vechi decî t M. 199, M. 193 şi M. 165. 
În groapa M. 194 au fost descoperite cioburi preistorice şi romane. Ea a fost stră
punsă prin mijloc de o altă groapă , mai îngustă, care porneşte de la un nivel superior 
nivelului de săpare al gropii M. 194 şi inferior nivelului de la care au fost săpate gro
pile M. 199, M. 1 93 şi M. 165. În conţinutul gropii menţionate au fost descoperite 

14 oase umane răvăşi te, fragmente ceramice şi un clopoţel din bronz, a.flat la circa 1 O cm 
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deasupra craniului. M. 194 a fost jefuit din vechime, iar groapa amintită aparţine 
jefuitorilor. Astfel de situaţii au fost întîlnite la Tîrgşor în mai multe rînduri 32• 

Din studierea profilului,  reiese că gropile M. 1 99 şi M. 165 (fă ră inventar) sînt 
săpate din partea superioară a nivelului cu ceramică din secolul al IV-lea e.u. ; în 
acelaşi timp, nu trebuie scăpat din vedere că M. 193 (cu inventar) are groapa săpată 
de la un nivel intermediar cuprins, pe de o parte, între nivelul de săpare alM.194, 
iar pe de altă parte al M. 1 65 şi M. 199. Această observaţie a fost confirmată şi în 
alte sectoare ale necropolei de la Tîrgşor, unde mormintele de inhumaţie cu inventar 
se dovedesc a fi mai timpurii decît acelea. fără inventar. Ca exemplu pot fi citate 
M. 121 (cu inventar) străpuns de M. 122 (fără inventar) ; M. 143 (cu inventar) aflat 
sub M. 142 (fără inventar) ş.a. 

S-a spus deja că stabilirea nivelurilor de la care au fost săpate gropile mormin
telor de incineraţie este extrem de dificilă ,  deoarece majoritatea acestor morminte 
sînt situate în zona cu solul decapitat. în schimb, există observaţii sigure privind 
nivelul pînă la care au fost adîncite gropile mormintelor de incineraţie. În acest sens 
este edificatoare situaţia surprinsă in peretele de est al secţiunii IA10 (pl. IV /3 ) .  
Aici, pe o lungime de circa 1 6  m, au fost interceptate trei morminte de incineraţie : 
M. 15, M. 31 şi M. 61 , ultimul avînd vasele arse secundar, iar al doilea cu vasele 
nearse secundar. 

În peretele de est al secţiunii IA 10 se deosebesc patru niveluri (pl. IV /3 ) .  
Primul, de jos în sus, este reprezentat de pămîntul viu, de culoare gălbuie-roşcată şi 
cu concreţiuni calcaroase în componenţa sa. Urmează apoi un nivel din comuna primi
tivă, cu fragmente ceramice, bucăţi foarte mici de cărbuni şi granule de chirpici. 
Partea superioa.ră a acestui nivel, mai bogată în materiale, a căpătat o culoare mai 
roşcată . Al treilea nivel, gros de 0,15 -0,35 m, are culoarea brună-cenuşie. La baza lui 
au fost descoperite fragmente ceramice din epoca La Tene şi epoca romană . Înspre 
capătul de sud al secţiunii, pe o distanţă de 5-6 m, au fost descoperite muneroase 
pietre aplatisate şi bolovani înfipţi în pămînt (pl. IV /3 ) .  La partea superioară a 
acestui nivel, deasupra pietrelor, apar foarte multe fragmente ceramice din secolul al 
IV-lea e.n. Ele provin de la vase arse sau nearse secundar, amestecate cu oase umane 
calcinate, cărbuni şi cenuşă . Ultimul nivel este reprezentat de solul arabil, conţinînd 
cioburi din toate epocile. Şi aici lipsa nivelelor de vieţuire de după secolul al IV-lea 
e.n. este rezultatul decapitării solului în secolele XVII - XVIII. 

Nivelul de săpare al gropilor M. 15, M. 31 şi M. 61 nu a putut fi surprins, 
acesta fiind distrus cu prilejul decapitării solului amintit mai înainte. În partea de 
�md a secţiunii a fost surprinsă o groapă cu materiale romane, iar în capătul dinspre 
nord a apărut o groapă din secolul al XVII-lea, care a străpuns la rîndul ei groapa 
M. 31 (pl. IV /3 ). Gropile M. 15 şi M. 61 , cu urnele arse secundar, au fost adînci te 
numai pînă la baza nivelului roman, în timp ce fundul gropii M. 31,  cu vasele nea.rse 
secundar, a fost adîncit pînă la baza nivelului din comuna primitivă . Faptul se dato
reşte, probabil, unei simple întîmplări, deoarece M. 28, cu vase arse secundar (pl. 
IV /3 ), are fundul gropii situat la aceeaşi adîncime cu M. 31, cu vasele nearse secundar. 

Din cele arătate pînă aici, se poate vedea că gropile celor mai vechi morminte 
de înhumaţie, M. 194 şi M. 208, au o adîncime mai mare decît a restului 
mormintelor de înhumaţie şi incineraţie. În gropile mormintelor de înhumaţie, 

32 Printre acestea semnalăm In treacăt mor
mintele 1 96, 205 şi 266. M. 266 se află sub M. 267. 
Aici groapa profanatorilor care au jefuit M. 266 

se afla sub picioarele M. 267, in situ, dalal In 
secolul al IV-lea e.n. 

Generalităţi 
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Tirgşor-l/1-IV e. n. 

G r u p  a 1. Mor
minte de inhuma
tie din secol ul al 
III-lea e.n. cărora 
li s-au s uprapus 
morminte de inci
neratie şi mormin
te de inhumatie 
din secolul al IV
lea e.n. (9 cazuri) 

G r up a a 11-a. 
Morminte de inci
neratie din secol ul  
al IV-lea e.n. stră
punse de mormin
te de inhumatie 
din secol ul  al IV
lea e.n. (cu sau 
fără inventar) 1.4 
cazuri) 

M. 194 şi M. 208 au fost descoperite fragmente ceramice din comuna primitivă şi 
din epoca romană ; în schimb, in cuprinsul lor nu au fost g ăsite oase umane calcinate 
şi fragmente ceramice din secolele III -IV e.n. , fapt care se explică prin aceea că 
aceste morminte sînt anterioare ca vreme mormintelor din secolul al IV-lea e.n. De 
reţinut că gropile mormintelor de înhumaţie cu inventar din secolul al IV-lea e.n. 
(M. 193)  au fost săpate de la un nivel situat ceva mai jos decît al mormintelor de 
înhumaţie fără inventar M. 165 şi M. 199. Acestea din urmă se dovedesc a fi cele mai 
tîrzii. Cît priveşte mormintele de incineraţie, o anumită parte dintre ele, ca M.158, 
sînt situate între cele mai vechi morminte de inhumaţie (M. 194 şi M. 208) şi mor
mintele de înhumaţie mai noi, ca M. 80, M. 157,  M. 165,  M. 199, M. 207 etc. 

Concluziile care se desprind din cele arătate mai înainte capătă un contur mai 
clar dacă se ţine seamă de observaţiile stratigrafice privind necropola în ansamblul său. 

La peste 50 % din mormintele de inhumaţie din secolul al IV-lea e.n.,  cu inven 
tar, s-au găsit oase umane calcinate alături de cioburi de vase, zăcînd la nivelul sche
letelor, sau sub acestea. Faptul se explică prin aceea că cel puţin o parte a mormintelor 
de incineraţie au fost străpunse de mormintele de inhumaţie într-o perioadă mai 
tîrzie. 

Din numărul de 286 de morminte descoperite in necropola de la Tîrgşor, 36 
au fost străpunse sau li s-au suprapus altele. Ele se grupează in felul următor : 

1 )  M. 73. Înhumat ; - 0,70 m ;  cataramă din fier intre femure ; i se supra
pune în parte M. 67 de incineraţie ; urna principală reprezentată de un pahar din 
sticlă, iar capacul dintr-un castron cu trei torţi (pl. III) .  

2 )  M. 184. Inhumat ; - 1 ,60 m ;  vas poros la picioare, cercei, oglindă , mărgele 
pastilate şi mărgele rotunde din sticlă ; i se suprapune M. 162 de incineraţie ; capacul 
urnei ars secundar (pl. CLXIX/1 ,2 şi III). 

3 )  M. 200. Înhumat ; - 1 ,78 m ;  oglindă , mărgele la piCIOare, i se suprapune 
M. 169, urnă poroasă şi fragmente din capac, ars secundar (pl. CLXIX/3 şi III ) .  

4) M. 253. Înhumat ; - 1 ,30 m ;  urcior cenuşiu, mărgele din chihlimbar şi 
8ticlă ; i se suprapune M. 250 de incineraţie cu vase arse secundar (pl. III) .  

5 )  M. 267. Inhumat ; - 1 ,22 m ;  vas poros lîngă craniu, mărgele pastilate, 
altele rotunde din sticlă la picioare ; i se suprapune M. 266 de inhumaţie ; şirag de 
mărgele sub bărbie (pl. III). 

6) M. 184. Inhumat ; - 1 ,60 m ;  vas poros ; oglindă, mărgele din lapislazuli 
la gît, mărgele la picioare ; i se suprapune M. 166,  făr:l" inventar (pl. CLXIX/1,2 
şi III) .  

7 )  M. 200. Inhumat ; - 1 ,78 m ;  oglindă, mărgele la picioare, fusaiolă ; i se 
suprapune M. 191 , fără inventar (pl. CLXIX/3 şi III) .  

8)  M. 219. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  in cuprinsul gropii ciobrni romane ; i se 
suprapune M. 218 de inhumaţie, cu mărgică sferică sub bărbir (pl. III).  

9 )  M. 261. Inhumat ; - 1 ,12 m ;  vas poros la picioare ; i se suprapune M. 216 
de înhumaţie, fără inventar (pl. III ) .  

1) M. 25. De incineraţie ; - 0,35 m ;  urnă arsă secundar (pl. III) ; străpuns 
de M. 43 de inhumaţie ; cană cu toartă , cercei, cuţit din fier. În groapa mormîntului 
au fost găsite numeroase fragmente ceramice cenuşii şi roşii arse secundar şi oase 
umane calcinate provenite de la M. 25.  La nivelul scheletului a fost găsită o bucată 
din buza urnei M. 25.  

2 )  M. 81.  De incineraţie ; deranjat de M. 69, mormînt dublu ; cinci vase, fibulă 
şi fragment de fibulă din bronz, cu piciorul intors pe dedesubt, aplică din bronz şi 
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mărgele. În cuprinsul gropii, oase umane calcinate şi fragmente din vase cenuşii 
aparţinînd M. 81 (pl. III). 

3 )  M. 86. De incineraţie ; deranjat de M. 94 de înhumaţie ; două mărgele din 
sticlă albastră cu "ochiuri" galbene. În groapă , fragmente ceramice arse secundar 
şi oase umane calcinate aparţinînd M. 86 (pl. III) .  

4 )  M. 1 16. De incineraţie ; deranjat de M.  121 de înhumaţie ; fragmente ceramice 
arse secundar, ornamentata cu ştampila, şapte vase, cataramă, pieptene (pl. III). 

5 )  M. 1 1 7. De incineraţie ; deranjat de M. 122 de înhumaţie, fără inventar. 
În cuprinsul gropii, oase umane calcinate şi fragmente ceramice arse secundar, pro
venite de la M. 117  (pl. III).  

6 )  M. 124. De incineraţie ; - 0,40 m ;  deranjat de M. 123 de înhumaţie. Dea
supra scheletului în regiunea pieptului fragmente ceramice gălbui-roşcate arse secun
dar şi oase calcinate aparţinînd M. 124 (pl. III ).  

7 )  M. 1 13. De incineraţie ; deranjat de M. 127 de inhumaţie, fără inventar 
(pl. III) .  

8 )  M. 1 15. De incineraţie ; deranjat de M. 127 de înhuma.ţie ( pl. III).  
9)  M. 108. De incineraţie ; deranjat de M. 129 de înhumaţie ; şase vase, fusaiolă, 

cataramă, pieptene (pl. III).  
10)  M. 163. De incineraţie ; deranjat de M. 1 66 de înhumaţie ; oase de animal 

depuse ca ofrandă, fără alt inventar (pl. III) .  
11 )  M. 164. De incineraţie ; deranjat de M. 167 de inhumaţie, fără inventar. 

În groapă oase umane calcinata şi fragmente ceramice aparţinînd M. 164 (pl. III şi 
CLXVIII/2 ).  

12)  M. 176. De incinera.ţie ; deranjat de M. 1 88 de înhumaţie, fără inventar ; 
groapa M. 188 a străpuns nivelul roman, în timp ce groapa M. 176 avea fundul situat 
la nivelul complexului de pietre şi cărămizi romane (pl. III şi CLXIX/1 ,2 ) .  

13)  M. 233. De incineraţie ; deranjat de M. 230 de înhumaţie ; mărgică polie
drică din sticlă, culoarea albastră ; o parte din fundul unui vas, care a îndeplinit rolul 
de capac al M. 233, se afla deasupra craniului M. 230 (pl. III). 

14) M. 231. De incineraţie ; deranjat de M. 240 de înhumaţie ; două fibule din 
bronz cu piciorul intors pe dedesubt ; în groapa M. 240, antrenate numeroase frag
mente de oase calcinata şi fragmente din urna principală a M. 231 (pl. III ) .  

Tot in  această grupă se  include ş i  M. 178 de incineraţie, cu vasele nearse secun
dar, străpuns de M. 174  tot de incineraţie, cu vasele arse secundar (pl. III) .  

1 )  M. 99. Înhumat, - 0,90 -0,95 m ;  trei vase, fibulă din bronz cu piciorul 
întors pe dedesubt ; mîrgele albastre din sticlă ; craniul se afla sub M. 68 de inci
naraţie, cu vas poros, ornamentat cu brîu alveolar sub buză, situat la - 0,43 m. 
Lui M. 99 i se suprapunea şi M. 81 de incineraţie, care, la rîndul lui, a fost stră
puns de M. 69 (pl. III şi LXXXI). 

2) M. 136. Înhumat ; - 0,95 m ;  cinci vase, două fibule din bronz, pieptene, 
cuţit din fier, pandantiv din colţ de mistreţ cu inel din bronz, două fusaiole şi pan
dantiv de piatră, oase de pasăre ; i se suprapune M. 135 de incineraţie, aflat la - 0,56 
m (pl. III) .  

3 )  M. 134. Mormînt dublu de înhumaţie ; - 0,90 m ;  mărgică şi verigă din 
bronz sub bărbia copilului ; i se suprapune M. 139 de incineraţie, aflat la - o, 73 m 
(pl. III) .  

4 )  M. 187. Înhumat ; - 1 ,10 m ;  mărgele albastre, i se  suprapune M. 176 de 
incineraţie la - 0,80 m ;  fragmente ceramice roşii şi cenuşii, arse secundar _(pl. 
II şi III) .  

3. - Tîr(lor 

Generalităţi 

G r u p a a III-a. A. 
Morminte de inhu
matie cu inventar 
din s ecolul al IV
lea e.n., străpunse 
de morminte de in
cineratie din seco
lul  al IV-lea -e.n. 
(4 cazuri) 
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Tfrgşor-III-IV e. n. 

B. Morminte de in
humatie cu inven
tar din secolu l  IV 
e.n. străpunse sau 
aflate sub mor
minte de inhuma
tie cu inventar din 
secolul al IV-lea 
e.n. (5 cazuri) 

C. Morminte de in
humatie cu inven
tar din secolul al 
IV-lea e.n. aşezate 
sau străpunse de 
morminte de inhu
matie fără inven
tar din secolul al 
IV-lea e.n. (4 ca
z uri) 

1) M. 34. Înhumat; - 0,42 m ;  acoperit cu pietre ; mărgele albastre m1c1, 
străpuns de M. 33, aflat la - 0,50 m. M. 33 avea patru mărgele mari, de culoare 
albastru închis (pl. CLXXV /2 şi III).  

2 )  M. 99. Înhumat ; - 0,90 - 0,95 m, cu inventar ; i se suprapune M. 69 de 
înhumaţie, aflat la 0,80 m, mormînt dublu, cu inventar. M. 99 i se suprapun şi două 
morminte de incineraţie (M. 68 şi M. 81 ) (pl. III) .  

3 )  M. 163. Înhumat ; la - 1 ,08 m ;  cataramă, fibulă din bronz, şirag de măr
gele ; străpuns de M. 152 de înhumaţie la - 1,03 m ;  cuţit din fier (pl. III ) .  

4 )  M. 222. Înhumat ; la - 1,00 m ;  trei vase, străpuns de M. 223 de înhu
maţie la - 1,27 m ;  două vase, cataramă. 

5 )  M. 224. Înhumat ; la - 1 ,10 m ;  trei vase ; a străpuns groapa M. 214,  
inhumat la - 1 m, cu inventar (pl. III). 

1) M. 121. Înhumat - 0,83 m ;  şapte vase, cataramă, două plăcuţe din bronz 
cu nituri pentru prins cureaua, pieptene ; străpuns de M. 122 (fără inventar), situat 
la - 0,85 m. În gropile M. 121 şi M. 122 au fost găsite oase umane calcinate şi frag
mente de vase aparţinînd mormintelor 116 şi 117 de incineraţie (pl. III).  

2) M. 119. Înhumat ; - 0,53 m ;  mărgele din sticlă albastre circulare şi una 
inelară ; străpuns de M. 128, inhumat la - 0,62 m, fără inventar (pl. III ) .  

3 )  M. 143. Înhumat ; - 0,68 m ;  şapte vase, fibul'ă, pieptene, oase de ofrandă ; 
i se suprapune M. 142 la - 0,42 m, fără inventar (pl. III şi CLXXX/3 ).  

4 )  M. 268. Înhumat ; - 1 ,17 m ;  cinci vase ; cuţit din fier, două catarame, 
inel din bronz, pieptene ; i se suprapune M. 57 ,  inhumat la - 0,88 m (şirag de mărgele 
poliedrice, de culoare albastră ) şi M. 259, inhumat la - 1 ,5 m, fără inventar 
(pl. III). 

Studiul profilurilor prezentate şi observaţiile desprinse cu prilejul examină rii 
mormintelor care se suprapun sau intretaie dovedesc că în necropola de la Tîrgşor 
avem de-a face cu două faze de înmormîntări : prima, corespunzînd grupei I, conţine 
morminte sarmatice din secolul al III-lea e.n. şi a doua, corespunzînd grupelor a 
II-a şi a III-a, conţine morminte de incineraţie şi înhumaţie de tip Cerneahov-Sîn
tana de Mm;eş din secolul al IV -lea e.n. 

Între aceste două faze se situează cronologic o fază a mormintelor de inci
naraţie datate la sfîrşitul secolului al III-lea e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n. 
Nesurprinzîndu-se in nici un loc vreun raport de suprapuneri sau intretăieri cu alte 
morminte, ele au fost datate numai pe bază de inventar. 
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Necropole 

Faza 1 
Necropola sarmatică 

Mormintele, in număr de 20, din această necropolă se grupează în regiunea de 
nord şi de est a teritoriului cercetat 1• 

Adincimea gropilor de morminte sarmatice variază de la circa 1 m Ja 1 ,75 m2. 
Ele au formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi fundul plan. Cu excepţia cîtorva 
cazuri, gropile de morminte respectă în general dimensiunile scheletelor. Groapa 
M. 220, de copil, depăşea lungimea scheletului atît in regiunea craniului, cît şi în 
aceea a picioarelor. Scheletul, amintind ritul roxolanic 3, era aşezat aproximativ în 
diagonală. 

În necropola sarmatică de la Tîrgşor nu a fost descoperită nici o groapă cu 
catacombă sau nişă; intr-un caz, o groapă (M. 274)  săpată in cuprinsul unui bordei 
hallstattian avea praguri neregulate (pl. II şi CLXXXII/3), asemănătoare celor 
din gropile mormintelor de la Truşeşti 4• 

Gropile de morminte au fost astupate cu pămîntul rezultat din săparea lor. 
într-un singur caz (M. 148) (pl. II), scheletul a fost placat cu pietre mari de carieră 6• 
Mormintele au în general orientarea nord - sud, cu foarte mici abateri inspre nord 
nord-est sau nord-nord-vest (pl. II şi III) .  Lipsesc cu desăvîrşire mormintele orientate 
în direcţia sud, est sau vest 8• 

Necropola sarmatică conţine atît morminte de bărbaţi (M. 148, M. 205 etc. ) şi 
de femei (M. 184, M. 198 etc. ), cît şi de copii (M. 220, M. 261 etc.) .  

Aproape 50% din schelete prezintă deformări artificiale ale craniilor (M. 184, 
M. 196, M. 264 etc. ) 7• 

în ceea ce priveşte poziţia craniilor, s-a putut observa că o parte erau încli
nate spre stînga (M. 196 )  şi altele spre dreapta (M. 200 şi M. 206 ), iar cele mai multe 

1 Vezi mai jos parlea privind descrierea mor
mintelor. 

2 Este vorba de mormintele situate pe Ungă 
zidul de incintă. In această regiune mantaua de 
moloz şi  dărlmături a conlribuit la creşterea nive
lului .  

a U n  mormint sarmatic c u  scheletul aşezat 
In diagonală In cuprinsul gropii a fost descoperit 
Intr-un turnul la Smeieni, r. Buzău. Informaţie 
primită de Ia Victor 1. Teodorescu. 

' Informaţii primite de la M. Petrescu-Dim
boviţa. 

5 Obiceiul acoperirii mormintelor cu pietre de 
către sarmaţi a fost preluat, probabil, din lumea 
romană. Prezenţa M. 148 din necropola sarmatică 

de la Tlrgşor cu groapa acoperită cu pietre dove
deşte faptul că acest obicei era cunoscut Ia popoa
rele migraloare Inainte de apariţia triburilor ger
manice In teritoriile de la Dunărea de Jos. 

• Morminte sarmatice orientate pe direcţia 
est - vest sau vest - est au fost descoperite la Nova
Filipovca şi Akermen ; vezi M. 1. Viazmitina ş.a. , 
Hypeanu 6i.n,R c. Ho6o-IJu.n,uni6K.U u Paoeocny 
AK.K.epMem., ln Apxeo.n,oei•mi naM' Rm�>u J1 PCP, 
t. VIII, Kiev, 1960. 

7 Examenul antropologie al scheletelor a fost 
făcut de dr. Dardu Nicolăescu-Piopşor de Ia Cen
trul de cercetări antr\)pologice de pe Ungă Acade
mia R.P.R. 
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Tirgşor-Ill-IV e. n. 

Descrierea 
mormintelor 

20 

erau în poziţie normală (M. 184). Majoritatea scheletelor erau aşezate pe spate, cu 
braţele întinse pe lîngă corp, picioarele drepte, apropiate şi întinse (M. 184 şi M. 198). 
Excepţie de la această regulă face M. 200, care avea scheletul culcat pe partea 
stingă, iar picioarele îndoite şi suprapuse unul altuia (pl. CLXIX/3 ) .  

Mormintele, in măsura in care nu au fost jefuite de contemporani, au un inven
tar relativ bogat. Inventarul este reprezentat în primul rînd din vase de lut, majori
tatea lucrate cu mîna. Numai in două cazuri au apărut vase lucrate la roată. 

Vasele erau dispuse întotdeauna in regiunea craniului sau a picioarelor, în poziţie 
culcată (M. 184 şi M. 253 ) sau înclinată (M. 196 şi M. 198) .  Din numărul de 20 de 
morminte, doar in două cazuri, la M. 196 şi M. 198, au fost găsite cîte două vase de 
ofrandă . 

Printre celelalte obiecte din lut, menţionăm prezenţa fusaiolelor de formă tron
conică , aşezate în regiunea picioarelor (M. 198 şi M. 200) sau pe lîngă braţe (M. 184) .  

Din restul inventarului mai fac parte oglinzile din metal alb, sparte ritual 
(Mt184 şi M. 198) sau nesparte ritual (M. 200 ) .  Ele sint în general situate in regiunea 
pieptului. Într-un singur caz s-a găsit o fibulă de fier cu portagrafa înaltă, situată pe 
clavicula stingă a inhumatului din M. 198, iar la doi înhumaţi s-au găsit cercei in 
regiunea urechilor (M. 184 şi M. 198). 

O caracteristică a mormintelor sarmatice o constituie cataramele mici şi plăcuţele 
din bronz cu care se inchideau cataramele de la picioare. În sfîrşit, la aceste morminte 
s-au găsit mărgele pastilate din lapislazuli situate în regiunea gîtului şi mărgele din 
sticlă rotunde in regiunea picioarelor. 

MoRMÎNTUL 73. Inhumat ; - 1,10 m ;  bărbat matur ; orientat nord - sud ; Intins pe spate, craniul 
uşor aplecat spre dreapta, braţele lndoite din coate, mina dreaptă adusă sub bărbie, iar antebraţul stlng 
cu oasele palmei suprapuse humerusului stîng, picioarele apropiate şi lntinse ; Intre femure, cataramă de 
fier ; M. 73 se află in parte sub groapa lui  M. 67 (de incineraţie) (pl .  I I  şi I I I). 

MoRMÎNTUL 1 48. Inhumat ; - 1 ,70 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 1 00 °j00 - sud-sud
vest 3300 °j00 ; groapa, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, acoperită cu pietre plate şi  bolovani 
de carieră (pl. II) ; Intins pe spate, craniul aplecat spre stînga, braţul drept intins pe llngă corp ; antebraţul 
drept distrus de groapa unor jefuitori ; oasele piciorului drept întinse, tibia, peroneul şi laba stîngă deran
jate de altă groapă de jefuitori, care pornea, câ'\şi prima, tot de la nivelul pietrelor. In regiunea deranjată 
a piciorului stîng, pe fundul gropii, cataramă mfCă de fier şi două plăcuţe de bronz pentru Incheiat încăl
ţămintea. 

MoRMÎNTUL 1 84. Inhumat ; - 1 ,60 m ;  femeie matură ; orientat nord-nord-vest 630 °/00 - sud-sud-est 
3100 °/00 ; Intins pe spate ; craniul, deformat artificial, aplecat puţin spre stinga ; braţele întinse pe llngă 
corp, oasele miinii drepte aşezate in parte peste iliacul drept ; oasele miinii stîngi se găsesc plnă la partea 
superioară a femurului stîng ; oasele picioarelor apropiate şi întinse, oasele labelor de la picioare apropiate 
şi strlnse (pl. X/1). Llngă oasele labei drepte, vas poros, culcat, cu fundul pe direcţia craniului, lucrat cu 
mina, buza scundă şi răsfrlntă puţin in afară, fundul strimt ; ca ornament, patru protuberanţe (pl. X/2 şi 
CXL/4) ; la jumătatea humerusului stîng şi lipit de acesta, fusaiolă tronconică de culoare neagră, din lut 
(pl. X/3) ; in partea stlngă a vertebrelor lombare, oglindă spartă ritual (pl. X/4) ; In dreptul urechilor, cercei 
de bronz (pl. X/5,6) ; sub bărbie, şirag de mărgele pastilate din lapislazuli (pl. X/8), din cornalină faţetate 
(pl. X/8), din coral tubulare (pl. X/8), poliedrice din sticlă (pl. X/8) şi două mărgele ovoidale poleite cu foiţă 
de aur (pl. X/8) ; In partea centrală a şiragului a fost descoperit un pandantiv din bronz de formă semilu
nară, cu agăţătoare, turnat In tipar (pl. X/9). In regiunea tibiilor şi peroneelor, şirag lung de circa 4 m 
din mărgele rotunde şi ovale de sticlă, uneori de sticlă amestecate cu coral pisat. Aceste inărgele au culoarea 
galbenă, roşie, verde şi maro (pl. X/7). Înăuntrul vasului s-a găsit o mărgică rotundĂ. de chi.hiimbar. In regiu
nea femurului drept, M. 184 se găsea sub M. 162 (de incineraţie), iar In regiunea craniului acelaşi mormint 
se găsea sub M. 1 66 (de lnhumaţie), fără inventar (pl. X/1). 

MoRMÎNTUL 194. Inhumat ; - 2,12 m ;  matur ; orientat nord-sud. Mormintul a fost cercetat numai 
pe porţiunea surprinsă In caseta 6 C, Intrucit restul scheletului intră sub malul protector al zidului incintei 
de est al curţii domneşti (pl. II şi I II). A fost deranjat de jefuitori (pl. IV/2) ; In porţiunea săpată au apă
rut oase din calota craniană şi un clopoţel de bronz cu limba de fier (pl. XII/4). 
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MoRMINTUL 196. Inhumat ;  - 1 ,60 m ;  bărbat matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate ; craniul, 
deformat artificial, este aplecat spre stinga ; braţele şi picioarele lntinse. O parte din schelet se suprapunea 
unei gropi mai vechi, datată In secolele I l - III  e.n. Oasele bazinului, femurele şi parte din oasele braţelor 
deranjate de jefuitor! ; Ungă tibia şi peroneul sting, vas poros, culcat cu gura In direcţia craniului ; vasul este 
lucrat cu mina din pastă impură de culoare roşcată ; tot aici, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, de culoare 
roşcată-cărămizie, lucrată Ia roată ; In zona răvăşită de jefuitor!, două astragale de miel. 

MoRMINTUL 198. Inhumat ; - 1,10 m ;  femeie matură ; orientat nord-sud ; stare de conservare foarte 
proastă, Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţul sting Intins pe Ungă corp, iar braţul drept lip
seşte ; picioarele lntinse şi strlnse In regiunea labelor (pl. XI/1) ; Ungă craniu, oală poroasă lucrată cu mina, 
culcată, cu. gura Inspre craniu (pl. X l/2 şi CXL/2) ; vas mai mic din aceeaşi pastă, lucrat cu mina, aşezat 
Ungă femurul drept, In poziţie lnclinati'i, cu buza sprijinită de femur (pl. X l/3 şi CXL/5) ; Ungă femurul 
sting, fusaiolă din lut de formă tronconică, ce nu a putut fi recuprrată ; pe clavicula stingă, fibulă de fier, 
cu portagrafa lnaltă, oxidată puternic şi deteriorată (pl. XI/7) ; sprijinită de humerusul sting, cataramă de 
fier ovală, puternic oxidată (pl. XI/4) ; mai jos de oasele bazinului, oglindă cu tamga In forma literei H 
(pl. XI/6) ; In regiunea urechilor, doi cercei din argint de calitate inferioară, cu sirma torsionată, rectangulară 
In secţiune, cu pietre semipreţioase (pl. Xl/8 - 9) ; In regiunea gitului, şirag de mărgele pastilate din lapis
lazuli şi chihlimbar (pl. XI/5) ; tot aici mărgele din sticlă verde faţetate şi o mărgică ovoidală poleită cu 
foiţă de aur (pl. XI/5) ; partea inferioară a tibiilor şi peroneelor lnfiişurată ritual cu un şirag de circa 4m din 
mărgele de sticlă şi sticlă amestecată cu coral (pl. XI/5). 

MoRMINTUL 200. Inhumat ; - 1 ,78 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 600 %o - sud-sud-est 2800 °100 ; 
oasele trunchiului culcate pe partea stingă ; craniul, deformat artificial, răsucit şi culcat pe partea dreaptă, 
in poziţie inversă faţă de oasele trunchiului ; braţele lntinse pe Ungă corp, picioarele lndoite din regiunea 
genunchilor, piciorul drept aşezat peste stingul (pl. X I I/1) ; Ia Incheietura miinii drepte, fusaiolă tronconică, 
sfărtmată, ce nu a putut fi recuperată ; Ungă clavicula stingă, oglindă cu tamga nespartă ritual (pl. X I I/3) ; 
In regiunea astragalelor şi calcaneelor, mărgele mici, rotunde, din sticlă, altele din sticlă cu coral pisat de 
culoare roşie-galbenă şi verde (pl. XII/2). M. 200 se găsea sub M. 169 de incineraţie şi sub M. 191 de lnhu
maţie, fără inventar (pl. X l lJ1).  

MORMÎNTUL 205. Inhumat ; - 1,18 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-vest 600 %o - sud-sud-est 
2800 °/00 ; Intins pe spate ; craniul, deformat artificial, aplecat spre stinga ; In afară de oasele humerale, 
tot restul scheletului deranjat de j efuitor! (pl. X I II/a) ; In regiunea deranjată a picioarelor au fost găsite 
două catarame de bronz cu spinul de fier (pl. XII I/3) ; tot aici, un pinten de fier de tip vandalic (pi .XI II/1) ; 
In regiunea bazinului, In groapa jefuitorilor, mărgică rotundă de chihlimbar (pl. X I I I/4). 

MoRMINTUL 206. Inhumat ; - 1 ,21 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-vest 
2800 °/00 ; Intins pe spate ; craniul aplecat spre dreapta, braţele lntinse pe Ungă corp, picioarele lntinse ş i  
puţin depărtate (pl. XII I/b) ; sub bărbie, mărgele din sticlă mici, rotunde, de culoare verde şi albastră (pl. 
XIII/6). 

MoRMiNTUL 208. Inhumat ; - 1 ,70 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 200 °/00 - sud-sud-vest 
3400 °/00 ; Intins pe spate ; craniul aplecat pe partea stingă, braţul sting Intins pe Ungă corp, antebraţul 
drept aşezat pe bazin ; picioarele lntinse şi apropiate (p. XIII/c) ; Intre femure, un obiect din fier de formă 
nedefinită (pl. X I I I/2). 

MoRMINTUL 219. Inhumat ; - 1 ,38 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 2800 °/00, 
Intins pe spate ; craniul Intors spre stinga, braţele lndoite din coate şi Impreunate pe bazin, picioarele 
lntinse şi apropiate (pl. II şi I II) ; scheletul prost conservat. In regiunea picioarelor, M. 219 se găsea sub 
M. 2 1 8  de tnhumaţie, datind din secolul al IV-lea e.n. ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 220. Inhumat ; - 1 ,39 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 2800 %o ; 
scheletul era situat In diagonală faţă de axul gropii mormlntului ; Intins pe spate ; craniul aplecat spre 
dreapta, braţele lntinse, picioarele Ia fel ; stare de conservare proastă (pl. II şi I II) ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 221. Inhumat ; - 1,51 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate ; craniul aplecat 
spre stinga, braţul drept Intins, braţul sting Indoit din cot şi aşezat pe bazin, picioarele lntinse (pl. II şi 
II I) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 227. Inhumat ; - 1 ,75 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 610 °/00 - sud-sud-est 2950 0/00 ; 
intins pe spate ; craniul aplecat spre dreapta, braţul drept Intins de-a lungul corpului, antebraţul sting 
lipseşte, picioarele tntinse (pl. II şi I I I) ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 228. Inhumat ; - 1,52 m ;  matur ; orientat nord-sud ; descoperit In peretele de nord al 
casetei 7 C. M. 228 a fost cercetat parţial tn caseta 7 C ;  (pl. II  şi I II) Ungă oasele picioarelor, In groapa unor 
jefuitor!, fragment dintr-un obiect de bronz nedefinit ca formă ; tot aici, citeva mărgele din sticlă şi · din 
sticlă amestecată cu coral pisat şi două mărgele pastilate din lapislazuli. 
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MoRMINTUL 253. Inhumat ; - 1 ,30 m ;  matur ; orientat nord-sud ; deranjat din vechime de jefuitori ; 
s-au păstrat in situ tibia şi peroneul drept, parte din tibia şi peroneul sting şi resturi din iliacul drept 
(pl. XV/1) ; In groapa jefuitorilor, urcior cenuşiu cu toartă, din pastă cretoasă, lucrată la roată, cu gura 
In formă de pilnie (pl. XV /6 şi CXL/3) ; In regiunea bazinului, Ungă oasele păstrate, mărgele din chihlimbar 
rotunde (pl. X V /2,3) ; mărgele pastilate şi una ovulară, poleită cu foiţă de aur (pl. X V j2,3) ; mărgele din 
chihlimbar rotunde, dispuse şi In regiunea astragalelor (pl. XV/4) ; partea inferioară a tibiilor lnfăşurată cu 
un şirag lung de mărgele din sticlă, uneori sticlă amestecată cu coral pisat ; In rindul acestora, unele mărgele 
poleite cu foiţă de aur (pl. XV/2,4) ; tot aici inel de argint (pl. XV/5) ; M. 253 se afla parţial sub M. 250 de 
incineraţie. 

MoRMINTUL 255. Inhumat ; - 1 ,26 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 100 °/00 - sud-sud-vest 
3400 °/00 ; intins pe spate ; craniul aplecat spre stinga, maxilarele deplasate datorită faptului că M. 255 
a fost Inhumat Intr-o groapă mai puţin lungă decit lungimea cadavrului ; braţele lndoite uşor din coate, 
lntinse pe Ungă corp ; braţul drept deranjat ; picioarele lntinse, labele lndoite şi apropiate ; femurul drept 
răsucit complet ; oasele bazin ului albia te In umplutura unei gropi hallstattiene ; Ungă clavicula dreaptă, Intr-o 
galerie de animal, un obiect de fier de formă nedefinită. 

MoRMINTUL 261 . Inhumat ; 0,70 m ;  orientat nord-sud ; se păstrează doar resturi din calota craniană 
şi clţiva dinţi, restul schcletului fiind distrus de acizii din sol ; In regiunea picioarelor, oală poroasă cu urme 
puternice de arsură, lucrată cu mina ; are buza crestată, corpul alungit, fundul drept ; oala se afla culcată 
din vechime cu fundul Inspre craniu şi gura Inspre picioarele scheletului ; parţial M. 216 se află deasupra 
M. 261 (pl. X IV /1) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 267. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate ; craniul, deformat 
artificial, aplecat spre dreapta ; braţele deranjate din vechime de groapa unor jefuitori ; o a doua groapă se 
află sub picioarele M. 266 (pl. XVI/1) ; la nord de craniu, oală poroasă, lucrată cu mina, culcată (pl. XVI/4) ; 
In regiunea bărbiei, mărgele pastilate din lapislazuli şi cornalină (pl. XVI/3) ; la picioare, In cea de-a doua 
groapă a jefuitorilor, mărgele rotunde de tip sarmatic (pl. XVI/2). 

MoRMINTUL 274. Inhumat ; - 1 ,35 m ;  matur ; orientat nord-sud ; groapa săpată Intr-un bordci hal
lstattian (pl. II  şi I II) ; Intins pe spate ; craniul deformat artificial, culcat pe partea dreaptă, braţele lntinse 
pe Ungă corp, picioarele lntinse şi apropiate ; fără inventar. 

În vederea încadrării cît mai exacte din punct de vedere cronologic şi etnic, 
se impune descrierea mai amă.nunţită a inventarului. 

CERAMICA. Ceramica din mormintele din faza I (sarmatice) de la Tîrgşor se 
împarte, din punctul de vedere al tehnicii de execuţie şi al formelor, în două categorii. 
în prima categorie se înscriu oalele de dimensiuni mici cu buza subţire, înaltă ,  uşor 
răsfrîntă în afară şi umerii ridicaţi ; pîntecele vaselor este în general bombat (pl. 
XIV/2 ) .  Fundurile vaselor, în general masive, au un diametru mai mare decît dia
metrul gurii (pl. XI/2 ) ; unele funduri au tendinţa de reliefare spre exterior (pl. 
X/2 şi XI/2 ,3 ) .  Există şi vase al căror fund au un diametru mai mic decît diametru! 
gurii. Majoritatea oalelor din mormintele sarmatice au fost lucrate cu mîna dintr-o 
pastă impu�ă , care conţine pămînt amestecat cu pietric�le şi nisip. Arderea vaselor, 
incompletă , s-a făcut în cuptoare primitive. Vasele, extrem de friabile, au pe pereţii 
exteriori urme de crustă din materii organice, ca rezultat al folosirii lor pe vatră. 

Din categoria vaselor lucrate la roată au fost gă site pînă în prezent doar două 
vase : primul, un urcior provenit din M. 253 şi al doilea, o oală -borcan din M. 196. 
Urciorul, fără· ornament, a fost lucrat la roată dintr-o pastă bine aleasă,  cretoasă 
la pipăit, arsă uniform, de culoare cenuşie (pl. XV /6 ) . El are gura rotundă, buza 
scundă, rotunjită in partea superioară şi evazată înspre exterior. Sub buză a fost 
realizată de olar o nervură, de la care începe gîtul urciorului, de formă circulară şi 
scurt în raport cu pîntecele vasului. Pîntecele urciorului are formă bitronconică şi 
se închide cu un fund inelar. Toarta, lată şi prevăzută cu o adîncitură longitudinală 
pe faţa exterioară, pleacă din buza vasului şi se închide în regiunea de mijloc a pîn
tecelui. 
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Ceramica din mormintele sarmatice de la Tirgşor este în general lipsită de orna
mente. Doar două vase au buzele uşor crestate în partea superioară (pl. XIV/2 ) .  
Din punctul de vedere al tehnicii de execuţie şi  al ornamentării, atrage atenţia în 
mod deosebit vasul din M. 184, pe al cărui umăr au fost realizate patru gurguie. 

O trăsătură a necropolei sarmatice de la Tîrgşor este constituită de prezenţa 
în morminte a cîte unui vas. ln două cazuri au fost depuse cîte două vase (M. 196 
şi M. 198) .  Vasele au fost gă site fie în dreptul craniului, fie în dreptul picioarelor. 
Ele se aflau în poziţie culcată sau a plecată . 

Cele mai apropiate analogii ale ceramicii sarmatice din necropola de la Tîrgşor 
pot fi fă cute cu ceramica din necropolele sarmatice din sudul şi estul Munteniei 8• 
Apropieri se mai pot face şi cu vasele din cimitirele sarmatice de la Probota 9, Bo
cani 10 şi,  mai ales, cu cele din nordul Mării Negre 11 • 

După formă, tehnică şi ornamente, ceramica din mormintele sarmatice de la 
Tîrgşor se datează către mijlocul şi a doua jumătate a secolului al III-lea e.n. Aceas
ta nu înseamnă că nu există şi unele forme lucrate cu mîna care amintesc de o tra
diţie mai timpurie 12• Cît priveşte urciorul de la Tirgşor, acesta se plasează ,  prin forma 
şi tehnica sa de execuţie, la mijlocul secolului al III-lea e.n. 

Rădăcinile ceramicii lucrate cu mîna din necropola de la Tîrgşor trebuie cău
tate în regiunile din nordul Mării Negre. Este adevărat că, în contactul cu populaţia 
locală de aici, triburile sarmatice au preluat unele forme şi ornamente. Numai aşa se 
poate explica prezenţa vasului cu gurguie pe umeri în M. 184. Tot aceeaşi explicaţie 
o dăm şi urciorului din M. 253 (pl. CXL/3 ), care, prin forma şi tehnica sa, nu poate fi 
atribuit unor ateliere sarmatice. Forma sa indică o tradiţie romană. El a ajuns, 
probabil, la sarmaţi prin mijlocirea carpilor sau a dacilor liberi din Muntenia. 

Împrejurarea că în cimitirul sarmatic de la Tîrgşor există foarte puţine elemente 
daco-getice duce la concluzia că triburile care s-au înmormîntat aici vin dintr-o regiune 
în care nu au avut contact prea strîns cu populaţia carpo-dacică13• De asemenea lipsa 
elementelor Cerneahov-Sîntana de Mureş se explică prin lipsa unor legături în regiu
nile de baştină între triburile sarmatice şi purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de 
Mureş. 

FUSAIOLE. Pînă în momentul de faţă au fost descoperite doar trei exemplare, 
în M. 184, M. 198 şi M. 200. Cele din ultimele două morminte nu au putut fi recupe
rate, datorită proastei conservări. Fusaiola din M. 184 se afla lipită de humerusul 
stîng, cea din M. 200 se afla sub oasele palmei drepte, iar fusaiola din M. 198 zăcea 
la cîţiva centimetri depă.rtare spre est de femurul stîng. !n privinţa poziţiei fusaiolelor 

8 Pentru regiunea de est a Munteniei, vezi 
1. T. Dragomir, Raport asupra săpăturilor Intre
prinse la Largu, r. Filimon Slrbu, reg. Galaţi, In 
Materiale, V, p. 479, fig. 5/2, 4. Tot In regiunea de 
est a Munteniei au fost descoperite morminte 
sarmatice Intr-un turnul la Smeieni, r. Buzău, 
cercetate de Victor 1 .  Teodorescu. Materialele 
aparţinlnd descoperirilor sarmatice din sudul Mun
teniei sint majoritatea inedite şi depozitate Ia 
Muzeul raional din Olteniţa. Săpăturile au fost 
executate de către Sebastian Morintz. 

8 Materiale inedite descoperite de către Nicolae 
şi Emilia Zaharia de la Muzeul de i storie al Mol
dovei-Iaşi. 

1° G. B. Feodorov, K eonpocy o cap.Mamcnoii 
ny.n,�>mype 6 Mo.!Waeuu, In "Hseecmu,R, .Mo.!Waec-

noeo ffiu.n,ua.n,a AnaEie.Muu nayn CCCP", Chişinău, 
1 956, nr. 4 (31), p. 59, fig. 8/2 - 9 ; idem, Hace.n,enue 
Jlpymcno-PnecmpoBcnoeo .Me�Eiypl!'tM, In M.I.A . ,  
1 960, 89, p.  346, tab!. 40/6,10 ; p.  348, tab!. 
42/9,10 ; p. 351 , tab!. 45/1 .  

· 
11 M. 1. Viazmitina ş.a.,  op. cit., p. 42, fig. 

26/7 ; p.  76, fig. 62/6 ; p.  85, fig. 68/14. 
12 Este vorba de ceramica lucrată cu mina 

care nu suferă transformări prea mari faţă de 
cea din aşezările şi necropolele timpurii din nordul 
Mării Negre. 

18 După părerea noastră, pătrunderea sarmaţilor 
In regiunile de la Dunărea de Jos s-a desfăşurat In 
mai multe etape. In acest sens, sint interesante de 
urmărit grupurile care au folosit cimitirele plane, 
faţă de cele care lşi lngropau morţii In tumuli. 
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în mormintele sarmatice . nu se poate stabili o regulă . Toate aveau forma tronconicil . 
Nici una dintre ele nu era ornamentată.  Fusaiolele tronconice îşi gă.sesc analogii 
intr-o serie întreagă de necropole sarmatice 14• De altfel, fusaiolele tronconice sint 
foarte frecvente în necropolele sarmatice din secolul al III-lea e.n. ln general, acest 
tip de fusaiolă este preferat de populaţia sarmatică . 

OGLINZI. Pînă acum au fost descoperite trei exemplare, aflate in M. 184, 
M. 198 şi M. 200. Oglinda din M. 184 zăcea lîngă vertebrele dorsale cu partea 
ornamentată in sus, mînerul fiind orientat in direcţia craniului. Oglinda din M. 198 
a- fost descoperită in stînga bazinului, cu ornamentul în sus şi mînerul orientat în 
direcţia scheletului. Ultima oglindă şi cel mai bine pă strată a fost găsită în apropierea 
claviculei stingi din M. 200. Ea avea mînerul orientat înspre bazin, cu partea orna
mentată în sus. Oglinzile sînt din metal alb. De menţionat că cea din M. 200 este 
acoperită cu un aliaj metalic de culoare neagră lucioasă 15• Oglinzile sarmatice au 
formă rotundă şi sînt prevăzute cu un mîner perforat. Diametru! primelor două 
oglinzi este de 4,5 cm, jar diametru! celei de-a treia de 3 ,5 cm (pl. XII/3) .  Ele au 
fost turnate în tipare 16 din lut. Oglinzile sînt prevăzute pe una din feţe, în zona 
marginală , cu o nervură proeminentă, care mărgineşte şi mînerul lor. Nervura despre 
care este vorba încadrează intotdeauna şi ornamentul central. Oglinda din M. 184 
are un ornament reprezentat de o tamga în forma literei H culcate. Starea de conser
vare proastă a oglinzii din M. 1 98 nu permite reconstituirea decorului. Din aceasta 
se mai păstrează două nituri dispuse în partea inferioară a mîneruluj (pl. X/4) .  A 
treia (pl. XII/3 ) are ca ornament în partea centrală o protuberanţă încadrată la. rîndul 
ei de trei semicercuri, ale căror capete deschise se unesc cu nervura marginală.  Două 
din semicercuri au în cîmpul lor patru linii reliefate, paralele, care cad perpendicular 
pe nervura marginală . Cîmpul celui de-al treilea este brăzdat de şa se asemenea nervuri. 

Două dintre oglinzi au fost sparte ritual din vechime, în timp ce a treia (pl. 
XII/3) se păstrează jntr-o stare de conservare foarte bună . Dat fiind că s-au găsit 
toate bucăţile oglinzilor sparte, este de presupus că spargerea ritua.lă s-a fă cut chiar 
în morminte 17 . 

Oglinzile de la Tirgşor au analogii cu alte exemplare descoperite în necropolele 
carpice şi în cele sarmatice. Cea din M. 184 (pl. X/6 ) ,  ornamentată cu tamga în forma 
literei H, se aseamănă în ce priveşte forma, tehnica de e�ecuţie, materialul şi orna
mentul cu unele exemplare din necropolele de incineraţie de la Virtişcoiu 18 şi Pă
dureni 19• Acestea din urma sînt datatr în secolul al III-lea e.n . .Acelaşi tip de oglindă 
a fost descoperit şi în mormintele sa.rma.tice de la Şendreni20 <Jatate, după părerea 

u G. B. Feodorov, op. cit., p. 58, fig. 7. Exem
plare asemănătoare au fost descoperite la Probota 
de către Nicolae şi Emilia Zaharia şi In necropo
lele sarmatice din raionul Olteniţa, cercetate de 
Sebastian Morintz. Vezi şi  Eugenia Zaharia, 
Morminte sarmatice descoperite la Cioinagi In 
19 49, r. Tg.-Bereşti, reg. Galaţi, In Materiale, V, 
p. 899, fig. 2/3. 

1 s  Oglinzi de acest tip au fost descoperite mai 
ales In mormintele carpice de la Pădureni, cerce
tate de Sebastian Morintz şi Gh. Bichir. 

u Un tipar de lut pentru turnat oglinzi a fost 
descoperit In aşezarea de la Militari-Bucureşti, 
datată ln secolul al I I I-lea e.n. Informaţie primită 
de la Vlad Zirra. 

17 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 901 ,  afirmă eă. 

oglinda a fost "aşezată spartă In mormint". La 
Tlrgşor nu poate fi vorba de spargerea rituală a 
oglinzilor In afara mormintelor, deoarece bucăţile 
sint foarte miei (vezi M. 1 84) şi nederanjate din 
poziţia lor iniţială . 

18 Grigore Aniţescu, AntichiUI.ţi de la staţiu
nea Vlrti.�coi, in A. Arh., 1 1 1/3, 1 929, p.  16,  fig. 1 4 ; 
p. 1 7, fig. 1 5 ; p. 18 ,  fig. 19 ; p. 19,  fig. 22 ; p. 20, 
fig. 23. 

19 Oglinzile la care ne referim slnt expuse In 
Muzeul raional de la Focşani şi provin din săpă
turile de la Pădureni lntreprinse de către Sebas
tian Morintz şi  Gh. Bichir. 

2o Materialul este inedit şi ne-a fost pus la dis
poziţie pentru studiu de către 1. T. Dragomir de 
la Muzeul regional din Galaţi. 
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noastră , tot în secolul al III-lea e.n . 21• Oglinda din l\1. 200 (pl. XII/3 ) are analogii 
pînă la identitate, cu exemplare descoperite la r�argu 22• Materialul ceramic şi întreg 
inventarul descoperit la Largu se datea.ză în secolul al III-lea e.n. 23• 

CATARAME. Au fost descoperite patru piese, dintre care două din fier în M. 1 48 
şi M. 1 98 (pl. XI /4 ) şi două din fier şi bronz în M. 205 (pl. XIII/3 ) .  Ca forme se deta
şează două tipuri mai interesante, şi anume : catarama cu verigă circulară (pl. Xl/4 ) 
şi catarama cu verigă semiovală şi cu bara de fixare a spinului dreaptă (pl. XIII/3) .  
La execuţia cataramelor au fost folosite procedee tehnice simple. Spre exemplu , 
una dintre catarama (pl. XI/4 ) a fost lucrată prin ciocănire dintr-o bară de fier rotundă 
in secţiune. Capetele ascuţite şi subţiate, după ce au fost apropiate, au fost sudate cu 
ciocanul. Spinul, realizat dintr-o ba.ră de fier rotundă in secţiune, a fost răsucit cu 
un capăt pe verigă . Celălalt capăt a fost ascuţit prin ciocănire. Catarama la care ne 
referim a fost găsită lipită de humerusul sting din M. 1 98 ,  cu spinul de inchidere 
orientat în direcţia est. Din rîndul cataramelor din categoria a doua, deicoperite 
toate în regiunea picioarelor (M. 148 şi M. 205 ) ,  se detaşează două tipuri : a) cataramă 
cu verigă simplă (pl. XI/4) ; b) cataramă cu placă . Cele două catarame descoperite 
în M. 205 au fost executate din cite o verigă de bronz, iar spinul dintr-o bară din 
fier. Catarama din M. 148 are atît veriga, cît şi spinul din fier. în plus, aceeaşi 
cataramă este prevăzută cu o placă de fier; îndoită şi prinsă în partea centrală cu un 
nit în vederea fixării curelei. Această cataramă era însoţită de piese auxiliare (plă
cuţe), care serYeau la sistemul de încheiere a incălţămintei. Asemenea plăcuţe au 
fost descoperite recent în necropolele sarmatice de pe linia Dunării, ca cele de la 
Olteniţa 24 şi Oinac-Giurgiu25• Analogii se mai pot găsi la Largu 26 şi la Smeieni 27 • 

Plăcuţele au o lungime de 5 cm şi o lăţime de circa 1 cm. Unul dintre capete 
este rotunjit, iar celălalt drept şi prevăzut cu o gaură de formă rectangulară. Prin 
gaură era petrecută limba unei alte plăcuţe, aceasta fiind fixată, după îndoire, printr
un nit de bronz. Lungimea celei de-a doua plăcuţe este de 1,5 cm. Pe una dintre 
ele se păstrau urmele unei materii organice, provenind probabil de la cureaua care 
lega placa de broriz de eataramă. Este interesant de subliniat că exemplare asemă
nătoare au fost descoperite şi in cimitirul de incineraţie de la Pădureni. Deşi 
aceste piese sînt caracteristice populaţiilor carmatice, ele au fost insuşite şi de 
unele triburi carpice 28• Oarpii le vor fi imprumutat de la sarmaţi în vremurile 
şi in regiunile de contact cu aceştia. 

În încheiere, subliniem că atît în mormintele sarmatice, cit şi in cele carpice 
cataramele şi plăcuţele prezentate se datează in secolul al III-lea e.n. 29• De altfel, 
în aceeaşi vreme se datează şi plăcuţele descoperite în mormintele carpice. 

21 Majoritatea inventarului descoperit aici 
poate fi datat In secolul al III-lea e.n. 

22 I. T. Dragomir, Săpăturile In/reprinse la 
Largu, In Materiale, V, p. 478, fig. 4/10. 

28 1 .  T. Dragomir datează larg In secolele 
I I I - IV e.n. mormintele de la Largu. După pă
rerea noastră, atit ceramica, clt  şi restul inventa
ruJul aparţinlnd mormintelor de la Largu nu ne 
permit să  le datăm mai tirziu de sflrşitul secolului 
al I I I-lea e.n.  

u Informaţie primită de la Sebastian Morinlz. 
26 Idem. 
ze 1. T. Dragomir, op. cit., p. 480, fig. 6/3 -4. 

4 .  - T1r8'oor 

27 Informaţie primită de Ia Victor 1. Teodo-
rescu. 

28 Plăcuţele la care ne referim au fost Impru
mutate de că tre earpi de la sarmaţi, o dată cu 
oglinzile şi o serie de alte obiecte şi podoabe (pen
tru aceasta vezi necropolele de Ia Vlrlişcoiu şi 
Pădureni). 

28 Ele nu apar in mormintele din cultura Cer
neahov-Sintana de Mureş, iar In cele sarmatice şi 
carpice sint Intotdeauna asociate cu materiale 
databile In secolul al  I I I-lea e.n. Pe baza exem
plarului descoperit la Largu se poate reconstitui 
chipul In care erau folosite plăcuţele pentru cata
rame. 

Necropola sarmatică 
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CERCEI. La Tîrgşor au fost descoperite numai două perechi de cercei, în M. 184 
şi M. 198. În primul mormînt au fost gă siţi doi cercei din bronz, iar în celălalt doi 
cercei din argint de calitate inferioară . Cerceii din bronz (p. X/5 -6) ,  lucraţi dintr-o 
sîrmă rotundă în secţiune, au formă ovală . De fiecare dată, unul din capete este 
prevăzut cu o buclă de inchidere, iar celălalt capăt cu un cîrlig. Bucla de închidere 
este încheiată prin ră sucirea capătului sîrmei la unul din cercei de patru ori, iar la 
altul de şapte ori (pl. X/5 - 6  ). Cerceii din argint (pl. XI/8 -9)  au fost lucraţi dintr-o 
sîrmă de argint, rectangulară în secţiune şi torsionată de la dreapta spre stînga. 
Unul din capete se termină printr-un cîrlig, iar celălalt este subţiat şi lăţit prin cio
că nire. Capătul lăţit se termină printr-o îndoitură, care realizează orificiul de închi
dere al cercelului. Pe partea lăţită a cercelului era aplicată o casetă de forma seminţei 
de floarea-soarelui. Fundul casetei este constituit de o placă subţire din argint, în 
timp ce marginea este zimţată şi terminată printr-o ramă subţire neornamentată 
(pl. XI/8 -9) .  Casetele constituiau lă caşul unor pietre semipreţioase, din sticlă de 
culoare brună-violacee. 

Cerceii de la Tîrgşor îşi găsesc analogii în cultura materială a populaţiilor din 
secolul al III-lea e.n. de pe teritoriul R .P.H. Cerceii din bronz se reîntîlnesc în des
coperirile atribuite sarmaţilor 30 şi carpilor 31 din secolul al III-lea e.n. atît in Mol
dova, cît şi în Muntenia. Cercei din argint de felul celor descrişi mai sus se întîl
nesc în necropola. sarmatică de la Probota 32 din nord-estul Moldovei, la Şendreni 33, 
în sudul Moldovei, iar pe linia Dunării la Olteniţa 34• Un asemenea cercei a apărut 
într-un mormînt sarmatic descoperit în comuna Bogdana 35, pe malurile rîului Urlui.  
În toate necropolele citate, cerceii la care ne-am referit sînt data ţi în secolele II 
III e.n. 

Nu ne scapă din vedere că asemenea cercei nu apar în necropolele de tip ('er
neahov-Sîntana de Mureş . 

MĂRGELE. Majoritatea mărgelelor sînt din sticlă . Nu lipsesc însă nici mărgelele 
din coral, cornalină , chihlimbar sau coral pisat amestecat cu sticlă . În mormintele 
sarmatice de la Tîrgşor, mărgelele au fost descoperite în regiunea gîtului,  sub bărbie 
în M. 181 şi M. 198 (pl. X/1 şi XI/1 ), la picioare in M. 184, M. 198, M. 200, M. 253 
şi M. 267 (pl. X/1 şi XII/1 ), sau în regiunea bazinului in M. 253 şi M. 267 (pl. XV/1 
şi XVI/1 ). La Tîrgşor se întîlnesc numeroase şi variate tipuri de mărgele. 

Mărgelele pastilate plate au diametrul de 1 cm. Majoritatea lor au fost lucrate 
din lapislazuli albastru deschis ; mai rar apar şi mă rgele colorate în cafeniu (pl. X/8) .  
în această categorie intră şi mărgelele de cornalină , lucrate în aceeaşi tehnică (pl. 
X/8) .  Majoritatea mărgelelor de lapislazuli au fost descoperite în şiraguri situate sub 
bărbie. Aceste şiraguri conţineau şi mărgele roşiatice din coral, de formă tubulară 
(pl. X/8), şi mărgele din sticlă verde, de asemenea tubulare (pl. X/8).  În sfîrşit, 
aceleaşi şiraguri mai conţineau mărgele poliedrice din cornalină şi sticlă (pl. X/8). 
Mărgelele poliedrice au 12 faţete (pl. X/8) .  

Un alt tip este reprezentat de mărgele din cornalină cu şase faţete 36 (pl. X/8 ) .  
De  asemenea există mărgele cu şase faţete de  sticlă albă (pl. X/8) şi din sticlă albastră-

80 Radu Vulpe, Săpălurile de la Poieneşli din 
1949, In Materiale, I, p. 408, fig. 329 ; p. 414,  fig. 
342/6,7 şi p.  415 ,  fig. 343/2, cu deosebirea că exem
plarele de la Poieneşti citate de noi sint din argint. 
PeiJtru cerceii din bronz vezi p. 357, fig. 1 94/3. 81 Ibidem, p. 389, fig. 277/4 - 5. Exemplarul 
din M. 254 de incineraţie este deosebit lnsă ca 
formă de cele sarmatice de la Poieneşti şi Tlrgşor. 

32 Informaţii primite de la Nicolae şi Emilia 
Zaharia. 8a Informaţii primite de la 1. T. Dragomir. 

a' Informaţii primite de la Sebastian Morintz. 
as Informaţii primi te  de la pr. Ion Spiru. · 
38 Cunoscut destul de timpuriu In necropola 

de la Isaccea-Dobrogea. Informaţie primită de la 
Expectatus Bujor. 
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alburie (pl. X/8) .  Foarte rar apare şi tipul mărgelei ovoidale poleite cu foiţă, de aur 
(pl. XI/5 ) .  Mărgelele din cbihlimbar rotunde (pl. X/7 şi XI/5 ) se găsesc cel mai adesea 
în regiunea bazinului şi la picioare (M. 253 ) (pl. XV/2 ,3 ) .  

Cele mai multe mărgele care iniţial formau şiraguri de  cîte 4 -5 m lungime, 
gă site numai în regiunea picioarelor, au forma ovală şi sînt lucrate din sticlă sau 
coral pisat amestecat cu sticlă 37• S-a observat că mărgelele erau înfă şurate in partea 
inferioară a tibiilor şi peroneelor. Ele au fost găsite de cele mai multe ori grupate 
după culoare. Spre exemplu, in M. 184 predominau mărgele verzi şi galbene (şi 
cîteva din coral pisat amestecat cu sticlă de culoare albă-gălbuie),  in M. 198 predo
minau aceleaşi culori, însoţite de data aceasta de mărgele de culoare roşie ; în sfîr
şit, in M. 253 au fost descoperite numeroase mărgele rotunde din sticlă , acoperite cu 
foiţă de aur şi argint, alternînd în şirag cu altele verzi, galbene şi roşii. 

Mărgelele din mormintele sarmatice de la Tîrgşor îşi găsesc cele mai apropiate 
analogii in necropolele sarmatice şi carpice din Moldova şi Muntenia. Astfel mărgelele 
pastilate din lapislazuli sînt întilnite in necropolele de pe linia Dunării 38 , în cele 
din estul Munteniei 39 şi în cimitirele din Moldova 40• Acest tip de mărgele a fost 
preluat şi de unele triburi carpice 41, prin intermediul cărora au pătruns pînă in 
Transilvania 42• 

Mărgelele tubulare din coral, insuşite de asemenea de unele triburi carpice 43 
sînt prezente in necropolele sarmatice din Muntenia 44 şi Moldova "'· Ele sînt carac
teristice sarmaţilor din perioada timpurie şi au fost aduse la noi din regiunile răsă 
ritene 46 •  

Mărgelele poliedrice din cornalină şi  sticlă, mai rar întîlnite la. sarmaţi, provin 
probabil din centrele de producţie romană . Asemenea mărgele se găsesc frecvent in 
necropolele romane din Dobrogea, spre exemplu la Jsaccea 47 şi Constanţa 48• 

Mărgelele rotunde din sticlă sau coral pisat amestecat cu sticlă, cu sau fără 
foiţă de aur, sînt caracteristice numai sarmaţilor, indiferent dacă la origine provin 
tot din oficinele romane. 

Este interesant de subliniat că mărgelele sarmatice descoperite la Tîrgşor 
nu se întîlnesc în mormintele din cultura Cerneabov-Sintana de Mureş. Excepţie 
fac doar m[ rgelele poliedrice din sticlă , faţetate, de culoare albastră , şi mărgelele din 
cornalină, faţetate. 

87 Atribuite de B. Mitrea mormintelor de inci
neraţie de la Poleneştl In Istoria Romdniei, voi. 1, 
p. 645, fig. 8. R. Vulpe le prezintă ca fiind desco
perile In mormintele de lnhumaţie (sarmatice). 
Vezi R. Vulpe, Poieneşli, p. 357, fig. 1 95 (M. 130), 
şi p.  408, fig. 330 (M. 332). In legătură cu această 
practică pentru morminte mai timpurii, datind 
dinainte de era noastră, vezi D. B. Şelov, He�>ponoJ!b 
Tanauca, In M./.A. ,  Moscova, 1961,  nr. 82, p. 10, 
M.  9 ; pentru morminte mai tirzii, vezi M. Parducz, 
Beitriige zur Geschichte der Sarmaten in Vngarn 
im II und II 1 Jahrhundert, In A ela Archaeologica 
Academiae Scienliarum Hrmgaricae, Budapesta, 
1956, 7, pl. XXII/1.  88 In necropolele sarmatice din r. Olteniţa 
(informaţii Sebastian Morinlz). 

ae In legătură cu mărgelele pastilate, vezi Se
bastian Morintz, Citeva probleme ale populaţiei 
sarmatice din Muntenia şi Moldova In legălurd 
cu un mormint de la Focşani, In Dacia, n.s., t. I II, 
1 959, p.  452 - 47 1 ,  fig. 5/5 ; tot aici au fost grupate 

de autor majoritatea descoperirilor de pe teritoriul 
R.P.R. 

'0 In necropola de la Probota (informaţie 
primită de la Nicolae şi Emi!ia Zaharia). La Bocani, 
In R.S.S.  Moldovenească , vezi G. B. Feodorov, 
op. cit . ,  p. 52, fig. 4/3. 

41 1 .  L. Neagu, Staţiunea barbară de la Vtrlişcoi, 
In A. Arh. ,  I I I, 1930, 5 - 6, p. 47, fig. 4 /3. 

43 La Soporul de Clmpie, Intr-un mormint de 
incineraţie (informaţie primită de la D. Protase). 

u R. Vulpe, op. cit., p. 356, fig. 190/10, 13 .  
. " In necropolele din raionul Olteniţa (informaţii 

Sebastian Morintz). 
u La Probota (informaţii Nicolae şi Emilia 

Zaharia) şi In mormintul de la Focşani ; vezi 
Sebastian Morintz, op. cit., p. 457, fig. 5/8. 

'6 M. 1. Viazmitina ş. a . ,  op. cit.,  p. 50, fig. 34/19. 
'7 Informaţii primite de la Expectatus Bujor 

(necropola de la Isaccea, material inedit). 
48 Informaţii primite de la Vasile Barbu (ne

cropola de la Tomis, material inedit). 
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DIVERSE. Şiragul de mărgele descoperite în M. 184 conţinea. un pandantiv din 
bronz, de formă semiluna.ră (pl. X/9) ,  executat cu ajutorul unui tipar. Capetele lui 
uşor rotunjite sînt aduse puternic înspre interior. Pa.nda.ntivul era. prevăzut cu o 
a.găţătoa.re perforată pe direcţia verigii. în groapa. M. 194 a. fost descoperit un clo
poţel din tablă de bronz de formă conoidală (pl. XII/4) ,  cu gura largă şi pereţii 
uşor arcuiţi. Limba clopoţelului este din fier. Ea este susţinută de un inel din sîrmă 
de cupru, care formează o buclă rotundă pentru suspensie. 

Din inventarul M. 205 provine o placă de bronz de formă circulară, străbătută 
prin mijloc cu un nit (pl. XIII/5 ) .  Ea a fost descoperită în regiunea picioarelor. 

în M. 253 a fost descoperită , în regiunea. ba.zinului scheletului, o verigă de 
argint de calitate inferioară. Aceasta are capetele subţiate şi rotunjite (pl. XV /5 ) .  
Veriga zăcea între mai multe mărgele din chihlimbar de formă discoidală ş i  mărgele 
pastilate. Probabil că ea reprezenta. pandantivul şiragului de mărgele. 

Seria. obiectelor şi podoabelor din metal descoperite în necropola sarmatică 
de la Tîrgşor se încheie cu o fibulă şi un pinten din fier. 

Fibula a fost descoperită în regiunea claviculei stîngi din M. 198. Deşi este 
prost conservată, se poate observa că are arcul lat şi inalt, terminat în partea supe
rioară cu o porta.gra.fă înaltă ; partea opusă a fibulei este lată şi are pe mijloc un ac 
de fier păstrat în stare fragmentară (pl. XI/7 ) .  Această fibulă , analogă celor din 
bronz descoperite în necropola sarmatică de la Probota. şi celor din raionul Olteniţa, 
se datează în secolul al III-lea. e.n. 49• 

Pintenul din fier a fost descoperit laolaltă cu două catarame lîngă laba picioru
lui stîng al scheletului din M. 205. El este compus dintr-o bară semicirculară, prevă
zută pe partea convexă, la mijloc, cu un ghimpe de formă conoidală . Pintenul de la 
Tîrgşor, păstrat într-o stare rea de conservare, are analogii cu pintenii descoperiţi 
în aşezările şi cimitirele culturii Pşevorsk 60• 

Ţinînd seama numai de observaţiile stratigrafice, necropola sarmatică de la 
Tîrgşor se datează larg in secolul al III-lea e.n. şi nu mai tirziu. Aşa se explică de 
ce în majoritatea mormintelor se găsesc fragmente ceramice din comuna primitivă 
şi din nivelul de locuire din epoca stăpînirii romane, dar nu şi fragmente cera.'mice 
aparţinînd culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. Datarea in secolul al III-lea e.n. a 
necropolei sarmatice este definită şi de împrejurarea că unei serii de morminte (M. 184, 
M. 200, M. 261 , M. 253, M. 267 etc.)  i se suprapun morminte de incineraţie şi înhu
maţie aparţinînd purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana. În cele ce urmează, ne 
propunem să aducem cîteva precizări care vor contribui la restrîngerea datării in 
secolul al III-lea e.n. a necropolei sarmatice. 

Materialul ceramic descoperit la Tîrgşor, şi in special cel lucrat cu mîna, are 
analogii cu materialul ceramic găsit in necropolele de la Bocani, Probota, Largu şi in 
cele din raionul Olteniţa, datate in secolul al III-lea e.n. 51• Urciorul cenuşiu din 
M. 253 , de vădită factură romană , preluat de sarmaţi poate prin filieră carpică , nu 
poate fi datat în secolul a.l IV-lea e.n.,  dar nici in secolul al II-lea e.n. 52• 

ta Pcnlru teritoriul R.P.R.  nu cunoaştem lncă 
morminte din cultura Cerneahov-Sintana de Mureş 
cu fi bule cu porlagrafă In altă . 

60 Stanislaw Jasnoz, Cmentarzysko z okresu 
pozno-laUnskiego i rzymskiego w Wymyslowie, in 
Fontes Praehislorici, voi. I I, 1951 , Poznan, p. 53, 
fig. 39/24, şi p. 1 1 6, fig. 153/8 - 9 ; pentru cultura 
Cerncahov vezi E. A. Simonovici, Ila.MAmuu,;;u 

lfepUAXo6cKou KY.!tbmypbl cmenuoeo IIoauenpo6bA, 
in S.A. ,  XX IV, 1955, p. 298, fig. 1 3/10. 

61 In cuprinsul necropolelor amintite nu apare 
nici un vas databil in secolul al IV-lea e.n. 

62 Urciorul Ia care ne referim nu-şi găseşte 
analogii in materialul ceramic din culturile Lipiţa 
şi Poiana şi nici in cultura Cerneahov-Sintana 
de Mureş. 
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Fibula. din fier din M. 198, cu portagrafa inaltă şi cu articulaţia sa in sistem 
balama, nu poate să dateze de asemenea decit de la mijlocul secolului al III-lea e.n.63 •  

Oglinda din metal alb cu tamgil. redind forma literei H nu ne  îngăduie să 
datăm mormintul in care a apărut oglinda mai tîrziu de sfîrşitul secolului al III-lea 
e.n. în acelaşi timp, acest tip de oglindă nu se întîlneşte nici în secolul al II-lea 
e.n. 64, in schimb, este frecvent in necropolele de incineraţie carpice de la Vîrtişcoiu 
şi Pădureni 66• 

Prezenţa cerceilor de bronz cu veriga rotundă, care au analogii în necropola 
sarmatică de la Poieneşti 66, precum şi cei din argint cu veriga rectangulară, în secţiune 
şi torsionată, care au analogii în necropolele de la Probota 67' Şendreni 68, Olteniţa 69, 
constituie alte elemente pentru datarea necropolei sarmatice de la Tîrgşor în secolul 
al III-lea e.n. 

Către aceeaşi datare ne duc şi mărgelele din lapislazuli, discoidale, care îşi găsesc 
analogii în mărgelele din mormîntul de la Focşani 60 şi în mormintele sarmatice de 
la. Căscioarele-Olteniţa 6\ Probota 62, Bocani 63, precum şi in mormintele de incine
raţie carpice de la Vîrtişcoiu. 

La toate acestea se adaugă, clopoţelul din M. 194, plăcuţele-anexe pentru încăl
ţăminte din M. 148, mărgelele rotunde din sticlă şi coral pisat, atît de frecvente in 
necropola sarmatică de la Poieneşti, astragalele 6' de miel din M. 196, caracteristice 
lumii sarmatice şi carpice din secolul al III-lea e.n. Obiectele şi podoabele amintite 
nu apar niciodată în necropolele de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

Din cele expuse reiese că mormintele sarmatice de la Tîrgşor, judecate din punct 
de vedere stratigrafic şi în funcţie de restul necropolelor sarmatice şi carpice, pot fi 
datate la mijlocul şi în a doua. jumătate a secolului al III-lea e.n. 

Ga Fibula din M. 198 de la Tlrgşor !şi găseşte 
oarecare analogii In necropolele de Ia Căscioarele, 
r. Olteniţa, şi Bocani, R. S.S. Moldovenească, 
ambele datate In secolul al I II-lea e.n. 

6' Nu cunoaştem plnă In prezent oglinda cu 
tamga redind forma literei H ca fiind mai timpurie 
de secolul al I I I-lea e.n. In cuprinsul mormintelor 
sarmatice descoperite In ţara noastră. 

66 ln necropolele amintite, tipul de oglindă 
menţionat se asociază cu material ceramic şi po
doabe datind din secolul al III-lea e.n. 

68 Vezi nota 30 şi 3 1 .  
6 7  V ezi nota 32. 
68 Vezi nota 33. 
68 Vezi nota 34 şi 35. 
80 Vezi Sebastian Morintz, op. cit. 
81 Informaţii primite de Ia Sebastian Morintz. 
82 Informaţii de la Nicolae şi Emilia Zaharia. 
83 G. B. Feodorov, op. cit., In "HaoecmuR 

MoJtuaoc�rozo ţfiuAuaJta A��:aue.Muu Hay��: CCCP" , 
nr. 4 (31 ), Chişinău, 1 956, fig. 4 .  

84 Ibidem, p.  5 8 ,  fig. 7. 
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Ne cropo la de incineraţie geto -dacică de la sfîrşitul 
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Din numărul de 110 morminte de incineraţie cercetate pînă in prezent in 
necropola de la Tirgşor, se detaşează cîteva care, prin poziţia lor in teren, prin forma 
vaselor, a inventarului, şi mai ales prin practica rituală, nu pot fi atribuite decît 
populaţiei locale de la sfirşitul secolului al III-lea e.n. şi inceputul secolului al 
IV-lea e.n. 

Aceste morminte, constituind faza a II-a de înmormîntări, se plasează in colţul 
de est şi sud-est al incintei voievodale. Între necropola sarmatică şi cea din faza a 
II-a aparţinînd populaţiei locale nu există nici o legătură , nici in ceea ce priveşte 
inventarul şi nici în ceea ce priveşte ritul. De altfel, necropola populaţiei locale 
(din faza a II-a) a ocupat un teritoriu in cuprinsul căruia pînă in prezent nu au fost 
descoperite morminte sarmatice. l n  etapa aceasta a cercetărilor, nu se poate preciza 
cu certitudine care era raportul cronologic între cele două necropole. 

Din necropola fazei a II-a pînă în prezent au fost descoperite opt morminte 
de incineraţie (M. 16,  M. 21 , M. 22, M. 110, M. 147,  M. 268, M. 271 şi M. 272) .  

Gropile de morminte au forma ovală sau oval-alungită ; lipsesc cu desăvîrşire 
gropile rectangulare. Diametru! lor este de 0,50 x o, 70 m, iar adîncimea de la 0,20 
pînă la 0,80 m 65• Gropile au în general pereţii drepţi şi fundul albiat. Nici una dintre 
ele nu prezintă urme de purificare prin foc. ln schimb, în cîteva din ele se găseau 
bolovani de rîu. 

La Tîrgşor, pînă in prezent nu s-a găsit nici o urmă de rug. În unele morminte 
(M. 110 şi M. 268) au fost descoperite bucăţi mici de pămînt viu, arse puternic. Bucă
ţile de pămînt ars provin probabil din pereţii unor gropi de cremaţie şi au fost introduse 
în gropile de morminte o dată cu oasele calcinate, cărbunii şi cenuşa. 

Majoritatea urnelor erau umplute jumătate sau trei sferturi cu oase calcinate, 
cărbuni şi cenuşă . ln urne au fost introduse oase provenind de obicei de la toate 
membrele corpului omenesc. ln unele morminte, oasele calcinate cu cenuşa şi cărbunii 
respectivi au fost depuse şi in afara urnelor. Sugestivă în această privinţă este situa
ţia înregistrată cu prilejul cercetării M. 268. Urna acestui mormînt era plină cu oase 
calcinata şi acoperită cu o lespede de rîu. ln partea de nord a gropii se păstrau 
foarte multe oase, cărbuni şi cenuşă, depuse direct în groapă , desigur fiindcă nu 
încăpuseră în urnă. Cantitatea lor era destul de mare. Aşa se face că ele au fost găsite 
la o adîncime care porneşte de la nivelul buzei vasului şi pînă pe fundul gropii. 
Oasele calcinata din cuprinsul gropilor erau aduse, probabil, în vase adiacente. Pentru 

85 Mormintele situate Intre 0,60 şi 0,80 m se 
află In apropierea zidului de incintă, unde man-

taua de moloz a contribuit la creşterea nivelului. 
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lămurirea acestor chestiuni, ni se pare interesantă situaţia surprinsă cu prilejul cer
cetării M. 271 . Fundul urnei era adînc imprimat pe fundul gropii de mormînt. Î n  urnă 
au fost descoperite oase calcinate, acoperite cu un strat de lut curat. Cu acelaşi lut 
a fost astupată groapa mormîntului pînă la nivelul ecuatorului vasului. Deasupra. 
stratului de pă mînt curat au fost depuse în groapă oase calcinate cu cenuşă, pînă la 
nivelul umărului vasului. Ultimul strat de oase calcinate laolaltă cu urna, au fost 
acoperite din nou cu pămînt curat, provenit probabil din săparea gropii. Oasele din 
conţinutul gropii provin, probabil, din acelaşi schelet. Ele vor fi fost aduse de la 
locul de cremaţie într-un vas şi răsturnate în groapă ,  aceasta pentru că oasele nu au 
încăput în urna principală . 

Din studierea gropilor de morminte geto-dacice de la Tirgşor au fost desprinse 
trei tipuri de înmormîntări mai importante : 

I .  Oase umane calcinate depuse în urnă, fără capac (M. 22)  (pl. XVIII/3 ) .  
II. Oase umane calcinate depuse în urnă şi acoperite cu un fragment de vas, 

fie din fund, fie din pîntece (M. 16 şi M. 21)  (pl. XVII/1 şi XVIII/1 ) ;  
III. Oase calcina.te depuse în urnă şi acoperite cu o cărămidă (M. 110) (pl. 

XIX) sau cu piatră (M. 268) (pl. XXII/2 ) .  
Tipurile de înmormîntare prezentate îşi  găsesc analogii în necropolele dacilor 

liberi din Moldova 88 şi Transilvania 87• 
Cele mai apropiate legături ale mormintelor din această necropolă de la Tîrgşor 

pot fi făcute cu necropola de la Chilia 88, raionul Vedea, reg. Argeş, mai ales în ceea 
ce priveşte inventarul ceramic. 

N ecropola geto-dacică de la Tirgşor se aseamănă cu necropolele dacilor liberi 
şi ale carpilor şi din punctul de vedere al practicilor rituale, aşa cum se va vedea 
mai departe. 

Spre deosebire însă de mormintele caracteristice necropolelor atribuite dacilor 
liberi şi carpilor, la Tîrgşor s-a găsit şi un mormînt de incineraţie (M. 147)  cu arderea 
secundară a vaselor de ofrandă, fenomen străin 89 de practica rituală a populaţiei 
autohtone. în cazul de faţă este vorba, credem, de metisaj între autohtoni şi noii 
veniţi. 

MoRMINTUL 1 6. Incinerat ; - 1 ,1 0  m ;  groapă ovală, diametru! de 0,50 m x 0,55 m (pl. XVII) ; ln 
groapă, urnă cu capac, lucrată la roată din pastă cenuşie, fină, cu slip cenuşiu Inchis ; oala este uşor horn
bată, are marginea răsfrlntă In afară, terminată cu o buză teşită In exterior ; fundul masiv, reliefat puternic, 
executat cu neglijenţă ; umerii decoraţi cu linii lustruite, paralele şi oblice ; pe o parte a plntecelui, urme de 
oxid de fier. Capacul, reprezentat de un fund de vas, lucrat grosolan cu mina, din lut roşcat-cărămiziu ames
tecat cu nisip ; pereţii groşi ; aşezat cu fundul In gura urnei principale. In urnă, plnă la umărul vasului, oase 
umane calcinate amestecate cu cenuşă şi cărbuni ; In partea de vest a gropii, lipit de peretele urnei, un toporaş 
de fier (pl. XVII/3) ; tot aici, un cuţit de fier rupt ritual şi bucăţile depuse ln poziţie lncrucişată, alături de 
toporaş şi sprijinite de peretele urnei (pl. XVII/5). 

66 R.  Vulpe, Poieneşti, p.  214 - 506 ; Iulian 
Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porceşti, In  
Materiale, V I, p. 473 - 486 ; Sebastian Morintz 
şi Gh. Bichir, Săpăturile de la Pădureni, In Mate
riale, VI,  p. 487- 497. 87 Egon Diirner, R/imerzeilliche Dakische Brand
grăber aus Slntana-Arad, In Omagiu lui Constantin 
Daicoviciu cu prilejul Implinirii a 60 de ani, Bu
cureşti, 1 960, p.  155- 1 59. 88 Sebastian Morintz, Săpăturile de la Chilia, 
In Materiale, VII ,  p. 441 - 448. 

88 Această practică rituală este caracteristică 
necropolelor din cultura Pşevorsk, de unde va fi 
lnsuşită sau, mai exact, trecută In cultura Cernea
hov-Sintana de Mureş o dată cu pătrunderea tribu
rilor răsăritene ale acestei culturi, care, laolaltă 
cu purtă torii culturii Lipiţa, contribuie la naşterea 
culturii Cerneahov ; Gh. Diaconu, Probleme ale 
culturii Slntana-Cerneahov pe teritoriul R. P. R. 
In lumina săpături/ar de la Tlrgşor, In SCIV, 
an. X I I, nr. 1 961 /2, p. 273 - 287. 

