NECROPOLA DE TIP SÂNTANA DE MUREŞ-ČERNJACHOV
DE LA BRĂVICENI (R. ORHEI, REPUBLICA MOLDOVA).
DATE PRELIMINARE
Vasile GROSU∗, Vlad VORNIC∗∗
Key words: Sântana de Mureş-Černjachov culture, necropolis, graves, inventory.

Harta arheologică a regiunii Răutului Inferior cuprinde un număr impresionant de puncte cu
vestigii ale culturii Sântana de Mureş-Černjachov, constituind dovada că zona respectivă a fost
populată foarte intens în epoca romană târzie. Dar, cu toate că unele staţiuni, cum este de pildă cea
de la Budăi, de unde provine un tezaur de monede de argint din vremea împăratului Constantius II1,
se prezintă a fi deosebit de interesante din punct de vedere arheologic, până acum nu a fost
investigată prin săpături organizate încă nici o aşezare din secolul al IV-lea de pe cursul inferior al
Răutului. În schimb, în această zonă se află două necropole de tip Sântana de Mureş, anume
necropolele de la Brăviceni şi Ciocîlteni, care au fost explorate prin săpături sistematice.
Cercetările de la Ciocîlteni au fost efectuate de către A. Levinschi în anii 1992 şi 1993,
descoperindu-se 67 morminte, dintre care 14 de incineraţie şi 53 de înhumaţie2. Rezultatele acestor
cercetări sunt în cea mai mare parte inedite, urmând a fi valorificate de autorul săpăturilor.
În cele ce urmează vom încerca, într-o formă succintă, să prezentăm descoperirile făcute în
necropola de la Brăviceni.
Complexul la care ne referim este situat în marginea de nord-est a satului, la distanţa de
circa 200 m sud-est de drumul ce leagă Brăvicenii de automagistrala Chişinău-Bălţi, pe un loc
proeminent din partea stângă a râului Răut. Actualmente pe teritoriul fostului cimitir antic se află
construcţiile unei brigăzi de tractoare a gospodăriei agricole din localitate.
La fel ca şi multe alte monumente arheologice, necropola de la Brăviceni a fost descoperită
întâmplător, în iarna anului 1977, cu ocazia construirii unui atelier de reparaţie a tractoarelor, când
au fost distruse circa 8 morminte de înhumaţie. O parte din materialele provenite din mormintele
răvăşite de constructori au fost recuperate de Trofim Bračko, directorul Muzeului ţinutului natal din
Orhei, care a înştiinţat imediat despre această interesantă descoperire arheologii de la Institutul de
Istorie al Academiei de Ştiinţe.
Avându-se în vedere importanţa ştiinţifică a obiectivului, precum şi iminenţa distrugerii lui
prin lucrările de construcţie în derulare, s-a procedat, în anii 1977, 1980 şi 1981, la efectuarea de
cercetări arheologice metodice, cercetări care au avut, în fapt, caracter de salvare. În rezultatul a trei
campanii de săpături s-a dezvelit aproape întreaga necropolă, mai exact o suprafaţă de 4588 m2,
descoperindu-se 173(?) de morminte şi 53 de gropi cu caracteristici de ritual (fig. 1). Luând în
calcul şi cele opt morminte descoperite fortuit, totalul complexelor funerare înregistrate în
necropola de la Brăviceni se ridică la cifra 181. Dintre acestea, 180 morminte sunt de înhumaţie şi
doar unul de incineraţie, relevând caracterul biritual al cimitirului. Trebuie subliniat însă că stratul
de cultură al necropolei a fost puternic afectat de lucrările de nivelare a terenului efectuate înaintea
celor de construcţie, cu care prilej au putut fi distruse şi unele morminte de incineraţie aflate la mică
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adâncime. Totuşi, potrivit observaţiilor făcute în cursul săpăturilor, stratul de depuneri arheologice
al cimitirului nu conţinea oase calcinate şi cioburi sau obiecte cu urme de foc provenind din
morminte de incineraţie răvăşite de lucrările de construcţie recente.
Singurul mormânt de incineraţie (nr. 96) descoperit în necropola de la Brăviceni avea oasele
umane calcinate depuse într-o oală lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, aşezată cu gura în jos.
