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Reprezentând materialul cel mai numeros întâlnit în aşezările şi necropolele culturii Sântana
de Mureş-Cernjachov şi alcătuind un reper esenţial de încadrare cultural-cronologică a complexelor
din care provine, ceramica s-a bucurat mereu de o atenţie sporită din partea specialiştilor, iar în ultima
vreme au fost întreprinse studii stăruitoare asupra unor loturi impozante de astfel de vestigii descoperite
în diferite situri arheologice103. Cu toate acestea, multiple aspecte privind originea, răspândirea şi
cronologia mai multor categorii de vase din mediul culturii Sântana de Mureş-Cernjachov sunt încă
neelucidate corespunzător. De asemenea, nu toate zonele acestui vast complex cultural, constituit în
arealul dominat de triburile gotice, au beneficiat de o atenţie egală din partea arheologilor, iar
materialele recoltate dintr-o serie de aşezări şi necropole investigate prin săpături rămân nepublicate,
astfel că imaginea asupra produselor de olărie din unele regiuni este destul de neconcludentă.
În articolul de faţă ne propunem să facem o analiză şi o clasificare a ceramicii de producţie
locală104 descoperită în cimitirul de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la Brăviceni (r. Orhei),
care se dovedeşte a fi deocamdată cel mai important sit arheologic de epocă romană din bazinul
Răutului cercetat prin săpături. Ca mărime şi număr de morminte însă, necropola de la Brăviceni se
încadrează în grupa complexelor funerare de dimensiuni medii ale culturii Sântana de MureşČernjachov. Amintim în context că, prin săpăturile de salvare din anii 1977, 1980 şi 1981,
coordonate de arheologul Vasile Grosu, în cimitirul în discuţie au fost scoase la lumină 173(?) de
morminte, dintre care unul de incineraţie şi 172(?) de înhumaţie, şi 53 de gropi de cult sau cu altă
destinaţie, la care se adaugă alte circa opt morminte de înhumaţie descoperite întâmplător cu ocazia
unor lucrări de construcţie.
Aşa cum am menţionat şi cu alte prilejuri, faţă de cele mai multe dintre necropolele culturii
Sântana de Mureş-Cernjachov, unde, din totalul inventarului, ceramica are ponderea cea mai mare,
la Brăviceni această categorie de vestigii este mai redusă cantitativ şi mai slab reprezentată în
morminte. Dispunem de 104 vase întregi sau întregibile, dintre care 98 de provenienţă locală, iar
şase de factură romană, şi de un număr ceva mai mare de fragmente ceramice caracteristice sau atipice,
descoperite în majoritatea lor covârşitoare în morminte orientate N-S. Fără îndoială că această
cantitate de ceramică se dovedeşte a fi mică pentru o necropolă Sântana de Mureş-Cernjachov cu
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peste 180 de morminte, mai ales dacă se compară cu numărul vaselor de lut întregi sau reconstituite
găsite în binecunoscutele cimitire înrudite de la Bârlad-Valea Seacă şi Mihălăşeni, care, în special
pentru primul complex, depăşeşte cu mult cifra de 1000, fără a fi luate în calcul şi fragmentele
ceramice, descoperite într-un număr extrem de mare105. O situaţie întrucâtva asemănătoare cu cea
de la Brăviceni se constată însă în necropola de tip Sântana de Mureş de la Săbăoani, cu puţin peste
100 de morminte dezvelite, în care, pe lângă diferite alte elemente de inventar, s-au aflat circa 80 de
vase ceramice întregi sau fragmentare106.
La Brăviceni, ca şi în toate celelalte cimitire aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cernjachov,
ceramica de producţie locală107 cuprinde trei categorii principale: 1 – ceramica lucrată cu mâna;
2 – ceramica lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă; 3 – ceramica lucrată la roată din pastă fină.
1. Ceramica lucrată cu mâna
Ceramica lucrată tradiţional, exclusiv cu mâna, se găseşte într-o proporţie redusă, de circa
6% din totalul vaselor şi cioburilor recuperate. Dar, aşa cum se apreciază de către specialişti,
însemnătatea ştiinţifcă pe care o prezintă această categorie de ceramică este deosebit de mare.
Păstrând în parte tradiţiile şi elementele specifice diferitor grupuri etnice înglobate în complexul
cultural Sântana de Mureş-Cernjachov, olăria lucrată cu mâna constituie unul din principalele
criterii de determinare etnică a descoperirilor din această perioadă. În totalitatea lor, recipientele
sunt modelate din pastă grosolană, poroasă şi prost frământată, care conţine ca degresant şamotă, iar
mai rar şamotă, nisip şi pietricele. Arderea este insuficientă şi inegală, respectiv culoarea vaselor
fiind diferită – cenuşie-negricioasă, brun-cenuşie sau brun-cărămizie pe cele două feţe şi
negricioasă în spărtură. Calitatea arderii sugerează utilizarea unor cuptoare improvizate, în care nu
se putea controla temperatura.
Repertoriul formelor este extrem de limitat pentru ceramica lucrată cu mâna de la Brăviceni,
deosebindu-se numai oale şi capace.