Descrierea 
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I nventarul 
mormintelor 

o2 

MoRMÎNTUL 21 .  Incinerat ; - 0,40 m ;  groapă ovală, diametru! 0,45 m x 0,50 m ;  pe fundul gropii, 
oală piriformă cu gura In sus ; marginea, răsfrlntă puternic In afară, are buza teşită ; corpul vasului, bombat, 
se lngustează In partea inferioară, terminlndu-se cu un fund Ingust inelat. Vasul e lucrat Ia roată, din pastă 
fină, arsă uniform, de culoare cenuşie, cu slip, pe umăr cu două nervuri (pl. XVIU/2). Urna era acoperită 
cu un ciob cenuşiu, gros, aparţinlnd unui vas mare, lucrat la roată ; capacul spart In mai multe bucăţi 
(pl. XVI I I/1).  In urnă oase umane calcinate amestecate cu cărbuni şi cenuşă. Fără inventar. 

MoRMÎNTUL 22. Incinerat ;  - 0,35 m ;  groapă ovală, diametru! 0,45 m x 0,50 m. In groapă, oală 
!naltă cu gura In sus, In poziţie verticală ; marginea puţin răsfrlntă In afară ; corpul bombat, fundul plat, 
masiv este tras spre exterior. Urna este lucrată Ia roată (pl. XVIII/4), din pastă nisipoasă cu pietricele ; 
aspră la pipăit, culoare cenuşie, ardere uniformă ; pe umeri, In unele locuri, se păstrează pete din materii 
organice, indicind folosirea vasului In gospodărie ; tot aici, citeva incizii discontinue (pl. CXLV /5). In urnă, 
oase umane calcinate, cenuşă şi cărbuni ; obiect de bronz de formă rectangulară, descoperit Intre oasele 
calcinate din groapă, la nivelul umărului urnei (pl. XVIII/5) şi un anou din bronz (pl. XVIII/6). 

MoRMÎNTUL 1 10. lncinerat ; - 0,44 m ;  urnă cenuşie fină, lucrată la roată ; buza dreaptă, Inaltii ; 
corpul bombat, fundul inelar ; In regiunea de contact dintre umăr şi plntece, o nervură (pl. XIX/1).  Oase 
calcinate, cărbuni şi cenuşă atit In urnă, cit şi In afara ei. In loc de capac a fost folosit un fragment dintr-o 
cărămidă romană ; Ungă urnă, In groapă, Intre oasele calcinate, un inel-cercei de bronz, trecut prin foc 
(pl. X IX/2) ; tot aici, o mărgică din sticlă albă, deformată din cauza focului (pl. X IX/3). 

MoRMiNTUL 147. Incinerat ; - 0,54 m (pl. CLXXI I I/1 ,2) ; oală aplecată puţin Inspre sud-est, cu 
gura joasă, teşită, plntecele bombat, Inceput de inel pe fund ; ornamentată In partea superioară a ptntecelui 
cu rozete realizate cu rotiţa dinţată (pl . XX/1) ; tn afara urnei, lipit de peretele ei, un umbo cu fundul 
conle, buza lată şi dreaptă (pl. XXI/1). Sub urnă, Intr-un mediu bogat de oase calcinate, o monedă romană 
de la Impăratul Septimiu Sever ; tot aici un miner de scut (pl. XXI/2). Deasupra urnei, citeva oase umane 
calcinate şi următoarele fragmente din vase arse secundar : a) fragment din plntecele unui pahar cenuşiu, 
fin, cu o nervură sub buză, mărginită de două caneluri ; pe plntece, excizii foliforme, lncadrate de linii 
incizate (pl. XX/2) ; b) fragmente din pîntecele unei farfurii din pastă fină ; c) fragment dintr-o tortiţă 
aparţinlnd unui ulcior cenuşiu, fin (pl. XX/6) ; d) fragmente din buza unei oale din pastă zgrunţuroasă. 
Intre oasele calcinate, un cuţit de fier rupt din vechime ritual (pl. XX/3) ; o fibulă de bronz cu piciorul 
lăţit Intors pe dedesubt (pl. XX/4) şi două mărgele din sticlă de culoare albastră, sferoidale, dintre care 
una mai mică, spartă, trecute prin foc (pl. XX/7) ; pe fundul urnei, Intre oase, un nit de fier cu care, pro
babil, se fixa umboul pe partea lemnoasă a scutului (pl. XX/5). 

MoRMiNTUL 268. Incinerat ; - 0,63 m ; cu groapa de formă circulară , avind diametru! de 0,45 m 
x 0,50 m. Urna este reprezentată de partea inferioară a unui orelor cenuşiu, din pastă fină, lucrat la roată, 
cu plntecele bilronconic şi fund inelar. Partea superioară ruptă din vechime (pl. XXII/1). Pe fundul urnei, 
oase umane calcinate. Urna era aşezată In partea de nord a gropii. Drept capac a fost folosită o piatră de 
riu. ln restul gropii, la nivelul pietrei-capac, foarte multe oase calcinate amestecate cu cărbuni dintr-un lemn 
de esenţă moale. ln colţul de nord al gropii, pe citeva oscioare calcinate, urme de oxid de fier. La nivelul 
amintit au apărut In cuprinsul gropii oase din calola craniană, un fn•gment de os rotund (capăt femural), 
precum şi numeroase oase mai mici, apartinind oaselor lungi. Intre oase şi cărbuni a apărut o pietricică , In 
a cărei spărtură s-au observat urme de ardere. Sub piatra-capac, alături de urnă, o altă piatră, aşezată pe 
cant. I.,a nord de urnă au fost depuse oase şi cărbuni, In schimb Ungă piatra care mărginea groapa pe latura 
de est a fost depus pămlnt curat. Fără inventar. 

MoRMiNTUL 271 . Incinerat ; - 0, 17  m ; groapa cu diametru! de 0,45 m x 0,50 m ;  urnă cenuşie, fină, 
lucrată la roată, fund inelar ; oala tăiată de fierul plugului In regiunea de mijloc (pl. XXII/3). ln partea de 
nord-vest a gropii, trei pietre de riu de mărime mijlocie aşezate pe cant. Oasele umane calcinate In urnă şi In 
partea de nord a gropii. Sub urnă a fost descoperit un obiect de fier, probabil cuţit. La demontare s-a 
putut observa că oasele calcinate din zona de nord a gropii au fost depuse mai tirziu decit urna. De 
asemenea şi pietrele care zăceau pe fundul gropii. Fără inventar. 

MoRMiNTUL 272. Incinerat ; - 0,15 m ;  urcior cenuşiu, lucrat la roată din pastă fină (pl. XIX/4). 
Gitul urciorului a fost tăiat din vechime, pentru a se putea introduce oasele. Vasul existent a fost tăiat 
ulterior In epoca feudală sau de l ucrătorii agricoli din zilele noastre. In urnă au fost descoperite citeva 
oase umane calcinate şi o bucată de sticlă irizată. Fără inventar. 

Şi în cazul de faţă încadrarea cronologică şi etnică se va face ţinindu-se seama 
în special de inventarul funerar. Dat fiind că majoritatea inventarului mărunt a fost 
distrus in timpul incinerării şi, in consecinţă, el nu se mai păstrează,  vom fi obligaţi 
să stăruim cu deosebire asupra ceramicii. 
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CERAMICA. Ceramica din necropola geto-dacică de la Tîrgşor poate fi îm
părţită după formil în două categorii, şi anume : oale-borcan şi căni-urcioare . 

Majoritatea oalelor-borcan sînt de mărime mijlocie. Ele au buza scundă, dreaptă 
şi teşită la partea superioară (pl. XVIII/2 şi XX/1 ) sau rotunjită şi uşor ră sfrîntă 
în afară (pl. XVIII/4 ) .  Alte vase au buzele înP.lte, drepte şi cu muchie uşor rotunjită 
la exterior (pl. XIX/1 ) .  De cele mai multe ori, urnele au pîntecele aproape sferic 
(pl. CXL V /5 ) ; dar nu lipsesc nici vasele cu pîntecele alungit. Mai puţin numeroase 
sînt oalele-borcan cu pîntecele carenat (pl. XXII/1 ,3 ) .  

Fundul urnelor este variat : unele (pl. XVIII/2 ) au fundul mai mult sau mai 
puţin inelar ; altele (pl. XVIII/4 ) au fundul plat. 

Din categoria cănilor-urcioare ne reţine atenţia un vas cu gîtul şi toarta sparte 
din vechime (pl. XIX/4 ) .  El are pîntecele sferic şi ca decor păstrează resturile unei 
nervuri executate pe partea superioară a pîntecelui. Fundul vasului este inelar. 

Pasta vaselor din mormintele geto-dacice este de bună calitate. Într-un singur 
caz (pl. CXLV /5 ) vasul a fost modelat dintr-o pastă zgrunţuroasă, cu boabe mari de 
nisip, aspră la pipăit. 

Interesant de subliniat că în necropola geto-dacică de la Tîrgşor a fost desco
perit pînă în prezent numai un singur fund de vas poros lucrat cu mîna. Acesta a 
fost folosit drept capac pentru urna din M. 16 (pl.XVII/4) .  Restul vaselor au fost 
lucrate la roata de picior, şi încă cu deosebită îndemînare ; excepţie fac doar urnele 
din M. 110 (pl. XIX/1 ) şi din M. 16  (pl. XVII/2 ) ,  deformate în timpul lucrului la 
roată. 

Numai o parte din vasele descoperite în necropola geto-dacică de la Tîrgşor 
au fost ornamentate : urna din M. 22 (pl. XVIII/4 ) prezintă pe aproape toată supra
faţa exterioară a pîntecelui incizii neregulate, asemănătoare întrucîtva canelurilor 
de pe vasele cu pasta zgrunţuroasă din secolul al IV-lea e.n. ; urna M.21 (pl. XVIII/2 ) 
are ca decor în partea superioară a pîntecelui două nervuri proeminente, dispuse 
la circa 1 ,50 cm depărtare una de cealaltă ; urna din M. 110 (pl. XIX/1 ) a fost împo
dobită cu o nervură şi o incizie, realizate în partea superioară a pîntecelui ; urna din 
M. 14 7 (pl. XX/1 ) a fost ornamentată pe umeri cu rozete dispuse în grupe de cîte 
două, care au fost realizate cu rotiţa dinţată ; urna din M. 16 (pl. XVII/2 ) a fost 
decorată pe partea superioară a pîntecelui cu linii lustruite dispuse oblic, de la stînga 
spre dreapta. Toate formele de decor şi de tehnică a ornamentării vaselor din necro
pola geto-dacică de la Tîrgşor vor fi întîlnite şi în cuprinsul ceramicii de tip Cerneahov
Sîntana. 

Ceramica din necropola geto-dacică de la Tîrgşor, în ansamblul său, îşi găseşte 
cele mai apropiate analogii in necropola de la Chilia 70• Urna din M. 147 (pl. XX/1 ) 
îşi găseşte analogii în ceea ce priveşte forma în cimitirele dacilor liberi din Moldova, 
la Gabăra-Porceşti 71, r. Roman. Dar lipsa de material ceramic lucrat cu mîna, la 
care se adaugă şi lipsa farfuriilor şi a castroanelor lucrate la roată, nu permit să se 
poată stabili eventualele legături cu complexele arheologice din restul Munteniei 
datate în secolul al III-lea e.n. În schimb, citeva fragmente ceramice lucrate la 
roată, şi mai ales altele lucrate cu mina, descoperite în gropi aparţinînd unor locuinţe 
contemporane cu necropola, au analogii la Militari 7 2, reg. Bucureşti. 

OBIECTE DE FIER. În M. 16,  in afara urnei şi lipit de aceasta, a fost descoperit 
un cuţit de fier frînt ritual. Cuţitul zăcea într-o poziţie încrucişată cu un toporaş 
de luptă , de asemenea din fier. Cuţitul, cu vîrful ascuţit, este uşor curbat în regiunea 

70 Sebastian Morintz, op . cit., p. 443 - 444, 
fig. 2 - 3. 

5. - Tirr�or 

71 Iulian Antonescu, op. cit., voi. VII,  p. 452, fig. 3. 
71 Informaţii primite de la Vlad Zirra. 33 
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de contact cu mîneruL Tăişul se opreşte în mîner printr-o curbă mai puţin pronunţată ; 
mînerul, de formă triunghiulară , neprevăzut cu găuri, este scurt (pl. XVII/5) .  Este 
posibil ca mînerul să fi fost îmbrăcat cu apucătoare de lemn. 

Toporaşul de luptă are ceafa groasă şi rotunjită (pl. XVII/3 ) .  Gaura de înmă
nuşare a fost realizată prin îndoirea lamei care formează ceafa. Tăişul este curbat. 

În M. 147 a fost descoperit un umbo de fier (pl. XXI/1 ) ,  aşezat cu partea 
inferioară pe peretele urnei (pl. CLXXIII/1 ,2 ) .  Umboul are forma conică , cu vîrful 
uşor rotunjit ; marginile au o lăţime de circa 4 cm. Aproape de zona de contact a 
corpului umboului cu marginea laterală se pă strează urmele unei nervuri reliefate. 
Din cauza stării proaste de conservare, nu au putut fi reperate găurile pentru 
nituri. În acelaşi mormînt, sub urnă, s-a gă sit şi mînerul unui scut (pl. XXI/2 ) ; mî
nerul este albiat în longitudine. în cuprinsul urnei, printre oasele calcinate, a fost 
descoperit un cui de fier cu floarea bombată, care va fi fost folosit, poate, la fixarea 
umboului sau a mînerului de partea lemnoasă a scutului (pl. XX/5 ) .  

OBIECTE D E  BRONZ. Lîngă urna M.  22 , între oasele calcinate, a fost descoperit 
un obiect din bronz de formă rectangulară,  prevăzut cu o gaură (pl. XVIII/5 ) .  
Partea inferioară a obiectului este plată , iar cea superioară este uşor bombată. Rostul 
obiectului nu se poate preciza. Nu este exclus ca el să fie mai vechi, iar prezenţa 
lui în mormînt să se explice printr-o refolosire ca pandantiv. 

în groapa M. 110,  între oasele calcinate, s-a descoperit o verigă de bronz, 
rotundă în secţiune, cu capetele înfăşurate (pl. XIX/2 ) .  

în  urna M. 14  7 ,  deasupra oaselor calcinate, s-a găsit o fi bulă de bronz, care are 
arcul oval în secţiune şi înălţat. Piciorul fibulei, lăţit, este adus pe dedesubt şi înfă
şurat de opt ori pe arc (pl. XX/4 ) ; partea inferioară a arcului a fost îndoită şi mode
lată după forma axului ; axul de fier este înfăşurat, la rîndul său, cu o sîrmă de bronz, 
petrecută apoi de două ori între arc şi ax, după care se prelungeşte, căpătînd funcţia 
de ac. în acelaşi mormînt, sub fundul urnei, s-a găsit o monedă de bronz emisă pe 
timpul împăratului Septimiu Sever 73•  

PoDOABE DIN STICLĂ. Mărgele din sticlă s-au descoperit numai în două mor
minte. În groapa M. 110, între oasele calcinate, alături de amintita verigă , a apărut 
o singură mărgică de sticlă albă , deformată de foc (pl. XIX/3 ) .  

în urna M. 147, de asemenea printre oasele calcinate, s-au găsit două mărgele : 
una mai mare, sferoidală, de culoare albastră, păstrînd la suprafaţă urme de oxizi 
de fier ; a doua, mai mică, spartă din vechime, este din sticlă neagră (pl. XX/7 ) .  

într-o singură urnă (M. 272)  s-a descoperit un fragment dintr-un pahar de 
sticlă , netrecut prin foc (pl. XIX/5 ) .  

Dat fiind că obiectele prezentate ceva mai sus au arie de răspîndire largă ş i  o 
circulaţie îndelungată în timp, ele nu ne pot ajuta la precizarea datării necropolei 
geto-dacice de la Tîrgşor. în acelaşi timp, nu se poate pune bază nici pe moneda 
din timpul împăratului Septimiu Sever, ştiut fiind că în morminte de multe ori se 
folosesc monede mai vechi. 

De mai mare folos pentru încadrarea cronologică a necropolei noastre este 
ceramica, care prezintă foarte multe analogii cu ceramica din necropola de la Chilia, 

73 Determinare făcută de către B. Mitrea. 
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datată în secolul al III-lea e.n. Caracterul mai evoluat al ceramicii de la Tîrgşor ne 
determină să socotim că cimitirul de aici se datează către sfîrşitul secolului al III-lea 
e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n., datare confirmată întrucîtva şi de prezenţa 
în M. 14 7 a fibulei de bronz cu piciorul întors pe dedesubt. Acest gen de fibule, frec
vent în regiunea Dunării de Jos, se întîlneşte în necropola de la Chilia 74 şi în aşa
zările de la Militari 75 şi Tei 76 - Bucureşti. El se reîntîlneşte în Moldova, la Poie
neşti 77• Spre deosebire de fibulele din necropolele şi aşezările menţionate, fibula de 
la Tîrgşor este mai evoluată ; ea are piciorul turtit, iar resortul ei este mai lung 
decît la celelalte. Fibula se apropie întrucîtva de fibulele din secolul al IV-lea e.n.Cu 
alte cuvinte, vrem să subliniem că existenţa acestei fibule, coroborată cu prezenţa. 
ceramicii de tip Chilia în forme evoluate, defineşte şi mai bine datarea la sfîrşitul 
secolului al III-lea e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n. a necropolei geto-dacice de 
la Tîrgşor. 

Numai o datare atît de tîrzie a necropolei de tip Chilia de la Tîrgşor explică şi 
prezenţa unor elemente nordice (umbo, mîner de scut, toporaş de luptă ) sau ritualul 
arderii secundare a vaselor în unele cazuri, fenomen de asemenea caracteristic regiu
nilor nordice, mai precis culturii Pşevorsk 78• Aceste elemente, după observaţiile 
pe care le avem pînă acum, îşi fac apariţia pe teritoriul ţării noastre la limita dintre 
secolul al III-lea e.n. şi secolul al IV-lea e.n. La Tîrgşor, ele se explică prin contactul 
pe care 1-au avut geto-dacii cu avangarda cerneahovienilor, respectiv cu taifalii. 

?' Sebastian Morintz, Sdpdlurile de la Chilia, 
ln Materiale, VII ,  p.  445, fig. 5/2. 

75 Informaţii primite de Ia Vlad Zirra. 
?8 Pentru Tei - Bucureşti, vezi D.  V.  Rosetti, 

Bucureştii de odinioard In lumina cercetărilor arheo
logice, Bucureşti,  1959, pl. XXV I I I/14 .  

? 7  R. Vulpe, Poieneşli, p. 461 ,  fig. 362/3. 
Fibula cu arcul In forma literei "D" şi cu piciorul 
lăţit este semnalată intr-un mormint sarmatic din 
grupa Akermen I I ; M. 1. ViazmHina ş.a. ,  op. cit., 
p. 77, fig. 63/10, unde este asociată cu oglindă 
cu minerul perforat. Acelaşi tip de fibulă a fost 
descoperit şi  Ia Gorodok Nikolaievka, tot Intr-un 
mormint sarmatic ; M. Ebert, Ausgrabungen bei 
dem Gorodok Nikolajewka am Dniepr, Gouv. Cher
son, In Praehistorische Zeilschri(t, 1913, voi. V, 
p. 85, fig. 94/e. O fibulă asemănătoare a fost des-

coperită In aşezarea de Ia Budeşti R.S .S .  Moldove
nească, E. A. Rikman, JKu.n,uwa By8ewmcKozo ce
.n,uwa, fig. 19/4, In M. I.A. ,  nr. 82, Moscova, 1960. Fi
bula cu arcul In forma literei "D" este documentată 
şi In Panonia. ln ce priveşte teritoriile de la Dunărea 
de Jos este important de reţinut faptul că acest 
tip de fibulă apare In secolul al I I I-lea e.n. In 
lumea dacilor liberi şi  a sarmaţilor. Această fibulă 
nu este caracteristică carpilor din Moldova, excep
tind exemplarul de la Poieneşli despre care se ştie 
cft nu a fos t descoperit In condiţii stratigrafice 
clare. Exemplarul de la Tirgşor cu resortul alungit 
este ceva mai tirziu decit tipurile menţionate şi 
lnclinăm să-I datăm la sflrşitul secolului al I I I-lea 
e.n. şi inceputul secolului al IV-lea e.n.  

78 Vezi necropolele din cultura Pşevorsk citate 
de noi mai sus ; vezi şi Gh. Diaconu, op. cit., p. 283. 
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Această necropolă , cuprinzînd morminte de incineraţie şi morminte de înhu
maţie cu sau fără inventar, este mult mai întinsă decît celelalte două necropole pre
zentate pînă acum. Abundenţa înmormîntărilor care în unele împrejurări au provocat, 
in cuprinsul grupelor II şi III, suprapuneri şi întretăieri, precum şi varietatea for
melor rituale, ridică o serie întreagă de probleme complicate. 

Pentru o înţelegere cît mai deplină a caracterului etnic al cimitirului, a formelor 
de rit întîlnite, precum şi a altor probleme, în cele ce urmează vom încerca o expunere 
sistematică prezentînd întîi mormintele de incineraţie şi apoi pe cele de înhumaţie. 

Interesant de subliniat că cele mai multe dintre mormintele de incineraţie 
aparţinînd necropolei Cerneahov-Sîntana de Mureş sînt situate tocmai în zona in 
care s-au găsit mormintele cimitirului geto-dacic de tip Chilia. 

Gropile mormintelor de incineraţie au formă rotundă sau ovală ; pînă acum 
nu s-a găsit nici una de formă rectangulară . Diametru! gropilor de morminte este 
de 0,50 xo, 70 m, adică asemănător aceluia al gropilor mormintelor de tip Chilia. Acest 
diametru nu a fost depăşit nici în cazul unor morminte duble (M. 89, M. 111 a, M. 111 b ,  
M .  242 etc.) .  N u  s-a surprins nici o groapă purificată prin foc. Ş i  aici, ca ş i  în necro
pola dacică , în cîteva gropi au fost găsite pietre aşezate pe fund. Alteori pietrele 
erau aşezate pe marginea gropilor. De menţionat că unele pietre (M. 274)  au fost 
arse probabil în flăcările rugului. 

Examenul antropologie 79 al oaselor incinerate dovedeşte că ele provin atît de 
la maturi, cît şi de la copii. 

Din generalizarea observaţiilor privind mormintele de incineraţie şi ritul prac
ticat, se desprind nouă tipuri de înmormîntări : 

I .  Oase umane calcinata, amestecate cu cenuşă şi cărbuni, depuse pe fundul 
gropii, fără urnă, fărn capac (M. 135 ) .  

II.  Oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă şi  cărbuni, depuse in groapă 
şi acoperite cu un singur vas (M. 49 şi M. 66) .  

III. Oase umane calcinate, depuse în urnă, fără capac (M. 65,  M. 139 şi 
M. 242) (pl. CLXXIII/2 ) .  

IV. Oase umane calcinate depuse în  urnă ş i  acoperite cu un  ciob provenind 
din pîntecele sau fundul unui vas (M. 14 şi M. 28)  (pl. CLXX/4 şi CLXX/5 ,6 ) .  

V. Oase umane calcinata, depuse în  urnă ş i  acoperite cu un  vas (M. 23 ,  
M. 31  şi M.  62 ) (pl. CLXX/1 -3 ş i  CLXXI/4,5 ) .  

78 Examenul antropologie a fost făcut l a  faţa 
locului şi In laborator de către dr. Dardu Nico-

lăescu-Plopşor, de la Centrul de cercetări antro
pologice al Academiei R.P.R. 
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VI. Oase umane calcinate, depuse în urnă şi acoperite cu o piatră (M. 18 şi 
M. 24)  (pl. XXV /3). 

VII. Oase umane calcinate, depuse în pahar de sticlă şi acoperite cu un vas 
întreg (M. 67)  (pl. XLII). 

VIII. Oase umane calcinate, depuse în urnă , acoperite cu fragmente de la un 
vas sau cu un vas întreg, ars secundar în flăcările rugului (M. 30 şi M. 245) (pl. 
CLXXI/2,3 ) .  

IX. Oase umane calcinate, depuse în urnă şi  acoperite cu fragmente care provin 
de la mai multe vase, majoritatea arse secundar (M. 41 , M. 112, M. 113 şi M. 114) 
(pl. CLXXII/3 ,4). 

Problemele legate de studiul conţinutului gropilor şi al ritualului practicat în 
necropola de la Tîrgşor sînt de natură să sugereze o serie de date interesante în legă
tură cu apartenenţa etnică a populaţiei care s-a înmormîntat aici. 

Din cele nouă tipuri de înmormîntări prezentate mai sus, primele şapte sînt 
specifice geto-dacilor. De altfel ele au fost întîlnite în necropola geto-dacică de la 
sfîrşitul secolului al III-lea e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n. 

Ultimele două tipuri de înmormîntări (este vorba de mormintele care conţin 
ceramică arsă secundar pe ruguri) sînt străine ritualului geto-dacic. 

De menţionat că ultimele două tipuri prezintă şi ele la rîndul lor mai multe 
variante, dintre care amintim doar cîteva : a) oase depuse în groapă şi acoperite cu 
un fund de vas ars secundar ; b) oase depuse pe fundul unui vas spart ritual, ars 
secundar acoperite cu un alt fund de vas, de asemenea ars secundar ; c) oase depuse 
pe un fragment de vas ars secundar, acoperite cu alte fragmente aparţinînd mai 
multor vase arse secundar ; d) cîteva oase depuse simbolic în jumătăţi de vase, arse 
secundar (partea superioară sau inferioară) .  Aceste jumătăţi de vase erau acoperite 
cu cioburi provenind de la mai multe vase arse de asemenea secundar. 

Toate tipurile de înmormîntări amintite, caracterizate prin prezenţa ceramicii 
trecute prin foc, nu pot fi atribuite populaţiei locale geto-dacice. Vasele arse secun
dar constituie, desigur, o parte din ofranda existentL pe rug în momentul cremaţiei. 
Prezenţa lor în morminte sub form� de vase întregi sau numai fragmente ne îndrep
tăţeşte să credem că ele au fost aduse o dată cu oasele calcinate. 

Această practică necunoscută la geto-daci este în schimb documentată la 
unele populaţii nordice din aria culturii Pşevorsk B3• 

După părerea noastră , numai mormintele în care s-a descoperit ceramică nearsă 
secundar pot fi atribuite populaţiei autohtone geto-dacice. Este drept că numărul 
total al mormintelor cu ceramica nearsă secundar e inferior aceluia cu ceramica arsă 
secundar, dar faptul în sine este suficient pentru a defini prezenţa elementului autoh
ton în cadrul necropolei Cerneahov-Sîntana de Mureş de la Tîrgşor. 

Frezenţa într-un mormînt din cadrul necropolei de tip C'erneahov-Sîntana de 
Mureş - atribuită populaţiei băştinaşe - a unui pahar de sticlă nu trebuie legată 
neapărat de influenţa venită dinspre regiunile de nord sau nord-est. fn timp ce în 
acele regiuni s-au găsit pahare de sticlă sparte ritual, majoritatea trecute prin foc, 
paharul de la Tîrgşor a fost folosit ca urnă . Este probabil ca acest pahar să fi pro
venit din regiunile romane, prin import din centrele de producţie romană . 

Din judecarea în ansamblu a situaţiilor întîlnite în mormintele de la Tîrgşor 
atribuite populaţiei locale, reiese că această populaţie, chiar atunci cind se încadrează 
în cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş îşi păstrează o bună parte a tradiţiilor sale 
culturale şi spirituale. 

eo Gh. Diaconu. op. cii., p. 285. 37 
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Dacă unele dintre vase prin forma, tehnica şi decorul lor reflectă momentul 
de închegare deplină a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, în schimb altele, şi în 
special cele lucrate cu mîna, amintesc de o puternică tradiţie locală . 

Conservatorismul populaţiei autohtone se observă şi în procesul ritual. Spre 
exemplu, în mormintele de incineraţie cu ceramica. nearsă secundar, urnele, dacă nu 
sînt pline cu oase calcinate, atunci sînt umplute cel puţin pînă la jumătatea lor. 
Această observaţie a fost confirmată şi în necropola de la Gheră seni, r. Buzău. 

În schimb, în mormintele de ineineraţie cu arderea secundară a vaselor, oasele 
calcinate sînt depuse în cantităţi mici pe fundul urnelor sau, în lipsa acestora, în gropi. 
La acestea din urmă se remarcf1 uneori o grijă deosebită în alegerea oaselor din cenuşa 
şi cărbunii rugului. Este drept că , în această situaţie specială , în unele morminte se 
remarcă preocuparea de a aduna oase din toate părţile scheletului 81• 

În ambele categorii de morminte de incineraţie s-au întîlnit oase de animale 
trecute prin flăcările rugului. Desigur că şi aiei este vorba tot despre resturi de 
ofra.ndă . O trăsătură comună ambelor tipuri de înmormîntf ri o eonstituie şi prezenţa 
obiectelor şi podoabelor trecute prin flă eările rugului. De remarcat însă că în mor
mintele atribuite populaţiei locale s-au gă sit şi cîteva obiecte netrecute prin foc. 
Obiectele, de cele mai multe ori, erau depuse fie în urnă , fie alături de u.rnă , în 
groapă : 

La mormintele populaţiei autohtone se constată preferinţa de a depune cuţitele 
sub urne sau de a le sprijini pe pereţii exteriori 82• 

O altă observaţie priveşte gradul de ardere a oaselor. În timp ce oasele din 
mormintele cu vasele nearse secundar sînt mai slab caleinate, în celelalte ele sînt 
foarte puternic arse 83• Faptul nu se datoreşte unor materiale de combustie deosebite, 
ci se explică mai degrabă prin deosebiri legate de practica r.ituală de amenajare şi 
de folosire a rugurilor. 

Negă sirea vreunui rug sau loc de cremaţie face extrem d.e dificilă reeonstituirea 
procesului ritual de înmormîntare, totuşi, din generalizarea observaţiilor privind 
necropola de la Tîrgşor, se pot întrezări cîteva momente ale acestui proces. �::le pare 
că uneori cadavru!, înainte de a fi fost depus pe rug, era despuiat de obiecte şi 
podoabe ; numai în felul acesta ne explicăm prezenţa în urne (deasupra oaselor cal
cinate) a unor obiecte şi podoabe netrecute prin foc. După arderea cadavrului, erau 
adunate aproape toate resturile (oase, cărbuni şi cenuşă ) şi depuse în urnă . în cazul 
în care nu încăpeau în urnă ele erau îngrămădite alături de aceasta în groapă . 

De asemenea s-a putut observa că populaţia locală folosea de preferinţă ca 
urne principale vase poroase primitive în curs de întrebuinţare ; unele dintre ele 
păstrează pe anumite porţiuni din suprafaţă o crustă de materii organice. 

O observaţie interesantă , privind de data aceasta grupul mormintelor cu eera
mica arsă secundar, rezultă din răspîndirea pe teritoriul necropolei, la nivelul mormin
telor, a numeroase fragmente de vase şi alte obiecte trecute prin foc. Ră spîndirea 
lor concentrată mai ales în jurul mormintelor se explică prin spargerea rituală la 
faţa locului a unei bune părţi a vaselor aduse de la rug. Este de presupus că , în anu
mite împrejurări, fragmentele ceramice sparte ritual la faţa locului , dar şi alte 
obiecte, erau depuse în gropi special amenaja te. O atare groapă , gă sită în secţiunea 
IB/1959, are diametru! gurii de circa 1 ,50 m şi adîncimea de lm. Înăuntrul acestei 

81 Observaţie făcută de către dr. Dardu
Nicolii cscu-Plopşor. 82 La Gherăseni, r. Buzău, majoritatea cuţi
telor din fier erau aşezate sub urnă, uneori lipite 
de pereţii acestora . 

ea La Gherăseni s-a putut remarca de aseme
nea că mormintele cu urnele arse secundar conţin 
oase umane calcinate foarte puternic, In timp ce 
In mormintele cu urnele nearse secundar oasele 
nu sint arse puternic. 
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gropi, care a străpuns M. 18  şi M. 23 (pl. II),  s-au găsit, ală turi de ceramiCa arsă 
secundar, şi o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt, cu resortul mare (pl. 
CXXXV/3) ; un fragment de fibulă de argint cu piciorul romboidal (pl. CXXXV/6 ) ;  
fragmente din pahare de sticlă arse puternic pînă la zgurificare, cărbuni, cenuşă şi 
oase umane calcinate, provenite de la M. 18 şi M. 23, şi oase de ovidee şi bovidee. 

Observaţiile stratigrafice privind conţinutul gropii îndreptăţesc presupunerea 
că ceramica şi obiectele erau aruncate aici periodic 84• Aşa se explică existenţa înăun
trul gropii a unor lentile de pă mînt steril, alternînd cu altele care conţin resturi din 
materialele amintite. Groapa a ră mas deschisă timp îndelungat. 

Împrejurarea că această groapă taie şi deranjează două urne de incineraţie, 
coroborată cu constatarea că în cuprinsul ei au fost descoperite resturi de vase şi 
podoabe trecute prin foc, ne îndreptăţeşte să conchidem că în zona în care se afla 
nu se mai fă ceau înmormîntări la vremea respectivă . 

Se prea poate ca unele vase să fi fost sparte ritual în preajma rugului. Această 
presupunere este sugerată de situaţia mormîntului 241 . Aici, oasele calcinate existente 
pe fundul urnei principale, nearsă secundar, erau acoperite cu un fragment din 
fundul unui vas (pl. LXIV/4 ) ars secundar, conţinînd un alt grup de oase calcinate. 
Acestea, la rîndul lor, erau acoperite cu un fragment mare dintr-un alt vas 
(pl. LXIV/2 ) ,  de asemenea ars secundar, conţinînd şi el oase calcinate. De-abia după 
aceea a fost aşezat capacul, reprezentat de un fragment mare, provenind de la un vas 
ars secundar (pl. LXIV /3 ) .  

Situaţia din M. 241 ne îndreptăţeşte să presupunem că o parte a oaselor calci
nate au fost aduse de la rug în fragmente de vase provenind de la vasele sparte cu 
prilejul incinerării. 

Din cele prezentate pînă aici reiese că populaţia de la Tîrgşor care se incinera 
provenea din două etnosuri diferite. 

Pe baza observaţiilor culese la faţa locului şi cu prilejul studierii inventarului 
funerar, se poate surprinde şi fenomenul de împrumut reciproc la cele două etnosuri, 
reflectat atît în cultura materială, cît şi în practica rituală . Acesta este subliniat 
cu deosebire de M. 32, M. 84 etc. în care există din două vase unul ars secundar. 

MoRMÎNTUL 1 1 . Incinerat ; - 0,20 m ;  vasul reprezentat dintr-o jumătate de oală, cu buza lngro
şată, răsfrintă In afară, umerii ridicaţi, pintecul bombat, · fundul plat ; lucrată la roată din pastă aspră 
cu pietriş mărunt, culoarea cenuşie-roşcată, fără decor, arsă secundar (pl. XXIII/1  şi CXLV/1) ;  In urnă 
citeva oase calcinate ; jumătatea cealaltă a vasului a fost tăiată cu prilejul săpării In secolele XV I I 
XVIII a unei gropi ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 14.  Incinerat ; - 0,27 m ;  groapă ovală, cu diametru! de 0,45 m x 0,50 m (pl. XXI II/2) ; 
oală In formă de sac, buza ruptă din vechime, gllul strimt, corpul umflat, fundul masiv, plat ; lucrată 
cu mina din pastă impură, grosolană, de culoare roşcată-gălbuie, cu pete cenuşii, care marchează arderea 
secundară ; pe umeri trei gurguie (pl. XXI II/3 şi CXLII/1). Capacul reprezentat de un fund de vas, 
lucrat la roată, din pastă impură cu nisip şi pietriş ; culoare gălbuie-roşcată ; ardere secundară (pl. XXIII/4). 
In urnă, oase umane calcinate, cărbuni şi cenuşă ; fără inventar. 

MoRMINTUL 15.  Incinerat ; - 0,29 m. Oase umane calcinate, depuse Intr-o urnă poroasă, cu pereţii 
groşi din nisip şi cioburi pisate ; lucrată cu mina ; fundul masiv şi plat ; crustă din materii organice ; arsă 
secundar In gospodărie ; nu se poate preciza dacă a fost arsă şi In rug, s-a păstrat jumătatea inferioară a 
urnei, restul a fost tăiat ulterior ; fără inventar. 

MoRMINTUL 1 7. Incinerat ; - 0,30 m ;  groapă ovală, diametru! de 0,45 m x 0,50 m (pl. CXLVI/2) ; 
oală cu umerii lnalţi, gitul scurt, marginea răsfrlntă In afară, terminată cu o buză joasă, faţetată In partea 
superioară In trei muchii (două In interior şi una In exterior) ; fundul masiv, îngroşat, este modelat pe un 
disc de scindură cu un diametru mai mic decit fundul vasului ; pastă zgrunţuroasă, nisip cu pietriş mă-

81 G. B. Feodorov, op. cit. , p. 88. 
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runt, ars la roşu-cărămiziu ; pe umeri, trei caneluri largi, incizate ; pe alocuri, pereţii au pete negre de 
materii organice (pl. XXIV/5). In afara urnei, la nivelul buzei, şi In cuprinsul urnei, cioburi din plntecell' 
şi fundul a cinci vase diferite, de culoare roşie şi cenuşie, arse secundar (pl. XXIV /1 - 3, 6 - 8) ; tot airi, 
două-trei pietre de carieră, mici, strecurate din nivelul roman. Pe fundul urnei, oase umane calcinate, ameste
cate cu cenuşă şi cărbuni ; fără inventar. 

MoRMINTUL 18.  Inclnerat ; - 0,35 m ;  groapă săpată Intr-un grup de pietre din epoca romană ; 
fundul urnei zăcea pe nişte pietre plate (pl. XXV/2). Urna este reprezentată de o cană cu plntecele bom
bat, buza şi  gitul sparte intenţionat, pentru a se uşura introducerea oaselor calcinate ; fundul subţire, 
inelar, vasul lucrat la roată din pastă fină, bine aleasă şi  frămlnlală, arsă unitar ; culoarea cenuşie, slip 
cenuşiu, plntecele faţetat cu flşi.i late dispuse pe verticală. ln partea superioară a plntecelui se observă 
urma torţil (pl. XXV /1 ,4). Urna acoperită cu o piatră plată (pl. XXV /3). ln urnă, oase umane calcinate 
amestecate cu cenuşă şi cărbuni. Printre oase trei bucăţi de cupru, nedefinite ca formă, trecute prin flăcă
rile focului ; tot aici resturi dintr-un cuţitaş de toaletă din bronz, prost conservat. Urna tăiată de o groapă 
de formă ovală din secolul al IV-lea e.n., datată cu fibulă de bronz, cu piciorul Intors pe dedesubt. In 
groapă, oase umane calcinate şi o parte din urna mormlntului 18 .  

MoRMÎNTUL 20.  Incinerat ; - 0,54 m ;  răvăşit de constructorii din evul mediu. Mormintul este 
reprezentat de o grămăjoară de cărbuni, cenuşă, oase umane calcinate, precum şi două fragmente dintr-un 
vas ; ele au pasta zgrunţuroasă ; unul dintre fragmente este o bucală de fund plat, puţin răsfrlnt In afară, 
ars uniform ; altul este reprezentat de o buză de vas, aparţinlnd unei oale din pastă zgrunţuroasă ; ambele 
fragmente prezintă urme de ardere secundară ; fără inventar. 

MoRMINTUL 23. Incinerat ; - 0,35 m ;  groapă săpată Intr-un grup de pietre folosite In epoca romană 
(pl. XXVI/1). In groapă,  oală cu plntecele puţin bombat (diametru! plntecelui este aproape egal cu cel al 
gurii) (pl. CXLI I/2 şi XXVI/3) ; buza joasă, răsfrlntă In afară, teşită In partea superioară, fundul plat, 
uşor tras spre exterior ; vasul a fost lucrat cu mina, din pastă impură , cu mult nisip, pietricele mărunte ; 
culoare gălbuie-roşcală ; pete cenuşii, care par să indice arderea secundară ; nu se poate preciza dacă a fost 
ars In gospodărie sau pe rug ; urna era acoperită cu un borcan cu buza lngroşală răsfrlnlă In afară, plnte
cele bombat, pereţii drepţi, fundul masiv şi strimt ; lucrat cu mina din pastă impură, cu mult nisip şi pie
triş ; culoarea roşcată-cărămizie ; pe alocuri, pete cenuşii datorită arderii secundare (pl. XXVI/2). ln urnă 
oase umane calcinate, cărbuni şi cenuşă ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 24. Incinerat ; - 0,35 m ;  groapă ovală, diametru! de 0,45 rn x 0,50 m ;  oaH!.-borcan cu 
buza scundă, lngroşată, răsfrlnlă In afară, plnlecele bombat, fundul plat, lucrată la roată din pastă cu mult 
nisip, pereţii zgrunţuroşi ; culoarea cenuşie deschisă ; gura deformată In timpul execuţiei ; fără decor, arsă 
secundar (pl. XXVI/4). Drept capac au servit citeva pietre şi fragmentele unui vas lucrat neglijent cu 
mina. Circa 1/3 din capacitatea urnei umplută cu oase umane calcinale, cărbuni şi cenuşă. La 0,50 m sud-est 
de M. 24, Intr-un mediu de oase umane calcinate, un ac de bronz foarte prost conservat (pl. XXVI/5). 

MoRMÎNTUL 25. Incinerat ;- 0,35 m ;  groapă ovală, diamelrul de 0,45 m x 0,50 m. Oală lnallă cu 
marginea răsfrlntă In afară, cu buza îngroşată, gitul drept ; corpul bombat se îngustează puternic inspre 
partea inferioară, fundul plat, puţin tras spre exterior ; lucrat cu mina din pastă grosolană cu nisip şi pietri
cele, culoarea roşcată, pe alocuri pete cenuşii, datorită arderii secundare ; fără decor (pl. XXV I I/3 
şi CXLI I/3). In pămlntul de umplutură al gropii şi pe llngă urnă, fragmP.nte dintr-un vas galben-roşcat, 
lucrat la roată, din pastă fină, aparţinlnd probabil capacului. Pe fundul urnei, oase umane calcinate ames
tecate cu cenuşă şi cărbuni. Un fragment din buza urnei a fost găsit la nivelul scheletului din M. 43 de 
lnhumaţie ; fără inventar. 

MoRMINTUL 26. Incinerat ; - 0,35 m ;  oase umane calcinate puternic, acoperite de fragmente cera
mice aparţinlnd mai multor vase : 1) vas poros cu pietrieele şi cioburi In pastă, pereţii groşi, buza scundă, 
ascuţită la partea superioară şi răsfrlntă In afară, fundul masiv şi plat (pl. XXVI I I/1) ; 2) castron cu 
buza lngroşală şi adusă puţin Inspre interior la partea superioară ; sub buză, nervuri\ ; pîntece carenat ; 
fundul lipseşte (pl. XXV I II/5) ; 3) castron din pastă cenuşie fină, cu buza răsfrintă puternic in afară 
(pl. XXV I I I/4) ; 4) castron din pastă cenuşie fină, cu buza răsfrlntă pu ternic In afară, umărul despărţit 
de plntece printr-o nervură pronunţată (pl. XXVII I/2) ; 5) fragmente din plntecele şi fundul masiv şi tras 
Inspre exterior al unei oale-borcan, modelată din pastă zgrunţuroasă ; 6) fragmente dintr-un pahar, cenuşiu, 
fin, cu buza subţire şi lnaltă, pereţii drepţi, ornamentaţi cu rotiţa dinţată şi ştampila (pl. XXVIII/3) ; fără 
inventar. 

MoRMÎNTUL 27. Incinerat ; - 0,40 m ;  groapă ovală, diametru! de 0,45 rn - 0,50 m. Vas cu corpul 
sferoidal, gitul cilindric, fundul drept ; In partea superioară a vasului, urmele a două torţi ; lucrat la roată 
din pastă cenuşie fină, fără decor, corodat, ars secundar (pl. XXVII/2). ln preajma urnei, patru fragmente 
din buza, plntecele şi fundul unui vas cenuşiu, zgrunţuros, lucrat la roată (pl. XXVII/4,5). Urna, deranjată 
din poziţia ei iniţială, conţinea oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni ; fără inventar. 
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MoRMÎNTUL 28. I ncinerat ; - 0,70 m ;  groapă ovală, diametru! de 0,50 m x 0,55 m (pl. CLXX/5,6). 
Oală piriformă, gitul cilindric, scurt, buza teşită pe faţa exterioară in aşa fel, incit in secţiune dă ima
ginea unui triunghi ; fundul plat, tras In exterior, cu Inceput de inelare. Pe faţa interioară a pereţilor, coaste 
reliefate, pe fund umbo aplatisat ; lucrat la roată din pastă cenuşie fină ; urme de lustruire, fără decor ; arsă 
secundar (pl. XXIX/2). Urna era acoperită cu fragmente din fundul unui vas grosolan, lucrat cu mina 
(pl. XXIX/3). Pe fundul ei, oase calcinate, cenuşă şi cărbuni ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 29. Incinerat ; - 0,40 m ; oase umane calcinate şi citeva fragmente din plntecele unui 
castron, modelat din pastă fină ; culoare cenuşie ; ardere secundară ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 30. Incinerat ; - 0,50 m ; groapă ovală, diametru! de 0,55 m x 0,60 m. Oală-borcan 
cu corpul piriform, buza scundă, lngroşată Ia partea superioară şi răsfrlntă in afară ; pe partea interioară 
a buzei o şănţuire ; fundul plat ; pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie ; in partea superioară a plntece
lui, bandă de trei caneluri discontinue (pl. XXIX/5) ; gura şi plntecele deformate ; arsă secundar. Ca
pacul reprezentat de un castronaş cu corpul bitronconic, uşor curbat ln partea inferioară, buza scundă 
răsfrlntă puţin In afară, fundul inelar ; lucrat la roată, din pastă fină, cu nisip mărunt ; culoarea cenuşie
roşcată datorită arderii secundare (pl. XXIX/6). Urna plină pe j umătate cu oase calcinate, cenuşă şi căr
buni ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 31 .  Incinerat ; - 0,80 m ; groapă cu diametru! de 0,50 m (pl. CLXX/1 - 3), străpunsă 
In partea de sud-est de o groapă feudală (pl. IV/3). Pahar de lut ; partea superioară a buzei puţin ingro
şată şi răsfrlntă In afară, fundul inelar ; lucrat la roată din pastă fină de culoare neagră, lustruit şi orna
mental prin ştampilare ; ornamentul reproduce triunghiuri dreptunghice cu ipotenuzele alăturate (pl. XXX/1 
şi CLX/1). Capacul reprezentat de un vas mare, bitronconic, aşezat cu gura In jos şi fundul In sus ; buza 
teşită, alungită Inspre interior şi In afară, In secţiune forma literei T ;  fundul Inelar ; lucrat la roată din 
pastă cenuşie fină, lustruit parţial, corodat ; imediat sub buză, Intre două nervuri, a fost realizat un decor 
lustruit In formă de X ;  sub decorul lustruit, pe umeri şi pe plntece. se vbservă urme de striuri (pl. XXX/2 
şi CXLIX/1). In urnă şi in groapă, oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni. Deasupra oase
lor trei obiecte de fier (probabil catarame) (pl. XXX/3, 4, 6) şi unul de bronz, probabil un cuţitaş de 
toaletă (pl. XXX/5). 

MoRMÎNTUL 32. Incinerat ; - 0,17 m ; groapă cu diametru! de 0,50 m X 0,60 m (pl. CLXXI/1 - 3). 
Oală mare cu buza ingroşată şi răsfrlntă In afară, gitul scund, pintecul bombat puternic, fundul mic, inelar ; 
lucrată la roată din pastă fină cenuşie ; In partea superioară a pintecului o nervură (pl. XXX I/1 şi CXLIX/3). 
In urnă, oase calcinate, cenuşă şi cărbuni, acoperite cu fragmente de vase aşezate cu gura In jos : 1)  fund 
de castron din pastă cenuşie, fină, ars secundar (pl. XXXI/8) ; 2) fund de oală-borcan din pastă zgrun-
ţuroasă (pl. XXXI/6) ş.a. (pl. XXXI/3, 4, 5, 6, 7). 

. 

MoRMir.:TUL 35. Incinerat ; - 0,35 m ; groapă cu diametru! de 0,35 m x 0,40 m. Oală-borcan din 
pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, culoare cenuşie-roşcată datorită arderii secundare ; buza şi gitul lipsesc. 
Capacul reprezentat de un castron bitronconic cu gitul scurt, buza faţetată la partea superioară şi lnclinată 
u şor Inspre interior, profilul In forma literei T ;  umărul vasului-capac uşor pronunţat ; fundul inelar ; lucrat 
la roată din pastă cenuşie, fină, ars neuniform, pe alocuri pete de slip, umărul vasului lmpărţit In două printr-o 
nervură proeminentă, imediat sub buză, nervură mai puţin proeminentă. In urnă, pe fund, oase umane calci
nate, cenuşă şi cărbuni ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 36. Incinerat ; - 0,40 m ;  răvăşit. Citeva oase calcinate şi două fragmente dintr-un vas 
cenuşiu-roşcat din pastă fină ; probabil ru·s secundar ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 37. Incinerat ; - 0,42 m ;  diametru! gropii de 0,45 m x 0,50 m. Caslronaş bitronconic, 
cu buza scundă, răsfrlntă In afară, plntecele carenat, fundul masiv şi plat, fără inel, la jumătatea distanţei 
dintre buză şi umăr nervură ; culoare cenuşie, pastă fină, lucrat la roată, fără lustru ; ars secundar. Capacul 
este reprezentat de un fragment de castron cu trei torţi ; nu se păstrează decit o parte din plntece cu o 
toartă ; pastă cenuşie, fină ; culoarea roşcată datorită arderii secundare. Urna plină cu oase calcinate, 
cenuşă şi cărbuni. Intre oasele calcinate, un nit de bronz pentru fixat plăcile de os ale unui picptene. 

MonMiNTl'L 38. Incinerat ; - 0,45 m ;  răvăşit. Oase umane calcinate ; fragmente din două vase : 
1) fragmente din fundul unei oale din pastă zgrunţuroasă, nearsă secundar ; 2) fragmente din plntecele 
carenat al unui castron cenuşiu, fin, ars secundar, fără inventar. 

MoRMiNTUL 39. Incinerat ; - 0,40 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă ; gitul scurt, buza răsfrlntă 
In afară şi teşită Ia exterior, spre interior prezintă o şănţuire ; plntecele bombat ; fundul lipsă ; arsă secun
dar, probabil In gospodărie. Oasele şi un fragment din plntecele urnei principale depuse pe pămlnt şi 
acoperite de : 1)  fragmente din fundul unui vas cu pereţii groşi, de culoare cenuşie ; arse secundar ; 
2) fragmente din buza şi plntecele unui vas cenuşiu ; fără inventar. 
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MoRMÎNTUL 40. Incinerat ; - 0,40 m ;  răvăşit. Oase calcinate şi două fragmente din umărul unui 
craler, cu nervură executată Intre buză şi plntece ; arse secundar ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 41.  Incinerat ; - 0,50 m. Groapă ovală, cu diametru! de 0,50 m x 0,60 m. Vas bitron
conic mare, inalt, gitul scurt, buza răsfrlntă In afară, fundul reliefat, fără inel ; lucrat la roată, din pastă 
fină, cenuşie, fără decor ; ars secundar (pl. XXX II/1) ; vase care au servit drept capac : 1) j umătate de 
strachină, avind peretele In forma literei S, buza uşor răsfrlntă In afară, umerii scurţi ; plntecele se lngustează 
şi se termină In partea inferioară cu un fund inelar ; lucrat la roată, din pastă cenuşie, fină, culoare roşia
tică datorită arderii secundare ; fără decor (pl. XXXI I/3) ; 2) fragment de vas cu plntecele carenat ; lucrat 
la roată, din pastă fină, cenuşie, lnroşită pe alocuri datorită arderii secundare ; pe umăr urma unei torţi, 
iar deasupra o linie incizată care marchează marginea de jos a unui chenar, In cuprinsul căruia au fost inci
zale, două cite două, linii verticale şi diagonale ; după elementele păstrate, vasul pare să fi fost o cupă sau o 
cană cu toartă (pl. XXXII/4 ; 3) castronaş bitronconic, cu gitul scurt şi buza uşor răsfrlntă In afară ; pre
văzută la interior cu o şănţuire uşoară ; fundul plat ; lucrat la roată, din pastă fină, cenuşie ; fără decor ; 
ars secundar (pl. XXXI I/5) ; 4) fragment dintr-o oală cu gitul inalt, buza teşită şi trasă spre exterior ; 
lucrat la roată din pastă cu nisip şi pietriş, fără decor ; culoare:: roşie datorită arderii secundare (pl. XXXII/2). 
Oasele calcinate amestecate cu cenuşă şi cărbuni zăceau direct pe fundul gropii acoperite de urnă. Resturi 
din fundul şi partea inferioară a plnlccelui urnei folosite drept capac ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 44. Incinerat ; - 0,29 m. Groapă cu diametru! de 0,45 m X 0,55 m. Oală mică, cu gitul 
scurt, buza răsfrlntă In afară şi teşită la partea superioară, plntecele bombat ; fundul masiv, lngroşat, păs
trează tradiţia inelului ; oala lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă ; culoarea roşie din cauza arderii secun
dare ; In partea inferioară a plntecelui, citeva incizii neregulate (pl. XXXV/1). Pe fundul vasului, oase umane 
calcinate amestecate cu cenuşă şi cărbuni ; fără inventar. 

MoR'iÎNTUL 45. Incinerat ; - 0,29 m. Groapă ovală, cu diametru! de 0,50 m X 0,60 m (pl. CLXXI/4,5). 
Oală cu gura largă, gitul scurt, buza răsfrlntă puternic In afară ; pe plntece o şănţuire, de la care 
vasul incepe să se lnguste7.e şi se Inchide cu un fund Ingust şi  plat ; lucrată la roată din pastă cu nisip ; 
culoarea gălbuie-roşcată ; fără decor ; pe pîntece, crustă din materii organice şi pete gălbui-roşietice, dato
rită arderii secundare (pl. XXX I I I/2). Capacul, reprezentat de un castron cu trei torţi, buza lată, 
alungită In in lerior şi exterior ; umărul Inal t se leagă de plntece printr-o ncrvură ascuţită ; fundul 
fără inel, reliefat In exterior şi albiat ; lucrat la roată din pastă fină de culoare cenuşie, pe alocuri pete 
roşcate, datorită arderii secundare ; s-a păstrat o singură toartă, care pleacă din partea superioară a buzei 
şi se Inchide In regiunea unde umărul castronului se leagă de plntece ; pe umărul castron ului, decor In zig�ag, 
compus din cite două linii incizate ; Intre liniile incizate, o adinci tură realizată prin Instruire (pl. XXX 1 1 1/1 ). 
Urna plină pină la j umătate cu oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni ; printre ele fibulă de 
bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. XXX I I I/3) ; tot aici patru mărgele din sticlă de culoare alb-găl
buie, inelare, dintre care una imită pandantivele In formă de căldăruşă (pl. XXX III/4). 

MoRMÎNTUL 46. Incinerat ; - 0,70 m. Oase umane calcinate, depuse pe fundul unui vas din pastă 
grosolană, cu cioburi pisate ; lucrat cu mina ; pereţii groşi, fundul masiv şi plat. Din urnă s-a păstrat 
numai jumă tatea inferioară. Crustă şi urme de ardere In gospodărie (pl. XXXIV /1) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 47. Incinerat ; - 0,48 m ;  răvăşit. Oase umane calcinate şi citeva fragmente din pln
tecele şi toarta unui castron cenuşiu-negru, ncarse secundar (pl. XXX IV/2). Llngă cioburi, un obiect 
de fier de formă dreptunghiulară ; nu se poate preciza dacă acest obiect aparţine sau nu mormlntului 
(pl. XXXIV/3). 

MoRMÎNTUL 48. Incinerat ; - 0,32 m. Groapă cu diametru! de 0,45 m x 0,50 m. Urna culcată, 
datorită unei intervenţii tirzii ; capacul lipseşte datorită aceleiaşi lmprejurări. Oala, lnaltă, arc gitul scurt, 
buza răsfrlntă şi prevăzută cu o teşitură neregulată ; plntecele uşor bombat, terminat cu un fund masiv, 
plat, puţin reliefat inspre exterior ; lucrată la roata lnceată, din pastă impură ; culoare galben-roşcată ; pe 
git, citeva incizii discontinue ; pe plntece urme de crustă de materii organice ; nu se poate determina dacă 
a fost sau nu arsă secundar (pl. XXXIV/5). Pe faţa interioară a unei bucăţi mai mari din plntecele urnei, 
grup de oase calcinate cu cenuşă şi cărbuni ; Ungă urnă, In groapă, alt grup de oase calcinate şi o fusaiolă 
arsă la roşu (pl. XXXIV/4). 

MoRMÎNTUL 49. Incinerat ; - 0,60 m. Oasele calcinate depuse pe fundul gropii şi acoperite cu un 
vas mare ; acesta are corpul piriform, gitul scurt, buza lngroşată şi rotunjită In afară, fundul inelar ; 
lucrat la roată din pastă cenuşie-negricioasă, fină ; pe umeri nervură ; imediat sub ea, o linie In val obţinută 
prin Instruire, corodată ; nu a fost ars secundar (pl. XXXV/3 şi C XL IX/4) ; In groapă, trei pietre de carieră, 
plate, lncadrau urna ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 50. Incinerat ; - 0,65 m. Mormintul răvăşit de constructorii feudali, e reprezentat de o 
oală-borcan In poziţie culcată ; gitul inalt, buza groasă, răsfrlntă In afară, corpul bombat, fundul masiv 
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şi plat ; oala lucrată Ia roată din pastă cu mult nisip şi pietriş, pereţii aspri Ia pipăit ; culoare cenuşie ; două 
caneluri neregulate pe umăr (pl. XXXV /2 şi CXL V I/4) ; pe pereţi, crustă din materii organice, arsă 
secundar. ln urnă, 4 - 5  bucăţi de oase umane calcinate ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 53. Incinerat ; - 0,50 m. Groapă cu diametru) de 0,50 m x 0,60 m. Pe fundul gropii, 
castronaş bitronconic, cu gitul scurt, buza răsfrintă in afară, fundul scobit ; lucrat Ia roată din pastă cenuşie, 
fină, fără ornament ; ars secundar (pl. XXXVI/2). Urna acoperită cu fragmente din plntecele unui castron 
cenuşiu, fin (pl. XXXVI/5) ; cioburi dintr-un castron cu trei torţi, modelat din pastă fină, şi o piatră plată 
(pl. XXXVI/7). Toate cioburile arse secundar. Urna era plină cu oase calcinate, cărbuni şi cenuşă ; o parte 
din oasele calcinate depuse in jurul urnei in groapă ; tot In afara gropii, lipite de vas, două fusaiole (pl. 
XXXV I/3,4). 

MoRMiNTUL 55. Incinerat ; - 0,52 m. Groapă cu diametru) de 0,45 m x 0,55 m. Pe fundul gropii, 
castronaş bitronconic cu gitul scurt, buza îngroşată, răsfrlntă In afară, umerii vasului reliefaţi puternic ; de 
la umeri, pereţii vasului se curbează brusc spre fund ; lucrat Ia roată din pastă fină, cenuşie, lustruit, fără 
decor ; atins puţin de flăcările rugului pe plntece şi pe buză (pl. XXXVI I/1). Cioburi dintr-un vas intrcgibil, 
de culoare roşie, folosit drept capac (pl. XXXVI I/6, 7) ; deasupra castronaşului, resturi dintr-o ceaşcă 
bitronconică, cu toartă, corpul cu buza dreaptă îngroşată, uşor evazată ; o nervură Ia partea inferioară a 
gitului, fundul mic şi inelar ; lucrată la roată din pastă cenuşie fină ; arsă secundar (pl. XXXVI I/8). Urna 
plină cu oase calcinate, cenuşă şi ci'rbuni ; intre oasele calcinate, un pandantiv prismatic din os, ornamentat 
pe trei din cele patru feţe cu cerculeţe realizate cu compasul ; Ia capătul superior al pandantivului un inel 
de sirmă de cupru petrecut prin gaură (pl. XXXVII/3 şi CLXVI/5) ; inventarul se completează cu un cercei 
de bronz cu capetele petrecute, rupt din vechime şi trecut prin foc (pl. XXXVI I/4). 

MoRMÎNTUL 60. Incinerat ; răvăşit. Oase umane calcinate ; fragmente din buza, pîntecele şi fundul 
unei oale din pastă zgrPnţuroasă, arsă secundar, resturile mormîntului au fost antrenate intr-o groapă 
feudală pină la adincimea de - 1 ,12  m ;  fără inventar. 

MoRMÎNTUL 61. Incinerat ; - 0,29 m ;  răvăşit. Oase umane calcinate depuse pe fundul unui vas 
masiv din pastă zgrunţuroasă, arsă secundar ; in preajmă, fragmente de funduri inelare ale unor castroane 
cu pereţii exteriori negri ; in spărtură, culoare roşiatică ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 62. Incinerat ; - 0,70 m (pl. XXXV I I J/1).  Oală-borcan poroasă, pereţii groşi ; lucrată 
cu mina ; gitul inalt, buza dreaptă, corpul bombat, fundul gros şi masiv (pl. XXXV I II/2). Pe pereţi, mai 
ales In interior, crustă din materii organice ; urme de ardere secundară . ln urnă, oase umane calcinate plnă 
aproape de umărul vasului. Capacul reprezentat de o oală mare, cenuşie, cu pereţii fini, modelată din pastă 
nisipoasă, gitul scurt, buza răsfrlntă In afară , umerii bombaţi, fundul drept ; oala aşezată cu fundul In sus 
şi gura in jos, peste urna principală (pl. XXXV I I I/3) ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 64. Incinerat ; - 0,35 m. Urnă poroasă, lucrată cu mina, cu pereţii groşi, gitul drept, 
buza joasă şi puţin răsfrlntă in afară, fundul plat, mare şi masiv ; nu a fost arsă secundar (pl. XXXIX/1) ; 
acopnită cu fragmente ceramice cenuşii, aparţinînd unor castroane arse secundar ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 65. Incinerat ; - 0,65 m. Cană cu toarta lipsă ; buza dreaptă îngroşată, la partea supe
rioară, gitul despărţit de pintec printr-o nervură ; pintecele bitronconic carenat ; fundul inelar ; ornamentat 
In partea superioară a plntecelui cu linii In reţea lustruite ; lucrat la roată din pastă fină, cenuşie (pl. XL/1) ; 
acoperit de un castron cenuşiu din pastă nisipoasă fină, cu buza răsfrintă puternic in afară, corpul bombat, 
fundul plat avind o mică proeminenţă in interior pe centru ; pe umeri, decor realizat prin lustruire cu linii 
simple dispuse oblic şi întretăia te pe mijloc de o linie orizontală (pl. XL/2). Deasupra mormîntului au apărut 
şi citeva cioburi roşii, probabil arse secundar ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 66. Incinerat ; - 0,35 m. Două pietre, una de riu şi alta de carieră, acopereau un castron 
cenuşiu din pastă fină, lucrat la roată, cu buza dreaptă, albiată la partea superioară şi cu profilul In forma 
literei T ;  vasul are trei torţi c.u cite patru nervuri longitudinale ; fundul nu s-a păstrat ; decorat sub buză 
cu linii lustruite oblice de la stinga la dreapta, tăiate pe mijloc de o linie lustruită plasată pe umărul 
vasului (pl. XLI/1). Castronul, aşezat cu gura in jos, acoperea oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă 
şi cioburi ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 67. Incinerat ; - 0,60 m. Urna principală reprezentată de un pahar din sticlă cu pereţii 
subţiri, buza dreaptă, teşită ; sub buză o gituire ; gitul despărţit de pîntece printr-o dungă ; pe pîntece, 
excizii oval-alungite dispuse vertical ; sub ele, incizată o bandă din două linii neregulate, iar pe fundul pro
priu-zis o altă linie incizată, care inchide un cerc. lntre cele două benzi de linii au fost excizate alveole ; cea 
din mijlocul cercului al doilea marchează centrul fundului (pl. XLI I/1 şi CLXVI I/2). ln urnă, oase calcinate 
de copil, amestecate cu puţină cenuşă şi cărbuni ; urna acoperită de un castron aşezat cu gura in jos. Castronul 
este cenuşiu, buza la faţa superioară trasă Inspre interior şi exterior ; pîntecele carenat ; sub buză, o 43 
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nervurli ; alta mai sus, aproape de carena vasului ; Intre ele a fost Inceput un decor cu ruti\.a dinţatli, la 
care s-a renunţat. Din buză pleacă trei torţi, care se opresc In regiunea de legătură a plntecelui vasului cu 
gitul ; torţile albiate pe longitudine ; fundul subţire, inelar (pl. XLII/3). Paharul din sticlă şi vasul capac 
nu au fost arse secundar. M. 67 se suprapune gropii M. 73 (sarmatic) ; intre oasele calcinate un cuţitaş din 
bronz pentru toaletă (pl. XL I I/2). 

MoRMÎNTUL 68. Incinerat ; - 0,43 m. Oală poroasă, din pastă cu mult nisip şi pietriş ; gitul drept. 
subţire, buza puţin răsfrintă in afară şi crestată la partea superioară. Plntecele despărţit de git printr-un 
briu reliefat, care aminteşte brliele alveolare din epoca La Tene ; fundul masiv, drept ; oala este lucrată 
cu mina ; crustă din materii organice pe pereţi ; arsă secundar In gospodărie (pl. XXXIX/2). In urnă, pină 
aproape de buză, oase umane calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni acoperite cu : 1 )  fragmente din fundul 
unui vas poros, lucrat cu mina ; 2) fragmente din plntecelr a două vase din pastă zgrunţuroasă, lucrate la 
roată, arse secundar ; 3) citeva fragmente dintr-un vas cu pastă fină ; cenuşie ; ars secundar ; fără inventar . 

. MoRMÎNTUL 81 . Incinerat ; răvăşit de groapa M. 69 de inhumaţie, oase umane calcinate şi fragmente 
ceramice din pintecele a două castroane cenuşii ; nearse secundar. Groapa M. 81 a fost săpată in groapa 
mormint ului 99 de lnhumaţie ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 83. Incinerat ; - 0,42 m. Oală cenuşie, fină, din pastă nisipoasă, pereţii groşi, buza răs
frintă puternic in afară, teşit:l şi alveolată la partea superioară ; gttul scurt '; corpul bombat, fundul cu 
inceput de inel, nears secundar (pl. XLI II/1). Urna acoperită cu o oală cenuşie, din pastă fină cu nisip, 
buza groasă, teşită dinspre exterior inspre interior, gitul scurt, despărţit de umeri cu o nervură ; umerii lăsaţi 
şi răsfrlnţi inspre exterior, corpul vasului bombat in partea superioară, inceput de carenă, fundul cu 
inel ; nu a fost ars secundar. In urna principală, pină la j umătatea sa, oase umane calcinate ; fără inventar 
(pl. XL II I/2). 

MoRMÎNTUL 84. lncinerat ; - 0,57 m. Castronaş din pastă fină cu nisip ; gitul scurt, buza uşor 
răsfrintă in afară, umerii inalţi coboară pe verticală plnă Ia ecuatorul vasului, fundul inelar ; ars secundar 
(pl. XL IV/1). In urnă, oase umane calcinate puternic. Drept capac a fost folosită partea inferioară a unei 
oale din pastă zgrunţuroasă, cu fundul drept, poartă imprimate urmele nervurilor de pe discul olarului (pl. 
XLIV /2). Peste acesta, vas mare din pastă fină, culoare neagră-cenuşie, gttul scurt, buza teşită in partea 
superioară şi retrasă Inspre exterior, plntecele cu inceput de carenă, fundul mare, inelar, nears secundar 
(pl. XLIV /3) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 85. Incinerat ; - 0,35 m. Situat Ia 0,50 m sud de mormintul 83, deranjat. Oasele calci
nate depuse pe fundul gropii şi acoperite cu fragmente din trei vase arse secundar : 1 )  fragmente din pln
tecele şi din fundul unui castron, din pastă fină cu nisip ; 2) fragmente din pintecele şi din fundul unei oale din 
pastă zgrunţuroasă ; 3) fragmente din pintecele unui vas poros, cu pereţii groşi, lucrat cu mina. Mărgică mică, 
albastră, sferoidală , ne trecută prin flăcările rugului. 

MoRMÎNTUL 86. Incinerat ; - 0,40 m. Oase umane calcinate şi 2 - 3  fragmente dintr-un vas poros ; 
culoare roşcată datorită arderii secundare ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 87. Incinerat ; - 0,92 m. Oală-borcan mică din pastă zgrunţuroasă, gitul scurt, buza 
subţire, răsfrintă In afară, corpul bombat, fundul masiv, tras puţin in afară ; pe pintece, coaste realizate de 
olar ; arsă secundar (pl. XLV/3). In urnă, oase umane calcinate, depuse simbolic pe fund. Urna era acop t r  tă 
cu fragmente ceramice provenite de la un castron bitronconic, cenuşiu, fin, cu nisip In pastă, buza răsfrlntă 
puternic In afară ; pe umeri nervură proeminentă ; pintecele carenat, fundul lipsă ; ars secundar ; In interior, 
pe gitul vasului, a fost zgiriat In pasta crudă un semn reprezentat de două linii drepte lncadrate de altele 
două curbe (pl. XL V /1 ,4). Drept capac au mai fost folosit� fragmente dintr-o cană cu toarta ruptă, gitul 
drept, inalt, despărţit de pintece printr-o nervură proeminentă ; pe pintece linii verticale lustruite ; ars secun
dar (pl. XL V /2) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 88. Incinerat ; - 0,62 m. Urnă principală, oală-borcan, pastă zgrunţuroasă, gitul scurt, 
buza răsfrintă in afară, teşită la faţa exterioară, umerii ridicaţi, corpul sferic, fundul drept ; lucrată la roată ; 
arsă secundar (pl. XLVI/1). Urna principală acoperită cu o oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, cu buza 
scundă, ingroşată şi răsfrintă In afară, cu pintecele sferic şi fundul plat şi masiv ; arsă secundar (pl. XLVI/2). 
Resturi din pintecele şi fundul unui vas fin, cenuşiu spart ritual (pl. XL V I/3) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 89. Mormint dublu de incineraţie ; - 0,65 m. Urna I reprezentată de un vas Inalt, din 
pastă cu mult nisip, pereţii aspri la pipăit, buza scundă, răsfrlntă In afară şi alveolată, plntecele sferic, fundul 
drept ; lucrat la roată (pl. XLV I I/1 şi CXLVII/6). Urna II reprezentată de un vas poros, lucrat Ia roată, 
resturi din fund, depus cu fundul in sus peste un grup de case calcinate şi resturi dintr-un pahar fin (pl. 
XL VII/3 şi CLX/3). Drept capac au fost folosite fragmente dintr-o oală din pastă zgrunţuroasă arsă secundar. 
Intre oasele calcinate, o mărgică din os spartă, de formă sferică (pl. XL V II/2). 
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MoRMINTUL 97. Inclnerat ; - 0,60 m ; răvăşit. Oase umane calcinate şi citeva fragmente de vase 
cenuşii, fine, arse secundar ; fragmente dintr-un vas cu buza tngroşată, răsfrlntă puternic In afară ; fundul 
unui vas cenuşiu, fin, masiv, fără Inel, ars secundar ; fără inventar. 

MoRMIN1UL 108. Incinerat ; - 0,48 m. Fragmente dintr-o oală-borcan, pastă zgrunţuroasă, buza 
răsfrlntă ln afară ; tot ln groapă, oase umane calcinate amestecate cu cărbuni. Intre oase un ac de bronz 
(pl. XLV I II/:.!), 

MoRMINTUL 109. Incinerat ; - 0,38 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, cu n!sip şt pietricele 
mllrunte ; gitul scurt, buza lngroşată, răsfrlntă In afară, plntecele bombat, fundul masiv şi plat ; nears 
secundar, poartă pe pereţi ln interior şi In exterior crustă din materii organice (pl. XLVIII/1). In urnă, 
deasupra oaselor umane calcinate, fragmente dintr-un vas roşu-gălbui, ars secundar. Intre oasele umane, un 
ac de bronz trecut prin foc, aparţinlnd probabil unei fibule (pl. XL VIII/3). 

MoRMINTUL 111 .  Mormint dublu de incineraţie ; - 0,28 m. Urna 1, ln partea de sud a gropii, repre
zentată printr-o oală cenuşie din pastă zgrunţuroasă cu mult nisip (pl. XLlX/1) ; In cuprinsul el, oase umane 
calcinate, acoperite cu fragmente dintr-un vas cenuşiu, bitronconic, ptntece carenat, marginea lnaltă, buza 
lngroşată la partea superioară (pl. XLIX/5) ; ars secundar ; tot aici, fragmente din alt vas cenuşiu, ars 
secundar (pl. XLIX/4). Urna I l, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, buza tngroşată, răsfrlntă In afară 
(pl. XLIX/2) ; In interior, pahar de lut cenuşiu, din pastă fină, aşezat cu gura In jos ; paharul are forma 
conoidală, buza dreaptă, subţire, rotunjită puţin In partea superioară, despărţită de plntece printr-o nervură ; 
pc plntece, ornament realizat din două benzi In zigzag cu rotiţa dinţată ; ars secundar (pl. XLIX/3 şi CLX/2). 

MoRMINTUL 112.  Mormint dublu de incineraţie ; - 0,39 m. Urna 1, urnă principală alcătuită de jumă
tatea inferioară a unui vas zgrunţuros (pl. L/3). II, urnă principală reprezentată de un vas cu pereţii groşi, 
din pastă grosolană ; lucrat cu mina, gura deformată datorită arderii secundare (pl. L/1). Peste cele două 
urne au fost depuse fragmente de vase arse secundar : 1) fragmente dintr-un castron cenuşiu, cu buza teşită ; 
buza lmpreună cu gitul au profilul In forma literei T, umerii sint drepţi şi înalţi, ornamentaţi cu alveole mici, 
rotunde, dispuse pe două şiruri şi apoi unite cu un ornament realizat cu rotiţa dinţată ; Intre alveolele din 
şirul de mai sus şi cele din şirul de jos a fost realizat un nou decor, cu rotiţa dinţată (pl. LI/1). Din acelaşi 
vas s-au mai păstrat şi cioburi dintr-un fund gros, cu piciorul foarte Inalt (pl. L I/3) ; 2) resturi din buza, 
plntecele şi fundul unui castron din pastă cu nisip aspră la pipăit ; gitul scund, buza uşor răsfrlntă In afară 
(pl. LI/5) ; 3) fragmente din buza şi plntecele unui castronaş cenuşiu din pastă fină cu nisip ; buza înaltă 
şi dreaptă ; sub ea, nervură, de sub care se curbează spre fund plntecele (pl. LI/2) ; 4) fragmente din două 
vase din pastă zgrunţuroasă (pl. Ll/4) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 113.  Incinerat ; - 0,24 m. Tăiat in parte de mormintul 127 de lnhumaţie. Partea păstrată 
este rasă de fierul plugului. Urna principală reprezentată de fragmente dintr-o oală din pastă zgrunţuroasă, 
cu pereţii subţiri ; gitul scund, buza lngroşală şi răsfrlntă In afară ; fundul plat ; ars secundar (pl. LI I/2). 
Capace : 1) oală-borcan, din pastă zgrunţuroasă ; buza lngroşată şi răsfrlntă In afară, corpul bombat, fundul 
masiv şi plat (pl. LI I/4) ; 2) fragmente din fundul inelar al unui vas cenuşiu, fin, ars secundar (pl. LII/1) ; 
3) fragmente din buza unui vas cenuşiu, fin, cu pereţii groşi (pl. L I I/3) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 114. Incinerat ; - 0,28 m. Castron cenuşiu-negru ; buza lată, profilul In forma literei T, 
trei torţi, spart din vechime ; pîntecele carenat, · fundul inelar, masiv, pe umăr decor lustruit In reţea ; ars 
puternic secundar (pl. LIV/1). Pe fundul vasului, oase calcinate, acoperite cu fragmente de la mai multe 
vase : 1 )  fragmente din buza, plntecele şi  fundul unei oale mici, din pastă zgrun�uroasă, arsă secundar 
(pl. L I II/6,8) ; 2) fragmente din plntecele şi fundul unui vas poros, lucrat cu mina, ars secundar (pl. LIII/9) ; 
3) fragmente din buza, plntecele şi fundul inelar al unui castron ; profilul buzei In forma literei S (pl. L I I I/3) ; 
4) fragmente din buza unui castron cu buza răsfrlntă puternic In afară ; profil in forma literei S (pl. L I II/5) ; 
fragmente din buza unui castron cu marginea răsfrlntă In afară ; pe umăr o nervură (pl. L IV/2) ; 6) frag
ment din buza unei farfurii cu marginea răsfrlntă In afară, pîntecele carenat (pl. L I I I/7). Intre vase, lama 
unui cuţitaş din bronz pentru toaletă, (pl. L I I I/2). 

MoRMINTUL 115. Incinerat ; - 0,32 m. Răvăşit de mormlntul 1 27 de lnhumaţie. Oase umane calcinate 
şi fragmente ceramice arse secundar ; fără inventar. 

MoRMINTUL 116.  Incinerat ; distrus de mormintul 1 21 de lnhumaţie. Oase umane calcinate şi frag
mente dintr-un vas fin, ornamentat cu ştampila, ars secundar (pl. L IV/3,4) ; fără inventar. 

MonMINTUL 117. Incinerat ; distrus de mormintul 122 de lnhumaţie. Oase calcinate şi fragmente 
atipice de vase arse secundar ; fără inventar. 

MoRMINTUL 1 24. Incinerat ; - 0,30 m. Tăiat de mormintul 121 de lnhumaţie. Urna reprezentată de 
un castron bitronconic, buza lngroşată şi răsfrlntă In afară ; sub buză, nervură ; plntecele carE'nat ; fundul 
lipsă ; ars secundar ; fără inventar. 45 
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MoRMINTUL 1 26. Incinerat ; - 0,35 m ;  distrus de o groapă feudală. Oase calcinate amestecate cu 
fragmente din fundul masiv al unui vas cenuşiu, ars secundar şi fragmente dintr-un pahar din pastă fină ; 
un fragment din buza lată a unui castron cu trei torţi, ars secundar ; fără inventar. 

MoRMINTUL 1 35. lncinerat In groapă simplă, fără urnă ; - 0,56 m. Groapa se găsea deasupra mor
mlntului 136 de inhumaţie. Groapă cu diametru! de 0,45 m x 0,50 m ; pe fundul ei depuse oase umane 
calcinate şi foarte puţini cărbuni şi cenuşă ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 39. Incinerat ; - 0,37 m. Urna culcată, cu gura pe direcţia craniului mormlntului 1 34 
(pl. LV/1). Cană cu toarta ruptă din vechime, gitul Inalt, buza puţin lngroşată şi răsfrlntă In afară ; pin
tecele bitronconic, fundul inelar ; pe partea superioară a plntecelui, decor incizat In reţea, iar pe git linii ver
ticale lustruite ; urna nu a fost arsă secundar ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 46. Incinerat ; - 0,43 m. Oală-borcan mică, cu buza răsfrlntă puternic In afară ; pereţii 
plntecelui pornesc de sub buză ; corpul bombat, fundul neregulat ; lucrati\ Ia roata inceată ; arsă secundar 
(pl. L V I/3). Llngă urna principală, o altă oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; gitul scund, 
buză teşită In partea exterioară, plntecele unghiular, fundul plat ; arsă secundar (pl. LVI/4). Capacul repre
zentat de o farfurie-castron aşezată cu fundul in sus deasupra urnei principale. El a fost lucrat la roată din 
pastă fină, are culoarea cenuşie şi este ars secundar (pl. L VI/1) .  Printre oasele cal cina te o mărgică cenuşie, 
faţetată (pl. L VI/2). 

MoRMINTUL 1 56. Incinerat ; - 0,53 m. Castron cenuşiu din pastă fină, lucrat la roată, gitul scund, 
buza lngroşată la partea superioară, răsfrlntă puţin In afară, umerii vasului ridicaţi, fundul inelar ; Ia jumă
tatea plntecelui o incizie adincă ; nears secundar (pl. L VI I/1).  Drept capac s-au folosit fragmente din pintecele 
şi buza unui castron cu profilul In forma literei S ; ars secundar (pl. LV 1 1/3) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 58. Incinerat ; - 0,58 m. Oală poroasă, pietricele şi cioburi pisate in pastă, buza răs
frlntă uşor In afară, teşită la partea superioară, umărul şi plntecele bombate, fundul masiv şi plat ; nearsă 
secundar ; crustă din materii organice (pl. XLV I I I/5). Urna plină cu oase umane calcinate, pu ţini cărbuni 
şi cenuşă. Printre oasele calcinate, o bucată de Iusaiolă spartă (pl. XLV I I I/4). 

MoRMÎNTUL 1 62.  Incinerat ; - 0,83 m. Oase calcinate depuse Intre fragmentele unui castron din 
pastă fină, lucrat la roată, cu buza răsfrlntă In afară ; nervură sub buză ; plntecele bombat ; ars secundar 
(pl. LVII I/1).  Tot aici drept capac au servit resturi dintr-un pahar cenuşiu, fin, cu buza lnaltă şi nervură 
proeminentă care desparte buza de plntece ; nears secundar (pl. L V I I I/2 şi CLX/6). Mormintul 162 se supra
pune mormlntului 1 84 (sarmatic) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 63.  Incinerat ; - 0,80 m. Urnă cenuşie cu buza ingroşată, răsfrlntă in afară, gitul scund, 
corpul bombat, fundul inelar. Urna spartă din vechime zăcea cu fundul la nivelul complexului roman din 
această regiune (pl. LVI II/4) ; in groapă cioburi, pietre şi fragmente de cărămizi romane, Pe fundul vasului, 
oase calcinate ; vasul nu a fost ars secundar. Groapa mormintului 1 63 este străpunsă de groapa mormint ului 
166 de lnhumaţie ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 64. Incinerat ; - 0,70 m ;  răvăşit. Oase umane calcinate depuse pe fundul unui vas poros 
cu pietricele şi cioburi pisate in pastă ; crustă din materii organice ; nears secundar ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 68. Incinerat ; - 0,70 m ;  răvăşit. Fragmente din fundul unor vase poroase ; peste ele 
oase calcinate ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 69. Incinerat ; - 0,70 m. Urna principală reprezentată de o oală poroasă cu pereţii 
groşi şi fundul drept ; pe mijloc o uşoară adincitură ; crustă de materii organice ; ars secundar. S-a păstrat 
jumătatea inferioară a vasului. Llngă urnă, fragmente dintr-un castron din pastă fină cu nisip ; pe fundul 
urnei, oase umane calcinate ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 70. lncinerat ; - 0,80 m. Oală poroasă cu cioburi pisate In pastă ; buză inaltă, dreaptă, 
pereţii drepţi, fundul masiv, plat. Pe umeri, protuberanţe ; arsă la roşu in exterior, negru In interior, pe pereţi 
crustă din materii organice ; arsă secundar in gospodărie, nu se poate preciza dacă a fost arsă şi in rug. Urna 
era acoperită de fragmente de vase din pastă zgrunţuroasă,  vase fine, unele arse secundar. In urnă, oase 
umane calcinate ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 171 .  lncinerat ; - 0,80 m. Vas poros, lucrat cu mina. In urnă, oase calcinate şi mulţi 
cărbuni. Drept capac a fost folosit fundul unui vas din pastă zgrunţuroasii şi fragmente dintr-un vas fin, de 
culoare gălbuie datorită arderii secundare ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 72. Incinerat ; - 0,80 m. Oase umane calcinate, depuse pe fundul inelar al unui vas 
cenuşiu ars secundar (pl. LIX/1 ) ; fără inventar. 
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MoRMÎNTUL 173. Incinerat ; - 0,80 m. Castron din pastă cenuşie, nisipoasă, aspră la pipăit ; buza 
dreaptă, lnaltă, partea superioară uşor răsfrlntă In afară ; pe plntece Inceput .de carenă, fundul inelar ; ars 
secundar (pl. LIX/2) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 74. Incinerat ; - 0,80 m. Deranjat de constructorii din evul mediu. Partea inferioară 
a unei oale din pastă zgrunţuroasă, fundul masiv şi plat ; arsă secundar (pl. L IX/3) ; citeva fragmente din 
plntecele şi buza unui vas cenuşiu, fin ; ars secundar (pl. L IX/4). Sub vas, In partea de nord-vest, două cuţi
taşe din bronz pentru toaletă (pl. L IX/5) ; tot aici un inel din bronz (pl. I .IX/6). M. 1 74 cu vase arse secundar 
se suprapune In parte M. 1 78 cu vase nearse secundar (pl. II şi I I I). 