Groapa mormântului nu a putut fi delimitată, deoarece a fost săpată în stratul de pământ negru, fără
a se atinge solul viu, resturile cinerare aflându-se la nivelul de 0,65 m. De remarcat că mormântul
respectiv se găsea în marginea de est a cimitirului, într-o zonă care nu a putut fi cercetată integral.
În ceea ce priveşte mormintele de înhumaţie din necropola de la Brăviceni, marea lor
majoritate se includ în două moduri majore de orientare, pe direcţiile V-E şi N-S, fiecare dintre ele
cunoscând unele devieri. Proporţia dintre cele două categorii de morminte diferă destul de mult,
fiind în favoarea celor orientate V-E. Astfel, s-a constatat că din totalul de 160 morminte cu
orientarea precizată, 89, adică 55,6% erau plasate pe direcţia V-E, iar 56 pe axa N-S, reprezentând
35%. La acestea se adaugă şase morminte dispuse NE-SV, patru morminte NV-SE, unul S-N şi câte
două înmormântări cu orientarea E-V şi NV-SE. De remarcat că în planul necropolei mormintele
orientate V-E sunt răspândite pe întreaga suprafaţă, la fel ca cele cu orientarea N-S, şi nu apar grupate în
anumite sectoare, cum este cazul altor necropole Sântana de Mureş (Gavrilovka, Mihălăşeni,
Žuravka, Slobozia-Chişcăreni ş.a).
Adâncimea mormintelor de înhumaţie era foarte variată, măsurând valori între 0,3 m
(M. 113 şi M. 136) şi 2,75 m (M. 169). Astfel, 42 de morminte aveau adâncimi de până la 1 m, alte
10 morminte prezentau peste 2 m adâncime, iar un număr de 120 morminte aveau scheletele
îngropate la adâncimi cuprinse între 1 şi 2 m. Facem însă precizarea că adâncimile constatate în
momentul descoperiiri unor morminte nu corespund celor iniţiale, deoarece pe anumite porţiuni ale
necropolei a fost decapat stratul superior al solului.
La cele mai multe morminte gropile au putut fi delimitate, ele având de regulă formă
rectangulară sau ovală. Dimensiunile lor diferă destul de mult, deşi majoritatea corespundeau în
general mărimii scheletelor. La un număr de 52 de morminte au fost surprinse praguri din pământ
cruţat, care erau amenajate de regulă de-a lungul pereţilor sau, mai rar, pe întreg perimetrul
gropilor. De notat că 33 dintre aceste morminte erau orientate V-E, iar alte 16 N-S. Într-un mormânt
(nr. 147, cu orientarea V-E) s-a surprins o firidă laterală.
Poziţia scheletelor nu a putut fi întotdeauna precizată, deoarece o parte dintre morminte au
fost deranjate parţial sau răvăşite total din antichitate, potrivit unui ritual greu de stabilit astăzi. La
fel ca şi în alte cimitire de tip Sântana de Mureş, poziţia predominantă şi caracteristică în cimitirul
de la Brăviceni este cea cu scheletele pe spate, în poziţie întinsă, cu mâinile pe lângă corp sau
aşezate pe bazin. Câteva schelete erau cu picioarele îndoite din genunchi, iar altele aveau picioarele
încrucişate în regiunea gambelor. În patru cazuri, scheletele zăceau în poziţie chircită, pe partea
dreaptă sau stângă.
În ceea ce priveşte cele 53 de gropi din cimitirul Brăviceni, ele aveau formă circulară sau
ovală şi conţineau puţine resturi arheologice ori erau lipsite complet de inventar. Este interesant de
remarcat că majoritatea gropilor se aflau masate în zona de vest a cimitirului. Astfel de complexe
s-au semnalat şi în alte necropole Sântana de Mureş-Černjachov, cum ar fi la Bârlad-Valea Seacă3,
Mihălăşeni4, Budeşti5, Dănceni6 etc., ele fiind puse în legătură cu practicarea anumitor obiceiuri de
ritual.