Oalele sunt reprezentate prin câteva exemplare întregi sau reconstituite şi mai multe fragmente
provenind de la alte recipiente. În funcţie de profil şi dimensiuni, ele pot fi împărţite în trei tipuri:
Tipul 1. Oale de dimensiuni mijlocii, cu înălţimea de circa 12-13 cm, având corpul sferoidal
şi buza înclinată în afară. Cele două recipiente incluse în acest tip aparţin unor variante diferite:
Varianta a (fig. 1, 1) este reprezentată de o oală cu corpul globular, marginea relativ înaltă,
subţiată şi evazată, cu fundul plat, uşor reliefat în exterior. Era depusă ca ofrandă în mormântul de
înhumaţie 61, situat în marginea de nord a necropolei (fig. 6, 2). Vasul găsit spart a fost reconstituit.
Oale de acest fel apar relativ frecvent în complexele din aşa-numita „variantă nord-pontică” a
culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, fiind incluse de B. V. Magomedov în tipul 2 de oale lucrate
cu mâna, considerat specific pentru sarmaţi şi „sciţii târzii”108. Un vas de o formă asemănătoare, dar
având întreaga suprafaţa exterioară decorată cu linii incizate verticale, a fost descoperit într-o
groapă menajeră de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Budeşti109.
Varianta b (fig. 1, 2). Oală cu corpul mai bombat, buza scundă, răsfrântă şi fundul profilat,
prevăzut cu o mică concavitate. A fost găsită în mormântul 93 din zona de sud-est a necropolei (fig. 6, 2),
în asociere cu mai multe mărgele cuboedrice de sticlă albastră. Asemenea recipiente, având însă fundul
de cele mai dese ori plat, nu profilat, se întâlnesc în mai toate necroplele culturii Sântana de MureşCernjachov cercetate prin săpături mai ample, iar în unele complexe, cum ar fi de pildă cel de la
Budeşti, constituie chiar tipul de borcan predominant din cadrul olăriei lucrate cu mâna110. Aşa cum
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au remarcat şi alţi specialişti111, vasele de acest fel imită forma oalelor globulare lucrate la roată
din pastă zgrunţuroasă, fiind executate sub influenţa şi după modelele ceramicii realizate cu roata.
Este interesant de menţionat că la Budeşti tipul respectiv de recipiente se datează exclusiv în faza
târzie de funcţionare a necropolei, care corespunde probabil ultimei treimi a sec. IV p.Chr.112. Tot
acestei perioade aparţine, pare-se, şi oala avută în discuţie de la Brăviceni, care, amintim, a fost
găsită împreună cu un colier de mărgele cuboedrice de sticlă albastră, datate cu precădere în etapele
târzii ale culturii Sântana de Mureş-Cernjachov113.
Tipul 2 (fig. 1, 3) conţine o oală de dimensiuni medii cu silueta zveltă, corpul rotunjit,
marginea înaltă, uşor înclinată în afară şi fundul plat. A fost descoperită în groapa 29 din marginea
de nord-vest a necropolei (fig. 6, 3), constituind unicul element de inventar al complexului
respectiv. Această formă de oală se întălneşte mai rar în complexele din sec. IV p.Chr., dar nu
lipseşte cu totul. Dintre analogiile identificate consemnăm pe cele de la Târgşor114, Bârlad-Valea
Seacă115 şi Mihălăşeni, vasele din ultima necropolă fiind lucrate, cu preponderenţă, din pastă
zgrunţuroasă, identică după compoziţie cu a celor mai multe dintre oalele lucrate la roată116.
Tipul 3 (fig. 1, 4, 5) este reprezentat prin fragmente din partea superioară a două oale de
dimensiuni mai mari, cu diametrul gurii de circa 17-20 cm, având corpul bombat şi marginea
evazată, simplă sau decorată cu crestături. Ambele aceste fragmente au fost găsite în stratul
arheologic, la mică distanţă de mormântul 96, care este singurul mormânt de incineraţie identificat
în necropola de la Brăviceni. Încă un ciob de la o oală lucrată cu mâna, având marginea
ornamentată cu crestături, a fost identificat în mormântul 146, situat în zona centrală a cimitirului.
După cum arată descoperirile făcute până în prezent, oalele lucrate cu mâna cu buza crestată au o
frecvenţă destul de redusă în cultura Sântana de Mureş-Cernjachov. Dintre complexele datând din
sec. IV p.Chr. în care s-au semnalat vase întregi sau fragmentare prevăzute cu asemenea ornament,
cităm pe cele de la Independenţa117, Târgşor118, Bârlad-Valea Seacă119, Nesluchov, Žuravka şi
Morincy120. Cât priveşte originea oalelor lucrate cu mâna având buze crestate, aceasta nu trebuie
căutată exclusiv la sarmaţi sau dacii liberi, cum au procedat unii specialişti121, ci la ambele populaţii
deopotrivă, întrucât în perioada anterioară culturii Sântana de Mureş-Cernjachov vase cu decor de
acest fel se cunosc atât în mediul sarmatic122, cât şi în cel al dacilor liberi123.