MoRMÎNTUL 176. I ncinerat ; - 0,80 m ;  răvăşit. Oase calcinate depuse pe un ciob ; alături, fragmente 
dintr-o oală din pastă zgrunţuroasă, aspră la pipăit ; buza răsfrlntă puternic In afară şi teşită la partea supe
rioară, Inspre exterior ; pereţii drepţi ; fundul masiv şi plat ; ars secundar (pl. LX/1) ; urna acoperită cu un 
fragment din buza Iată a unui castron cu trei torţi ; profilul In forma literei T ; arsă secundar (pl. LX/3) ; 
fragment din buza şi fundul unui vas cenuşiu, fin, cu pereţii subţiri ; ars secundar (pl. LX/2,4) ; groapa 
mormlntului 1 76 este tăiată de mormlntul 1 88 de lnhumaţie ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 78. Incinerat ; - 0,95 m (pl. CLXX II/4). Urnă cenuşie din pastă fină, lucrată la roată ; 
pe pereţi urme de slip ; nearsă secundar. Buza vasului uşor lngroşată la partea superioară şi răsfrlntă In afară, 
gitul subţire şi Inalt, umerii mai lăsaţi, groşi, plntecele bombat, fundul inelar, fără decor (pl. LX/5). Groapa 
mormlntului 178  se află sub groapa mormlntului 174 de incineraţie cu vasele arse secundar (pl. I I  şi I I I) ; 
fără inventar. 

MoRMÎNTUL 202. Incinerat ; groapă simplă, la - 0,55 m. Fragmente dintr-o oală mijlocie, cu buza 
lnaltă, răsfrlntă In afară ; oasele calcinate depuse pe fundul gropii şi acoperite cu fragmente dintr-un castron 
mare cu trei torţi, cenuşiu, fin, avind profilul In forma literei T ;  nervură sub buză, toarta cu nervuri 
pe margini şi una centrală ; nears secundar (pl. LXI/1).  Printre fragmentele castronului au fost descoperite 
şi altele aparţinlnd unor vase cenuşii, fine ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 203. Incinerat ; - 0,63 m. Oală poroasă, din pastă impură cu mult nisip şi cioburi pisate ; 
lucrată cu mina ; buza scundă, răsfrlntă In afară ; umerii puţin ridicaţi, pereţii drepţi, fundul masiv şi uşor 
reliefat Inspre exterior ; ars In gospodărie ; crustă din materii organice. Nu se poate preciza dacă a fost ars 
secundar şi  In rug. Drept capac au servit fragmente ceramice cenuşii, fine, cu pereţii groşi ; arse secundar şi 
fragmente ceramice din plntecele unui vas din pastă zgrunţuroasă ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 204. Incineral ; - 0,70 m. Cană cu toarta lipsă din vechime ; gitul şi buza sparte inten
ţionat pentru a putea lncăpea oasele calcinate In urnă. Plntecele vasului sferic, fundul drept şi răsfrlnt puţin 
In afară ; In regiunea torţii, pe plntecc, două linii incizate ; Inspre fund, o linie incizată discontinuă ; vasul nu 
a fost ars secundar (pl. LX I/5) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 209. Incinerat ; - 0,15 m ; oase calcinate depuse pe fundul unei oale paroase, cu pereţii 
groşi ; lucrată cu mina ; distrusă de fierul plugului ; arsă secundar In gospodărie ; crustll. din materii organice ; 
nu se poate preciza dacă a fost arsă şi In rug (pl. LV /2) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 212. Incinerat ; - 0,55 m. Oală cenuşie, fină, lucrată la roată, buza lngroşată şi răs
frlntă In afară ; umerii ridicaţi, corpul sferic, fundul inelar ; arsă secundar (pl. LXI I/4) ; acoperită cu fragmente 
din buza şi fundul unei farfurii, cu fund inelar, arsă secundar (pl. LX I I/1). Pe fundul urnei, oase umane cal
cinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni. Tot aici un os de animal ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 213. Incinerat ; - 0,60 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată Ia roată ; gitul 
scund, buza lngroşată şi răsfrlntă In afară, plntecele bombat, fundul drept şi  masiv ; prezintă urme de 
ardere secundară şi crustă din materii organice (pl. LX II/3) ; capace : 1) fragmente dintr-o oală-borcan 
cu buza lngroşată, scundă, răsfrlntă In afară ; plntecele bombat, fundul masiv, drept, prezintă pe faţa 
exterioară o uşoară albiere ; nu a fost ars secundar ; 2) fragmente din fundul inelar al unui vas cu pereţii 
groşi, cenuşiu, fin ; lucrat la roată ; ars secundar ; 3) fragmente din fundul unui vas cu pereţii groşi, din 
pastă fină ; lucrat la roată, ars secundar (pl. LXI I/2) ; In cuprinsul gropii, oase calcinate şi o piatră de riu. ln 
urnă, oase umane calcinate şi oase de animal arse puternic ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 231 . Incinerat ; - 0,81 m. Tăiat de M. 240 de lnhumaţie. Majoritatea fragmentelor ccra
mice, lmpreună cu oase calcinate şi cărbuni, antrenate In groapa M. 240. Numai o parte din urnă in situ. 
Oală cenuşie, lucrată cu mina, pastă cu foarte multe boabe de nisip şi pietricele. Nu se poate preciza dacă a 
fost arsă secundar (pl. LXIII/3) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 232. Incinerat ; - 0,58 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; gitul 
scund, buza lngroşată, răsfrlntă In afară, teşită Ia partea superioară ; pe umeri, uşoare striuri. Fundul masiv, 47 

www.cimec.ro



Tirgşor-Ill-JV e. n. 

48 

plat, prezintă o Incizie neregulată ; pe pereţi crustă din materii organice şi urme de ardere secundară. tn 
urnă, pe fund, oase calcinate. Nu se poate preciza dacă a fost arsă şi In rug (pl. LXI I I/1 ) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 233. Incinerat ; - 0,76 m. Tăiat de M. 230 de lnhumaţie. Fragmente dintr-un pahar 
cenuşiu, fin, lucrat la roată, cu buza lnaltă, rotunjită ; ars secundar (pl. LXIII/2) ; capace : 1) fragmente 
din fundul unui vas cu pereţii groşi, cenuşiu, fin ; ars secundar (pl. LXIII/4) ; 2) fragment din gitul cilin
dric al unei căni cenuşii lucrate la roată ; ornamentată cu decor excizat In formă de X ; 3) fragmente din 
pîntecele unui vas poros, cu cioburi pisate In pastă ; ars secundar. Oase umane calcinate In regiunea unde s-a 
găsit fragmentul de pahar care a Indeplinit rolul de urnă principală. In groapa incineratului, In zona nede
ranjată, oase calcinate şi un dinte de animal netrecut prin foc ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 241 . Incinerat ; - 0,60 m (pl. CLXXIII/1). Oală cenuşie, fină, lucrată la roată, buza 
îngroşată, răsfrintă In afară ; gitul Inalt, despărţit de plntece printr-o nervură proeminentă ; plntecele bom
bat ; fundul inelar, masiv ; vasul nu a fost ars secundar (pl. LXlV/1 ) ; pe fundul urnei au fost descoperite 
oase calcinate acoperite de fragmente aparţinlnd mai multor vase : 1) castron cu buza îngroşată şi răsfrlntă 
In afară ; nervură sLb buzJ. ; pîntecele carenat ; fundul inelar ; ars secundar (pl. LXIV/4) ; o parte din oasele 
calcinate depuse pe llteva din fragmentele castronului menţionat. La rindul lor, grupul de oase din vasul 1 
sint acoperite de fragmente din plntecele vasului 3, lucrat la roată ; pereţii aspri la pipăit, ars secundar ; 
(pl. LXIV /2) ; pe aceste fragmente, alt grup de oase calcinate, acoperite cu tragmente din plntecele unui 
urcior din paslă zgrunţuroasă : ars secundar (pl. LXIV,3) ; In cuprinsul acestor fragmente, un ultim grup 
de oase umane calcinate. Observaţiile făcute In teren cu prilejul demontării l\1. 241 au dovedit că oasele 
calcinate au fost selectate In preaj ma rugului. ln cuprinsul gropii, b ucăţi mari de cărbuni ; f<irct inventar. 

MoRMÎNTUL 242. Mormint dublu de incineraţie : - 0,75 m (pl. CLXXIII/2). Două urne alăturate, 
la circa S cm una de alta. Urna dinspre est, mai mare, este reprezentată de o oală-borcan din pastă impură, 
lucrată cu mina : buza scundă, răsfrlntă In afară ; corpul bombat ; fundul masiv, reliefat Inspre exterior, pe  
faţa exterioară a fundului, urma unei impresiuni adinci, realizată cu degetul ; arsă secundar ; (pl. LXV/2 
şi CXLI/5). Urna mai mică reprezentată de o oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată cu mina, buza 
uşor răsfrlntă In afară şi teşită la partea superioară, plntecele sferic, lngustat spre fund, fundul masiv, 
uşor reliefat In exterior ; nearsă secundar (pl. LX V /3). Urnele au fost depuse In groapă după ce pe fundul 
acesteia fuseseră aranjate bucăţi din oasele lungi ale unui mat ur. In cuprinsul urnei mari fragmente de oase 
din calota craniană şi vertebrele unui matur. In urna mică, oase din calota craniană şi oasele lungi ale 
unui copil ; fără capac ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 244. lncinerat ; - 0,65 m. Oală mică, l ucrată cu mina, din pastă impură ; buza, scundă, 
răsfrlntă In afară ; peretii aspri la pipăit, corpul bombat. fundul masiv, drept, uşor tras lr.spre exterior ; 
ars secundar. In interior, vasul are o crustă puternică din materii organice (pl. LXV/4 şi CXLI/3). Urna 
principală are analogii ca formă In inventarul mormintelor de lnhumaţie (vezi vasul 2 din M. 140, In cuprinsul 
căruia a fost depus un pieptene). Pe fundul urnei, depuse simbolic, citeva oase calcinate acoperite de frag
mentele unui castron cu buza lnaltă lngroşată In partea superioară ; ars secundar (pl. LXV:5) ; fără in
ventar. 

MoR�IÎNTUL 245. Incinerat ; - 0,65 m. Castronaş cenuşiu, fin, lucrat la roată ; buza lngroşată, răsfrlntă 
In afară ; sub buză nervură ; plntecele carenat ; fundul inelar ; In regiunea centrală a fundului o protube
ranţă ; ars secundar (pl. LXV/6). Pe fundul urnei, citeva oase calcinate acoperite cu un fragment din fundul 
unui vas cenuşiu, fin ; lucrat la roată ; fără inventar. 

MoRMiNTUl. 247. l ncinerat ; - 0,65 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; buza 
scundă, arcuită spre interior şi şănţuită ; plntecele bombat ; fundul plat, arsă secundar (pl. LXVI/1). Oase 
umane calcinate In conţinutul gropii şi pe fundul urnei principale, acoperită de fragmente din fundul şi 
buza unui vas poros de tipul ceştilor dacice (pl. LXV I/5). Al treilea vas poros, lucrat cu mina arc buza 
îngroşată, răsfrlntă In afară ; fundul masiv, reliefat Inspre exterior (pl. LXV I/4), acoperea urna şi capacul 
menţionat. Intre oase, două mărgele fragmentare din piatră albă şi una neagră inelară din sticlă (pl. LXVI/ 
;2), asemănătoare cu altele din mormintele de lnhumaţie (de exemplu M. 59, M. 226 etc.). Tot aici, u n  pan
dantiv prismatic, din os, ornamentat cu cerculeţe concentrice, spart şi trecut prin foc (pl. LXVI/31. 

MoRMÎNTUL 248. Incinerat ; - 0,70 m. Fund de oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la 
roată ; arsă secundar ; spartă ritual (pl. LXV I I/1). Pe fundul vasului, citeva oase umane calcinate, acoperite 
cu un fragment dintr-un vas poros lucrat cu mina, arse secundar (pl. LXVII/2) şi fragmente din buza 
unui vas cenuşiu fin, ars secundar (pl. LXV I I/3) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 249. Incinerat ; - 0,70 m. Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată : buza 
lngroşată, răsfrlntă In afară ; corpul bombat, fundul plat şi reliefat Inspre exterior ; arsă secundar (pl. 
LXV U/5). Urna lnclinată puţin ln direcţia nord şi lnconjurată pe o bună porţiune de fragmente din vase 
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cenuşii, fine, lucrate la roată şi arse secundar (pl. LXVI I/4,6). In urnă, oase calcinate, depuse pe fund ; 
citeva oase In conţinutul gropii ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 250. Incinerat ; - 0,75 m. Oase umane calcinate in groapă �i citeva pe fundul unei 
oale-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată Ia roată ; arsă secundar (pl. LXV I I I/2). La nivelul fundului 
de vas care a indeplinit rolul de urnă principală, foarte multe pietre şi cioburi arse secundar, aparţinînd 
mai multor vase : 1) fragment din buza şi gitul unui urcior cenuşiu, fin, lucrat Ia roată, cu cioc de scurgere 
şi toartă, ars secundar (pl. LXV I I I/1 ) ; 2) fragment din gitul inalt şi cilindric al unui vas cenuşiu, fin, 
lucrat la roată, ars secundar ; 3) fragment din buza unui castron, cenuşiu, fin, lucrat Ia roată ; umărul 
carenat (pl. LXIX/4) ; 4) fragment din buza unui vas cenuşiu, fin, pereţii subţiri, buza joasă, răsfrintă In 
afară, ars secundar (pl. LXV I I I/6) ; 5) fragment din buza unui vas, din pastă zgrunţuroasă, deosebit de 
urna principală, ars secundar ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 251.  Incinerat ; - 0,70 m. Fund de vas din pastă zgrunţuroasă, lucrat Ia roată, masiv, 
tras Inspre exterior, ars secundar (pl. LXVI I I/3). Alături, In groapă, fragmente din plntecele unui vas 
cenuşiu, fin, cu trei incizii, ars secundar (pl. LXVIII/5), şi fragment din toarta unui vas cenuşiu, fin, ars 
secundar (pl. LXVIIlj7) ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 252. Incinerat ; - 0,70 m. Resturi din plntecele şi fundul unei oale din pastă zgrunţu
roasă, impură, pereţii drepţi, groşi, fundul masiv, neregulat, ars secundar (pl. LXV I II/8). Urna plină cu 
oase umane calcinate ; o parte din ele şi In groapa mormlntului. Fusaiolă lipită de peretele vasului ( pl. 
LXVII I/4). 

MoRMÎNTUL 262. Incinerat ; - 0,56 m ; răvăşit. Fund de vas poros, lucrat cu mina, masiv şi nere
gulat ; crustă din materii organice ; nu se poate preciza dacă a fost ars secundar şi in rug (pl. LXVII/7). 
Pe fundul vasului şi sub acesta, citeva oase umane calcinate ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 269. Incinerat ; - 0,54 m. Oală poroasă, lnclinată pe direcţia sud-vest, lucrată cu mina, 
buza mică, scundă ; sub ea, briu alveolar ; umerii prelungi, fundul lat, masiv ; urme de crustă din materii 
organice pe pereţi ; nu se poate preciza dacă a fost arsă şi In rug (pl. LXIX/1). Pe fundul vasului, oase 
umane calcinate, arse puternic, acoperite cu fragmente dintr-un vas cu buza scundă, răsfrlntă in afară, 
poros, l ucrat cu mina, ars secundar ; (pl. LXIX/2) ; fără inventar. 

MoRMINTUL 270. Incinerat ; - 0,70 m. Urnă poroasă, lucrată cu mina, aplecată cu fundul In sus 
(pl. LXX/2) ; de jur împrejurul urnei, fragmente dintr-un vas cenuşiu, din pastă zgrunţuroasă, lucrat Ia 
roată, spart ritual ; ars secundar. ln partea de vest a gropii, Intre urna şi vasul din pastă zgrunţuroasă, au 
fost descoperite cioburi dintr-un vas lucrat cu mina, din pastă impură, ars secundar. Tot aici a fost găsită 
o piatră de mărime mijlocie ; pare să fi fost trecută prin foc. ln regiunea de nord a gropii, mai multe 
fragmente dintr-un vas din pastă fină, cenuşie, arse secundar ; vasul cu pasta zgrunţuroasă are buza joasă, 
răsfrlntă in afară şi teşită In exterior (pl. LXX/1). Pe fundul urnei principale, oase calcinate. Mărgică 
din sticlă albă spartă, cu "ochi" cafenii (pl. LXX/3). 

MoRMiNTUL 283. Incinerat ; - 0,76 m.  Oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; urna 
principală conţinea oase umane calcinate, cărbuni şi cenuşă ; era acoperită cu un castron cu trei torţi, 
cenuşiu, fin, lucrat la roată, aşezat cu gura in jos. Deasupra castronului cu trei torţi a fost descoperită o 
strachină in stare fragmentară, lucrată la roată, din pastă cenuşie, culoare gălbuie, datorită probabil arderii 
secundare ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 284. Incinerat ; - 0,63 m. Oală-borcan cenuşie, din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată. 
In urnă, oase umane calcinate, amestecate cu cărbuni şi cenuşă. In apropierea urnei, două pietre de riu. 

F a z e  1 e a III-a B şi a III-a C. Mormintele de înhumaţie 

Mormintele de înhumaţie datate în secolul al IV-lea. e.n. sînt cele mai răspîndite. 
Cea. mai mare parte a. lor este orientată nord-sud, asemănîndu-se în privinţa aceasta 
cu mormintele sarmatice. Există şi unele abateri de la. această direcţie, în sensul că 
unele sînt orientate nord-nord-est - sud-sud-vest. 49 
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La locul potrivit s-a amintit că o mică parte a mormintelor de înhumaţie din 
secolul al IV-lea e.n. este lipsită de inventar. Cîteva din mormintele fără inventar sînt 
orientate est-vest sau vest-est, adică cu capul la est sau cu capul la vest. Două mor
minte (M. 98 şi M. 1 7 7 )  din această categorie sînt orientate cu capul la sud şi 
picioarele la nord. 

Gropile mormintelor de înhumaţie au adîncimea medie de o, 70 m - 0,90 m. 
Cele mai mici adîncimi au fost înregistrate în regiunea de sud a necropolei, unde 
(M. 1 - M. 10) se gă seau la 0,18 - 0,25 m. Mormintele cu gropile cele mai adînci 
sînt situate în preajma zidului de incintă al curţii domneşti 85• Ca exemplu pot fi 
citate M. 199 la - 1 ,20 m, M. 91 la - 1 ,15 m şi M. 92 la - 1 ,35 m etc. 

Ţinînd seama de grosimea depunerilor arheologice ulterioare secolului al IV-lea 
e.n. ,  precum şi de faptul că în această zonă decapitarea solului în epoca feudală s-a 
făcut pe o adîncime mai mică, se poate presupune, cu rezerva cuvenită, că adîncimea 
medie a gropilor de morminte oscila între 0 ,90 m şi 1,10 m. 

Gropile mormintelor de înhumaţie din secolul al IV-lea e.n. au formă aproxi
mativ trapezoidală : lungimea lor este de circa 1 ,80 m - 1 ,90 m, iar lăţimea este 
cuprinsă între 0 ,85 m - 0,90 m şi 0 ,55 - 0,70 m. Evident că aceste dimensiuni nu 
sînt respectate de gropile în care au fost depuse cadavrele de copii sau de gropile 
mormintelor duble. Există şi gropi de morminte cu forma mai mult sau mai puţin 
ovoidală. 

La cîteva morminte bogate în inventar (M. 143, M. 1 79, M. 195 etc . )  au putut 
fi făcute observaţii interesante privind amenajarea gropilor. În timpul săpării aces
tora, s-au cruţat platforme pe care au fost depuse vasele de ofrandă . De menţ,ionat 
că, în măsura în care mormintele erau prevăzute cu asemenea platforme, ele erau mai 
largi. În general, platformele nu respectă reguli precizate. Astfel, M. 1 79 avea plat
forma la nord-nord-vest de craniu, M. 195 la est de schelet, în partea stîngă , iar 
M. 136 la vest. 

În general, gropile de morminte respectă dimensiunile scheletelor. Această 
observaţie este ilustrată mai ales de categoria mormintelor lipsite de inventar. Mai 
mult chiar, în anumite cazuri (M. 130 şi M. l38 ) ,  gropile unor asemenea morminte 
aveau în lungime dimensiuni mai mici decît ale scheletelor, fapt care a provocat 
necesitatea înghesuirii acestora în groapă . S-ar putea ca în aceste cazuri să avem 
de-a face cu o anumită practică rituală. 

Cele mai multe gropi de morminte aveau fundul plat ; în cîteva cazuri însă 
s-au găsit praguri din pămînt cruţat, amenajate în regiunea în care zăceau craniile. 
La aceste morminte, craniile de obicei erau înclinate spre stînga. 

Alteori, craniile sau labele picioarelor zăceau pe cîte un pat de pămînt depus 
în groapă, înainte de s1obozirea cadavrelor (M. 13 şi M. 43) .  

Gropile de morminte au fost umplute cu pămîntul scos cu prilejul s2 p2 rii lor. 
În felul acesta, nu este greu de înţeles de ce în conţinutul lor se gă sesc de sus pînă 
jos materiale ceramice sau alte obiecte aparţinînd cu]turilor anterioare secolului 
al IV-lea e.n. În ce priveşte vestigiile arheologice de după secolul al IV-lea e.n., pre
zente ici-colo în conţinutul gropilor, ele nu prezintă nici un interes, deoarece sînt 
antrenate pe galerii de animale sau rădăcini de copaci. 

Unele morminte de înhumaţie sînt acoperite cu un pat de pietre de carieră 
plate sau bolovani de rîu (M. 33 , M. 34) .  De notat că, în cîteva cazuri, patul de pietre 

B& Adincimea mai mare a mormintelor de aici 
se explică prin aceea că in această parte solul nu 

a fost decapitat. 
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zăcea direct pe oasele scheletului şi pe vasele de ofrandă . Deosebit de interesant se 
prezintă în acest sens M. 42 . Colţurile gropii mormîntului erau marcate la nivelul 
de la care a fost săpat mormîntul cu cîte o piatră ; alte pietre zăceau direct pe 
oasele scheletului : una pe craniu, 3 -4 pe oasele bazinului. Asemenea pietre erau de
puse şi pe vasele de ofrandă. Prezenţa pietrelor în acest mormînt e legată desigur 
de o anumită practică magică -religioasă . Amintim în treacăt că între oasele bazinului 
din M. 42 se găseau oasele unui foetus, orientat cu picioarele înainte. Nu este exclus 
c:1 acest mormînt să aparţină unei femei care a murit in urma unei sarcini anorma
la, fapt care ar explica într-o anumită mă sură abundenţa pietrelor din mormînt. 

La unele morminte s-au găsit pietre izolate, numai în dreptul craniului sau 
numai în dreptul picioarelor (M. 107 ,  M. 149, M. 260 etc . ) .  De notat că în asemenea 
cazuri, pietrele zăceau fie la nivelul mormintelor, fie pe un pat de pămînt. Alteori , 
mormintele erau căptuşite cu pietre aşezate pe cant ; aceste pietre serve!"'.JU totodată 
ca sprijin pentru pietrele care acopereau scheletul (M. 124 şi M. 125 ) .  Asemenea 
morminte, care imită , într-un fel sau altul, structura cavourilor, nu pot fi atribuite 
la origine unor populaţii migratoare. Aici este vorba mai degrabă de o influenţă pă
trunsă în regiunile noastre dinspre sud. 

Poziţia vaselor de ofrandă în morminte nu respectă reguli precise ; în unele 
morminte, majoritatea vaselor erau depuse în preajma craniului (M. 19,  M. 58, M. 69, 
M .  258 şi M .  277 ) ,  în altele vasele erau situate în regiunea picioarelor (M. 107,  M. 217 ,  
M. 223 şi  M. 224)  şi, în sfîrşit, la cîteva morminte vasele erau înşirate sau de o parte 
şi de alta a t rupului (M. 121 şi M. 1 31 ) ,  sau numai pe una din părţile laterale ale aces
tuia : M. 80 şi M. 275 în partea stîngă şi M. 13, M. 42 , M. 136, M. 140 şi M. 278 în 
partea dreaptă . Ar mai fi de amintit o serie de morminte (M. 71 şi M. 92) în eare 
cele mai multe vase se găseau deasupra scheletului sau sub acesta. 

O categorie de morminte interesantă prin poziţia rituală a vaselor este consti
tuită de mormintele de înhumaţie care conţineau cîte un singur vas culcat în regiunea 
craniului (M. 82 şi M. 96) sau un singur vas de asemenea culcat lîngă labele picioarelor 
(M. 43 şi M. 141 ) .  Alteori se întîlnesc situaţii în care unele vase erau culcate cu gura 
în jos alături de vase care ză.ceau în poziţie normală. Vasele aşezate cu gura in jos 
acopereau grămăjoare de cărbuni depuşi ritual (M. 263) .  

La Tîrgşor este documentat ş i  obiceiul depunerii unor vase în  cuprinsul altora, 
practică întîlnită destul de des în necropolele de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş 86• 

Astfel în M. 236 şi M. 238 au fost descoperite vase de dimensiuni mici, care zăceau 
în poziţie culcată înăuntrul altor vase. Aici este de amintit şi un pahar de sticlă 
aşezat în poziţie culcată într-un castron cu trei torţi (pl. CXVI/3,8) (M. 195 ). 

La peste 50 % din mormintele de înhumaţie de la Tîrgşor au fost descoperite 
cîte unul sau două vase poroase, lucrate cu mîna, depuse întotdeauna în regiunea 
eraniilor sau a picioarelor. În cazul în care mormîntul conţinea mai multe vase, vasul 
poros luerat cu mîna ocupa o poziţie centrală . Mormintele care nu conţin asemenea 
vase au în schimb cîte o oală de dimensiuni mici, modelată la roată din pastă zgrun
ţuroasă . Este posibil ea aceste vase ( cele lucrate cu mîna şi cele din pastă zgrunţu
roasă lucrate la roată ) să aibă un rol de afumătoare, întrucît în cuprinsul lor au fost 
descoperiţi cărbuni. În schimb, în ele niciodată nu s-a găsit vreun alt obiect de inventar 
sau oase de ofrandă , aşa cum se întîlnesc în restul vaselor. 

Atît vasele lucrate cu mîna, cît şi cele lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă 
păstrează pe pereţi o crustă din materii organice, ca rezultat al folosirii lor în gospo-

88 Kovacs Islvan, op. cit . ,  p. 267, fig. 1 8 ; p. 281 , 
fig. 39 ; p. 305, fig. 7G ; B. 1\litrea şi Niţă Anghe-

lescu, Să.pă.lurile de salvare de la Independenta, In 
Materiale, V I I, p.  497, fig. 2 .  51 

www.cimec.ro



Tîrgşor-111-JV e. n. 

52 

dărie. Faptul că aceste vase au fost depuse cu un anumit scop în morminte reiese 
şi din împrejurarea că în mormintele care conţin mai multe vase din pastă zgrun
ţuroa.să numai unul provine din gospodărie. Celelalte nu prezintă urme de 'lntrebuin
ţare. 

Un caracter magic nedefinit încă prezintă şi situaţia din M. 238. Pe fundul 
unuia dintre vasele acestui mormînt zăceau opt pietricele de mărimea alunei, aranjate 
în jurul aUei pietricele ceva mai mari. Această descoperire se reîntîlneşte întocmai 
într-un mormînt de la Gherăseni 87•  

O observaţie de practică rituaJă nu ma.i puţin interesantă o prezintă 1\I. 234 
de copil (pl. CLXXX/1 ) .  Acesta conţinea un vas de ofrandă spart in mai multe 
bucăţi : cu o parte din ele a fost acoperit craniul copilului, iar cu cealaltă au fost 
acoperite picioarele. În plus, în mormînt s-a gă.sit şi o bucată de lemn carbonizat. 
Acesta pare-se că a fost aruncat în groapă, în stare incandescentă . Numai aşa se 
poate explica pămîntul înroşit din jurul bucăţii de lemn. Din cîte cunoaştem, o astfel 
de practică rituală , necunoscută în aria culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, este 
documentată pînă acum numai pe teritoriul Daciei in secolul al III-lea e.n. 88• Prin 
urmare, nu este exclus ca în M. 234 de la Tîrgşor să se reflecte ecoul unor tradiţii 
de practică rituală geto-dacică. De altfel, această afirmaţie poate fi întărită şi cu 
alte exemple. M. 157,  conţinînd între altele un vas de ofrandă cu gura în jos, depus 
peste craniu, îşi găseşte mai multe analogii în necropolele populaţiei locale din seco
lele II - III e.n. so. 

Străvechiul obicei de a sacrifica animale este documentat prin prezenţa oaselor 
de animale şi în necropola de la Tî:rgşor, atît la unele morminte de incineraţie, cît şi 
la. unele do inhumaţie. De reţinut însă că mormintele de înhumaţie fără inventar 
conţin mai rar oase de ofrandă. 

Oase de ofrandă s-au descoperit în 16 morminte de înhumaţie. Cele mai multe 
dintre ele provin de la ovine şi caprine ; nu lipsesc însă nici oasel� de bovidee 90• 

în 1\1 . 42 au fost găsite oasele unui carnasier depuse în oală, iar în M. 1 35 ,  la 
picioare, zăcea scheletul unei păsări. 

Nici depunerea o'1selor de ofrandă în morminte nu s-a făcut pe baza unei reguli 
rituale precise, unele dintre ele erau depuse lîngă craniu (M. 96 şi M. 179) sau lîngă 
picioare (M. 70, M. 80, M. 135 şi M. 195), iar altele erau depuse fie sub schelet (M. 13,  
M. 79),  fie deasupra scheletului (M. 92 şi  M. 1 81) .  S-au intilnit şi  situaţii cînd oasele 
erau depuse în vase (M. 150, M. 195) sau zăceau între vasele de ofrandă (M. 1 79, . 
M. 1 95,  M. 258 şi M. 277 ) .  

Oasele care zăcea:u în  oale au fost aşezate pe  un aşternut de pămînt curat, 
acoperit la rîndul său cu cărbuni (M. 150 ) .  

Practica sacrificării lîngă mormînt sau în mormînt a animalelor este atestată, 
credem noi, de scheletul păsării din M. 135, deja amintit. Între oasele scheletului 
(păstrat in întregime) zăcea şi cuţitul folosit, probabil , la sacrificare. Sacrificarea 
unor animale în procesul ritual este strîns legată de credinţa intr-o viaţă viitoare. 

87 In această necropolă, In mormintul de lnhu
maţie nr. 8, s-a găsit un fund de vas zgrunţuros 
In regiunea genunchiului drept al scheletului. 
Pe fundul acestui vas au fost descoperite nouă 
pietricele aşezate ritual ca acelea de la Tlrgşor. 

88· In necropola de la Soporul de Clmpie. 
Informaţie primită de la D. Protase. Ritual 

atestat şi la unele triburi sarmatice. Informa
ţie 1. Ioniţă . 

88 La Soporul de Clmpie, informaţie primită de 
la D. Protase, şi la Gabăra-Porceşti, informaţie 
primită de la Iulian Antonescu. 

80 Determinările oaselor de animale au fost 
făcute de Alexandra Paul-Bolomey de la Centrul 
de cercetări antropologice al Academiei R.P.R. 
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Necropola Sîntana-Cerneahov 

Prezenţa unor oase răspîndite pe întreaga. suprafaţă a necropolei se explică, 
dacă se ţine seama că populaţia de la Tîrgşor cunoştea practica. banchetelor funebre. 

MoRMÎNTUL 1. Inhumat ; - 0,20 m ;  bărbat matur ; orientat nord-sud. Intins pe spate, craniul aplecat 
spre stinga, braţele lntinse pe Ungă corp, oasele palmei stingi sub iliacul sting ; picioarele apropiate şi 
lntinse, de la genunchi In jos modelate după conturul unei gropi feudale, datată In secolele XVII 
XV I I I ; marginile gropii feudale a u  fost cuptorite sub schelet. Starea de conservare proastă ; p e  radiusul 
şi cubitusul drept, un cuţit din fier prevăzut cu gardă, aşezat In diagonală (pl. LXXI/2) ; llngă minerul 
cuţitului, cataramă din fier simplă oval-alungită (pl. LXXI/3) ; pe clavicula dreaptă, două fibule din 
bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. LXXI/1). Intre tibii, verigă de bronz (pl. LXXI/4) ; Ungă 
iliacul sting, mărgică din sticlă neagră cu reflexe albastre, trecută prin foc ; mărgica provine din nivelul 
mormintelor de incineraţie (pl. LXX I/5). 

MoRMÎNTUL 2. Inhumat ; matur ; distrus cu prilejul amenajării unui bordei din secolele V- VI e.n. 
(pl. II şi I I I) ; din schelet s-au păstrat două fragmente din calota craniană, un molar şi un os tarsian ; 
o j umă tate dintr-o mărgică din sticlă albastră, poliedrică. 

MoRMÎNTUL 3. Inhumat ; - 0,22 - 0,25 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 400°/00 - sud-sud-vest 
3600 °/00 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele lntinse pe Ungă corp, femurele apropiate 
şi lntinse, tibiile strlnse, lndoite şi apropiate In partea inferioară ; labele picioarelor lipseau ; scheletul foarte 
prost conservat ; la nivelul lui, bucăţele de chirpici dintr-un complex anterior (pl. LXX I I/I) ; Intre tibii 
şi peronee, fibulă de fier cu piciorul Intors pe dedesubt, foarte prost conservată ; la circa 5 cm depărtare 
de falangele miinii drepte, inel de bronz, rupt din vechime (pl. LXXII/1).  

MoRMÎNTUL 4. Inhumat ; - 0,25 - 0,35 m ;  bărbat matur ; orientat nord-sud ; partea inferioară a 
scheletului zăcea la - 0,40- 0,45 m datorită unei gropi mai vechi (pl. I I) ; Intins pe spate, craniul aplecat 
spre dreapta, braţele lntinse pe llngă corp ; oasele miinii stingi lipsesc, iar cele de la palma dreaptă erau 
aşezate sub iliacul drept ; femurele şi tiblile rupte In timpul ' tasării gropilor amintite ; astragalele şi calca
neele apropiate ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 5. Inhumat ; - 0,69 - O, 70 m ; femeie adolescentă ; orientat nord-nord-est 300 °too -
sud-sud-vest 3500 °/.,0 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţul drept Intins pe Ungă corp, 
iar stingul răsucit din cot ; picioarele strlnse şi lntinse ; coloana vertebrală In poziţie anormală, datorită 
aşezării forţate In groapă ; răvăşit In regiunea pieptului, probabil jefuit ; fibulă din metal alb cu piciorul 
Intors pe dedesubt pe clavicula dreaptă (pl. LXX I II/2) ; fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt 
pe clavicula stingă (pl. LXXIII/1) ; In regiunea claviculei drepte, mărgică rotundă din sticlă, trecută 
prin foc, aparţinlnd probabil mormintelor de incineraţie (pl. LXX I II/5) ; occipitalul In partea stingă 
lnroşit din cauza unui obiect de fier ; starea proastă de conservare a obiectului nu ne lngăduie să-i 
definim rolul ; In regiunea urechii stingi, obiect din cupru, poate o agrafă pentru fixat părul (pl. LXXII I/3) ; 
la Incheietura radiusului şi cubitusului sting cu oasele palmei stingi, brăţară executată din corn de cerb, 
ruptă In patru bucăţi (pl. LXX I II/4 ; CLXVI/2). 

MoRMÎNTUL 6. Inhumat ; - 0,45 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 300 °/00 - sud-sud-vest 
3500 °/00 ; s-au păstrat in situ jumătate din femurul sting, rotula, tibia şi laba piciorului sting şi jumătate 
din tibia şi laba piciorului drept ; restul oaselor răvăşite cu prilej ul săpării unui bordei din cultura Dridu 
(pl. Il) ; resturi din calota craniană, părţi de oase din partea superioară a scheletului şi fragmente cera
mice dintr-un castron cenuşiu descoperite In umplutura bordeiului ; la sud-est de schelet, la circa 25 - 30 
cm, Intr-o galerie de animal, la nivelul scheletului, un ac de cusut din bronz (pl. LXXII/2). 

MoRMÎNTUL 7. Inhumat ; - 0,30- 0,35 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 400 °j00 - sud
sud-vest 3600 °j00 ; Intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţele lntinse pe llngă corp, oasele palmei 
stingi lipsesc, oasele picioarelor lntinse şi apropiate ; tibia, peroneul drept şi tibia stingă tăiate de o groapă 
de par, posterioară secolului al IV-lea e.n. (pl. I I) ; la circa 5 - 6  cm nord-vest de capătul superior al 
humerusului drept, colţar din bronz, iar la circa 2 - 3  cm nord-est de humerusul sting, colţar din fier. 

MoRMÎNTUL 8. Inhumat ; - 0,27- 0,30 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 200 °j00 - sud-sud-vest 
3400 °j00 ; Intins pe spate, poziţia craniului nu a putut fi stabilită datorită proastei conservări ; braţele 
lntinse pe Ungă corp, lndoite puţin din regiunea coatelor, femurele drepte şi lntinse la nivelul schele
tului ; In rest, s-au păstrat citeva coaste şi vertebre sacrale ; scheletul zăcea peste umplutura unei gropi 
din cultura Criş (pl. I I). 

MoRMÎNTUL 9. Inhumat ; - 0,28 - 0,30 m ; matur ; orientat est-nord-est 1200 Oj00 - sud-sud-vest 
4400 °/00 ; Intins pe spate, craniul deranjat, braţele lntinse pe Ungă corp, oasele palmelor sub oasele i l iace, 
picioarele strlnse şi lntinse ; oasele piciorului drept lipsă ; scheletul foarte prost conservat ; fără inventar. 

Descrierea 
mormintelor 
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MoRMINTUL 10. Inhumat ; - 0,20 - 0,25 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 550 °/oo - sud
sud-vest 3750 °!00 ; Intins pe spate, craniul aplecat puţin spre dreapta, maxilarul superior şi osul frontal 
tăiate de fierul plugului ; braţele lntinse pe llngă corp ; picioarele apropiate şi lntinse ; pe humerusul sting 
cataramă de fier, prost conservată ; In poziţie stratigrafică neclară, dar la nivelul oaselor, fragmen te de 
cupru aparţinlnd probabil unei catarame ; In aceleaşi condiţii, o verigă de bronz. 

MoRMINTUL 12. Inhumat ; - 0,84 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 620 Ofoo - sud-sud-est 2950%0 ; 
Intins pe spate ; braţele lntinse pe llngă corp, strlnse In regiunea coatelor ; oasele pal mei stingi sub i l iacu l  
sting ; picioarele apropiate ş i  lntinse ; oasele labelor strlnse şi lntinse i n  continuarea tibiilor (pl. LXXIV) ; 
pe iliacul drept, cataramă cu inelul de fier şi apucătoarea din bronz ornamentată (pl. LXXIV(.! şi CLXI/2) ; 
In regiunea gitului şi pe torace, 33 de mărgele din sticlă albastră, poliedrice, faţetate (pl. LXX IIIf::l) ; 
pe genunchiul drept, Intr-o galerie de animal, fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. LXXIV/1) 

MoRMINTUL 13. Inhumat ; - 0,72 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul In poziţie 
normală ; braţul drept Intins pe llngă corp şi apropiat de iliacul drept, braţul sting puţin Indoit din regiunea 
cotului, iar oasele palmei stingi sub iliac ; picioarele apropiate şi lntinse, oasele labelor In continuarea 
lor ; llngă piciorul drept şi In partea stingă a craniului, pietre mari şi mijlocii de carieră (pl. LXXV). Şase 
vase : 1) sub tibia dreaptă, castron 91 cenuşiu lucrat la roată, ornamentat sub buză cu un val lustruit, 
acoperit de o piatră (pl. LXXVI/1) ; 2) alături de vasul 1, castron cenuşiu lucrat la roată, plntece carenat 
(pl. LXXVI/2) ; 3) la extremitatea de nord a grupului de pietre de lingă picioare, cană cu toartă, 
cenuşie, gitul Inalt, plntecele bombat, lucrată la roată (pl. LXXVI/3 şi CLV II/1 ) ; In dreapta schelet u lui  
llngă coaste, urcior cenuşiu, gura rotundă, plntecele bombat, lucrat la roată ; (pl. LXXVI/4 şi CLVI/1) ; 
5) la nord de vasul 4, oală din pastă zgrunţuroasă, buza teşi tii, ornamentatft sub buză cu lmpunsă turi ; 
arsă neuniform (pl. LXXVI/5) ; la 40 cm nord de craniu, strachină cu fund inelar, neagră-cenuşie, lucrată 
la roată (pl. LXXVI/6) ; la 5 - 6  cm de radiusul drept, la nivelul scheletului, fusaiolil din ciob cu pastă 
fină şi arsă la roşu (pl. LXXV/8) ; In partea stingă, llngă capătul superior al femurului, cataramă de bronz 
cu limba lată (pl. LXXV/7) ; Intre femure, tub pentru păstrat ace din femur de pasăre (pl. LXXV/9) ; 
pe omoplatul drept şi sub bărbie, şapte mărgele din cornalină (pl. LXXVt10) ; Intre oasele iliace, mărgică 
mică, aplatisată, din chihlimbar, şi una mică, faţetată, din cornalină (pl. LXXV/11 ) ; sub iliacu l şi 
femurul sting, craniu şi oase de ovină (pl. CLXXIV/3) ; oasele de animal lmprcună cu vasele 1 şi 2 au fost 
aşezate In groapă inainte de a fi fost depus cadavru! individului. 

MoRMINTUL 19. Inhumat ; - 1 ,55 m ;  matur ; orientat nord-sud ; intins pc spate, craniul aplecat 
spre stinga ; turtit din cauza presiunii pămlntului ; coloana vertebrală mişcată din poziţia iniţială, braţele 
lntinse pe lingi\ corp, oasele palmei stingi lipsă, radiusul şi cubitusul drept deplasate, picioarele lndoite de 
la genunchi şi strinse Inspre dreapta ; cinci vase depuse după cum urmează : 1 )  urcior, lucrat la roată 
din pastă fină, cu gitul Inalt, corpul bombat, toarta spartă din vechime (pl. LXXVII/1 şi CLV/3) ; 2) 
castron spart, cu pereţii negri ; in spărtură, pastă roşcată datorită arderii incomplete ; fundul neinelat ; 
lucrat la roată (pl. LXXVII/2) ; 3) oală poroasă In formă de sac, buza Inaltii ,  fundul plat, ornamentată 
cu o linie In val, incizată sub buză, lucrată cu mina (pl. LXXVII/3) ; 4) oală mică, cenuşie, din pastă 
zgrunţuroasă, lucrată la roată (pl. LXXVII/4) ; 5) castron mic, cenuşiu, fără inel pe fund, deformat In 
regiunea de mijloc a plntecclui, lucrat la  roată (pl. L XXVI I/5 şi CLI/6) ; Intre vasele 2, 3 şi 4, o fusaiolă 
in formă de mosor (pl. LXXVII/6) ; pe clavicula stingă, fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt 
(pl. LXXVI I/7) ; llngă laba piciorului drept, mănuşă de amforă romană antrenată dintr-un nivel mai vechi. 

MoRMINTUL 33. Inhumat ; - 0,50 m (pl. CLXXIV/2) ; copil ; orientat nord-nord-est 400 °/00 - sud
sud-vest 3600 °/00 ; placat cu pietre de carieră (pl. LXXV I I I/ I l) ; :vi. 33 a deranjat In parte M.34 (pl. I I  
şi I I I) ; Intins p e  spate, braţele ş i  picioarele lntinse ; patru mărgele Intregi şi una fragmentarii ; două dintre 
ele din sticlă albă, formă ovală, corpul striat (pl. LXXVIII /6) ; celelalte două din sticlă albastră cu reflexe 
negre, inelare (pl. LXXV I I I/6) ; a 5-a, fragmentarii, se Inscrie In rindul ultimului tip. 

MoRMiNTUL 34. Inhumat ; - 0,42 m (pl. CLXX IV/2) ; copil de citeva luni ; orientat nord-nord-est 
200 °/00 - sud-sud-vest 3700 °/00 ; mormintul a fost placat cu pietre de carieră şi fragmente de cărămizi 
romane ; partea de sud-est a grupului de pietre deranjată de M. 33 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre 
stinga, braţele şi picioarele lntinse ; In regiunea gitului, şirag de douăzeci şi trei de m'1rgele din sticlă, mici, 
de culoare albastră deschisă ; mărgica centrală oval-alungită şi ingustată spre capete (pl. LXXVI I I/5). 

MoRMiNTUL 42. Inhumat ; - 0,90 m (pl. CLXX IV / 1 ) ; femeie matură ; orientat nord-vest 575 0Jo0 -
sud-est 2550 °/00 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, acoperit de o piatră ; braţele lntinse pe llngă 
corp, picioarele de asemenea ; pe oasele iliacului drept, resturile unui foetus cu picioa<ciP orientate Inspre capetele 
inferioare ale oaselor iliace ; probabil sarcină anormală ; In cuprinsul gropii de mormint, foarte multe blocuri 
din piatră de carieră, unele cu urme de mortar, aşez:>te fie deasupra oaselor, fie peste o parte din oasele 

8l Vasele vor fi prezentate In ordinea descoperirii lor In morminte. 
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de ofrandă şi restul inventarului (pl. LXXIX) ; şase vase dispuse In felul următor : 1) In colţul de sud
est al gropii, la stinga picioareior, urcior cenuşiu cu toartă, lucrat la roată, decorat pe git şi plntece cu 
cite o linie dreaptă lncadrată de altele două vălurite (pl. LXXIX/1 ; CLV/1 ) ; 2) castron, cenuşiu, fin, 
lucrat la roată, aşezat cu gura In sus, deasupra lui o cană (pl. LXX IX/2 şi CLI/5) ; 3) cană cu toarta ruptă 
din vechime, culcată In vasul 2, din pastă fină lucrată la roată, cenuşie-negricioasă (pl. LXXIX/3) ; 
4) In dreptul radiusului drept, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, placată cu o piatră 
mare (pl. LXXIX/4) ; 5) llngă Incheietura femurului drept cu tibia şi peroneul drept, castron cenuşiu, 
fin, lucrat la roată (pl. LXXIX/5) ; 6) castron lucrat la roată, din pastă fină, cenuşie. In cuprinsul va
�ului, 6 oase de ofrandă aparţinlnd unui carnasier ; ofranda acoperită cu o piatră mare, plată, de carieră ; 
pe clavicula dreaptă, o fibulă din bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. LXXIX/7) ; Ungă rotula 
stingă, o fusaiolă dintr-un ciob fin, roşu (pl. LXXIX/8) ; Intre vasele 2 şi 5, bucată mică de bronz, 
altă bucată tot de bronz la circa 30 cm est de craniu şi la 20 cm deasupra acestuia ; sub bărbie 96 de 
mărgele din sticlă albastră, discoidale (pl. LXXIX/9) ; la circa 10 cm nord de craniu, pieptene de os 
cu apucătoarea In formă de clopot (pl. LXXIX/10 şi CLXV/1). 

MoRM1NTUL 43. Inhumat ; - 0,66 m ; matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, braţele Indoi te 
puţin din coate şi aduse pe Ungă corp ; mina dreaptă sub bazin, iar stinga deasupra lui ; picioarele apro
piate şi lntinse (pl. LXXVIII/ 1) : In groapa mormlntului, foarte multe oase umane calcinate şi cioburi arse 
secundar ; la nivelul scheletului, fragment din buza urnei principale a M. 25 de incineraţie ; cană cu toarta 
"frlntă", de culoare cenuşie-negricioasă, roşcată in spărtură datorită arderii incomplete, lucrată la roată, 
din pastă fină (pl. LXXV I I I/1  şi CLV /4,5) ; vasul, in poziţie culcată, aplecat cu gura spre laba piciorului 
sting (pl. LXXVI II/1) ; Ungă tibia şi peroneul drept, cuţit de fier cu virful orientat spre laba piciorului 
(pl. LXXV I II/2) ; sub urechea stingă, inel-cercei din argint de proastă calitate (pl. LXXVI I I/3) ; in groapa 
mormintului, o mărgică faţetată, spartă (pl. LXXV I I I/4), care aparţine probabil M. 25 de incineraţie. 

MoRMÎNTUL 51.  Inhumat ; - 0,75 m ;  adolescent ; orientat vest-sud-vest 4400 °/oJ - est-nord-est 
120 °/00 ;  Intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţele lndoite puţin de la coate şi aduse pe Ungă 
corp ; M. 51 deranjat in partea inferioară de o groapă din secolele XVI I - XVII I ; pe clavicula stingă, 
un obiect din fier, probabil resturile unei fibule prost conservate ; la 8 cm de iliacul drept, la nivelul schele
t ului, cataramă mică de bronz ; tn preajma scheletului, un nit de bronz de la un pieptene. 

MoRMÎNTUL 52. Inhumat ; - 0,68 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 300 °j00 - sud-sud-vest 3600 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţele şi picioarele . intinse ; In regiunea toracelui, trei mărgele 
mici din sticlă verzuie. 

MoRM ÎNTUL 54. Inhumat ; - 0,85 m ;  matur ; orientat nord-sud ; intins pe spate, craniul In poziţie 
normală, braţele intinse pe Ungă corp, oasele palmei drepte aşezate pe bazin, oasele picioarelor apropiate 
şi lntinse ; de la femure in jos, M. 54 i s-a suprapus o groapă din secolul al XV-lea, săpată numai plnă la 
O, 70 m (pl. I l) : in regiunea gitului, 27 de mărgele sferice din sticlă albastră şi o mărgică poliedrică de 
aceeaşi culoare. 

MoRMÎNTUL 56. Inhumat ; - 0,81 m ;  copil ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul in poziţie 
normală, braţele intinse pe Ungă corp, picioarele puţin indoite ; Ungă clavicula dreaptă un obiect de fier, 
probabil resturile unei fibule prost conservate ; In regiunea gitului, un şirag de mărgele compus din : circa 
zece mărgele mici, sferice, cu reflexe aurii, zece mărgele din chihlimbar, plate şi inelare, o mărgică din sticlă 
albastră, inelară, alta sferoidală de aceeaşi culoare, una sferoidală neagră cu "ochiuri" galbene, una tubulară 
şi patru mărgele albastre lngemănate irizate. 

MoRMÎNTUL 57. Inhumat ; - 0,88 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate ; starea de conservare 
proastă ; s-au păstrat resturi din calota craniană şi urmele oaselor lungi : In regiunea gitului, şirag de mărgele 
din sticlă albastră, poliedrice, distruse din cauza umezelii şi acizilor din sol ; M. 57 este posterior M. 258 
(pl. II şi I II). 

MORMÎNTUL 58. Mormint dublu de inhumaţie ; - 1,05 m ;  orientat nord-sud : scheletul de matur 
(mama) aşezat In partea stingă a ·gropii, iar copilul in dreapta ; scheletul de matur Intins pe spate, craniul 
aplecat puţin spre stinga, braţele lntinse pe Ungă corp, oasele palmei s tingi aşezate pe bazin, picioarele 
upropiate şi intinse ; Ia capătul humerusului drept a fost aşezat scheletul copilului ; acesta este de asemenea 
Intins pe spate : braţele şi miinile intinse pe llngă corp ; Ia nord de cranii, Ia nivelul scheletelor, trei vase ; 
1 )  castron din pastă fină, gălbuie-roşcată, lucrată la roată (pl. LXXX/1) ;  2) oală-borcan, poroasă, din 
pastă impură, lucrată cu mina, buza crestată (pl. LXXX/2) ; 3) castron cenuşiu din pastă fină, lucrat l a  
roată (pl. LXXX/3) ; p e  clavicula stingă a scheletului d e  matur, fibulă d e  fier c u  piciorul intors pe dedesubt ; 
a doua fibulă, tot de fier, situată ln regiunea coastelor stingi ; sub bărbia copilului, un şirag de 70 de măr
gele foarte mici, sferice (pl. LXXX/5) : ln partea centrală a şiragului, trei mărgele din chihlimbar şi una 
ulbastră din sticlă in formă de căldăruşă (pl. LXXX/5). Intre picioarele scheletului de matur, tn regiunea 
ostragalelor, două nituri din bronz (pl. LXXX/4). 
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MoRMINTUL 59. Inhumat ; - 0,43 m ; copil ; orientat nord-est 80 °/00 - sud-vest 400 °/00 ; intins 
pe spate, craniul in poziţie normală, braţele intinse pe Ungă corp ; picioarele prost conservate ; in regiunea 
pieptului, fibulă de bronz cu arcul bombat şi placa lată ; sub clavicula stingă, şase mărgele din sticlă 
de culoarea neagră, inelare ; una tubulară de culoare albastră deschisă, alta sferoidală, albastră. 

MoRMiNTUL 63. Inhumat ; - 1 ,05 m ;  orientat nord-nord-est 400 Oj00 - sud-sud-vest 3600 Oj00 ; 
intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţul drept intins pe lingă corp, stingul adus peste bazin ; 
scheletul foarte prost conservat ;  in regiunea bazinului, pe partea stingă, obiect de fier, de formă nede
finită, probabil cataramă. 

MoRMÎNTUl. 69. Mormint dublu de lnhumaţie ; - 0,80 m ;  de copii ; orientat nord-nord-vest 590 /000 -
sud-sud-est 2900 °j00 ; copiii intinşi pe spate, craniile aplecate spre stinga, braţele lntinse pe Jlngă corp, 
picioarele de asemenea ; scheletele prost conservate ; mormintul 69 se suprapune mormlntului 99 de lnhu
maţie şi taie mormintul 81 de incineraţie (pl. I l, I I I  şi LXXXI) ; la nord de cranii, cinci vase de ofrandă : 
1) oală-borcan, mică, din pastă zgrunţuroasă cu mult nisip, de culoare neagră, lucrată la roată, buza 
dreaptă, lngroşată, plntecele bombat, fundul plat (pl. LXXXI/1 ) :  2) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă 
de culoare cenuşie, lucrată la roată, buza lngroşată puţin, răsfrlntă in afară, plntecelc bombat, fundul plat 
şi neregulat (pl. LXXX I/2) ; 3) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, de culoare cenuşie, lucrată la roată, 
buza subţire, răsfrlntă In afară şi teşită In partea superioară, plntecele sferic, fundul plat (pl. LXXXI/3) ; 
4) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza ascuţită şi răsfrirită In afară, umerii ridicaţi, fundul albiat uşor 
(pl. LXXX I/4) ; 5) castronaş mic, cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza lngroşată, dreaptă, plntecele carenat, 
fundul plat, descoperit In interiorul vasului 3 (pl. LXXXI/5) ; pe clavicula stingă a copilului din stinga 
o fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. LXXXI/6) ; sub bărbia copilului din dreapta o 
fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt, ruptă (pl. LXXXI/7) ; in regiunea toracelui copilului din 
dreapta, aplică din bronz, găurită ; tot aici, 4 - 5  mărgele mari : una cu plntecele crestat, culoare cafenie 
cu "ochiuri" galbene ; o mărgică albastră sferoidală cu "ochiuri" galbene şi protuberanţe din sticlă albastră 
In centrul cercurilor galbene ; mărgică sferoidală albastră cu cercuri albe lncrustate ; mărgică din sticlă albă 
cu pintecele crestat imitind melonul ; mărgică albastră plată, cu partea inferioară mai lată, capătul superior 
1ngustat şi mai multe mărgele mici sferice şi tubulare din sticlă albastră şi verde (pl. LXXXI/8). 

MoRMiNTUL 70. Inhumat ; - 0,95 m ; adolescent ; orientat nord-nord-vest 650 Oj00 - sud-sud-vest 
2850 °j00 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta datorită alunecării de pe o "pernuţă" de pii mlnt 
cruţată cu prilejul săpării gropii ; braţul drept intins pe llngă corp, stingul indoit din cot, radiusul deplasat 
inspre pintece după inmormintare ; schelet'ul prost conservat ; la 0,25 m deasupra toracelui, in umplutura 
gropii, un pandantiv de bronz ; la vest de genunchiul piciorului sting, oase de ovină depuse ca ofrandă. 

MoRMiNTUL 71 .  Inhumat ; - 1 ,12 m ;  adolescent ; orientat nord-sud ; din schelet s-au mai piistrat 
oasele craniului, o parte dintr-un femur şi un humerus ; craniul aplecat spre dreapta (pl. LXXXI I) ; şapte 
vase ; la circa 25 cm est de craniu, un grup de trei vase : 1) castron din pastă fină, cenuşie, lucrat la roată 
(pl. LXXXII/1) ; 2) căniţă cenuşie, fină, lucrată la roată, cu două incizii pe fund (pl. LXXX I I /2) ; 
3) oală de mărime mijlocie, din pastă cenuşie, cu buza subţire uşor arcuită spre exterior, lucrată la roată 
(pl. LXXXII/3) ; celelalte patru vase situate in regiunea picioarelor ; 4) castron din pastă fină, lucrat la 
roată (pl. LXXXI I/4) ; 5) castron din pastă fină, cenuşie, lucrat la roată (pl. LXXX I I/5) ; 6) castron 
din pastă fină, culoare neagră, aşezat peste femure (pl. LXXXI I/6) ; 7) oală poroasă, primitivă, lucrată 
cu mina, profilul zvelt, buza lnaltă arcuită uşor in afară, ornamentată cu Yal sub buzi\ (pl. LXXXI I/7). 

MoRMÎNTUL 72. Inhumat ; - 0,95 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 625 °{00 - sud-sud-est 3050 °/00 ; 
stare de conservare proastă, păstrate doar oasele lungi de la picioare ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 74. Inhumat ; - 0,35 m ; copil ; orientat nord-sud ; starea de conservare proastă, s-au 
păstrat craniul şi femurele (pl. LXXXI I I/1) ; oală-borcan din pastă grosolană, aşezată deasupra femurului 
drept, buza răsfrlntă in afară, plntecele bombat, fundul masiv, plat, reliefat inspre exterior (pl. LXXXIII/1 
şi CXLIVt3) ; castron din pastă fină, cenuşie, lucrat la roată, cu buza lngroşată, despărţită de pintece printr-o 
incizie, partea superioară a pintecelui carenată ; fundul plat (pl. LXXXI I I/2) ; sub bărbie, jumătate dintr-o 
monedă de argint tăiată cu dalta din vechime ; pe reversul monedei, urme de pinză ; moneda din vremea 
impăratului Hadrian (a. 134- 138) ; tot aici o verigă de bronz (pl. LXXX III /3) şi o mărgică din sticlă 
sleroidală, cu capetele alungite, de culoare verde (pl. LXXXII It4). 

MoRMiNTUL 75. Inhumat ; - 1 ,1 2  m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 2500°/00 ; 
intins pe spate, craniul in poziţie normală, braţele şi picioarele lntinse ; la nord de craniu (circa 20 cm), 
oală neagră din pastă zgrunţuroasă, lucrată la �oală, buza relativ inaltă, ingroşată şi răsfrintă uşor in afară ; 
pintecele bombat ; fundul plat şi tras uşor inspre exterior ; pe umărul vasului, o bandă din trei linii inci
zale (pl. LXXXIV/1) ; pe clavicula stingă, o fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt (pl. LXXX1Vt2) ; 
a doua fibulă, asemănătoare cu prima, a fost găsită Intr-o galerie de animal, la 10 cm nord de craniu (pl. 
LXXXIV/3) ; intre femure, la circa 5 cm de bazin, două pandantive din corn de cerb, prlsmatice, şle-
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fuite şi ornamentale cu cerculeţe ; Ia capătul superior, pandantivele au fost perforate şi cuplate cu ajutorul 
unei sirme de cupru (pl. LXXXIV/4 şi CLXVI/1,3) ; In regiunea gitului, circa 30 de mărgele din sticlă al
bastră, poliedrice : două mărgele din chihlimbar şi  o mărgică din sticlă albastră, sferoidală (pl. LXXXIV/5,6). 

MoRMINTUl. 76. Inhumat ; - 1 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 620 °/00 - sud-sud-est 3000 °/co ; 
groapa mormlntului placată cu patru pietre de carieră de culoare gălbuie-roşcată ; din schelet nu s-a păs
trat nici un os ; Ia capătul de nord al gropii, un lănţişor executat din bucăţi de slrmă lmpletită In forma 
cifrei 8 (pl. LXXX III 12a) ; sub bărbie, şirag de mărgele compus din : o vertebră de animal, o mărgică sferoi
dală din sticlă albă cu "ochiuri" cafenii, o mărgică din sticlă de culoare alburie, două mărgele poliedrice, 
albastre şi o mărgică din lut de formă tronconică cu una dintre feţe concavă (pl. LXXX I I I/1  a). 

MoR�IiNTUL 77. Inhumat ; - 0,70 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 625 °/00 - sud-sud-est 3050 °/00 : 
mormintul placat cu pietre plate de carieră de culoare galbenă-roşcată ; scheletul nu s-a păstrat ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 78. Inhumat ; - 0,55 m (pl. LXXXV/ !) ; copil ; orientat nord-sud ; mormintul placat 
cu pietre ; s-a păstrat doar conturul scheletului, marcat prin pete alburii rezultate din pulverizarea oaselor ; 
fără inventar. 

MoRMÎNTUL 79. Inhumat ; - 0,95 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 610 °/00 - sud-sud-est 2950 °j00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţul drept Intins pe Ungă corp, stingul Indoit din cot, oasele 
palmei sprijinite pe iliacul sting ; piciorul drept Intins, iar stingul Indoit puţin din regiunea genunchiului 
(pl. LXXXV/I I) ; In partea stingă a bazinului, o cataramă de bronz cu limba de fier (pl. LXXXV/1) ; 
sub schelet, In partea stingă a coastelor, inferioare patru cuţite de fier (pl. LXXXV /4 - 7) ;  la circa 10 cm 
depărtare de acestea, un inel de fier (pl. LXXXV/3) ; Ungă laba piciorului drept, un pieptene de os, culcat 
cu dinţii spre peretele gropii (pl. LXXXV /2). 

MoRMÎNTUL 80. Inhumat ; - 1,15 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul aplecat 
spre stinga, bratul drept Indoit de la cot, stingul Intins pe llngă corp ; picioarele apropiate şi lntinse (pl. 
LXXX V 1) ; şapte vase, dispuse după cum urmează : 1)  la est de capătul superior al femurului sting o cană 
cenuşie, fină, lucrată la roată, cu buza rotundă, gitul cilindric, plntecele bombat şi carenat, fundul plat ; 
toarta, rectangulară In secţiune, formează la nivelul buzei un unghi de 90° (pl. LXXXV l /1) ; 2) castron 
mare, cenuşiu-negricios, din pastă fină, lucrat la roată, cu buza lngroşată şi răsfrlntă puternic In afară, 
umărul vasului proeminent, fundul inelar (pl. LXXXVI/2) ; 3) Intre genunchiul sllng şi vasul 2, oală
borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; buza scundă, lngroşată, prezintă in interior o �ănţuire uşoară ; 
plntecele bombat, fundul plat (pl. LXXXVI/3) ; 4) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, buza subţire răs
frlntă In afară, plntecele bombat, fundul plat ; 5) oală poroasă, primitivă, lucrată cu mina, buza j oasă, 
teşită la partea superioară, plntecele bombat, fundul masiv, crustă din materii organice (pl. LXXXVI /5) ; 
6) oală poroasă, lucrată cu mina, buza groasă şi răsfrlntă In afară, plntccele bombat, fundul plat tras Inspre 
exterior ; 7) la est de craniu, izolată de grupul de oase, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, buza joasă, 
lngroşată, prezintă şănţuire pe faţa interioară ; plntecele scund şi  bombat, fundul larg aproape cit diametru! 
gurii (pl. LXXXVI/7) ; Ungă tibia şi peroneul sting, un cuţit de fier (pl. LXXXVI/9) ; peste vertebrele 
din mijloc, Intr-o galerie de animal, cataramă din bronz (pl. LXXXV l/10) ; llngă radiusul şi cubitusul sting, 
un pieptene de os orientat cu dinţii Inspre schelet (pl. LXXXVI/8). 

MoRMINTUL 82. Inhumat ; - 1 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 620 °/00 -- sud-sud-est 3000 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţul drept indoit de la cot, stingul intins pe llngă corp, 
picioarele apropiate şi lntinse ; scheletul prost conservat (pl. LXXXVII) ; Ungă craniu, In poziţie culcată, 
o oală zgrunţuroasă, de culoare brună-roşcată, lucrată la roată, cu buza scundă, groasă şi rotundă, umerii 
ridicaţi, fundul plat ; vasul prezintă pe fund şi pe o bună parte a pere�ilor crustă din materii organice 
(pl. LXXXVII/1) ; pe radiusul drept, Intr-o galerie de animal, cataramă din bronz (pl. LXXXVII/3) ; 
sub şoldul sting, trei cuţite de fier, Incrucişate (pl. LXXXV I 1 14) ; alături, un tub pentru păstrat ace, din femur 
de pasăre, şi un ac de cusut din bronz (pl. LXXXVII/5) : sub maxilarul drept, două plăcuţe de argint 
de proastă calitate ; prima, de formă semilunară, ruptă, iar a doua dreptunghiulară şi prevăzută cu un belciug 
pentru suspensie (pl. LXXXVII/2). 

MoRMINTUL 90. Inhumat ; - 0,65 m ;  bărbat matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul aplecat 
pe partea dreaptă, braţele inlinse pe llngă corp, femurele, tibia şi peroneul drept se suprapun In partea 
inferioară oaselor piciorului sting ; picioarele par a fi fost legate ; In partea stingă a bazinului, fragment 
dintr-un fund de vas poros, lucrat cu mina. 

MoRM INTUL 91. Inhumat ; - 1,1 5 ; matur ; orientat nord-nord-vest 615 °/00 - sud-sud-est 2950 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele lntinse pe llngă corp, picioarele de asemenea ; 
patru vase : 1) Ia nord de craniu şi lipit de acesta, castron cenuşiu din pastă fină, lucrat Ia roată 
(pl. LXXXV I I I/1 ) ; 2) pe humerusul sting, vas poros lucrat Ia roată, buza teşită (pl. LXXXVII I/2) ; 
3) pe bazin, In stinga, castron cenuşiu, fin, lucrat la roată (pl. LXXXV III/3) ; 4) pe bazin, In dreapta, 
castron cenuşiu, fin, lucrat la roată (pl. LXXXVIII/4) ; In regiunea de mijloc a femurului sting, cataramă 
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de fier, cu spinul mai lung decit inelul (pl. LXXXV I I I /li) ; pe clavicula stingă, flbulă din bronz cu piciorul 
Intors pe dedesubt ; (pl. LXXXV I II/5) ; deasupra părţii superioare a humerusului sting, Intre vasele 1 şi 
2,  a fost găsit un pieptene din os, cu apucătoarea In formă de clopot, foarte prost conservat, şi de aceea 
nu a putut fi recuperat ; peste clavicula şi humerusul drept, oase de ovină depuse ca ofrandă după slobo
zirea cadavrului in groapă. 

MoRMÎNTUL 92. Inhumat ; - 1,35 m ;  bărbat, matur ; orientat nord - sud : Intins pe spate, craniul 
spre stinga, braţele intinse pe llngă corp, antebraţul drept aşezat pe oasele bazinului, oasele picioarelor 
tntinse şi apropiate in regiunea Iabelor ; pe clavicula stingă, sub maxilarul inferior, fibulă de fier cu piciorul 
intors pe dedesubt, oxidată puternic ; pe vertebrele dorsale, cataramă din fier ; Ungă fibulă, patru măr
gele mici, discoidale, de culoare verzuie-albastră, de tradiţie "sarmatică". 

MoRMÎNTUL 93. Inhumat ; - 0,95 m ;  copil : orientat nord-nord-vest 610 °/00 - sud-sud-vest 2900 °j00 ; 
intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele şi picioarele intinse ; in regiunea toracelui o mărgică 
mică din sticlă albastră. 

MoRMÎNTUL 94. Inhumat ; - 0,90 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 400 °!00 - sud-sud-vest 3600 °/00 ; 
stare de conservare proastă ; din schelet s-au mai păstrat craniul şi o bucată din femurul drept ; in groapa 
de mormint, oase umane calcinate şi cioburi arse secundar provenite de la M. 86 de incineraţie, distrus de 
M. 94 : In regiunea pieptului, două mărgele din sticlă, una sferoidală cu "ochiuri" galbene, alta tubulară 
cu capetele alungite şi subţiate, ornamentată cu "ochiuri" galbene şi cu linii frinte incizate umplute cu 
pastă din sticlă de culoare galbenă. 

MoRM ÎNTUL 95. Inhumat ; - 1 ,40 m (pl. CLXXV,13) ; copil ; orientat nord-est 800 °/00 - sud-vest 
4000 °/00 ; groapa căptuşită cu şase pietre, dispuse cite trei de o parte şi de alta a scheletului in poziţi e 
verticală ; a şaptea piatră aşezată pe cant la est de craniu ; craniul in poziţie normală, braţele şi picioarele 
intinse, exceptind humerusul drept, care a fost deplasat ulterior ; in partea stingă a craniului, oală poroasă, 
lucrată cu mina ; sub bărbie, şirag de mărgele discoidale şi ingemănate. 

MoRMÎN WT. 96. Inhumat ; - 1 ,25 m (pl. CLXXVI/1 ,5) ; matur ; orientat nord - sud ; craniul şi 
oasele trupului aşezate pe partea stingă, braţul drept indoit de la cot, degetele aduse llngă iliacul drept, 
braţul sting intins pe Ungă corp, piciorul drept intins şi răsucit ; laba la fel ; piciorul sting indoit de la 
genunchi, astragalul şi calcaneul sting ating jumătatea libiei şi a peroneului drept (pl. LXXXIX) ; căţuie 
dacică cu toarta ruptă din vechime (pl. LXXXIX/1 şi CXLT/1), aşezată in poziţie culcată in dreapta cra
niului ; occipitalul se găsea sprijinit in gura vasului ; căţuia era pină la jumă tate plină de cărbuni, iar restul 
cărbunilor erau imprăştiaţi ritual sub craniu şi omoplatul drept ; un grup compact de cărbuni a fost găsit 
şi in stinga craniului ; sub bărbie, fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt (pl. LXXXIX/2) ; in 
regiunea gitului, şirag din 36 de mărgele din sticlă de culoare albastră, sferoidale (pl. LXXXIX/3) ; la 
circa 1 0  cm nord de craniu şi Ia nivelul lui, os de animal, ca ofrandă : la 0,65 m deasupra scheletului, 
Intr-o galerie de animal, a fost găsită o monedă din bronz de la impăratul Honorius ; ea aparţine, probabil, 
nivelului de locuire din secolele V- VI e.n. 

MoRMÎNTUL 98. Inhumat ; - 1 m ;  orientat sud-est 240 °/00 - nord-vest 5600 °f00 ; intins pe spate, 
craniul in poziţie normală, braţele intinse pe Ungă corp ; tăiat de o groapă feudală din secolul al XV-lea ; 
oasele prost conservate ; făr:i inventar. 

MoRMÎNTUL 99. Inhumat ; - 0,90 m- 0,95 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 635 °ho - sud-sud
est 3050 °/00 ; Intins pe spate, craniul spre stinga, braţele intinse pe Ungă corp, picioarele drepte şi apro
piate. M. 99 se găseşte in regiunea craniului sub M. 68 de incineraţie, iar in dreapta sub M. 69 de inhu
maţie (pl. IV) (copilul din stinga) ; trei vase : 1) in dreptul bazinului, lipit de partea superioară a femurului 
drept, castron cenuşiu, fin (pl. LXXX I/1 a) : 2) Ungă cotul drept, farfurie-castron din pastă fină, buza 
uşor răsfrlntă In afară (pl. LXXX I/2 a) ; 3) lipit de osul frontal, fund de vas zgrunţuros (pl. LXXXI/3 a) ; 
pe clavicula stingă, o fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt (pl. LXXXI/4 a) ; In partea opusă 
Ia 5 cm sub bărbie, altă fibulă din fier ; in regiunea gitului, 11 mărgele sferoidale din sticlă, de culoare 
albastră (pl. LXXX I/Sa), şi una mai mare dintr-un material nedeterminat ; pe pintecele mărgelei, incrustate 
din loc in loc bucăţi de sticlă cu reflexe aurii (pl. LXXXI/6 a). 

MoRMÎNTUL 100. Inhumat ; - 0,15 m ;  atins de fierul plugului ; craniul. culcat pe stinga (pl. XC) ; 
castron din pastă fină, lucrat Ia roată, aşezat cu fundul in sus ; o parte din castron sub mandibulă (pl. XC/1).  

MoRMÎNl UL 101. Inhumat ; - 0,21 m :  tăiat de fierul plugului ; s-au păstrat resturi din calota cra
niană (pl. XC/ I l) ; Ungă craniu, două funduri de oale-borcan din pastă zgrunţuroasă (pl. XC/1 a, 2a) şi un 
pieptene cu apucătoarea in formă de clopot (pl .  XCt3a). 

MoRMÎNTUL 102. Inhumat ; - 0,22 m (pl. XCI/1) ; matur ; distrus de fierul plugului ; din resturile 
păstrate s·a putut vedea că mormintul 102 avea craniul aplecat spre dreapta ; fără inventar. 
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MoRMÎN TUL 103. Inhumat ; - 0,30 m ;  matur : distrus de fierul plugului ; craniul aplecat spre stinga ; 
deasupra şi Ia nivelul lui, patru vase : 1) cană cu două torţi, buza dreaptă, scundă ; sub buză nervură din 
care pleacă torţile ; pîntecele sferic, fundul cu inel, pastă fină, lucrată la roată (pl. XCII/1) ; 2) oală-borcan, 
buza scundă, ascuţită, teşită la interior şi exterior ; pîntecele bombat, fundul drept puţin albiat, pastă cu 
nisip, lucrată Ia roată (pl. XCI 1!2) : 3) castronaş, buza scundă îngroşată şi răsfrlntă In afară, plnte�ele 
uşor carem1t, fundul plat, pastă fină, cenuşie deschisă, lucrat la roată (pl. XCII/3) ; 4) castronaş, buza 
subţire, răsfrlntă puternic In afară, fundul inelar, pastă zgrunţuroasă, lucrat la roată (pl. XC II i4). 

MoRMÎNTUl. 1 04. lnhumat ; - 0,59 m ;  bărbat, matur ; orientat nord - sud ; craniul culcat spre stinga, 
braţele întinse pe lingă corp, picioarele drepte şi întinse, căzute In parte Intr-o groapă mai veche din secolele 
I I - I I I  e.n. ; groapa amintită a fost deranjată In extremitatea opusă <.le o groapă feudală şi de groapa 
M. 1 0-1 bis (avarie) (pl. I T) ; In partea dreaptă a craniului, castron cu buza j oasă, îngroşată, răsfrlntă In 
afară ; nervură sub buză, pîntecele carenat şi ornamentat cu faţete excizate ; fundul inelar, pastă fină, lucrat 
la roată (pl. XCI/1) ; tot aici un pieptene cu apucătoarea In formă de clopot, aşezat din vechime pe un 
ciob cenuşiu (pl. XCI/2). 

MoRMÎNTUL 1 05. Inhumat ; - 0,32 m (pl. XC I/II) ; matur ; craniul aplecat Inspre stinga, restul 
schcletului distrus de o groapă feudală ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 106. Inhumat ; - 0,36 m ;  răvăşit ; s-au păstrat resturi din calota craniană (pl. II şi 
1 I I) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 07. Inhumat ; - 0,72 m (pl. CLXX\'/2) ; bărbat matur ; orientat nord - sud ; cra
niul aplecat spre dreapta : braţul drept Intins pe llngă corp, oasele palmei drepte aşezate sub bazin : braţul 
sting Indoit din regiunea cot ului, aşezat pe iliacul sting ; picioarele drepte, întinse şi apropiate ; la - 0,18 m 
deasupra craniului şi la - 0,40 m deasupra femurului drept, două pietre mari de carieră (pl. CLXXVJJi1) ; in 
groapă, fragmente din sticlă şi cioburi arse secundar, aparţinînd mormintelor de incineraţie ; pe tibia şi pero
neul drept ,  un urcior-cană cu toart:1 ,  cu cioc de scurgere, din pastă negricioasă, corodat (pl. XC I II/1 şi 
CL IX/1 ,3) ; deasupra lauclor picioarelor, In poziţie culcată, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată Ia 
roată (pl. XCIII/2) ; pc fiecare claviculă cite o 1ibulă de bronz cu placă semicirculară şi disc (pi .XCIII/3,4 
şi CLX IV/1 - 4). 

MoR�J iNTUL 1 1 8. Inhumat ; - 0,55 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 500 °/00 - sud-sud-vest 
3900 °/00 ; craniul culcat spre stinga ; bra!ele întinse pe llngă corp, picioarele întinse la nivelul scheletului 
In pozi\ie normală ; In groapă la - 0,38 m- 0,48 m, patru blocuri de piatră, unul deasupra craniului, cel 
de-al doilea, deasupra pieptului, acoperea In Intregime humerusul sting, iar cel de-al treilea acoperea bazinul ; 
ultimul acoperea tibiilc şi peron cele (pl. I 1). 

MoR�rÎNTUL 1 1 9. Inhumat ; - 0,53 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 590 Dfoo - sud-sud-est 2700 °/00 ; 
intins pc spate, craniul aplecat spre stinga, braţele şi picioarele întinse In poz i! ie normală ; scheletul prost 
conservat ; In regiunea gitului, mai multe mărgele sferoidale din sticlă de culoare albastră ; una sferoidală 
de culoare neagră , alta ine lar;\ de culoare neagră şi ullima tubulară, reprezentată prin şapte mărgele 
ingemănate de culoare albastră. · 

MoRMÎNTUL 1 20. Inhumat ; - 0,42 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 575 °/00 - sud-sud-est 2650 °/00 ; 
intins pe spate, stare de conservare proastă ; In partea dreaptă a craniului două vase poroase depuse ca 
ofrandă : 1) vas mic din pastă poroasă grosolană, lucrat cu mina, cu buza groasă, scundă şi răsfrlntă In 
afară, pereţii groşi, fundul masiv, plat ; 2) vas mic din pastă grosolană, buza groasă, răsfrlntă In exterior, 
plntecele bombat, fundul plat şi tras pe alocuri In afară ; sub bărbie, trei mărgele mici din sticlă albastră, 
c!ouă mărgele discoidale albastre cu reflexe aurii ; tot aici o mărgică mare din sticlă de culoare albă. 

MoRMiNTUL 121 .  Inhumat ; - 0,85 m ;  matur ; orientat nord-sud ; craniul culcat spre stinga ; braţele 
lndoite din coate şi aduse sub bărbie ; picioarele Indoi te din regiunea genunchilor şi suprapuse In regiunea 
inferioară a tibiilor şi peroneelor (pl. XCIV) ; şapte vase, dispuse după cum urmează : 1) cană, culcată Ia 
est de craniu, gitul cilinrlric, pl-ntecele bombat, fundul inelar, toarta rectangulară In secţiune, dreaptă şi 
apoi frlntă Ia nivelul buzei, formind un unghi de 90° (pl. XCIV /1) ; 2) castron cenuşiu, Ia vest de craniu, 
lucrat la roată, gitul Inalt, buza dreaptă uşor răsfrlntă In afară, teşită la partea superioară ; gitul despărţit 
de plntece printr-o nervură proeminentă, pîntecele umflat, fundul inelar (pl. XC IV /2) ; 3) castron aş culcat 
In vasul 2,  din pastă fină de culoare cenuşie-negricioasă, buza îngroşată, răsfrlntă In afară ; sub buză, 
nervură ; plntecele carenat, fundul masiv şi plat (pl. XCIV /3) ; 4) castron cenuşiu, fin, lucrat Ia roată, 
buza lngroşată, răsfrlntă in afară, fundul inelar, aşezat la vest de vertebrele dorsale (pl. XCIV 14) : 5) j umă
tate dintr-o oală cenuşie, fină, fundul inelar, spartă din vechime şi aşezată ritual cu spărtura Inspre iliacul 
drept (pl. XCIV/5) ; 6) la capătul picioarelor, oală-borcan din pastă poroasă, grosolană cu nisip şi cioburi 
pisate, lucrată cu mina ; buza groasă, neregulată, răsfrlntă In afară, pe alocuri alveolată cu degetul prin 
apăsare ; fundul masiv, reliefat inspre exterior ; 7) Ungă vasul 6, oală-borcan culcată cu gura In direcţia 59 
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vest ; pastă zgrunţuroasă, lucrată Ia roată, buza groasă, neregulată, pereţii groşi, fundul plat. In regiunea 
de contact a tibiilor şi peroneelor, cataramă de bronz (pl. XCIV /8) ; tot aici două plăcuţe de bronz ·cu 
nituri folosite Ia sistemul de prindere a curelei de cataramă (pl. XCIV/9 şi CLXII/11,  12) ; Ia 5 cm dca
supra craniului, pieptene de os cu apucătoarea simplă (pl. XC IV/10). 

MoRM iNTUL 122. Inhumat ; - 0,95 m ;  bărbat matur ; orientat nord-nord-est 400 °f00 - sud-sud-vesl 
3600 °/00 ; craniul culcat spre stinga, braţele Indoi te de Ia coate, miinile Incrucişate In regiunea pieptului, 
picioarele drepte şi lntinse ; M. 122 este posterior M. 121 ; el străpunge groapa acestuia din urmă ; de asemenea 
M. 122 a deranj at M. 1 1 7  de incineraţie. 

MoR�iÎNTUL 123. Inhumat ; - 0,40 m ;  copil ; orientat nord-sud ; oasele prost conservate ; după urmele 
lăsate In teren, scheletul pare a fi fost Intins pe spate, In poziţie normală : groapa lncadrată de bolovani de 
carieră dispuşi pe cant ; la nord, In regiunea craniului, conturul de pietre se lnchidea cu o cărămidă romană, 
desigur refolosită : deasupra scheletului, trei blocuri de piatră, care iniţial s-au sprijinit pe blocurile aşezate 
In poziţie verticală, imitind probabil sarcofagele din lumea romană ; Ia - 0,30 m de solul actual şi Ia -
0,10 m deasupra scheletului, fragmente ceramice şi oase calcinate aparţinlnd M. 124 de incineraţie, distrus 
de groapa M. 123. 

MoRMiNTUL 125. Inhumat ; - 0,52 m ;  copil ; orientat nord-sud ; din schelet s-au mai păstrat doar 
oasele lungi şi citeva resturi din calota craniană ; conturul gropii Incadrat cu blocuri de carieră dispuse pe 
cant, iar deasupra scheletului pietre plate ; In regiunea toracelui a fost găsită o monedă romană de argint, 
din vremea lmpăratului Antoninus Pius (Divus), a. 161,  tăiată cu dalta In jumătate din vechime. 