Faţă de alte complexe similare, materialul arheologic descoperit în necropola de la Brăviceni
este mai sărăcăcios, deşi se prezintă la fel de variat, cuprinzând peste 100 de vase de lut, un pahar
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şi fragmente dintr-o cupă (?) de sticlă, patru monede de argint, 16 fibule de argint, metal alb sau
bronz, opt catarame de argint, bronz ori fier, circa 480 de mărgele de sticlă, carneol sau coral (?),
11 pandantive de argint, bronz, fier, sticlă, os sau scoică, opt fusaiole de lut sau sticlă, şapte cuţite
de fier, precum şi diferite alte obiecte. De asemenea, unele morminte orientate N-S conţineau oase
de animale şi coji de ouă de pasăre provenind de la ofrande alimentare.
Repartiţia în morminte a ceramicii şi a altor categorii de obiecte nu este nici pe departe
uniformă. Doar în câteva morminte a fost constatat un inventar bogat, cele mai multe înmormântări
fiind sărace ori lipsite complet de inventar. Este interesant de consemnat că din cele aproape 100 de
morminte în care nu s-a semnalat nici un element de inventar circa 70 erau orientate V-E.
Pentru înţelegerea cât mai temeinică a antichităţilor de la Brăviceni este necesară analiza
detaliată a tuturor complexelor şi a întregului lot de materiale descoperite aici. În acelaşi timp,
studiul tipologic amănunţit al inventarului ceramic şi de obiecte are o deosebită importanţă la
stabilirea cronologiei relative şi absolute a staţiunii, ca şi la determinarea apartenenţei sale etnicoculturale. În momentul de faţă, întrucât materialul este incomplet prelucrat şi cercetat7, putem face
doar câteva aprecieri de ordin general.
La fel ca şi în alte cimitire de tip Sântana de Mureş, ceramica reprezintă una din categoriile
de inventar cele mai bine documentate. Însă, la Brăviceni numărul mormintelor cu vase este destul
de redus. Astfel, din cele 172 de înhumaţii înregistrate, doar 30 conţineau recipiente de lut întregi
sau întregibile. Dintre acestea, 25 erau orientate N-S, două V-E, câte unul S-N şi NE-SV, iar la unul
orientarea nu a putut fi precizată.
Formele ceramice lucrate cu mâna sunt puţine, limitându-se la circa 10 oale şi două capace
(fig. 4, 1, 2). Cele mai numeroase sunt recipientele lucrate la roată din pastă fină, care cuprind
diferite tipuri da castroane, căni, oale şi amforete (fig. 5, 1-5). Ceramica lucrată la roată din pastă
zgrunţuroasă este reprezentată numai prin oale (fig. 5, 6). Cea mai redusă cantitativ este ceramica de
factură romană, care include câteva căni (fig. 4, 3) şi resturi de amfore şi castroane.
O categorie de obiecte extrem de rar întâlnită în cimitirul de la Brăviceni o constituie vasele
de sticlă, din care s-au găsit un exemplar aproape întreg şi fragmente de la alt recipient. Dintre
acestea, un interes deosebit prezintă paharul conic cu pereţii subţiri din mormântul 108 (fig. 4, 4),
datat în a doua jumătate a sec. IV e.n. sau în ultimul pătrar al acestui secol şi la începutul veacului
următor. Este important de subliniat că amândouă recipientele de sticlă au apărut în morminte
orientate V-E.
În ceea ce priveşte accesoriile vestimentare, ele cuprind diferite tipuri de fibule şi catarame
lucrate din argint, metal alb, bronz, sau fier (fig. 2; 3, 8, 9). De notat că acestea au apărut în morminte
orientate atât N-S, cât şi V-E. Unele piese de îmbrăcăminte prezintă caracteristici evoluate. În acest
sens ne reţin atenţia fibulele cu placă şi semidisc de argint din mormântul 87 (fig. 2, 5, 6).