Fiind prezente numai prin fragmente mici şi necaracteristice sau prin partea lor inferioară,
mai multe vase lucrate cu mâna nu au putut fi determinate ca tip. Asemenea resturi de vase au fost
semnalate în mormintele 3, 18, 55, 71, 96, 121, 128, 134, 145, 146, 151, 153, 156, 158, 159, 161 şi
166 şi în gropile 1, 9, 11, 13, 28, 33, 34, 39, 41, 42, 45 şi 48. Este interesant de remarcat că
complexele respective se întâlnesc preponderent în zona vestică, unde se masează majoritatea
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gropilor de cult, şi centrală ale cimitirului (fig. 6, 6).
Capacele (fig. 1, 6) sunt rare. Avem doar două exemplare, unul descoperit în mormântul
145, cu orientare V-E, distrus din vechime, situat în partea de nord a cimitirului (fig. 6, 5), iar altul
– în stratul de cultură. Primul capac este modelat din pastă grosieră, cu şamotă de granulaţie mare în
compoziţie, şi ars neuniform, la brun-maroniu; are pereţii oblici, marginea subţiată, butonul mic şi
îngust, prevăzut pe partea de sus cu o adâncitură. Al doilea exemplar este lucrat de asemenea din
pastă grosieră, dar ars la cenuşiu; are pereţii uşor arcuiţi, iar butonul scund şi lat, fără alveolare pe
partea superioară. Întors invers, acest capac putea fi utilizat şi ca strachină124. Aşa cum dovedesc
cercetările arheologice, această formă ceramică apare destul de rar în siturile culturii SântanaCernjachov. În spaţiul carpato-nistrean capace modelate cu mâna, dar exclusiv sub formă de
fragmente, s-au mai semnalat în complexele de la Budeşti125, Bârlad-Valea Seacă126, Căuşeni127 şi
Gura Căinarului128. Mai frecvent se întâlneşte forma ceramică la care ne referim în unele situri din
epocă romană din sudul spaţiului pruto-nistrean, cum sunt cele de la Mologa129, Cişmichioi130 şi
Tomai131. Notăm, de asemenea, că fragmente de capace lucrate cu mâna au mai fost identificate în
centrul de olărie aparţinând dacilor liberi de la Pruteni şi în aşezarea sincronă de la Ialoveni132.
2. Ceramica lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă
Întrebuinţată în viaţa cotidiană preponderent pentru prepararea hranei, această ceramică este
reprezentată mai bine decât olăria lucrată cu mâna, dar mai slab decât vesela lucrată la roată din
pastă fină. Numărul vaselor întregi sau întregibile descoperite se cifrează la 40, ceea ce constituie
circa 38% din total. Numită şi „de tip ciment”, pasta din care au fost lucrate cele mai multe vase din
categoria în discuţie conţine ca ingrediente nisip şi pietricele, dar în proporţii variabile. La unele
vase, pe lângă nisip, a fost folosită ca ingredient şi şamota. Cât priveşte arderea, predomină
covârşitor vasele arse în atmosferă reducătoare, având culoare cenuşie – de nuanţă mai închisă sau
mai deschisă. Câteva vase sunt arse însă la negru sau brun-cărămiziu.
În cuprinsul ceramicii lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă au fost constatate două forme:
oala şi castronul.
Oalele constituie categoria de vase cel mai des întâlnite la Brăviceni. Au fost descoperite 39
de oale întregi sau întregibile, la care se adaugă alte zece exemplare reprezentate prin fragmente.
Privite din punct de vedere al formei, oalele sau borcanele din pastă zgrunţuroasă se împart în
următoarele tipuri:
Tipul 1. Oale cu corpul aproximativ sferoidal, marginea dreaptă sau evazată şi fundul plat ori
profilat, care alcătuiesc tipul cel mai răspândit în cadrul necropolei de la Brăviceni. După mărime,
se pot delimita două variante:
Varianta a (fig. 2, 1-3). Oale de dimensiuni mici, cu înălţimea de până la 10 cm. Astfel de
recipiente au fost găsite în mormintele 1, 44 (2 ex.), 49 (2), 82, 88, 92, 169 (4) şi 173-180 (2). În planul
necropolei, complexele respective se grupează în sectorul de sud-est (fig. 7, 1). Este interesant
124
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132
V. Vornic, N. Telnov, V. Bubulici, L. Ciobanu, Pruteni. Un centru de olărie dacic din epoca romană,
Chişinău, 2007, p. 76, pl. 27, 4; fig. 43, 8.

98

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

de menţionat că din totalul de şapte morminte cu asemenea oale, trei aparţineau unor copii (M.1,
M.49 şi M.169), iar alte două complexe, judecând după dimensiunile gropilor şi a resturilor de
schelete păstrate, se atribuie unor adolescenţi (M.82 şi M.92). Potrivit observaţiilor lui Ion Ioniţă,
vasele de dimensiuni mici de diferite tipuri din cultura Sântana de Mureş-Cernjachov sunt
caracteristice pentru faza târzie a culturii respective, corespunzătoare perioadei migraţiei hunilor133.