MonMiNTUL 1 27. Inhumat ; - 0,55 m ;  matur ; orientat nord-sud ; craniul aplecat spre stinga, braţele 
lntinse pe Ilngă corp, picioarele lntinse ; Ia - 0,30 m, In umplutura gropii, Ia nivelul scheletului şi sub calota 
cranian'i, fragmente de vase arse secundar şi oase umane calcinate ; groapa M. 127 a deranj at In parte 
groapa M. 1 13 de incineraţie (pl. II şi 1 II). 

MoRMiNTUL 1 28. Inhumat ; - 0,62 m ;  orientat nord-nord-vest 590 Of00 - sud-sud-est 2700 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele şi picioarele lntinse ; scheletul conservat foarte prost ; 
M. 1 28 este mai nou decit M. 1 1 9  de lnhumaţie ; In partea dreaptă, In regiunea picioarelor, groapa M. 128 
se suprapune gropii M. 1 19. 

MoRMiNTUL 129. Inhumat ; - 0,90 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 °f00 - sud-sud-vest 
3600 Of00 ; partea superioară a corpului şi craniul tăiate de groapa unui bordel feudal ; s-au păstrat in situ 
fragmente din bazin şi oasele picioarelor ; şase vase : 1) Ungă marginea gropii feudale Ia vest de bazin, 
fragmente dintr-o oală poroasă lucrată cu mina, care nu a putut fi recuperată ; 2) Ia est de bazin, castron 
cenuşiu, fin, lucrat Ia roată, buza dreaptă uşor răsfrlntă In afară, umărul ridicat şi bombat, fundul inelar 
(pl. XCV/2) ; 3) Ia est de genunchiul sting, oală-borcan din pastă grosolană, lucrată cu mina, buza lnaltă, 
uşor răsfrintă In afară, corpul puţin bombat, fundul masiv şi plat (pl. XCV/3) : 4) tot acolo, un castron 
cenuşiu-negru, lucrat Ia roată ; buza lngroşată, teşită Ia partea superioară ; umărul carenat,  fundul inelar ; 
5) In col\ul  de sud al gropii, cană cu buza lnaltă şi dreaptă, gitul cilindric, plntecele bombat, fundul inelar ; 
toarta prezintă o uşoară albiere Inspre exterior ; pe plntece un registru de triunghiuri format din 
cite 5 - 6  şiruri punctate, realizate cu rotiţa dinţată ; sub acestea, o şănţuire lată, după care urmează 
un alt registru cu ornamente similare, dispuse oblic sau vertical, lntrerupte de alte două şănţuiri verticale 
şi trei impresiuni adinci, circulare ; al doilea registru se Incheie cu o şănţuire Iată, după care urmează un 
decor continuu, realizat cu rotiţa dinţată (pl. XCV/5) ; 6) castronaş cenuşiu-negru, lucrat Ia roată, buza 
rotunjită dreaptă ; sub ea o nervură pronunţată ; fund inelar (pl. XC V /6) ; pe iliacul sting, lipită de os, 
o cataramă de bronz cu protom zoomorf (pl. XCV/8) ; In partea dreaptă, Ilngă vasul 1,  pieptene dete
riorat (pl. XCV/9), iar ceva mai jos, Intre femure, o Iarnă de cuţit ruptă (pl. XCV/7) ; Ilngă femurul 
sting, fusaiolă dintr-un ciob roşu aparţinlnd unui vas lucrat la roată (pl. XCV /10) ; tot aici oase de 
ovină, depuse ca ofrandă. 

MoR�IÎN'IUL 1 30. Inhumat ; - 0,90 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 Of00 - sud-sud-vest 
3600 °/00 ; culcat pe partea dreaptă craniul de asemenea ; oasele braţelor Indoi te de Ia coate şi aduse sub 
bărbie ; temurul drept ieşit Inainte, tibia şi peroneul drept lndoite de Ia genunchi şi strlnse ; femurul sllng, 
Indoit din genunchi, se suprapune oaselor piciorului drept ; Ilngă creştetul craniului, Intr-o galerie de animal, 
o cataramă de bronz. 

MoRMINTUL 131.  Inhumat ; - 1,10 m ;  matur ; orientat nord - sud ; lntms pe spate ; craniul aplecat 
spre stinga, braţele uşor Indoi te de Ia coate, lntinse pe Ilngă corp, picioarele lntinse şi drepte ; patru vase : 
1) oală-borcan cu buza scundă, teşită şi alveolată Ia faţa exterioară, gitul scund, umerii lăsaţi In jos, plnte
cele sferic, fundul plat ; lucrată Ia roata lnceată, dintr-o pastă zgrunţuroasă cu mult nisip (pl. XCV I 11 ) ; 
2) castron cu buza răsfrlntă In afară, plntecele carenat, fundul inelar, pastă fină cenuşie, lucrat Ia roată 
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(pl. XCVI/2) : 3) cană cu gura rotundă, gitul cilindric se lărgeşte uşor In partea superioară : buza dreaptă, 
subţire, plntecele sferic, fundul inelar ; toarta prezintă o uşoară nervură pe faţa exterioară, lucrată la roată, 
din pastă fină, cenuşie ; ornamentată pe git cu un decor lustruit ; cimpuri de linii verticale umplute cu linii 
lustruite oblic ; decorul prost conservat, datorită corodării (pl. XCV /3) ; 4) cană cu buza lipsă, gitul cilindric, 
plntecele sferic, fundul inelar, lucrată la roată, din pastă fină ; pe umăr şi pe git ornament lustruit (pl. XCV/4), 
llngă tibia şi peroneul drept un cuţit de fier (pl. XCV/5) ; sub bărbie, o fibulă de bronz cu arcul din 
fier şi  placa lată In formă de frunză ; agăţătoarea arcului pornită din placă (pl. XCV/6) ; deasupra craniului şi 
l ipit de acesta, un pieptene de os (pl. XCV 17). 

MoRMÎNTUL 1 32. Inhumat ; - 0,97 m ; bărbat matur ; orientat nord-nord-vest 600 %0 - sud-sud
est 2800 °/00 ; oasele trunchiului lntinse pe spate, craniul culcat spre stinga ; braţul sting Intins pe lingi\ corp, 
dreptul distrus de la cot In jos ; oasele picioarelor indoite de la genunchi şi suprapuse In partea interioară 
(pl. I I  şi I I I). 

MoRMiNTUL 1 33. Inhumat ;  - 1 ,05 m ;  matur ; craniul şi restul scheletului la - 1 , 1 6  m ;  orientat 
nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 2500 °/00 ; intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţele lntinse 
pe lingă corp, picioarele apropiate şi lntinse (pl. XCVII) ; trei vase : 1)  llngă laba piciorului sting, castron 
cenuşiu-negru cu buza lngroşată şi răsfrlntă In afară şi fundul inelar (pl. XCVII/1) ;  2) In partea superioară 
a humerusului, urcior cenuşiu, fin, lucrat la roată, cu buza îngroşată, răsfrlntă In afară ; sub buză nervură ; 
la mijlocul gllului şi In regiunea unde acesta se uneşte cu plntecele, alte două nervuri ; plntecele carenat ; 
fundul plat ; toarta rectangulară In secţiune ; ornamentat cu benzi de cite trei linii lustruite, care redau 
un decor In formă de romburi (pl. XCVI It2) ; 3) In partea dreaptă, lingă humerusul drept, căniţă cenuşie 
cu toarta rotundă In secţiune, gitul lustruit ; aşezată cu gura In jos (pl. XCV I I;3) ; In cuprinsul vasului 3, 
pămint galben curat, amestecat cu cărbune ; pe fiecare claviculă cite o fibulă de bronz cu piciorul Intors pe 
dedesubt (pl. XCVII/4,5) ; Ungă vasul 1, două fusaiole, dintre care una nu a putut fi recuperată (pl. 
XCVII/8) ; sub bărbie, şirag de mărgele din sticlă albastră, ovoidale şi una poliedrică, faţetată, din cornalină 
(pl. XCV I Ii6) ; Intre femure, tub din femur de pasăre şi un ac de cusut din bronz (pl. XCVII/7). 

MoRMiNTUL 134. Mormint dublu de lnhumaţie ; - 1 ,05 m ;  orientat nord-nord-vest 590 °/00 - sud
sud-est 2750 °j00 ; mormintul de matur Intins pe spate, craniul in poziţie normală, braţele şi picioarele lntinse ; 
In partea stingă, scheletul unui copil, aşezat la nivelul pieptului mamei ; deasupra craniului scheletului de 
matur, la - 0,25 m faţă de solul arabil, urcior cenuşiu, culcat �i Incadrat de oase calcinate ; urciorul apar
ţine M. 139 de incineraţic, care se suprapune mormlntului 1 34 de lnhumaţie ; sub bărbia copilului, mărgică 
din sticlă neagră cu reflexe albăstrii, tubulară, ornamentată cu nervuri frlnte din pastă albă ; tot aici o 
verigă de bronz. 

MoRMÎNTUL 1 36. Inhumat ; craniul la - 0,91 m, iar scheletul la - 1 ,01 m ;  femeie matură ; orientat 
nord - sud ; Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele lntinse pe Ungă corp, picioarele lntinse ; 
pe partea dreaptă a scheletului cinci vase : 1) oală-borcan cu buza teşită la exterior şi răsfrlnti:i puternic In 
afară ; umerii vasului ridicaţi ; fără ornament (pl. XCVIII!1) ; 2) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată ; buza 
subţire, răsfrlntă In afară ; umerii ridicaţi ; profilul buzei laolaltă cu umărul vasului redau forma literei S 
(pl. XCV I I I /2) : 3) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza tngroşată şi răsfrlntă In afară, umărul carenat, 
fundul plat (pl. XCVI I I/3) ; 4) oală-borcan din pastă cenuşie cu nisip fin, buza lngroşată, răsfrlntă In 
afară şi teşită In interior, plntecele bombat, fundul plat (pl. XCVI I I/4) ; 5) oală-borcan din pastă fină, 
lucrată la roată ; se păstrează numai j umătatea inferioară (pl. XCVI I I/5) ; pe fiecare claviculă, cite o fibulă 
din bronz aurit cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. XCVI I I/6,7) ; Ungă laba piciorului sting, pieptene de os 
cu apucătoarea In formă de clopot (pl. XCVI I I/8) ; In apropierea pieptului, slrmă din bronz ; mai sus In dreptul 
tibiei şi peroneului sting, oase de pasăre si un cuţit de fier Infipt Intre ele (pl. XCVI II/9) ; Intre genunchi, 
un pandantiv din colţ de mistreţ ; la capătul superior al pandantivului a fost petrecut un inel de bronz (pl. 
XCV I II/12) ; sub pandantiv o piatră găurită, folosită tot ca pandantiv (pl. XCV I I IJ13) ; sub bărbie, mărgele 
din sticlă albastră ; In afara femurului sting, la circa 0,50 cm- 0,50 cm depărtare de acesta, două fusaiole, 
dintre care una bitronconică, iar. cealaltă tronconică (pl. XCVII I/10, 1 1 ) ; peste fusaiola tronconică şi oasele 
miinii stingi, la - 0,56 cm faţă de solul actual, oase calcinate aparţinlnd M. 1 35 de incineraţie (pl. XCVIII). 

MoRMÎNTUL 1 37. Inhumat ; craniul la - 0,72 m, iar restul scheletului la - 0,82 m ;  bărbat matur ; 
orientat nord-nord-vest 620 °/00 - sud-sud-est 3000 °f00 ; Intins pe spate, craniul spre dreapta, braţul drept 
Intins pe Ungă corp, antebraţul sting aşezat pe lingă oasele bazinului, picioarele apropiate şi lntinse ; cata
ramă de fier Ungă iliacul drept. 

MoRMiNTUL 1 38. Inhumat ; craniul la - 0,68 m restul scheletului la - 0,82 m ;  matur ; orientat 
nord - sud ; craniul aşezat In poziţie normală, braţul sting Intins pc Ungă corp, stingul indoit de la cot, 
palma adusă In regiunea braţului sting ; femurele In diagonaiă faţă de axul gropii ; iar tibiile şi peroneele 
lntinse ; deasupra craniului, la - 0,45 m faţă de solul actual, o piatră mare de carieră : Ungă parietalul 
drepţ şi lipit de acesta, o pensetă din bronz. 61 
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MoRMÎI'TUL 140. Inhumat ; - 1,23 m (pl. CLXXVI /3) ; matur ; orientat nord - sud ; Intins pe spate, 
craniul aplecat spre stinga, braţul sting Intins pe Ungă corp, braţul drl'pt indoit de la cot, oasele picioarelor 
intinse (pl. XCIX) ; şapte vase dispuse după cum urmează : 1) Ungă cotul drept oală-borcan din pastă 
zgrun ţuroasă, lucrată la roată ; pe umeri bandă de 3 - 4  caneluri discontinue ; urme de crustă din materii 
organice (pl. XCIX/1) ; 2) pe radiusul şi cubitusul drept, vas poros, primitiv, lucrat cu mina (pl. XCIX/2 
şi CXL I /4,6) ; 3) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, buza lngroşată, teşită la partea 
superioară, fundul plat, aşezată Ungă femurul drept ; 4) oală cenuşie, fină, lucrată la roată, buza ascuţită 
Inspre interior şi teşită la partea superioară, umerii ridicaţi, fundul plat ; aşezată sub femurul drept (pl. 
XCIX/4) ; 5) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza lngroşată, răsfrlntă In afară şi teşiUi la partea supe
rioară, plntecele carenat, fundul plat ; 6) la extremitatea oaselor tarsiene, oală poroasă din pastă grosolană, 
lucrată cu mina ; 7) urcior cenuşiu, fin, cu toartă, gitul cilindric, plntecele sferic, fundul inelar ; situat la extre
mitatea de sud a grupului de vase de la picioare (pl. XCIX/7 şi CLVI/2) ; Intre vasele 5, 6 şi 7 o fusaiolă 
(pl. XCIX/11 ) ; In vasul 2, pieptene de os cu apucătoarea semicirculară (pl. XCIX/2) ; pe fiecare claviculă 
clle o fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. XCIX/8,9) ; sub bărbie, şirag de mărgele faţetate 
din cornalină (pl. XCIX/10). 

MoRMiNTUL 141 .  Inhumat ; - 0,38 m (pl. CLXX \' II/4) ; matur ; orientat nord-vest 560 oloo - sud
est 2400 °/00 ; craniul aplecat puţin spre dreapta, calota tăiată şi deplasată (pl. C) ; braţul drept, Intins 
pe Ungă corp, din regiunea cotului se arcuieşte spre bazin ; oasele miinii drepte depăşesc femurul ; oasele pi
cioarelor lntinse ; la circa 5 cm sub genunchiul drept, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, cu buza joasă, 
ingroşatft şi puţin răsfrlntă In afară ; plntecele bombat se inchide cu un fund plat ; pe umeri decor cu rotiţa 
dinţată (pl. C/1 şi CXLVI I l i1) ; pe coloana vertebrală cataramă de bronz circulară (pl. C/2) ; sub bărbi,., 
zece mărgele din sticlă de culoare albastră, poliedrice (pl. C/3). 

MoRMil'Tl!L 142. Inhumat ; - 0,45 m (pl. CLXX VII/3) ; copil ; orientat nord-nord-vest BOO 0/00 -
sud-sud-est 3400 °/00 ; intins pe spate, craniul In poziţie normală ; s-au păstrat oasele lungi de la miini şi 
picioare ; M. 142 se suprapune gropii M. 143 de lnhumatie (pl. I l  şi I I I). 

MoRMÎNTUL 143. Inhumat ; - 0,70 m (pl. CLXXVII/3) ; copil ; orientat nord-sud ; prost conservat ; 
intins pe spate ; craniul aplecat spre dreapta ; din restul oaselor s-au păstrat humerusul sting, femurele şi 
o parte din tibii şi peronee (pl. CI) ; şapte vase, dispuse după cum urmează : 1 )  castronaş din pastă impură, 
lucrat la roată (pl. Cl/1 ) ; 2) castron fin, lucrat la roată, introdus In vasul 3 (pl. CI/:?) ; 3) castron din 
pastă cenuşie fină, ornamentul pe umăr cu un decor lustruit, formind o reţea In formă de romburi (pl. CI/3) ; 
4) oală-borcan din pastă impură, lucrată cu mina, arsă secundar In gospodărie (pl. C 1/4) ; 5) oală-borcan 
din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată inceată (pl. CI/5) ; 6) castron cenuşiu, fin, cu buza lngroşată, răs
frlntă In afară, fundul inelar (pl. CI/6) ; 7) fund de oală-borcan (pl. Cl/7) : sub bărbie, fibulă de bronz cu 
piciorul Intors pe dedesubt (pl. CI 18) ; tot aici, şapte mărgele discoidale albastre şi verzi, una poli erlridl 
faţetat>i ,  spart:i , una inelară neagră şi una sferoidală neagră (pl. Cl /9) şi un picptene (pl . Clj l  0). 

MoRMÎNTUL 1 44. Inhumat : - 0,43 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 400 °,00 - sud-sud-vest 3600 °/00 ; 
craniul aplecat spre stinga ; s-au mai păstrat fragmente din oasele lungi de la miini şi picioare (pl. C I I) ; 
patru vase, dispuse după cum urmează : 1) la stinga craniului, oală poroasă, primitivă, cu buza groasă, 
răsfrlnlă In afară, pereţii drepţi, fundul masiv, plat şi larg, lucrată cu mina (pl. CI I/1 ; CXLIV/1) : 2) lingă 
cotul sting, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, buza scundă, răsfrlntă uşor In afară, corpul 
sferic, fundul plat, pe umăr o dungă incizată (pl. CII /2) ; 3) In stinga bazinului, castronaş cu buza subţire, 
răsfrintă puternic In afară, fundul inelar : 4) In dreapta bazinului castron cenuşiu, fin, buza groasă, răs
frlntă In afară, umerii ridicaţi ; fundul inelar (pl. CII /4) ; sub bărbie, mărgică mare, faţetată, din piatră 
de culoare cenuşie (pl. CII/5), şi altele două de dimensiuni mai reduse. 

MoRMÎNTUL 1 45. inhumat ; - 0,22 m ;  se păstrează numai fragmente din calota craniană (occipital 
şi parietal), mormintul fiind distrus de constructorii feudali cu prilejul răzuirii din secolele XVI I - XVIII  
(pl. I I  şi I I  1) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 149.  Inhumat ; - 0,68 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 590 °/00- sud-sud-est 2900°/00 ;  
intins p e  spate, craniul aplecat spre stinga, braţele întinse pe lingă corp, picioarele apropiate şi întinse (pl. 
CI I I) ; In partea stingă, lipită de oasele tarsiene, cană mică, cenuşie, buza, gitul şi toarta lipsesc (pl. CII/1) ; 
pe fiecare claviculă cite o fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt (pl. CII I/2) ; sub bărbie, 78 de mărgele 
din sticlă de culoare albastră ; majoritatea au fost îngemănate (acum dezlipite) ; altele, de dimensiuni mai 
reduse, au nervuri pe pîntece : la capetele �iragului au fost găsite mftrgele mici, sferice, de culoare albastră 
deschisă (pl. CI I I i3) ; la -- 0,48 m faţă de solul actual, In regiunea craniului, trei pietre de carieră (pl. I l) .  

MoRMÎNTUL 150. Inhumat ; - 1 ,00 m ;  �opil ; groapa orientată nord - sud ; din schelet nu s-au păstrat 
decit clţiva dinţi (pl. C IV) ; opt vase ; unul cam In dreptul craniului, restul de şapte vase dispuse aproxi
mativ de la bazin In jos : 1) oală-borcan mică, cu buza lngroşată, răsfrlntă In afară, pereţii drepţi, uşor 
bombaţi la mijloc ; fundul plat şi  larg are dimensiunile egale cu ale gurii vasului ; lucrată cu mina din pastă 
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cu mull nisip (pl. CIVil) ; 2) cană cenuşie fină, l ucrată la roată, gura largă, toarta arcuită, rotundă In sec
ţiune ; sub buză, o nervură slabă ; plntecele carenat in partea inferioară, fundul inelar (pl. C lVt2) ; 3) oală
borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată ; buza scundă, lngroşată şi teşită la partea superioară ; 
plntecele bombat ; fundul masiv şi plat (pl. CIV /3) ; 4) castron cenuşiu-negru, fin, lucrat la roată ; plntecele 
carenat : fundul inelar (pl. ClV/4) ; 5) castronaş din pastă roşie fină, lucrat Ia roată, nervură sub buză, 
fundul inelar ; In cuprinsul vasului au fost depuşi un os ca ofrandă şi cărbuni (pl. C lV 15) ; 6) casl ronaş 
cenuşiu, fin, lucrat la roată ; vasul 6 introdus In vasul 7 (pl. CIV/6) ; 7) castron cenuşiu, fin, lucrat Ia 
roată (pl. ClV /7) ; 8) vas poros din pastă grosolană, lucrat cu mina, buza In altă şi dreaptă, fundul masiv 
şi plat ; in vasul 8 depusă o vertebră de animal (pl . CIV /8) ; Ungă dinţi, fibulă de bronz cu piciorul intors 
pe dedesubt (pl. CIV /9) şi o mărgică discoidală din chihlimbar (pl. CIV /11) ; lipit de vasul 1 ,  un pieptene 
cu apucătoare In formii de clopot (pl. CIV /10) ; in cuprinsul vasului 3 şi pe fundul l ui, foarte mulţi cărbuni, 
lnsă fără cenuşă ; in cantitate mai mică au apărut cărbuni şi In vasul 6. 

MoRMÎNTUL 151 .  Inhumat ; - 0,50 m ; copil ; gropa orientată nord - sud ; prost conservat, Intins 
pe spate ; după urmele lăsate in teren de oasele descompuse, s-a precizat că poziţia schelet ului a fost nor
mală ; In regiunea craniului, şirag de mărgele compus din : mărgică tubulară din sticlă neagră, spartă, 
incrustată cu nervuri galbene ; mărgică albastră cu corpul crestat ; două mărgele imitind pandantivele
căldăruşe, una de culoare neagră, alta albastră cu reflexe aurii, şi o mărgică galbenă hallstal tiană, cu ochiuri 
albe şi albastre. 

MoRMÎNTUL 1 52. Inhumat ; - 1,03 m ;  bărbat matur ; orientat nord - sud ; Intins pe spate, craniul 
aplecat spre stinga, aşezat mai sus decit restul scheletului pe o pernuţă de pămînt cruţată ; braţele întinse 
pe Ungă corp ; oasele miinii drepte aşezate deasupra incheieturii femurului cu bazinul ; oasele picioarelor apro
piate şi întinse : laba piciorului drept răsucită Inspre stinga, cuţit de fier, lipit de partea superioară a humeru
sului drept ; Intre tibie şi laba piciorului drept, obiect de fier cu formă nedefinită ; incepind de Ia - 0,35 m -
0,40 m ,  In groapa M .  1 52 a u  fost antrenate bucăţi de piatră d e  riu, mici ş i  mijlocii ; grupul de pietre se 
Inscria sub forma unui rectangul urmărind conturul gropii de mormint : alături de M. 152 a fost inmor
mintat lnhumatul 153, a cărui groapă a tăiat in parte groapa M. 152. 

MoRMiNTUL 153. Inhumat ; - 1 ,08 m ;  femeie matură ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud
est 2800 ° 00 : intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele lntinse pe Ungă corp, oasele picioarelor 
puţin depărtate şi lntinse ; pe clavicula stingă o fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt ; in regiunea 
toracelui, in partea dreaptă, cataramă de bronz, prost conservată ; in regiunea gitului, şirag din 46 mărgele 
din sticlă albastră, poliedrice. ln cuprinsul gropii M. 153 au fost descoperite pietre de riu, dar numai de 
la femure In jos : groapa M. 153 a tăiat In parte groapa M. 152 ; In cazul de faţă, s-ar putea să fie vorba 
de membrii aceleiaşi familii, inmormlntaţi la un interval nu prea mare. 

MoRMÎNTUL 1 54. Inhumat ; - 1 ,00 m ;  matur ; orientat nord-nord-�st 400 °f00 - sud-sud-vest 3600 °f00 ; 
intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, aşezat pe o pernuţă de pămlnt cruţat In timpul săpării gropii ; 
braţul drept Indoit de la cot, aşezat deasupra abdomenului, braţul sting Indoit puternic de Ia cot, oasele 
palmei stingi aşezate in regiunea claviculei stingi ; oasele picioarelor lntinse, tibia şi peroneul sting se modelau 
după conturul unei gropi mai vechi, tasată cu timpul (pl. CV/1). 

MoRMÎNTUL 1 55. Inhumat ; - 1 ,1 0  m, matur ; orientat nord-nord-vest 620 °f00 - sud-sud-est 2900 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele lntinse pe Ungă corp, picioarele lntinse (pl. CV/ 1 1) : 
sub bărbie, două pandantive din argint. de calitate inferioară (pl. CV/1).  

MoRMNTUL 157. Inhumat ; - 0,84 m ;  adolescent ; orientat nord - sud ; Intins pe spate, craniul aplecat 
spre stinga, acoperit de vasul 1 ; In groapă erau păstrate oasele lungi de la miini şi picioare ; de la femure 
In jos, M. 1 57 a fost tăiat de o groapă din secolul al XV-lea ; trei vase aşezate In regiunea craniului : 1 )  
castron cenuşiu din pastă zgrunţuroasă, lucrat I a  roată, buza dreaptă, uşor răsfrlntă I n  afară, plntecele rotunjit 
In regiunea ecuatorului, fundul plat (pl. CVI/1) ; 2) castronaş cenu�iu fin, lucrat la roată, buza răsfrlntă In 
afară ; sub ea o nervură subţire ; plntecele carenat ; fundul inelar (pl. CVI/2) ; 3) castron cu buza rotunjită, 
răsfrlntă in afară, umărul carenat şi ridicat, fundul inelar ; pastă fină de culoare cenuşie deschisă ; lucrată 
la roată (pl. CVI/3). 

MoRMÎNTUL 159. Inhumat ; - 0,98 m ; copil ; orientat nord-sud, s-au păstrat doar citeva oase din 
calota craniană ; la nord de craniu, un grup de 5 vase : 1)  castron din pastă fină, lucrat la roată, buza 
lngroşată, rotunjită la exterior şi răsfrlntă In afară ; sub buză, o nervură pronunţată, plntecele carenat, 
fundul inelar ; 2) castron cenuşiu-negru, fin, lucrat Ia roată, buza lngroşată, rotunjită la exterior, prezintă 
o uşoară şănţuire pe faţa interioară, umerii vasului răsfrlnţi puternic spre afară, marcaţi de o muchie pro
nunţată ; fundul inelar (pl. CVI I/2) ; 3) castronaş cenuşiu Inchis, din pastă fină, lucrat la roată, buza 
îngroşată, uşor răsfrlntă In afară, sub buză o nervură subţire, plntecele carenat, fundul inelar (pl. CVI I/3) ; 
4) oală-borcan, din pastă zgrunţuroasă, buza lngroşată rotunjită şi teşită uşor pe partea superioară, prezintă 
o uşoară sănţuire la faţa interioară, plntecele puţin bombat, fundul plat, Ingust şi răsfrlnt puţin In afară 63 
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(pl. CVII/4) ; 5) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza tngroşată, nervură sub buză, plntecele carenat, 
fundul inelar (pl. CVII/5) ; In vasul 4 a fost descoperit un pieptene cu apucătoarea In formă de clopot 
(pl. CVII/7) ; In regiunea pieptului, şirag din zece mărgele inelare, din sticlă de culoare neagră, trei dintre 
ele lngemănate două cite două, tot aici o mărgică din sticlă albă, cu corpul crestat şi alta din sticlă de 
aceeaşi culoare, inelară, rectangulară In secţiune (pl. CVII/6). 

MoR\IiNTUL 1 60. Inhumat ; - 1 ,30 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 Of00 - sud-sud-est 2800 °100 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga ; braţele întinse pe Ungă corp, picioarele lntinse ; din regiunea 
inferioară a femurelor, tăiat de o groapă din secolele XVI I - XV I I I  (pl. I I) ; trei vase la stinga bazinului ; 
1) castronaş de culoare cenuşie-negricioasă din pastă fină ; lucrat la roată ; buza dreaptă îngroşată la partea 
superioară ; plntecele carenat, fundul inelar ; 2) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, cu 
buza scundă, lngroşată şi răsfrlntă In afară ; umerii ridicaţi, pîntecele rotunjit, fundul Ingust şi plat ; 3) oală
borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, cu buza îngroşată şi răsfrlntă In afară ; plntecele bombat, 
fundul plat şi neregulat ; vasul culcat cu gura spre picioarele scheletului ; pe bazin cataramă de bronz cu 
inel ovular, spinul uşor arcuit, apucătoarea cu două nituri din tablă de cupru de formă dreptunghiulară. 

MoRMÎNTUL 1 6 1 .  Inhumat ; - 0,55 m ;  bărbat matur ; orientat nord - sud ; craniul aplecat spre dreapta ; 
braţul drept Intins şi lipit de corp, stingul Indoit din cot, iar antebraţul aşezat peste oasele abdomenului ; 
femurele prost conservate ; genunchii ridicaţi ; tibia şi peroneul drep t Incrucişate şi aşezate sub oasele picio
rului sting ; cuţit de fier aşezat pe abdomen, paralel cu antebraţul sting ; cataramă de fier oxidată puternic 
In partea dreaptă a bazinului. 

MoRMINTUL 165. Inhumat ; - 1 ,15  m ;  matur ; orientat nord-nord-est 600 °{00 - sud-sud-vest 2800°{00 ; 
Intins pe spate, craniul In poziţie normală, deviat spre stinga ; din oasele trupului s-au păstrat humerusurile 
In poziţie intinsă, radiusul şi cubitusul sting, îndoite de la cot şi aduse pe linia humerusului drept ; femurele 
şi restul oaselor de la picioare lntinse şi foarte prost conserva te (pl. II şi II 1). 

MoRM INTUL 166. Inhumat ; - 1,18 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 630 °{00 - sud-sud-vest 
3100 °{00 ; intins pe spate, craniul culcat spre stinga, braţele indoite de la coate, radiusul şi cubitusul drept 
aşezate pe torace ; antebraţul sting pe abdomen ; oasele picioarelor apropiate şi intinse ; in partea superioară 
a braţului sting, in afară, oase de animal depuse ca ofrandă ; intre bazin şi antebraţul sting, un obiect de fier 
de formă nedefinită ; M. 1 66 a tăiat groapa M. 1 63 de incineraţie ; M. 1 66 acoperă In zona picioarelor M. 

184 (sarmatic) (pl. II şi I I I). 

MoRMINTUL 1 67. Inhumat ; - 0,95 m ;  matur ; orientat nord-sud ; mormint deranjat, s-au păstrat 
doar femurele şi o vertebră ; In groapă oase calcinate şi un fragment dintr-un ac de bronz ; este foarte pro
babil ca M. 167 să fi tăiat groapa M. 1 64 de incineraţie. 

MORM ÎNTUL 1 75. Inhumat ; - 1 ,04 m ;  copil ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul aplecat spre 
stinga, braţele şi picioarele drepte şi intinse ; in regiunea craniului, trei vase : 1 )  oală mică din pastă cu nisip 
şi pietricele, lucrată cu mina, buza subţire şi foarte scundă ; sub ea impresiuni realizate cu unghia ; pin te
cele bombat ; fundul strimt, plat şi tras Inspre exterior (pl. CVII I/1 şi CXLIV/6) ; 2) castronaş mic, cenuşiu, 
fin, lucrat la roată, buza lngroşată, răsfrintă in afară, umerii drepţi ; la ecuatorul vasului o muchie ascuţită, 
fundul plat, uşor albiat (pl. CVIII/2) ; 3) borcan mic de culoare neagră, pastă fină, lucrat la roată, buza 
rotunjită şi răsfrlntă In afară, plntecele bombat, ecuatorul marcat de o muchie rotunjită, fundul cu o uşoară 
albiere (pl. CVII I/3) ; sub maxilar, In regiunea gitului, trei mărgele mici din sticlă de culoare albastră
verzuie, cu reflexe datorită irizării ; formă sferoidală ; o mărgică mare, albastră, inelară, o mărgică din 
sticlă albă, inelară, şi alta tubulară, irizată (pl. CVIII/4). 

MoRM ÎNTUL 177. Inhumat ; - 1 ,10  m ;  copil ; orientat sud-nord ; craniul uşor inclinat spre sllnga ; 
braţele intinse de-a lungul corpului ; oasele picioarelor curbate uşor In regiunea genunchilor ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 79. Inhumat ; - 1 ,85 m (pl. CLXXVIII/2) ; bărbat matur ; orientat nord-nord-est 400%0 ; 
sud-sud-vest 3600 °{00 ; Intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţul sting aşezat in parte sub iliacul 
sting, oasele picioarelor lntinse, tibia şi peroneul drept puţin deplasate ; majoritatea oaselor aşezate pe o 
platformă cruţată, situată in dreapta craniului ; şase vase : 1) oală-borcan, buza lngroşată, răsfrlntă In 
afară ; 2) castron cenuşiu-negricios, mare, cu trei torţi, spart ritual (pl. CX/2) ; 3) castron, cenuşiu-negru 
(pl. CX/3) ; 4) urcior cenuşiu-negricios (pl. CX/4) ; 5) vas poros cu fundul In sus (pl. CX/5) ; 6) castron 
mic, cenuşiu (pl. CX/6) ; pahar din sticlă conoidal, cu feţele excizate (pl. C IX/7) ; in regiunea de mijloc 
a coloanei vertebrale o fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. C IX/1 1 ) ; In partea inferioară a 
oaselor iliace, o cataramă de bronz (pl. CIX/9) ; a doua cataramă Intre iliacul drept şi coloana vertebrală 
(pl. CIX/10) ; Intre antebraţul drept şi oasele bazinului, un cuţit de fier cu urme de lemn In regiunea mine
rului (pl. CIX/8) ; la 50 cm In dreapta scheletului şi la 40 cm mai jos de grupul de vase, un obiect de bronz 
nedefinit ca formă, strecurat aici din nivelul roman (pl. CIX/14) ; intre vase, un pieptene de os (pl. CIX/12 
şi CLXV/2). 
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MoRMiNTUL 1 80. Inhumat ;  - 1 ,10 m ;  copil ; oriental nord-nord-vest 600 Ofoo - sud-sud-est 28000fo0 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, aşezat Intr-o farfurie galben-roşcată (vasul 1) ; oasele craniului 
conserva te slab ; braţele intinse pe lingă corp, femurele la fel ; restul oaselor de la picioare prost conservate ; 
cinci vase : 1) castron galben-roşcat, cu pintecele carenat, neinlregibil ; 2) castron cenuşiu-negru cu nervură 
sub buză ; intre nervură şi carena pintecelui decor din linii lustruite in reţea ; 3) cană cu gura rotundă, 
gitul cilindric, nervură In regiunea de contact a gitului cu pinlecele, pintecele carenat, fundul inelar, loarta 
rectangulară in secţiune, cu marginile teşite (pl. C XI/3) ; 4) oală-borcan, din pastă impură, lucrată cu mina, 
gura largă, buza scundă şi lngroşată, pereţii drepţi, plntecele uşor bombat, fundul masiv şi plat, tras inspre 
exterior (pl. CX r /4) ; 5) oală-borcan din pastă grosolană, lucrată cu mina, buza scundă, uşor răsfrlntă 
in afară ; pintecele, bombat. la partea superioară, se lngustează spre partea inferioară ; fundul masiv, 
plat şi tras pu ternic spre exterior (pl. CXI/5) ; pe clavicula stingă fibulă de bronz cu arcul din fier (pl. 
CXI/6) ; intre genunchi, două pandantive de os, prismatice, ornamentale cu cerculeţe concentrice realizate 
cu fierul inroşit (pl. CXI/7 şi CLXVI/4) ; sub bărbie, două mărgele din sticlă, culoarea albastră, sferoidale ; 
una poliedrid, tot aici citeva mărgele inelare negre, cu reflexe datorită irizării, şi mărgele mici, sferice 
cu reflexe a urii (pl. CX I/8) ; lingă schelet, o mărgică mare din sticlă de tipul fusaiolelor, nerecuperală. 

MoRMÎNTUL 181 .  Inhumat ; - 1,21 m ;  adolescent ; orientat nord-sud ; intins pe spate, craniul aplecat 
spre dreapta, braţele lntinse pe Jingă corp ; oasele picioarelor intinse ; lingă bărbie, in stinga, oală-borcan 
mică, de culoare neagră, past�i zgrunţuroasă, lucrată la roată, buza lngroşată, răsfrintă inspre exterior, sub 
ea caneluri, fundul Ingust şi plat (pl. CXI I/2) ; In stinga, lipită de bazin, oală-borcan cenuşie, fină, buza 
rotunjită la partea superioară, umerii marcaţi de o muchie, fundul inelar ; pe umeri decor din linii lustruite 
In reţea (pl. CXII/1) ; pe clavieula dreap tă, o fibulă de fier, oxidată puternic ; tipul nedeterminat (pl. CXII/3) ; 
Intre femure, un şirag de mărgele compus din : mărgică mare, lunguia�ă, plată, din sticlă albă irizată ; 
mărgică sferoidală din sticlă albastră Inchis, pe plntece decor in zigzag de culoare roşie, Incadrat de două 
linii de culoare albă ; mărgică mare de sticlă, sferoidală, cu "ochiuri" roşietice-cafenii şi altele albastre
sinilii ; mărgică sferoidală albă din sticlă cu "ochiuri" maro ; mărgică albastră-sinilie, tubulară, cu plntecele 
puţin bombat ; mărgică de chihlimbar, lunguiaţă, formă neregulată, perforată Intr-o margine ; mărgică de 
cornalină faţetată, mare, de culoare maron deschis ; mărgică de cornalină faţetată, mare, de culoare maro 
inchis ; mărgică de cornalină, mică, faţetată, de culoare maro Inchis : două mărgele din sticlă sferice, mici, 
de culoare neagră, irizate, una albastră, rotundă, mare din sticlă şi o verigă plată din plumb ; şase mărgele 
din sticlă albastră, poliedrice, irizate ; alte şase, de acelaşi lip, neirizate ; şase inelare negre şi mai multe 
mărgele mici, sferice şi discoidale, poleite cu foiţă de aur (pl. CXII /5) ; In drep tul cotului sting un- piep
tene din os (pl. CXII/4) : un schelet de ovină aşezat Ungă umărul sting ; craniul animalului zăcea pe 
pieptul individului (pl. CXII). 

MORMÎNTUL 182. Mormint dublu de lnhumaţie (mamă şi copil) ; - 1 ,60 m ;  orientat nord - sud ; 
scheletele intinse pe spate, craniul maturului culcat spre dreapta, braţele lntinse, picioarele la fel ; In partea 
dreaptă, scheletul copilului ; poziţia craniului normală, braţele şi picioarele intinse, oasele lungi ajung plnă 
la jumătatea femurului mamei (pl. CXII I/1) ; pe clavicula dreaptă a scheletului de matur, o fibulă de 
bronz (pl. CXII I/1) ; pe stinga, de asemenea (pl. CXI II/2) ; la jumătatea coloanei vertebrale, In partea 
dreaptă, o cataramă de bronz (pl. CXIII/3) ; Ungă clavicula stingă, o mărgică (pl. CXI I I/5) ; sub bărbia 
copilului, fragmente dintr-un lanţ (pl. CXI I I/4). 

MoRMÎNTUL 183. Inhumat ; - 1 ,70 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 %o - sud-sud-est 2800 Ofoo ; 
intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele intinse, picioarele la fel ; degetele miinii stingi deasupra 
femurului sting, iar cele ale miinii drepte deplasate lingă jumătatea femurului drept (pl. CXII I / 11) ; pe 
clavicula dreaptă, o fibulă de bronz (pl. CXII I/1 a) ; a doua fibulă, tot de bronz, purtată de crotovine 
plnă In regiunea de mijloc a coloanei vertebrale (pl. CXI I I/2a) : sub bărbie, şirag din m�irgele mici, albastre, 
faţetate, altele sferice (pl. CXlll/3 a). 

MoRMÎNTUL 1 85. Inhumat ; - 1 ,35 m ;  copil ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, prost conservat ; 
craniul aplecat spre dreapta ; după resturile păstrate, s-a putut observa că braţele şi picioarele erau in 
poziţie intinsă ; groapa M. 1 85 <1 fost săpată Intr-o groapă romanit ; In regiunea picioarelor, bloc mare din 
piatră de carieră (pl. I I) ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 1 86. Inhumat ; - 1 ,10  m ;  copil ; orientat nord-sud ; intins pe spate, craniul distrus ; 
din restul oaselor s-au păstrat foarte puţine fragmente ; la nord de craniu, trei vase ; 1) castronaş din pastă 
zgrunţuroasă, lucrat la roată ; buza rotunjită face corp comun cu plntecele vasului ; fundul plat ; 2) cas
tronaş cenuşiu-fin, lucrat la roată, buza ingroşată, uşor răsfrlntă in afară, plntecele bombat, fundul inelar ; 
3) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, buza lipsi\, pintecele bombat, pereţii vasului 
subţiri, fundul masiv şi plat. 

MORMINTUL 1 87. Inhumat ; - 1 ,1 0  m ;  copil ; orientat nord-est 120 °100 - vest-sud-nord 4400 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul culcat spre dreapta, braţele lnlinse pe lingă corp ; se păstrează doar oasele picio-
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rului drept ; sub bărbie, mărgele rotunde din sticlă, de culoare albastră, una sferoidală ; M. 187 se găsea 
sub M. 176 de incineraţie. 

MoRMÎNTUL 188. Inhumat ; - 1,10 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 620 Ofoo - sud-sud-est 3000 %0 ;  
Intins pe spate ; craniul uşor inclinat spre s llnga ; braţul drept indoit şi adus pe bazin ; braţul sting uşor 
Indoit şi Intins pe Ungă corp ; femurele In poziţie dreaptă, întinse, piciorul drept Indoit de la genunchi 
(tibia şi peroneul) adus pe piciorul sting ; M. 188 este posterior M. 176 de incineraţie, intrucit la baza 
martorului de pămlnt pe care zăceau cioburile şi oasele calcinate au apărut cărămizi şi cioburi romane, iar 
mormintul de lnhumaţie a tăiat atit nivelul roman, cit şi o parte din groapa M.  176 (pl. II şi CXIV/1) ; 
fără inventar. 

MoRMÎNTUL 189. Inhumat ; - 1,50 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 600 Ofoo - sud-sud-est 2800 °/00 ; 
intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele uşor îndoite de la coate şi aduse pe Ungă corp, mina 
dreaptă pe bazin, picioarele întinse (pl. CXIV /II) ; fără inventar. 

MORMÎNTUL 190. Inhumat ; - 1,10 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 610 Ofoo - sud-sud-est 2900 °f00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţul drept depărtat puţin de bazin, iar stingul indoit din 
regiunea cotului, palma adusă pe bazin, picioarele drepte şi întinse ; lipită de osul frontal, In poziţie ver
ticală, oală-borcan cu buza uşor lngroşată, răsfrlntă in afară, fundul drept ; pe umerii vasului realizate trei 
caneluri la roată ; vasul prezintă o deformare a gurii in timpul arderii In cuptor (pl. CXIV /1) ; pe clavi
cula dreaptă, fibulă de bronz cu resortul de fier, piciorul Intors pe dedesubt (pl. CX IV/2) ; sub bărbie, 
trei mărgele din sticlă albă cu plntecele crestat, o mărgică inelară neagră şi alta bitronconică, neagră cu 
reilexe albăstrii, ornamentată cu "ochiuri" galbene şi  nervuri albastre (pl. CXIV/3). 

MoRMÎNTUL 191.  Inhumat ; - 1 ,30 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 
2800 Ofoo ;  intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţele lntinse pe llngă corp, antebraţele Incrucişate 
şi aşezate pe bazin, picioarele drepte şi întinse, degetele picioarelor la fel (pl. Xll /1 ) ; Ungă cotul sting, 
Ia nivelul scheletului, mărgică mică, sferică, din sticlă de culoarea albastră ; In groapă, deasupra bazinului, 
la - 0,30 - 0,35 m a  fost găsit un obiect de bronz cu nituri, rol nedeterminat ; obiectul aparţine probabil 
nivelului roman ; M. 191 se suprapune M. 200 de lnhumaţie din faza 1 (sarmatic). 

MoRMÎNTUL 192. Inhumat ; - 1,10 m ;  matur ; orientat nord - sud ; Intins pe spate, craniul şi o bună 
parte din schelet distruse de o groapă feudală din secolul al XV-lea ; braţul drept Indoit de la cot, antebraţul 
aşezat pe piept ; picioarele drepte şi lntinse ; labele la fel ; In partea sllngă a bazinului, cataramă de fier. 

MoRMÎNTUL 193. Inhumat ; - 1 ,80 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 Ofoo - sud-sudvest 3600 Ofoo ; 
intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele întinse pe Ungă corp, oasele palmelor aşezate in 
parte sub oasele bazinului, picioarele întinse, labele la fel (pl. CXV) ; cinci vase : 1) oală-borcan din pastă 
zgrunţuroasă, spartă ritual deasupra bazinului ; lucrată la roată, buza scundă, teşită la partea exterioară 
şi şănţuită pe faţa interioară, pîntecele bombat, fundul masiv, plat şi tras spre exterior (pl. CXV/1) ; 
2) In partea stingă a bazinului, urcior cenuşiu, fin, lucrat la roată, cu cioc de scurgere, o nervură sub buză, 
pîntecele bombat In partea inferioară, fundul plat, tras inspre exterior, toarta lată, rectangulară In sec
ţiune (pl. CXV/2) ; 3) castron negru, fin, lucrat la roată, buza rotunjită, sub ea nervură, plntece carenat, 
fundul plat tras Inspre interior (pl. CXV/3) ; 4) Ungă genunchiul sting, oală zgrunţuroasă, l ucrată la roată, 
buza răsfrintă In afară ; sub ea, nervură ; fundul larg, masiv şi plat (pl. CXV/4) ; 5) peste tibia dreaptă, 
fundul unui vas poros ; sub rotula sllngă, o fusaiolă sferică din lut (pl. CXV/7) ; pe clavicula stingă, fibulă 
de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt ; a doua fibulă, de aceeaşi formă, lipită din vechime de frontal şi 
parietal (pl. CXV/5,6) ; sub bărbie, 28 de mărgele din sticlă, albastre', poliedrice (pl. CXV/8). 

MoRMÎNTUL 195. Inhumat ; - 1,19 m ;  copil ; orientat nord-sud ; intins pe spate craniul 
prost conservat, aplecat spre dreapta braţele şi oasele picioarelor drepte şi lntinse (pl. CXVI) ; 
şapte vase : 1 )  la nord de craniu, castron cenuşiu, fin, buza teşită ; 2) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, 
lucrată la roată, buza îngroşată, răsfrlntă In afară, fundul plat (pl. CXVII/2) ; 3) castron cu trei torţi, 
cenuşiu, din pastă fină, lucrat la roată, buza dreaptă (pl. CXVI I/3) ; 4) la stinga picioarelor, oală-borcan 
din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată (pl. CXVI I/4) ; 5) oală borcan mică din pastă zgrunţuroasă, cu buza 
joasă, gltuit Inspre gură (pl. CXVII/5) ; 6) urcior cenuşiu, fin, cu o toartă, lucrat la roată (pl. CXVII/6) ; 
7) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, l ucrată la roată, buza joasă, îngroşată şi răsfrlntă spre exterior (pl. 
CXVII/7) ; In vasul 3 a fost găsit un pahar din sticlă conoidal, aşezat in poziţie culcată pe direcţia est-vest 
faţă de axul scheletului (pl. CXVI/8), In cuprinsul vasului 4, cuţit din fier (pl. CXVI/17) ; pe fiecare clavi
culă, cite o fibulă din metal alb, cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. CXVI/13) ; pe bazin, o cataramă din 
acelaşi metal, de formă oval-alungită (pl. CXVI/12) ; pe genunchiul sting, tub din femur de pasăre cu un ac 
de cusut din bronz (pl. CXVI/10) ; două fusaiole de lut, una In dreptul trunchiului, alta la nivelul genun
chilor (pl. CXVI/1 4 - 15) ; Intre genunchi două pandantive de os de formă prismatică, ornamentale cu cercuri 
concentrice executate cu compasul (pl. CXVI/9) ; Ungă vasul 1, la nord de craniu, un pieptene de os, cu 
apucăt<>area in formă de clopot (pl. CXVI/11) ; In preajma scheletillui două mărgele de mărimea fusaiolelor, 
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din sticlă ; a fost recuperată doar una (pl. CXVI/16) ; sub vasele 1 ,  2, 4, 5 şi 6, oase de animale depuse 
ca ofrandă ; In regiunea gttului, sub bărbie, 84 de mărgele mici, sferice, din sticlă, de culoare neagră,asociate 
cu şase mărgele, unele sferoidale, iar altele discoidale, din sticlă de culoare verde, şi patru mărgele sferice 
din sticlă albă ; tot aici şi In regiunea trunchiului, trei mărgele mari, imitind pandantivele In formă de căl
dăruşe, una de culoare alb-verzuie, alta neagră şi una de culoare albă, In acelaşi şirag, o mărgică din 
sticlă albă cu trei nervuri pronunţate pe plntece, ruptă la un capăt ; două mărgele tubulare din sticlă 
neagră, cu capetele alungite şi subţiate, cu incrusta ţii din sticlă verde, In formă de zigzag şi una incrustată 
In partea centrală cu "ochiuri" galbene, prevăzute cu puncte negre In mijloc ; două mărgele de sticlă albastră, 
sferoidale, una de culoare lnchisă, citeva mărgele sferoidale negre, dintre care una lngemănată, trei mărgele 
din cornalină faţetate ; şapte mărgele rotunde din sticlă, poleite cu foiţă de aur, o mărgică rotundă din sticlă, 
culoarea verde, două albastre poliedrice, una tubulară din coral de culoare roşietică etc. (pl. CXVI/18,19). 

MoRMINTUL 1 97. Inhumat ; - 1 ,02 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 0
Jo0 - sud-sud-vest 

3600 0Jo0 ; scheletul tăiat de o groapă din secolele XVI - XVIII ; s-au păstrat doar femurele, tibiile, pero
neele şi oasele mici de la picioare (pl. I I  şi III) ; fără inventar. 

MoRMiNTUL 199. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 630 °/00 - sud-sud-vest 
3600 °/00 ; Intins pe spate, craniul prost conservat, aplecat spre stinga ; braţele lntinse pe llngă corp, picioa
rele lntinse şi adunate spre tălpi, genunchiul drept frint puţin Inspre afară ; pe clavieula dreaptă, o fibulă 
din fier, forma ei nu a putut fi definită datorilă proastei conservări ; pe bazin, llngă vertebre, cataramă de 
fier, foarte prost conservată ; llngă antebraţul sting, un fragment dintr-un vas din pastă aspră cu multe 
pietricele, lucrat cu mina. 

MoRMiNTUL 201 . Inhumat ; - 1,42 m ;  matur ; orientat nord- 2000Jo0 - sud-sud-vest 3550°/00 ; 
Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţul drept Intins pe Ungă corp, dreptul Indoit de la cot, 
palma sprijinită pe bazin ; oasele picioarelor drepte şi lntinse ; două vase : 1) la 20 cm In stinga craniului, 
oală-borcan din pastă zgrunţuroasă l ucrată la roată, buza scundă, subţire, plntecele bombat, fundul plat, 
masiv ; 2) In dreptul humerusului sting un castronaş cenuşiu, fin, lucrat la roată, cu buza scundă, uşor 
răsfrlntă Inspre exterior, plntecele carenat, fundul inelar, aşezat cu gura In jos (pl. ·cxVIII/1 ) ;  Intre femure 
un inel de fier oxidat puternic, care va fi servit ca pandantiv (pl. CXVIII/4) ; pe fiecare claviculă cite o 
fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. CXVIII/2,3) ; In apropierea inelului, o mărgică din sticlă 
albastră cu reflexe negricioase, formă inelară (pl. CXVIII/5). 

MoRMÎNTUL 207. Inhumat ; - 1 ,00 m ;  copil ; orientat nord-sud ; s-au mai păstrat fragmente din 
calota craniană ; după urmele păstrate, craniul a zăcut pe partea stingă ; braţele şi picioarele In poziţie 
lntinsă (pl. CXIX) ; două vase : 1) la nord de craniu,pahar de lut fin, cenuşiu, lucrat la roată (pl. C XIX/1) ; 
2) oală cu plntecele bombat, din pastă zgrunţuroasă ; sub bărbie, mărgică din sticlă de culoare albastră
verzuie deschisă, de formă sferoidală (pl. CXIX/3). 

MORMÎNTUL 210. Inhumat ; - 1,10 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600°/00 - sud-sud-est 
2800 °/00 ; din schelet s-au mai păstrat doar tibiile, peroneele şi labele picioarelor ; oasele lungi lntinse, căl
cliele apropiate ; restul scheletului distrus de o groapă din secolele XV I I - XVIII (pl. II). 

MoRMÎNTUL 2 1 1 .  Inhumat ; - 1 ,10  m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600°/00 - sud-sud-est 
2800 °/00 ; din schelet s-au mai păstrat tibia, peroneul şi Jaba piciorului sting ; restul oaselor distruse cu 
prilej ul săpării unei gropi din secolele XVI I - XVIII  (pl. I l) ; fără inventar. 

MoRMiSTUL 214. Inhumat ; - 1 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 6000[00 - sud-sud-est 2800 °/00 ; 
starea de conservare proastă, din schelet s-au mai păstrat numai oasele picioarelor ; Intins pe spate ; piciorul 
drept Intins, stingul uşor Indoit din genunchi ; Ungă craniu, fragmente dintr-un vas poros, cu pietricele şi 
cioburi pisate in pastă, pereţii groşi, fundul masiv, plat şi tras puternic spre exterior, buza lipsă ; Ungă 
femurul drept, obiect nedefinit din fier ; M. 214 se află deasupra gropii M. 224 de lnhumaţie (pl. I l). 

MoRMiNTUL 21 5. Inhumat ; - 0,95 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul Inclinat 
spre stinga şi tăiat In parte de o groapă feudală ; braţele şi picioarele lntinse ; scheletul prost păstrat ; fără 
inventar. 

MoRMiNTUL 216. Inhumat ; - 0,88 m ; matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul Intors 
spre dreapta, braţele şi picioarele lntinse ; M. 216 acoperă şi se suprapune In parte mormlntului 26 1 de 
lnhumaţie sarmatic (pl. I I, I I I  şi XIV) ; fără I nventar. 

MoRMiNTUL 217. Inhumat ; - 0,92 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul Intors 
spre dreapta, braţele şi picioarele lntinse ; scheletul conservat prost ; două vase : 1) căţuie fără toartă, 
tronconică, gura largă, fundul strimt, buza uşor rotunjită, pereţii aproape drepţi, fundul plat, ornamentată In 
exterior prin 1 1  impresiuni realizate cu degetul In pasta poroasă primitivă, lucrată cu mina ; lipită de genun- 67 

www.cimec.ro



Tîrgşor-lll-JV e. n. 

68 

chiui sting (pl. CX IX/2) ; castronaş cenuşiu fin, lucrat la roată, buza subţire, răsfrlntă In afară, plntecele 
carenat, fundul fără inel ; pe piept o cataramă fragmentară de fier (pl. C X 1 Xj3a). 

MoRM iNTUL 218.  Inhumat ; - 0,95 m ;  adolescent ; orientat est-sud-est 180 °j00 - vest-sud-vest 
5000 %0 ; Intins pe spate, craniul Intors spre dreapta, braţul sting Intins, dreptul uşor Indoit de la cot, 
piciorul sting Intins, dreptul lipsă ; scheletul conservat foarte prost ; sub bărbie mărgică din sticl{l albastră. 
sferică ; M. 2 1 8  acoperă In parte groapa M. 219 de lnhumaţie ; o parte din tibiile şi labele picioarelor apar
ţinlnd M. 219 zac sub M. 218 (pl. I I). 

MoRMÎNTUL 222. Inhumat ; - 0,88 m ;  orientat vest-est ; tăiat  de groapa M. 223 de lnhumaţie ; s-au 
păstrat fragmente din calota craniană şi trei vase : 1) castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza ingroşată, 
răsfrlntă In afară, In interior prezintă o şănţuire abia vizibilă, plntecele carenat, fundul inelar ; o parte din 
ea căzută In groapa M. 223 (pl. CXX!1) ; 2) oală poroasă, primitivă, din pastă cu pietricele şi ciobur. pisate, 
buza subţiată la partea superioară şi răsfrintă In afară, plntecele bombat, fundul masiv, plat şi tras Inspre 
exterior ; 3) oală poroasă, din pastă cu pietricele şi nisip, buza scundă, teşită la partea superioară, plnte
cele bombat, fundul masiv şi plat (pl. CXX/3). 

MoRMÎNTUL 223. Inhumat ; - 1 ,37 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul aplecat 
spre dreapta, braţele şi picioarele lntinse, scheletul prost conservat (pl. CXX/1) ; In regiunea picioarelor două 
vase : 1)  strachină cenuşie, din pastă cu nisip fin, aspră la pipăit, buza rotunjită la partea superioară, uşor 
lnclinată Inspre exterior, sub buză două caneluri largi ; plntccele carenat, fundul inelar (pl. CXX/1 a) ; 2) 
oală mare, cenuşie, fină, buza lngroşată, r;hfrlntă In afani,  plntecelc bombat, fundul inelar, sub buză striuri 
fine ; tot aici două găuri executate după arderea vasului in cuptor (pl. CXX/2a) ; pc bazin o cataramă de 
bronz (pl. CXX/3a) ; in p<imlntul de umplutură al gropii, mărgele sferice de tip "sarmatic", de culoare 
gălbuie-roşcată , provenite din nivelul mai vechi (pl. CXX/4a) ; M. 223 a tăiat M. 222 (pl. I I). 

MoRMÎNTUL 224. Inhumat ; - 1 ,10 ; matur ; orientat nord-nord-vest 600 °j00 - sud-sud-est 2800 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul in poziţie normală ; braţele indoite din coate, picioarele lnlinse, scheletul prost păs
trat ; trei vase : 1)  intre fcmure oală-borcan, din pastă zgrunţuroasă cu nisip şi pictricele, buza extrem de 
groasă, teşită Inspre exterior, pereţii groşi, fundul masiv şi plat, nelntregibilă ; 2) peste laba piciorului drept 
o oală-borcan din pastă grosolană, buza groas{l ,  rotunjită şi subţiată la partea superioară şi răsfrlntă In 
afară, pe faţa interioară teşită puternic, gitul, pereţii şi fundul groşi şi masivi, fundul plat şi uşor tras Inspre 
exterior ; 3) Ungă vasul 2, peste labele picioarelor, o oală-borcan din pastă zgrunţuroasă cu multe pietricele, 
lucrată la roată, buza teşită la partea superioară şi răsfrlntă puternic In afară, pereţii groşi, fundul masiv, 
plat ; Intre vasele 2 şi 3, urme puternice de materii organice carbonizate, provenit e  din pereţii vaselor ; 
M. 224 era acoperit In parte de M. 214 (pl. II). 

MoRMÎNTUL 225. Inhumat ; - 1 ,25 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul Intors spre 
dreapta, braţul drept lipsă, braţul sting Indoit de la cot, picioarele lntinse ; patru vase : 1) peste 
umărul sting o strachină cenuşie, fină, lucrată la roată, buza lngroşată, răsfrlntă In afară ; pe git 
două nervuri ; plntecele carenat ; fundul inelar ; 2) sub genunchiul drept, o strachină cenuşie, fină, lucrată 
la roată ; buza răsfrlntă puternic In afară, umerii ridicaţi, fundul cu picior pronunţat ; 3) la dreapta genun
chiului, oală-borcan din pastă zgrunţuroasă lucrată la roată, buza rotunjită la partea superioară, răsfrlntă 
In afară, fundul plat, pe pintece două caneluri ; 4) tot Ungă genunchi resturi dintr-un vas mic, din pastă 
zgrunţuroasă, lucrat la roată, sfărimat ; Ungă antebraţul sting, o cataramă ; sub bărbie o mărgică poliedrică 
din sticlă albastră, alta sferică crestată şi una sferoidală verde, avind pe plntece 8 "sepale" lncrustate 
cu pastă galbenă ; In groapă, strecurate două mărgele de tip "sarmatic" ; lingi\ urechea dreaptă, monedă 
din bronz perforată, din vremea lmpăratului Commodus. 

MoRMiNTUL 226. Inhumat ; - 1 ,24 m ;  copil ; groapa orientată nord-sud ; s-au păstrat clţiva dinţi ; 
llngă dinţi patru mărgele negre, două inelare şi două sferoidale şi una albă, irizată, cu corpul crestat. 

MoRMÎTUL 229. Inhumat ; - 1,10  m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 600°/00 - sud-sud-est 2800 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul poziţie normală, restul oaselor foarte prost conservate ; mărgele alba ;tre din 
sticlă, mari, două inelare, una tubulară, cu faţete ovulare. 

MoRMÎNTUL 230. I nhumat ; - 0,94 m ;  copil ; orientat nord-nord-est 400 °/00 - sud-sud-vest 3600°/00 ; 
intins pe spate, craniul poziţie normală, braţele şi picioarele intinse ; scheletul conservat foarte prost ; In 
mormint un virf de cuţit din fier ; sub bărbie o mărgea de sticlă albastră, poliedrică şi una tubulan1 ; M. 230 
a tăiat groapa M. 233 de incineraţie ; in groapa M. 230 oase calcinate la nivelul şi sub oasele scheletului. 

MoRMÎNTL"L 234. Inhumat ; - 0,90 m ;  copil ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 2800 °/00 ; 
Intins pe spate, craniul acoperit cu o parte dintr-un vas mare, cenuşiu, spart intenţionat ; restul vasului 
acoperea oasele picioare lor ; castron cenuşiu din pastă fină, lucrat la roat ă, buza rotunjită la partea 
superioară şi răsfrlntă uşor In afară ; plntecele bombat, fundul inelar ; după spargerea rituală a vasului, 
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o serie de fragmente din buza vasului au fost depuse in regiunea craniului, iar altele peste picioare ; In 
partea dreaptă a scheletului, lingă picioare, o bucată din lemn de esenţă tare (20 cm lungime şi 2 - 3  cm 
lăţime) carbonizat ; o parte din pămlntul pe care zăcea lemnul carbonizat era lnroşit ;  lemnul a fost aruncat 
pe piciorul drept In timp ce ardea (tradiţ e sarmat tcă) . 

MoRM iNlUL 235. Inhumat ; - 1 , 10  m ;  copil ; oriental nord-sud ; intins pe spate, craniul uşor Inclinat 
spre stinga, braţele lndoile puţin din coate, lipi le de bazin, picioarele lntinse ; trei vase : 1) strachină mică 
din pastă cenuşie, nisipoasă, lucrată la roată, buza răsfrlntă In afară, fundul masiv, neregulat şi arcuit Inspre 
exterior, vasul sprijinea craniul In partea dreaptă (pl. CXXI/1 ) ;  2) castron din pastă cenuşie, cu plntecele 
bombat, gitul strimt, buza răsfrlnl:"t ,  fundul inelar, lucrat la roată ; 3) oală-borcan din pastă zgrunţuroasă, 
buza scundă, subţire şi rotunjită, răsfrlntă In afară, prezintă un cioc de scurgere realizat prin apăsarea cu 
degetul ; sub buză o nervură ; pintecele sferic, fundul Inalt, picior reliefat In exterior ; lucrată la roată 
(pl. CXX I/3) : buton din fier la intersecţia coloanei vertebrale cu iliacul sting (pl. CXXI/4). 

MoRMÎNTUL 236. Inhumat ; - 1 ,09 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 620 °/00 - sud-sud-est 3000°/00 ; 
Intins pe spate, craniul inclinat spre stinga, braţele şi picioarele lntinse de-a lungul corpului ;  scheletul con
servat foarte prost ; trei vase ; 1) strachină cenuşie-neagră, buza răsfrlntă In afan\,  lipită de craniu, lucrată 
la roatit (pl. CXXII/1 ) ; 2) cană cenuşie cu toartă, gura trilobată, lucrată la roată, sprij init'i de oasele picio
rului drept ; 3) oală-borcan mică, cenuşie, buza răsfrlntă, lucrată la roată , lipită de piciorul drept (pl. 
CXXII .13) ; Intre bazin şi cubitusul drept un obiect de fier, nedeterminat ca formă ; tot aici o cataramă din 
fier (pl. CXXII /4) ; la 3 cm de lnchei<- lura maxilarelor, In partea dreaptii, un cercei din slrmă de aur 
(pl. CXXII15) 

MoRMiNTUL 237. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 300 °/00 - sud-sud-est 
3500 %0 ; intins pe spate, craniul aplrcat spre stinga, umerii lngrămădiţi in momentul depunerii cadavrului 
in groapă, braţele şi picioarele întinse ; In dreptul omoplatului sting, o fibulă de fier ; deasupra sternului, 
un obiect de bronz ; sub mandibulă, o mărgică discoidală din chihlimbar. 

MoRMÎNTUL 238. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-sud ; intins pe spate, craniul In poziţie 
normală : umerii lngrămădiţi in momentul depunerii in groapă, braţele lntinse, picioarele la fel ; patru 
vase : 1) vas cenuşiu, corpul globular, gitul scund inconj urat de două linii incizate, buza răsfrlntă, fundul 
drept, profilat, lucrat la roată ; depus llngă craniu in partea dreaptă (pl. CXX I I I/1) ; 2) borcan din pastă 
cenuşie, aspră, mărime mijlocie, buza răsfrintă, fundul inălţat ; lipit de oasele corpului in stinga ; 3) strachină 
cu gitul Inalt, fundul inelar, cenuşie, fină, lucrată la roată ; pe fundul vasului fragmen te de oase depuse ca 
ofrandă, precum şi nouă pietricele ; 4) borcan mic din pastă zgrunţuroasă, două linii incizate pe umăr ; lucrat 
la roată (asemănător cu vasul mic din M. 236) (pl. CXXII I/4) ; vasul 4 se găsea In cuprinsul vasului 1 ; 
Intre vasul 3 şi humerusul sting, un pieplene de os cu apucă toarea in formă de clopot (pl. CXX I II/6) ; 
in partea dreaptă, lipită de coloana vertebrală, o cataramă din fier (pl. CXX II I /5). 

MoRMÎNTUL 239. Inhumat ; - 1 ,40 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 200°/00 - sud-sud-vest 
3450°/00 ; intins pe spate, craniul intors spre stinga, braţul drept lipit de bazin, braţul sting indepărtat 
puţin de bazin ; picioarele lntinse, deviate spre stinga ; scheletul prost conservat (pl. CXXIV) ; lipită de 
clavicula dreaptă, o fibulă din bronz cu piciorul Intors pc dedesubt (pl. CXXIV /1) ; a doua fibulă de acelaşi 
tip se afla pe omoplalul sting (pl. CXXIV /2) ; pe resortul acestei fibule urme de ţesătură de in sau clnepă ; ală
turi de bazin, in stinga coloanei "\"ertebrale, o cataramă din bronz cu spinu l arcuit, fără placă (pl. CXXIV /3) ; 
intre femure, obiect de bronz neprecizat ca formă, probabil un tub pentru păstrat ace (pl. CXX IV /8) ; lot aici, 
o fusaiolă bitronconică din lut (pl. CXXIV /9) ; in regiunea gitului, lipit de una dintrr. vertebre, un pan
dantiv din fier In formă de căldăruşă cu tortiţa ruptă (pl. CXXIV/5) ; sub craniu, In partea dreaptă, cercei 
din argint de proastă calitate (pl. CXXIV/7) ; sub bărbie, şirag de mărgele (pl. CXXIV/4) : 104 mărgele 
albastre, discoidale, patru sferice din sticlă , poleite cu foiţă de aur, una din sticlă albă, sferică ; două din 
pastă de culoare roşiatică, alta portocalie de tipul celor sarmatice ; una tubulară din sticlă de culoare verde ; 
două lot Lubulare, din sticlă, pe plntece cu nervuri de culoare albastră ; una din chihlimbar, inelară. cu 
corpul bombat ; o mărgcă din sticlă alb-verzuie, avind trei proeminenţe, la capetele cărora au fost executate 
"ochiuri" din sticlă de culoare cafenie ; In cuprinsul şiragului un pandantiv (colţ de animal) folosit ca măr
gică (pl. CXX IV/6). 

MoRMÎNTUL 240. Inhumat ; - 1 ,46 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 °/00 - sud-sud-vest 
3600 ° /oo ; Intins pc spate, craniul inclinat spre dreapta, braţele lntinse, depărtate de corp, picioarele intinse ; 
scheletul conservat destul de prost ; pe fiecare claviculă clle o fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt ; 
sub bărbie, şirag de mărgele din sticlă albastră, mici sferice ; una discoidală, de aceeaşi culoare, şi două măr
gele aurite ; groapa M. 240 a tăiat groapa M. 231 de incineraţie, antrenind cu acest prilej numeroase frag
mente de oase umane calcinate şi fragmente mari din vasul folosit ca urnă. 

MoRMÎN fUL 243. Inhumat ; - 0,84 m ;  adolescent ; oriental nord-vest 560 °/00 - sud-est 2400°/00 ; 
Intins pe spate, craniul Intors spre stinga ; braţul drept Intins, braţul sting Indoit din cot zăcea pe bazin ; 69 
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picioarele indoitc din regiunea genunchilor spre stinga (pl. CXXV) ; două vase ; 1 )  oală-borcan din pastă 
grosolană, cu p ietricele şi cioburi pisate, lucrată cu mina, buza lnaltă rotunjită, răsfrlntă uşor In afară, 
plntecele bombat, fundul masiv, plat, tras inspre exterior ; oala era lipsită de humerusul sting (pl. CXXV/1) ; 
2) urcior din pastă neagră, lucrat la roată, gura largă, buza rotunjită, răsfrlntă In afară, nervură sub buză, 
gitul cilindric ; In regiunea de contact a acestuia cu plntecele altă nervură ; plntecele bombat, carenat, fundul 
mic, plat ; toarta circulară In secţiune (pl. CXXV/2) ; vasele puţin aplecate şi indreptate cu gura In direc
tia vest ; sub partea dreaptă a mandibulei, resturi dintr-un pandantiv semilunar (pl. CXXV/3). 

MoRMÎNTUL 246. Inhumat ; - 0,73 m ;  matur ; orientat nord-sud : culcat pe dreapta, craniul la fel, 
bratele lndoite de la coate, labele miinilor sprijinle de bărbie, picioarele lndoite de la genunchi ; stingul, 
mai Intins, acoperă In parte oasele piciorului drept ; fără inventar. 

MoRMÎNTUL 254. Inhumat ; - 1 ,40 m ;  matur ; orientat nord-sud : Intins pe spate, craniul inclinat 
spre dreapta, braţul drept indoit de la cot zăcea pe bazin, stingul uşor indoit de la cot In afară, picioarele 
lntinse, labele răsucite In afară ; sub bărbie, mai multe mărgele mici din sticlă albastră, una discoidală din 
sticlă verde, iar mărgica centrală, tubulară, din pastă, "sarmatlcă". 

MoRMINTUL 256. Inhumat - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-sud ; scheletul deranjat ; s-au păstrat 
resturi din braţul drept, parte din coloana vertebrală, bazinul, femurele, tibia, peroneul drept şi o parte din 
tibia stingă ; Intins pe spate ; pe iliacul drept zăcea o parte din calota craniană ; alături de pubis şi femurul 
drept, alt fragment din calota craniană ; mormintul jefuit din vechime ; fragmente din două vase situate In 
regiunea bazin ului şi a picioarelor ; 1) castron tronconic cu buza rotunjită, foarte puţin ri1sfrlntă In afară, 
pereţii drepţi, fundul Ingust, plat, tras puternic Inspre exterior ; pastă zgrunţuroasă ; lucrat la roată ; 2) 
fragment dintr-un pahar de lut cu buza lipsă, pereţii subţiri, arcuiţi spre fundul masiv şi plat, neregulat ; 
pastă zgrunţuroasă, lucrat Ia roată ; In regiunea bărbiei, o fibulă din bronz şi mărgele mici din sticlă verde, 
discoidale şi una inelară din sticlă neagră. 

MoRMÎNTUL 257. Inhumat ; - 1 ,25 m ;  matur ; orientat nord-sud ; scheletul distrus aproape In Intre
gime ; după urmele păstrate In teren, braţele par a fi fost Indoi te de Ia coate, iar picioarele lntinse ; fără 
inventar. 

MoRMÎNTUL 258. Inhumat ; - 1,17  m (pl. CLXXIX/1 ,3) ; matur ; orientat nord-nord-vest 600 °t00 
sud-sud-est 2800 °/00 ; Intins pe spate, craniul răsturnat pe spate, braţul drept, Indoit de la cot, zăcea pe 
capul femurului, braţul sting depărtat de corp, picioarele In tin se ; scheletul destul de bine păstrat (pl. CXX VI) ; 
patru vase de ofrandă depuse In regiunea craniului : 1 )  la nord de craniu şi lipit de acesta, amorfă cu două 
torţi, pastă zgrunţuroasă, aspră Ia pipăit, de culoare gălbuie-roşcată, sprijinită de marginea de nord a 
gropii de mormint (pl. CXXVI/1) ; 2) la 1 5  cm In dreapta craniului, o strachină cenuşie, fină, aşezată cu 
gura In jos (pl. CXXVI/2) ; 3) strachină cenuşie, fină, lucrată la roată ; sprijinită de femurul drept ; 4) 
urcior cenuşiu, cu o toartă, lucrat la roată, ornamentat pe plntece şi pe git cu rotiţa dinţată ; aşezat In 
partea stingă a craniului (pl. CXXVI/4) ; llngă bazin, In stinga, cataramă de argint, ovulară, cu spinul 
arcuit şi placă (pl. CXXVI/6) ; llngă ea o piesă de argint cu două nituri laterale pentru prins cureaua (pl. 
CXXVI/7) ; pe bazin, In dreapta, o cataramă de fier (pl. CXXVI/8) ; tot aici, ac din bronz (pl. CXXVI/9) ; 
pe inelarul drept, o verigă-inel de bronz (pl. CXXVI/10) ; llngă vasul 2 oase de ofrandă şi un cuţit din 
fier (pl. CXXVI!5) ; sub bărbie, o mărgică discoidală din chihlimbar (pl. CXXVI/12) ; In vasu1 3, pieptene 
din os cu minerul semicircular (pl. CXXVI/1 1) .  

MoRMÎNTUL 259. Inhumat ; - 1 ,05 m (pl. CLXXIX/1 ,3) ; matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, 
craniul Intors spre stinga, braţele Indoi te de la cot ; oasele palmelor ză<:eau sub bazin, picioarele lndoite 
din regiunea genunchilor şi ridicate mai sus decit restul scheletului ; lnhumatul din M. 259 zăcea cu faţa In 
jos ; atit femurele cit şi  humerusurile erau cu partea dorsală In sus, la fel oasele bazin ului şi omoplaţii ; 
braţele pe bazin, picioarele răsucite ; au fost probabil legate ; M. 259 se suprapune, In parte In regiunea 
picioarelor, gropii M. 258. 

MoRMÎNTUL 260. Inhumat ; - 1 ,07 m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul culcat 
uşor pe partea dreaptă, braţul drept, Indoit de la cot, zăcea pe bazin, braţul sting Intins pe Ungă corp, 
paralel cu partea superioară a femurului, picioarele lntinse ; la nivelul scheletului, trei pietre, una pe piept 
In partea dreaptă, a doua llngă femur In interior, a treia peste femurul sting ; fără inventar. 

MoRMINTUL 263. Inhumat ; - 0,85 m (pl. CLXXXI/1 ) ;  matur ; orientat nord-sud ; poziţie chircită ; 
castron cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza rotunjită la partea superioară, răsfrlntă in afară ; sub buză, incizie ; 
plntecele carenat ; fundul inelar ; aşezat cu gura In jos In regiunea bazinului ; fără inventar. 

MoRMINTUL 264. Inhumat ; - 1 ,04 m (pl. CLXXXI/3) ; matur ; orientat nord-nord-vest 600 Ofoo 
- sud-sud-est 2800 °/00 ; Intins pe spate, craniul aplecat spre stinga, braţul drept Intins pe llngă 
corp, antebraţul acoperit In parte de oasele bazin ului, braţul sting Intins pe Ungă corp, picioarele apropiate 
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In regiunea gen unchilor, iar libiile şi labele depărtate uşor (pl. CXXV I l ) ; patru vase de ofrandă depuse de 
la bazin Inspre virful picioarelor, pe partea stingă : 1) strachină cenuşie, fină, lucrată la roată (pl. CXXVIII(  
1) ; 2)  oală-borcan, din pastă zgrunţuroasă, lucrată Ia roată, spartă ; pe fundul vasului, cărbuni depuşi 
ritual (pl. CXXVIII/2) ; 3) castronaş cenuşiu, fin, lucrat la roată, aşezat cu gura In jos (pl. CXXVIII/3) : 
4) strachină mare, cenuşie, fină, lucrată la roată, nervură sub buză (pl. CXXVII I/4) ; Ungă radiusul şi 
cubitusul sting cuţit de fier (pl. CXXVII(5) ; un amnar (pl. CXXVII/7) şi o cataramă de fier (pl. CXXVII/ 
6) ; la circa 1 5  cm depărtare de ele, un pieptene din os cu apucătoarea semicirculară (pl. CXXVII(8 ) :  
Ungă vasul 2 un os de animal depus ca ofrandă. 

MoRMINTUL 265. Inhumat ; - 0,65 m ;  copil ; orientat nord-sud ; starea de conservare proastă ; In 
cuprinsul gropii, oase umane calcinate ; In regiunea craniului, fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt ; 
tot aici, o mărgică sferoidală din sticlă albă cu "ochiuri" maro şi verzi. 

MoRMÎNTUL 266. Inhumat ; - 1 ,05 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 600 °/00 - sud-sud-est 
2800 °/00 ; Intins pe spate, craniul In poziţie normală, braţul sting Intins pe llngă corp, dreptul Indoit de la 
cot şi adus pe bazin, picioarele apropiate şi lntinse ; sub bărbie, mărgele mici, discoidale, din sticlă verde 
şi albastră ; M. 266 se suprapune In parte mormlntului 267 din faza 1 (sarmatic) (pl. II şi I I I) .  

MoRMiNTUL 273. Inhumat ; - 0,70 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 400 °/00 sud-sud-vest 
3600 °/00 ; scheletul prost conservat, s-a păstrat doar craniul placat de o piatră plată de carieră ; sub 
bărbie, mărgea tubulară gltuită la capete, de tradiţie sarmatieă. 

MoRMINTUL 275. Inhumat ; - 1 ,05 m ;  matur ; orientat nord-nord-vest 625°/00 - sud-sud-est 
3100 °/oo ; Intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţele şi picioarele lntinse (pl. CXXIX) ; cinci 
vase : 1 )  oală cenuşie, fină, lucrată la roată, buza scundă, uşor răsfrlntă In afară ; pe umăr o incizie ; plnte
cele sferic, fundul uşor albiat Inspre interior (pl. CXXIX/1 ) ; 2) castron, cenuşiu, fin, lucrat la roată, 
cu buza lngroşată, teşită la partea exterioară, plntecele carenat, fundul inelar (pl. CXX I((/2) ; 3) castron, 
cenuşiu-negricios, lucrat la roată, buza lngroşată, răsfrlntă In afară, plntecele carenat, fundul plat, pe umeri 
decor reprezentat de linii lustruite  dispuse oblic două cite două (pl. CXXlX/3) ; 4) castronaş de culoare 
neagră, lucrat la roată, buza lngroşată, răsfrlntă In afară, sub buză nervură, plntecele carenat, fundul 
plat (pl. CXXIX/4) ; 5) oală-borcan, din pastă zgrunţuroasă, lucrată la roată, buza scundă uşor răsfrlntă 
In afară, plntecele bombat, fundul masiv şi plat, arsă secundar In gospodărie ; Ungă piciorul sting pieptene 
de os (pl. CXXIX/9) ; cataramă de bronz (pl. CXXIX(7) şi fibulă de bronz cu piciorul Intors pe dedesubt 
(pl. CXXIX/8) ; sub bărbie, mărgică rotundă discoidală de formă neregulată, din chihlimbar (pl. CXX IX/10). 

MoRMiNTUL 276. Inhumat ; - 1 ,1 3  m ;  matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul Inclinat spre 
stinga, braţul drept Intins, iar din stingul s-a păstrat numai humerusul (pl. C.XXX) ; două vase : 1) vas 
fragmentar, lucrat cu mina, gura sprijinită de partea dreaptă a craniului ; probabil datorită apăsării provocate 
de vas, craniul s-a Inclinat spre stinga : 2) cană cu o toartă, cenuşie, buza uşor răsfrlntă, fund inelar ; lucrată 
la roată, aşezată Intre femure cu gura orientată spre bazin ; Intre bărbie şi humerusul sting, fibulă de bronz 
cu piciorul Intors pe dedesubt (pl. CXXX/1 ) ; sub bărbie mărgică sferică, mică, aurită, şi alta aplatisată, 
mare, din sticlă de culoare albastră cu "ochiuri' · galbene pe margini (pl. CXXXt2). 

MoRMiNTUL 277. Inhumat ; - 0,88 m (pl. C L XXXI) ; matut'; orientat nord-sud ; Intins pe sp ate, 
craniul in poziţie normală, uşor aplecat spre dreapta, braţele lntinse pe Ungă corp, picioarele lntinse ; starea 
de conservare proastă (pl. CXXXI) ; şase vase ; dintre acestea, patru sint grupate In stinga craniului ; 1 )  
cană c u  o toartă, cenuşie, fină, lucrată la roată, fără decor, uşor aplecată I n  direcţia sud (pl. CXXX II/1)  
2) castron din pastă fină, cu pereţii cenuşii-brun!, In spărtură culoare roşiatică ; fund inelar, fără decor 
(pl. CXXXII/2) ; 3) vas poros, lucrat cu mina, pe pereţi urme de crustă din materii organice ; buza joasă, 
răsfrlntă In afară, fundul masiv, aşezat In  groapă după aşezarea vasului 2 (pl. CXXXII(3) ; 4) castron 
cenuşiu, fin, lucrat la roată, buza joasă, răsfrlntă In afară, plntecele carenat, fundul inelar, aşezat pe cant 
cu gura Inspre craniu (pl. CXXXII/4) ; restul de două vase aşezate llngă radiusul şi cubitusul sting ; 5) vas 
poros, lucrat cu mina, buza mică, aproape dreaptă ; sub buză protuberanţe imitind decorul cu brlu alveolar ; 
6) cană cenuşie cu toartă, lucrată la roată, din pastă fină, o nervură In regiunea unde se lmbină gitul cu 
plntecele ; fundul inelar, fără decor (pl. CXXXII/6) ; vasul 6 a fost depus după vasul 5 In groapa mormln
tului ; la circa 5 cm depărtare de humerusul sting, un os de animal , şi la circa 5 cm est de vasul 6, alt 
os de animal, depuse ca ofrandă ; pe bazin o cataramă de fier cu spinul In direcţia est (pl. CXXX I/7) ; In 
regiunea claviculei stingi, o fibulă de bronz, cu piciorul Jălit (pl. CXXX I/8) ; sub bărbie, şirag de mărgele 
din sticlă verde şi albastră, discoidale şi citeva poliedrice albastre ; Ungă fibulă o mărgică mare, tubulară, din 
sticlă albastră, spartă (pl. CXXX I/9) ; mai jos, mărgică din s ticlă albă, de forma pandantivelor-căldăruşă 
(pl. CXXX I/9) ; pe clavicula stingă, mărgele albastre şi o mărgică din sticlă neagră cu decor In zigzag de 
culoare roşie ; la sud de şirag, o plăcuţă din sticlă irizată, cu reflexe puternice albastre şi violete ; sub 
bărbie, mărgele sferice şi discoidale verzi şi albastre, faţetate ; deasupra oaselor tarsiene ale piciorului 
sting, un pieptene de os cu nituri din bronz ; pe placa inferioară, nit urile dispuse sub forma unui triunghi ; 71 
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pie ptenele tăiat In partea stingă din vechime (pl. CXXXI/10) ; el a fost depus după slobozirea cadavrului 
In groapă, peste un pămlnt de umplutură, gros de 10 cm. 