Podoabele, cuprinzând verigi de tâmplă şi diverse tipuri de mărgele şi pandantive-amulete,
formează categoria cea mai numeroasă de piese descoperite în necropola de la Brăviceni (fig. 3, 3-6)
Este interesant de consemnat că dacă mărgelele au apărut cu precădere în morminte orientate V-E,
atunci pandantivele sau amuletele – aproape exclusiv în înmormântări plasate N-S. Tot în calitate de
pandantive au fost utilizate şi două din cele patru monede de argint, anume piesele din mormântul
42, care erau perforate (fig. 3, 1, 2).
O grupă de obiecte mai slab reprezentată o constituie piesele de toaletă, incluzând câţiva
piepteni de os (fig. 3, 7), descoperiţi doar în morminte cu orientarea N-S, şi un foarfece (?)
fragmentar de bronz, recuperat din stratul de cultură al necropolei.
Dintre ustensilele de uz curent descoperite la Brăviceni sunt de menţionat în primul rând
cuţitele de fier, care însă puteau fi folosite şi ca arme, şi fusaiolele de lut. La fel ca şi pieptenii de
os, cuţitele şi fusaiolele au apărut exclusiv în morminte orientate N-S. Sporadic în unele morminte
au apărut şi alte tipuri de piese, dintre care remarcăm două tuburi de os de pasăre, un împungător,
un lacăt (?) şi un vârf de săgetă, toate de fier.
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Prin toate caracteristicile pe care le prezintă (rituri şi ritualuri funerare, obiceiuri de port şi
mai ales tipologia inventarului), necropola de la Brăviceni aparţine clar cercului cultural Sântana de
Mureş-Černjachov. Referitor la încadrarea cronologică, având în vedere procentul extrem de mic al
mormintelor de incineraţie, numărul mare al mormintelor de înhumaţie orientate V-E, precum şi
tipologia unor piese de inventar, complexul cercetat de noi se datează într-o etapă târzie a acestei
culturi, corespunzătoare celei de a doua jumătăţi a secolului IV, eventual şi începutului veacului
următor.
Dacă apartenenţa culturală poate fi cert, iar cronologia aproape sigur stabilite, mult mai
dificil de clarificat este problema determinării etnicităţii a comunităţii de la care au rămas vestigiile
de la Brăviceni. Apreciem totuşi că dintre elementele etnico-culturale germanice, geto-dacice şi
scito-sarmatice prezente în aria vestică a culturii Sântana de Mureş-Černjachov, în cimitirul de la
Brăviceni mai bine documentată este ultima componentă.

NECROPOLIS OF SÂNTANA DE MUREŞ-ČERNJACHOV TYPE FROM BRĂVICENI
(ORHEI DISTRICT, REPUBLIC OF MOLDOVA).
PRELIMINARY DATA
In this article are presented the antiquities brought to light from the old Roman epoch necropolis
from Brăviceni. Accidentally discovered in 1954, the cemetery was investigated through systematic digging
in the period of 1977, 1980 and 1981. As a result, there were uncovered 181(?) graves (180? inhumations,
one incineration) and 53 ritual holes. The majority of graves had a West-Eastern orientation, being poor or
without inventory. The archaeological material comprises more than 100 clay bowls, two glasses, four silver
coins, fibulae, buckles, combs, beads, pendants, spindles, knifes, and other things. Some graves with a
North-Southern orientation contain animal bones originating from nutritive sources. By its characteristics,
the necropolis from Brăviceni belongs to the Sântana de Mureş-Černjachov culture and, from the chronological
point of view, to the middle and second half of the 4th century.
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Fig. 1. General layout of the cemetery.
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Fig. 2. Fibulas of bronze (1, 3, 4), metal wite (2) and silver (5, 6)
from tombs 23(3), 8 (5, 6), 152 (4) and 165 (1, 2).
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Fig. 3. Silver coins (1, 2), bronze ring (3), silver (4) and glass (5) pendants, glass beads (6),
bone comb (7) and bronze bruckles (8, 9) from tombs 1 (5, 6), 42 (1-3), 64 (4), 71 (9), 88 (7) and 164 (8).
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Fig. 4. Hand-worked lid (1) and pot (2), Roman mug from fine paste (3) and glass (4)
from tombs 61 (2), 87 ( 3), 108 (4) and from the layer (1).
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Fig. 5. Bowl (1-3), amphora (4), jug (5), pot (6).
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