Această constatare însă nu se verifică întotdeauna. Spre exemplu, în marea necropolă de la
Mihălăşeni, pentru care a fost realizată o cronologie internă destul de riguroasă, oalele mici sau
miniaturale din pastă zrunţuroasă (tipul 3, cu variantele a şi b, după clasificarea lui O. L. Şovan) se
datează mai larg, în fazele II şi III de evoluţie a complexului, plasate în a doua şi ultima treime a
sec. IV p.Chr.134. Cât priveşte recipientele de acest fel de la Brăviceni, ţinând seama de contextul
arheologic în care apar, opinăm că ele se datează la mijlocul şi în a doua jumătate a sec. IV p.Chr.
Varianta b (fig. 2, 4-5). Oale de dimensiuni mijlocii şi mari, din care s-au identificat 16
exemplare în mormintele 34, 44, 50 (2), 68, 69, 74 (2), 96, 118, 137 (2), 159, 164, 169 şi 173-180.
În arealul necropolei, ele sunt răspândite în zonele de sud-est şi de nord-vest (fig. 7, 2).
Oalele sferoidale lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă, în special cele de dimensiuni
mijlocii, au o frecvenţă extrem de mare în aşezările şi necropolele culturii Sântana de MureşCernjachov, aşa cum o atestă descoperirile de la Târgşor135, Mogoşani136, Dănceni137, Oselivka138,
Kosanovo139, Lunca140, Bârlad-Valea Seacă141, Mihălăşeni142, Budeşti143, Săbăoani144 etc.
Tipul 2. Oale piriforme, cu corpul bombat, având diametrul maxim în jumătatea superioară a
înălţimii vaselor şi buza dreaptă sau răsfrântă în exterior. În cadrul acestui tip se pot evidenţia două
variante:
Varianta a (fig. 2, 7) include oale cu silueta zveltă, marginea dreaptă sau îndoită în afară, de
cele mai dese ori îngroşată. Din seria respectivă s-au descoperit cinci exemplare în mormintele 35,
162, 164, 173-180 şi în groapa 30. Trei dintre aceste complexe sunt situate în partea de vest a
necropolei, iar două în zona ei de sud (fig. 7, 3).
Varianta b (fig. 2, 6) nu este reprezentată decât printr-o singură oală, pusă ca vas de ofrandă
în mormântul 159 din sectorul vestic al cimitirului (fig. 7, 4). Ea are corpul aplatizat, decor din linii
incizate orizontale pe umăr, marginea evazată îngroşată, cu o canelură pe latura interioară şi fundul plat.
Borcanele piriforme, mai înalte sau mai scunde, lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă, se
întâlnesc şi în alte complexe de aspect Cernjachov, dar ceva mai rar decât oalele globulare.
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Dintre analogii cităm pe cele de la Târgşor145, Spanţov146, Oselivka147, Cialîc148, Kosanovo149,
Bârlad-Valea Seacă150, Mihălăşeni151, Budeşti152, Pogoneşti153 şi Săbăoani154.
Tipul 3 (fig. 2, 8) cuprinde două oale de formă bitronconică, având diametrul maxim
aproximativ la mijlocul înălţimii, marginea îngroşată răsfrântă şi fundul plat. Au fost găsite în
mormintele 1 şi 35 din zona de sud a cimitirului (fig. 7, 5). Acest tip de oală este mai slab reprezentat în
aşezările şi necropolele culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Dintre corespondenţele identificate
putem menţiona pe cele de la Târgşor155, Spanţov156, Kurniki157 şi Mihălăşeni158.
Un grup de nouă oale din pastă zgrunţuroasă din mormintele 2 (2 ex.), 64 (2), 68, 69, 100,
118 şi 146, din cauza că sunt prezente prin fragmente puţin caracteristice, nu au putut fi incluse în
schema tipologică. Unele vase din această categorie nu prezintă nici un ornament. Altele însă au
fost decorate cu motive executate în relief: brâie, praguri, linii incizate sau caneluri orizontale
(fig. 2, 1, 3, 5-8).
Castroanele (fig. 2, 9) sunt reprezentate printr-un singur exemplar de dimensiuni mici, cu
corpul scund, bitronconic, având diametrul maxim la mijlocul înălţimii, marginea evazată şi fundul
profilat şi uşor concav. A fost descoperit în mormântul 34 din zona de sud a necropolei (fig. 7, 6),
care, cronologic, se poate situa la mijlocul sau în a doua jumătate a sec. IV p.Chr.159. Faţă de
castroanele lucrate din pastă fină, cele din pastă zgrunţuroasă se întâlnesc extrem de rar în aşezările
şi cimitirele culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Analogii mai apropiate pentru recipientul de la
Brăviceni se cunosc printre descoperirile din necropolele de la Mihălăşeni160 şi Budeşti161, precum
şi din aşezările de la Iaşi-Nicolina162 şi Solonceni163.