MoRMÎNTUL 278. Inhumat ; - 0,88 m ; matur ; orientat nord-nord-est 300 °,'0J - sud-sud-vest 
3500 °j00 ; intins pe spate, craniul aplecat spre dreapta, braţul sting intins pc Ungă corp, braţul drept Indoit 
de Ia cot, palma adusă pe bazin ; scheletul tăiat de o groapă feudală din secolele XV I I - XV I I I  (pl. I l) ; 
patru vase : 1) oală poroasă, nisip in pastă, pereţii groşi, buza dreaptă subţire, răsfrtntă In afară, in exterior 
pereţii au culoarea roşiatică, in interior o crustă din materii organice ; 2) castron cenuşiu, fin, cu pintece 
carenat, fără inel pe fund, fără decor, aplecat in direcţia est din cauza presiunii exercitate de vasul 3, care 
a fost depus ulterior ; 3) strachină de culoare neagră ; In spărtură pereţii au culoarea roşiatică datorită 
arderii incomplete ; lucrată Ia roată, din pasta fină ; ipl .  CXXX/�aÎ ; 4) oală-borcan din pastă aspră, buza 
joasă, răsfrtntă, fundul drept, masiv ; lucrată la roată (pl.  CXXXj4a) ; In partea stingă a bazinului, catara
mă din bron1. (pl. CXXX/5a). 

MoRMÎNTUL 279. Inhumat ; - 1 ,20 m ;  matur ; orientat nord-sud : culcat pe spate, cu miinile lntinse 
de -a lungul trupului ; scheletul nu a fost demontat (pl. II şi I I I). 

MoR�ÎNTUL 280. Inhumat ; - 1 m ; copil ; orientat nord-nord-est 400 °j00, sud-sud-vest 3600 °/oo ;  
�cheletul foarte slab conservat, acoperit cu blocuri mari de pietre (pl. I I  şi I I  1). 

MoR!\IÎNTUL 281 . Inhu mat ; - ·  0,70 m ;  bărbat matur ; orientat nord-sud ; Intins pe spate, craniul 
aplecat spre stinga, braţele lntinse de-a lungul trupului, picioarele strlnse şi lntinse ; la lnillţimea femurului 
sting şi a libiei, două vase de ofrandă : 1) oală din pastă fină cenuşie, lucrată Ia roat:i ; 2) oală din pastă 
fină cenuşie, lucrată la roată ; la extremitatea degetelor miinii stingi, o cataramă de bronz, prevăzută cu 
trei nituri ; limba terminată cu un protom zoomorf (pl .  CXXXIY /1) ; in apropierea vaselor s-a găsit virful 
unui cuţit de 'fier ; Ia partea superioară a libiei stingi, aproape de genunchi, a fost descoperit un obiect de fier, 
asemănător unei săgeţi, infipt in os. 

MoRMiNTUL 282. Inhumat ; - 0,61 m ;  adolescent ; orientat nord-nord-est 400 °,'00, sud-sud-vest 
36 00 °/00 ; srheletul foarte slab conservat ; placat cu 21 de bolovani mari de piatră de riu şi de carieră ; In 
regiunea picioarelor a fost descoperit un vas de ofrandă. 

MoRMINTUL 285. Inhumat ; - 0,64 m ;  matur ; orientat nord-nord-est 600 °/oo - sud-sud-vest 3550°/00 ; 
mormintul a fost placat cu pietre mari, aranjate pe un pat de pămînt gros de 10 cm ; partea superioară 
a M. 285 a fost dezvelită şi cercetată in anul 1 960 cu prilejul săpăturilor din caseta 2 C ;  pe clavicula 
dreaptă a fost descoperită o fibulă de bronz cu piciorul intors pe dedesubt. 

MoRMÎN1 UL 286. Inhumat ; - 0,62 m ;  adolescent ; orientat nord-nord-est 400 °/00- sud-sud-vest 
3600 %0 ; oase umane răvăşi te şi citeva blocuri de piatră mari ; partea inferioară a scheletului nu a putut 
l i  interceptată , intrucit ea a fost tăiată de o groapă feudală din secolele XV I I - XV I I I  (pl. I l). 

CERAMICA. În necropola de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş de la Tîrgşor au 
fost descoperite 443 de vase. Dintre acestea, 211 aparţin mormintelor de incinera
ţie, iar 232 aparţin mormintelor de înhumaţie. Întrucît mormintele de incineraţie 
şi mormintele de înhumaţie sîbt contemporane în ansamblul lor, în cele ce urmează 
vom prezenta şi ceramica în totalitatea sa, că.utînd pe parcurs să definim ce este 
specific mormintelor de incineraţie şi ce anume mormintelor de inhumaţie. 

Din punctul de vedere al tehnicii de execuţie, ceramica se divide în două mari 
categorii : a) ceramica lucrată cu mîna ; b) ceramica lucrată la roată. 

Din 443 de vase menţionate mai sus, 57 sînt lucrate cu mîna. Dintre acestea 
au fost descoperite 29 in mormintele de incineraţie şi 28 in mormintele de înhumaţie. 
Cît priveşte vasele lucrate la roată , 182 au fost găsite în mormintele de incineraţie şi 
204 în mormintele de înhumaţie. 

Din simpla enumerare a acestor date reiese că în cuprinsul necropolei din secolul 
al IV-lea e.n. de la Tîrgşor procentul ceramicii lucrate cu mîna este mai mic faţă de 
acela al ceramicii lucrate la roată. 

Ceramica lucmtă cu mîna, autohtonă. S-a spus deja că vasele lucrate cu mîna 
au fost folosite fie ca urne funerare pentru mormintele de incineraţie, fie ca. vase de 
ofrandă în mormintele de înhumaţie. Şi într-un caz, şi în altul, cele mai multe dintre 
ele păstrează pe pereţi resturi din materii organice rezultate în Ul'ma folosirii in 
gospodărie. 
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Pasta vaselor lucrate cu mîna este constituită de un amestec de argilă cu mult 
nisip, boabe de pietriş şi uneori ciobUI'i pisate. Calitatea inferioară a pastei se reflectă,  
mai ales în numeroasele asperitt ţi pe pereţi. Ceramica din această categorie prezintă 
de multe ori şi deficienţe de execuţie. 

Majoritatea vaselor lucrate cu mîna au forma oalei-borcan, cu excepţia a două 
căţui. În general, oalele-borcan au o mărime mică sau mijlocie 1• 

O bună part<e� a ceramicii lucrate cu mîna, după formă , tehnică de execuţie şi 
ornament, nu poate fi atribuită decît populaţiei autohtone. Ne referim în primul rînd 
la că ţuia sau ceaşca. dacică cu toartă (pl. LXXXIX/1 şi CXLI/1) şi la căţuia fără. 
toartă , cu impnsiuni pe fund (pl. CXIX/2 şi CXJJI/2) .  

O &  ţuia cu toartă , caracteristică aşezărilor geto-dacice timpurii (secolul I î.e.n. 
- secolul ! e.n.) din Moldo,·a 2, Muntenia3 şi Tra·nsilvania.", se reîntîlneşte şi în necro
polele dacice din seculul al III-lea e.n.,  şi anume : la dacii l iberi din vestul Transil
vaniei 5, la dacii pe cale de romanizare din centrul 'Transilvaniei 6 şi la carpi 7 •  

Nu este lipsit de interes de a semnala că o asemenea căţuie s-a descoperit şi 
într-un mormînt în necropola de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş de la Spanţov 8• 

Cît priveşte căţuia fără toartă şi cu impresiuni, ea îşi gă seşte analogii în aşezările 
de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş din raionul Sf. Gheorghe 9 şi la Cavadineşti 10, 
şi într-un mormînt dacic din necropola de la Cipău-Gîrle 11• Şi acest tip de căţuie 
aparţine localnicilor, fapt confirmat întrucîtva de descoperirea la Tîrgşor a unui astfel 
de vas 12 (pl. VIII/2 ) într-o groapă din secolul al III-lea e.n., aparţinînd aşezării geto
dacice situate la sud de necropolă .  

A doua formă de vas cu legături adînci în La Tene-ul geto-dacic este reprezen
tată în necropola de la Tîrgşor de oalele-borcan modelate din pastă grosolană şi pre
vă zute pe umeri cu butoni sau protuberanţe (pl. XXIII/3 şi CXLII/1 ) .  Din categoria 
acestora fac pa.rte trei vase descoperite în M. 16 de incineraţie, M. 170 de incineraţie 
şi M. 245 de înhumaţie. Este interesant de semnalat că vasele din M. 16  şi M. 170 
au fost folosite ca urne funer!1re pentru incineraţi, iar cel din M. 245 ca vas de ofrandă· . 

Folosirea aceluiaşi tip de vas in morminte diferite ca rit asigură oarecum con
temporaneitatea acestora. 

Oala cu gurguie sau protuberanţe a mai fost descoperită în morminte de înhu
maţie, şi anume : la Sîntana de Mlll'eş 13, la Independenţa 14 şi într-un mormînt de 

1 Se ştie că in necropolele culturii Cerncahov
Sintana de Mureş lipsesc aproape cu desăvirşire 
vasele mari. Pină in prezent, singurul vas cu o 
capacitate de circa 5 - 6  kg a fost descoperit in 
M. 8 din necropola de la Gheră seni. 

2 Radu şi  Ecaterina Vulpe, Les Fouil/es de 
Poiana, In Dacia, I I I - IV, 1 927 - 1 932, fig. 27, 
41, 43, 47, 99, 1 00 etc. Pentru cultura getică din 
secolele 1 l .e.n.-l.e.n.,  vezi Anton Niţu, Ioana 
Zamoşteanu şi Mihai Zamoşleanu, Sondajele de 
la Piatra-Neam/, In Materiale, V I, p. 369, fig. 8/2. 

3 Radu Vulpe şi Ecatcrina Vulpe, Les Fouil/es 
de Tinosul, In Dacia, 1, 1 924, p. 203, fig. 22, 23, 
24, 26 şi  32. 

' 1. Crişan, Ceaşcă dacică, in S.C.Ş. ,  Cluj, seria 
a 1 1 1-a, 1 955, voi. VI.  

5 La Slntana-Arad, informaţii primite de Ia 
Egon Dorner de Ia Muzeul raional din Arad. 

8 D. Protase şi  1 .  Ţigăra, Săpăturile de la 
Soporul de Cimpie, In Materiale, V, p. 429, fig. 
6/2 ; exemplarul citat prezintă două torţi. 

10. - Tlrgşor 

7 R. Vulpe, Poieneşli, p. 348, fig. 1 72 ; p. 410,  
fig. 335 /1 .  

8 Bucur Mitrea, Problema populaţiei gelo-dace 
in Muntenia In sec. al I V-lea e .n. ,  In Studii şi 
referate privind istoria României, 1, Bucureşti, 
1 954, p.  108- 1 09, fig. 1 ;  B. Mitrea şi colab.,  
Şantierul Spaniol', in SCI V, an. IV, 1 953, nr. 1 - 2, 
p. 234, fig. 1 8 .  

9 Informaţii primi te d e  I a  Zollan Szekely de 
la Muzeul regional Sf. Gheorghe. 

10 Informaţii primite de Ia 1 .  T. Dragomir de 
la Muzeul regional Galaţi. 

11 Istoria României, voi. I,  Bucureşti, Edit. 
Acad. R.P.R., 1 960, p.  627, fig. 1 57/5. 

12 Şantierul arheologic Tirgşor, in Materiale, V I I, 
p. 639, fig. 7/2. 

13 Kovăcs Islvăn, op. cit . ,  p.  291 ,  fig. 53/4. 
1' Informaţie primită de la Bucur Mitrea şi 

Niţă Anghelescu de la Muzeul de istorie din Călăraşi. 73 
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incineraţie de la Spanţov 15• Ea. este prezentă de asemenea şi în aşezările din secolul 
al IV-lea e.n. din raionul Sf. Gheorghe 16• 

Un alt tip de oală geto-dacică , lucra;tă cu mina, este reprezentată de oala cu 
siluetă zveltă, cu diametru! fundului aproape egal cu diametru! gurii, avind ca orna
ment un val incizat pe umeri (pl. CXLIII/1 ) sau imediat sub buză (pl. CXLIII/2 ) .  
Acest tip de vas, in toate componentele sale, işi gă seşte analogii pînă acum numai in 
aşezările şi cimitirele geto-dacice anterioare secolului al IV-lea e.n. 17• 

Un alt tip de oală-borcan este reprezentat de vasele decorate cu un brîu aplicat 
imediat sub buză (pl. XXXIX/2 şi LXIX/1 ). Evident că acest decor, care aminteşte 
de o tradiţie autohtonă, îşi trage originea din briul alveolar atît de des intilnit pe 
umerii sau pîntecele vaselor din La T(me-ul dacic, pînă. in secolul al III-lea e.n. in
clusiv 18• 

Seria oalelor-borcan se încheie cu un vas avînd silueta zveltă, pintecul puţin 
bombat, buza dreaptă şi uşor răsfrintă în afară, iar fundul masiv, uşor reliefat in 
exterior. El nu are nici un decor (pl. CXLIII/3 ) .  

Dintre formele şi  tipurile de vase lucrate cu mîna prezentate, numai tipul 
oalei-borcan, neornamentată (pl. CXLIII/3 ) este cunoscut în necropolele de tip Cer
neahov-Sîntana de Mureş din regiunile nord-nord-estice. El este documentat în prin
cipal în necropolele de pe Nistrul superior 19

, apoi la Nistrul mijlociu, spre exemplu 
la Budeşti 20, şi încă mai departe, spre est. Este posibil că acest tip de vas să fi pă
truns în cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş din cultura Lipiţa. 

Celelalte forme şi tipuri de vase lucrate cu mîna amintite mai sus socotim că 
au pătruns in cultura Cerneahov-Sintana de Mureş din cultura geto-dacică de pe teri
toriul ţării noastre. Aceasta este subliniată întrucîtva şi de faptul că în regiunea de 
baştină a purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş asemenea vase nu se 
întîlnesc. Ele nu se întîlnesc nici in cultura Pşevorsk, a cărei contribuţie la formarea 
culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş va fi subliniată la locul cuvenit. Astfel de vase 
lipsesc în regiunile din care au coborît goţii şi nici nu sînt întîlnite pe traseul pe care 
au migrat aceştia. În sfîrşit, asemenea vase nu s-au găsit nici în aşezările şi cimitirele 
sarmaţilor, despre care se ştie 21 că au contribuit la formarea culturii Cerneahov
Sîntana de Mureş. 

Componenta dacică din cultura Cerneahov-Sintana de Mureş de pe teritoriul 
ţării noastre este subliniată cît se poate de bine mai ales de căţuile-afumătoare. în 
acelaşi timp însă, nu trebuie să ne scape din vedere şi oalele-borcan de tipul celor 
amintite mai sus, lucrate cu mîna, care secole de-a rîndul au constituit o trăsătură 
principală a ceramicii dacice. Prezenţa ceramicii dacice în mormintele cerneahoviene 

10 Informaţie primită de la B. Mitrea. 
11 Informaţie primită de la Zoltan Szekely de 

la Muzeul regional din Sf. Gheorghe. 17 Radu şi Ecaterina Vulpe, Les Fouilles de 
Poiana, In Dacia, I I I - IV, 1 927 - 1 932, Bucureşti, 
1 933, p.  3 1 9, fig. 100/2 - 4  ş.a.  18 Form:� aceasta de vas cu decorul ei nu se 
lntllneşte In ceramica sarmatică şi nici In cultura 
Pşevorsk. Ea este In schimb documentată In 
cultura Lipiţa, vezi Marcyan Smiszko, Kyllury 
Wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w 
Malopolsce wschodniej, Liov, 1 932, p. 1 47, tab!. 
XII/2. Vasele cu brlu alveolar persistă şi In cul
tura dacilor liberi din secolele I I - I I I  e.n. Vezi 
D.  Protose şi I. Ţigăra, Şantierul arheologic Soporul 
de Clmpie, In Materiale, V I, p. 384, pl. I/6, şi 

p. 388, fig. 4/4 ; R. Vulpe, Poieneşli, p. 315, fig .  
100 ; Iulian Antonescu, Stlptllurile arheologice de 
la Gabtlra, In Materiale, V I I, p. 451, fig. 2/1 - 2 ; 
In necropola de la Chilia - informaţii primite de 
la Sebastian Morintz - şi In aşezarea de la Mili
tari-Bucureşti - informaţii primite de la Vlad 
Zirra. 

19 Marcyan Smiszko, op. cit., p. 143, tab!. X I/8. 
20 E.  A. Rikman, Pac�r-om�u y c. ByâewmN 

(H Bonpocy o nace.rtenuu J(necmpooc�>o-Jlpymc�r-oeo 
.Me�âypf31tbll. o nepowx Be�r-ax n.a . ) ,  In Mamepua.rtbl 
u ucc.rteâooaHUII. no apxeo.rtoeuu roeo-aanaâa CCCP u 
Py.Mwnc�r-ou Hapoânoii Pecny6.rtul>u, Chişinău, 
1960, p. 211, fig. 13. 

n G. B. Fedorov susţine o asemenea ipoteză 
In op. cit., din M. I.A. ,  89, p. 80 - 1 72. 
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de la Tîrgşor nu trebuie pusă numai pe seama unor simple împrumuturi sau legături 
de schimb. După părerea noastră, ea atestă mai degrabă existenţa unei populaţii 
dacice în aceste locuri, poate chiar a urmaşilor acelora care s-au înmormîntat în 
necropola de tip Chilia. Numai aşa. se poate explica prezenţa mormintelor de incine
raţie din secolul al IV-lea e.n. avînd urne funerare modelate după tehnica ceramicii 
locale (pl. XXXIX/2 ) .  

Oeramica lucrată cu mîna de tip răsăritean şi  nordic. 1 n cuprinsul ceramicii 
lucrate cu mîna descoperită in necropola de la Tîrgşor există cîteva oale-borcan care, 
după formă şi ornamente, sînt străine de tradiţia ceramicii locale. Unele dintre ele 
au buza joasă şi uşor răsfrîntă în afară (pl. XCIX/2 şi CXLI/4 ). Altele au acelaşi 
profil al buzelor şi pîntecele mai alungit, iar fundul masiv şi puternic reliefat înspre 
exterior. La această categorie de vase, într-un caz întîlnim o oală-borcan cu buza 
crestată (pl. LXXX/2 ), iar în alt caz o oală-borcan avînd ca decor impresiuni rea
lizate cu unghia sub buză (pl. CVIII/1 ) .  Aceste vase pot fi derivate mai degrabă din 
ceramica lucrată cu mîna, aparţinînd populaţiilor nomade, cărora le sint caracteristicE� 
vasele cu pîntecele sferoidal imitînd vasele de metal. Oare este această populaţie � 
Se pare că ea este cea sarmatică. 

În sensul acesta, nu este exclus ca prezenţa acestor vase în mormintele de tip 
Cerneahov-Sîntana de Mureş de la Tîrgşor să reflecte un aspect al aportului sarmatic 
la formarea culturii cerneahoviene din aria ei de est. Faptul ar fi confirmat întrucîtva, 
pe de o parte, de ornamentul prin crestături 22 care se întîlneşte în cera.mica sarma
tică , iar pe de altă parte de lipsa acestui tip de vas în variantele nordice ale culturii 
Cerneahov-Sîntana de Mureş răspîndite in regiunea în care nu au pătruns sarmaţii. 

În M. 180 a fost descoperită o oală-borcan cu silueta zveltă , buza scundă şi 
uşor răsfrîntă în afară, avînd partea superioară a pîntecelui bombată , fundul masiv 
şi reliefat puternic înspre exterior (pl. CXLlV/5 ) .  Vasul, prin forma şi tehnica de 
lucru, prezintă analogii evidente cu ceramica purtătorilor culturii Pşevorsk. El nu 
poate fi atribuit la origine nici geto-dacilor şi nici sarmaţilor. 

Oeramica lucrată la roată. Ceramica din pastă zgrunţuroasă lucrată la 
roată se împarte in două grupe mai importante, şi anume : ceramica cenuşie 
zgrunţuroasă şi ceramica ro�cată-cărămizie zgrunţuroasă . 

Ceramica cenuşie zgrunţuroasă este reprezentată de oale cu o capacitate de 
aproximativ 1 kg. Vasele au gura largă, buza îngroşată şi răsfrîntă în afară (pl. CXLV 1 
1 -4) sau buza subţiată la partea superioară şi prevăzută cu o şănţuire în interior (pl. 
LXXXVI/� ) .  Ele au gîtul scund, umerii ridicaţi şi pîntecul sferoidal. Fundul lor plat 
in general are un diametru mic. Într-un singur caz (pl. CLXVII/4 )  s-a găsit un vas 
cu un început de picior. Acelaşi vas are gura prevăzută cu lin cioc de scurgere. 

Vasele au fost ridicate de pe discul olarului cu scîndurica sau cu beţigaşul. 
Decorul constă mai ales din caneluri sau incizii realizate pe pîntece şi în regiunea 
umerilor. Unele vase au o singură canelură (pl. CXXXIII/2 ),  iar altele mai multe 
caneluri (pl. CXLVI/4) .  

Forma vaselor din pastă zgrunţuroasă de culoare roşcat cărămizie nu di
feră prea mult de cea prezentată mai înainte. în această categorie predomină tipul de 
vase cu buza îngroşată şi răsfrîntă în afară (pl. LXXXVII/1 ) sau cu buza şănţuită 
în interior, în vederea fixării capacelor. Pîntecele acestor vase este de asemenea sferic, 
iar fundul plat. Şi aici apare ca decor canelura simplă sau în benzi (pl. CXLVIII/2 ) 
şi decorul realizat cu rotiţa dinţată (pl. C/1 ) .  

22 Oale lucrate c u  mina c u  buze crestate există 
şi In cultura geto-dacică . Ele lnsă sint ornamentate 

Intr-o manieră deosebită faţă de cele sarmatice. 75 
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Ambele categorii ale ceramicii zgrunţuroase îşi au originea în ceramica romană 
(pl. CXLV, CXLVI, CXLVII şi CXLVIII ) .  

O serie de forme şi  profiluri din cuprinsul ceramicii provincial-romane din seco
lele I -II e.n. de la Tîrgşor le regăsim şi în ceramica din mormintele secolului al 
IV-lea e.n. Veriga de legătură între ceramica zgrunţuroasă roşcată-cărămizie din 
secolul al II-lea şi cea din secolul al IV-lea e.n. din această parte a ţării noastre poate 
fi stabilită oarecum pe baza. mPterialului ceramic similar descopei it la Sucid�va
Celei, unde o atare ceramică este datată în secolul al III-lea. e.n. 23• Ceramică similară 
datată în secolul al III-lea e.n. a fost repera.tă şi în a şezi'i rile din secolul al III-lea e.n. 
din Muntenia 24. 

Din cele spuse reiese că ceramica provincial-romană roşcată-cărămizie din 
secolul al IV-lea e.n .  este folosită de populaţia autohtonă pe o perioadă de timp 
cuprinsă între secolele II -IV e.n. Folosirea ei în necropola de la Tîrgşor în secolul 
al IV-lea e.n. poate fi pusă în legătură cu populaţia băştinaşă . Faptul că această 
specie de ceramică zgrunţuroasă nu s-a generalizat în aria culturii Cerneahov-Sîntana 
de Mureş rămîne o problemă deschisă . Am ţinut să facem această precizare, întrucît 
ceramica la care ne referim nu apare în aşezările şi necropolele din părţile răsăritene 
şi nordice ale culturii Cerneahov- Sîntana. 

Cît priveşte ceramica cenuşie zgrunţuroasă, specie extrem de răspîndită in 
aria culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, se cuvine a aminti că ea este documentată 
la geto-dacii din secolul al III-lea e.n. în necropolele de tip Chilia 25 de la Chilia şi 
la Tîrgşor 26, precum şi în aşezarea de la Militari-Bumreşti 27• în schimb, ea lipseşte 
pînă în prezent din cuprinsul necropolelor şi aşezărilor carpice din Moldova 28• 

Trebuie precizat de asemenea că ceramica zgrunţuroasă nu a fost cunoscută 
nici de purtătorii culturii Lipiţa şi nici de cei ai culturii Pşevorsk. De asemenea ea 
nu a fost folosită nici de populaţiile sarmatice. 

Explicaţia pătrunderii acestei ceramici în cultura Cerneahov-Sîntana nu poate 
fi elucidată în stadiul actual al cercetărilor. De aceea ne mulţumim a prezenta 
doar cîteva ipoteze de lucru care trebuie verificate şi urmărite în viitor. 

Una din ipoteze constă în aceea că ceramica cenuşie zgrunţuroasă ar fi putut să 
fie însuşită de către purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana în regiunile răsăritene din 
oficinele romane de pe ţărmul nord-pontic. în cazul acesta însă ea ar trebui să apară 
acolo în necropolele şi aşezările timpurii, fapt ce s-ar confirma întrucîtva de cercetările 
arheologice din aceste părţi 29 • 

Mai puţin probabilă pare ipoteza însuşirii acestei ceramici undeya în vest de 
către purtă tor ii culturii Cerneahov � o .  

Dată fiind împrejurarea că o astfel de ceramică cenuşie zgrunţuroasă o întîlnim 
încă din secolul al III-lea e.n. la Dunărea de Jos, se poate emite şi ipoteza însuşirii 
ei de către cerneahovieni în aceste părţi. Dacă lucrurile stau aşa, cerneahovienii ar 

23 Informaţii primite de la D. Tudor şi Expcc
ta tus Bujor. 

24 La Tirgşor, urna de incineraţie din M. 22 ; 
la Chilia, in necropola de incineraţie din secolul 
al 1 '. 1-lea e.n. (informaţii primite de la Sebastian 
Morintz), 

25 Informaţii primite de la Sebastian Morintz 
28 La Tirgşor, Chilia, Militari, Mă tăsaru etc: 
27 Informaţii primite de la Vlad Zirra. 
28 În , necropolele de la Poieneşti, Vlrtişcoiu, 

Pădureni, Gabăra-Porceşti şi Butnăreşti nu a 
apăru t pin{t In prezent nici un vas din această 

categorie. Ceramica cu pastă zgrunţuroasă , "ci
ment", nu a apărut nici In aşezările carpice de la 
Ţifeşti, r. Focşani,  şi Şcheia, r. Suceava, prima 
cercetată de Sebastian Morintz, iar a doua de 
Grigore Foit. 1 29 Vezi necropolele din U.R.S.6. de la Privol
noe, Ovcearnii Sovhoz, Gorodok Nikolaievka etc. 

30 Această specie ceramică este bogat documen
tată pe teritoriul R.P. Polone. Vezi Tadeusz Rei
man, Prob/em ceramiki siwej na Kole loczonej na 
tie odkryc w g6rnym dorzeczu Wisly, In Wiado
mos�i Archeologicme, X IV, 1936, tab!. XXV I 
XXV I I I .  
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fi putut să preia ceramica cenuşie zgrunţuroasă de-abia la sfîrşitul secolului al III-lea 
e.n. sau la începutul secolului al IV-lea e.n.,  adică în momentul in care au pătruns 
în aceste teritorii .  În acest caz, ceramica cenuşie zgrunţuroasă s-a ră spîndit în cuprin
sul ariei Cerneahov-Sîntana de la sud-vest inspre est şi nord-est. Pentru verificarea 
acestei ipoteze este însă necesară studierea amănunţită a mormintelor timpurii de 
tip Cerneahov-Sîntana din părţile răsăritene. În înţelesul ultimei ipoteze, ar trebui 
ca în mormintele din aria de difuzare a culturii Cerneahov-Sîntana, datate în secolul 
al III-lea e.n.,  să lipsească această ceramică. Ipoteza difuzării dinspre aceste regiuni 
a ceramicii zgrunţuroase poate fi întărită întrucîtva şi de existenţa la Tîrgşor a eera
micii zgrunţuroase roşcate-cărămizii. Această specie ceramică îşi trage în mod sigur 
originea din ceramica provincial-romană. Aşa după cum s-a subliniat, chiar la Tîrgşor, 
în nivelul de vieţuire roman din secolele I -II e.n. , ceramica zgrunţuroasă roşcat
cărămizie este extrem de abundentă. 

O observaţie interesantă care rămîne să fie verificată în viitor constă în aceea 
că între ceramica lucrată cu mîna şi ceramica din pastă zgrunţuroasă există un anumit 
raport invers. Cu cît mormintele sînt mai vechi, cu atît apar mai puţine vase din 
pastă zgrunţuroasă şi mai multe din categoria celor lucrate cu mîna ; cu cît mormin
tele sînt mai noi, cu atît vasele cenuşii zgrunţuroase sînt mai numeroase, iar cele 
lucrate cu mîna mai puţine. Această observaţie ne duce la concluzia că ceramica 
zgrunţuroasă este ceramica uzuală , care a înlocuit treptat ceramica lucrată cu mîna. 
Fenomenul acesta este confirmat de cercetarea aşeza rilor populaţiei autohtone din 
secolele V -VII e.n. ,  unde ceramica din pastă zgrunţuroasă persistă 31• 

Ceramica din pastă fină. Ceramica din pastă fină , bogat documentată atît 
în mormintele de incineraţie, cît şi în cele de înhumaţie, este reprezentată prin 
oale, castroane şi străchini fără. torţi sau castroane cu torţi, căni-urcioare cu torţi, 
pahare din lut şi ulcele. 

Toate vasele au fost lucrate la roata de picior dintr-o pastă bine aleasă . Arderea 
a fost uniformă şi a fost făcută in cuptoare evoluate. 

În cele ce urmează vom analiza fiecare categorie de formă de vas aparte. 
Oale din pastă fină. Pînă acum au fost descoperite circa 20 de oale fără torţi 

(pl. CXLIX şi CL). 
Ceramica din această categorie cuprinde trei tipuri mai caracteristice : a) 

oalele cu gura largă şi buza rotunjită (pl. CXLIX/2 ,4) ,  ră sfrîntă în afară ori teşită. 
drept la partea superioară (pl. CXLIX/1 şi CL/6) ; uneori buzele oalelor teşite au o 
şănţuire pe faţa superioară. Umerii vaselor sînt în general ridicaţi. Pîntecele lor este 
aproximativ sferic, iar.fundul e drept sau inelar ; b) al doilea tip de oală este reprezen
tat de vase cu gura mai strîmtă , avînd buza îngroşată şi r� sfrîntă in afară (pl. CL/4) 
sau teşită drept la faţa exterioară (pl. XXIX/2 ) .  Umerii vaselor sînt ridicaţi. Pînte
cele lor este de asemenea sferic, iar diametru! fundului mai m ic ca diametru! 
gurii ; c) al treilea tip este ilustrat de oalele-castron cu marginea uşor ră sfrîntă în 
afară , buza rotunjită (pL CXLIX/3) sau teşită pe faţa superioară (pl. XCIV /2 ). 

Culoarea vaselor este cenuşie ; unele exemplare pă strează urme de slip (pl. 
XCIX/4 ) .  Singurele vase de culoare mai închisă-neagră - au fost descoperite în 
M. 49 şi M. 84 (pl. XXXV/3 şi XLIV/3 ) .  Cele mai multe dintre oalele-borcan nu sînt 
ornamentate. 

3' Este interesant că ceramica din paslă zgrun
ţuroasă de culoare gălbuie-roşcată apare In cultu
rile lpoteşti-Ciurelu-Cindeşti, In timp ce cea cenuşie 
apare In aşezarea de la Bratei din Transilvania. 

La Bralei ea se explică poate şi prin convieţuirea 
populaţiei autohtone cu gepizii, care au folosit 
de timpuriu acest fel de ceramică . 77 
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Un vas mai deosebit ca ornament a fost descoperit în M. 31 de incineraţie. Vasul 
are trei nervuri plasate pe umeri. În spaţiul cuprins între primele două nervuri olarul 
a executat un decor compus dintr-o reţea de linii lustruite (pl. XXX/2 ) .  

Cîteva vase au ca decor una sau mai multe nervuri reliefate pe umeri. 
În două cnuri s-a întîlnit şi un decor constînd dintr-o linie în val lustruită pe 

umerii vasului . De menţionat că valul unuia dintre aceste vase este mărginit la par
tea superioară de o linie trasată orizontal (pl. XXXV /3 ) .  

Menţionăm că vasele din această categorie descope.ite în mormintele de incine
raţiL nu prezintă urme de ardere secundară. Excepţie fa.ce urna din l\L 41 , care la 
origine a fost cenuşie, însă datorită arderii secundare a căpătat culoarea roşca.tă-găl
buie (pl. CXLIX/2 ).  

Oalele mari din pastă fină descoperite la Tîrgşor sînt caracteristice regiunilor 
sud-vestice ale culturii Cerneahov-Sîntana. Ne referim în special la tipul I, care apare 
mai rar în regiunile nordice şi răsăritene ale amintitei culturi. De altfel, tipul de oale 
cu buza teşită (pl. CXLIX/1 ) sau cu buza şănţuită (pl. XLIII/1 ) este caracteristic 
populaţiei loca.le din secolul al III-lea e.n. din Muntenia. Este posibil ca acest tip de 
vase să se d:-zvoltt în aceste regiuni 32• 

Un tip de oală pe care purtătorii culturii Cernea.hov-Sîntana îl voi fi luat de 
la carpi este reprezentat de un vas descoperit în M. 121 (pl. XCIV /2 ). Vasul îşi găseşte 
analogii în ceramica din aşezarea carpică de la Şchei.a -Suceava 33• 

Alte vase, cum sînt acelea cu pîntecele carenat (pl. XLV/2 ), îşi găsesc analogii 
în regiunile ma.i îndepărtate din nord-nord-estul ariei de răspîndire a culturii Cer
neahov-Sînta.na. 

Ulcele. Au fost descoperite patru exemplare, care imită prin forma lor vasele 
mari din pastă fină. În M. 69 a fost găsită o ulcică (pl. LXXXI/5) cu buza dreaptă, 
uşor răsfrîntă în afară, pîntecele umflat în jumătatea inferioară şi fundul plat. 

fficica din M. 275 reproduce forma oalelor mari din pastă fină, cu buza îngro
şată, răsfrîntă în afară , pîntecele sferic şi fundul inelar (pl. CXXIX/1 ) .  

în M. 1 75 a fost descoperită o ulcică cu buza răsfrîntă puternic în afară, pîn
tecele carenat şi fundul plat (pl. CVIII I3 ) .  În sfîrşit, în M. 181 s-a găsit o ulcică cu 
buza rotunjită, răsfrîntă în afară , umerii ridicaţi, pîntecele sferic şi fundul inelar. 
Pe umeri, ulcica are ca decor linii lustruite în reţea (pl. CXII/1 ) .  

Majoritatea vaselor din această categorie au fost descoperite în morminte de 
copii. 

Castroane şi străchini. Castroanele din necropola de la Tîrgşor pot fi împărţite 
după formă în două tipuri. Primul tip şi cel mai bine reprezentat cuprinde castroanele 
cu gura largă , marginea răsfrîntă puternic în afară şi terminată cu o buză rotunjită . 
Aceste castroane au umerii puternic carenaţi, fundul inela-r sau drept (pl. LXXXVIII/ 
1 ) .  În acest tip se înscriu cîteva castroane care au sub buză o nervm ă reliefată 
(pl. CI/2 ) .  În cel de-al doilea tip se înscriu castroanele cu marginea dreaptă, avînd 
buza de asemenea rotunjită, iar umerii vaselor rotunjiţi şi fundul de obicei inelar 
(pl. CXX/la). Excepţie de la aceste două tipuri fac două vase. Primul, descoperit 
în M. 150, are marginea terminată printr-o buză subţ.ire şi ascuţ.ită care se opreşte 
într-un umăr puternic carenat (pl. CIV/4) ; al doilea, descoperit în M. 1 9, are mar-

89 Tipu l  de vas la care ne referim se dez
voltă din vasele geto-dacice din secolul al III- lea 
e. n., <·a acela din M. 21 de la Tlrg$or. El are 
rădăcini puternice !n ceramica de tip Chilia. 

83 Vasul se află In cole<�ţia Muzeului regional 
S uceava şi ne-a fost pus la dispoziţie spre a-l 
studia de către Grigore Foit. 
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ginea rotunjită despărţită de gît printr-o şănţuire. Vasul are umerii ridicaţi şi fundul 
plat (pl. LXXVIlt2 ) .  

Majoritatea tipurilor de castroane pe care le-am prezentat sînt răspîndite în 
întreaga arie de dezYoltare a culturii Cerneahov-Sîntana. În etapa actuală a cercetă
rilor, nu pot fi urmărite rădăcinile fiecărui tip de castron în parte. În ce priveşte 
ultimele exemplare prezentate mai sus, s-ar putea să-şi aibă rădăcinile in ceramica 
dacilor liberi, ca1e vor fi preluat-o de la romani. 

O altă formă de vase foarte frecventă în necropola de la Tîrgşor este aceea a 
străchinilor (pl. CLI, CLJI, CLIII şi CLIV). În cuprinsul acestei categorii ceramice, 
vasel� sînt unitare ca formă şi mărime. În general, străchinile sînt scunde, cu gura 
largă, marginea. răsfrîntă înspre exterior şi buzele mai mult sau mai puţin rotunjite. 
Buzele sînt despărţite de restul vasului printr-o albiere mai mult sau mai puţin pro
nunţată (pl. LXXVI/6 ). Sub albiere urmează umerii vaselor, care sînt fie rotunji ţi 
(pl. LXXXIlfl ,5) ,  fie ascuţiţi (pl. LXXXIlj6) ; fundul vaselor este inelar (pl . 
LXXX1f2a) ; nu lipsesc însă nici fundurile drepte (pl. LXXXII/5 ,6) .  

Ca şi la castroane şi la această categorie de vase este greu de precizat care este 
originea lor. S-ar părea că străchinile, caracteristice necropolei Cerneahov de la 
Tîrgşor, pătrund din părţile răsăritene ale amintitei culturi, unde sînt documentate 
sub forma unor exemplare lucrate cu mîna 34• 

Oastroane cu trei torţi. Din acea.stă categorie au fost descoperite pînă acum peste 
zece vase (pl. CLIV /1 -4) .  

Castroanele au gura largă. , prevăzută cu o buză lată de la 2 la 6 cm. O parte 
a buzei este trasă înspre interior, iar cealaltă înspre exterior, în aşa fel încît profilul 
marginii se prezintă sub forma literei T (pl. CX/2 ) .  

Castroanele cu trei torţi sînt prevăzute cu gît scund, care se opreşte într-o 
carenă puternic pronunţată, aceasta din urmă marcînd partea cea mai largă a pînte
celui vasului (pl .  XLII/3 ). De aici pereţii castroanelor se restrîng şi se termină eu fun
duri inelare sau drepte (pl. CX/2 şi CLIV /2 ). 

Torţile vaselor, în număr de trei , au capetele sprijinite pe de o parte în buza 
vasului, iar pe de altă parte în carena lui. Ele sînt de obicei late, uşor albiate pe 
mijloc şi îngroşate înspre margini ; unul dintre castroane (pl. XL/1 ) are o toartă 
prevăzută cu patru nervuri longitudinale. 

Majoritatea castroanelor cu trei torţi sînt lucrate dintr-o pastă bine aleasă , 
fără ingrediente. Unele exemplare poartă pe pîntece urme de slip negru lucios (M. 179 
şi  M. 195 ) .  

Castroanele cu trei torţi sînt ornamentate extrem de variat. În  general, orna
mentul este aplicat pe partea superioară a pîntecelui, deasupra carenei. Unele au un 
decor compus din două şiruri frînte realizate curotiţa dinţată , încadrînd la rîndul lor 
o linie incizată realizată prin apăsare cu cornul (pl. CIV /2 ) ; alt vas are ca decor 
linii incizate continuu, alternind cu linii oblice lustruite ; în primele două registre 
liniile sînt trasate de la st.înga la dreapta, iar în al treilea de la dreapta înspre stînga 
(pl. XLI) .  În sfîrşit, mai menţionăm castronul din M. 179, decorat cu o linie în zigzag, 
realizată pe partea superioară a buzei (pl. CX/2 ) .  

Un interes deosebit prezintă fragmentele unor castroane cu trei torţi arse 
secundar. Ele sînt ornamentate cu cîte două şiruri de alveole, legate între ele cu o 
şănţuire. Decorul este completat de un ornament realizat cu rotiţa dinţată (pl. 
CXXXIII/5 ) .  

a t  I .  V.  Kuharenko, llocMenue u MOZUJIIIHUn 
no11eu noepe6enuu B ce11e llpuBoJI1tOM, In S. A .  

XXII, 1955 , tabl .  1/8 şi  III/10. 79 
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Castroanele cu trei torţi fac parte din categoria vaselor caracteristice culturii 
Cerneahov-Sîntana şi dispar o dată cu această cultură . Se pare că ele s-au nă scut 
din castronul bitronconic caracteristic acestei culturi, căreia i-a fost modificată buza 
şi i-au fost afectate torţi. Cu alte cuvinte, el îşi trage originea din ceramica romană 
sa.u din ceramica populaţiilor care au fost în nemijlocită legătură cu lumea romană . 

Acest tip de vase nu este cunoscut în cultura Zarubineţ şi nici la populaţiile 
sarmatice. 

În schimb, vasele cu trei torţi sînt întîlnite in culturile Pşevorsk, Lipiţa 35, 
in cultura Poieneşti 36 şi la dacii din Transilvania s7 • 

Cea mai apropiată formă a castronului cu trei torţi o găsim în cultura Chilia 
a dacilor liberi din Muntenia. Spre deosebire însă de castroanele de tip Cerneahov, 
castronul de la Chilia nu are buza lăţită s s .  

Rezumînd cele spuse pînă aici, se cuvine a atrage atenţia că în stadiul actual 
al cercetărilor nu se poate preciza dacă vasele-castron cu trei torţi sînt preluate de 
cerneahovieni la Dunarea de Jos sau ele au pătruns direct din fondul cultural Lipiţa39• 

Cănile cu tor('i. Au fost descoperite circa 30 de vase de acest fel, dintre care 
aproximativ 20 în mormintele de înhumaţie, iar restul in cele deincineraţie (pl. CI� V,  
CLVI, CLVII, CLVIII ş i  CLIX). 

În mormintele de înhumaţie, cănile cu torţi, erau aşezate întotdeauna, în grupul 
cel mai numeros de vase de ofrandă. În mormintele de incineraţie asemenea vase au 
fost folosite ca urne principale : M. 65, M. 139 şi M. 204 . Vasele sînt nearse secundar. 
într-o altă serie de morminte de incineraţie au fost descoperite numeroase fragmente 
provenind de la mai multe căni, unele arse secundar, altele nearse secundar. Ele ser
veau drept capace ale urnelor funerare. 

Unele vase poartă urme de slip cenuşiu (M. 13)  sau cenuşiu-negricios (M. 179) ·  
O parte din tor-ţile cănilor sînt rotunde în secţiune (pl. CLVII/1 ) ,  iar altele 

rectangulare (pl. CLV/4,5 ) .  
Cănile cu torţ,i sînt de cinci tipuri : 
I. Cănile-urcior cu toartă , cu gura rotundă , buza dreaptă , gîtul lung, pintecele 

sferoidal şi umerii cu început de carenă . Exemplare caracteristice acestui tip au fost 
descoperite în mormintele de înhumaţie M. 13, l\L 71, M. 131, M. 133 şi M. 140 şi în 
mormintele de incineraţie M. 65, M. 139 şi M. 204. 

Tipul I nu prezintă ornamente, exceptînd vasul din M. 139, unde partea supe
rioară a pîntecelui are un ornament în reţea, realizat prin linii incizate. 

II. Cănile-urcior cu o toartă , cu gura rotundă, ra sfrîntă puţin înspre exterior 
şi prevăzute cu cioc de scurgere. Gîtul vaselor este în general scund (pl. CLIX), ca în 
M. 107 şi M. 195 ; pîntecele este sferoidal, iar fundul inelar. 

III . Cănile-urcior în formă de halbă cu gura rotundă , largă , uneori ră sfrîntă 
_uşor în afară (pl. CLVIII/4 ) ;  pîntecele carenat (pl. CLVIII/1 ) ,  fundul inelar. 

IV. Cănile-urcior cu două torţi, gura rotundă, pîntecele sferic (pl. C LV /6). 
V. Cănile-urcior cu torţile frînte, de tradiţie sarmatică . 

35 Marcyan Smiszko, Cultura Pşevorsk şi 
Lipifa, p .  139, tabl .  X/2. 

as R. Vulpe, Poieneşli, p. 360, fig. 202 ; 
p. 397. fig. 297. 

37 D. Protase şi 1 .  Ţigăra, Săpăturile de la 
Soporul de Clmpie, In Materiale, V, p. 427, fig. 
4 /5, şi D. Protase, Şantierul arheologic Soporul 
de Clmpie, In Materiale, V I I ,  p. 426, fig. 3/4. 

38 Sebastian Morintz, Săpdturile de la Chilia, 
In Materiale, V I I, p. 444, fig. 3/1 . 

39 Elementele dacice joacă un rol important 
In ce priveşte originea castroanelor cu trei torţi. 
La o astfel de concluzie a ajuns Inainte R. Vulpe, 
In lucrarea Izvoare - Sdpăturile din 1936- 1948,  
Bucureşti, 1 957, p. 312 şi nota 7.  
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Ornamentul cănilor este reprezentat în principal de incizii în formă de reţea. 
(pl. XL/1 ). Este prezent de asemenea. şi decorul realizat cu rotiţa. dinţată (pl. XCV f 
5 ), precum şi decorul realizat prin şta.mpila.re (cerculeţe concentrice) (pl. CX/4) .  

Uănile-urcior din cuprinsul necropolei de la. Tîrgşor îşi găsesc analogii în necro 
pola. de la. Sînta.na. de Mureş 40, Izvoa.re 41, Spa.nţov 42, Independenţ,a. 43, Oina.c 44 şi 
în cimitirele de pe teritoriul U.R.S.S. 45• 

Aceste vase sînt prezente in cultura. Cernea.hov-Sînta.na. încă din momentul 
crista.lizării ei. Care este originea. lor ? 

În nici un caz, ele nu-şi trag originea. din cultura. Pşevorsk, unde asemenea. 
vase sînt necunoscute. În ce-i priveşte pe sa.rmaţi, aceştia. se pare că au răspîndit 
in aria. culturii Cernea.hov numai un anumit tip de căni, cănile cu torţile drepte. 

O serie de căni (pl. CLV/3 şi CLVI/1 ) de certă tradiţie romană , descoperite 
mai ales în necropolele de pe linia. Dunării 46, pot fi puse în legătură cu relaţiile de 
schimb între purtătorii culturii Cernea.hov şi populaţia. de la. sudul Dunării. Ase
menea. legături vor fi avut loc şi în regiunile nord-pontice. Este de presupus că 
anumite tipuri de căni romane pătrunse pe această cale în cultura. Cernea.hov se 
vor fi generalizat mai tîrziu în spaţii mai largi. Aceasta. nu înseamnă însă că trebuie 
neglijat şi aportul culturii Lipiţa, unde cănile cu o toartă sînt frecvent întîlnite 47• 

De asemenea. o anumită formă de căni, mai ales acelea. care se integrează in 
tipul I, s-au dezvoltat din fondul dacic, mai precis ca.rpic. Aceasta. este dovedită 
întrucîtva. de existenţa. cănilor în aşezi! rile şi necropolele de tip Poieneşti 48• Aşadar, 
cel puţin o parte a. cănilor cu toartă, după formă şi tehnica. de execuţie, pot fi socotite 
ca. o componentă geto-da.cică (din fondul Lipiţa. şi Poieneşti) in cultura. Cernea.hov
Sinta.na. de Mureş (pl. LXXXII/2 ) .  

Categoria. cănilor cu torţile frînte este reprezentată de patru exemplare, dintre 
care trei au fost descoperite în morminte de inhuma.ţie : M. 43, M. 80, M. 121 (pl. 
LXXXVI/1 , LXXVIII/1 şi XCIV/1 ) şi unul în M. 18 de incinera.ţie (pl. XXV/4) .  

Caracteristica. acestor căni constă in toarta. recta.ngula.ră in secţiune, care se 
frînge intr-un unghi de aproximativ 90°. Unele torţi pornesc de pe marginea buzei 
(pl. CLV/5), iar altele sub aceasta. (pl. CLVI/3 ) .  În zona. de frîngere a. torţii se gă seşte 
cîte o proeminenţă verticală (pl. XCIV /1 ), uneori mai puţin pronunţată (pl. LXXVIII 
/1 ), alteori abia. sesizabilă (pl. LXXXVI/1 ). 

Gura. vaselor este rotundă şi prevăzută cu buză dreaptă (pl. XCIV/1 ) ; gîtul, 
de obicei lung, este mărginit la. partea. superioară de nervuri (pl. CLVI/3 ) ; pîntecele 
lor este bombat şi uneori ca.rena.t (pl. CLV/4,5 ),  iar fundul inelar. 

Unele exemplare poartă slip negru lucios (M. 18 şi l\L 43 ) .  
Cănile cu torţile frînte sînt în general neorna.menta.te. Un interes deosebit pre

zintă o cană de la. Tîrgşor prevăzută cu faţete late de circa. 1 ,50 -2 cm, plasate ver
t ical (pl. XXV /-1 )  . 

4° Kovacs Istvăn, op. cil . ,  p. 265, fig. 16/4 ; 
p. 301 ' fig. 69/1 . 

41 R. Vulpe, Izvoare, p. 288, fig. 303/1  -2 ; 
p. 289, fig. 307 - 308 ; p. 295, fig. 313/1 -2 .  

42 B. Mitrea şi colab. ,  .5anlieru/ Spun/ou, In 
SCI V, an. IV, 1 953, nr. 1 - 2, p. 233, fig. 1 6 - 17 .  

ta Informaţii primite de l a  N i p  Anghelescu ele 
la Muzeul raional din Călăraşi. 

" Informaţii primile de la D. Berciu. 
ta Acest tip de vase este nelipsit din necropolele 

I l .  - Tirtnor 

cerneahoviene din aria de răsărit a acestei culturi. 48 Asemenea căni slnl frecvent inlilnite la 
Radu Negru, r. Călăraşi, la Spantov, Independenţa, 
Oinac etc. 

17 Marcyan Smiszko, op. cit., tab!. X/3. 
18 Exemplare datate in secolul al III-lea e . 11 . ,  

lucrate din pastă fină ş i  arse l a  roşu, asemănă
toare cu cana descoperită in M. 140 de la Tirgşor, 
au fo�t descoperite in aşezarea carpică din satul 
Şcheia-Sucea va. 81 
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Vasul de la Tîrgşor a putut fi reconstituit pe baza unui exemplar descoperit 
la Racoviţa 48, r. Brăila. 

Această tehnică nu reprezintă altceva decît transpunerea în lut a unor vase 
de metal pe care purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana le vor fi cunoscut în regiunile 
de pe ţărmul nord-pontic. 

Succinta prezentare a cănilor-urcior cu torţile frînte se va încheia, cum este şi 
firesc, cu încercarea de a le atribui etnic şi de a stabili care anume populaţie le-a 
difuzat în cadrul culturii Cerneahov. 

În necropolele de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş din ţara noastră , exceptînd 
exemplarele de la Tîrgşor şi Ra·coviţa, asemenea vase cu torţi drepte se mai cunosc 
la Ploieşti-Triaj 60 şi la Olteni 61 • 

. Cana cu toartă frîntă nu este cunoscută în aşezările şi necropolele populaţiei 
băştinaşe dinainte de secolul al IV-lea e.n. În schimb, asemenea căni lucrate cu mîna 
sînt cunoscute la populaţiile nordice dinainte de secolul al IV-lea e.n. 62, în epoca 
bronzului şi a fierului 63• 

Legătura între aceste căni şi cele din cultura Cerneahov pe baza datelor exis
tente nu poate fi stabilită . 

Asemenea căni cu torţile frînte, lucrate la roată , sînt cunoscute la populaţiile 
sarmatice timpurii. Spre exemplu, unele vase descoperite la Kerci 64 şi altele la 
Ust-Labinskaja 66 prezintă asemănări cu cele de la Tîrgşor. 

După părerea noastră , cănile cu torţ.ile frînte din cuprinsul necropolelor de 
tip Cerneahov-Sîntana de Mureş reprezintă aportul populaţiei sarmatice, din regiunile 
nord-pontice. 

Este de asemenea posibil ca şi cănile faţetate (pl. XXXI/1 ,4) să fi intrat în 
cultura Cerneahov prin filieră sarmatică . Acest tip de cană nu reprezintă altceva 
decît o transpunere în lut a unor forme în metal, fapt care ar putea fi susţinut 
întrucîtva de prezenţa cunoscutului urcior din tezaurul de la Pietroasa. 

Că aceste căni vor fi pătruns prin mijlocirea sarmaţilor în cultura Cerneahov
Sîntana este dovedit, credem noi, şi de faptul că ele sînt răspîndite numai în părţile 
din aria culturii amintite care au cunoscut prezenţa sarmaţilor. 

Pentru a ilustra şi mai bine cele afirmate, amintim aici situaţia din M. 43 de 
la Tîrgşor. La picioarele scheletului din acest mormînt se afla o cană cu toarta frîntă, 
în poziţie înclinată , după ritul sarmatic. Inventarul se completa cu un cuţit aflat 

48 Materialul de la Racoviţa este inedit şi se 
află In Muzeul raional de la Brăila. Materialul de 
la Racoviţa ne-a fost pus la dispoziţie pentru 
studiu de către Anastasiu Florian. 

60 Material inedit pus la dispoziţia noastră 
pentru studiere de către prof. 1. Nestor. 

&l Informaţie primită de la Constantin Preda, 
care a executat săpături In necropola de la Olteni. 

u Aleksander Dymaezewski, Cmenlarzysko z 
okresu rzymskiego w Mlodzikowie pow. Sroda in 
Liber Saecularis - Musei Archaeologici Posnanien
sis 1857- 1 957, partea a 1 1-a, Poznan, 1 958, p. 204, 
fig. 57/3 ; p. 223, fig. 95/6, datate In secolele I I 
I I I  e.n. ; Rudolf Dehnke, Burgundische Griiber 
von Lichlenburg Kreis Torgau, In Praeislorische 
Zeilschri(l, XXV I I I, 1937 - 1 938, fig. 45 şi 56 
(morminte de incineraţie datate In secolele I I I - I V  
e.n.) ; E .  Beninger publică un mormint germanie 
de la Viena data l in secolul al V-lea e.n. cu o cană
urcior a cărei toartă frlntă este prevăzută cu o 

proeminenţă In partea superioară . După părerea 
noastră, vasul din mormintul menţionat nu poate 
să aibă provenienţă nordică şi nu poate fi legat la 
origine de ceramica populaţiilor nordice din epoca 
bronzului şi  epoca fierului. Vasul din mormintul 
de la Viena poate fi legal mai degrabă de atelie
rele iazigilor din Ungaria, iar de aici ş i  mai Inspre 
est, de ţinuturile de baştină ale sarmaţilor, care 
folosesc pe scară largă torţile zoomorfe şi torţile 
drepte. Vezi E. Beningcr, Germanen Funde des 
.5 .Jahrhunderls von Wien, Manus, fasc. 2, Leipzig, 
1 936,  fig. 9. 

68 Simris, op. cit . ,  pl. XV, fig. 1 ; pl. XVI, 
fig. 1 ;  pl .  XXV I, fig. 2 ;  pl. XXXII, fig. 3 ş .a.  

64 După M. Pârducz, Archaeologische Bei/rage 
zur Geschichle der Hunenzeil in Ungarn, In Acla 
Archaeologica Academiae Scienliarum Hungari
cae, Budapesta, 1959, p. 347, fig. 8/1 - 2. 

66 Ibidem, fig. 12 .  
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lîngă tibia dreaptă şi un cercei în partea dreaptă a craniului . Forma vasului din 
M. 43, poziţia acestuia în mormînt şi cercelul reprezintă tot atîtea argumente că ne 
găsim în faţa unui mormînt sarmatic din secolul al IV-lea e.n. 

Paharele de lut. Au fost descoperite opt exemplare, toate lucrate la roată (pl. 
CLX). 

Cu excepţia paharelor din M. 207 şi M. 256 (de înhumaţie) ,  restul de şase au 
fost găsite în morminte de incineraţie, şi anume : două în M. 31 şi M. 162 , cu vasele 
nearse secundar, şi patru în M. 89, M. 111 şi M. 147,  cu vasele arse secundar. 

În general� paharele au buza înaltă , dreaptă şi rotunjită la partea superioară. 
Buza este de multe ori despărţită de pîntece printr-o nervură proeminentă (pl. 
CLX/6) .  

Cele mai multe pahare au forma conoidală. În două cazuri (pl. CLX/3 ) pîntecele 
paharelor este uşor bombat. Fundurile, în general drepte, au un început de picior 
(pl. CLX/6) sau sînt uşor albiate înspre interior (pl. CXIX/1 ).  Există şi un exemplar 
(pl. XLVII/3 ) care are fundul sferic terminat cu o adîncitură de formă circulară . 

În ee priveşte ornamentul, în afară de nervurile despre care a fost vorba, unele 
pahare au un deeor realizat cu rotiţa dinţată (pl. CLX/1 ) sau faţete foliforme (pl. 
XX/2 ),  mă rginite de contururi din linii incizate. illtimul decor imită decorul paharelor 
de sticlă faţetate. 

Paharele de lut de la Tîrgşor au analogii ca formă şi tehnică cu paharele des
coperite în morminte de înhumaţie la Izvoare 56, Spanţov 67 şi Gherăseni 68• 

Acest tip de vas este destul de frecvent şi în necropolele din partea de răsărit 
a ariei culturii Cerneahov-Sîntana. 

în acest sens merită subliniată asemănarea evidentă dintre un pahar descoperit 
în M. 31 (de incineraţie) de la Tîrgşor şi un pahar din M. 31 din necropola de la Ov
cearnii Sovhoz �9• în· ambele cazuri paharele au folosit ca urnă principală . 

Paha.rele de lut reprezintă una din formele ceramice caracteristice culturii 
Cerneahov-Sîntana de Mureş. Această formă s-a născut in cuprinsul culturii amintite. 
Pînă in momentul de faţă , după ştiinţa noastră, nu s-a putut preciza o asemenea 
formă în culturile care au precedat cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş. Ea nu este 
documentată la sarmaţi, nici la daci sau la carpi şi nici la alte populaţii învecinate 
cu cerneahovienii. Este drept că în cultura Pşevorsk 60 există o serie de vase-castron 
cu pîntecele bombat sferoidal, apropiate ca formă de paharele de lut. La aceste vase
castron găsim pe fund o adîncitură care seamănă cu adînciturile de pe fundul a 
două din paharele de lut de la Tîrgşor (pl. CXIX/1 ). Este posibil ca asemenea elemente, 
la care se adaugă şi decorul dinţat, să fie o contribuţie a elementelor Pşevorsk intrate 
in componenţa culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

Cît priveşte forma paharelor de lut din cultura Cerneahov-Sîntana, ea trebuie 
să fie o transpunere în lut a paharelor de sticlă din lumea romană. De menţionat că 
paharele de lut nu se mai găsesc în secolele V -VI e.n. Ele încetează de a mai exista 
o dată cu dispariţia culturii Cerneahov- Sintana de Mureş. 

Geramica 1·omm1ă. tn cuprinsul necropolei din secolul al IV-lea e.n. de la Tîrgşor 
au fost descoperite doar două vase pe care le putem atribui sigur atelierelor romane. 

Din M. 258 provine o amforă cu două torţi, avînd buza îngroşată , lăsată înspre 
exterior. Gîtul amforei este perfect cilindric ; corpul bombat şi ascuţit se termină cu 

&e Radu Vulpe, Izvoare, p. 285, fig. 303/1 - 3 ; 
p. 297, fig. 1 - 2. 

fi? Sebastian Morintz şi Constantin Preda, 
Sdpdturile de la Spanţov, In Materiale, V, p. 1 67, 
fig. " 3 . 

" Plnă In prezent a fost descoperit un singur 

exemplar In M. 8 de lnhumaţie. 
&e E. A. Simonovici, Pacr>onKu .MOeUJ!bHllKa y 

OsttapHu Cosxoaa IIpuonenposcKoeo na Hu;HCHe.M 
JI.nenpe, In M.l. A . ,  82, 1961 , p. 199. fig. 7/1 . eo Bogdan Kostrzewski , op. cit . ,  p. 212,  fig. 30/2 ; 
p. 243, fig. 85/ 1 1 ,  13.  83 
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picior (pl. CXXVI/1 ) .  Ea a fost lucrată dintr-o pastă nisipoasă care după ardere a 
căpătat culoarea gălbuie-roşcată . 

Din inventarul M. 150 face parte un castronaş cu buza îngroşată, rotunjită şi 
răsfrîntă în afară ; pîntecele este sferic şi fundul inelar (pl. CIV /5 ). Ca ornament are 
pe umeri o nervură reliefată. Vasul a fost lucrat dintr-o pastă ext.rem de fin:'\ şi ars 
la roşu. Ambele vase provin din import sau pe calea jafului. 

De menţionat că vase de producţie romană. apar mai frecvent în necropolele 
şi aşezările situate în imediata apropiere a graniţelor imperiului 61• Cu cît ne depăr
tăm de aceste regiuni, asemenea vase sînt din ce în ce mai rare. 

Despre decor şi ornamente. Din punct de vedere al tehnicii de execuţie, decorul 
de pe vasele de la Tîrgşor poate fi împărţit în trei grupe : 

În prima grupă se înscriu ornamentele incizate în pasta crudă cu un corp tare, 
probabil unealtă din corn. 

Din a doua grupă fac parte ornamentele realizate prin tehnica lustruirii . 
În grupa a treia se încadrează ornamentele executate cu rotiţa sau cu 

ştampila. 
Prima grupă de ornamente este caracteristică în principal vaselor lucrate cu 

mîna. La acest fel de vase se întîlnesc incizii sub forma liniei în val, simplă şi regulată 
(pl. LXXXII/7),  sau a liniei în val întreruptă de o linie dreaptă (pl. CX/5 ). În 
aceeaşi categorie de ornamente se înscriu şi cele reprezentate de impresiuni făcute cu 
degetul sau cu unghia, de obicei sub buza vaselor (pl. CVIII/1) .  

Ornamentele executate după tehnica inciziei se întîlnesc şi la ceramica lucrată 
la roată . Astfel, majoritatea oalelor-borcan din pastă zgrunţuroasă au pe umeri un 
decor format dintr-una sau mai multe linii dispuse orizontal (pl. CXLVI/4 şi 
CXLVIII/2 ) .  

Decorul realizat prin tehnica lustruirii este des întîlnit în· ceramica de tip Cer
neahov-Sîntana de Mureş. El se compune fie din linii în zigzag (care imită liniile 
în zigzag de pe vasele lucrate cu mîna), fie din linii în val (pl. CX/2 ) .  

Liniile în zigzag sînt de multe ori dispuse în chenare mărginite de linii drepte, 
realizate în aceea.şi tehnică (:pl. XLIII/1 ) .  

Liniile lustruite dispuse în reţea constituie ornamentul lustruit cel mai frec
vent din cuprinsul ceramicii culturii Cerneahov. Asemenea decor este plasat întot
deauna in jumătatea superioară a pîntecelui vaselor. Din categoria ornamentelor lus
truite amintim şi un decor din linii verticale încadrate de linii vă lurite (pl. LXXIX/1 ) .  

Decorul realizat cu rotiţa este uneori reprezentat de adîncituri dispuse în şir 
de jur împrejurul vasului (pl. C/1) ; alteori ornamentele reuau linii frînte (pl. XLIX/3 ) 
sau triunghi uri (pl. CLX/1 ). Adesea liniile frînte (realizate cu rotiţa) pornesc de la 
marginea unor alveole ; acestea din urmă nu rareori sînt încadrate în cerculeţe ce 
imită petalele de flori (pl. CXXXIII/4 ). După o asemenea tehnică au fost ornamen
tate multe din castroanele cu trei torţi, unele pahare de lut şi cîteva urcioare. 

Decorul, realizat prin ştampi.lare, se prezintă sub forma unor cercuri concentrice 
care înscriu zigzaguri (pl. CX/4) .  Asemenea decor este frecvent întîlnit şi la unii piep
teni de os şi la pandantivele prismatice din os (pl. CLXVI/1 , 3, 4, 6 ) .  

La categoria de ornamente ar mai fi de amintit şi decorul căpL tat prin faţe
ta.rea vasel01 . Deşi aceste faţete se leagă mai degrabă de procesul tehnic al execuţiei 
vaselor (ştiut fiind că vasele cu faţete imită vasele de metal),  totuşi ele a.u un oarecare 
caracter de decor. În afară de cana cu toartă frîntă amintită deja (pl.XXV/4) ,  există 
şi un castronaş decorat în tehnica faţet&rii (pl. XCI/1 ). Faţetele de data aceasta sînt 
înlănţuite ca o ghirlandă , plasate orizontal pe muchia pîntecelui. 

81 In necropolele de la Spanţov şi Independenţa. Informaţie primită de la B. Mitrea. 
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Decorul de pe vasele din necropola de la Tîrgşor este întîlnit frecvent în cuprinsul 
tuturor necropolelor din teritoriul pe care s-a dezvoltat cultura Cerneahov-Sîntana 
de Mureş. 

Pentru a ilustra cele susţinute, ne vom referi pe scurt la necropola de la Sîntana. 
de Mureş . Pe ceramica zgrunţuroasă, în amintita necropolă apare decorul din benzi 
de striuri incizate paralel 62 aidoma celui de pe vasele zgrunţuroase de la Tîrgşor. La 
Sîntana de Mureş este foarte frecvent şi decorul din linii lustruite dispuse în zigzag 63 

sau în reţea. , întru totul asemănător celui de la Tîrgşor. 
Asemenea analogii pot fi făcute cu decorul de pe ceramica din oricare altă 

necropolă de tip Sîntana de Mureş. 
O problemă interesantă este aceea a identificării originilor decorului şi ale teh

nicii ornamentării vaselor din cultura Cerneahov-Sîntana. 
În ceea co priveşte ornamentul din prima grupă, rea.Jizat pe ceramica lucrată 

cu mîna, reprezentat de o linie în val sau frîntă , inclusiv brîurile alveolare şi butonii, 
socotim că el este de tradiţie geto-dacică . De altfel şi vasele cu asemenea decor 
aparţin după formă şi tehnică de lucru populaţiei autohtone, fapt ca1e a fost ară tat 
mai sus. 

fn cadrul ceramicii lucrate cu mîna. există cîteva vase care au ca decor crestă 
turi realizate pe buze. Acest decor credem că este de tradiţie sarmatică, fie numai şi 
pentru faptul că el se întîlneşte în ceramica sarmatică din secolele 1 -III e.n. din 
nordul pontic. 

Decorul dintr-una sau mai multe linii incizate orizontal de pe umerii vaselor 
din pastă zgrunţuroasă este de origine romană . De altfel, el apare frecvent pe vasele 
romane din această epocă şi mai devreme. Aceeaşi origine o are şi decorul realizat 
cu rotiţa dinţ.ată sau prin ştampilare. 

Cît priveşte decorul din linii lustruite, el pare a fi fost preluat din culturile 
Lipiţa M şi Poieneşti . 

La Poieneşti, decorul din linii lustruite dispuse în reţ.ea se întîlneşte la vasele 
din M. 67 ,  M. 1 01 ,  M. 1 50 şi M. 320 85, iar decorul din linii lustruite în zigzag sau în 
val se întîlneşte la vasele din M. 67 ,  M. 71 ,  M. 144 şi M. 320 66• 

Decorul din linii lustruite nu se întîlneşte în cultura Pşevorsk şi nici in ceramica. 
sarmatici'i . 

O menţiune deosebită merită a fi făcută asupra a două fragmente dintr-un 
vas "pictat" aparţinînd M. 2.1H. 

Succinta analiză a decorului şi  a ornamentării vaselor din necropola de la Tîrg
şor, însoţită de o incursiune scurtă în culturile anterioare şi contemporane celei de 
tip Cerneahov-Sîntana de Mureş, ne permite să conchidem că ornamentul vaselor şi 
tehnica de execuţie a acestuia trebuie atribuite în proporţie de 80 % purtătorilo1 
culturii Lipiţa şi dacilm liberi. 

Din cele prezentate a reieşit că majoritatea ceramicii din necropola de la Tîrgşor 
a fost lucrată la roată rapidă, dintr-o pastă bine aleasă şi arsă în cuptoare evoluate. 

Întrucît la formarea culturii Cerneahov-Sîntana au contribuit mai multe 
populaţii, trebuie cercetat aportul acestora şi în ceea ce priveşte tehnica de execuţie 
a ceramicii. 

12 Kovăcs Islvân, op . cit. , p. 262, fig. 10/2 ; 
p. 301 , fig. 69/2 ; p. 322, fig. 1 01 /2. 

ea Ibidem, p. 268, fig. 20/2 ; p. 270, fig. 24/3 ; 
p. 277, fig. 33/1 ; p. 283, fig. 4 1 /5. Vezi rezumatul 
In limba franceză, unde sint menţionate ornamen: 
tele, deoarece In fotografii multe din ele nu se 
disting. 

" 1\farcyan Smiszko, op. cit., p. 1 27, tab!. 
VII/1 - 4, 6 - 8, 9, 1 2 ; p. 1 3 1 ,  tab!. V I II/1 - 3 ,  1 4 .  

8 5  R.  Vulpe, Poieneşli, p.  338, fig. 151 ; p. 348, 
fig. 1 73 ; p .  366, fig. 221 ; p. 402, fig. 309. 

88 Ibidem, p. 339, fig. 1 52 şi 1 54 ; p. 359, fig. 
199/2 ; p. 402, fig. 309. 85 
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S-a văzut ca m partea de răsărit a ariei culturii Cerneahov-Sîntana fondul 
cultural sarmatic a jucat un rol puternic 67 ; acest fapt este oglindit mai ales de o 
serie de vase şi ornamente atribuite la origine sarmaţilor. De notat însă că ele nu mai 
poartă amprentă sarmatică în ceea ce priveşte tehnica de execuţie. Fenomenul se 
poate explica dacă se ţine seama de împrejurarea că sarmaţii care au început să se 
asimileze culturii Cerneahov nu puteau aduce, sub raportul tehnicii de execuţie a 
vaselor, o contribuţie esenţială, întrucît la acea dată ceramica lor proprie era lucrată 
cu mîna. Cît priveşte ceramica lucrată la roată din cultura C'erneahov, nu poate fi 
pusă nici pe seama goţilor, ştiut fiind că aceştia, în momentul în care încep să migreze 
înspre sud, întrebuinţau o ceramică înapoiată , legată încă de La Tene-ul nordic 68• 

în acelaşi stadiu de dezvoltare se afla şi ceramica purtătorilor culturii Pşevorsk 
care, după cum s-a şi spus de cîteva ori, au contribuit la formarea culturii Cerneahov. 

Lăsînd la o parte cele expuse pe scurt pînă aici, rămîne să se admită că tehnica 
execuţiei vaselor la roată din cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş este o moştenire 
a culturii Lipiţa. Ştiut este că în această cultură roata olarului era mai răRpîndită 
decît în celelalte culturi contemporane ei (Pşevorsk şi sarmatică ), care impreună cu 
cultura Lipiţa au contribuit la formarea culturii Cerneahov. Nu ne scapă din vedere 
nici faptul că un anumit impuls în tehnica lucrării la roată va fi pătruns şi din lumea 
romană , nemijlocit sau prin intermediul dacilor liberi. 

Din cele prezentate mai înainte a reieşit că ceramica lucrată cu mîna are un 
aspect grosier, datorită compoziţiei pastei şi împrejurării că a fost lucrată cu mîna. 
Probabil că ea a fost modelată in cuprinsul fiecărei gospodării şi arsă in cup
toare primitive. 

Studierea atentă a ceramicii lucrate cu mîna ne-a oferit prilejul de a o separa, 
din punctul de vedere al formelor şi a tehnicii de execuţie, în două grupe : 

În prima grupă au fost încadrate formele clasice geto-dacice cu rădăcini 
adînci în epoca fierului, ca : ceaşca daci că , vasul cu butoni şi oala-borcan cu silueta 
zveltă , ornamentată cu val. Toate aceste vase se aseamănă foarte mult după formă şi 
tehnică de execuţie cu prototipurile din care derivă . 

Din studierea ceramicii lucrate cu mîna la Tîrgşor s-a putut observa că în a 
doua jumătate a secolului al IV-lea e.n. în cuprinsul acesteia se simte un regres. 
Trebuie precizat că a pune acest regres pe seama răspîndirii ceramicii lucrate la 
roată, care înlocuieşte treptat ceramica lucrată cu mîna, nu este cea mai justă expli
caţie ; de altfel, chiar în sînul ceramicii lucrate la roată din aceeaşi vreme începe să 
se manifeste o decădere. Spre exemplu, în categoria ceramicii din pastă zgrunţuroasă 
se deosebesc o serie de oale-borcan prezentînd pe feţele interioare "coaste" rezultate 
în timpul modelării pe disc. La un moment dat, vasele din pastă zgrunţuroasă nu mai 
prezintă pe faţa interioară "coaste", fapt care dovedeşte că ele au fost lucrate mai 
neglijent. Fenomenul regresului se surprinde şi la o parte din ceramica din pastă 
fină , nemaivorbind că încep să apară şi exemplare care sînt lucrate la roata înceată . 

Pînă nu demult, cercetătorii erau aproape în unanimitate de acord asupra 
faptului că regresul tehnicii de execuţie din secolele IV -V e.n. s-ar datora unor 
factori externi 69, ca pătrunderea hunilor şi alanilor în Europa. 

87 G. B. Fedorov, K Bonpocy o capMamcKou 
KYJ!bmype 6 MoJt8aBuu, in "HaBecmu.H MoJI8a6c
Kaeo rjjuJ!UaJ!a AKa8eMuu HayK CCCP", Chişinău,  
1 956, nr.  4, 3 1 ,  p.  60,  fig. 9/10 - 1 2 şi  fig. 10.  

8 8  Istoria Romdniei, voi. 1, p.  687. 

08 G. B. Fcodorv, Rezultatele şi problemele 
principale ale cercetărilor arheologice din sud-vestul 
U.R.S.S. referitoare la primul mileniu al e .n. ,  in 
SCI V, an. X, 1 959, nr. 2, p. 378. 
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Morminte cerneahoviene 

Observaţiile flurprinse pe ceramica de la Tîrgşor ne dovedesc că regresul despre 
care este vorba a început înainte de pătrunderea huni1or în aceste teritorii. Concret, 
regresul se explică, prin diferenţierile de ordin social-economic din sînul populaţiei 
cerneahovine, diferenţieri care încep să se manifeste în a doua jumătate a secolului 
al IV-lea e.n. 

Fusaiole. Pe teritoriul necropolei de la Tîrgşor au fost descoperite pînă 
în prezent 25 de fusaiole, dintre care numai 1 7  în morminte. 

Din cele 17 fusaiole, 11 au fost descoperite în morminte de înhumaţie, iar 
celelalte în morminte de incineraţie. Între unele si celelalte nu există nici un fel de 
deosebire, atît în ceea ce priveşte forma, cît şi tehnica de execuţie. 

Fusaiolele se încadrează în patru tipuri : 
I )  Fusaiole bitronconice (pl. CXVI/14,15 ). ln cuprinsul acestui tip deosebim 

două variante : 
a) fusaiole cu suprafeţele laterale concave (pl. XCVIII/10) ; 
b )  fusaiole cu suprafeţele laterale drepte sau uşor bomba te (pl. CXVI/14,15 ) .  
II) Fusaiolele tronconice (pl. XXXVI/3 ) cu suprafaţa superioară concavă 

sau plată, iar cea inferioară de asemenea concavă (pl. XCVIII/11 ) sau plată 
(pl. XXXVI/3 ) .  

III ) Al treilea tip este reprezentat de o singură fusaiolă în formă de mosor 
(pl. LXXVII/6 ) .  

IV) Fusaiole aplatisate (pl .  LXXIX/8 ) .  
Cele mai multe fusaiole au fost lucrate din lut bine frămîntat. Cum se executau 

ele ? După modelarea unui bulgăre din lut de formă sferică , acesta era perforat cu 
un beţişor rotund în secţiune. Prin învîrtirea continuă a bă ţului şi apăsarea bulgăre
lui de lut cu degetele, meşterii obţineau forma dorită . Unora dintre exemplare, înainte 
de a fi fost arse în cuptor, li se scoteau beţele, fapt documentat prin urmele lă
sate de acestea în pasta crudă (pl. CXVI/14). 

O altă serie de fusaiole a fost lucrată prin şlefuirea unor cioburi mai vechi. 
Perforarea lor se făcea cu un corp mai dur, probabil din fier. 

În general, fusaiolele descoperite în necropola de la Tîrgşor nu sînt ornamentata. 
Din cele 25 de exemplare, doar unul singur este ornamentat (pl. XCVIII/11 )  ; acesta 
avea ca decor incizii dispuse vertical şi a fost descoperit în M. 136.  

În mormintele de incineraţie au fost întîlnite cazuri în care fusaiola era fie în 
groapă , deci în afara urnei (M. 252 ) ,  fie în interiorul urnei. În mă sura în care mor
mîntul conţinea două fusaiole, una dintre ele se afla în oală, iar cealaltă printre oasele 
calcinate (M. 53 ) .  

!n M. 158 a fost descoperit un fragment de fusaiolă trecut prin flăcările focului . 
Fusaiola aparţinea unui exemplar bitronconic şi a fost spartă ritual din vechime. 

Şi în ce priveşte poziţia fusaiolelor în mormintele de incineraţie au putut fi 
făcute cîteva observaţii. ln unele dintre aceste morminte fusaiola era aşezată lîngă 
craniu (M. 19) (pl. LXXVII), în altele lîngă oasele trunchiului, fie în partea dreaptă , 
fie în partea stîngă (pl. XCVIII) .  Există şi situaţii cînd fusaiolele zăceau între oasele 
picioarelor sau la extremitatea acestora (pl. XCVII ) sau între vasele de ofrandă 
(pl. XCIX). Prezenţa aceloraşi fusaiole atît în morminte de înhumaţie, cît şi în cele 
de incineraţie constituie un argument în plus pentru contemporaneitatea parţială 
a mormintelor de incineraţie cu cele de înhumaţie. 

Obiceiul depunerii unor astfel de obiecte în morminte este documentat larg 
în cuprinsul culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. În stadiul actual al cercetărilor, 
nu se poate demonstra că acest obicei este preluat de la populaţia locală. De altfel, 87 
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lăsînd la o parte cimitirul de la Chilia, unde această practică 70 este rar întîlnită , 
trebuie să se sublinieze că în necropolele carpice din Moldova (Virtişcoiu, Poieneşti, 
Gabăra, Pă dureni) obiceiul depunerii de fusaiole în morminte nu este documentat 
in nici un fel. 

În schimb, acest obicei este larg răspîndit în lumea sarmatică , care folosea cu 
precădere fusaiolele tronconice. 

Semnificativ este faptul că , în necropola de la Tirgşor, fusaiolele tronconice 
s-au găsit in morminte cu schelete care prezentau c.aractere sarmatic.e fie în ceea c.e 
priveşte inventarul, fie în ceea ce priveşte ritul funerar. 

Obiceiul depunerii fusaiolelor in morminte este cunoscut şi la unele triburi din 
cultura Pşevorsk 71• 

Ţinînd seama că la Tîrgşor mormintele de incineraţie cu fusaiole aveau ceramica 
arsă secundar, întocmai ca în cultura Pşevorsk, nu este exclus ca amintitul obicei 
să reflecte în mormintele de incineraţie de la Tîrgşor o tradiţie Pşevorsk. 

OBIECTE ŞI PODOABE DIN METAL. Cuţite de uz larg şi de lupttl. Pînă acum 
au fost descoperite 20 de cuţite de fier, care se divid in două tipuri . Deosebirea 
dintre primul tip şi al doilea tip constă numai în ceea ce priveşte ceafa, altminteri 
toate cuţitele sint cu lama dreaptă , vîrful ascuţit, mînerul scurt şi nu au găuri pentru 
prinderea cu nituri a plă selelor. La unele (primul tip) ceafa este dreaptă (pl. CIX/8) .  
la altele (al doilea tip) ceafa este uşor bombată (pl. XCVI/5 ) .  

În necropolă nu au fost găsite pumnale sau cuţite lungi de luptă . în M.  1 a 
fost descoperit un cuţit prevă zut cu un fel de gardă in regiunea de contact dintre 
lamă şi miner (pl. LXXI/2 ) .  Prin forma sa, acest cuţit aminteşte de cuţitele popula
ţiilor nordice . 

Tot ca armă de luptă poate fi socotit şi cuţitul-pumnal din M. 79, care are lama 
rotundă în secţiune şi vîrful ascuţit (pl. LXXXV /4).  

Este posibil ca o parte a cuţitelor obişnuite de la Tîrgşor să fi fost folosite şi 
ca arme de luptă . Aceasta ar putea fi dovedită întrucîtva de descoperirea unor cuţite 
zăcînd lîngă tibii şi peronee (pl. LXXVIII) .  Cu siguranţă că aceste cuţite fac parte 
din seria acelora care erau purtate în turcatca încălţămintei în timpul vieţii. 

S-a amintit la locul potrivit că cuţitele de uz larg au fost folosite în unele îm
prejurări şi pentru îndeplinirea unor practici rituale. Ne referim în mod direct la mor
mintele de incineraţie, în care au fost descoperite fragmente de cuţite frînte ritual, 
aşezate lîngă urne sau pe fundul gropilor. 

La Gherăseni s-au gă sit în anumite morminte cîte două cuţite încrucişate şi 
aşezate sub urnă sau lipite de pereţii urnelor. 

Cuţite în poziţie încrucişată au fost g� site şi în morminte de înhumaţie (M. 79 
şi M. 82 ) ,  unde zăceau sub schelet. Folosirea rituală a cuţitelor de uz larg în morminte 
de înhumaţie este ilustrată de situaţiile din M. 135 şi M. 195. În M. 135 cuţitul zăcea 
între oasele unei pă sări, care fusese sacrificată ritual, iar in M. 195, cuţitul zăcea 
alături de un os intr-un vas de ofrandă . 

Un caz destul de neobişnuit prin poziţia cuţitului în mormînt este acela întîlnit 
în M. 275.  Aici cuţitul, aflat sub bărbie, avea virful îndreptat inspre git. După poziţia 
cuţitului în mormînt, s-ar părea că acesta a fost depus ca o m[rturie a felului cum a 
fost provocată moartea individului. 

70 Sebastian Morintz, Sllpllturile de la Chilia, 
In Materiale, VII ,  p. 445. 71 Stanislav Jasnoz, op. cit.,  p. 88, fig. 1 1 6/1 7 ; 
p. 1 56, fig. 220/5 ; p. 1 64, fig. 235/1 3 - 1 5 ; p. 1 73,  

fig. 250/ 1 - 2  etc. ; Bogdan Kostrzewski, op.  cit. , 
p. 206, fig. 1 8/4 ; p. 2 1 1 ,  fig. 29/1 2 ; p. 213, fig. 
32/1 1 etc. Krystyna Przewozna, op. cit., p. 106, 
fig. 57/3 ; p.  107, fig. 58/8 ; p. 1 1 1 ,  fig. 64/5 etc. 
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În stadiul actual al cercetărilor, este greu să atribuim tipurile de cuţite vreunei 
anumite populaţii . Ele au fost folosite deopotrivă şi de dacii liberi, şi de sarmaţi, şi 
de populaţiile nordice. Aşadar, fiecare din populaţiile care au contribuit la formarea. 
şi difuzarea culturii Cerneahov-Sîntana cunoşteau cam acelaşi fel de cuţite. 