3. Ceramica lucrată la roată din pastă fină
Faţă de celelalte specii, olăria lucrată la roată din pastă fină este mai bogat documentată în
mormintele necropolei de la Brăviceni, dar fără a fi nici pe departe la fel de numeroasă şi variată
cum se constată în alte cimitire înrudite cercetate prin săpături ample: Bârlad-Valea Seacă164,
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Mihălăşeni165, Dănceni166, Barcea167, Miorcani168 ş.a. Această categorie ceramică a fost executată
dintr-o pastă fină, fără sau cu foarte puţine ingrediente (nisip mărunt, mică, concreţiuni de calcar
sau şamotă) şi arsă uniform la cenuşiu de diferite nuanţe, mai deschise ori mai închise. O bună parte
dintre recipientele din pastă fină au pereţiii acoperiţi cu angobă de culoare cenuşie sau, mai rar,
neagră, care în unele cazuri parţial s-a exfoliat.
Formele caracteristice acesei grupe de vase de provenienţă locală sunt bine definite ca tipuri,
frecvenţă şi răspândire. Putem distinge, în consecinţă, oale, castroane, căni şi amforete. În cele ce
urmează vom analiza fiecare formă de vas aparte.
Oalele din pastă fină sunt mai puţine decât cele lucrate din pastă zgrunţuroasă, aşa cum de
altfel se atestă şi în restul complexelor culturii Sântana de Mureş-Cernjachov.
În funcţie de caracteristicile formale pe care le prezintă, se pot delimita următoarele tipuri:
Tipul 1. Oale cu corpul aproximativ sferoidal, buza dreaptă sau răsfrântă spre exterior şi
fundul inelar ori plat. În cadrul acestui tip se pot evidenţia două variante:
Varianta a (fig. 3, 1-2) cuprinde oale sferice, aplatizate, de dimensiuni mici, cu înălţimea
variind între 6 şi 9 cm. Au fost găsite opt exemplare în mormintele 7, 49 (2 ex.), 74, 164, 169 (2 ex.)
şi 173-180. În planul necropolei mormintele respective se află în diferite sectoare, lipsind însă din
zona centrală (fig. 8, 1).
Varianta b (fig. 3, 4-5). Oale cu corpul sferoidal şi buza evazată simplă ori îngroşată, de
dimensiuni mijlocii, dintre care s-au descoperit două exemplare în mormintele 35 şi 44 din zona de
sud a necropolei (fig. 8, 2).
Oale de acest tip s-au semnalat şi în alte complexe de aspect Sântana de Mureş-Cernjachov,
dar fără a avea o frecvenţă mare. Dintre analogii cităm pe cele de la Izvoare169, Târgşor170,
Koblevo171, Barcea172, Bârlad-Valea Seacă173, Budeşti174 ş.a. Un număr relativ mare de oale
sferoidale lucrate la roată din pastă fină au fost identificate în binecunoscuta necropolă de la
Mihălăşeni, iar cercetătorul acestui valoros obiectiv arheologic, O.L. Şovan, le-a divizat, după
dimensiuni, în două tipuri deosebite, unul cuprinzând vase de dimensiuni medii şi mari (tipul 2), iar
altul – oale mici (tipul 3, cu variantele a şi b)175. Este interesant de menţionat că, din punct de
vedere cronologic, ele se datează diferit, oalele globulare mici fiind caracteristice pentru fazele I şi
II, pe când cele mari – pentru etapele II şi III de funcţionare a cimitirului176. Cât priveşte vasele de
acest tip de la Brăviceni, pe baza pieselor de inventar cu care se asociază în unele morminte, dar şi a
altor criterii, ele pot fi datate aproximativ la mijlocul şi în a doua parte a sec. IV p.Chr.
Tipul 2. Oale piriforme, cu diametrul maxim în partea superioară a înălţimii vaselor,
marginea înclinată în afară şi fundul profilat. Au fost găsite doar două exemplare, care aparţin la
variante diferite:
Varianta a (fig. 3, 6) este reprezentată printr-o oală cu silueta zveltă şi gura largă, găsită în
mormântul 88 (din sectorul de sud-est al necropolei) (fig. 8, 3), orientat NNE-SSV şi distrus din
165
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vechime, care mai conţinea, printre altele, un pieptene de os cu mâner semicircular şi aripi laterale
uşor oblice, decorat pe ambele suprafeţe cu linii drepte şi vălurite realizate cu punctatorul177.
Varianta b (fig. 3, 7) include o oală scundă, cu corpul mai bombat, prevăzut cu prag pe umăr,
gura strâmtă şi buza subţiată, uşor evazată. Reprezenta singurul element de inventar al mormântului 91,
situat în aceeaşi zonă sud-vestică a cimitirului, în apropiere de mormântul 88 (fig. 8, 4). Este important,
credem, de reţinut că mormântul 91 era orientat pe direcţia S-N şi aparţinea unui individ adult depus
în poziţie chircită pe partea dreaptă, cu mâînile îndoite şi aduse sub mandibulă, tip de complex
funerar întâlnit extrem de rar în cultura Sântana de Mureş-Cernjachov.
Oale piriforme, înalte sau scunde, lucrate la roată din pastă fină cenuşie, sunt documentate şi
în alte cimitire datând din sec. IV p.Chr., dintre care menţionăm pe cele de la Târgşor178,
Independenţa179, Izvorul180, Cholmskoe181, Oselivka182, Budeşti183, Mihălăşeni184 etc.
Castroanele sunt cele mai caracteristice şi mai frecvent întâlnite decât alte tipuri de vase din
această categorie. Folosite în viaţa cotidiană ca „veselă pentru servit masa”, în morminte ele erau
depuse ca recipente pentru ofrande, iar în sepulturile de incineraţie ale culturii Sântana de MureşCernjachov şi în calitate de urne sau, mai des chiar, drept capace pentru urnele funerare.
După caracteristicile morfologice pe care le prezintă, castroanele lucrate la roată din pastă
fină de la Brăviceni pot fi încadrate în patru tipuri, dintre care unele cu două sau mai multe variante:
Tipul 1 (fig. 4, 1, 2) include castroane de formă relativ tronconică, cu pereţii uşor curbaţi,
umerii ridicaţi, de cele mai dese ori evidenţiaţi, gura largă şi buza evazată sau îndoită orizontal.
Ţinând seama de unele detalii şi în special de profilul părţii superioare a recipientelor, se pot
distinge câteva subtipuri sau variante. Vase de acest fel, întregi sau fragmentare, au fost găsite în
mormintele 35, 50, 69 (2 ex.), 137, 160, 164, 169 (2 ex.), 173-180 şi groapa 9. În planul necropolei,
complexele respective se situează în aproape toate zonele, cu excepţia celei din centru, care
cuprinde preponderent morminte orientate V-E lipsite de inventar (fig. 9, 1).
Corespondenţe apropiate pentru aceste recipiente, care mai sunt numite castroane sau
străchini cu profilul în forma literei S, se găsesc în toate necropolele de tip Sântana de MureşCernjachov investigate prin săpături de anvergură. Dintre complexele mai importante cităm pe cele
de la Târgşor185, Kosanovo186, Barcea187, Dănceni188, Budeşti189, Bârlad-Valea de la Seacă190 şi Mihălăşeni,
unde castroanele tronconice sunt extrem de bogat documentate, fiind grupate de O. L. Şovan, după
unele detalii morfologice, în şase variante diferite191. Notăm, de asemenea, că castroanele/
străchinile de acest fel sunt bine reprezentate şi în necropola daco-romană din sec. IV p.Chr. de la
Bratei192. Forma de castron pe care o discutăm se întâlneşte, dar mult mai rar, şi în unele staţiuni
177
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ale dacilor liberi din ţinuturile est-carpatice ale României193, precum şi în complexele aspectului
cultural Militari-Chilia din Muntenia194.
Tipul 2. Castroane de formă bitronconică, cu umerii bine marcaţi şi buza dreaptă sau
răsfrântă. În cuprinsul acestui tip se pot evidenţia trei variante, după cum urmează:
Varianta a (fig. 4, 9). Castroane înalte, de tipul supierelor, având diametrul maxim la
mijlocul sau în partea superioară a înălţimii recipientelor. Au fost descoperite trei exemplare în
mormintele 14 şi 35 (2 ex.) din zona de sud a necropolei (fig. 9, 3). Analogii aproape identice
pentru aceste recipiente se cunosc în marea necropolă de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la
Mihălăşeni, fiind incluse de cercetătorul sitului în categoria supierelor, tipurile 3 şi 4195.
Varianta b (fig. 4, 4, 7) include castroane mai scunde, cu umărul bine marcat, gura largă şi
buza înclinată în afară. Din această grupă au fot descoperite opt exemplare, întregi sau fragmentare,
în mormintele 2, 4 (2 ex.), 32, 69, 137 (2) şi 159. Unele dintre castroanele respective sunt decorate
pe partea superioară a corpului cu brâie în relief, praguri şi/sau linii in zigzag lustruite. În chip
deosebit se remarcă recipientul găsit în mormântul 159, care, pe lângă ornamentul de pe partea de
sus a corpului, ce constă dintr-o linie în zigzag executată prin lustruire, delimitată de două nervuri în
relief, mai prezintă un şir de faţete lenticulare pe linia diametrului maxim (fig. 4, 7). În arealul
necropolei, castroanele din această serie se întâlnesc în sectoarele de sud şi de nord-vest (fig. 9, 2).
Forma de castron în discuţie este una dintre cele mai răspândite în cultura Sântana de MureşCernjachov, nelipsind aproape din nici o aşezare sau necropolă cercetată prin săpături. La Mihălăşeni,
unde castroanele sunt extrem de bogat documentate, vase similare au fost încadrate în diferite
variante ale tipurilor 3, 5 şi 6196, în necropola de la Târgşor – în diverse subtipuri şi variante ale
tipurilor 1 şi 2 de străchini (Schalen)197, iar în aşezarea şi cimitirul de la Budeşti – în variantele 1a şi
1b de castroane bitronconice, care se datează în fazele II şi III de evoluţie a complexului198.