Desigur că cercetf:rile viitoare vor aduce precizări şi in această direcţie. 
Ott.ţitaşele rle toaletă. Cuţitaşele de toaletă sînt executa.te din bronz şi mai rar din 

fier. Ele se întîlnesc în cuprinsul necropolelor Cerneahov-Sîntana atît în mormintele 
de înhumaţie 72, cît şi în cele de incineraţie 73• 

Cuţitaşele sînt în general mici ; au tăişul şi virful ascuţit, ceafa groasă , iar mî
nerul scurt. Acesta din urmă nu are găuri pentru nituri. Uneori mînerul constituie de 
fapt prelungirea lamei cuţitului pe linia cefei (pl. LIX/5 ), alteori acesta este realizat 
prin îngustarefl. bruscă , dar simetrică a lamei cuţitului, a.tit pe latura cefei, cît şi pe 
latura tă işului (pl. XLII/2 ) .  

La Tîrgşor, cuţitaşele de toaletă din bronz au fost descoperite numai în mor
mintele de incineraţie (M. 31 , M. 67 ,  M. 114 şi M. 1 7  4 ), iar cele din fier în mormintele 
de înhumaţie (M. 79 şi M. 152) .  

Cuţitaşele din mormintele de incineraţie, da că nu zăceau printre oase în urnă 
(M. 31 şi M. 67 ) ,  atunci se găseau sub fundul urnei (M. 1 74) .  

Cuţitaşele de toaletă nu au fost întîlnite pînă în p1·ezent în  necropolele carpice 
şi sarmatice. în schimb, ele sînt foarte frecvente în cuprinsul culturii Cerneahov.
Sîntana. Cuţitaşele de toaletă, la origine romane, au fost preluate de purtătorii cul
turii Cerneahov-Sîntana probabil de la populaţiile nordice, care le-au folosit încă de 
timpuriu. 

Ele sînt frecvent întîlnite în necropolele din cultura Pşevorsk 74, unde se datează 
cu fibule şi material ceramic în secolele II -IV e.n. De asemenea ele se întîlnesc şi  
in cultura Lipiţa 7 6  în secolele II -III e.n. 

O asemenea ipoteză este întărită şi de împrejurarea că cuţitaşele de toaletă cel 
mai adesea se întîlnesc în mormintele de incineraţie cu arderea secundară a vaselor. 
După cum se va preciza la locul potrivit, această practică rituală se va transmite în 
cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş prin mijlocirea culturii Pşevorsk . 

Catarame. Au fost găsite 41 de exemplare, dintre care 1 9  de bronz, 19 de fier, 
2 din argint de calitate inferioară şi una eu veriga de fier şi placa de bronz (pl. CLXI 
şi CLXII) .  

Cataramele descoperite în necropola de la Tirgşor se împart în două categorii, 
şi anume : a) catarame simple cu veriga circulară sau ovală (pl. CXLII) ; b) catarame 
compuse din verigi circulare sau ovale, prevăzute cu placă pentru fixat cureaua (pl. 
CLXI ) .  

O parte din cataramele de la Tirgşor au fost turnate în tipare, altele au fost 
lucrate prin ciocănire. Cele mai multe dintre ele au capetele verigilor subţiate (pl. 
LXXV /7) ; cîteodată capetele au fost sudate prin ciocănire ; (pl. LXXXYII/3 ), 

72 La Tlrgşor nu a fosl descoperit nici un exem
plar din bronz In mormintele de lnhumaţie. ln 
schimb, cuţi taşele de toaletă din bronz au apărut 
In mormintele de lnhumaţie de la Izvoare ; vezi 
R. Vulpe, op. cit . ,  p. 305, fig. 326/1 - 2. 

78 Pentru morminte de incineraţie, vezi E.A. 
Simonovici, op. cit. , In S.A., XXIV, p.  285, fig. 2/2 ; 
p. 291 , fig. 7/9 - 1  O ; cuţitaşe de toaletă din bronz 
se Intilnesc la Gherăseni, cu precă dere In cuprinsul 
mormintelor de incineratie cu vasele arse secun-

12. ·- Tirgşor 

dar . 
7' Stanislaw Jasnoz, op. cit . ,  p. 173,  fig. 250/5 ; 

p. 1 89, fig. 278/31 ; p. 1 90, fig. 282/6 şi p. 240, 
fig. 382/1 - 2 ; Bogdan Kostrzewski, op. cit., p. 201 , 
fig. 9/1 ; p. 203, fig. 1 2/8 ; p. 209, fig. 26/10 ; Krys
tyna Przewozna, op. cit. , p. 95, fig. 39/3 ; p. 1 1 1 ,  
fig. 64/4. 

75 Marcyan Smisko, Ku/lury wczesnego okresu 
epoki Cesarslwa rzymskiego w Malopo/sce wschodniej, 
Liov, 1 932, p.  1 47, tabl X l l/13 - 23 şi 49. 89 
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alteori ele sînt apropiate. Spinul se fixa întotdeauna cu unul din capete, prin îndoirea 
acestuia în porţiunea unde se încheiau capetele verigii . Celălalt capăt al spinului 
depăşeşte perimetrul verigii (pl. CXIII/3 ) .  

Cataramele :prevăzute cu plăci pentru fixat cureaua erau executate dintr-o 
bucată de tablă petrecută prin îndoire pe după. una din laturile verigii (pl. XCIV /8) .  
Pe  mijloc bucata de tablă era perforat.ă. pentru a permite fixarea spinului. 

Uneori plăcile se termină cu o margive dreaptă (pl. CLXIJ7) ,  alteori se termină 
cu o margine semicirculară (pl. CLXI/3 ) .  Ele sînt prevă zute cu nituri pentru fixat 
cureaua. Numărul niturilor este în funcţie de mărimea plă cilor : s-au gă sit catarama 
cu un singur nit (pl. CLXI/3) ,  cu două nituri (pl. CLXI/5 ,7 )  şi cu trei nituri (pl. 
CLXI/1 ,4). întotdeauna niturile aveau floarea dispusă pe partea superioară a plăcii. 

La unele catarame plăcile au fost înlocuite cu plăcuţe dreptunghiulara de 
bronz 76, prevă zute cu cîte două găuri pentru nit uri (pl. CLXII /11 -13 ). Plăcuţelt' 
erau folosite pentru fixarea capătului curelei după ce aceasta era petrecută prin 
verigă .. În felul acesta, ele nu făceau corp comun cu veriga. 

Cataramele de la Tîrgşor sînt în general neornamentate. Fac excepţie doar 
cataramele din M. 82 , M. 129, M .  75 şi M. 281 . Veriga catarămii din M. 82 are în 
locul pe care cade vîrful ascuţit al spinului o umflătură, ale cărei margini sint crestate 
în părţi cu cîte două incizii (pl. LXXXVII/3 ) .  Spinul poartă la capătul celălalt, pe 
faţa superioară , un prag crestat transversal în trei locuri. 

Praguri asemănătoare, cu sau fără ornamente, se întîlnesc şi pe spinul altor 
catarame (pl. XCIV/8) .  Pe spinul cataramei din M. 51 pragul este mărginit de două 
albieri dispuse lateral şi realizate prin ciocănire (pl. CLXII/5 ) .  

în  două cazuri (M. 129 şi M. 281 ) ,  spinul cataramelor este terminat cu cite un 
proton zoomorf (pl. CLXI/1 ,4) .  Una dintre ele, descoperită în M. 129, are în plus şi 
un decor format dintr-un şir de cerculeţe dispuse pe toată faţa superioară a verigii. 

Singura placă ornamentată este aceea a cataramei din M. 12 .  Pe partea ei supe
rioară au fost incizate două linii care urmăresc conturul plăcii, iar între ele se află 
un decor foliform (pl. LXXIV /2 ) .  

Toate catHamele, în afară dt' una, au fost descoperite în morminte de înhumaţie ; 
cealaltă s-a găsit într-un mormînt de incineraţie 77 (M. 31 ) .  

într-un singur caz s-au găsit două ca.taramt' la un mormînt (M. 179) ,  în rest 
ele au apărut numai cîte una şi de fiecare dată se găseau în regiunea bazinului. 

Cataramele aveau în majoritatea cazurilor spinul orientat înspre stînga schele
tului . Aceasta poate fi pusă în legătură cu sistemul de închidere a curelelor. 

Curelele celor mai multe catarama aveau o lăţime de circa 1 ,50 -2 cm. Aceasta 
est.e dovedită de însăşi mărimea verigilor. Conturile late, de care, eventual, se puteau 
agăţa săbii sau arme mai grele, sînt documentate de ca.taramele din M. 12,  M. 82 , 
M. 129, M. 141 , M. 238, şi M. 281 (pl. LXXIV/2 , CLXII/1 , CLXI/4, CLXII/6 şi 
CLXI/1 ). Toate aceste piese au veriga lată de circa 2,50 - 4  cm. 

Cataramele descoperite în necropola de la Tîrgşor au analogii cu multe din 
exemplarele găsite în cimitirele din secolul al IV -lea e.n. aparţinînd culturii Cerneahov
Sîntana, atît de la noi din ţară, cît şi din alte părţi. Spre exemplu, catarama din 
bronz cu veriga mică, oval-alungită şi cu spinul lăţit şi rotunjit la vîrf este întîlnită 
în necropola de la Sîntana de Mureş 78 ; catarama cu veriga groasă, prevăzută cu 

78 Bogdan Kostrzewski , op. cit. , fig. 29/4 şi 
fig. 70/8. 

77 La Gherăseni, r. Buzău, au fost descoperite 

mai multe exemplare in mormintele de incinera !ie, 
iar In unele urne chiar cite două catarame. 78 Kovâcs Istvân, op. cit., p. 258, fig. 6 .  
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placă rectangulară avînd două nituri şi documentată în M. 160 de la Tîrgşor (pl. 
CLXI/5 ) se aseamănă cu o cataramă descoperită în M. 1 de !a. Sîntana de Mureş 79• 

Analogii la Sîntana de Mureş îşi gă sesc şi cataramele cu veriga groasă şi spinul 
lung şi indoit 80 , precum şi catarama cu un singur nit 8\ documentată ln. Tirgşor în 
M. 223 (pl. CLXl/3 ) .  

În schimb, la Tirgşor nu apare catarama cu placa lungă , fixată cu patru nituri, 
documentată. la Sîntana de Mureş 82 şi in altd necropole ale acestei culturi. 

Catarama cu veriga oval-alungită şi prag descoperită la Tirgşor în M. 82 (pl. 
CLXII/1 ) îşi gă seşte analogii perfecte in necropola de la Cerneahov 83, tot aşa cum îşi 
găsesc analogii şi majoritatea pieselor prevăzute cu placă 84• Catarame asemănătoare 
cu cele de la Tîrgşor au fost descoperite şi în alte necropole înrudite de la noi din ţară, 
ca Izvoare 85

, Spanţov 88 şi Gheră seni 87, precum şi cele din părţile de răsărit ale 
ariei de ri? spîndire a culturii Cerneahov, ca Ovcearnii Sovhoz 88, Privolnoe 89, Gorodok 
Nikolaevka 90 etc. 

Cele mai multe dintre cataramele de care ne ocupăm pot fi datate la mijlocul 
şi în a doua jumă tate a secolului al IV-lea. 

Unele piese, prin forma şi tehnica de execuţie, pot fi datate şi la sfîrşitul secolului 
al III-lea e.n. sau începutul secolului al IV-lea e.n. Ne referim în mod deosebit la exem
plarul cu veriga circulară, oval în secţiune, descoperit în M. 141 (pl. CLXII/6 ),  ca-re 
are analogii cu o cataramă sarmatică de fier descoperită în M. 198 la Tîrgşor 91• 

Nu este de asemenea exclus ca o parte din catarame să depăşească limita de 
sus a secolului al IV-lea e.n. Ne referim în special la piesele din M. 51 şi M. 182 (pl. 
CLXII/5,8 ),  care au spinul lung asemănător cu al cataramelor din secolul al V-lea e.n.92• 
Cam in aceeaşi vreme se datează şi cataramele din M. 129 �i M. 281 (pl. OLXI/1,4) ,  
cu spinul terminat cu protom zoomorf, asemănător cu al cataramelor din tezaurul 
de la Valea Strîmbă. 93, datat cu o monedă din vremea împăratului Gratian. 

Cataramele sînt obiecte de care populaţiile din secolele III -IV e.n. nu se puteau 
dispensa. Este greu însă de precizat în momentul de faţă care anume populaţie fo
losea cu predilecţie acest soi de obiecte. 

Este interesant de remarcat faptul că piesele-cataramă , cunoscute prin inter
mediul lumii romane de către populaţiile de la graniţele imperiului, nu sînt folosite 
de către toate populaţiile din aceste vremuri. Numai aşa ne putem explica lipsa 
cataramelor din mormintele carpice. Se ştie că în cimitirele carpice din Moldova, 
datate în secolul al III-lea e.n.,  astfel de piese, cu excepţia unui singur exemplar la 
Poieneşti 94, nu apar. 

În cuprinsul necropolei de la Chilia, aparţinînd dacilor liberi din zona subcar
patică munteană , a fost găsită o singură cataramă, şi aceea de factură romană85, 

79 Kovâcs Istvân, op. cii., p. 258, fig. 5 .  80 Ibidem, p. 264, fig. 1 4 /2 a, b, şi p. 315,  fig. 
88/3, a, b. . 

81 Ibidem, p. 286, fig. 45/5 a, b. 82 Ibidem, p. 313, fig. 86/4 a, b. 
83 A. A. Spiţin, op. cii . ,  p.  60, fig. 5/1 . 
8' Ibidem, p. 60, fig. 5/2, 4, 7, 8 şi 1 1 .  
85 R. Vulpe, Izvoare, p. 307, fig. 328/4 ; p. 308, 

fig. 330/2. 88 B. Mitrea, op. cii . ,  p. 231, fig. 12/4. 87 In cele 20 de morminte au fost descoperite  
cinci catarame. 

88 E. A. Simonovici, op. cii. , In S.A.,  XXIV, 
p. 298, fig. 13/2, 6, 7, 8 ;  p.  300, fig. 14/1 - 4 .  

89 1. V .  Kuharenko, op. cii. , In S .A. ,  XXI I ,  
tabl. 1 /7, tabl. V/10 - 1 6.  

9o M. Ebert, op. cii., p. 88, fig. 98/c. 81 Astfel de catarame au fost descoperi le şi In 
aşezarea de la Militari-Bucureşti, datată In secolul 
al I I I-lea e.n. Informaţii primite de la Vlad Zirra. 

92 Exemplare descoperi le In necropola de la 
Piatra-Frecă ţei. Informaţii primite de la Petre 
Aurelian (material inedit). 

93 Zoltan Szekely, op. cii. , p. 95 - 99, tabl. Il ,  
fig. 2 .  

" R .  Vulpe, Poieneşli, p. 389, fig. 277/3. 85 Sebastian Morintz, op. cii., p.  445, fig. 4. 91 
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iar în zona de cîmpie, la Militari, se cunosc numai două exemplare 86, care după formă 
par mai degrabă a fi de tradiţie sarmatică. 97• 

În Moldova şi Muntenia ,  tot în secolul al III-lea e.n., sarmaţii difuzează şi ră s
pîndesc larg catarama de tip ovaL Desigur că acest tip este la origine roman. El însă 
a fost însuşit de sarmaţi probabil in regiunile nord-pontice, şi apoi transmis de aceştia 
în cultura Cerneahov-Sintana de Mureş. Acelaşi lucru se poate spune şi despre ră spîn
direa în cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş a cataramelor cu placă 98• 

Cataramele circulare şi oval-alungite au fost cunoscute şi folosite şi de că tre 
purtătorii culturii Pşevorsk 89• 

Din cele arii tate în legă tură cu cataramele de la Tîrgşor, reiese că anumite piese 
se grupează in tipuri bine conturata. Aceste tipuri s-au crista.lizat într-un proces 
îndelungat, care îşi va fi avut începutul încă la sfîrşitul secolului al III-lea e.n., undeva 
în regiunile din nord şi nord-est (cultura Pşevorsk şi cultura sarmatică ), şi sfîrşitul 
în a două jumil. tate a secolului al IV-lea e.n. Aceasta nu înseamnă însă că anumite 
tipuri n-au continuat să persiste şi în cursul secolului al V-lea e.n.,  este adevil rat cu 
anumite modifică ri . 

Fibule. În necropola de la Tîrgşor au fost descoperite peste 60 de fibule(pl. 
CLXIII şi CJ..�XIV) .  În afară de o fibulă întregă şi un fragment (numai resortul) desco
perite în mormintele de incineraţie (M. 39 şi M. 45),  toate celelalte au fost găsite in 
morminte de înhumaţie. La acestea din urmă se adaugă 5 fibule descoperite în nivelul 
de folosire al necropolei ; dintre ele, patru au fost trecute prin flăcil rile rugurilor. 

Majoritatea fibulelor sînt de bronz. Numai cîteva fibule sînt lucrate din fier. 
La fibulele citate se mai adaugă două din argint de proastă calitate (pl. CXVI/13)  şi 
una din metal alb (stibiu, antimoniu, argint ) (pl. LXXIII/2 ) .  

Studiul fibulelor de la Tîrgşor permite împărţirea acestora în trei tipuri mai 
importante, şi anume : 

Tipul I şi cel mai bine reprezentat cuprinde fibulele cu piciorul întors pe dede
subt. Acest tip de fibulă prezintă la rîndul lui o serie de variante : 

a) fi bula cu piciorul simplu, îndoit fără a fi legat şi înfă şurat de arc (pl. I1XXXI/ 
4a) ; 

b) fibula cu arcul înălţat, executat dintr-o placă de bronz, rectangulară în sec
ţiune (pl. LXXI/1 ) ,  sau cu arcul plat în interior şi bombat pe faţa exterioară (pl. 
CI/8 ). în aceeaşi variantă se mai înscriu şi fibulele cu placa arcului plată în interior 
şi cu două muchii laterale pe faţ.a exterioară sau fibuJa cu faţa interioară a arcului 
concavă (pl. LXXXI/6) .  

c) fibula cu arcul turtit şi  resortul mare (pl. CIV/9) ; 
d) fibula cu piciorul lăţit (pl. XCVIII/6 ,7 ) .  
Tipul II  cuprinde fibulele cu placă ş i  disc. Ş i  acest tip are 2 variante : 
a) fibula cu placă la picior şi portagrafă sudată sub placă (pl. XCVI/6) sau cu 

portagrafă cruţată în timpul turnă rii (pl. CXXXV/7 ) ;  
b )  fibula cu disc şi piciorul romboidal (pl. XCIII/3,4 şi CLXIV/1 -4) ,  evoluată 

din varianta precedentă . .  

ee Vezi mai sus nota 91 . 
87 O cataramă din fier, ovală a fosl descoperit:i 

in M. 198 de la Tlrgşor (cf. mai sus capitolul despre 
sarmaţi). Astfel de catarame au fost descoperite 
şi in necropola sarmatică de la Probota. Informaţii 
primite de la Nicolae Zaharia şi  Emilia Zaharia 
(materiale inedite). 88 Catarame cu placă au fost descoperite In 

necropola sarmatică de la Probota. Informaţii 
primite de la Nicolae Zaharia şi Emilia Zaharia. 
De asemenea In necropola de la Truşeşti. Informaţii 
primite de la M. Petrescu - Dimboviţa. 

88 Krystyna Przewozna, op. cit. , p. 100, fig. 
45/6 şi p. 106, fig. 57 {2. In necropolele din nord 
apar lnsă şi cataramele rectangulare (vezi ibidem, 
p. 100, fig. 46/2 ; p. 107, fig. 58/6 etc. 
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Tipul III este reprezentat de o singură fi bulă cu "piedică laterală" (pl. CXIII/2 ) .  
Portagrafa a fost realizată prin îndoirea laterală a plăcii piciorului. 

O parte din fibulele de la Tîrgşor au ornamente realizate mai ales pe arc şi pe 
picior. Spre exemplu, pe faţa superioară a arcului, la două fibule (pl. LXXI/1), se 
gf. sesc ca decor două linii incizate. Un ornament asemă nă tor a fost realizat şi pe 
două fibule descoperite în M. 136, cu deosebirea că la aceste exemplare ornamentul a. 
fost executat cu un dorn lăţit la vîrf, plimbat continuu în dreapta şi în stînga pe 
arcul şi piciorul fibulelor (pl. XCVIII /6,7 ). 

Pe piciorul lăţit al fibulei din M. 277  (pl. CLXIV/6 ) a fost executat un decor 
din puncte plasate pe marginea piciorului şi pe mijlocul acestuia. 

Exemplarul din bronz din M. 5 are ca decor, în regiunea marginală a arcului 
şi piciorului, o linie în zigzag. 

ln necropola noastră nu lipsesc nici exemplarele pe ale căror arcuri sau picioare 
se găsesc ca decor X-uri. Astfel, putem cita ca exemplu fibula. descoperită în M. 182 ,  
care are la capătul piciorului u n  asemenea X, mă rginit p e  una din p&rţi cu o linie 
(pl. CXIII/1 ) .  Aceeaşi fibulă pe faţa inferioară a arcului are ca decor două linii. 

O caracteristică a fibulelor cu piciorul întors pe dedesubt o constituie pragurile 
cruţate, în timpul turnării, în locul unde se face legătura dintre picior şi arc.Aseme
nea praguri se întîlnesc la fibulele descoperite în M. 19,  M. 96, M. 133, M. 180 şi 
M. 183 (pl. XCVII/4,5 şi CXIII/1 ) .  

Fibulele din mormintele de incineraţie trecute prin foc şi  descoperite în nivelul 
necropolei socotim că , iniţial, au aparţinut mormintelor de incineraţie. Ele vor fi 
fost împră ştia te în timpul procesului ritual şi cu pl'ilejul distrugerii unor asemenea 
morminte. 

Majoritatea fibulelor din mormintele de înhumaţie zăceau în regiunea clavicu
lelor ; de cele mai multe ori, ele aveau arcul şi resortul îndreptate în direcţia craniilor. 
În cîteva cazuri s-au gă sit fibule şi în alte pt rţi decît în regiunea claviculelor, dar 
ne grăbim să adaug&m că acestea au fost antrenate din locul lor iniţial prin ganguri 
de animale. 

De obicei în morminte s-au g? sit cîte două fibule din acelaşi tip, aşezate pe 
cîte una din clavicule (pl. CXIII) .  lntr-un singur caz (M. 1 ) ,  cele două fibule erau 
aşezate în poziţie normală pe una din clavicule (pl. LXXI). 

Destul de des s-au întîlnit şi morminte de înhumaţie cu cîte o singură fibulă. 
situată fie pe clavicula stîngă , fie pe clavicula dreaptă . 

Există şi citeva morminte cu cite două fibule de tipuri diferite (M. 5, M. 182 ) 
(pl. I.XXIII şi CXIII) .  

Asem� narea izbitoare dintre fibula M. 45 de incineraţie (pl. XXXIII/3) cu vasele 
arse secundar şi fibulele din mormintele de înhumaţie M. 15 ,  M. 19, M. 149 şi M. 179, 
coroborată cu observaţia că atît la mormîntul de incineraţie, cît şi la cele de înhumaţie 
a apărut acelaşi tip de ceramică , constituie argumente pentru contemporaneitatea 
măcar parţială a ambelor categorii de înmormîntări . La toate acestea adăugăm că , 
în caseta 70 , într-un mediu bogat de oase umane calcinate, cenuşă , c& rbuni şi fragmente 
de vase arse secundar, a apărut o fibulă ruptă din vechime, trecută prin foc. Frag
mentul aparţine unei fibule cu placă şi disc de tipul celor descoperite in M. 107 de 
înbumaţie (pl. CXXXV/7 ) .  Prezenţ,a. unei asemenea fibule într-un astfel de mediu 
dovedeşte că cei care se incinerau (cu vasele arse secundar) întrebuinţau tipul de 
fibulă cu placă şi disc ca şi cei care se înhumau. Acest fapt este dovedit de altfel 93 
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şi de existenţa unor asemenea fi bule în mormintele de incineraţie (cu vasele arse 
secundar) din necropolele de pe teritoriul U .R.S.S. 100 şi de la noi 101• 

Fibulele din necropolele de tip Cerneahov-Sîntana de la Tîrgşor nu pot fi datate 
în secolul al III-lea e.n. Ele se deosebesc tipologie de fibula din M. 198 aparţinînd 
sarmaţilor, datată în secolul al III-lea e.n. Fibulele despre care este vorba se datează. 
în secolul al IV-lea e.n. 

După părerea noastră , cele mai timpurii fibule din cuprinsul necropolei de tip 
Cerneahov-Sîntana de Mureş de la Tîrgşor pot fi plasate în prima jumătate a veacului 
al IV-lea e.n. , iar majoritatea lor în a doua jumătate a aceluiaşi veac. Către sfîrşitul 
secolului al IV -lea e.n. şi poate la începutul celui urmă tor se plasează fibulele cu 
placă şi disc. 

În etapa actuală a cercetărilor, în lipsa monedelor şi a altor elemente sigure 
de datare, nu se poate întocmi o cronologie exactă a fibulelor de la Tîrgşor. Totuşi , 
datorită unor suprapuneri şi întretăieri de morminte, se pot sesiza cu oarecare aproxi
maţie tipurile de fibule caracteristice primei jumătăţi a secolului al IV-lea e.n.,  pre
cum şi cele din a doua jumătate a secolului al IV-lea e.n. 

Ţinînd seama de faptul că M. 99 se află sub mormîntul dublu de copii M. 69, 
sîntem nevoiţi să plasăm fibula din M. 99 în perioada de început a funcţionării 
necropolei, adică prima jumătate a secolului al IV-lea e.n. De altfel, fibula din M. 99 
(pl. LXXXI/4a) este mai puţin evoluată din punct de vedere tehnic. În schimb, 
tipul de fibulă din M. 69 (pl. LXXXI/6), identică cu acelea din M. 7iJ (pl. LXXXIV/ 
/2,3 ) făcînd parte din categoria fi bulelor cu piciorul întors pe dedesubt, se datează în 
a doua jumătate a secolului al IV-lea e.n. fie numai şi pentru faptul că este executată 
într-o tehnică mai evoluată . 

Dacă luăm în consideraţie faptul că M. 136 (înhumat cu fibula de tipul I d) 
se află sub M. 135 (incinerat), dar contemporan cu M. 45 (incinerat cu fibulă de tip 
I b ), trebuie să se admită că fihulele din tipul I d sînt mai vechi decît fi bulele din tipul 
I b. Fibulele din tipul I d sînt mai vechi şi decît fibulele din tipul I c. Aceasta este 
dovedită de fi bula de tipul I c (pl. O XXXIV /3 ) care s-a găsit într-o groapă din a doua 
jumătate a secolului al IV-lea e.n. groapă care a. străpuns mormintele de incineraţie 
M. 18 şi M. 23, contemporane cu M. 45 de incineraţie. 

Fibulele cu disc şi placă se datează către epoca de sfîrşit a necropolei adică la 
sfîrşitul secolului al IV -lea e.n. Această datare este confirmată şi de restul inventarului 
din M. 107, M. 59 şi M. 131 . De remarcat că acest tip de fibule persistă şi într-o epocă, 
mai tîrzie - începutul secolului al V-lea e .n.  

Pandantive în formă de căldăruşă. Pandantivele în formă de căldăruşe sînt 
podoabe din fier şi bronz extrem de rare în cuprinsul mormintelor din cultura Cer
neahov-Sîntana de pe teritoriul R.P.R. 

Pandantivele-căldăruşe sînt de diverse mărimi. Ele au forma cilindrică şi fundul 
plat. In partea superioară, pandantivele sînt prevăzute cu cîte o tortiţă de formă 
semicirculară, aplatisată în secţiune. La unele exemplare din bronz, capetele torti
ţelor sînt introduse în aşa fel, încît ajung pînă înspre fundul căldăruşelor. 

La Tîrgşor a fost descoperit un exemplar de pandantiv-că ldăruşă (pl. CXXXVIJ 
18) de bronz într-o groapă din secolul al III-lea e.n., aflată sub M. 4 de înhumaţie 
din secolul al IV-lea e.n. In aceeaşi necropolă, în M. 239 (de înhumaţie) s-a descoperit 

100 E. A. Simonovici, op. cit. 1o1 In vara anului 1960, la Oinac, r. Giurgiu, 
a fost descoperită o fibulă cu disc Intr-un mormint 
de incineraţie. După unele particularităţi, fil>ula 

de la Oinac parc să fie mai evaluată decll exemphl
rele de la Tirgşor. Informaţii primite de lr  D. 
Berciu şi Sebastian Morintz. 
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alt pandantiv-căldăruşă , de data aceasta din fier (pl. CXXIV/5 ) ,  care, laolaltă cu 
un pandantiv din dinte de animal, făceau parte dintr-un şirag de mărgele. 

Asemenea căldăruşe s-au descoperit şi intr-un mormînt de incineraţie cu vasele 
nearse secundar din necropola de la Gherăseni 102• Astfel de podoabe au fost desco
perite şi într-un mormînt de incineraţie cu vasele arse secundar de la Dolheştii Mari 103, 
r. Fălticeni. 

Lăsînd la o parte descoperirile pandantivelor-căldăruşe în mormintele din 
secolul al iV-lea e.n.,  se cuvine a atrage atenţia că ele sînt documentate, este drept 
printr-un singur exemplar deocamdată , pe teritoriul ţării noastre şi în aşezările din 
secolul al IV-lea e.n. Ne referim la exemplarul găsit într-un bordei din punctul Cără
midărie 104 - Iaşi. 

Pandantivele-căldăruşe au mai fost descoperite în necropolele de la Privolnoe 106, 
în morminte de incineraţie cu vasele arse secundar şi la Budeşti (R.S.S.  Moldove
nească) ,  precum şi în morminte de înhumaţie la Gorodok Nikolaevka 106• De altfel, 
in regiunile nord-estice şi estice asemenea podoabe sînt mai frecvent întîlnite. 

Pentru regiunile mai apropiate, merită a fi subliniată necropola de la Budeşti 107 
din R.S .S. Moldovenească . 

In regiunile de la vest de Dacia, pandantivele-că1dăruşe au fost gă site în mor
mintele iazige 108 din Cîmpia Panonică . 

In regiunile nordice, asemenea podoabe apar mai timpuriu şi în număr atît de 
mare, încît permit să se crea'dă că ele formau adevărate coliere. In cimitirile de la 
Slopanowo 100,Wymyslowo 110, Konin m din cultura Pşevorsk, ele sînt asociate în 
mormintele de incineraţie cu fibule şi alte obiecte de inventar data bile în secolele II 
-III e.n. Ele sînt documentate şi în Saxonia 112• 

Asemenea podoabe au fost descoperite şi în mormintele carpice de la Poieneşti 113, 
Pădureni 114 şi Gab,ăra 116• Ele au fost cunoscute şi de sarmaţi 116, la care vor fi ajuns 
pe baza legăturilor de schimb prin intermediul carpilor. Pandantive-că ldăruşe datate 
în secolul al III-lea e.n. au apărut în Muntenia 117 şi Transilvania 118• Nu este exclus 
ca şi acestea să fi fost vehiculate tot de carpi. Se pune întrebarea : de unde puteau să 

103 Descoperite Intr-un mormint de incineraţie 
cu vasele nearse secundar In vara anului 1959 de 
către V. 1 .  Teodorescu de Ia Muzeul de istorie din 
Ploieşti. 

1oa M. Dinu, Şanlierul arheologic Dolheştii Mari, 
:n Materiale, V I I, p. 126, fig. 7/1 -3.  

104 Informaţie primită de Ia  Ion Ioniţă de la 
Muzeul de istorie al Moldovei - Iaşi. 

106 1. V. Kuharenko, op. cit., In S.A.,  XXII, 
195 5, p. 142, pl. 1 1 1/26 - 3 1 ; M. A. Tihanova, 
op. cit., p.  175 ; D. T. Berzoveţ şi V. P. Petrov, 
JloX6Ulfi>UU MOZUJibHUI>, In M.l.A.,  82, Moscova, 
1960, fig. 6/5 ; A. T. Braicevskaia, lfepHRxoecnue 
naMRmHunu Ha8nopo�bR, In M. l.A . ,  82, Moscova, 
1 960, tabl. I II/6 şi tabl. IV/2 ; E. A. Simonovici, 
Pacnonnu y o(J1(apHu coexoaa II pu8Henpo
ecnoeo, In M. l.A . ,  82, Moscova, 1960, p. 1 9 8 -
199, pl. X V /69 etc. 

108 M. Ebert, op. cit., p. 93, fig. 105/e. 
1°7 E. A. Rikman, MoeUJibHUn y c. By8ew.mbl 

6 Mo.Waeuu, In S.A.,  1 ,  1 958, p. 192. 
108 Parducz Mihaly, A Szarmatakor EmMkei 

Magyarorszagy, voi. 1, Budapesta, 1941,  pl. XXIV, 
fig. 1 5 - 19, şi  pl. XXIX, fig. 56, exemplar orna-

mentaL. 
10u Krystyna Przewozna, op. cit., p. 11 3,  fig. 

16/2, 4,  5, 6. 
11° Stanislaw Jasnoz, op. cit. , p.  62, fig. 69/14 ,  

şi p.  1 29, fig. 1 67/1 . 
111 Bogdan Kostrzewski, op. cit., p. 200, fig. 8/4. 
112 Jahresschri(t (O.r die Vorgeschichte der Sachs

thlir-Lander, voi. XIX, 1931,  Tafel X IX/1 - 1 0, 
Kranichau , kr. Torgau. 

118 R. Vulpe, Poieneşli, p. 405, fig. 320/2 : 
fig. 1 39/1 . 

m Sebastian Morinlz şi Gh. Bichir, Săptllurile 
de la Pădureni, In Materiale, V II,  p. 492, fig.3/6. 

115 Iulian Antonescu, Săpăturile de la Gabăra 
Porceşti, In Materiale, VI,  p. 477, fig. 5/3. 

118 R. Vulpe, op. cit., p. 357, fig. 194/2 şi p. 416, 
fig. 346/4. 

117 La Tlrgşor, In gropi aparţintnd unor locuinţe 
din secolul al III-lea e.n., exemplare din bronz, 
şi la Militari - Bucureşti, In aşezare datată In seco
lul al I I I-lea e.n.,  exemplare tot din bronz. Infor
maţie primită de Ia Vlad Zirra. 

118 La Soporul de Clmpie. lnformaţ.ie primită 
de la D. Protase. 95 
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preia carpii aceste podoabe � În stadiul actual al cercetărilor, ţinînd seama de faptul 
că aceste podoabe nu apar în aşezările populaţiei locale din secolele I - III e.n. ,  se 
poate accepta teza emisă de R .  Vulpe 119, cum că aceste podoabe pătrund dinspre 
regiunile nordice. Este posibil, credem noi, ca pandantivele-că ldăruşe să fi fost pre
luate de carpi de la purtătorii culturii Pşevorsk o dată cu obiceiul de a purta cîte 
două fibule 120 ;  acest obicei este atestat mai timpuriu la purtătorii culturii Pşevorsk 121• 

Părerea potrivit căreia aceste podoabe sînt luate de carpi de la populaţia gotică 1 22 tre
buie privită cu multă rezervă , deoarece in mormintele de înhumaţie gotice astfel de 
podoabe lipsesc aproape cu desăYîrşire. Dacă acest obicei ar fi fost gotic, este de pre
supus ca el să fi fost documentat mai insistent in mormintele de înhumaţie din secolul 
al IV-lea e.n. Cele cîteva morminte de înhumaţie din secolul al IV-lea e.n. în care au 
fost descoperite pandant�ve-căldăruşe par mai degrabă a fi aparţinut sarmaţilor. 

Este drept că pandantivele-că ldăruşe se întîlnesc în secolul al IV-lea e.n . ,  dar 
cu deosebire in morminte de incineraţie. Or, după cum se va vedea la locul potrivit , 
mormintele de incineraţie din cadrul culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş nu aparţin 
goţilor, ci fie populaţiei locale, fie acelei părţi din populaţie care a eontinuat, în cadrul 
culturii Cerneahov, tradiţiile culturii Pşevorsk. 

Pandantivele-că ldă ruşe sînt caracteristice triburilor nordice, fapt eare ar putea 
fi explicat prin procurarea mai uşoară a fierului. În schimb, în acele regiuni sînt rare 
podoabele din stielă . Pandantivele-căldăruşe din cuprinsul culturii Cerneahov-Sînt
ana de Mureş sînt cu timpul înlocuite de mărgele de sticlă, care se procurau mai 
uşor fie din centre de producţie romane, fie din centre autohtone. Aşa se explică de 
ce in partea de răsărit a ariei culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, la un moment 
dat, se trece la transpunerea în sticlă a pandantivelor-că ldăruşe din fier şi din bronz 
(pl. CXVI/20,21 ). 

Pandantivele rectangulare şi semilunare din argint. Pandantivele rectangulare 
au în general dimensiunile de 2 x 1 ,25 cm, iar cele semilunare de 3 x1 cm. 

Pandantivele au fost lucrate din foiţe subţiri de tablă de argint de calitate 
inferioară . La partea superioară , în momentul tă ierii tăbliţei s-a cruţat o limbă lungă 
de circa 1 cm şi lată de 5 rnm, care prin îndoire realizează agăţătoarea pandantivului . 
Toate verigile de suspensie poartă ca decor două sau trei incizii (pl. LXXXVII/2 ). 
De remarcat că la un astfel de pandantiv s-au păstrat în interiorul agăţătorii resturi 
din sfoara pe care era înşirat (M. 82 ) .  

La Tîrgşor, în M. 82 , M. 155 şi  M. :!43 (toate de înhumaţie) (pl. LXXXVII/2 
şi CV /l ; CXXV f3 ) ,  pandantiv ele se aflau situate în regiunea gîtului, mai exact sub 
bărbie. Ele nu erau asociate cu mărgele sau alte podoabe. 

Raportate la numărul de morminte descoperite la Tîrgşor, numărul podoabelor 
despre care este vorba apare destul de mic. De altfel, asemenea podoabe sînt extrem 
de rare şi in celelalte necropole de pe teritoriul R .P.R. Pînă în prezent, podoabe simi
lare se cunosc în necropola de la Sîntana de Mureş, unde în M. ti3 123 a fost descoperit 
un pandantiv rectangular asemănător pînă la identitate cu unul descoperit în M. 8:! 
de la Tîrgşor (pl. LXXXVII/2 ). 

ue R. Vulpe, Poieneşli, p. 441 şi nota 70 ; vezi 
bibliografia privind răsplndirea pandantivelor lu 
formă de căldăruşă In regiunile din nord. Cit pri
veşte pandantivele-căldăruşe de la Poiana, socotim 
că acestea sint mai tirzii şi se asociază cu o serie de 
fibule din bronz de la Poiana databile In secolele 
I I - I I I  e.n. ; Cf. Radu şi Ecaterina Vulpe, Poiana, 
fig. 109/25 - 27. 

120 Gh. Diaconu, op. cit . ,  p.  28G ; Istoria Ro
mdniei, voi. 1, p. 690. 121 Gh. Diaconu, op. cit., p. 286 - 287. 

uz Gh. Bichir, Unele observa/ii cu privire lu 
necropolele de lip Poieneşli din .Moldova şi relatiile 
acestor necropole cu lumea sarmattl, In SC/ V, a n .  
XII,  1 961 ,  nr .  2, p. 268. na Kovăcs Istvăn, op. cit. , p . . 312, fig. 85/:1. 
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În acelaşi mormint de la Sîntana de Mureş s-a găsit şi un colier din nouă pan
dantive de argint de formă romboidală . Acestea, în loc de verigi de suspensie, erau 
prevăzute cu găuri. 

· 
Pandantivele semilunare de la Tîrgşor au analogii perfecte, după formă, tehnică, 

dimensiuni, ornament şi calitatea metalului din care au fost confecţionate, cu pandan
tivele descoperite în tezaurul de la Valea Strîmbă m,, datat cu monedă din vremea 
împăratului Gratian. Datarea pandantivelor de la Valea Strîmbă la sfîrşitul secolului 
al IV-lea e.n. şi începutul secolului al V-lea e.n. este în concordanţă cu unele observaţii 
consemnate la Tîrgşor. Spre exemplu, M. 155 (de înhumaţie) ,  care avea ca inventar 
funerar două asemenea pandantive, prin poziţia sa stratigrafică face parte din categoria 
mormintelor din faza mai tîrzie. Acelaşi lucru se poate spune şi despre M. 82 (de 
înhumaţie) ,  care, in afară de două pandantive, mai avea ca inventar funerar un vas 
de ofrandă şi două ' cuţite încrucişate ritual sub oasele bazinului. Aşadar, ambele mor
minte cu astfel de podoabe pot fi datate într-o fază tîrzie a necropolei de la Tîrgşor. 
În sfîrşit, tot aici se încadrează şi M. 243 (de înhumaţie) ,  care, pe lîngă un pandantiv, 
mai avea ca inventar două vase de ofrandă (pl. CXXV /1 ,2 ) .  

Pandantive de forme şi  din material diferit. La Tîrgşor a fost descoperit un sin
gur amnar în M. 264 (de înhumaţie) .  Acesta se prezintă sub forma unei bare rectan
gulare în secţiune, avînd unul din capete mai subţiat şi indoit in aşa fel, încît formează 
un fel de verigă de suspensie (pl. CXXVII/7) .  

În unele morminte au fost descoperite pandantive reprezentate de cercuri din 
fier. Astfel, în M. 79 şi M. 201 (pl. LXXXV/3 şi CXVIII/4) s-au găsit două asemenea 
verigi, una cu diametru) de 6 cm, iar alta cu diametru! de 4 cm. Ambele verigi, 
rotunde in secţiune, au o grosime de 0,50 cm. Ele au fost găsite într-o stare de conser
vare precară. 

In seria pandantivelor mai rar întîlnite la Tîrgşor se includ două pandantive 
circulare de dimensiuni mici (pl. LXXI/4) şi unul semicircular prevăzut cu un picior 
(pl. cxxxrv /6 ) .  

Un pandantiv unic în felul lui întîlnit la Tîrgşor, descoperit în M. 1 36 (de în
humaţie), este reprezentat de o bucată de piatră. PandantivuJ prezintă urme de şle
fuire de jur împrejurul găurii (pl. XCVIII/13 ) .  Acesta împreună cu un alt pandantiv 
din colţ de mistreţ zăceau în regiunea femurelor. 

Toate pandantivele amintite mai sus se purtau agăţate de cingătoare, spre 
deosebire de pandantivele rectangulare şi semilunare, care erau purtate în şiraguri 
la gît. Portul unor obiecte de podoabă atîrna te de cingă toare, a testate în necropolele 
de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş, poate fi pus pe seama unor tradiţii de origine 
sarmatică. Se ştie că sarmaţii au avut o deosebită predilecţie pentru purtarea la 
brîu a unor astfel de podoabe, compuse fie din colţi de animale să lbatice, scoici sau 
oase prelucrate, fie din diferite obiecte cu caracter uzual, precum chei de fier sau de 
bronz de producţie romană etc. 

Părerea potrivit căreia asemenea pandantive sînt de pus în legătură cu unele 
atribuţii de ordin magica-religios ale indivizilor care le purtau nu poate fi acceptată 
uşor, de vreme ce ele au fost descoperite şi în morminte de copii. 

Inele. La Tîrgşor au fost descoperite numai trei inele de bronz. Unul dintre 
ele este prevăzut cu o placă octogonală ce poartă un început de ornament. Inelul, 
rupt din vechime s-a găsit lîngă mîna dreaptă în M. 3 de înhumaţie (pl. LXXII/1 ) .  

12& Z .  Szekely, A. Tekeropoloki nt!pvandorlas
kori Ieiel, in Folia Archaeoloqica, V, Budapesta, 

IJ. - Tirgşor 

1945, p. 95 - 99, fig. 1 ,  2, 3. 97 
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Celălalt inel, simplu, s-a găsit petrecut pe una din falangele mîinii drepte din M. 258 
(pl.CXXVI/10 ) ,  iar al treilea, ornamentat, a fot descoperit în strat (pl. CXXXVI/10,16). 

Puţinătatea inelelor descoperite la Tîrgşor ne lipseşte de posjbilitatea de a trage 
concluzii in ceea ce priveşte originea lor. Este probabil ca ele să. reflecte o tradiţie 
romană, dar aceasta nu depăşeşte deocamda.tă cadrul unei ipoteze de lucru. 

Cercei. Au fost descoperite patru exemplare, dintre care trei în morminte de 
înhumaţie (M. 43 , M. 236 şi M. 239) şi unul în mormînt de incineraţie (M. 55 ) .  

După formă şi tehnică de execuţie, cerceii se împart in două tipuri : 
I. Cercei simpli de bronz (pl. XXXVII/4 ),  de argint (pl. LXXVIII/3 ) sau de 

aur (pl. CXXII/5 ), executaţi dintr-o sîrmă rotundă în secţiune. În general, la acest 
tip de cercei s-a folosit un procedeu de execuţie simplu. :B'iecare bucată de sîrmă ,  
indiferent de calitatea metalului, după ce a fost petrecută prin lobul urechii, a fost 
îndoită în aşa fel, încît capetele, după ce au fost suprapuse, s-au îndoit unul peste 
celălalt. 

II. Al doilea tip este reprezentat doar de un singur exemplar descoperit în 
M. 239 (pl. CXXIV/7 ) .  El a fost executat dintr-o sîrmă de argint de proastă calitate, 
rotundă în secţiune. Cercelul, păstra.t într-o stare precară de conservare, este prevăzut 
la unul din capete cu o buclă de închidere, iar la celălalt cu un cîrlig pentru agăţat, 
ambele realizate prin îndoirea verigii. Acest cerce! tate prevăzut cu trei pandantive 
de formă romboidală (pl. CXXIV/7) .  

Cerceii au fost descoperiţi totdeauna în regiunea lobilor urechilor. Unul dintre 
ei zăcea în partea stîngă a craniului (M. 43 ), iar ceilalţi doi în partea dreaptă (M. 236 
şi M. 239 ). Cercelul din bronz din M. 55 a fost descoperit între oasele calcinate, alături 
de un pandantiv din os prismatic, ornamentat cu cerculeţe. 

Cerceii din necropola de la Tîrgşor au fost dataţi pe baza ceramicii şi a celui
lalt inventar cu care se asociază în secolul al IV-lea e.n. Nu este exclus ca exempla
rele asemănătoare cerceilor din tipul 1 să se dateze şi mai de timpuriu, şi aceasta 
pentru simplul motiv că asemenea obiecte de podoabă din aur apar în morminte 
romane 125 datate mai timpuriu , iar cercei din bronz şi argint în necropolele carpo
sarmatice 126• 

În acest sens, ţinem să adăugăm că cerceii din mormintele de înhumaţie de la 
Tîrgşor s-ar putea să aparţină tocmai unor astfel de elemente etnice intrate în com
ponenţa culturii Cerneahov-Sîntana. Aceasta este sugerată , între altele, şi de faptul 
că două dintre mormintele de la Tîrgşor cu astfel de cercei conţineau şi alte elemente 
de tradiţie sarmatică. în mod special ţinem să atragem atenţia că , în M. 43, alături 
de cerce! s-a descoperit şi un vas de certă tradiţie sarmatică , depus ritual în regiunea 
picioarelor. 

In M. 239, cercelul pandantiv era asociat cu mărgele de diferite culori şi mărimi. 
Diversitatea mărgelelor se ştie că este una din caracteristicile felului de a se împodobi 
al sarmaţilor. Mărgelele făceau parte dintr-un şirag, ca.re in plus mai conţinea un 
dinte de animal perforat şi un pandantiv in formă de căldăruşă , podoabe de asemenea 
întîlnite în mormintele sarmatice. 

125 Asemenea cercei au fost descoperiţi in mor
mintele romane de la Tomis. Informaţie primită 
de la Vasile Barbu. De asemenea şi In necropola de 
la Isaccea. Informaţie primită de la Expectatus 
Bujor. 

128 R. Vulpe, Poieneşli, p. 347, fig. 1 96, p. 414, 
fig. 342/6, 7, p. 415, fig. 343/2 etc. Am folosit 
termenul de necropole carpo-sarmaticc ţinlnd seama 

In permanenţă de Imprejurarea că elementele sar-• maticc din cultura Cerneahov - Slntana- Tirgşor 
aparţinlnd categoriei pc care o analizăm fuseseră 
In contact cindva cu populaţia carpică (vezi mai 
sus schimburile reciproce in cultura materială 
dintre aceste populaţii ; cf. subcapitolul "Pandan-
tivele In formă de căldăruşă"). 

· 
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Încheind cele relatate în legătură cu cerceii, ţinem să adăugăm că asemenea 
obiecte de podoabă se întîlnesc foarte rar în mormintele de tip Cerneahov-Sîntana de 
Mureş. 

În această ordine de idei, de menţionat că pînă acum în Muntenia nu s-a găsit, 
în afară de Tîrgşor, nici un cercei în vreun mormînt cerneahovian. 

MoNEDE. Pe teritoriul necropolei de la Tîrgşor au fost descoperite 1 0  monede 
romane 127 • Dintre acestea., 4 au fost găsite în morminte, iar restul în nivelul roman 
şi în Rtraturi deranjate de constructorii din feudalism. 

În cele ce urmează, vom descrie fiecare monedă în parte, începînd cu cele care 
au fost găsite în nivelul roman şi terminînd cu cele găsite în morminte. 

1 )  AE. Greut. 7,74 gr ; diam. 25,5 mm ; stare de conservare slabă ; descoperită 
în solul arabil în apropierea casetei 4 A. 

A vers. Capul împăratului Nerva laureat, spre dreapta ; împrejur urme de legendă. 
Revers. Două mîini care se strîng ; din legendă se mai văd doar urme slabe. 

Efigia de pe avers, destul de clară, asigură atribuirea monedei împăratului Nerva. 
Cohen2, 1 8  ( � )  B .M.C. ,  vol. III, p. 18, nr. 99, anul 96. 
2) AE. Greut. 12,21 gr ; diam. 30 mm ; starea de conservare bună , deşi mo

neda este puţin tocită . Descoperită în caseta 4A, în groapă cu material ceramic 
roman, la 0,18 m. 

Avers. Capul împăratului Traian cu coroană radiată, spre dreapta. În jur le
genda IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC PMTRP COS V PP. 

Revers : SPQR OPTIMO PRINCIPI. În cîmp : SC. Trofeu care ţine în dreapta 
două scuturi hexagonale, iar în stînga altele două , rotunde. La baza trofeului, alte 
două scuturi. 

Dupondius - Cohen2 -573 .  
3 )  AE. Greut. 11 ,22 gr ; diam. 27,5 mm ; stare de conservare slabă, monedă 

tocită . Descoperită în caseta 4 A, într-o groapă cu ceramică romană la - 0,18 m. 
Avers. Capul împăratului Traian cu o coroană radiată , spre dreapta. Din 

legendă se mai citeşte : IMP ( . . .  TRl AIANO AVG GER DA [C . . . 1 .  . 
Revers : [ SPQR OPT liMO PRINCIPI. În cîmp : SC . Efigie feminină , drapată, 

în picioare, spre stînga ; ţine în mîna stîngă un corn al abundenţei. În rest, 
moneda este ştearsă. 

Dupondius. Cohen2 � 
4 )  AE. Greut. 11,60 gr ; diam. 2 7  mm ; stare de conservare slabă. Moneda 

a fost descoperită în secţiunea IB, caroul 28, la - 0,32 m, într-o groapă din secolul 
al IV-lea e.n. care a tăiat M. 18 şi M. 23 de incineraţie. 

A vers. Capul împăratului Traian cu coroană radiată , spre dreapta.. 
Din legendă se mai văd slabe urme. 
Revers. Efigie feminină , drapată , în picioare, spre stînga. De o parte şi de alta 

se. În jur, legenda ştearsă . 
Dupondius - Coheu2 � 
5 )  AE. Greut. 10,77 gr ; diam. 28,5 mm ; stare de conservare slabă . 
Descoperită în secţiunea. I ,  A. 6, caroul 7 ,  la - 0,88 m, cu ceramică şi alte 

materiale aparţinînd epocii romane. 
Avers. Capul împăratului Traian (cu coroana radiată Y )  spre dreapta. Din 

legendă Se mai poate citi : IMP CAES NERVA THAIAN [ . . . ]. 
Revers. Efigie neclară şi legenda ştearsă . 
Cohen2 � 

127 Determinarea şi descrierea monedelor a fosl făcută de către B. Mitrea. 99 
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Monede descoperite în morminte : 

1 )  AR. Fragmentară ; diam. 18 mm ; denar tocit de circulaţie şi tăiat 
în două , încă din vechime, pe o linie transversală ce porneşte faţă de avers de 
la fruntea digiei, ajungînd la partea posterioară a gîtului. 

Moneda a fost descoperită în M. 7 4 de înhumaţie, depusă sub bărbia copilului. 
Avers. Capul gol al împăratului, Hadrian spre dreapta [H] ADRIANVS [AVG 

COS III PP). 
Revers : MoNE [TA AUG]. Moneda, drapată în picioare spre stînga, ţine 

în dreapta balanţa, din care se mai vede partea inferioară, iar în stînga un corn al 
abundenţei. 

Cohen2 963 B .M.C. III, p. 326 m. 677 .  Anul 134 -138. 
2 )  AR. Fragmentară ; diam. 18,5 mm ; moneda, tocită de circulaţie, a fost 

tăiată în două încă din vechime. Se păstrează jumătatea superioară a aversului . 
Moneda se datează în anul 161 sau curînd după acest an. 

Descoperită în M. 125 de înhumaţie, situată pe oase, în regiunea toracelui. 
A vers. Capul gol al împăratului , Antonin Piui spre dreapta ; în jur legenda 

[DI) VVS ANTO [NINVS) . 
Revers. [co] NSECRAT [ro]. Vultur, cu aripile întredeschise, stînd pe o bază 

cu ciocul spre stînga. 
Cohen2• 1 54,  B.M.C, IV, pag. 392 ,  nr. 41 . 
3 )  AE. Greut. 14,42 gr ; diam. 28,5 mm ; starea de conserva.re slabă . Moneda 

a fost trecută prin flăcările rugului.  
Descoperită în M. 14  7 de incineraţie, sub fundul urnei. 
Avers. Se distinge efigia împăratului Septimiu Sever, spre dreapta, cu coafura 

şi barba caracteristică. Legenda este ştearsă , se mai păstrează urme slabe de litere. 
Revers. Se mai disting urme vagi ale unei efigii în picioare, restul şters. 
Cohen2 Y 
4 )  AR. Greut. 2 ,30 gr ;  diam. 19 mm ; moneda parţial tocită şi găurită din 

antichitate pe avers, in partea stîngă , sus. 
Descoperită în regiunea lobului urechii drepte în M. 225 de înhumaţie. A fost 

purtată ca pandantiv. 
A vers. Capul laureat al împăratului C'ommodus spre dreapta, iar în jur legenda : 

M COMMODVS ANTON AVG PI [VS]. 
Revers : PMT [R P VIIII IMP VI] COS IIII PP. Fides drapată , în picioare, in 

faţă , capul spre dreapta, ţine în mîna dreaptă două spice în jos, iar în stînga, în sus, 
fructe pe un platou. 

Pe baza consulatului al IV-lea, care se desluşeşte în mod clar în legendă, mo
neda se datează sigur în anii 183 -185. 

CohenZ, 448 B .M.C.  Anul 183 -184 ( n 
5 )  AE. Greut. 2 ,97 gr ; diam. 20 mm ; starea de conservare slabă ; moneda 

a fost perforată din vechime şi folosită probabil ca pandantiv. 
Descoperită la limita dintre secţiunea IC. şi Cas. 3 C în cuprinsul M. 96, la. 

- 0,65 m deasupra scheletului, într-o galerie de animal. 
Avers. Bustul diademat al împăratului Honorius spre dreapta. Din legendă se 

mai poate citi : DN HONO [RIVS PF AVG]. 
Re'oers : GLORIA ROMANORVM. Împăratul înaintează spre stînga şi trage de păr 

după sine un captiv. 

Monedele descoperite la Tîrgşor în afara mormintelor aparţin nivelului roman 
100 datat la sfîrşitul secolului I e.n. şi inceputul secolului al II-lea. e.n. Din cele patru 
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piese incluse în categoria aceasta, trei au fost identificate ca aparţinînd împăratului 
Traian şi una împăratului Nerva. 

Monedele menţionate mai sus erau asociate cu fragmente din cărămizi romane 
ştampilate, aparţinînd LEG. XI C.P.F. Ele sînt însoţite de asemenea şi de material 
ceramic roman şi autohton. Monedele permit o datare mai exactă a ceramicii provin
cial romane din zona subcarpatică munteană la sfîrşitul secolului I e.n. şi începutul 
secolului al II-lea e.n. 

Moneda din timpul împăratului Honorius a fost descoperită în condiţii strati
grafice neclare. După cum s-a spus deja, ea nu poate fi atribuită M. 96 şi poate fi 
legată mai degrabă de locuinţele şi nivelul de locuire din secolele V - VI e.n.,  nivel 
care se află deasupra mormintelor din secolele III -IV e.n. 

Din numărul de patru monede descoperite în morminte, trei au fost găsite în 
morminte de înhumaţie şi una în M. 147 de incineraţie. 

Moneda descoperită sub urna lui M. 14 7 a fost trecută prin foc, de altfel ca şi 
celelalte obiecte şi podoabe aparţinînd aceluiaşi mormînt. O monedă trecută prin foc 
este semnalată şi in necropola de la Poieneşti 128• 

Moneda din M. 14 7 prezintă urme de tocire, ca rezultat al unei indelungate 
circulaţii, fapt care ne împiedică să ne bizuim pe ea în datarea mormîntului. La 
aceasta se mai adaugă şi împrejurarea că în acelaşi mormînt s-a mai găsit şi o fibulă 
care, după tip, se datează într-o epocă mai nouă decît moneda. 

Restul de trei monede au fost gă site în morminte de inhumaţie. Moneda· din 
M. 225, perforată din vechime şi tocită , a fost folosită ca pandantiv. Ceramica şi 
restul inventarului din M. 225 nu ne îngăduie să datăm M. 225 în anii în care se da
tează moneda. Aceeaşi situaţie avem şi pentru M. 7 4 şi M. 125, unde s-au găsit mo
nede de argint de la împăraţii Hadrian şi Antoninus Pius tăiate din vechime cu dalta. 

Situaţia stratigrafică şi inventarul din mormintele menţionate nu ne permit 
să le datăm decît în secolul al IV -lea e.n. Dar ceea. ce ni se pare semnificativ în cazul 
M. 74 şi M. 125 constă în faptul că cei care au folosit necropola de înhumaţie de la 
Tîrgşor în secolul al IV-lea e.n. au introdus în mormintele menţionate monedele cu 
scopuri rituale. Nu este exclus ca tăierea monedelor in două să fi fost necesitată de 
lipsa. banilor. Independent de aceasta însă , trebuie să se sublinieze că poziţia lor în 
morminte aminteşte de obiceiul obolului pentru trecerea Styxului din lumea greco
romană . 

Documentarea lui la TÎI'gşor sugerează , credem noi, unele legături dintre 
purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş cu lumea romană de la sud de Dunăre 
sau cu populaţia daco-romanică din Muntenia şi Oltenia.. 

OBIECTE şr PODOABE DIN os. Tuburi pentru păstrat ace şi acele de c·usut. În 
patru morminte au fost descoperite tuburi de os pentru păstrat acele de cusut.Tubu
rile au forma lunguiaţă şi sînt circulare în secţiune. Lungimea tuburilor variază de la 
7 - 8 cm pînă la 10 -12 cm, iar diametrul lor este de circa 1 cm. 

Majoritatea tuburilor pentru păstrat ace a fost executată din femure de păsări 
(pl. LXXV/9) .  În interiorul tuburilor uneori s-au păstrat şi acele de cusut. 

Tehnica de execuţie a tuburilor era simplă. Se luau oase lungi de pasăre, care 
erau retezate la capete şi apoi şlefuite. Capetele se infundau cu dopuri de lemn, dintre 
care unul era prevăzut, probabil, cu apucătoare, aceasta pentru a se putea scoate şi 
introduce mai uşor dopul. Este probabil ca dopurile de lemn să fi fost prevăzute cu 
gaură pentru petrecut şnurul, cu ajutorul căruia erau agăţate aceste obiecte de cen
turi. Faptul acesta este dovedit şi de împrejurarea că tuburile de os au fost descope-

128 R. Vulpe, Poieneşli, p. 398, fig. 302/1 ; p. 435. 101 
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rite întotdeauna în regiunea oaselor picioarelor. Aici este locul să amintim că un 
astfel de tub pentru păstrat ace a fost executat şi dintr-o placă de bronz (pl. CXXIV /8) .  

Acele descoperite în tuburi, inclusiv celelalte, după forma şi  tehnica de execuţie 
pot fi împărţite în două categorii. Din prima categorie fac parte acele lucrate dintr-o 
sîrmă de cupru, rotundă în secţiunei, cu vîrful ascuţit şi capătul opus plat şi perforat. 
Majoritatea acelor de cusut însă (pl. LXXII/3 ) au fost lucrate dintr-o foiţă de bronz 
îndoită prin ciocănire pe axul longitudinal. Aceste ace, aşadar, în interior sînt goale. 

Tuburile din os pentru păstrat acele au fost folosite şi de către populaţia care 
îşi îngropa morţii în urne arse secundar. Aceasta este deocamdată dovedită la Tîrgşor 
numai prin prezenţă unui ac într-un mormînt cu vasele arse secundar (M. 109 ) .  Tubul 
respectiv va fi dispărut în flăci>.rile rugului 129• 

Obiceiul de a depune ace sau tuburi pentru păstrat ace în morminte este cunos
cut şi răspîndit în toată aria culturii Cerneahov-Sîntana 130• 

In mormintele sarmatice descoperite pînă în prezent pe teritoriul R.P.R . ,  nu 
este cunoscut un astfel de obicei. Cu excepţia unui tub din bronz găsit la Poieneşti131, 
acest obicei nu este întîlnit nici la dacii liberi. Obiceiul depunerii acelor în morminte 
este rar întîlnit şi la populaţiile nordice 132• 

In concluzie, practica depunerii acelor de cusut în morminte constituie un atribut 
al culturii Cerneahov-Sînta:o.a de Mureş, în sensul că el se generalizează pe toată 
aria de răspîndire a amintitei culturi. 

Probabil că, la origine, purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş şi-au 
însuşit acest obicei în centrele din nordul Mării Negre. 

Piepteni. Pînă în prezent au fost descoperite 22 de exemplare, dintre care cele 
mai multe într-o stare proastă de conservr,re (pl. CLXV).  Pieptenii au fost găsiţi 
numai în cuprinsnl mormintelor de înhumaţie de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. 
Ei pot fi împărţiţi după formă. în două mari categorii , şi anume : pieptenii cu apucă
toare semicirculară (pl. CLXV/1 ) ş i  pieptenii cu  apucătoare în formă de clopot 
(pl. CLXV/3 ). 

La rîndul lor, pieptenii din prima categorie însumează două tipuri. Primul este 
reprezentat de pieptenele cu apucătoarea simplă (pl. CLXV /2 ) ,  iar al doilea tip de 
pieptenele cu mînerul scobit de o parte şi de alta (pl. CLXV/1 ) .  Din acest tip, cu vre
mea se va dezvolta cea de-a doua categorie a pieptenilor (cu apucătoarea în formă· de 
clopot) .  Şi în cuprinsul categoriei a doua există două tipuri : unii piepteni au apucă
toarea-clopot mică (pl. LXXXV/2 ) ,  iar ceilalţi au apucătoarea înaltă (pl. CXXVII/8) .  

Majoritatea pieptenilor de la Tîrgşor a fost lucrată din cîte opt plăci de os.  
Două din plăci de formă semicirculară , cu sau fără scobitură formează mînerul, 
prinzînd între ele alte şase plăci, care alcătuiesc pieptenele propriu-zis. Din numărul 
acestora din urmă, cinci sînt aşezate pe verticală , avînd partea superioară prinsă 
în nituri, iar cea inferioară dinţată . A şasea placă , de formă semicirculară , este ase
zată orizontal în partea superioară a plăcilor dinţate. Aceasta este îmbrăcată cu cele 
două plăci semicirculare prin care sînt petrecute niturile. 

In cazul unor piepteni mai mici, numărul plăcilor se reduce la cinci bucăţi 
sau chiar la patru bucăţi (pl. CXVI/11 ) .  In toate cazurile, la Tîrgşor au fost folosite 

1 2e In alte necropole lnrudlte cu aceea de la 
Tlrgşor sint semnalate tuburi din os salvate din 
ruguri. Cf. E.A. Simonovici, op. cit., In 111. /.A.,  82. 1ao Kovâcs Istvân, op. cit. , p. 287, fig. 46/1 4 ; 
p. 316, fig. 90/3, şi acul din bronz la 90/2 : la Ghe· 
răseni, r. Buzău, descoperite de noi In anul 1 961.  
Pentru varianta răsăriteană a culturii Cerneahov, 

vezi E.A. Rikman, op. cit., Chişinău, 1 960, p. 20!!, 
fig. 10/1 ; E. A. Simonovici, op. cit. 

1a1 R. Vulpe, Poieneşti, p. 398, fig. 300/2 ; 
un exemplar din bronz la Gorodok - Nikolaievka ; 
M. Ebert, op. cit. , p. 87, fig. 96/1 . 

132 Stanislaw Jasnoz, op. cit. , p. 1 59, fig. 225/14. 
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nituri de bronz. Ele sînt dipuse, în general, în două şiruri, unul orizontal situat în 
partea inferioară a plăcilor şi altul dispus în formă de semicerc. De cele mai multe 
ori, şirul orizontal cuprinde cinci nituri, iar cel semicircular trei (pl. CIX/12) .  Există 
însă şi piepteni cu nituri mai numeroase atît în cuprinsul şirurilor orizontale, cît şi 
în cele semicirculare. Astfel, exemplarul din M. 181 are nouă nituri în şirul orizontal 
şi 13 în cel semicircular, iar pieptenele din M. 104 are 14 nituri în şirul orizontal şi 
19 în cel semicircular. În plus, în partea centrală a clopotului acestui pieptene 
există nituri înscriind unghiurile unui triunghi. Un exemplar care iese din comun 
în ce priveşte dispoziţia niturilor în partea inferioară a mînerului a fost descoperit 
în M. 277.  Acesta are niturile grupate in partea de jos trei cîte trei, sub forma unor 
triunghiuri (pl. CXXXI/10). 

Pieptenii de la Tîrgşor nu sînt ornamentaţi. O vagă preocupare în acest sens 
a meşterilor este ilustrată de prezenţa scobiturilor de pe marginile inferioare ale mi
nerelor. Tot ca o îndeletnicire de acest fel pot fi interpretate şi unele incizii dispuse 
sub nituri (pl. CXXXI/10) .  La unele exemplare, inciziile sînt mai puţin pronunţate 
şi au forma unor jgheaburi albiate, dispuse paralel (pl. CIX/12 ) .  

De menţionat că nu au existat anumite reguli pentru aşeza.rea pieptenilor în 
morminte. Cei mai mulţi au fost găsiţi în jurul craniului (pl. LXXIX). Aceşti piepteni 
erau orientaţi aproape întotdeauna cu dinţii înspre marginea gropilor. Alţi piepteni 
au fost descoperiţi în jurul trupului (pl. LXXXVI) sau în dreptul picioarelor. în acest 
din urmă caz, pieptenii se găseau la extremitatea gropii (pl. XCVIII) .  Au fost întîl
nite şi situaţii cînd pieptenii erau dispuşi înăuntrul vaselor de ofrandă : M. 140, 
M. 15�, M. 258 (pl. CIX şi CLXXX/2 ) .  

Potrivit observaţiilor culese la faţa locului, există toate temeiurile să se presu
pună că pieptenii găsiţi în morminte au fost depuşi ritual. Aceasta este dovedită. nu 
numai de împrejurarea că o parte din exemplare au fost descoperite în vasele de 
ofrandă, ci şi de faptul că anumiţi piepteni au fost depuşi pe un strat de pămînt ce 
acoperea scheletul. Spre exemplu, în M. 277  pieptenele s-a găsit pe un pat de pămînt 
gros de 15 -20 cm, care la rîndu-i acoperea labele picioarelor înhumatului (pl. CXXXI). 

După cum s-a vă zut, pieptenii de os au fost folosiţi în secolul al IV-lea e.n. 
şi de populaţia care îşi incinera morţii folosind vase arse secundar. Deşi pînă în mo
mentul de faţă nu s-a descoperit nici un pieptene în astfel de morminte, prezenţa 
lor poate fi documentată pe baza niturilor de bronz folosite la fixarea plăcilor. Exem
plare întregi de piepteni au fost găsite în morminte de incineraţie la Cucorăni 133, 
r. Botoşani, şi în necropolele răsăritene 134• 

Toţi pieptenii de la Tîrgşor au analogii în descoperirile din necropolele de tip 
Cerneahov-Sîntana de Mureş. Astfel, piepteni cu apucătoare semicirculară sau în 
formă de clopot au fost descoperiţi în necropolele de la Sîntana de Mureş 135, Izvoare138 

133 lntr-un mormint de incineraţie cu urna 
arsă secundar au fost găsite : un pieplene din os, 
o fibulă din bronz cu piciorul intors pe dedesubt 
şi  un pandantiv semilunar din bronz. Materialele 
sint expuse In Muzeul regional de istorie di11 Su
ceava. După părerea noastră , deşi la Olteni trebuie 
să fi existat piepteni In cuprinsul mormintelor de 
incineraţie, nu putem fi de acord cu C. Preda, care 
atribuie rolul de pieptene unui pandantiv din o� 
ornamentat pe ambele fete. Vezi C. Preda, Cimi
tirul de la Olteni (reg. Bucureşti) şi unele probleme 
privind cultura materiaUI. a secolului al I V-lea e.n . 
pe teritoriul R. P. Rnmdne, In S C I V, an. X, 1959, 

nr. 2,  p.  361 , fig. 5/5. 
134 E. A. Simonovici, lla.MRmnu�>u 'lepH,I/,XOBC

,.ou �>YAbmypM cmennoeo llo8nenpoeM, In S.A.,  
XXIV, 1955, p. 294 şi 300, fig. 14/1 1 ,  şi p.  298 -
299, fig. 13/4 ; A. T. Braiccvskaia, op. cit., p. 1 69. 

135 Kovăcs Istvăn, A. Marosszentannai nepvdnd
orlaskori temeto, In Dolgazotok, Cluj, 1912,  p. 263, 
fig. 12/3 ; p.  272, fig. 26 ; p.  280, fig. 37 ; p. 282, 
fig. 40/3 ; p.  284, fig. 42 ; p.  290, fig. 52/5 ; p. 295, 
fig. 59/5 ş.a. 

188 R. Vulpe, Izvoare, p.  299, fig. 31 8/2, 3 şi 
31 7/9. 103 
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şi Spanţov 137• Ambele categorii de piepteni se găsesc şi în cuprinsul tuturor necro
polelor de pe ţărmul nord-pontic 138, inclusiv necropola de la Cerneahov 139• 

Pieptenii din necropolele mai sus amintite, de altfel ca şi pieptenii de la Tîrgşor, 
se datează în secolul al IV-lea e.n. 

Pe baza observaţiilor stratigrafice privind mormintele de la Tîrgşor în care 
au fost descoperite cele două categorii de piepteni şi pe baza inventarului acestor 
morminte, noi datăm pieptenii cu apucătoarea semicirculară în prima jumătate a 
secolului al IV -lea e.n.,  iar pe cei cu apucă toarea în formă de clopot in a doua jumătate 
a secolului al IV-lea e.n. De altfel, aşa cum s-a arătat, cea de-a doua categorie s-a 
dezvoltat din prima. Numai in felul acesta ne putem explica unele forme intermediare 
- de trecere - , ca cele descoperite in M. 79 şi M. 238 (pl. LXXXV/2 şi CXXIII/6).  
Cele două categorii de piepteni nu depăşesc anul 400 al erei noastre. De altfel, înce
pînd de la sfîrşitul secolului al IV-lea e.n. işi face apariţia pieptenele bilateral 140• 

O problemă importantă este aceea a identificării populaţiei care a răspîndit 
pieptenele în cadrul culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. Pieptenii din os 141 nu sînt 
documentaţi nici la dacii liberi şi nici la sarmaţii din secolul al III-lea e.n. 

Cu alt prilej 142 s-a arătat că o parte din populaţiile nordice au folosit încă mai 
de timpuriu pieptenii de os. Aceştia vor fi preluat obiceiul de la romani. Asemenea 
piepteni, lucraţi insă într-o tehnică deosebită, s-au găsit in cimitirele din cultura 
Pşevorsk. 

întrucît purtătorii culturii Pşevorsk au participat la naşterea culturii Cernea
hov-Sintana de Mureş, reiese că pieptenii de os au fost răspîndiţi in amintita cultură 
de către purtătorii culturii Pşevorsk. 

În acelaşi timp, nu este exclus ca şi goţii să fi participat la răspîndirea acestui 
obicei ; şi aceasta cu atît mai mult., cu cît se ştie că goţii au folosit intr-o oarecare 
măsură mai de timpuriu pieptenele de os 143• 

Pandantivele de os. Acestea sînt podoabe din os de formă prismatică, rectan
gulare în secţiune, de dimensiuni variate, descoperite în cuprinsul a trei morminte de 
inhumaţie şi în două morminte de incineraţie, cu vasele arse secundar (pl. CLXVI).  

PandantiveJe sînt lucrate din corn de animale. În unele cazuri, pandantivele 
sînt uşor curbate şi aceasta din cauza conformaţiei coarnelor din care au fost lucrate 
(M. 75) (pl. CI�XVI/1 ,3 ) .  Pandantivele au ca decor cercuri concentrice realizate cu 
compasul. La pandantivele din M. 75 (pl. LXXXIV/4) decorul este reprezentat do 
două cercuri concentrice, cel din mijloc prevă.zut cu un punct. Celelalte au ca decor 
numai un singur cerc cu un punct în mijloc (pl. CLXVI/6 ) .  Pandantivele din M. 7f> 
au pe fiecare latură cîte cinci cercuri concentrice dispuse simetric pe longitudine (pl. 
LXXXIV /4 ) .  Aceeaşi dispoziţie a cerculeţelor se întîlneşte şi la pandantivul din 
M. 55 (pl. CLXVJ /5 ), cu deosebirea că aici cerculeţele sînt încadrate de cite o linie 
dreaptă. Menţionăm că pandantivul din M. 55 are una din laturi neornamentată . 
Cele două pandantive din M. 1 80 mai bine păstrate au de asemenea cîte una din 
laturi neornamentată. Pe feţele opuse acestor laturi, unul din pandantive are un şir 

187 B. Mitrea, Şantierul Spanţov, In S C I V, 
IV/1 - 2, 1953, p. 231 , fig. 1 2/5 ;  Sebastian Morintz 
şi Constantin Preda, Săpăturile de la Spanţov, 
In Materiale, V, p. 169, fig. 5/1 - 2 .  

188 M. Ebert, op. cit., p. 8 2 ,  fig. 91 ; p. 87, 
fig. 96, şi  p.  90, fig. 100. 

18° A. A. Spiţin, llo/1,11, noepe6aA&nwx ypn, 
In S.A.,  X, 1948, p. 59, fig. 4/1 - 6. 

ao Constantin Preda, Săpăturile de la Spanţov, 
In Materiale, V, p. 168,  fig. 4/3. 

141 Ei nu sin t documentaţi pină In prezent nici 
la carpi, nici Ia dacii liberi din vest şi  nici Ia cel 
din nordul şi vestul Munteniei (cultura Chilia
Militari). 

142 Gh. Diaconu, Probleme ale culturii Slntana -
Cerneahov pe teritoriul R.P.R., In lumina cercetă
rilor din necropola de la Tlrgşor, in SC 1 V, an. 
XII, 1 961,  2,  p. 286. 

ua Ibidem, p. 286 -287. 
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de cinci cerculeţe, iar celălalt un şir de şase cerculeţe. Celelalte două feţe ale pandan
tivelor sînt ornamentata la capetele superioare cu cîte un şir compus din 2 - 5  cercu
leţe, iar în pa.rtea inferioară cu şiruri duble, formate din patru sau şase cerculeţe (pl. 
CLXVI/4 ). 

Panda.ntivele din M. 195 se găsesc intr-o stare proastă de conservare ; cu toate 
acestea s-a putut reconstitui decorul unuia dintre ele. Pandantivul are de asemenea 
una. din feţe neornamentată, iar cea opusă acesteia are ca decor trei cerculeţe dispuse 
pe longitudine. Pe feţele opuse, decorul este reprezentat o dată din cinci cerculeţe, 
iar altă, dată din trei cerculeţe, urmate de altele patru dispuse in perechi. 

Pandantivele sînt prevăzute la partea lor superioară cu cîte o gaură , care ser
vea la cuplarea lor şi totodată la agăţarea de curea sau de veşminte. 

Pandantivele prismatice de os au fost găsite totdeauna in morminte de înhu
ma.ţie cîte două la un loc. Acestea zăceau cu feţele neornamentate spre interior. în 
două cazuri (M. 75 şi M. 180), pandantivele zăceau între oasele femurale ; în M. 195 
ele se găseau intre tibii (pl. CXVI).  

Ţinînd seama de observaţiile privind poziţia lor în morminte, precum şi  de situa
ţiile semnalate de alţi cercetători 144, este de presupus că asemenea podoabe erau 
legate de curea sau de veşminte. Prezenţa unor pandantive asemănătoare ca formă, 
tehnică şi ornament în cuprinsul M. 55 şi M. 24 7 de incineraţie, cu a-rdere. secundară 
a vaselor, constituie încă un argument cu privire la contemporaneitatea populaţiilor 
cu rit funerar deosebit de la Tîrgşor. 

O problemă dificilă este aceea a identificării populaţiei care folosea cu predilecţie 
acest gen de podoabe. 

Pe teritoriul R .P.R. asemenea podoabe au fost descoperite întotdeauna în aso
ciere cu ceramică sau alt inventar datat în secolul al IV-lea e.n. Astfel, la Mănăstirea145, 
r. Olteniţa, a fost găsit, împreună cu o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt, un pan
dantiv identic cu cele de la Tîrgşor. Un exemplar asemănător, asociat cu ceramică, din 
secolele IV -V e.n. , s-a găsit şi la Botoşani, în punctul Dealul Cărămidăriei 146• 

În regiunile învecinate cu teritoriile noastre, cele mai numeroase descoperiri 
de acest gen au fost făcute în regiunile de nord şi de est. Astfel, două pandantive 
prismatice, identice ca formă şi ornament cu exemplarele de la Tîrgşor, au fost 
găsite la Kostianţil47• Şi aici pandantivele sînt asociate cu ceramică şi fibule din seco
lul al IV-lea e.n. în treacăt amintim că , în regiunile din nord şi nord-est, ornamentul 
de pe pandantivele prismatice este caracteristic şi pieptenilor de os 148• 

în regiunile estice, pandantivele prismatice din os sînt documentate pentru 
aceeaşi vreme la Ovcearnîi Sovhoz uu. Atragem atenţia în incheiere că asemenea 
podoabe nu sînt cunoscute, după cîte ştim, nici în cultura Pşevorsk şi nici la geto
daci. 

1" E. A. Simonovici, Pac�on�>:u MoeuAbnux:a y 
Oe11apnu Coexoaa IlpuBnenpoecx:oeo na Hu:>�eneM 
J(nenpe, In M. I. A . ,  nr. 82 ; vezi M. 65 de lnhu
maţie, in cuprinsul căruia a fost descoperit un 
pandantiv prismatic din os, situat intre tibii şi 
peron ee. 

1&5 Gh. Ştefan, Fouil/es de Mănăstirea, in 
Dacia, I I, 1925,. Bucureşti, p. 397, fig. 1 2/10. 

141 N. Zaharia, Em. Zaharia şi S. Raţă, Son
dajul arheologic de la Botoşani • Dealul Cărt'lmidă
riei •, In Materiale, VII, p. 468, fig. 9/2. 

1&7 M. 1 .  Smisko, PoaeiByeaAbHi poanonx:u ua 
noceJ!eHi nianboeo nepio8y noAiB noxoeanb y c. 
HocmRnyi,  in A.II.Y.P.C . P.,  t. II I, fig. 1 0, 1 1 : 
M. A. Tihanova, op. cit., p. 1 86, fig. 1 3. 
14. - TirJiOr 

148 S lenberger Marlen, Wall-hagar, II,  Copen
haga-Stockholm, fig. 456/ 1 ,  2, 3 ;  vezi tot aici 
piepteni din os, fig. 386/36 şi 457/3 - 4. Piepteni 
din os cu apucătoarea ornamentată cu cercuri 
concentrice au fost descoperiţi şi In necropolele din 
secolul al IV-lea e.n. de la noi. Vezi C. Preda, 
Săpăturile de la A lexandria, In Materiale, V Il, 
p.  21 1 ,  fig. 2/2. Un astfel de exemplar a fost des
coperit de 1 .  T. Dragomir In satul Rogozineştl şi 
de noi la Ghcrăscni, r. Buz:'lu .  

148 E.  A .  Simonovici, op. cit., tabl. XV/70 ; 
A. T. Braicevskaia, op. cit., fig. 1 8 ; vezi şi Max 
Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, voi. XIII, 
Berlin, 1929, Tafel 43 c/10.  105 
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Cele mai timpurii pandantive prismatice de os apar în regiunile răsăritene, în 
necropolele sarmatice 150• S-ar putea deci ca acest gen de podoabe să fi fost difuzat 
în aria culturii Cerneahov-Sîntana de către elementele sarmatice. Se ştie că aceştia 
avE>au predilecţie deosebită pentru podoabele agăţa te de centură . 

Din rîndul acestor podoabe, alături de pandantivele prismatice, fac parte şi 
colţii de animale sălbatice. Un astfel de colţ (de mistreţ) (pl. XCVIII/12 ) s-a desco
perit in M. 136. El zăcea între oasele femurelor (pL XCVIII ) .  

OBIECTE ŞI PODOABE DIN STICLĂ, CIDHLIMBAR1 CORNALINĂ ETC. Pahare de 
sticlă . .  În necropola de la Tîrgşor au fost descoperite trei pahare întregi şi alte cîteva 
fragmente de pahare, toate .din sticlă . Două dintre paharele intregi (pl. CLXVII/1 ,2)  
s-au găsit în morminte de înhumaţie (M. 1 79 şi  M. 195) ,  iar al treilea în mormînt 
de incineraţie (M. 67 ) ,  unde a fost folosit ca urnă principală . 

Paharul din M. 179,  de culoare galben-verzuie are gura largă, prevăzută cu 
buza dreaptă şi teşită la partea superioară . El are formă conoidală şi se termină 
printr-un fund îngust, uşor bombat înspre exterior (pl. CIX/7 ) .  Sub buză are ca orna
ment o dungă mă-rginită dedesubt de alveole dispuse din loc în loc. Acest decor este 
continuat de faţete în formă hexagonală dispuse în patru registre. 

Faţetele din registrul I corespund pe verticală cu cele din registrul III, iar 
cele din registrul II cu cele din registrul IV. Ele au fost realizate în aşa fel, încît 
fiecare faţetă în partea inferioară formează o latură a acelora din registrele următoare. 
Între faţetele din registrul III şi cele din registrul IV se găsesc alveole întru totul 
asemănătoare cu cele de sub buza paharului. 

Al doilea pahar, descoperit în M. 195, irizat puternic, de culoare alb-verzuie, 
are pereţii mai subţiri. Acest pahar are o formă alungită , terminată cu un fund ascuţit 
şi uşor rotunjit la capăt (pl. CXVI/8) .  El nu este ornamentat. 

Al treilea pahar, descoperit într-un mormînt de incineraţie (M. 67 )  (pl. XLII/1 ),  
are forma de bol cu buza subţire, dreaptă şi teşită la partea superioară . Buza este 
despărţită de pîntece printr-o şănţuire. Sub şănţuirea. de pe buza paharului se găseşte 
o dungă continuă , după caro urmează incizii oval-alungite, dispuse la o distanţă de 
0,50 cm una de alta. Sub acest decor a fost incizată o bandă de două linii neregu
late. O altă linie înscrie un cerc mic pe fundul bolului. Între aceste două linii se găsesc 
alveole oval-alungite, mai mari decît acelea de pe pîntece. O asemenea alveoHJ. a fost 
realizată chiar pe fundul paharului . 

Fragmentele de pahare, dintre care cele mai multe au fost trecute prin foc, 
s-au găsit la nivelul necropolei şi in straturile deranjate de constructorii feudali. 
Ca urmare a arderii secundare, multe din fragmente sînt deformate. Cele mai numeroase 
fragmente au apărut în casetele 7 C, 8 C şi 15 A, fiind însoţite de oase calcinata, cio-
buri, cărbuni şi cenuşă . . . . 

Din categoria fragmentelor ornamentata menţionăm resturile unui pahar cu 
pereţii groşi, de culoare galben-verzuie, ornamentat cu lobi reliefaţi (pl. CXXXVI/14) .  
Alături de acest fragment s-a descoperit un altul, din sticlă de culoare alb-verzuie, 
cu pereţii groşi şi avînd ca ornament alveole realizate pe faţa interioară (pl. CXXXVI/ 
19) .  Fmgmentul aparţine unui pahar care nu a fost trecut prin foc. 

în secţiunea IA 10, într-un mediu bogat în oase umane calcinate, s-au găsit 
fragmente din fundul unui pahar masiv de culoare galben-verzuie, trecute prin foc. 
În campania de săpături din anul 1956 s-au găsit lîngă zidul de incintă fragmente 
dintr-un pahar de culoare violacee, cu pereţii ornamentaţi cu alveole oval-alungite. 
Acesta este asemănător cu un pahar descoperit la Gorodok-Nikolaevka. 

uo M. 1 . Viazmitina ş.a., op. cit., p. 50, fig. 34/15. 
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În ce priveşte poziţia paharelor în morminte, trebuie arătat că acestea zăceau 
în apropierea· craniilor, pe platforme cruţate special în vederea depunerii vaselor de 
ofrandă. Paharul din M. 179 a fost descoperit lîngă vase. De menţ.ionat că paharul 
din M. 195 z ăcea într-un castron cu trei torţi (pl. CXVI) .  

Paharele din necropola de la Tîrgşor îşi găsesc analogii atît în necropolele din 
R.P.R., cît şi în necropolele de pe teritorii mai îndepărtate. 

Paharul conoidal din M. 19.5 , cu pereţii subţiri, îşi găseşte analogii la Sîntana 
de Mureş 101• 

Paharul cu pereţii groşi, ornamentat cu faţete este asemănător unui pahar de 
la Şeitin-Arad 152• Mormîntul de la Şeitin aparţine unui sarmat. 

Pahare asemănătoare celor două tipuri amintite se cunosc şi în necropolele din 
regiunile răsăritene ale culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş 163 • 

Bolul din M. 67 are analogii pînă la identitate cu un exemplar din Ceho
slovacia 164, datat acolo mai timpuriu. În regiunile apusene apar de aRemenea şi 
paharele cu pereţii groşi ornarnentaţi cu faţete 155• 

Discuţiile în legătură cu originea, circulaţia şi datarea paharelor nn pot fi 
considerate încă încheiate. În ce priveşte exemplarele de la Tîrgşor, putem afirma 
doar că ele sînt asociate cu inventar cera.mic şi obiecte din a doua jumătate a seco
lului al l lea e.n. S-ar putea chiar ca paharul din M. 195, asemănător aceluia de 
la Sîntana de Mureş să depăşească şi sfîrşitul secolului al IV-lea e.n. 

După părerea noastră , pe baza paharelor de sticlă , piese obţinute pe cale de 
schimb din cl3ntrele romane de către purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana, nu se 
pot formula concluzii temeinice în legătură cu apartenenţa etnică şi încadrarea cro
nologică a amintitei culturi. 

Indiferent de unde provin ele, din centrele de la Rin, de la Sidon sau Tir 106, 

paharele din sticlă se răspîndesc pe o arie geografică largă şi circulă în timp vreme 
îndelungată în spaţiul de la nord de Dunăre. Ele sînt folosite în aceeaşi măsură de 
carpi 157, sarmaţi 168 şi alte populaţii. 

În atare împrejurări, este greu de definit care dintre populaţii a introdus in 
cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş paharele de sticlă . Deocamdată , cel mai pro
babil este că paharele de sticlă din cadrul culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş să 
reflecte relaţiile de schimb pe care le vor fi avut purtătorii acestei culturi cu lumea 
romană . 

Ceea ce rămîne cîştigat la Tîrgşor este faptul că paharele de sticlă se găsesc 
deopotrivă şi la înhumaţi şi la incineraţi. S-a arătat la locul cuvenit că incineraţii 
care foloseau arderea secundară a vaselor spărgeau ritual, intre altele, şi pahare, 

151 Kovâcs Istvân, op. cit . ,  p. 327, fig. 108 şi  
G. B. Fedorov, MaJtaewmcJ>uu MOZU.I!bHU�>, In 
M.l.A.,  nr.  82, Moscova, 1960, fig. 12 .  

162 La Şeitin, r .  Pecica, a fost descoperit ln
tlmplător un mormint de ln!wmaţie avind ca 
ofrandă două vase cenuşii, o fibulă din argint, şi 
un pahar din sticlă. Mormintul aparţine, probabil, 
unui sarmat. Informaţie primită de la Egon 
Diirner de la Muzeul din Arad. 

1sa E. A. Simonovici, Cme�>.I!RHHU!I, nocyiJa ce
peiJunb� 1 mb�CR'Ie.l!emu�t naweu apM c nu:Heneeo 
J{nenpa, In KCHJ.fMK, nr. 69, 1957, p. 23, fig. 
4 1 8 ; M. A. Tihanova, Ha MamepuaJtMe J{y6o
capc�>oeo omp�tiJa Mo.118uec�>ou a�>cneiJulfUU , in 
KCHHMK, nr. 57, 1955, p. 97, fig. 35 ; M. Ebert, 
op. cii., In P.Z., voi. V, p. 87, !ig. 96 d. 

15� Prt!histoire de la Tcht!choslovaquie, In Musee 
national de Prague, 1 958, pl. XX IV/b. 

155 Hans Zeiss, Die Zeilstellung des Reitergrabes 
von Konigsbruch Kr. Buhran, In Altschlesien, voi. 7, 
p. 35, fig. 1 116.  

158 E. A. Simonovici, op.  cii. ; Intre timp M. 1 .  
Smişko a descoperit ateliere de prelucrat pahare 
din sticlă In mediu cerneahovian vezi Mamep ia.�i 
i iJoc.l!iiJ:HCeHUII a apxeo.11oeii npu�>apnamm�t 
i BO.I!UHI,  voi .  5, Kiev, 1 964, p. 67 - 80. 

157 Radu Vulpe, op. cit., p.  380, fig. 258. Asu
pra unei părţi din bibliografie, vezi Radu Vulpe, 
Iwoare, p.  301, notele 1 şi 2. 

168 Apar mai frecvent In mormintele sarmaţilor 
iazigl din R.P. UngarA . 107 
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după arderea. acestora. în focurile rugurilor. Nu ne scapă din �edere însă că paharele 
de sticlă întregi sau fragmente de pahare s-au gă sit şi la. mormintele de incinera.ţie 
cu vasele nea.rse secundar. Aceste morminte aparţin populaţiei băştinaşe. 

Mărgele. Mărgele de diferite forme şi dimensiuni au fost găsite mai frecvent 
în mormintele de înhuma.ţie şi mai rar în cele de incinera.ţie. Ra.rita.tea. mărgelelor 
din mormintele de incinera.ţie se datoreşte în mare măsură faptului că acestea. au 
fost distruse în focurile rugurilor. 

Cele mai multe mărgele au fost lucrate din sticlă ; celelalte sînt din corna.lină, 
chihlimba.r, cora.l şi lut (pl. CXXXVIII).  

După formă , mărgele pot fi  împărţite în zece tipuri, care la. rîndu-le cuprind 
fiecare in parte diferite variante. 

I. Mărgele discoidale 
a) mărgele din sticlă de culoare albastră , deschisă sau închisă , de mărime mică 

sau mijlocie (pl. LXXIX/9) ; 
b )  mărgele din sticlă de culoare verde, uneori amestecate cu altele 

(pl. CXXXI/9) ; 
c )  mărgele din chihlimbar (pl. OXXVI/12 ) .  
II .  Mărgele faţetate 
a) mărgele din sticlă de culoare albastră închisă sau deschisă , mărime mică sau 

mijlocie (pl. CXXXVIII/8) ;  
b) mărgele din cornalină ,  aplatisate (pl. OXXXVIII/16) ; 
c) mărgele din piatră albă. (pl. LXVI/2 ) ; 
d) mărgele din piatră cenuşie (pl. 0 /3 ) .  
III.  Mărgele ovoidale 
a) mărgele din sticlă de culoare albastră , mici (pl. CXVI/19) ; 
b) mărgele din sticlă verde, mici (pl. LXXX/5) ; 
c) mărgele din sticlă albă poleite cu foiţă de aur, de mărime mijlocie (pl.  

CXXXIV /13) ; 
d) mărgele din sticlă de culoare albastră , de mărime mijlocie (pl.LXXXIf!Ja) ; 
e) mărgele din sticlă de culoare albastră închisă ; unele sînt îngemă nate (pl. 

CXXXVIII/4) ; altele, datorită irizării, au culoarea neagră mată sau au reflexe 
argintii (pl. CXXXVIII/14) .  

IV. Mărgele s.feroidale 
a) mărgele din sticlă , culoarea albastră închisă ,  mari (pl. CXXXVIII/2 ) ;  
b )  mărgele din sticlă de culoare verde şi aJbastră-sinilie (pl. O XXXVIII /3 ) ; 
c) mărgele din sticlă , culoarea albastră , cu pîntecele crestat (pl. CXXIV/4 ) ;  
d) mărgele din sticlă albă cu pîntecele crestat ; datorită irizării, au reflexe 

argintii (pl. LXXVIII/6 ) ;  
e) mărgele din sticlă albă mată , cu pîntecele crestat (pl. LXXXVIII/6) .  
V. Mărgele inelare . 
a) mărgele din sticlă neagră ; unele îngemă nate (pl. CXVI/19} ; 
b )  mărgele din sticlă albă (pl. LXXXIII/1 a ) ; 
c) mărgele din chihlimbar (pl. CIV/11 ) ;  
VI. Mărgele tubulare 
a) mărgele din sticlă albastră , simple (pl. CXXXIV/16 )  sau cu nervuri pe 

pîntece ; 
b )  mărgele din sticlă albastră-neagră , tubulare, cu nervuri in zigzag, reliefate 

circulare pe pîntece. Nervurile sînt din pastă albă sau pastă galbenă (pl. CXXXVIII/1 ) .  
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VII. Mărgele îngemănate de forme şi dimensiuni diferite 
a.) mărgele din sticlă a.lba.stră, inela.re (pl. CXXXVIII/4 ,14 ) ; 
b )  mărgele din sticlă verde, mici, rotunde . 
VIII. Mărgele cu decor încrustat 

MoTminte ceTneahoviene 

a.) mărgele din sticlă nea.gră , sferoida.le, cu decor în zigza.g din pa.stă roşie, 
mărginit de două linii a.lbe (pl. CXXXVIII/1 7 ) ; a.ltele au ca ornament mai multe 
fîşii din pa.stă roşie, dispuse de asemenea în zigzag (pl. OXXXVIII/12 ) ; 

b) mărgele din sticlă albastră, sferoidale, cu ochiuri ga.lbene şi gurguie alba.stre 
(pl. CXXXVIII/24) ; 

c) mărgele din sticlă albastră cu cercuri a.lbe (pl ; CXXXVIII/20 ) .  
d) mărgele din sticlă albă , sferoidale, cu ochiuri cafenii (pl. CXXXVIII/7 ) 

sau ochiuri cafenii alternînd cu a.ltele sinilii (pl. CXXXVIII/15 ) ; 
e) mărgele din sticlă verde, sferoidale, avînd ca ornament din loc în loc un fel 

de petale realizate din pastă galbenă (pl. CXXXVIII/11 ) ;  
f )  mărgele din sticlă albă-verzuie, crestate, cu trei colţuri proeminente, ale 

căror capete se termină cu ochiuri de culoare cafenie (pl. CXXXVIII/9) ;  
g)  mărgele din sticlă de culoare nea.gră-alba.stră în formă de butoiaş, avînd 

ca. decor ochiuri galbene şi fîşii frînte din aceeaşi pastă (pl. CXIV /3 ) .  
IX. Mărgele care imită pandantivele în formă de r:ăldăruşă 
a) mărgele din sticlă a.lbă-verzuie (pl. CXXXVIII/13) ; 
b )  mărgele din sticlă a.lbă mată (pl. CXVI/21 ) ; 
c) mărgele din sticlă neagră (pl. CXVI/20) .  
X. Diferite alte mărgele sau pandanti'IJe 
a.) mărgea din lut, tronconică, cu baza concavă (pl . LXXXIII/1 a) ; 
b )  mărgea din os, sferoidală (pl. XLVII/2 ) ;  
c) mărgea. din os, modela.tă dintr-o vertebră de animal (pl. LXXXIII/1 a) ; 
d )  mărgea din metal a.lb, plată ; 

· 
e)  mărgele tubulare din coral de culoare roşiatică (pl. CXVI/19) ; 
f) mărgele inelare din pastă de tip iazigic (pl. CXX/4a) ; 
g) mărgele din sticlă, tubulare, cu capetele gîtuite (pl. CXXXIV/14 )  de tip 

sarmatic ; 
h )  mărgea hallstattiană (scitică ) din sticlă de culoare galbenă cu ochiuri 

albastre pe fond a.lb (pl. CXXXVIII/24) .  

Majorita.tea mărgelelor în mormintele de înhumaţie se aflau sub bărbie şi  în 
regiunea. superioară a toracelui. Excepţie de la aceasta fac M. 181 şi M. 195, în cu
prinsul cărora şiragurile de mărgele mari zăceau în regiunea ba.zinului . În plus, la 
M. 181 s-a. mai găsit un ·şirag de mărgele situat de-a lungul femurului drept. Nu a 
fost întîlnit pînă acum nici un caz cu mărgele situate în regiunea labelor de la picioare. 

ln mormintele de incineraţie, mărgelele, dintre care cele mai multe trecute 
prin foc, erau amestecate printre oasele ca.lcina.te. 

De reţinut observaţia că mărgelele care imită pandantivele în formă de căldăruşă 
au apărut în mormintele de inhumaţie cu inventa.r bogat, da.r şi în rele de incineraţie 
cu arderea secundară a vaselor. 

Această ultimă observaţie constituie un nou element pe ba.za căruia se pot 
întrezări anumite înrudiri între înhuma.ţii cu inventar şi incineraţii cu arderea secun- 109 
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da.ră a. vaselor. De altfel, acest gen de podoabe se întîlneşte in ambele categorii de 
morminte în necropolele răsăritene de tip Cerneahov 159• 

Mărgelele albastre, poliedrice, mărgelele faţetate din cornalină şi cele discoidale 
albastre sau verzi au circulaţie în timp mai lungă. Se pare că ele au pătruns în cul
tura Cerneahov-Sîntana. de Mureş din lumea romană prin intermediul sarmaţilor. 
Tot pe aceeaşi cale poate au fost însuşite şi mărgelele ovale din sticlă, poleite cu 
foiţă de aur, atît de des întîlnite în mormintele sarmatice. 

Mărgelele încadrate de noi în ultimul tip sînt caracteristice unor epoci mai 
vechi : Hallstatt, La Tene (pl. CXXXVIII/20,24)  etc. Rle au fost refolosite izolat 
de purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

Pe baza inventarului ceramic, a fibulelor şi a celorlalte obiecte de inventar 
care însoţesc mărgelele de la Tîrgşor, acestea din urmă se dateaza in secolul al 
IV-lea e.n. 

Analogiile cele mai apropiate se pot face cu mărgelele descoperite la Sînt�.na de 
Mureş 160, Izvoare 161, precum şi cu acelea din necropolele din partea de răsărit a 
ariei culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş : Cerneahov 162, Privolnoe 163,  Ovcea.rnîi 
Sovhoz 164, Gorodok Nikolaievka 165 ş.a. 

Materiale care provin din morminte deranjate �i de la ospeţe funerare. 
J.Ja locul potrivit s-a amintit că o parte a obiectelor s-a găsit în afara mormintelor, 
ca rezultat poate al ospeţelor funerare care însoţeau înmormîntările. 

Cele mai numeroase obiecte de acest fel au fost descoperite în zona în care sînt 
concentrate mormintele de incineraţie, adică în regiunea de sud-sud-vest a necropolei. 

În secţiunea IA 10, în marginea unei gropi feudale care a distrus M. 60, într-un 
mediu de oase calcinate şi cioburi arse secundar, a fost descoperită o cană sferoidală 
cu toartă . Aceasta are gitul inalt şi umflat in zona de contact cu toarta. Cana, cu 
buza răsfrîntă în afară şi îngroşată la partea superioară , are fundul uşor concav şi 
puţin tras în afară (pl. CXXXIII/1 ) .  în zona de contact a gîtului cu corpul se află 
o nervură in relief (pl. CLV/2 ) .  

In caseta 4 C,  la - 0,64 m s-a descoperit un vas mic din pastă zgrunţuroasă , 
cu buza uşor răsfrîntă în afară şi rotunjită la parte� superioară (pl. CXXXIII/2 ) .  
Pîntecele vasului este bombat ; fundul drept este prevăzut cu o gaură pe centru. Ca 
decor vasul are o linie incizată . El zăcea în poziţie aplecată cu gura pe direcţia 
nord-nord-vest. În cuprinsul lui nu au fost descoperite oase calcinate. 

În regiunea. centrală rezervată mormintelor de incineraţie au fost descoperite 
numeroase fragmente ceramice, cele mai multe arse secundar. Dintre acestea se deta
şează în mod deosebit citeva fragmente aparţinînd unui castron cu trei torţi, cu buza 
dreaptă teşită , ornamentat pe gît cu alveole unite intre ele, cu un decor din linii 
punctate realizat cu rotiţa dinţată (pl. CXXXIII/5 ) .  

Tot acolo au fost descoperite şi  fragmente din pahare de lut. Dintre acestea 
menţionăm unul ornamentat cu alveole încadrate cu cerculeţe inciza.te in pastă crudă . 
Pe pîntece paharul a fost decorat şi cu rotiţa dinţată (pl. CXXXIII/4) .  

Dintre celelalte fragmente, menţionăm unul de culoare roşcat-gă-lbuie, aparţi
nînd unui castron prevăzut cu torţi găurite, imitînd torţile metalice. 

uu 1. V. Kuharenko, op. cit. 
18° Kovăcs Istvăn, op. cit., p. 268, fig. 19/6 ; 

p. 271, fig. 25/6, cornalină faţetată ; p. 290, fig. 
52/6, şi p.  310, fig. 83/3, albastre poliedrice;p. 313, 
fig. 86/5, discoidale. 

181 R. Vulpe, op. cit., p.  302 - 303, fig . 322 şi 
323, unde sint redate mărgele poliedrice faţetate, 
bitronconice cu incrustaţii sferoidale etc. 

182 A. A. Spiţin, op. cit . ,  p. 61 ,  fig. 6/1 - 1 1 ; 
1 6 - 1 7 .  

ua 1 .  V. Kuharenko, op. cit . ,  p. 1 3 6  şi  142, 
tabl . 1 1 1 /3,  6 .  

104 E. A. Simonovici, dp. cit., In S. A. ,  XXIV, 
p. 299, fig. 13a, 1 - 9, 1 1 .  . 115 M. Ebert, op. cit., p. 88, fig. 97/1 , 3, 5, 7. 
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fn cursul expunerii s-a subliniat la locul potrivit că în afara mormintelor, dar 
în nivelul necropolei din secolul al IV-lea e.n . ,  au fost descoperite, alături de ceramică, 
diferite obiecte şi podoabe care nu pot fi puse în legătură decît cu procesiunile funerare. 

Dintre acestea amintim o fibulă din bronz cu piciorul întors pe dedesubt, 
trecută prin foc, descoperită in caseta 12A (pl. CXXXV;2 ) ,  intr-un mediu de oase 
calcinate ; o fibulă de acelaşi tip, netrecută prin foc, descoperită în caseta 3 C (pl. 
CXXXV/1 ) .  

Dintre numeroase alte fragmente de  fibule, ne  mulţumim a aminti cîteva fr3g
mente mai caracteristice descoperite în casetele 8 C şi 90 (pl. CXXXV/4 -6) .  

În rîndul obiectelor din metal se  mai înscriu cîteva fragmente de sîrmă din 
cupru, aparţinînd probabil unor ace de cusut, sule etc. (pl. CXXXV/10 -13) ,  eîteva 
verigi de bronz, două inele (pl. CXXXVI/1 -3 ), alte diferite fragmente de brăţări 
de bronz, cuţitaşe de toaletă, nituri trecute prin flăcările rugurilor (pl. CXXXVI). 

Seria obiectelor de metal se incheie cu diferite obiecte deformate, în flăcările 
rugurilor, in aşa fel încît nu li se poate preciza forma iniţială. (pl. CXXXVI/11 ). 

În ce priveşte obiectele din sticlă, in afară de fragmentele de pahare deja 
menţionate, amintim numeroase mărgele de forme şi dimensiuni diferite (pl. 
CXXXVII/9 -1 7 ) ,  cîteva mărgele din piatră (pl. CXXXVII/18 - 20) şi un cmăţitor 
de urechi din os, lucrat cu multă. indeminare (pl. CXXXVI/13 şi CLXVI/7,8) .  
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Inc heiere 

Studierea necropolei de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov de la Tîrgşor ne-a 
permis să deosebim două categorii de elemente importante, care pot fi atribuite cu 
certitudine populaţiei băştinaşe. 

Prima categorie este reprezentată de diferite fenomene de cultură materială , 
iar a doua este documentată de ritul şi ritualul practicat de dacii care îşi 
incinerau morţii. 

S-a arătat la locul cuvenit că în necropola de la Tîrgşor a fost descoperită 
ceramică care, după formă, tehnica de execuţie şi ornamente, nu poate fi atribuită 
decît populaţiei locale. Asemenea vase nu apa.r numai la Tîrgşor, ele fiind documen
tate într-o serie numeroasă de aşezări şi necropole contemporane. 

Formele de vase lucrate cu mîna, specifice populaţiei locale, care se găsesc cu 
precădere în varianta sud-vestică a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, sint repre
zentate de ceşti dacice cu torţi sa.u fără torţi, de oale-borcan cu butoni şi cu brîu 
alveolar, de vasele cu silueta zveltă ornamentate cu va.l, de capace şi alte tipuri , 
asupra cărora am stăruit cu prilejul descrierii ceramicii. 

În ceea ce priveşte ceramica lucrată la roată , se cuvine a atr�ge atenţia, că o 
mare parte a acesteia continuă formele tradiţionale ale populaţiei locale din Mun
tenia. Este vorba mai ales de oalele-borcan din pastă fină, cu buza teşită la partea 
superioară, care se dezvoltă din ceramica de tip Chilia. În rîndul ceramicii lucrate 
la roată se înscriu o serie de forme de vase şi urcioare care se dezvoltă pe fondul 
culturilor Lipiţa.-Poiana şi Poieneşti. La toate acestea am avea de adăugat că decorul 
şi tehnica realizării vaselor sint de atribuit în cea ma.i mare parte populaţiei geto
dacice. 

În sfîrşit, nu este exclus ca şi ceramica cu pastă zgrunţuroasă , care la origine 
este de tradiţie romană, să fi fost difuzată de la Dunărea de Jos înspre celelalte 
centre ale culturii Cerneahov-Sintana de Mureş tot prin intermediul elementelor 
etnice locale. 

Peste tot populaţia locală va fi adus în patrimoniul culturii Cerneahov-Sîntana 
de Mureş cuţitele din fier curbate, caracteristice geto-dacilor încă din epoca La Tene. 

Spre deosebire de alte necropole, mai puţin întinse şi necercetate în intregime, 
la Tîrgşor s-au obţinut o serie de date interesante legate de ritul şi ritualul de înmor
mîntare. Spre exemplu, s-a putut preciza că mormintele de incineraţie cu vase nearse 
secundar, din cadrul necropolei din secolul al IV-lea e.n. de la Tîrgşor, aparţin popula-

112 ţiei de origine dacă. 
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În cuprinsul mormintelor de incineraţie cu vasele nearse secundar, începînd 
de la forma simplă a depunerii oaselor calcinate în groapă, şi pînă la înmormîntările 
in urne acoperite cu vase, pietre �au cărămizi, este prezentată toată gama de practici 
rituale caracteristică populaţiei autohtone. 

Legăturile purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş cu lumea din 
Imperiul roman sînt documentate printr-o serie numeroasă de obiecte şi podoabe. 
În ceea ce priveşte ceramica, s-a arătat că la Tîrgşor există vase romane de import 
sau procurate pe calea jafului. Asemenea vase sînt mai frecvente, cum este şi firesc, 
în aşezările şi necropolele învecinate cu Imperiul roman. În sensul acesta pot fi 
citate necropolele de la Oinac, Spanţov, Independenţa etc. ,  situate pe linia Dunării. 
În legătură cu problema influenţelor reciproce şi a raporturilor dintre romani şi 
purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş, ne reţin atenţia numeroase podoabe 
şi obiecte din metal şi sticlă, între care trebuie menţionate în primul rînd fibulele cu 
piciorul întors pe dedesubt. Acestea, deşi la origine au fost preluate din lumea romană, 
cu timpul au devenit caracteristice ariei culturale Cerneahov-Sîntana de Mureş. 
Printre celelalte obiecte procurate pe calea schimburilor din Imperiul roman, amintim 
mărgelele de sticlă , atît de frecvente în cuprinsul culturii Cerneahov-Sîntana de 
Mureş, paharele de sticlă , precum şi multe alte obiecte şi podoabe. 

Influenţa lumii romane asupra purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de 
Mureş se reflectă pînă şi în anumite particularităţi ale practicii rituale, fapt dovedit 
de cercetarea necropolei de la Tîrgşor. în acest sens, amintim M. 95, M. 123 şi M. 125 
de copii, in cuprinsul cărora modul de depunere a pietrelor pe cant în jurul schelete
lor, uneori chiar alternind cu cărămizi, aminteşte de "sarcofagele" din lumea romană. 
O descoperire interesantă a fost făcută de Kovacs Istvân în necropola de la 
Tg. -Mureş, unde mormîntul VII de copil zăcea intr-o cutie din cărămizi 1 •  Nu trebuie 
de asemenea scăpată din vedere practica acoperirii scheletelor de copii cu unele vase 
de ofrandă, sparte intenţionat în procesul ceremoniilor, caz ilustrat de M. 234 de 
copil de la Tîrgşor. Menţionăm că un astfel de ritual a fost practicat anterior în 
Dacia de către populaţia daco-romană 2• În încheiere, reamintim că în M. 7 4 şi 125 
de copii de la Tîrgşor au fost descoperite monede de argint imperiale, tăiate cu dalta 
şi depuse sub bărbie şi, respectiv, pe torace. După părerea noastră şi acest obicei 
nu a putut fi transmis cerneahovienilor decît de populaţia romanizată de la 
Dunărea de Jos. 

În repetate rînduri s-a subliniat că în n�cropola cerneahoviană de la Tîrgşor 
au fost surprinse şi elemente ale componentei sarmatice. La aceste elemente, repre
zentate de diferite obiecte şi podoabe, se adaugă şi unele observaţii legate de 
ritul funerar. 

De obicei, mormintele aparţinînd sarmaţilor din cultura Cerneahov-Sîntana de 
Mureş au orientarea exactă nord - sud, spre deosebire de celelalte morminte de 
înhumaţie, care au tendinţa de a devia de la acest ax sau de a-şi schimba cu totul 
orientarea pe direcţia est - vest sau vest - est. În afară de aceasta, merită să se 
sublinieze că o serie de morminte reperate de noi ca aparţinînd componentei sarma
tice a culturii Cerneahov au poziţia strînsă şi îndoită a picioarelor. Lucrul nu este de 
mirare, dacă avem în vedere că acest obicei era practicat cu predilecţie de către 
sarmaţi în veacurile anterioare. 

1 Kovâcs Istvân, op. cil., in Dl)/gazotok, VI, 
1915, p.  286, fig. 44. 
15  - Tîrgşo r  

9 D. Protase, op. c ii. 
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De asemenea merită subliniată constatarea că o serie de morminte au forma 
gropilor foarte asemănătoare cu acelea ale sarmaţilor timpurii de la Tîrgşor. Aici 
este locul să atragem atenţia şi asupra obiceiului de a acoperi mormintele cu pietre. 
Acest obicei a fost preluat de sarmaţi de la romani cu mult înainte de coborîrea 
goţilor la Dunărea de Jos 3 •  Faptul este dovedit într-un anumit fel şi  de descope
rirea la Tîrgşor a unui asemenea mormînt (M. 1 48)  din faza I sarmatică ; aşada-r, 
este vorba de un mormînt sarmatic, datat într-o vreme cînd pe meleagurile noastre nu 
veniseră încă goţii. Obiceiul placării mormintelor cu pietre este ilustrat în necropola 
de la Tîrgşor în cuprinsu] M. 33 , M. 34, M. 42 etc. La aceste morminte surprindem 
chiar obiecte de uz larg şi podoabe sau practici ritua]e de tradiţie sarmatică. 

Într-o serie de morminte, şi mai ales în acelea care au poziţia scheletului destul 
de apropiată de ritul sarmatic, au fost descoperite lîngă cranii vase culcate (M.43 
şi M. 92 ). Ele acopereau parţial craniile, iar în conţinutul lor au fost găsiţi cărbuni 
depuşi ritual (M. 96 şi M. 98).  

Evident că şi acest obicei este de tradiţie sarmatică . De asemenea s-a putut 
observa că în mormintele cu fusaiole tronconice (M. 136 ) apar şi alte elemente de 
inventar care, alături de practica rituală , trădează originea sarmatică a indivizilor 
înmormînta ţi. 

În mormintele sarmatice tîrzii şi în alte cîteva morminte din necropola de tip 
Cerneahov-Sîntana de la Tîrgşor, au fost descoperite o serie de vase lucrate cu mîna, 
care, după formă , tehnică şi decor, nu au nimic comun cu eera mica geto-dacică şi nici 
cu aceea a populaţiilor nordice. După cum s-a arătat la locul cuvenit, această categorie 
de ceramică nu poate deriva decît din fondul cultural sarmatic timpuriu 4• 

S-a putut observa de asemenea că de obicei mormintele cu o singură fibulă 
prezintă în general şi alte caracteristici potrivit cărora ele se încadrează în componenta 
sarmatică a necropolelor de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre mormintele (M. 43 şi M. 239 ), care, în mod cu totul excepţiona1 ,5 au 
cîte un pandantiv şi, respectiv, un cercei. Tot sarmaţilor din cadrul culturii Cernea
hov-Sîntana de Mureş le atribuim şi mormintele de înhumaţie unde au fost descope
rite pandantive din oase de animale 6, scoici sau oase prelucrate. În sfîrşit, cu cele 
mai mari rezerve pot fi atribuite sarmaţilor şi mormintele de înhumaţie tîrzii care au 
catarame, anexe de catarame sau nituri în regiunea picioarelor 7 •  

Toate aceste observaţii, împreună cu altele de ordin stratigrafic, ne îndreptă 
ţese să presupunem că în ultimul nivel de morminte de înhumaţie de la Tîrgşor 
există elemente de tradiţie sarmatică . Numai că trebuie făcută precizarea că elemen
tele sarmatice tîrzii de la Tîrgşor nu au nimic comun cu sarmaţii timpurii din necro
pola cercetată de noi. Aceştia din urmă. nu transmit nimic din inventarul lor popula
ţiei sarmatice în secolul al IV-lea e.n. de la Tîrgşor. Nu trebuie de asemenea scăpat 
din vedere faptul că în necropola din secolul al IV-lea e.n. nu a fost descoperit nici 
un individ cu craniul deformat. Aşa stînd lucrurile, se poate emite ipoteza că cel 
puţin o parte din sarmaţii tîrzii de Ia. Tîrgşor au fost asimilaţi de către cerneahovieni 
în regiunile estice, de unde vor fi venit spre regiunile noastre o dată cu aceştia. În 
acelaşi timp este posibil ca majoritatea sarmaţilor din primele valuri să fi trecut în 
imperiu, aşa cum au început să facă dovada ultimele descoperiri din Dobrogea 8• 

8 Gh. Diaconu, op. cit., In SCI V, an. XI, 1960, 
nr. 1, p .  56, n'Jta 5 .  

' Vezi mai s11s capitolul referitor l a  necropola 
sarmatică de la Tlrgşor. 

5 Plnă In prezent, cu excepţia mormintelor de 
Ia Tlrgşor, nu cunoaştem alte cazuri In cuprinsul 
necropolelor d<• pe teritoriul R.P.R. 

8 Această categorie de morminte este caracte
ristică necropolelor situate pe linia Dunării. 

7 De exemplu M. 57 de Ia Tlrgşor ; vezi şi 
Kovacs Istvan, op. cit., p. 283, fig. 40/10 - 1 1 .  8 O serie d e  descoperiri importante din ultima 
vreme făcute la Tomis şi Hlstria permit formularea 
unei asemenea ipoteze de lucru. 
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În sfîrşit, nu poate fi exclusă nici ipoteza că unele triburi sarmatice să fi locuit in 
Muntenia laolaltă cu populaţia geto-dacică pînă la pătrunderea cerneahovienilor. 

Ultima. ipoteză trebuie luată în consideraţie, întrucît în cultura materială a 
populaţiei din aşezările din secolul al VI-lea e.n. din cîmpia munteană există forme 
de vase caracterizate printr-o tehnică foarte apropiată de ceramica sarmatică . Nu este 
deci exclus ca unele triburi sarmatice tîrzii, laolaltă cu populaţia băştinaşă , să fi 
ril mas în continuare aici după părăsirea teritoriului dintre Carpaţi şi Dunăre de către 
t.riburile germanice. 

Dacă în mormintele de incineraţie cerneahoviene cu vasele nearse secundar 
pot fi surprinse elemente care ne dau certitudinea că aceste morminte aparţin popula
ţiei geto-dacice, nu acelaşi lucru se poate afirma despre mormintele de incineraţie cu 
vasele arse secundar 9• 

În stadiul actual al cercetărilor şi pe baza rezultatelor publicate pînă în prezent 
la noi, se poate afirma că mormintele de incineraţie cu vasele arse secundar se gru
pează cu precădere în Moldova de nord şi în Muntenia de nord şi de vest. 

S-a arătat în nenumurate rînduri că ritualul arderii secundare a vaselor în 
raguri nu poate fi legat de tradiţiile rituale ale dacilor liberi şi nici de cele ale dacilor 
din Transilvania centrală . Acest ritual nu este cunoscut nici în lumea sarmatică , 
nici la alte populaţii care au intrat în contact cu purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana 
de Mureş, exceptînd pe purtătorii culturii Pşevofsk. 

Unii cercetători au atribuit cultura Pşevorsk vandalilor 10 (asdingii ) ,  dar despre 
participarea acestei populaţii la formarea culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş şi 
prezenţa ei în Moldova de nord de-a lungul istoriei nu poate fi vorba. Mai întîi de 
toate trebuie amintit că vandalii şi-au dezvoltat o cultură proprie contemporană, 
în faza finală , cu cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş şi deosebită fundamental de 
aceasta. 

O serie de descoperiri recente din R.S .S. Moldovenească şi Moldova dintre 
Prut şi Carpaţi, la care se adaugă şi cele de la Tîrgşor şi Gberăseni, precum şi cer
cetarea mai atentă a izvoarelor scrise, ne îndreaptă atenţia asupra taifalilor (lacringii) ,  
trib înrudit cu acela al vandalilor. 

Izvoarele istorice îi menţionează pe taifali totdeauna alături de vizigoţi 11• 
Ei îi însoţesc pe aceştia din urmă într-o serie de expediţii organizate la sudul Dunării, 
pînă şi în celebra bătălie din anul 290, pe care vizigoţii au purtat-o împotriva gepizilor 
aliaţi cu vandalii 12 • Aşa stînd lucrurile, se pune întrebarea unde pot fi localizaţi 
taifalii din momentul apariţiei lor la. graniţele Daciei şi pînă la dispariţia lor din regiu
nile de la Dunărea de Jos ? 

Pentru perioada timpurie, C .  Diculescu îi situează în nordul Daciei - regiunea 
Bereg-Maramureş - , de unde apoi, după incursiunea din anul 249 întreprinsă în 
Moesia, ei s-ar fi mutat în Muntenia şi Oltenia 13• 

Izvoarele arheologice pe care s-a sprijinit C. Diculescu în localizarea propusă 
de el nu mai rezistă criticii, întrucît mormintele de la Agribici, Dras, Mediaş, Turnişor, 
Sebeş atribuite de el taifalilor s-au dovedit pînă la urmă a fi mai timpurii sau mai 
tîrzii şi, în consecinţă , aparţin altor populaţii. 

8 Gh. Diaconu, op. cit . ,  In SCJ V, 1961 , nr. 2,  
p. 286. 

10 Marcyan Smiszko, op. cit. 11 C. Diculescu, Die Wandalen und die Goten 
in Ungarn und Rumiinien in Mannus, VIII, Lei
pzig ,  p.  68- 72. 

12 Idcm , Die Gepiden Forschungen zur Geschichte 
Daziens im Friihen Millela/ler und zur Vorgeschichte 
des Rumiinischen Volkes, voi. 1, Leipzig, 1922, p. 36. 

13 Die Wandalen . . . , p. 69- 72 ; vezi şi Istoria 
Romdniei, 1, p. 696. 
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Izvoarele literare ne informează că � începînd cu anul 262, taifalii îi însoţesc 
pe goţi în atacurile regiunilor de la Dunărea de Jos în nenumărate rînduri. Dacă 
lucrurile stau aşa, nu poate fi admisă părerea că "leagănul" lor principal era Dacia, 
întrucît această provincie era încă ocupată la acea dată de romani. 

O serie de date din ultimul timp îngăduie situarea triburilor taifalilor cu aproxi
maţie inspre regiunile bazinului superior al Nistrului.  În ace1aşi timp, se pare că aceste 
triburi pot fi identificate cu unele dintre triburile care au ocupat la un moment dat 
regiunea sud-estică a culturii Pşevorsk. 

Presaţi de vandali, gepizi şi de alte triburi germanice, taifalii s-au deplasat de 
aici continuu înspre est. Această deplasare a putut să aibă loc după distrugerea puterii 
costobocilor, cauzată în oarecare măsură , poate, chiar de atacul taifalilor, cunoscuţi 
la data aceea încă sub denumirea de lacringi 14• 

Lacringii sau taifalii poposiţi în teritoriile noi şi în contact cu purtătorii culturii 
Lipiţa (este vorba de cei rămaşi în regiunile de baştină, care nu au luat parte la expe
diţia din Peninsula Balcanică a armatelor costoboce), se vor dezvolta culturaliceşte 
deosebit de vandali. Aici taifalii intră în nemijlocit contact cu triburile culturii Lipiţa, 
care din punct de vedere cultural erau cu mult mai avansate. 

În aceste vremuri tulburi, cînd imperiul sclavagist roman începe să slăbească , 
datorită in primul rînd cauzelor de ordin intern, este asaltat şi din exterior de popula
ţiile de la graniţă . Această perioadă poate fi identificată cu una din acelea pe care 
le sublinia F.  Engels, şi anume : , ;Campaniile de lungă durată au făcut să se ames
tece între ele nu numai triburi şi seminţii, ci chiar popoare întregi" 16• 

După părerea noastră , aici şi acum se cristalizează începuturile culturii Cer
neahov-Sîntana de Mureş, începuturi care, fireşte, vor trece printr-o serie de etape 
de dezvoltare, ca acelea de la Bolotnoe-Zvenigorod şi mai apoi Nezvisko. 

În momentul cristalizării definitive a culturii Cerneahov, taifalii pătrunseseră 
deja în regiunea de nord a Moldovei şi intraseră în contact cu sarmaţii. Această depla
sare a fost cauzată de presiunile goţilor din nord, care de altfel intraseră în contact cu 
taifalii. Sîntem în perioada îrr care triburile gotice îşi afirmă rolul dominant faţă de 
restul triburilor germanice. În condiţiile deplasării spre nordul Moldovei, taifalii sînt 
rupţi definitiv de masa compactă a purtătorilor culturii Pşevorsk, prilej cu care ei 
pierd printre aJtele obiceiul depunerii armelor în morminte. Pierderea obiceiului 
depunerii armelor în morminte este, de fapt, o consecinţă a pierderii contactului cu 
sursa de aprovizionare cu fier din regiunile Sileziei. 

Aceste regiuni erau controlate încă de vandali, fapt care explică de ce aceştia 
nu renunţă pînă tîrziu la obiceiul depunerii armelor în morminte. Totuşi, în necro
polele de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş mai există morminte de incineraţie care 
conţin arme. 

La Bălţaţi şi Mălăieşti, două necropole cercetate de G.B . Feodorov, au fost 
descoperite morminte de incineraţie al căror inventar cuprinde vîrfuri de lănci, 
umbouri şi mînere de scuturi 16• 

Prezenţa. în morminte a acestor arme, departe de a constitui o caracteristică , 
reprezintă mai degrabă ultimul ecou al unor tradiţii conservatoare. 

14 Ibidem. 
16 F. Engels, Perioada francă, In K. Marx şi  

F. Engels, Opere, voi. 19,  Bucureşti, Edil. politică, 
1 964, p.  515.  

18 G. B. Feodorov, Hace.fl,enue npymcK-o-
8necmpoec�oeo .Me::HC8ype�bR, In M. I.A.,  89, Mos-

cova, 1 960, tabl. 19/3, miner de scut In M. 20 din 
cimitirul de la Mălăieşti ; 19/4, virf de lance, cimi
tirul de Ia Bălţaţi ; 1 9/5 -6,  umbouri din fier 
M. 3 şi M. 20 - cimitirul de la Mălăieşti ; vezi şi  
p. 88, fig. 1 4/4, foarfece din bronz de tip Pşevorsk 
In M. 1 5 ; ibidem, In M.l.A.,  82, fig. 14/1 -3.  
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în Moldova de nord şi de est, taifalii au venit în contact cu unele triburi sar
matice, care depăşiseră deja limitele stepei şi atinseseră în răspîndirea. lor zona de 
silvostepă 1 7 •  

Este de asemenea posibil ca anumite legături sf1 fi existat şi între taifali şi 
carpi. în această direcţie trebuie să ne reţină atenţia în primul rînd obiceiul carpilor 
de a purta cîte două fibule şi de a folosi pandantivele în formă de căldăruşă . Obiceiu
rile la care ne-am referit, precum şi pandantivele - căldăruşă , au fost preluate de 
către carpi de la triburile purtătorilor culturii Pşevorsk, şi anume de la taifali. Este 
greu de presupus că aceste obiceiuri vor fi fost luate de la vandali, cu care carpii 
nu s-au învecinat niciodată , sau de la goţi 18, cu care nu au fost în contact cultural 
decît foarte tîrziu. 

Contactul dintre taifali şi carpi pare a fi ilustrat de o descoperire recentă făcută. 
la Dolheştii Mari. Aici, într-un mormînt de incineraţie cu vasele arse secundar, apar 
podoa.be specifice culturii Pşevorsk, ca pandantive - ciildăruşe, cuie pentru umbo 
de scut 19• Se relatează că în acelaşi mormînt au fost descoperite şi resturi de podoabe 
filigranate, caracteristice carpilor 20• Deşi între taifali şi carpi au existat unele legă 
turi, descoperirile de pînă acum nu ne permit să tragem concluzia că între aceste două 
populaţii au existat raporturi mai strînse, de natura celor carpo-sarmatice. 

În Transilvania, în cuprinsul necropolelor de tip Sîntana de Mureş, nu sînt 
documentate morminte de incineraţie cu arderea secundară a vaselor. Aceasta dove
deşte că taifalii nu au staţionat niciodată în această provincie. Totodată , trebuie 
adăugat faptul că astfel de morminte lipsesc şi în podişul central moldovenesc, adică 
pe teritoriul ocupat de carpi, deşi aici nu este exclus ca în cercetările viitoare să fie 
descoperite astfel de morminte. Acestea însă , în măsura în care vor apărea, după 
părerea noastră, vor data din faza finală a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

în cuprinsul necropolei de incineraţie de la Tîrgşor, datată la sfîrşitul secolului 
al III-lea e.n. şi inceputul secolului al IV-lea e.n. , au fost descoperite două morminte 
de incineraţie aparţinînd unor luptători. Unul din morminte (M.16) ,  avînd ca inventar, 
printre altele, un cuţit şi un toporaş de luptă, l-am atribuit populaţiei băştinaşe 21 , 
deşi toporaşul este de origine nordică. 

În campania de săpături din anul 1960, a fost descoperit un nou mormînt de 
incineraţie (M. 147) ,  care, prin inventarul şi ritualul său, ne determină să-1 atribuim 
unei populaţii nou venite. S-a arătat cu prilejul descrierii că mormintul este reprezen
tat de o urnă de incineraţie de tip Chilia, nearsă secundar, dar acoperită cu fragmente 
de vase arse secundar. Pe baza inventarului ceramic şi a fibulei , mormîntul poate fi 
datat la sfîrşituţ secolului al III-lea e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n. Reamintim 
că în M. 14 7 a fost descoperit un umbo şi un mîner de scut. 

Mormîntul 147 de incineraţie de la Tîrgşor, cu capacul din vase arse secundar, 
nu poate fi legat, în ceea ce priveşte ritualul, de populaţia locală a dacilor liberi şi 
nici de cea sarmatică care îşi înhuma morţii. 

Un alt mormînt de incineraţie cu umbo, vîrf de lance şi amnar de tip Pşevorsk 
a fost descoperit nu de ;mult în necropola de la Mogoşani, r. Găeşti. 

Astfel de practici sînt cunoscute numai la purtătorii culturii Pşevorsk. 
în M. 205 de înhumaţie de la Tîrgşor atribuit fazei I sarmatice a fost descoperit 

un pinten din fier de tip vandalic, caracteristic culturii Pşevorsk. In legătură cu 
17 G. B. Fedorov, Hace.neHue . . . (vezi cimitirul 

sarmatic de la Mărcăuţi, p .  277 şi harta, p. 
3 17). 

18 Vezi mai sus capitolul despre pandantivele 
In formă de căldăruşă. 18 M. Dinu, Şanlierul arheologic Dolheşlii Mari 

(r. Fă/liceni, reg. Suceava), In Materiale, VI I, p. 
1 26, fig. 7/5 - 8. 

20 Ibidem, p. 1 27. 21 Gh. Diaconu, Consideraţii preliminare asupra 
necropolei de la Tlrgşor, In SCIV, X I, 1960, nr. 1 ,  
p .  59, fig. 6. 
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acesta se ridică întrebarea : de unde putea să provină pintenul din mormîntul sar
matic � 

În ceea ce ne priveşte, socotim că sarmaţii nu puteau să preia pintenul despre 
care s-a amintit direct din regiunile de baştină ale purtă torilor culturii Pşevorsk. 
Ei 1-au preluat, probabil, mai degrabă , de la unul din triburile desprinse din această 
cultură , trib cu care au fost în contact nemijlocit. Or, se ştie că taifalii luptau de obicei 
călări 22, ca şi sarmaţii, spre deosebire de goţi, care erau prin excelenţă pedestraşi. 
Pintenul asupra căruia am stăruit putea să fie preluat de ci: tre sarmaţi de la taifali, 
dar nu în Muntenia, ci mai de timpuriu, cu prilejul legăturilor pe care le vor fi avut 
între ei în Moldova răsăriteană şi nordică . 

În ce priveşte practica folosirii în mormintele de incineraţie a vaselor arse se
cundar, s-a spus că ea este proprie culturii Pşevorsk. De la bun început trebuie sub
liniat că taifalii şi nu vandalii, în măsura în care se încadrează în cultura Pşevorsk, 
au transmis această practică culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

În ipoteza atribuirii mormintelor de incineraţie cu ardera secundară a vaselor 
taifalilor, trebuie să se admită că aceste triburi au pătruns în Muntenia mai timpuriu 
decît triburile goto-sarmate. În felul acesta ne putem explica şi deranjamentele mor
mintelor de incineraţie din regiunea de sud-sud-est a. necropolei de la Tîrgşor atri
buite de noi populaţiei locale şi, în parte, taifalilor timpurii . Aceste morminte sînt 
anterioare mormintelor de înhumaţie din secolul al IV-lea e.n., atribuite în bună 
măsură goto-sarmaţilor de mai tîrziu. 

Împrejurarea că în Moldova de mijloc lipsesc morminte taifalice (cu ardere 
secundară a vaselor) se poate explica prin !Weea că puterea carpică nu fusese încă 
distrusă în momentul în care o parte din triburile taifalilor şi ale sarmaţilor, coborîte 
de-a lungul Prutului au pătruns la Dunărea d.e Jos şi în Muntenia. 

La Tîrgşor, taifalii reprezentaţi de mormintele de incineraţie timpurii, cu arde
rea secundară a vaselor au convieţuit probabil cu populaţia dacilor liberi, de la. care 
au împrumutat o serie de elemente în cultura materială , ceramică, fibule, mărgele 
etc. Nu trebuie scăpat din vedere că şi populaţia locală împrumută o serie de obiceiuri, 
ca depunerea armamentului în morminte (M. l 6  ). Acest proces de convieţuire durează 
pînă în momentul pă trunderii triburilor care îşi înhumau morţii, reprezenta ţi în 
cea mai mare parte de vizigoţi. 

Datele arheologice sînt de natură să întărească ipoteza că vizigoţii aduc cu ei 
şi anumite elemente etnice aparţinînd taifalilor, care vor continua să -şi incinereze 
morţii după ritualul lor tradiţional. 

În încheiere, socotim necesar să amintim şi de informaţia din Ammianus Marce
llinus, din care reiese că valul lui Atanaric a fost fă cut de-a lungul 23, de-a curme
zişul 2' sau la marginea 25 ţ� rii taifalilor. 

Ştirea din textul citat poate fi interpretată cel mai bine numai dacă se ţine 
seama că taifalii au pă truns în Moldova de sud şi in Muntenia înaintea vizigoţilor. 
Prezenţa mai timpurie in aceste părţi a taifalilor şi sarmaţilor este oglindită şi de altă 
mărturie, din care reiese că goţii, încălca ţi de huni şi alani , au năvă lit peste taifali 
şi sarma.ţi 26• 

Datele arheologice de pînă acum dovedesc că taifalii au pătruns mai timpuriu 
la Dunărea de Jos decit vizigoţii, cu toate acestea. nu este exclus ca unele puncte -
- cheie să fi fost controlate de goţ.i încă de la mijlocul secolului al IV -lea e.n. 

22 C. Diculescu, op. cit. 
2s Istoria Romdniei, voi. 1, p. 696. 
21 G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Romd

nilor, voi. X I I I - X IV, Bucureşti, 1939, p. 77. 

26 R. Vulpe, Poieneşti, p. 504. 
28 Istoria Romdniei, I, p. 695 - 696 ; R. Vulpe, 

Poieneşli, p.  505. 
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Din acest punct de vedere, este interesant de urmărit şi itinerarul armatelor 
romane de sub conducerea. lui Valens în timpul cunoscutelor campanii purtate îm
potriva oştilor lui Atanaric. 

În prima campanie, Dunărea. este trecută în regiunea oraşului Olteniţa, de unde 
sînt urmărite cetele germanice. În a doua campanie, împăratul intenţionează să treacă 
Dunărea în regiunea Ilîrşovei, dar renunţă , datorită apelor mari şi, mai ales, ştirilor 
pe care le va fi procurat cu privire la retragerea armatei duşmane continuu înspre 
nord-nord-est. 

A treia campanie se desfăşoară prin nordul Dobrogii, pe la Isaccea, ţintindu-se, 
cum era şi firesc, lagă rul principal al puterii vizigote, situat în acea vreme încă pe 
linia Nistrului 27 •  

Rste mai mult ca sigur că vizigoţii îşi trimiteau detaşamente la Dunărea de 
Jos de pe bazele situate pe Nistru. Tn eforturile lor de a lovi pe romani, ei strîmto
rează treptat, dar continuu pe sarmaţi şi pe taifali, care se văd nevoiti să se retragă 
înspre zona deluroasă a Munteniei. 

R-a amintit că , la circa 150 m est de necropola din epoca migraţiilor, se întinde 
o bogată aşezare geto-dacică din epoca La Time. Pe baza datelor existente, se con
stată că această aşezare nu a fost contaminată cu elemente de cultură aparţinînd 
romanilor. 

Cucerirea romană a teritoriului tîrgşorean şi instaurarea unei puteri romane aici 
a avut loc de-abia după terminarea ră zboaielor daco-romane de la începutul seco
lului al II-lea e.n. 

Se ştie că romanii, pătrunşi în zona subcarpatică munteană cu prilejul luptelor 
purtate împotriva dacilor, au organizat din nevoi de apărare linia de castre Drajna 28 - 1\fălăeşti 29 - Tîrgşor. 

Materialul ceramic �i, în general, inventarul arheologic roman descoperit la 
Tîrgşor şi la Drajna nu pot fi datate mai tîrziu de primele două decenii ale secolului 
al II-lea e.n. Cea mai nouă monedă romană de la Drajna datează din vremea împă
ratului Traian 30• La Tîrgşor, cea mai nouă monedă descoperită pînă acum nu depă
şeşte de asemenea domnia împăratului Traian. Ocupaţia romană în aceste regiuni 
încetează , se pare, în vremea lui Hadrian 31• Pără sirea teritoriilor despre care este 
vorba a fost făcută , probabil, sub presiunea da-cilor liberi. La acţiunea de înlăturare 
a romanilor nu este exclus să fi contribuit şi sarmaţii. O serie de descoperiri recente, 
permit să se postuleze ideea că aceştia au început să se infiltreze în cîmpia munteană 
încă din secolul al II-lea e.n. 32• Despre o eventuală pătrundere a sarmaţilor in zona. 
deluroasă a Munteniei încă din secolul al II-lea. e.n. nu există deocamdată nici o 
dovadă arheologică . În schimb, se poate susţine cu certitudine că în secolul al III-lea. 
e.n. sarmaţii atinseseră această regiune. La Tîrgşor, în afara necropolei sarmatice, 
s-au descoperit o serie de podoabe şi obiecte sarmatice în cuprinsul unor gropi aparţi
nînd populaţiei băştinaşe din secolul al III-lea e.n. ; aşadar, este probabil că în această 
perioadă să se fi stabilit între sarmaţi şi populaţia locală unele legături şi schimburi 
de genul celor care au avut loc pe teritoriul Moldovei între carpi şi sarmaţi . 

27 Ammianus Marcellinus, XXXI/3, 4 - 7. 
28 Gh. Ştefan, Le camp romain de Drajna de 

Sus (dt!parlemenl de Prahova) in Dacia, X I - X II,  
1 945 - 1947, p. 1 1 5 - 1 47. 

28 Gr. Florescu şi Expectatus Bujor, Sdptllurile 
arheologice de la Mdldieşli, in SCIV, nr. VI, 1955, 

1 - 2, p.  271 - 277. 
ao Gh. Ştefan, op. cit., p. 138- 140. 
8 1 Istoria Romdniei, voi. 1, p. 431 .  , 
32 Pe baza descoperirilor din raionul Olteniţa, 

Sebastian Morintz ajunge Ia o astfel de concluzie. 
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De curînd, această ipoteză şi-a găsit confirmarea şi într-o aşezare de la Bucov, 
înăuntrul căreia, alături de elementele de cultură materială aparţinînd localnicilor, 
există şi unele care sînt de atribuit sarmaţilor 33• Tot aici au fost reperate şi urmele 
unei necropole sarmatice 34• 

Descoperirea la Tîrgşor a unui cimitir sarmatic plan 35 relativ întins ne permite 
să presupunem că populaţia care s-a înmormîntat la mijlocul secolului al III-lea e.n . ,  
renunţînd în parte la.  viaţa nomadă , era pe cale de sedentarizare. Sarmaţii , prin 
excelenţă crescători de vite, după ce s-au stabilit la Tîrgşor, probabil că au început 
si'i penduleze în regiunile înconjurătoare, în cuprinsul cărora. işi creşteau turmele. 

Acolo unde există morminte sarmatice in tumuli ( înmormîntări secundare),  
ca Smeieni, r. Buzău, Tecuci şi altele, s-ar putea să avem de-a face cu cete sarmatice 
sosite recent din stepele nord-pontice. Aceste triburi la mijlocul secolului al III-lea 
e.n. nu se fixaseră nici măcar temporar şi, în consecinţă , nu apucaseră să intre în 
contact cu populaţia băştiuaşă decît foarte sporadic. 

În etapa aceasta a cercetărilor este greu de studiat raportul dintre populaţia 
băştinaşă (cultura Chilia-Militari) şi ultimele valuri sarmatice pătrunse în Muntenia. 
De pătrunderea acestui val sarmatic şi de încetarea in parte a aşezărilor băşti
naşe din cîmpie se leagă, credem şi întreruperea circulaţiei monetare în cmsul 
secolului al III-lea e.n. 

Acest eveniment a fost însă precedat, în cursul secolului al III-lea e.n., în vestul 
şi nord-estul Munteniei, de o slăbire a puterii elementelor sarmatice timpurii. Această 
slăbire, care a căpătat proporţiile unei adevărate crize economice şi politice, reiese 
mai ales din studierea monumentelor sarmatice. Criza la care ne referim se datoreşte 
în mare măsură presiunii exercitate de carpii din Moldova, ale căror elemente de 
cultur;t materială datate în a doua jumătate a secolului al III-lea e.n. sînt întîlnite 
în estul şi centrul Munteniei. 

În aceeaşi vreme începe să se agite şi populaţia dacilor liberi din vestul şi 
nordul Munteniei. Creşterea forţei politice a triburilor dacilor liberi din vestul şi 
nordul Munteniei se datoreşte, fireşte, unei etape noi de dezvoltare economico-socială. 
Acum, aceştia încep să extindă teritoriile folosite pentru agricultură în dauna celor 
rezervate pentru păşunat, fapt care a avut drept urmare, pe de o parte, slăbirea 
puterii economice a triburilor sarmatice timpurii, iar pe de altă parte obligarea aces
tora să-şi însuşească, parţial măcar, cultura materială a populaţiei autohtone. 

Procesul de extindere a teritoriilor pentru agricultură în nord-vestul Munteniei 
este stînjenit de pătrunderea ultimului val sarmatic, care a uşurat şi infiltrarea dinspre 
nord-nord-est a purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

În estul şi centrul Munteniei, purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş 
au pătruns într-o regiune cu o populaţie sarmatică mai compactă, îngroşată de rîn
durile triburilor sarmatice din ultimele valuri venite din stepele nord-pontice. În 
treacăt amintim că şi aceste deplasări au fost cauzate tot de presiunile cerneahovie
nilor. 

Existenţa unei populaţii sarmatice pe linia Dunării mai compacte decît în restul 
teritoriului muntean se poate judeca şi în funcţie de mormintele de tradiţie rituală 
sarmatică din necropolele de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş. În timp ce în necro
polele din cîmpie sînt mai numeroase asemenea morminte, mormintele de incineraţie 

'aa Informaţii p rimite de Ia l\1. Comşa, 
3' Informaţii primite de la Gh. Bichir. 
35 Reamintim că necropola sarmatică de la 

Tlrgşor se Intinde cu mult Inspre nord-nord-est, 
iar limitele ei nu au fost tncă precizate. 
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sînt mai rar întîlnite, spre deosebire de Tîrgşor şi în general de zona deluroasă, unde 
mormintele de incineraţie sînt relativ numeroase. Aceasta. se explică prin aceea că, 
în nord-vestul Munteniei, purtătorii culturii Cerneahov-Sînta.na de Mureş au găsit 
o populaţie locală sedentarizată. mai compactă. În asemenea condiţii, se înţelege că 
populaţia. locală, participînd activ la îngroşarea rîndurilor purtătorilor culturii Cer
neahov, îşi va fi adus din plin contribuţia sa la îmbogăţirea culturii Oerneahov
Sîntana de Mureş. 

Criza sarmatică din Muntenia, începută o dată cu creşterea puterii economice 
şi militare a populaţiei locale, se va încheia în momentul pătrunderii în aceste teritorii 
a purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

Dovezile de pînă acum duc la concluzia că purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana 
de Mureş pătrund în regiunile din nord-vestul Munteniei în valuri succesive, din 
teritorii sau regiuni diferite. 

Pătrunderea în valmi succesive a purtătorilor culturii Cerneahov-Sîntana de 
Mureş nu reprezintă altceva decît efectul mişcă.rilor de triburi din regiunile nord-nord
estice. Aceste mişcări se datoresc în principal unor cauze internE', provocate de dezvol
tarea economico-soeială a unora dintre triburi în dauna altora. La toate acestea 
contribuie într-o măsură destul de însemnată şi factorul extern. 

În vremea aceasta, în părţile de est ale stepelor din nordul pontic îşi fac 
apariţia hunii, primul popor turanic care pătrunde in Europa 36• Dar, pentru a da un 
răspuns la toate aceste probleme, este necesar să revenim asupra necropolei de la 
Tîrgşor, în vederea încadrării ei în cuprinsul monumentelor similare de pe teritoriul 
R .P .R. Fără a emite pretenţia că aici vom rezolva problemele complexe pe care le 
ridică această eultură, sîntem nevoiţi a face unele incursiuni şi asupra monumentelor 
situate în toată aria de răspîndire a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. Şi aceasta 
numai pentru motivul de a contribui la rezolvarea a.ntichităţilor de acest fel din 
regiunea în care se află situată necropola de care ne ocupăm . 

Pentru a defini căile pe care trebuie să mergem în cercetarea noastră, se cuvine 
înainte de toate să vedem care sînt monumentele mai importante de tip Cerneahov
Sîntana de Mureş din ţară. 

În Transilvania, cele mai reprezentative monumente se grupează pe cursul 
mijlociu al Mureşului. Aici se cunosc trei necropole mai importante şi cîteva aşezări 37 • 

Un alt centru mai populat de către purtătorii acestei culturi este regiunea de 
sud-est a Transilvaniei 38• In Crişana şi Banat nu se cunosc pîn ă in momentul de 
faţă descoperiri aparţinînd culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

În Moldova această cultură a fost documentată deocamdată în necropolele 
de la Izvoare 39, Erbiceni 40, Pietriş-Bîrlad 41, precum şi în numeroase aşezări, fapt 
care dovedeşte că în secolul al IV-lea e.n. cultura Cerneahov-Sîntana a cuprins întreg 
teritoriul provinciei 42 despre care este vorba. Aceeaşi afirmaţie este valabilă şi pen
tru Muntenia, cu excepţia zonei de la vest de. limesul transalutan. 

ae Istoria Romdniei, voi. I, p. 694 - 695. 
87 Ibidem, 1, p. 688. 
38 Cercetări de teren şi  săpături arheologice exe

cutate de Zoltan Szekely de la Muzeul din Sf. 
Gheorghe. 

38 Radu Vulpe, Izvoare. 
'0 Dan Teodoru şi Em. Zaharia, Sondajele 

de la Spinoasa şi Erbiceni, In Materiale, V I I I ; 
p. 35, vezi şi Emilia Zaharia şi Nicolae Zaharia, 
Un mormint din epoca migraţiilor la Erbiceni, 

16 - Tirgşor 

(r. Iaşi, reg. Iaşi), In Arheologia Moldovei, I, 
1 96 1 ,  p. 2 1 1 ; 

u N. Zaharia, Em. Zaharia şi V. Palade, Son
dajul din necropola de la Inceputul epocii migra/iilor 
de la Pietriş, In Materiale, V I I I, p. 591 . 

u Pe teritoriul Moldovei, Intre Prut şi Carpaţi, 
au fost depistate numeroase aşezări de către Nicolae 
Zaharia. Acestea sint In curs de publicare sub forma 
unui repertoriu.  
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După unii cercetători, monumente izolate ale culturii Cerneahov-Sîntana 
apar şi pe teritoriul Olteniei 43 şi în Dobrogea, ca infiltrări 44• 

Necropolele de tip Cerneahov-Sîntana din ţara noastră pot fi împărţite după 
riturile care le caracterizează în două mari categorii. Din prima categorie fac parte 
cimitirele care au numai morminte de înhumaţie ca : Sîntana de Mureş 45, Tg. Mureş 46, 
Palatca 47 şi Izvoare 48 • A doua categorie, mai des întîlnită şi răspîndită pe spaţii 
mai largi, este reprezentată de cimitire mixte formate din înhumaţi şi incineraţi. 

Cele mai cunoscute necropole din această categorie din Moldova sînt cele de 
la Erbiceni, Pietriş-Bîrlad, iar în Muntenia cele de la Oinac 49, Spanţov 60 şi Tîrgşor. 

Pînă nu de mult s-a crezut că mai există şi o a treia categorie, reprezentată de 
cimitirul de la Olteni 61, caracterizat numai prin morminte de incineraţie. Acest cimi
tir se dovedea a fi unic în aria culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. Cerceta rile 
recente reluate în această necropolă au dovedit că , alături de incineraţi, au fost 
descoperite şi morminte de înhumaţi 62 • 

Purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana pătrund în Transilvania dinspre est către 
mijlocul secolului al IV-lea e.n. 6 l .  De menţionat că ei au ocupat numai jumătatea 
răsăriteană a acestei provincii, pentru că cealaltă jumătate, după părăsireaDaciei, 
era deja ocupată de dacii liberi din vest (cultura Sîntana-Arad) 64 care mai tîrziu, 
laolaltă cu populaţia locală , vor dezvolta cultura Cip�u-Gîrle 6S, contemporană cul
turii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

48 Istoria Romdniei, voi. 1, p. 688. 
44 După informaţiile primite de la Petre Au

relian, morminte cu vase cenuşii In secolul al IV-lea 
e.n. au apărut In necropola romană de la Piatra
Frecă ţei. Grupul de morminte cu vase cenuşii de 
la Piatra-Frecăţei poate fi pus In legătură cu 
elementele barbare trecute In armata romană de 
pe limes. Aceste contingente de luptători vor mai 
fi păstrat in inventar şi rit unele tradiţii ale 
culturii lor. 

45 Kovăcs Istvăn, op. cit., In Dolg., Cluj, I I I, 
1912 .  

46 Kovăcs Istvăn, Do/g., Cluj, V I, 1 91 5, p.  
225 - 229. 

'7 M. Macrea, Săpălurile de la Pa/alea, pl. Mo
ciu, jud. Cluj, In SCIV, 1 949, p. 1 10. 

48 Radu Vulpe, Izvoare. 
48 I. Andrieşescu, In RPAN, I, 1 937, pl. 

XXXI - XXXV I ; săpăturile de la Oinac au fost 
reluate In 1 960 de către D. Berciu.  

�o Bucur Mitrea, Şanlieru/ Spantov, In SCIV, 
an IV, 1 953 nr.  1 - 2, p. 228 - 237. 

51 C. Preda, op. cii., In SCIV, X, 2, p. 356 -
- 369. 62 Vezi Gh. Diaconu, Probleme . . . , p .  286, n. 3. 

58 Gh. Diaconu, op. cit., p.  65 ; Vezi şi Istoria 
Romdniei, voi. 1, p. 690 : vezi şi M. A. Tihanova, 
In S.A.,  1 957, 4, p.  1 90. Necropolele Cerneahov
Sintana din Transilvania pot fi datate mai tirziu 
Intrucit aici apar fibulele cu disc care pot fi plasate 
după anul 350 e.n. Pe de altă parte necropolele de 
aici au In cuprinsul lor foarte puţină ceramică 
lucrată cu mina. Necropolele Cerneahov-Sintana 
din Transilvania se Inscriu ca fiind mai tirzii, 
deoarece plni1 In prezent au fost descoperite In 
cuprinsul lor numai morminte de lnhumaţie, 

fapt care caracterizează necropolele tirzii aparţinînd 
acestei culturi. Mormintul de incineraţie de la 
I.echinţa de Mureş, publicat de E. Beninger, 
nu poate fi luat In consideraţie In judecarea pro
blemei la care ne referim. ln legă tură cu acesta, 
amintim că nu cunoaştem In cuprinsul culturii 
Cerneahov- Slntana mormint de incineraţie cu 
vase nearse secundar al cărui inventar să fi fost 
format din trei vase Intregi. Faptul că necropolele 
şi aşezările Cerneahov- Slntana din Transilvania 
sint tlrzli se poate judeca şi In functie de consta
tarea că atit castrele din estul Transilvaniei, cit 
şi aşezările urbane din centrul şi vestul Transil
vaniei nu se găsesc sub un nivel cultural Cerneahov 
-Sintana. Această constatare ne dă dreptul să 
socotim că, In momentul pătrunderii purtătorilor 
culturii Cerneahov - Slntana In Transilvania, cen
trele militare şi urbane din Dacia fuseseră părăsite 
şi distruse. Descoperirile de plnă acum ne lndrep
tă ţese să socotim că aşezările din timpul stăpînirii 
romane din Dacia au fost distruse de dacii liberi 
din vest şi nord şi de triburile carpice care pătrund 
dinspre Moldova. 

54 Egon Diirner, Ri:imerzeilliche dakische Brand
grăber aus Slnlana Arad, In Omaqiu lui Constantin 
Daicoviciu, p. 1 5 5 - 1 59. 

55 N. Vlassa, Săpăturile de la Cipău- Girle, In 
Materiale, in manuscris : Istoria Romdniei, voi. 1. 
p. 646, cu deosebirea că noi fixăm pătrunderea 
dacilor liberi din vest imediat după eliberarea 
Daciei. Tezaurele la care se face referirea marchează 
sflrşitul aşezării şi necropolei de la Cipău - Girle : 
D. Protase, Cimitirul de la Soporul de Clmpie ş i  
importanţa l u i  pentru problema persislenţei băştina
şilor In Dacia Romană, in Omagiu lui Constantin 
Daicoviciu, p. 462. 
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După cum se ştie, în Moldova şi Muntenia cultura Cerneahov-Sîntana este 
atestată încă de la începutul secolului al IV-lea e.n.,  deci mai devreme decît în Tran
silvania, dar după încetarea totală sau în parte a culturii carpice Poieneşti-Vîrtişcoi 
şi aceea a dacilor liberi din Muntenia (cultura Chilia-Militari) .  

Din cele relatate pe scurt, se poate vedea că monumentele culturii Cerneahov
Sîntana din Transilvania, Muntenia şi cele din Moldova dintre Prut şi Carpaţi nu au 
putut să existe paralel cu cele ale dacilor liberi şi cu cele sarmatice. La toate acestea 
trebuie adăugat că mormintele carpice şi sarmatice prezintă practici rituale deosebite 
de cele ale purtă torilor culturii Cerneahov-Sîntana şi conţin un inventar care, în 
general, poate fi datat mai devreme. 

Documentele arheologice de care dispunem pînă în momentul de faţă , coro
bora te cu rezultatele obţinute în cimitirul din faza a III-a de la Tîrgşor, ne îndrep
tăţesc să conchidem că purtătorii culturii Cerneahov-Sîntana pătrund pe teritoriul 
ţării noastre cu o c:ultură închegată , unitară şi cu practici riiuale bine contura te 
şi precizate, reprezentate de înhumări şi incinerări eu vase arse seeundar. După 
cum s-a arătat însă , o dată pătrunsă pe teritoriul ţării noastre, eultura Cerneahov
Sîntana de Mureş se va îmbogăţi eu forme culturale ale populaţiei autohtone, 
precum şi cu unele provincial-romane de la Dunărea de Jos. 

Dacă admitem că regiunile la care ne-am referit nu pot fi considerate ca centre 
genetice ale culturii Cerneahov-Sîntana, r&mîne să vedem unde s-a format şi din 
ce direcţie pă trunde la noi cultura pusă în discuţie. 

În ultima vreme, cercetătoarea sovietică M. A. Tihanova, ocupîndu-se de 
cultura Cerneahov, a delimitat cinci mari aspecte teritoriale 68, precum : cursul mijlociu 
al Niprului, pragurile Niprului, Volhinia, cursul superior al Nistrului şi România. 
Potrivit observaţiilor M. A. Tihanova, la Niprul mijlociu şi la pragurile Niprului nu 
apar elemente de datare mai timpurii şi nici culturi anterioare 67 care să formeze 
baza genetică a culturii Cerneahov în aceste părţi. În schimb, din cele relatate de 
M. A. Tihanova reiese că elemente databile de la sfîrşitul secolului al II-lea şi înce
putul secolului al III-lea pot fi surprinse în varianta de la cursul superior al Nistru
lui 68• După cum se ştie, pe acest teritoriu se dezvoltaseră anterior culturile Pşevorsk 
şi Lipiţa. ln ultimul timp, cîţiva cercetători sovietici şi-au însuşit una din părerile 
lui A. A. Spiţin 69, care a vă zut la vremea sa că intre cultura Cerneahov şi cultura 
Pşevorsk există legături, în sensul că anumite elemente culturale din cultura Pşevorsk 
se regăsesc în cultura Cerneahov. Totodată trebuie arătat că o parte din cerce
tătorii amintiţi au identificat şi unele elemente ale culturii Lipiţa 60 transmise în 
cultura Cerneahov. 

6' M. A. Tihanova, op. cit., p. 132 - 142. 
67 După cele ce constată M. A. Tihanova, aici 

lipsesc fibulele cu portagrafă lnaltă şi alte elemente 
de datare mai timpurie vezi M. A. Tihanova, 
ibidem, p.  1 74.  In legătură cu culturile premergă . 
toare, autoarea subliniază că monumentele din 
cultura Zarubineţ nu coincid teritorial şi nu au fosl 
surprinse suprapuneri ; (ibidem, p. 171 ). 

58 Aici se Intilnesc fibule cu aşa-numita port
agrafă lată sau lnaltă, printre care şi fibula cu capul 
in forma unei păsări de apă (ibidem, p. 123). La 
p. 1 79 au toarea stăruie asupra observaţiilor cu 
privire la monumentele culturii Lipiţa care au 
precedat pe cele din cultura Cerneahov şi  care au 
transmis acesteia din urmă numeroase elemente. 

58 A. A. Spiţin, op. cit., In S.A.,  X, p. 69 ; 
E. A. Simonovici, op. cit., In S.A. ,  XXIX- XXX, 
1 959, p. 107, nota 67 ; M. A. Tihanova, op. cit., 
p. 1 76, nota 5. Ea Il citează pe A. A. Spiţin, In 
sensul că acesta a susţinut Intotdeauna că "rădă· 
cinile culturii Cerneahov trebuie căutate Inspre 
vest". Pentru elementele Pşevorsk ln cimitire 
Cerneahov mai apropiate pe teritoriul R.P.R., vezi 
G. B. Feodorov, op. cii., Chişină u, 1 960, p. 229 -
230 ; ibidem, In M. I.A. ,  89, Moscova, 1 960, 
tabl.  19/3, 4,  5, 6 şi fig. 14/4.  

8 0  E. A. Simonovici, op.  cii . ,  p.  96,  fig. 5/7.  
Simonovici precizează că astfel de vase au fost 
găsite la Kamenka şi Lukavrubleveţkaia ; M. A. 
Tihanova, op. cii. 
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Ţinînd seama de împrejurarea că în varianta de la Nistru monumentele culturii 
Cerneahov sînt mai timpurii şi că ele se dezvoltă aici pe fondul culturilor Pşevorsk 
şi Lipiţa, care au precedat-o, socotim că teritoriul de formare al culturii Cerneahov
Sîntana de Mureş poate fi fixat în aceste părţi. 

După părerea noastră, aici şi pentru prima dată apar formele ceramice carac
teristice culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. Trebuie arătat că , în ce priveşte 
ceramica lucrată cu mîna, elementele Pşevorsk şi Lipiţa îşi vor păstra individuali
tatea ; în schimb, în ceramica lucrată la roată pătrund şi se afirmă u serie de forme 
provincial-romane, însuşite de purtătorii culturii Pşevorsk în regiunile din vest o 
dată cu elementele celtice 61 şi de către purtătorii culturii Lipiţa, care au preluat la 
origine forme romane de la Dunărea de Jos şi din Dacia. 

Toate aceste forme şi întregul fond cultural va fi îmbogăţit ceva mai tîrziu 
în părţile răsăritene prin fondul cultural sarmatic 62 şi cel provincial-roman 63, pro
venit din centrele de pe ţărmul nord-pontic. 

În regiunile din nord şi nord-est pot fi surprinse pentru prima dată o serie de 
obiecte de uz larg şi de podoabe, vehiculate şi răspîndite 64 în marea arie de dezvol
tare a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

în ce priveşte practicile rituale, trebuie arătat că în cultura Pşevorsk şi în cul
tura Llpiţa au fost folosite cimitirele de incineraţie şi, în mai mică măsură, cele de 
înhumaţie. În cultura Cerneahov-Sîntana de Mureş vor fi menţinute ambele rituri, 
dar înhumaţia va predomina in unele regiuni, datorită elementelor gotice care s-au 
suprapus şi a celor sarmatice care au fost asimilate. 

În rîndul incineraţiilor surprindem două categorii de înmormîntări, şi anume : 
incinerarea în urne nearse secundar, caracteristică triburilor Lipiţa, şi incinerarea cu 
vase arse secundar, specifică triburilor Pşevorsk. Trebuie făcută însă precizarea că 
nu ne aflăm în faţ,a unui rit practicat de triburile Pşevorsk din regiunea Poznan, 
cunoscute prin cimitirele de la Sadoviu 65, Konin 66, Wymslowo 67 şi Slopanowo 68 • 

Procesul de convieţuire a triburilor răsăritene Pşevorsk cu triburile Lipiţa a 
început timpuriu în părţile nordice. El este ilustrat prin descoperirile din aşezările 
şi cimitirele din regiunea Liovului, ca Zvenigorod, Bolotnoe 69 şi mai, la sud de pildă 
aşezarea de la Nezvisko 70• El era aproape închegat în momentul desprinderii goţilor 

81 Pentru ceramica romană, vezi Bonifacy 
Zielonka, Cmentarzysko z okresu cesarstwa rzyms
kiego w Lachmirowicach, t.X, ·  in Przeg Arch.,  
fig. 7/1 ,  iar pentru cele celtice avem in vedere, in 
primul rind, paharele din lut din cultura Pşevorsk 
care sint ornamentale prin linii incizate punctate. 

82 M. A. Tihanova, op. cit. (varianta de pe 
cursul mijlociu al Niprului). 

83 M.  A. Tihanova, op. cit (varianta de la 
pragurile Niprului). 

84 Ilustrative in acest sens sint vasele castron 
cu trei torţi in formă de X, caracteristice culturii 
Pşevorsk ; E. V.  Simonovicl, op . cit., in S . A . ,  
XXIV, 1 955. Cimitirul de la Kamenka, M.  39, 
fig. 41, şi  M. 6, fig. 8/11 ,  nota 1. Printre celelalte 
obiecte merită a fi menţionate : fragmentul unui 
pinten din fier, fig. 13/10, şi  piepteni cu apucă
toarea in formă de clopot, fig. 1 4/7, care, 
după părerea noastră, au fost folosiţi mai timpuriu 
de populaţiile nordice. 

85 Stanislaw Janosz, op. cit., in Fontes Archaeo
logici Posnaniens, V, 1 954, p. 1 42 - 1 6 1 .  

88 Bogdan Kostrzewski, op. cit., in Przeg Arch., 
VII,  Poznan, 1"947. 

87 Stanislaw Janosz, op. cit., in Fontes Praehis
torici, I I, 1 96.1 p. 1 - 284. 

88 Kryslyna Przewozna, op. cit., in Fontes 
Archaeologici Posnaniens, V, 1 954. 

89 I .  K. Sveşnikov, MoaU.!!bHUI>U .!!UnUlf�>oii 
�>YAbmyp&l 6 Jl&BoBc�>oii o6o��acmu, in KS, 68, 1 957. 
p. 63 - 74. I. K. Sveşnikov atribuie cimitirele cultu
rii Lipiţa, in timp ce E. A. Simonovici le  atribuie 
culturii Pşevorsk, op. cit., in S.A.,  XXIX - XXX, 
1 959, p. 106, cu toate că la p.  93 admite prezenţa 
unor elemente Lipiţa. După părerea noastră In 
cazul cimitirelor de Ia Zvenigorod şi Bolotnoe 
avem de-a face cu lnmormlntări ale unor triburi 
Lipiţa şi Pşevorsk care au convieţuit. Pentru 
elemente Pşevorsk, vezi la Sveşnikov, op. cit., 
fig. 21/13 ; 21 /6, 22/2 etc., iar pentru elementele 
Lipiţa, fig. 22/10, 25 etc. 

70 G. I. Smirnova, lli8cym�>u 8oc.l!i8:HCenb Bep
xnix wapiB neaBUC&�>oao noceAeHU!t, i n  Mamepia
.!!U i 8oMi8:HCeHU!t aapxeo.l!oaii llpu"apnammJt l 
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de la Marea Baltică, care au coborît din aceste părţi cu o cultură materială inferioară 71 

faţă de aceea a populaţiei care desăvîrşea contopirea dintre cultura Lipiţa şi aceea a 
triburilor răsăritene din cultura Pşevorsk. Nu este mai puţin adevărat însă că , dato
rită goţilor şi o dată cu ei, o parte din această populaţie va pătrunde înspre răsărit. 
Migrarea populaţiei la care ne referim din regiunea Carpaţilor Păduroşi şi izvoarele 
Nistrului înspre răsărit se poate explica dacă ţinem seama că atît ea, cît şi goţii nu 
puteau coborî inspre sud-vest, deoarece Dacia era ocupată încă de romani. La sud-est 
în Moldova nu putea pătrunde, fiindcă aceste regiuni erau stăpînite de triburile 
carpice, iar stepa era ocupată de sarmaţi. 

Pătrunderea unor elemente culturale dinspre vest înspre est, ca ceramica 
lucrată cu mîna care a fost unsă în mod special cu un strat de lut subţire72, cuţitele 
curbate 73, pandantivele în formă de căldăruşă 74 şi o serie de alte elemente depistate 
de cercetătorii sovietici, poate fi explicată numai in felul acesta. 

După părerea noastră , toate aceste elemente, şi mai ales incinerarea cu arderea 
secundară 76 a vaselor, au fost difuzate înspre răsărit de continuatorii tradiţiilor cul
turii Pşevorsk din cultura Cerneahov. În schimb, prezenţa altor forme ceramice 
lucrate cu mîna şi obiceiul incinerării în urne cu capace nearse secundar nu poate fi 
pus, în părţile răsăritene, decît pe seama continuatorilor tradiţiilor culturii Lipiţa. 
Este drept însă că acestea. din urmă sînt mai puţin frecvente în părţile răsăritene ale 
culturii Cerneahov. Ele se dovedesc a fi mai pronunţate în regiunile lor de baştină, 
cursul superior şi de mijloc al Nistrului. Aşa este şi firesc. Admiţînd că zona de naş
tere a culturii Cerneahov-Sîntana de Mureş este constituită în parte şi de regiunea 
în care se dezvoltase anterior cultura Lipiţa , în mod necesar se naşte întrebarea : 
care a fost zona de contact între cultura Cerneahov şi cea carpică ? 