Varianta c (fig. 4, 3, 5) conţine două castroane miniaturale descoperite în mormântul 169
(de copil), din marginea de est a necropolei (fig. 9, 4). Unul dintre văscioare are umărul carenat, o
nervură pe gât, marginea simplă, usor evazată şi baza plată, iar al doilea - umărul mai puţin marcat,
buza îngroşată răsfrântă şi fundul inelar. Analogii mai mult sau mai puţin apropiate pentru aceste
castronaşe se găsesc în necropolele reprezentative de la Mihălăşeni199 şi Budeşti200.
Tipul 3 (fig. 4, 6) include un castron cu umărul puţin ridicat, partea superioară cilindrică,
marginea simplă dreaptă şi fundul inelar. A fost descoperit în acelaşi mormânt de copil 169 (fig. 9, 5),
care se evidenţiază în necropola de la Brăviceni atât prin dimensiunile şi forma deosebită a gropii
funerare, cât şi prin bogăţia inventarului, în special al celui de vase ceramice. Castroane din pastă
fină cu partea superioară cilindrică, având umerii ridicaţi sau coborâţi, se întâlnesc şi în alte
necropole din aria culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, dar fără a avea o frecvenţă prea mare.
Dintre descoperirile cunoscute de noi cităm pe cele de la Izvorul201, Târgşor202, Bârlad-Valea
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V. Vornic, op. cit., p. 225-226, fig. 84, 10.
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I. Ioniţă, op. cit., p. 300, Abb. 19.
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fiind considerat tipic pentru acest facies cultural206.
Tipul 4 (fig. 4, 8, 10) cuprinde castroane cu trei torţi. Au fost găsite trei vase de acest fel
întregi sau întregibile în mormintele 118, 137 şi 164 şi fragmente de buze cu profilul în formă de
„T” în mormântul 88 şi groapa 52, situate spre periferia necropolei (fig. 9, 6). Vasele întregi au
marginea în formă de „T” sau „Г”, corpul bitronconic, cu decor pe partea superioară constând din
nervuri în relief şi linii lustruite în zigzag, torţile din benzi late cu şănţuiri longitudinale şi fundul
inelar. Analogii pentru castroanele cu trei torţi de la Brăviceni se găsesc în mai toate complexele
Sântana de Mureş-Cernjachov cercetate intens prin săpături, constituind una din prezenţele cele mai
specifice din inventarul acestora. Ne limităm la citarea principalelor necropole atât din aria vestică,
cât şi din cea estică a culturii respective: Bârlad-Valea Seacă, Mihălăşeni, Târgşor, Budeşti,
Dănceni, Barcea, Miorcani, Lunca, Săbăoani, Cernjachov, Kosanovo, Kamenka, Obuchov etc.
Notăm că o parte din castroanele din pastă fină de la Brăviceni, fiind reprezentate prin
fragmente nesemnificative şi mai puţin caracteristice, nu au putut fi determinate ca tip. Asemenea
resturi de castroane au fost semnalate în mormintele 18, 68, 71, 74, 166, 169 şi în gropile 30 şi 52.
Cănile constituie o grupă nu prea mare, dar totusi bine reprezentată, de vase lucrate la roată
din pastă fină cenuşie, produse pe plan local în ateliere de olărie specializate. Au fost descoperite
nouă vase de acest fel întregi sau întregibile, toate depuse ca vase pentru ofrande în morminte de
înhumaţie, la care se adaugă alte câteva fragmente mai mult sau mai puţin caracteristice de căni,
recuperate din stratul arheologic al necropolei. În funcţie de caracteristicile formale pe care le
prezintă, ele pot fi împărţite în cinci tipuri, pe care le prezentăm în continuare:
Tipul 1 conţine căni cu corp rotunjit, piriform sau sferoidal, gât scurt şi gura în formă de
pâlnie. După unele detalii de profil şi dimensiuni, se pot deosebi trei variante:
Varianta a (fig. 5, 1) include o cană de tipul ulcioarelor de dimensiuni medii, cu înălţimea
de 20,5 cm, corpul relativ piriform având diametrul maxim în partea lui inferioară, gâtul îngust
scurt, toarta din bandă cu canelură longitudinală, gura pâlniformă şi fundul inelar; sub buza evazată
prezintă ca ornament o nervură în relief. A fost găsită în mormântul 2 din zona de sud a necropolei
(fig. 10, 1). Căni sau ulcioare cenuşii de acest fel, lucrate la roată din pastă fină, se întâlnesc destul
de rar în aria culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. Dintre puţinele corespondenţe identificate
menţionăm pe cele de la Târgşor207, Dănceni208 şi Mihălăşeni209, ultima piesă fiind inclusă de O. L. Şovan
în tipul 5 de căni cenuşii din pastă fină, datat în ultima fază de funcţionare a cimitirului210. După
toate aparenţele, recipientele la care ne referim reprezintă imitaţii ale unor căni de lut cărămizii de
fabricaţie romană, documentate şi într-o serie de complexe de tip Sântana de Mureş-Cernjachov,
cum sunt de pildă cele de la Sântana de Mureş211 Gavrilovka212, Viktorovka213, Spanţov214, BârladValea Seacă215, Mihălăşeni216, Polocin217, Barcea218, Budeşti219, Slobozia-Chişcăreni (Lazo)220 ş.a.