Bo.rr,uni , KHiB, 1 959,  BHIIYCH2 .  Materialul ceramic 
din nivelul Lipiţa de la Nezvisko a fost studiat ln 
funcţie de materialul din staţiunea eponimă Lipiţa 
şi este datat ln secolele 1- II e.n. Se fac referiri la 
lucrarea lui  M. 1. Smiszko, op. cit. Pe baza a 1 6  
fragmente de buze de  amfore descoperite ln nivelul 
menţionat, stratul de cultură materială de tip Li
piţa de la Nezvisko este datat plnă spre Inceputul 
secolului al I I I-lea e.n. (p. 93). La p.  93 se arată ln 
continuare că materialele Cerneahov, ca şi cele de 
tip Lipiţa, sînt concentrate In orizontul inferior al 
cernoziomului, la adincimea de 0,80 - 1,4 m. Ori
zontului Cerneahov li sint atribuite gropile : 16, 
20 - 22, 31, 32, 40, 41, 44 şi locuinţa-semibordei 
1 7, fig. 2, 3.  In perioada slavă a fost distrusă 
parţial locuinţa cerneahoviană. Aceasta avea circa 
10 m3 şi două vetre, una In centru şi alta In colţ. 
In gropile menţionate, precum şi In locuinţă, a 
fost descoperită ceramică lucrată la roată, fusaiole 
şi două fibule, una cu piciorul Inalt şi alta cu 
piciorul Intors pe dedesubt (fig. 6/8). La p.  94 se 
arată că ceramica lucrată cu mina se aseamănă cu 
aceea a orizontului Lipiţa. După fibule şi amforele 
de import, complexul de la Nezvisko este datat In 
secolele I I I - IV e.n. La p.  95 autoarea menţio
nează că In anul 1954, printre materialele din seco
lele 1 - IV e.n. de la Nezvisko, au apărut şi unele de 
tip Pşevorsk. In anii 1 956 - 1 957 au fost descoperite 
citeva gropi (2,9) şi două bordeie (7 şi 9) cu 
materiale Pşevorsk. La p. 97 se arată că pe podeaua 
locuinţelor 7 şi 9 au fost găsite numeroase frag-

mente ceramice lucrate cu mina şi ceramică lucrată 
la roată. Tot aici au fost descoperite două vase 
lucrate la roată (cu profilul In forma literei S, 
unul din ele cu pîntecele carena t n.n. - Gh. D.), 
fig. 7, 2 şi 8 .  După formă şi tehnică de execuţie, 
aceste vase anunţă pe cele din cultura Cerneahov. 
Autoarea datează majoritatea ceramicii lucrate 
cu mina In funcţie de cimitirul de la Konin 
R.P. Polonia. Pentru determinarea nivelului Pşe
vorsk de aici, este folosită o amforă, fig. 7/4 (seco
lele III- IV e.n.) şi o fibulă din argint, pe care 
Smirnova o datează In secolul al I I I-lea e.n. 

71 Istoria Romdniei, voi. I, p.  687. 
73 M. A. Tihanova, op. cit., p. 1 74 - 1 75. 
7B 1. V. Kuharenko, op. cit . ,  In S.A. ; XXII, 

1955, pl. IV/23 . 
74 Ibidem, pl. 1 1 1/6, 28, 23 etc. Aceste podoabe 

sint frecvente in cimitirele şi aşezările Pşevorsk 
(vezi mai sus necropolele citate de noi din regiunea 
Poznan). Pandantivele In formă de căldăruşă apar 
şi In mormintele carpice de la Poieneşti şi Pădureni. 
Acest gen de podoabe, alături de obiceiul de a 
purta cite două fibule, a fost preluat In regiunile 
nordice, unde carpi i  au fost In contact cu triburile 
Pşevorsk plnă la desprinderea lor din aceste părţi. 

76 Fenomenul arderii secundare a vaselor In 
cimitirele din cultura Cerneahov a fost sesizat in 
părţile răsăritene, dar fără a-i fi explicată originea. 
Vezi I.V. Kuharenko, op. cit., p. 1 52, pentru cimi
tirul de la Privolnoe, şi E.A. Simonovici, op. cit., 
p. 307- 308, pentru necropola de la Kamenka. 

Incheiere 
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Coroborînd observaţia că aşezările şi cimitirele de tip Poieneşti atribuite 
carpilor nu sînt documentate, pînă în momentul de faţă , în regiunea de dincolo de 
Prut cu observaţia că acolo în aceeaşi vreme exista 76 cultura Cerneahov-Sîntana, 
putem presupune cu destul temei că zona de contact 77 între aceste două culturi o 
forma Prutul. 

Documentele arheologice de care dispunem exclud, după cum ară tam, posibili
tatea contemporaneită ţii celor două culturi pe teritoriul Moldovei dintre Prut şi 
Carpaţi. 

Pe baza acestor precizări, am putea adăuga că pătrunderea culturii Cerneahov
Sîntana pe teritoriul dintre Prut şi Carpaţi se petrece într-un moment în care aşezările 
şi cimitirele carpice încetează de a mai exista. Sîntem, de altfel, în vremea cînd rolul 
principal al atacurilor la Dunărea de Jos este preluat de triburile gotice. Acest 
moment coincide şi cu inceputul perioadei de maximă înflorire a culturii Cerneahov
Sîntana. Cultura materială avansată a populaţiei din secolul al IV-lea e.n. a putut 
să se dezvolte pe teritorii aşa de largi datorită unei baze social-economice solide, 
generate în primul rînd de dezvoltarea agriculturii şi creşterii vitelor. Acest proces 
a fost o urmare directă a dezvoltării meşteşugurilor, şi în special a meşteşugului 
prelucrării uneltelor de fier. 

Condiţiile enunţate mai sus au creat şi posibilitatea unor schimburi largi în 
cuprinsul vastului teritoriu pe care 1-au ocupat făuritorii şi purtătorii culturii Cer
neahov-Sîntana. 

Încheind lucrarea de faţă , sîntem obligaţi a rezuma unele concluzii care s-au 
deta.şat din discutarea materialului şi problemelor atinse in legătură cu necropola 
complexă de la Tirgşor. 

În primul rînd, se impune a se atrage atenţia că, la Tîrgşor, cimitirul din faza 
I aparţine exclusiv populaţiei sarmatice şi că el datează de la jumătatea secolului al 
III-lea e.n. 

Necropola din faza a 11-a, caracterizată prin morminte de incineraţie, datează 
de la sfîrşitul secolului al III-lea e.n. şi începutul secolului al IV-lea e.n. Inventarul 
arheologic şi ritul practicat în această necropolă ne determină să identificăm un nou 
aspect al culturii materiale a populaţiei autohtone din Muntenia. Întrucît materialul 
ceramic este mai evoluat decit acela al culturii Chilia, propunem denumirea de aspectul 
Ohilia- Tîrgşor pentru grupul de morminte din faza a Il-a de la Tirgşor. 

Cimitirul din faza a III-a, încadrat în aria mare a culturii Cerneahov-Sîntana 
de Mureş, se datează în secolul al IV-lea e.n. 

S-a subliniat de nenumă rate ori că în cuprinsul mormintelor de incineraţie 
(faza a III-a A)  au fost deosebite morminte cu vasele nearse secundar şi morminte 
cu vasele arse secundar. 

7& Afirmaţia noastră se sprij ină, In primul rind, 
pe constatările cercetătoarei M. A. Tihanova, 
care a găsit elemente de datare mai timpurii pentru 
varianta de la Nistru. ln al doilea rind, avem In 
vedere o serie de materiale databile In secolul al 
III-lea e.n. din cimitirul de la Budeşti, cercetat de 
E.A. Rikman, op. cit . ,  In S.A.,  1 958, 1, p. 1 93 ,  
fig. 2 / 1 ,  unde este reprezentată o fibulă rombică 
cu email, contemporană şi identică cu cea din 
cimitirul de la Poieneşti-Vaslui. Acelaşi cercetător 
menţionează, la p. 1 92, descoperirea pandantivelor 
din fier In formă de căldăruşă care datează de 

asemenea din secolul al I I I-lea e.n. La p. 1 99, 
E.A. Rikman datează cimitirul de la Budeşti In 
secolele I I I - IV e.n. şi susţine că materialul  şi 
inventarul de aici este asemănător cu cel din cimi
tirele de la Kamenka şi Gavrilovka. 

77 La Inceput, Intre aşezările carpice şi cele din 
cultura Cerneahov vor mai fi existat şi enclave 
sau grupuri sarmatice ca cele de la Bocani, care 
şi-au lnsuşit elemente culturale pe de o parte de la 
carpi, iar pe de altă parte de la purtătorii culturii 
Cerneahov. Aceştia din urmă lnsă au asimilat cul
tural grupurile r!t zleţe de sarmaţ i .  
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Întrucît mormintele de incineraţie cu vasele nearse secundar atribuite popula
ţiei autohtone au fost reperate şi studiate pentru prima dată la Tîrgşor şi, recent, 
la Gheră seni-Buzău, propunem pentru identificarea lor în viitor denumirea de aspectul 
Tîrgşor-Gherăseni. 

În ce priveşte mormintele de incineraţie cu vasele arse secundar, propunem 
denumirea de aspectul Tîrgşor-Olteni. Aceste morminte aparţin probabil taifalilor şi 
au fost atribuite greşit populaţiei locale pe baza cercetărilor de la Olteni . 

Fazele IIIB şi IIIC (morminte de înhumaţie cu inventar sau fără inventar) 
trebuie atribuite componentei goto-sarmatice. Acest grup de morminte poate fi iden
tificat,  pentru cercetările viitoare din cuprinsul necropolelor complexe, sub denumirea 
de aspectul Sînt ana de M ureş- Tîrgşor. 

Populaţia băştinaşă identificată în cuprinsul necropolelor de la Tîrgşor şi Ghe
răseni continuă să vieţuiască în regiunea subcarpatică munteană după evacuarea 
acestor teritorii de către populaţiile germanice (goţi şi taifaJi) .  

Recent, la Tîrgşor au fost descoperite două aşeză ri bă ştinaşe, care sînt în curs 
de cercetare. Prima aşezare datează din secolele V -VI e.n., iar a doua din secolele 
VI -VII e.n. 

În cuprinsul aşezărilor amintite, deocamdată nu există nici un element ger
manie. Dimpotrivă, în prima aşezare, elementele de cultură materială sînt legate 
mai strîns de cultura materială a dacilor liberi ( tradiţii La Tt'me) ,  pe cînd în aşeza
rea din nivelul următor surprindem manifestări puternice ale culturii da.co-romane. 

Incheiere 
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Morminte de lnhumaţie in situ. 

Morminte de lnhumaţie in situ. 
Bordei hallstattian şi  mormintul 274. 
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Tîr g şor 
Ein Gra berfeld a u s  dem 3. u .  4. jh .  u .  Z. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

9 km stidwestlich der Stadt Ploieşti, rechts der Landstraile Ploieşti-Strejnicu
Tîrgşorul Vechi breitet sich eine umfangreiche, im Mittelalter unter dem urkundlichen 
Namen Tîrgşor oder Forum Novum bekannte Siedlung aus. 

Im Jahre 1956 begann das Archăologische Institut der' Akademie der RVR in 
Zusammenarbeit mit dem Geschichtlichen Museum der Stadt Ploieşti, die Uberreste 
des feudalen Tîrgşor zu erschliel3en. 

In zahlreichen Schnitten und Flăchengrabungen wurden in den Jahren 1956 -
1962 (Tafel I )  in Tîrgşor bedeutende Funde der Kulturen Criş, Boiau, Gumelniţa, 
Monteoru gemacht, sowie W ohnstătten aus der frii.hen Hallstat- und aus der spă
teren Eisenzeit (Latf>ne) freigelegt. Ebenso kamen noch Reste eines romischen Stein
pflasters, Hăuserfundamente und andere kennzeichnende Fundobjekte zum Vor
schein, die durch Mtinzen aus der Zeit der Kaiser N erva und Trajan datiert werden, 
sowie etwa 10 Ziegeln mit Stempeln der L.E.G. XI C .P.F. (Tafel VI/1 ,2) .  

Das Niveau der romischen Anlage wird von mehreren Gruben von Wohnstăt
ten des 3 .Jh. u.Z. und von Grăbern der beginnenden Volkerwanderungszeit durch
schnitten, die ins 3. und 4. Jh. u.Z. anzusetzen sind (Tafel II, III). 

Die Grăber aus dem 4.Jh. u.Z. wurden ihrerseits durch Wohnbauten aus dem 
5 .  und 6. Jh. u.Z . gestort, deren Keramik der bodenstăndigen Bevolkerung zuge
schrieben werden kann (Tafel IX).  

Aus dem 7.  - 8. Jh. stammt ein im stidlichen Abschnitt des Grăberfeldes 
entdecktes nomadisches Reitergrab, das wahrscheinlich awarischen Ursprungs ist 
( G. 104 bis) (Tafel II).  , 

Die frtihfeudale Epoche ist in Tîrgşor durch Wohngruben der Dridu-Kultur 
vertreten. Im Abschnitt II A (Tafel I )  wurde ein relativ ărmliches Siedlungsniveau 
angeschnitten, dessen Keramik typologisch die Verbindung zwischen der Keramik 
der Dridu-Kultur und d.er băuerlichen Topferkunst des 14.  Jh. herstellt. Es liegt 
liber jenem der Dridu-Kultur. Dartiber befindet sich eine Siedlungsschicht aus der 
Zeit des entfalteten Feudalismus, die durch Mtinzen aus der Zeit des Wojewoden 
Mircea des Alten năher bestimmt ist (14.  - 15 .Jh. ) .  

Die Zeit vom 16 .  bis zum 18.Jh.  ist  in Tîrgşor durch Steinbauten, Wohn
anlagen, Pflaster, Kirchen, Grăber usw. gut vertreten. 

Im Mittelpunkt der mittelalterlichen Siedlung, am linken Ufer des Leaota
Baches, wurde im 15 .Jh.  ein Ftirstenhof errichtet, der im Laufe der spăteren Jahrhun-
derte mehrfach erweitert und umgebaut worden ist. Gelegentlich dieser baulichen 1J3 
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Veranderungen fiihrten die feudalen Bauberren des 1 7  . . und 18. Jb. Planierungen 
durch, denen viele der obenerwabnten archaologiscben Uberreste zum Opfer fielen. 

DIE STRATIGRAPHIE. Das Graberfeld der Volkerwanderungszeit erstreckt sicb 
ostlich und siidostlicb der Umfassungsmauer des Fiirstenbofes von Tîrgşor (Tafel 1, 
II, III) .  Die Ausma13e dieses Graberfeldes konnten in ibrem Gesamtumfang bisber 
nocb nicht erfa13t werden, denn die Arbeiten an diesem Graberfeld sind nocb nicht 
beendet. Die Zahl der bis heute untersucbten Graber betragt 286. 

Die Beurteilung der stratigrapbiscben Verbaltnisse dieses Graberfeldes wird 
durcb den Umstand erscbwert, da13 die verscbiedenen Wobnscbicbten seit dem 4. 
Jh. Storungen verursacht haben, zum anderen durch die schon erwahnten Erd
einebnungen und -abtragungen. 

Es werden die Profila a.us den Kassetten 5 C und 6 C sowie dem Schnitt 1 A 10 
dargelegt (Tafel IV) .  Ein vom stratigraphischen Standpunkt aufschluflreicber und 
kennzeichnender Lagebefund wird an den Ergebnissen aus Kassette 6 C veranschau
licht, wo auch einige Falle von Uberlagerungen festgestellt wurden (Tafel CLXIX).  

In der westlicben Wand der Kassette 6 C wurden vier Grăber angescbnitten 
u.zw. : G.194 ; G. 199 ; G. 193 ; und G. 165 (Tafel IV/2 ) .  

Zwischen G. 194 und G. 199 befindet sich eine aus der romischen Zeit stammen
de Grube, die zum Teil von der Grube G. 185 durchschnitten wird (Tafel IV/2 ) .  
Die Grube G. 194 beginnt an der Grundflache eines in das 3 .  und 4. Jh.  u.Z.  an
zusetzenden Niveaus. Es wurde in der Mitte von einer zweiten Grube durchstoBen, 
die spateren Pliinderern zuzuscbreiben ist. In dieser Grube G. 194 befinden sich 
aus der Urgemeinschaft und aus der Romerzeit stammende Tonscherben . Die 
Untersucbung des Profils ergab, dal3 die Gruben G. 199 und G. 165 (obne Inventar) 
(Tafel IV/2 ) aus dem oberen Teil des aus dem 3 .  und 4. Jh. u.Z. stammenden Niveaus 
ausgehoben wurden. Dagegen ist die Grube von G. 193 (mit Inventar) von einer 
zwiscben dem Grabrmgsniveau von G. 194 und der der Graber G. 199 und G. 165 
liegenden Zwischenschicht mit Balken ausgegraben worden (Tafel IV/2 ). 

Am westlicben Profil der Kassette 5 C ist die stratigraphische Situation von 
G. 208 bemerkenswert, das sich als das alteste Grab erweist (3. Jh . u.Z . ) ,  sowie dia 
des Brandgrabes G. 158, dessen Grube unter dem Niveau der iibrigen Graber G.l55, 
G. 80, G. 197,  G. 157 und G. 208 liegt (Tafel IV/1 ) .  

Die aus der Untersucbung der dargelegten Profila sich ergebenden Folgerungen 
werden noch klarer, wenn dabei die stratigraphischen Beobachtungen des Graber
feldes in seiner Gesamtheit mitberiicksichtigt werden. In mehr als 50 v.H. der Ske
lettgraber des 4. Jh. u.Z. mit Grabbeigaben, fanden sich Leichenbrandreste neben 
Gefaflscherben, dia in der Hobe der Skelette oder darunter liegen . 

Diese Tatsache findet darin ihre Erklărung, dall ein Teil der Brandgraber von 
Skelettgrabern durchschnitten wird, die einem spateren Zeitraum entstammen. 

Von 286 in Tîrgşor aufgedeckten Grabern sind 36 von anderen iiberschnit.ten 
oder iiberlagert. Sie gliedern sich wie folgt : 

Gruppe 1. Skelettgrăber des 3 .  Jh. u.Z. ,  iiberlagert von Brand- und Skelett
grabern des 4. Jh. u.Z. ,  in 9 Fallen (Tafel II, III) .  

Gruppe II. Brandgraber des 4 .Jh.  u .Z.  durchschnitten von Skelettgrabern des 
gleichen 4.Jh. u.Z. (mit oder ohne Inventar), in 14 Fallen (Tafel II, III) .  In dieselbe · 
Gruppe gehtirt auch Brandgrab G. 178 mit nicbt sekundăr gebrannten Tongefa13en, 
das vom Brandgrab G. 174  mit sekundăr gebrannten TongefaBen durchschnitten 

134 worden ist (Ta.fel II, III ) .  

www.cimec.ro



Gru,ppe III -.A. Skelettgraber mit Inventar aus dem 4. Jh. u.Z. tiberlagert 
von Brandgrabern des gleichen 4 .Jh., in 4 Fallen (Tafel II, III) .  

- B. Skelettgraber mit Beigaben des 4.Jh.  u.Z. durchschnitten 
oder tiberlagert von Skelettgrabern mit Inventar des gleichen 4.Jh. u.Z. ,  in 4 
Fallen (Tafel II, III ) .  

- C. Skelettgraber mit Inventar des 4 .Jh. u.Z.  durchschnitten 
oder tiberlagert von Skelettgrabern ohne Beigaben des gleichen 4.Jh. u. Z . ,  in 4 
Fallen (Tafel II, III ) .  

Die tl"berftihrung der dargestellten Profila und die wahrend der Untersuchung 
der tiberlagerten und ciurchschnittenen Graber gemachten Feststellungen ftihren zum 
Ergebnis, daB es sich bei dem Graberfeld von Tîrgşor um zwei verschiedene Phasen 
der Bestattung handelt : Die erste - die der Gruppe I entspricht - umfaBt sarma
tische Graber aus dem 3 .  Jh. u.Z. ,  eine zweite - den Gruppen II und III entspre
chend - enthalt dem Typus Tscherneachow-Sîntana de Mureş angehorende 
Brand- und Skelettgraber des 4 .  Jh. u.Z. 

Zwischen diese beiden Phasen schiebt sich chronologisch die 2 .  Phase der vom 
Ende des 3. und vom Beginn des 4. Jh. u.Z. stammenden Brandgraber ein. Da hier 
nirgends eine tl"berlagerung oder tl"berschneidung mit anderen Grabern festgestellt 
werden konnte, wurden diese Graber nur auf Grund ihres Inventars zeitlich bestimmt. 

Zusammenfassung 

Erste Phase. Das sarmatische Grăberfeld 

Die 20 Bestattungen dieses Graberfeldes sind an der Nord- und Ostseite des 
untersuchten Gelandes gelegen (Tafel II, III) .  Die Tiefe der sarmatischen Graber 
schwankt etwa zwischen 1 -1 ,75 m. Bei abgerundeten Ecken und ebenem Boden 
haben sie Rechteckform. Mit Ausnahme weniger Falle entsprechen die Grabgruben . 
im allgemeinen den Ma13en der Skelette. Das sarmatische Graberfeld enthalt Mănner
( G. 148, G. 205 usw. ),  Fra.uen- ( G. 184, G. 196 usw. ) ,  sowie Kindergrăber (G. 220, 
G. 261 usw.) .  Fast 50 v.H. der Skelette weisen ktinstliche Deformierungen der Schă
del auf. Die Mehrzahl der Skelette lag auf dem Rticken mit dem Korper entlang aus
gestreckten Armen (Ta.fel X/1 ). In selteneren Făllen war das Skelett linksseitig und 
mit gekrtimmten, tibereinanderliegenden Beinen gelagert (Tafel XII/1 ) .  

Soweit die Grăber von den Zeitgenossen nicht ausgeraubt worden sind, weisen 
sie ein verhăltnismăf.Hg reiches Inventar auf. Dieses setzt sich in erster Linie aus 
meistens handgearbeiteten Gefă.l3en zusammen. Nur in zwei Făllen fanden sich aui 
der Topferscheibe gearbeitete Tongefălle (Tafel XV/6 ) .  Die GefăBe waren stets in 
der Năhe des Schădels oder der ausgestreckten Beine gelagert (Tafel XI/1, X/1) .  
Unter den anderen Tongegenstănden wăren kegelstumpfformige Spinnwirteln her
vorzuheben, die meist neben den Beinen oder den Armen lagen. 

Zum restlicben Inventar gehoren noch aus WeiBmetall gearbeitete Spiegel, 
die rituell zerbrochen wurden (Tafel X/4) oder ganz blieben (Tafel XII/3 ) .  In einem 
einzigen Fall wurde eine eiserne Fibel mit hohem Nadelhalter benutzt, die sich im 
Grab G. 198 auf dem linken Schltisselbein befand (Tafel XI/7) .  In zwei Grăbern 
( G. 184 und G. l98) fand man in der Nahe der Ohren Ohrringe (Tafel X/5 -6,  
XI/8 -9) .  

Kennzeichnend fiii' die sarmatischen Grăber sind die kleinen Schnallen und 
Bronzeplăttchen, mittels derer die FuBschnallen geschlossen wurden. SchlieBlich 135 
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fand man in diesen Grăbern pastillenformige Perlen aus Lapislazuli (Tafel X/8),  
die am Hals getragen wurden (Tafel X/1 ) und in der Năhe der Beine runde Glas
perlen (Tafel XII/1 ) .  Manche dieser Perlen waren aus mit zerstoDenen Korallen 
gemischtem Glas gearbeitet. Eine andere Gruppe von runden und flachen Perlen, 
die in der Gegend des Beckens und um die Beine herum festgestellt wurde, bestand 
aus Bernstein (Tafel XV /2,3 ) .  

Bei der gleichen Gruppe von Grăbern wurde auch ein halbmondformiger 
Anhănger gefunden (Tafel X/9) ,  des weiteren ein Bronzeglockchen (Tafel XII/4), 
eine Niete, ein silberner Reif minderer Qualităt (Tafel XV /5 ) ,  sowie ein eh;erner Sporn 
von "wandalischem" Geprăge (Tafel XIII/1 ). 

Die năchstgelegenen Entsprechungen zu den sarmatischen Grăbern von 
Tîrgşor bilden die sarmatischen Grăberfelder entlang der Donau im Ra.yon Olteniţa, 
die Grăber von Largu, von Şendreni-Galaţi, die von Probota-Iaşi und die Grăber 
des Grăberfeldes von Bokani in der Moldauischen SSR. 

Auf Grund der stratigraphischen Feststellungen und der Untersuchung der in 
Tîrgşor gefundenen Grabinventare wurde das sarmatische Grăberfeld zeit.lich um die 
Mitte und in die zweite Hălfte des 3 .  Jh. u.Z. angesetzt. 

Zweite Phase. Das Brandgrăberfeld vom Ende des 3. und vom Beginn des 4. Jh. u. Z .  

Unter den 110 bisher untersuchten Brandgrăbern des Grăberfeldes von Tîrgşor 
zeichnen sich acht Grăber besonders ab und zwar : G. 16,  G. 21 ,  G. 22, G. 110, 
G. 147 ,  G. 268, G. 271 und G. 272.  Die erwăhnten Grăber konnen auf Grund ihrer 
Lage, der Form ihrer Gefălle, ihres Inventars sowie infolge des Grabbrauches nur 
der bodenstăndigen Bevolkerung des ausgehenden 3. und des beginnenden 4 .  Jh . 
. u.Z. zugeschrieben werden. 

Diese der zweiten Bestattungsphase entsprechenden Grăber lagen zumeist 
in der Ost- und Siidostecke der feudalen Bauanlage des 1 7 .  und 1 8 . Jh. (Tafel 
I ,  II, III) .  

Die Grabmulden weisen - bei gănzlichem Fehlen rechteckiger Grăber - lăng
lich-ovale Formen auf. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,50 x o, 70 m, die 
Tiefe zwischen 0,20 -0,80 m (Tafel II, III ) .  

Die meisten Urnen waren bis zur Hălfte oder bis zu di·ei Vierteln mit Leichen
brandresten, Kohle und Asche gefiillt. In einigen Grăbern waren die Knochenbrand
reste mit der entsprechenden Asche auch auDerhalb der Urne niedergelegt. 

Die Untersuchung der geto-dakischen Grabmulden von Tîrgşor lă13t drei 
bedeutendere Bestattungsarten erkennen : I )  In deckellosen Urnen aufbewahrter 
Leichenbrand ( G. 22 ) ; II) In einer Urne beigesetzte Leichenbrandreste, die mit dem 
Boden- oder Wandstiick eines GefăBes bedeckt ist ( G. 16  und G. 21 ) ; III ) Urnen 
mit Leichenbrand, die mit Ziegeln bedeckt sind ( G. 110) (Tafel II, III ) .  

Die genannten Bestattungsarten haben in den Grăberfeldern der freien Daker 
in der Moldau und in Transsilvanien ihre Entsprechungen. Die engsten Zusammen
hănge haben die Grăber dieses Grăberfeldes mit dem Grăberfeld von Chilia, Rayon 
V edea, Region Argeş. 

Die Keramik des geto-dakischen Grăberfeldes von Tîrgşor lă13t sich nach den 
vorherrschenden GefăJ3formen in zwei Gruppen einteilen : Die Gruppe der napffor-

136 migen Topfe und die Gruppe der kannenfOrmigen Kriige (Tafel XVII -XXII ) .  
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Der 'l'on ist bei den Gefă13en der geto-dakischen Grăber von guter Qualităt. In einem 
einzigen Fall war das Gefă13 aus grobem mit gro13en Sandkornern vermengtem Ton 
geformt, so dal3 es sich rauh anftihlte (Tafel XVII/4 ) .  Es verdient als bemerkenswert 
festgehalten zu werden, da13 in dem geto-dakischen Grăberfeld von Tîrgşor bis heute 
nur ein einziger mit der Hand gE�arbeiteter Boden eines porosen Gefăl3es entdeckt 
worden ist. Alle iibrigen Gefă13e sind mit besonderer Geschicklichkeit auf der ful3-
getriebenen Topferscheibe hergestellt worden (Tafel XVIII/2) .  

Es mul3 betont werden, dal3 die Urnen und die Deckel aus den geto-dakischen 
Brandgrăbern nicht sekundăr gebrannt worden sind. Eine Ausnahme macht ledig
lich das Grab 147,  das mit mehreren Gefăfischerben bedeckt war, die alle nachtrăg
lich gebrannt worden sind. Im Bereich desselben Grabes wurde noch ein Umho und 
eine Schildfessel entdeckt (Tafel XXI/1 ,2) .  Unter den iibrigen Eisengegenstanden 
seien noch die Eisenmesser (Tafel XVIIj5 ; XX/3 )  und eine Streitaxt (Ta.fel XVII/3) 
erwăhnt. Im Bereich von G. 147 wurde eine Bronzefibel mit einem im Schnitt ovalen 
und erhohten Biigel gefunden (Tafel XX/4 ) .  Der verbreiterte Fufi der Fibel ist von 
unten achtmal um den Biigel gewunden. Die erwăhnte Fibel entwickelt sich aus einem 
ftir die freie dakische Bevolkerung der Walachei (die Kultur von Chilia-Militari) 
kennzeichnenden Fibelt.yp. Man begegnet ihr auch in der Moldau in Poieneşti. Ge
gentiber den Fibeln aus den Grăberfeldern und Niederlassungen der freien dakischen 
Bevolkerung ist die Fibel von Tîrgşor technisch etwas entwickelter. Sie steht den 
Fibeln des 4 .Jh. u.Z. einigermaflen năher. Mit anderen Worten unterstreicht das 
Vorhandensein dieser Fibel zusammen mit der Keramik vom Typ Chilia in ihren ent
wickelteren Formen noch die zeitliche Ansetzung des geto- dakischen Grăberfeldes 
von Tîrgşor an das Ende des 3 .  und an den Beginn des 4 .Jh . u.Z. Nur wenn man die 
Grăber vom Typus Chilia aus Tîrgşor so spăt datiert, lăl3t sich auch das Vorhanden
sein nordischer Elemente erldăren (Umbo, Schildfessel) ,  sowie in einigen Făllen der 
Grabbrauch des nachtraglichen Brennens der TongefăBe, eine ebenfalls ftir nordische 
Gebiete, besdmmter gefaJ3t ftir die Kultur von Przeworsk, kennzeichnende Er
scheinung. Diese Elemente erscheinen auf dem Gebiet des heutigen Rumăniens nach 
den bisherigen Feststellungen um die Wende des 3 .  zum 4.Jh.  u.Z. 

Zusammenfassung 

Die Phase I I I  A. Das Graberfeld vom Typus 
Tscherneachow-Sîntana de Mureş. Brandgraber 

Es mufi klargestellt werden, dan die meisten dem Typus Tscherneachow
Sîntana de Mureş angehorenden Brandgrăber in einer Zone liegen, in der auch die Gră
ber des geto-dakischen Friedhofs vom Typus Chilia aufgefunden worden sind. Auch 
hei dieser Gruppe weisen die Gruben runde oder ovale Formen auf. Ihr Durchmesser 
betrăgt 0,50 x o, 70 m, ăhnlich also den Grabmulden vom Typus Chilia. Uber diesen 
Durchmesser ging man nicht einmal bei Doppelgriibern hinaus ( G. 89, G. llla, G. lllb, 
G. 242 usw. ) .  Es konnte kein einziger Fall einer durch Feuer gereinigten Grube 
beobachtet werden . 

Die anthropologische Untersuchung der verbrannten Knochenreste erbrachte 
den Nachweis, dal3 sie sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern herrtihren. 

Wenn man die Beobachtungen ii.ber die Brandgrăber und die dabei zur An
wendung kommenden Brăuche verallgemeinert, lassen sich neun Arten der Bestat-
tung unterscheiden : 137 
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1)  Mit Asche und Kohle untermischter Leichenbrand, der auf dem Grund der 
Grube beigesetzt wurde, ohne Beigabe einer Urne oder eines Deckels ( G. 135) (Tafel 
II, III) ; 

Il)  In der Grube beigesetzter und von einem einzigen GefaB bedeckter Lei
chenbrand, der mit Asche und Kohle vermischt war ( G. 49, G. 65 usw. ) (Tafel II, 
III) ; 

III) In deckellosen Urnen beigesetzte Knochenbrandreste ( G. 65, G. 139, 
G. 204 usw.)  (Tafel II, III) ; 

IV) In Urnen beigesetzter Leichenbrand, die mit Boden- oder Wandstiicken 
von Gefa13scherben bedeckt waren ( G. 14 ,  G. 28)  (Tafel II, III) ; 

V) In mit Gefa13en bedeckten Urnen beigesetzter Leichenbrand ( G. 23, G. 31, 
G. 62 usw.) (Tafel II, III) ; 

VI ) Leichenbrand, der in mit Steinen bedeckten Urnen beigesetzt ist ( G. 18,  
G. 66)  (Tafel II ,  III ) ; 

VII ) In einem Glasbecher aufbewahrter Leichenbrand, der mit einem ganzen 
Tongefa/3 zugedeckt ist ( G. 6 7 )  (Tafel II, III ) ; 

VIII ) In Grabmulden beigesetzte Leichenbrandreste, die mit Tonscherben 
eines Gefa13es oder mit einem vollstandigen in den Flammen des Scheiterhaufens 
nachtrăglich gebrannten Gefa/3 bedeckt sind ( G. 88, G. 245 ) (Tafel II, III) ; 

IX) In Urnen beigesetzte Leichenbrandreste, die von Scherben bedeckt sind, 
welche von mehreren, meistens nachtraglich gebrannten GefaBen herriihren ( G. 41, 
G. 112, G. 113, G. l14 usw. ) (Tafel II, III) .  

Von den neun genannten Bestattungsarten sind die sieben ersten fiir die Geto
Daker kennzeichnend. In dem geto-dakischen Graberfeld vom Ende des 3. und Be
ginn des 4. Jh . u.Z. begegnet man einigen dieser Typen. 

Die beiden letztangefiihrten Bestattungsarten ( Graber mit nachtraglich auf 
dem Scheiterhaufen gebrannten TongefaBen) sind dem geto-dakischen Bestattungs
brauch fremd. Es ist indes erwahnenswert, dal3 diese beiden Bestattungsarten auch 
ihrerseits noch mehrere Varianten aufweisen. 

Diese Typen mit ihren Varianten, denen allen das Vorhandensein von sekun
dar gebrannter Tonware gemeinsam ist, lassen sich nicht der einheimischen geto-daki
schen Bevolkerung zuschreiben. Wie bereits hervorgehoben wurde, ist dieser Brauch 
den Geto-Dakern unbekannt, dagegen ist sein Vorhandensein bei einigen nordischen 
Volkerschaften im Rahmen der Kultur von Przeworsk belegt. 

Die Gesamtzahl der Brandgraber mit nicht nachtrăglich gebrannter Tonware 
ist jedenfalls geringer als die Zahl derer mit nachtriiglich gebrannter Keramik ; aber 
diese Tatsache allein gentigt schon, um das Vorhandensein des bodenstandigen Ele
ments im Rahmen des Graberfeldes von Tîrgşor vom Typ Tscherneachow-Sîntana 
de Mureş zu belegen. Wenn man den Befund, der in den der einheimischen Bevol
kerung zugeschriebenen Grabstatten von Tîrgşor zutage tritt, in seiner Gesamtheit 
beurteilt, ergibt sich, dall diese BevOlkerung auch dort, wo sie sich in die Kultur 
Tscherneachow-Sîntana de Mureş eingliedert, ihre kulturellen und geistigen Uber
lieferungen zum guten Teil zu bewahren wu13te. Einen gemeinsamen Zug beider 
Bestattungsarten stellt das Vorhandensein von im Feuer des Scheiterhaufens ge
brannten Gegenstanden und Schmucksachen dar. Es ist indessen zu bemerken, daB 
in den Brandgrabern mit nicht nachtraglich gebrannten Tongefă13en sich auch einige 
Gegenstande finden, die nicht gebrannt sind. Die beigegebenen Objekte waren 
meistens in der Urne oder sie wurden neben diese in die Mulde gelegt .. Es lallt sich 
dabei feststellen, da/3 die einheimische Bevolkerung die Messer mit Vorliebe unter 
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grabern fanden sich auch Tierknochen, die den Flammen des Scheiterhaufens aus
gesetzt waren. Eine letzte Beobachtung bezieht sich auf den Verbrennungsgrad der 
Knochen. Wahrend die Knochen aus den Grabstellen mit nachtraglich nicht gebrann
ten TongefaJ3en schwăcher gebrannt sind, erscheinen die Knochen in den tibrigen 
GefaLlen starker verbrannt. Dieser Umstand ist nicht dem unterschiedlichen Brenn
rnaterial zuzuschreiben, sondern erklart sich eher aus rituellen Unterschieden bei dem 
Anrichten und Bentitzen der Scheiterhaufen. So lange man keinen Scheiterhaufen 
und keine Einascherungsstatte auffindet, ist es au13erst schwierig sich den Ablauf 
des Bestattungsrituals zu vergegenwartigen. 

Zusammenfassung 

Die Phasen III B und IIJ C 

DIE SKELETTGRĂBER. Am haufigsten sind die in das 4 .  Jh. u.Z. anzusetzenden 
Skelettgraber (Tafel II, III) .  Die meisten von ihnen sind nord-siidlich ausgerichtet. 
Es gibt indes auch Abweichungen von dieser Orientierung, indem einige Grăber in 
der Richtung Nord -Nord-Osten - Stid - Sitd-Osten angelegt sind. 

Die mittlere Tiefe der Skelettgraber betrăgt 0,70 -0,90 m ;  sie sind in der Regel 
trapezformig. Bei einigen Grabern mit reichem Inventar ( G. 143, G. 179 ,  G. 195 
usw. ) wurden Plattformen ausgespart, auf welche die Gefa13e mit Beigaben gestellt 
WUiden. Bei anderen fanden sich fur den Schădel besonders hergerichtete Erd
schwellen. In anderen Fallen lagen die Schadel und die Beinknochen auf einem vor 
der Versenkung des Leichnams vorbereiteten Erdbett ( G. 13,  G. 43 usw.) .  

Einige Graber waren mit Bruch- oder Fu13steinen zugedeckt ( G. 33, G. 34)  
(Tafel CLXXIV/2 ) .  In einigen Grabern fanden sich langs des Schădels oder langs der 
Fii13e Steine ( G. 107, G. 149, G. 260 usw. ) (Tafel CLXXV/1 ) .  In anderen Fallen 
waren die Graber mit auf die Kante gestellten Steinen eingesăumt. Diese Steine 
dienten gleichzeitig als Sttitze fi.ir die das Skelett bedeckenden Steine ( G. 124, 
G .  125) (Tafel CLXXV/3). 

Die I�age der Opfergefă13e in den Grabern laf3t keine feste Regel erkennen ; in 
einigen Grăbern waren die Gefă13e in ihrer Mehrzahl ringsum den Schădel 
aufgeRtellt wordeu ( G. 19,  G. 58, G. 96)  (Tafel CLXXVIII/2) ,  in anderen lagen die 
Gefaf3e neben den Beinen ( G. l07 ,  G. 217 )  (Tafel CLXXVII/1 ) und in einigen Grăbern 
schliel3lich waren die Gefa13e zu beiden Sei ten des Korpers aneinandergereih t ( G. 121, 
G. 131 ) bzw. nur a.uf der einen Seite des Toten ( G. 80, G. 264) .  

In einigen Grabern wurden handgearbeitete portise Gefa13e gefunden, die 
an den Wanden eine Kruste aus organischen Stoffen haben. Im Innern dieser Gefi:We 
befand sich gewtihnlich Kohle. Es ist nicht ausgeschlossen, dal3 diese Gefă13e eine 
ritualle Verwendung gehabt haben. Auf einen interessanten rituellen Brauch weist 
das Kindergrab G. 234 hfn. In diesem befand sich ein in mehrere Stticke zerschla
genes Opfergefăf3. Mit einem Teil der Scherben davon war der Schădel des Kindes 
bedeckt, mit dem andern die Beine. Das Grab 157 enthielt unter anderem ein nach 
oben offenes Opfergefa13, das auf den Schădel gelegt war. Dieser Brauch hat in den 
Grăberfeldern der einheimischen Bevtilkerung des 3. und 4. Jh. u.Z. mehrere Ana
logien . 

Der uralte Brauch des Tieropfers ist auch im Grăberfeld von Tîrgşor sowohl bei 
den Brandgrabern als bei den Skelettgrabern durch das V orhandensein von Tier-
knochen bezeugt. Es ist indessen bemerkenswert, daJ3 die inventarlosen Skelettgrăber 139 
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(Phase III C )  seltener Opferknochen enthalten. Der Brauch des Tieropfers neben 
oder im Grab ist u.E. durch ein Vogelskelett im Grab 136 bezeugt, wo das Messer 
noch zwischen den Knochen liegt (Tafel XCVIII/1 ) .  

GEGENSTĂNDE AUS ToN . Die Kerarnik. In dem Grăberfeld von Tîrgşor vom 
Typus Tscherneachow-Sîntana de Mureş wurden biRher 443 Tongefă13e aufgefunden : 
211 davon stammen aus Bra.ndgrăbern, 232 aus Skelettgrăbern. Da die Brand- und 
die Skelettgrăber als Ganzes genommen der gleichen Zeit angehoren, wird ihre Ke
ramik in ihrer Gesamtheit behandelt, wobei im Laufe der Untersuchung năher dar
gelegt wird, was fiir die Brandgrăber und was fiir die Skelettgrăber besonders kenn
zeichnend ist. Vom Standpunkt ihrer Ausfiihrung lăl3t sich die Keramik dieser Grăber 
in zwei Gruppen einteilen : a) Die handgearbeitete Topferware und b)  die auf der 
Topferscheibe gedrehte Keramik. 

Von den obenerwăhnten 443 Tongefă13en sind 57 mit der Hand gearbeitet. 29 
davon sind in den Bmndgrăbern und 28 in den Skelettgrăbern aufgefunden worden. 
Von den auf der Topferscheibe gedrehten TongefăBen befanden sich 182 in Brand
grăbern und 20,1 Sti1ck in Skelettgrăbern. 

Die ha'fl(lgearbeitete Tonware. Das Material aus handgearbeiteter Tonware be
steht aus einer Mischung von Ton mit viei Sand, Steinkornchen und hin und wieder 
mit zerstampften Tonseherben. Ein betrăchtlicher Teil der mit der Hand gearbeiteten 
Tonware lăl3t sich nach Form, technischer Ausfiihrung und Ornament nur der boden
stăndigen Bevolkerung zuweisen. Dieses gilt in erster Linie fiir die dakische Tasse 
mit (Tafel CXLI/1 ) oder ohne Henkel und mit Eindriicken am Boden (Tafel CXLI/2 ) .  
Eine zweite Form bodenstăndiger Gefălle ist durch Topfe mit Knopfen an ihrer Schul
ter vertreten (Tafel XXIII/3 ) .  Zur Kategorie der bodenstăndigen Tonware zăhlen 
auch die Topfe mit Tupfenleisten unter dem Rand (Tafel XXXIX/2 ; LXIX/1 ),  
Gefălle mit eingeritr.tem Wellenornament an ihrem Oberteil (Tafel LXXXII/7),  
sowie Topfe mit schlankem Umrill, mit etwas gewolbtem Bauch nnd leicht ausladen
dem geradem M undstiick. 

HANDGEARBEITETE KERAMIK OSTLICHEN UND NORDISCHEN TYPS. In diese Gruppe 
gehoren jene handgearbeiteten Gefălle, die nach Form und Technik der Ausfiihrung 
nicht der bodenstăndigen Bevolkerung zugeschrieben werden konnen. In ihrer l\fehr
zahl konnen diese Gefălle aber aus der handgearbeiteten Keramik der Wandervol
ker abgeleitet werden, fi.ir die Topfe mit kugelformigem Korper nach Art der Metall
gefălle kennzeichnend sind. Diese Gefă13e konnen den Sarmaten der Spătzeit r.uge
schrieben werden (Tafel CXLIV/6).  Im Grab G. 180 ist ein Topf gefunden worden, 
der nach Form und Ausfiihrung eher zu den Trăgern der Kultur von Przeworsk in 
Beziehung zu setzen ist (Tafel CXLIV /5 ) .  

Auf der Topferscheibe gearbeitete Kerarm:k. Diese gliedert sich ihrerseits in zwei 
grolle Gruppen u.zw. : Die Topferware aus grobem und aus feinem Ton. Die grobe 
Keramik wird ehenfalls in zwei unterschiedene Gruppen eingeteilt : Die graue Ton
ware, die als Verbreitungsgebiet den ganzen Bereich der Kultur von Tscherneachow
Sîntana de Mureş umfallt (Tafel CXLVIII/3 ) und die ziegelfarhene Keramik, die nur 
im siidsiidwestlichen Bereich der Kultur von Tscherneachow- Sîntana de Mureş 
auftritt (Tafel CXLVI/2 ) .  Diese letztgenannte Gruppe drang an der unteren Donau 
in die Kultur von Tscherneachow-Sîntana de Mureş ein. Sie stellt zweifellos einen 
Beitrag der bodenstăndigen Bevolkerung zu dieser Kultur dar, die diese Art von 
Keramik vorher von den Romern iihernommen hatte. 

An feinen Topferwaren seien erwăhnt : Topfe aus feinem Ton (Tafel CXLIX) ; 
Schiisseln und Năpfe (Tafel CLI ; CLII ) ; Schi.isseln mit drei Henkeln (Tafel CLIV /1 -

140 -4) ; Henkelkannen (Tafel CLVII ) ;  Tonbecher (Tafel CLX) .  Zu dieser Keramik 
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ist auch die Jmportware aus den romischen Verwaltungszentren eingereiht worden 
(Tafel OXXVI/1 ) .  

GLASBECHER. In Tîrgşor sind drei unversehrte Becher und mehrere Bruchstiicke 
gefunden worden . Es gibt Becher mit dicken (Tafel OLXVII/1 ) und solche mit diinnen 
Wănden (Tafel OLXVII/2 ) .  Hervorzuheben ist, daB in dem Brandgrab G. 67 die 
Haupturne ein diinnwandiges GlasgefăB bildete (Tafel XLII/1 ) .  

VERZIERUNG UND ORNAMENT. Die Verzierung der GefăJ3e von Tîrgşor lăJ3t 
sich in drei Gruppen gliedern : Zur ersten Grnppe gehoren die in den rohen Ton ein
geritzten Ornamente (Tafel OXLIII/2 ) .  Zur zweiten Gruppe zăhlen die eingeglătteten 
Ornamente (Tafel CXLIX/1 ) .  Die dritte Gruppe weist Ornamente auf, die mit dem 
Zahnrădchen gebildet wurden (Tafel CXLVIII/1 ) .  Die Ornamente der beiden ersten 
Gruppen sind fiir die geto-dakische Bevolkerung schon zur Latene-Zeit kennzeich
nend. Sie konnten aus der Lipitza-Kultur in die Kultur von Tscherneachow-Sin
tana de Mureş eindringen. Die dritte Gruppe von Ornamenten ist fiir die romischen 
Werkstătten charakteristisch. Besonderer Erwăhnung wert sind die gemalten Tonscher
ben aus dem Grab 251 . 

Technik der Ausfuhrung. Das Studium des Materials von Tîrgşor beweist, 
daJ3 es sowohl bei der handgearbeiteten Topferware� als auch bei der auf der Top
ferscheibe gedrehten Keramik geniigend Hinweise gibt, um den SchluJ3 zuzulassen, 
daB die Ausfiihrung im Verhăltnis von 80 v.H. der geto-dakischen Bevolkerung 
zuzuschreiben ist. In der vorliegenden Arbeit wird knapp von diesem Gesichtspunkt 
aus der Beitrag jener Bevolkerung untersucht, die an der Entstehung der Tscher
neachow-Kultur beteiligt gewesen ist. 

Spinnwirtel. Es wurden insgesamt 25 Spinnwirtel aufgefunden ; 17 davon 
befanden sich in Grăbern, darunter 11 in Skelettgrăbern und der Rest in Brand
grăbern. 

Die Spinnwirtel konnen in vier bedeutendere Typen untergeteilt werden : I )  
Doppelkegelstumpfformige Spinnwirtel (Tafel OXXXVII/6 ) ;  II) kegelstumpfformige 
Spinnwirtel (Tafel XOVIII/11 ) ;  III) spulenformige Spinnwirtel (Tafel LXXVII/6) ; 
IV) abgeplattete Spinnwirtel (Tafel LXXV/8 ) .  

Die Gepflogenheit, den Grăbern Spinnwirtel beizugeben, ist bei der geto-daki
schen Bevolkerung selten. Wenn es sich um Skelettgrăber handelt, konnte sie viel
mehr sarmatischen Bevolkerungsteilen zugeschrieben werden und bei Brandgrăbern 
den Trăgern der Przeworsk-Kultur. 

GEBRAUCHS- UND SCHMUCKGEGEN STĂNDE AUS METALL. Gewohnliche Messer 
und Stopmesser. Es wurden 20 Eisenmesser aufgefunden, die sich in zwei Typen 
gliedern. Nicht aufgefunden wurden in dem Grăberfeld Dolche und lange Kampf
messer. Dafiir wurde in dem Grab 1 ein mit einer Art Parierstange versehenes 
Messer (Tafel LXXI/2 ) entdeckt, das sich in die Gruppe der StoJ3messer einordnen 
lăJ3t. AufschluJ3reich sind unter diesem Gesichtspunkt auch die in der Gegend der 
Unterschenkelbeine und der Schienbeine befindlichen Messer ( G. 43, G. 79, G. 131 ) .  

Toilettenmesserchen. · Sie sind meist aus Bronze, seltener aus Eisen verfertigt 
worden. Diese Messerchen haben im allgemeinen ein kleines Format nnd eine scharfe 
Schneide und Spitze, sowie einen verdickten Riicken (Tafel XLII/2 ) .  

Die ihrem Ursprung nach romischen Messerchen findet man bei den Tră
gern der Lipitza- und Przeworsk-Kultur, von wo sie vermutlich auch in die Kultur 
von Tscherneachow-Sîntana de Mureş eingedrungen sind. 

Schnallen. Es sind 41 Schnallen vorgefunden worden, davon 19 Stiick aus 
Bronze, 19  aus Eisen, zwei aus Silber minderer Qualităt nud eine mit eisernem Reif 

Zusammenfassung 

nud einem Plăttchen aus Bronze. Sie lassen sich in zwei groJ3e Gruppen einteilen 141 

www.cimec.ro



Tîrgşor-IJI-IV e. n. 

u.zw. : a) einfache Schnallen (Tafel CLXII) ; b) Schnallen mit einem Plattchen zum 
Befestigen des Riemens (Tafel CLXT).  

Obwohl romischer Herkunft sind die Schnallen in die Tscherneachow-Kul
tur von den Tragern der Kultur von Przeworsk und von den Sarmaten eingefiihrt 
worden. 

Pibeln . In Tîrgşor wurden iiber 60 Fibeln aufgefunden. Sie fanden sich sowohl 
in Skelettgrăbern (je eine bei jedem Schliisselbein) als auch in den Brandgrăbern. 

Wenn man die Fibeln untersucht, lassen sie sich in drei Hauptgruppen einteilen 
u.zw. : a) ' Fibeln mit umgeschlagenem Fu1l (Tafel CLXIII),  mit einer Reihe von 
Varianten innerhalb dieser Gruppe ; b) Fibeln mit Fu1lplatte und halbrunder Kopf
scheibe (Tafel CLXIV/1 -4)  und c) Fibeln mit seitlichem Steg (Tafel CXIII/2) .  

Die Mehrzahl der Fibeln von Tîrgşor stammt aus der Mitte und der zweiten 
Halfte des 4 .Jh. u.Z. Bemerkenswert ist, dall die Fibeln mit Scheibe zeitlich an das 
Ende des 4 .Jh. u.Z. gestellt werden konnen, wahrend eine Reihe von Fibeln dieser 
Gruppe, die in anderen Grăberfeldern gefunden wurden, in die Zeit um 400 u. Z.  
anzusetzen sind. 

ÂNHĂNGER IN EIMERCHENFORM. Die Graberfelder vom Typ Tscherneachow
Sîntana de Mureş auf dem Gebiet der Rumanischen Volksrepublik weisen aullerst 
selten bronzenen oder eisernen Schmuck auf (Tafel CXXIV /5 ). Schmuckgegenstande 
dieser Art sind im karpi�chen Bereich haufiger anzutreffen. Sowohl zu den Karpen 
als auch in die Kultur von Tscherneachow-Sîntana de Mureş gelangen sie durch die 
aus nordlichen Gebieten stammenden Trager der Przeworsk-Kultur. 

RECHTWINKLIGE UND HALBMONDFORMIGE ANHĂNGER A US SILBER. Diese 
Schmuckstiicke sind aus diinnen Silberplattchen minderer Qualitat hergestellt (Tafel 
LXXXVII/2 ) .  Sie wurden um den Hals getragen. Im Vergleich zu der Zahl der in 
Tîrgşor entdeckten Graber ist die Zahl dieser Schmuckgegenstande recht gering. 
Auch in anderen Graberfeldern kommen sie sehr selten vor. Bisher kennt man der
artige Schmuckstiicke nur aus dem Graberfeld von Sîntana de Mureş und aus dem 
Schatzfund von Valea Strîmbă . In dem erwahnten Schatz werden diese Schmuck
gegenstande in die Zeit des Kaisers Gratianus miinzdatiert. 

Der Abschnitt iiber die Metallgegenstande schliellt mit einer Reihe von Anhan
gern verschiedenen Materiala und verschiedener Form (Tafel CXXXVI/1 -3 ), sowie 
diverser Finger- (Tafel CXXXVI/10) und Ohrringe (Tafel CXXIV/7) .  

MuNZEN. Ein Unterabschnitt ist den Miinzen gewidmet. Von den auf dem 
Gebiet des Grăberfeldes von Tîrgşor entdeckten 10 Miinzen sind nur vier in Grabern 
gefunden worden. Die iibrigen lagen in dem romerzeitlichen Niveau (1 .  und 2 .  Jh. u.Z.) .  

Von den vier in Grabern gefundenen Miinzen stammen eine von Kaiser Hadrian, 
eine von Kaiser Antoninus Pius, die dritte von Septimius Severus und die vierte von 
Kaiser Commodus. Zwei dieser Miinzen sind in alter Zeit mit einem Mei13el zer
schnitten und unter das Kinn oder auf den Brustkorb des Toten gelegt worden. Diese 
Ubung erinnert an den in der griechisch-romischen Welt iiblichen Bra.uch des "Obolus 
zum Uberschreiten des Styx". 

KNOCHENGEGENSTĂNDE. Behălter zum Aufbewahren von Nadeln und Năh-
nadeln. In vier Skelettgrăbern sind Biichsen zum Aufbewahren von Nadeln gefun
den worden. Sie waren vermutlich an den Giirteln oder an der Kleidung befestigt 
und befanden sich zwischen den Oberschenkeln. 

Dieser Brauch ist in der geto-dakischen Umwelt unbekannt. Es ist moglich, 
da1l er durch die Sarmaten eingefiihrt worden ist. 

Kămme. Bisher sind 22 Kamme gefunden worden, die meisten von ihnen iu 
142 schlechtem Erhaltungszustand. Nach ihrer Form kann man die Kamme in zwei 
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gTone Gruppen einteilen u.zw. : Kămme mit halbrundem (Tafel CLXV/1 -2)  
und solche mit glockenformigem Griff (Tafel CLXV /3 ) .  

Auf Grund der gemachten Beobachtungen ist die Annahme begriindet, d a13 
die in den Grăbern gefundenen Kămme dort rituell niedergelegt worden sind. 

Knochenkămme wurden auch von der Bevolkerung verwendet, die ihre Toten 
einăscherte und sekundăr gebrannte GefăBe beniitzte. 

Beinkămme sind weder bei den freien Dakern noch bei den Sarmaten des 3 .Jh.  
u.Z. bezeugt. Es scheint, da13 sie noch vorher von aus dem N orden stammenden 
Volkerschaften beniitzt worden sind ; es steht aber fest, da13 diese sie ebenfalls von 
den Romern iibernommen haben . 

.Anhăngm· aus Knochen. Dieses sind prismatische Schmuckgegenstande aus 
Knochen verschiedener Grone (Tafel CLXVI),  die mittels des Zirkels mit kleinen 
konzentrischen Kreisen verziert wurden. Am oberen Ende sind diese mit Lochern 
versehen, durch die ein bronzener Ring gefiihrt wurde, um je zwei Anhănger mit 
einander zu verbinden. 

Die ăltesten Stiicke stammen aus der Ukrainischen SSR und gehOren dem 
sarmatischen Kulturbereich an. Die prismatischen Anhănger finden sich in den 
Grăbern zwischen den Oberschenkeln. Zusammen mit den Eckzăhnen wilder Tiere 
sind diese Schmuckgegenstănde den sarmatischen Bevtilkerungsteilen innerhalb der 
Kultur von Tscherneachow-Sîntana. de Mureş zuzuschreiben. 

ScHMUCKGEGENSTĂNDE Aus GrAs, BERNS'IEIN, KARN:EOL. In den Gră
bern von Tîrgşor wurden Perlen verschiedener Form und Gr613e festgestellt (Tafel 
CXXXVIII). Sie finden sich hăufiger in Skelettgrăbern und seltener in Brand
grăbern. 

Nach ihrer Form sind die in Tîrgşor aufgefundenen Perlen in zehn bedeuten
dere Gruppen eingeteilt worden, u.zw. : l) Scheibenformige Perlen ; Il) Fazettierte 
Perlen ; III) Eiformige Perlen ; IV) Kugelformige Perlen ; V) Ringformige Perlen ; 
VI) Rohrenformige Perlen ; VII ) Zwillingsperlen ; VIII ) Perlen mit eingelegter Zier ; 
IX) Anhănger aus Eimerchenform nachahmenden Perlen ; X)  Andere verschieden
artige Perlen und Anhănger. 

Es mun festgestellt werden, dan sich die in dem sarmatischen Grăberfeld von 
Tîrgşor gefundenen Perlen in dem Grăberfeld vom Typus Tscherneachow-Sîntana 
de Mureş nicht wiederfinden. 

Die Perlen von Tîrgşor haben indes Entsprechungen in anderen Grăberfel
dern vom Typus Tscherneachow-Sintana de Mureş in der RVR und in der UdSSR. 
Sie gehen alle auf Erzeugnisse von Werkstătten romischer stadtischer Mittelpunkte 
zuriick. 

An entsprechender Stelle ist darauf hingewiesen worden, dan in Tîrgşor in 
einer Entfernung von etwa 150 m ostlich des Grăberfeldes aus der Volkerwanderungs
zeit eine reiche geto-dakische Siedlung aus der Latene-Zeit liegt. 

Die Eroberung des Gebietes von Tîrgşor durch die Romer fand erst nach 
Beendigung der Dakisch-romischen Kriege vom Anfang des 2 .  Jh. u.Z. statt. 

Die Răumung des Gebiets siidlich der Karpaten in der Regierungszeit des 
Kaisers Hadrian wird auch durch die Ausgrabungen in Tîrgşor bestătigt. Die Romer 
wurden dazu wahrscheinlich durch den Druck veranla.llt,  der von den freien Dakern 
und den Sarmaten ausging. 

Die Ausgrabungen von Tîrgşor lassen die Annahme zur Sicherheit werden, dan 

Zusammenfassung 

die Sarmaten im Laufe des 3 .Jh. u.Z. das Hiigelland der Walachei erreicht hatten. 143 
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Zu dieser Zeit hatten sich zwischen den Sarmaten und der bodenstăndigen 
BevOlkerung bereits gewisse Beziehungen ăhnlich den karpisch-sarmatischen Bezie
hungen auf moldauischem Gebiet angebahnt. 

Das Vordringen der Sarmaten gegen die Hiigellandschaft der Walachei kann 
mit dem Suchen nach neuen WeideplătzeD fiir das Vieh in Zusammenhang gebracht 
werden. Die Schwăchung der freien Daker erleichterte den Sarmaten dieses Streben. 
Im Laufe der Zeit begann îndes die sel3hafte, ackerbautreibende dakische Bevol
kerung sich die ersten Wellen der Sarmaten anzugleichen. Als Folge der Einengung 
des fur Weideplătze vorhandenen Raumes setzt nun ein Niedergang der sarmatischen 
Macht ein. Dieser Vorgang vollzieht sich in Verbindung mit der Ausweitung der fiir 
Ackerbau in Anspruch genommenen Bodenflăchen, die von den freien Dakern wieder 
besetzt wurden. Zu gleicher Zeit wurden die Sarmaten in den nord-nordostlichen 
Gebieten der walachischen Tiefebene auch von karpischen Stămmen bedrăngt, 
die von der Moldau her vorstoDen. 

Die letzten in der zweiten Hălfte des 3. oder zu Beginn des 4 .Jh .  u.Z. ein
gedrungenen Sarmaten (sehr wahrscheinlich von den Trăgern der Kultur von Tscher
neachow-Sîntana de Mureş gedrăngt) zerstoren einen Teil der Siedlungen der 
freien Daker - die Kultur Chilia-Militari. Auf dieses Ereignis ist wohl auch die 
Unterbrechung des Miinzumlaufes in der Walachei zuriickzufiihren. 

Zu gleicher Zeit tauchen an der unteren Donau die ersten Spuren der Trăger 
der Kultm von Tscherneachow-Sîntana de Mureş auf, die, wienoch zu zeigen sein 
wird, dem taifalischen Zweig dieser Kultur angehoren. 

Um das Verstăndnis der historischen Vorgănge zu erleichtern, die sich auf 
dem Gebiet der Walachei im 4 .Jh .  u.Z. vollzogen, ist es notwendig, in kurzen Ziigen 
das zur Kultur Tscherneachow-Sîntana. de Mureş gehorende Grăberfeld von Tîrgşor 
im Zusammenhang mit gleichartigen Funden auf dem Gebiet der Rumănischen Volks
republik und der UdSSR zu charakterisieren . In diesem Zusammenhang miissen 
zunăchst die wichtigsten Denkmăler der Kultur von Tscherneachow-Sîntana de 
Mureş in der RVR behandelt werden. 

In Transsilvanien gruppieren sich die wichtigsten Funde um den l\iittellauf des 
Mureş. Hier sind drei bedeutendere Grăberfelder und einige Niederlassungen bekannt. 
Ein weiteres dichter besiedelteres Zentrum dieser Kultur ist das Gebiet im Sti.dosten 
von Transsilvanien. In der Crişana und im Banat sind bis jetzt keine Fundorte der 
Kultur von Tscherneachow-Sîntana de Mureş entdeckt worden. In der Moldau ist 
diese Kultur in den Grăberfeldern von Izvoarele, Erbiceni, Pietriş-Bîrlad sowie in 
zahlreichen Siedlungen bezeugt. Diese Tatsache belegt, daf3 im 4 .Jh.u.Z. die Kultur 
von Tscherneachow-Sîntana de Mureş das ganze Gebiet der Provinz erfal3t hatte. 
Diese Behauptung gilt auch fiir die Walachei, mit Ausnahme der westlich des Limes 
transalutanus gelegenen Gebiete. 

Einigen Forschern zufolge erscheinen vereinzelte Funde der Kultur von Tscher
neachow-Sîntana de Mureş auch in der Dobrudscha und Oltenia. 

Nach ihrem charakteristischen Grabbrauch konnen die Grăberfelder vom Typus 
Tscherneachow-Sîntana de Mureş in zwei grof3e Gruppen untergeteilt werden. 
Zur ersten Gruppe gehoren Friedhofe, die nur Skelettgrăber aufweisen, wie Sîntana 
de Mureş, Tîrgu Mureş, Palatca und Izvoare. Zur zweiten, hăufiger und weiter 
verbreiteten Gruppe gehoren Mischfriedhofe mit Skelett- und Brandgrăbern. 

Die bekanntesten Grăberfelder dieser Gruppe sind jene von Erbiceni und 
Pietriş-Bîrlad, sowie in der Walachei von Oinac, Spanţov und Tîrgşor. 

Bis vor kurzem war man der Meinung, daf3 es noch eine dritte Gruppe solcher 
144 Grăberfelder ausschlief3lich mit Brandgrăbern găbe, vertreten durch den Friedhof 
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von Olteni. Dieser Friedhof galt bisher als einzig dastehend im Verwaltungsgebiet 
der Kultur Tscherneachow-Sîntana · de Mureş. In jiingster Zeit wiederaufgenommene 
Grabungen haben indes den Nachweis erbracht, da13 es dort neben Brandgrăbern 
auch Skelettgrăber gibt. 

Die Trăger der Kultur von Tscherneachow-Sîntana de Mureş dringen um die 
Mitte des 4.Jh. u.Z. von Osten nach Transsilvanien ein . Sie haben aber bezeichnen
derweise nur den ostlichen Teil dieser Provinz besetzt, denn der andere Teil war 
nach der Răumung Daziens bereits von den freien Dakern aus den Westgebieten (die 
Kultur Sînt.ana-Arad) besetzt, die spăter zusammen mit der lokalen Bevolkerung, 
die der Kultur von Tscherneachow-Sîntana gleichzeitige Kultur von Cipău-Gîrle 
entwickeln sollten. 

Wie bekannt, ist die Kultur von Tscherneachow-Sîntana in der Moldau und 
in der Walachei schon zu Beginn des 4.Jh. u.Z.,  also friiher als in Transsilvanien, 
bezeugt. Sie erscheint demnach nach dem vollstăndigen oder teilweisen Verschwin
den der karpischen Kultur von Poeneşti-Vîrtişcoi und der Kultur der freien Daker 
der Walachei. 

Aus diesen kurzen Ausftihrungen wird ersichtlich, da13 die Denkmăler der Kultur 
Tscherneachow-Sîntana in Transsilvanien, der Walachei und der Moldau nicht 
gleichzeitig mit jenen der freien Daker und der Sarmaten sein konnen. Es mu13 dabei 
immer beriicksichtigt werden, da13 die karpischen und sarmatischen Grăber andere 
Grabbrăuche aufweisen, als sie bei den Trăgern der Kultur von Tscherneachow
Sîntana iiblich sind. AuJ3erdem enthalten sie ein archăologisches Inventar, das 
im allgemeinen zeitlich etwas friiher angesetzt werden kann. 

Die gegenwărtig vorliegenden archăologischen Zeugnisse zusammen mit den 
aus dem Friedhof der III. Phase von Tîrgşor gewonnenen Ergebnissen, lassen den 
Schlu13 zu, da13 die Trăger der Kultur Tscherneachow-Sîntana bereits eine geschlos
sene, einheitliche Kultur besa13en, als sie in das Gebiet unseres Landes vordrangen, 
mit gut ausgebildeten rituellen Gewohnheiten, die sich in Skelettgrăbern und Brand
grăbern mit sekundăr gebrannten Gefă13en ăuJ3ern. Allerdings hat sich die in das 
Gebiet unseres Landes vorgedrungene Kultur von Tscherneachow-Sîntana hier mit 
Kulturformen der eingeborenen Bevolkerung sowie mit einigen Uberlieferungen der 
provinzialromischen Kultur von der unteren Donau bereichert. 

Wenn auch die hier erwăhnten Gegenden nicht als Entstehungsgebiete der 
Kultur von Tscherneachow-Sîntana angesehen werden konnen, so bleibt doch die 
Frage offen, wo die Kultur sich herausgebildet hat und aus welcher Richtung sie 
hierher vorgedrungen ist. 

In jiingster Zeit hat die sowjetische Forscherin M. A. Tichanowa sich mit der 
Tscherneachow-Kultur năher befa13t und fiinf gro13e Verbreitungsgebiete unter
schieden, u.zw. : Den Mittellauf des Dneprs, die Stromschnellen des Dneprs, Wolynien, 
den Oberlauf des Dneprs und Rumănien. Den Forschungen von M. A. Tichanowa 
gemă13, kommen der Mittellauf des Dneprs, sowie die Stromschnellen als Ursprungs
gebiete der Kultur von Tscherneachow nicht in Betracht, da sich hier keine zeitlichen 
Anhaltspunkte fur eine friihe Datierung und keine vorhergehenden Kulturen nach
weisen lassen, die eine Grundlaga fiir die Entstehung der Tscherneachow-Kultur 
in diesen Gebieten hatten abgeben konnen. Hingegen bestehen nach M. A. Tichanowa 
zeitlich bestimmbare Elemente dieser Kultur vom Ende des 2 .  und vom Beginn des 
3.Jh. u.Z. am Oberlauf des Dneprs. Bekanntlich hatte sich auf diesem Gebiet zu 
einem friiheren Zeitpunkt die Kultur von Przeworsk und Lipitza herausgebildet. 
N euerdings ha ben sich sowjetische Forscher einige Ansichten von A. A. Spitzin zu 
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Tscherneachow und Przeworsk gewisse Beziehungen bestehen, d.h., daB sich ge
wisse Elemente der Kultur von Przeworsk in der Kultur von Tscherneachow wieder
finden . Gleichzeitig muB darauf hingewiesen werden, daB von einigen dieser Gelehr
ten gewisse in die Kultur von Tscherneachow iiberfiihrte Elemente der Lipitza
Kultur festgestellt worden sind. 

Zieht man den Umstand in Betracht, daB die Denkmăler der Kultur von Tscher
neachow in dem Verbreitungsgebiet am Dnestr ălter sind und sich hier auf der Grund
lage der Kulturen von Przeworsk und Lipitza entwickeln (die freien Daker), die ihr 
zeitlich vorangingen, lăBt sich der SchluB ziehen, daB das Entstehungsgebiet der 
Kultur von Tscherneachow-Sîntana in diese Gegend verlegt werden kann . 

Unserer Meinung nach erscheinen hier erstmalig die fiir die Kultur Tscher
neachow-Sîntana kennzeichnenden GefăBformen. Es muB darauf hingewiesen 
werden, daB in der handgearbeiteten Tonware Elemente von Przeworsk und Lipitza 
erhalten geblieben sind ; andererseits wurden in die scheibengedrehte Keramik eine 
Reihe von provinzialrtimischen Formen iibernommen. Die 'Irăger der Przeworsk
Kultur hatten diese Elemente in westlichen Gebieten unter keltischem EinfluB 
iibernommen, wăhrend die Trăger der Lipitza-Kultur in ăhnlicher Weise an der 
unteren Donau und in Dazien sich rtimische Formen aneigneten. 

Etwas spăter wird die kulturelle Grundlage in diesen tistlichen Gegenden in 
seinen Formen durch sarmatische und provinzialrtimische Einfliisse bereichert, 
die aus den Mittelpunkten vom Nordrand des Schwarzen Meeres ausstrahlen. 

In den tistlichen und nordtistlichen Gebieten treten zuerst eine Reihe von Ge
brauchsgegenstănden und Schmuckstiicken auf, die dann in dem groJ3en Raum der 
Kultur von Tscherneachow-Sîntana weitergegeben und verbreitet werden. 

In Hinsicht auf den Grabbrauch muJ3 darauf verwiesen werden, da/3 in den 
Kulturen von Przeworsk und Lipitza in gri:iJ3erem AusmaJ3 Brandbestattung iiblich 
ist ; die Skelettbestattung war bei ihnen weniger gebrăuchlich . In der Tscherneachow
Sîntana-Kultur waren beide Bestattungsarten iiblich, doch herrschte in einigen 
Gegenden unter dem Einflu/3 von iiberlagerten gotischen Elementen und von ange
glichenen Sarmaten die Ktirperbestattung vor. 

Unter den Brandgrăbern sind zwei Arten von Bestattungen festzustellen, 
u.zw. : die Bestattung in nicht sekundăr gebrannte Urnen, kennzeichnend fiir die 
Lipitza-Stămme, und die fiir die Przeworsk-Stămme charakteristische Beiset
zung in sekundăr gebrannte Urnen. 

Das Zusammenleben der tistlichen Przeworsk-Stămme mit den Lipitza
Stămmen setzte in den ntirdlichen Gegenden schon friih ein. Dieser Vorgang spiegelt 
sich in den Funden wider, die in den Siedlungen und Friedhtifen der Gegend von 
Lwow, besonders in Zvenigorod, Bolotnoje und weiter siidlich in der Siedlung von 
Nezvisko gemacht wurden. Er war im groJ3en und ganzen abgeschlossen, als die Goten 
ihre Wohnplătze an der Ostsee verlieJ3en, von wo sie eine tieferstehende materialle 
Kultur mitbrachten als sie jene Bevtilkerung besaJ3, in der sich eben der Proze/3 der 
Verschmelzung der I.Jipitza-Kultur mit jener der tistlichen Stămme der Przeworsk
-Kultur vollzog. Von den Goten in Bewegung gesetzt und zusammen mit den Goten 
stie/3 nun ein Teil dieser Vtilkerschaften weiter nach Osten vor. Die Wanderungen 
der erwăhnten Vtilkerstămme aus der Gegend der Waldkarpaten und von denQuellen 
des Dnestrs nach Osten finden ihre Erklărung darin, da/3 die Trăger der Przeworsk
Kultur und die Goten sich nicht nach Siidwesten ausbreiten konnten, weil Dazien 
zu dieser Zeit noch von den Rtimern besetzt war. Siidostwărts, in die Moldau konnten 
sie nicht vordringen, weil diese Gebiete von den karpischen Stămmen beherrscht 
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Nur in dieser Weise kann das Vordringen einiger kennzeichnender Kulturmerk
male von Westen nach Osten, wie die nach M. A. Tichanowa "in besonderer Art mit 
einer diinnen Tonschicht iiberzogenen" handgearbeiteten Topferware, die Krummesser, 
die eimerformigen Anhanger und eine Reihe anderer von den sowjetischen Forschern 
ermittelten Elemente erklart werden. 

Unserer Meinung nach sind alle diese Elemente und besonders die Leichenver
brennung bei nachtrăglichem Brennen der Urnen, von die Uberlieferungen der Prze
worsk-Kultur bewahrenden Tragern in der Kultur von Tscherneachow weiter nach 
Osten verbreitet worden. Dagegen lassen sich andere Formen handgearbeiteter Ke
ramik, sowie der Brauch der Brandbestattung in Urnen mit nachtraglich nicht ge
brannten Deckeln in den ostlichen Gebietstellen nur Uberlieferungen der Lipitza
Kultur zuschreiben. Diese sind allerdings im ostlichen Verbreitungsgebiet der 
Tscherneachow-Kultur weniger verbreitet. Sie treten in ihrem Ursprungsgebiet 
am Ober- und Mittellauf des Dnestrs haufiger auf, was auch nur natiirlich ist. 
Beriicksichtigt man, dall das Entstehungsgebiet der Tscherneachow-Kultur raum
lich teilweise mit der Gegend zusammenfallt, in der sich vorher die Lipitza-Kultur 
entwickelt hatte, ergibt sich notwendigerweise die Frage, welches die Berţihrungs
zone zwischen der karpischen und der Tscherneachow-Kultur ist. 

' 

Erganzt man die Beobachtung, dall die den Karpen zugeschriebenen Siedlungen 
und Friedhofe vom Typus Poieneşti gegenwartig jenseits des Prut noch nicht bezeugt 
sind, mit der Feststellung, dall dort zu jener Zeit die Tscherneachow-Sintana
Kultur verbreitet war, so lallt sich mit gutem Grund annehmen, dall die Beriihrungs
zone zwischen den beiden Kulturen entlang des Pruts verlief. 

Allerdings zog noch ein Teil der Stamme von Tscherneachow gegen Ende des 3.  
und zu Beginn des 4 .Jh. u.Z.  entlang des Prut an die untere Donau. Es handelt sich 
dabei insbesondere um jene Stamme, die die Asche ihrer Toten in nachtraglich 
gebrannten TongefăBen beizusetzen pflegten (Taifalen) .  

Das massive Eindringen von Tragern der Tscherneachow-Sintana-Kultur 
in das Gebiet zwischen Prut und Karpaten vollzog sich zu einem Zeitpunkt, in dem 
die karpischen Siedlungen und Friedhofe aufgehort hatten zu bestehen und als die 
Angriffe an der unteren Donau bereits in der Hauptsache von gotischen Stammen 
vorgetragen wurden. Dieser Zeitpunkt fallt auch mit dem Beginn der grollten Bliite 
der Tscherneachow-Sîntana-Kultur zusammen. Die entwickelte materialle Kultur 
der Bevolkerung des 4.Jh. konnte sich in diesen weiten Raumen dank ihrer gesunden 
sozialOkonomischen Grundlage entwickeln, die in erster Linie auf Ackerbau und 
Viehzucht beruhte. Hinzu kam die Entwicklung des Handwerks und insbesonders 
der Eisengerate erzeugenden Gewerbe. 

Diese Voraussetzungen schufen auch dia Bedingungen fiir einen ausgebreiteten 
Warenaustausch in den weiten von den Schopfern und Tragern der Tscherneachow
Sintana de Mureş-Kultur eingenommenen Gebieten. 

Aus der Behandlung des Materiala und den aufgeworfenen Fragen ergeben sich 
eine Reihe von Schlullfolgerungen. 

Es drangt sich dabei in erster Reihe die Feststellung auf, dall der Friedhof der 
I .  Phase von Tîrgşor ausschlieBlich der sarmatischen Bevolkerung zugeschrieben 
werden mull, und dal3 er zeitlich um die Mitte des 3 .Jh. u.Z. anzusetzen ist. 

Das durch Brandgraber gekennzeichnete Graberfeld der II. Phase von Tîrgşor 
stammt vom Ende des 3. und vom Beginn des 4.Jh. u.Z. Sein archaologisches Inven-
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stăndigen materiellen Kultur festzustellen. Da die Keramik entwickelter ist, als jene 
der Gruppe von Chilia, schlagen wir fiir die Grăbergruppe der II. Phase von Tîrgşor 
die Bezeichnung " Gruppe Chilia-Tîrgşor" vor. 

Der in das grolle Verbreitungsgebiet der Tscherneachow-Sintana de Mureş
Kultur einzureihende Friedhof der III. Phase ist in das 4.Jh.u.Z. anzusetzen. 

Es ist bereits ausgefiihrt worden, dall innerhalb der Brandgrăber ( der III. 
Phase) Grăber mit nicht nachtrăglich gebrannten Urnen und solche mit nachtrăglich 
gebrannten Urnen unterschieden werden. 

Da die der bodenstăndigen Bevolkerung gehorenden Brandgrăber mit nicht 
nachtrăglich gebrannten Urnen zum ersten Mal in Tîrgşor festgestellt und untersucht 
worden sind, neuerdings ebenso in Gheră seni, schlagen wir fiir diese die Bezeichnung 
" Gruppe Tîrgşor-Gherăseni" vor, um sie in Zukunft genauer abgrenzen zu konnen. 

Fiir die Brandgrăber mit nachtrăglich gebrannten Gefăllen schlagen wir die 
Bezeichnung "Gruppe Tîrgşor-Olteni" vor. Diese Bestattungen gehen aller Wahr
scheinlicbkeit nach auf die Taifalen zuriick. 

Die Phasen III B und III C (Skelettgrăber mit und obne Inventar) miissen 
westgotischen und sarmatischen Stămmen zugeschrieben werden. Diese Gruppe 
von Grăbern kann in Zukunft zur Erleichterung der Untersuchungen unter der 
Bezeichnung " Gruppe von Sintana-Tîrgşor" năher gefallt werden. 

Nach der Răumung dieser Gebiete durch die germanischen Volkerschaften 
( Goten und Taifalen) lebte die im Bereich der Grăberfelder von Tîrgşor und Gheră
seni festgestellte bodenstăndige Bevolkerung weiter in den Vorkarpaten der Walachei. 

Vor kurzem wurden in Tîrgşor zwei bodenstăndige Siedlungen entdeckt, die 
gegenwărtig năher untersucbt werden. Die erste Siedlung stammt aus dem 5 .  - 6.Jh. 
u.Z., die zweite aus dem 6. -7.  Jh.u.Z. 

V e r z e i c h n i s  d e r  T a f e l n  
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Inventare der Grilber 276 ; 278. 
Inventar des Grabes 277. 
Inventar des Grabes 277. 
Auf dem Gelănde des Grăberfeldes entdeckte Keramik. 

- S'"hnallen, Fibeln und Perlen, aus den Grăbern und vom Gelănde des 
Grăberfeldes. 

- Fibeln, Toilette-Messerchen und Nadeln vom Gelănde des Grăberfeldes. 
- Ringe, Anhănger und anderer Schmuck vom Gelănde des Grăberfeldes. 
- Spinnwirtel und Perlen vom Gelănde des Grăberfeldes. 

Perlen aus den Grăbern vom Typus Tscherneachow-Sintana de Mureş 
von Tlrgşor. 

- Verschiedene Gegenstănde und SchmuckstUcke, 1 - 7 aus der riimlschen 
Schlcht ; 8 - 1 8  aus den Grăbern vom Typus Tschcrneachow- Sintana de 
Mureş aus Tlrgşor. 
Keramik aus den sarmatischen Grăbern. 
Der eingesessenen Beviilkerung zugeschriebene handgcarbeitele GefăOe. 
Der eingesessenen Beviilkerung zugeschriebene handgearbeitete Gefăfle. 
Der eingesessenen Beviilkerung zugeschriebene handgearbcitete Gefăfle. 
Handgearbeitete Keramik iistlicher und niirdlicher Art, Nr. 5 .  
GefăOe aus  grobem Ton. 
Gefălle aus grobem Ton. 
Gefălle aus grobem Ton. 
GefilOe aus grobem Ton. 
Tiipfe aus fcinem Ton. 
Tiipfe aus felnem Ton. 
Schiisseln und Năpfe aus feinem Ton. 
Schiisseln und Năpfe aus feinem Ton. 
Schiisseln und Năpfe aus feinem Ton. 
Schiisseln mit drei Henkeln, 1 - 4  ; Schiisseln und Năpfe 5 - 8. 
Kriige und Kannen aus feinem Ton. 
Kriige und Kannen aus feinem Ton. 
Kriige und Kannen aus feinem Ton. 
Kriige und Kannen aus feinem Ton. 
Kriige und Kannen aus feinem Ton. 
Becher und Năpfchen aus feinem Ton. 
Schnallen. 
Schnallen. 
Flbeln. 
Flbeln. 

Zusammenfassung 
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Tafel CLXV. 

Ta(el CLXVI. 

Tafel CLXVII. 

Ta(el CLXVIIJ. 

Ta(el CLXIX. 

Ta(el CLXX. 

Tafel CLXXI. 

Ta(el CLXXII. 

Ta(el CLXXIII. 

Ta(el CLXXIV. 

Ta(el CLXXV. 

Ta(el CLXX VI. 

Ta(el CLXX VII. 

Tafel CLXX VIII. 

Ta(el CLXXIX. 

Tafel CLXXX. 

Ta(el CLXXXI. 

Tafel CLXXXII. 

Kllmme. 
Prlsmatische Anhiinger aus Knochen ; 2, Armreifen ; 7, 8, Ohrliiffelchen. 
Glasbecher und Perlen. 
Dle Kassette 6 C wiihrend den Ausgrabungen. 

Uberlagerungen von sarmatischen und solchen Grlibern vom Typus Tschernea · 
chow in der Kassette 6 C. 
Brandgrăber in situ. 
Brandgrliber in titu. 
Brandgriiber in situ. 
Brandgrliber in situ. 
Skelettgrăber in situ ; 3, Schafs- bzw. Ziegenknochen in situ aus Grab 13. 
Skelettgrăber in situ. 
Skelettgrăber in situ. 
Skelettgrliber in situ. 
Skelettgrliber in situ. 
Skelettgrăber in situ. 
Skelettgriiber in situ. 
Skelettgrliber in situ. 
Hallstattzeitliche Wohngrube und Grab 274. 
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