Remarcăm că trei asemenea vase romane din pastă fină cărămizie, cu corpul piriform şi gura
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pâlniformă, dar având dimensiuni diferite, au fost descoperite şi în necropola de la Brăviceni221.
Varianta b (fig. 5, 3). Două căni miniaturale cu corpul globular, gura în formă de pâlnie,
fundul inelar şi toarta aproximativ ovală în secţiune, fixată cu un capăt sub margine, iar cu celălalt
de umăr. Au fost găsite două exemplare, primul în unul din cele opt morminte descoperite
întâmplător şi distruse cu prilejul lucrărilor de construcţie (numerotate de noi 173-180), iar al doilea
în mormântul 169 din marginea de est a cimitirului (fig. 10, 2). Analogii apropiate pentru aceste
recipiente există la Mihălăşeni (unde formează tipul 1b)222 şi Budeşti (unde reprezintă tipul 2a)223,
în prima necropolă căniţele respective fiind datate în faza mijlocie de funcţionare a complexului, iar
în cea de a doua – în etapa târzie224.
Varianta c (fig. 5, 2) conţine o cană de dimensiuni mici cu corpul piriform, puţin evidenţiat,
având diametrul maxim în partea lui superioară, gâtul scurt, prevăzut în zona de prindere a capătului
de sus al torţii cu o uşoară proeminenţă în exterior, marginea evazată şi fundul profilat. A fost găsită
în mormântul 44 de la periferia de sud a cimitirului (fig. 10, 3). Deocamdată nu am găsit
corespondenţe identice sau apropiate pentru această căniţă.
Tipul 2 (fig. 5, 7). Două căni de dimensiuni relativ mici, cu înălţimea de 10,5 şi, respectiv,
12,5 cm, descoperite în mormintele 162 şi 164 din marginea de vest a necropolei (fig. 10, 5).
Recipientele au corpul de formă bitronconică, cu carena joasă, gâtul uşor oblic, larg, buza evazată şi
fundul inelar; toarta din bandă, cu sau fără canelură pe partea superioară, este prinsă cu capătul
superior de margine ori de gât, iar cu cel inferior de umăr; ambele căni au la baza gâtului drept
decor câte o nervură în relief, iar un exemplar mai prezintă pe gât o linie vălurită orizontală,
realizată prin lustruire. Numite şi căni în formă de halbă, recipentele de acest tip mai sunt atestate în
alte complexe aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, însă frecvenţa lor nu este mare.
Relativ bine reprezentat este tipul de cană la care ne referim în necropola birituală înrudită de la
Mogoşani, unde au fost identificate cel puţin trei asemenea vase, dintre care un exemplar, anume cel
din mormântul 6, aflat în asociere cu o monedă de bronz perforată din epoca constantiniană225.
Foarte bogat documentate sunt cănile în formă de halbă de dimensiuni mici în marea necropolă de
la Mihălăşeni, unde au fost semnalate 18 exemplare întregi sau reconstituite, pe care cercetătorul
complexului le-a inclus în tipul 2, divizat în variantele a, b şi c, ce se datează diferit226. Este interesant de
remarcat, că piesele noastre reprezintă varianta 2c de căni, după tipologia lui O. L. Şovan, care, din
punct de vedere cronologic, se atribuie fazelor mijlocie şi târzie de evoluţie a necropolei de pe Şesul
Başeului227. Menţionăm, în context, că un număr de patru căni în formă de halbă de mici dimensiuni
au fost descoperite şi la Budeşti, unde au fost grupate de noi în tipul 1a şi datate numai în faza finală
a necropolei228. Dintre complexele de tip Sântana de Mureş-Cernjachov în care s-au semnalat căni
în formă de halbă de dimensiuni mici şi mijlocii mai cităm pe cele de la Târgşor229, Independenţa230,
Leţcani231, Dănceni232, Lunca233 ş.a.
Tipul 3 (fig. 5, 4). Cană de dimensiuni relativ reduse, având înălţimea de 14,5 cm, corpul
sferoidal, gâtul îngust cilindric, relativ înalt, marginea puţin evazată, toarta aproximativ circulară
221
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în secţiune şi fundul profilat şi concav; corpul este ornamentat cu caneluri şi linii punctate, dispuse
oblic; sub buză şi la baza gâtului se află câte un brâu în relief234. A fost găsită în unul din primele opt
morminte de înhumaţie descoperite fortuit şi distruse cu ocazia lucrărilor de construcţie (nr. 173-180),
din zona de sud a necropolei. Pentru moment nu cunoaştem nici o analogie identică pentru acest
recipient în aria culturii Sântana de Mureş-Cernjachov. O cană relativ asemănătoare, dar de
dimensiuni mai mari, cu gâtul înalt, toarta din bandă cu şănţuire longitudinală pe partea exterioară şi
corpul sferoidal uşor aplatizat, decorată cu o canelură largă pe pântece, flancată de linii în zig-zag
punctate, o bandă de linii lustruite în reţea şi drepte pe umăr, alta în relief, prevăzută şi cu linii în
reţea lustruite, în partea superioară a gâtului, şi o nervură masivă în torsadă, la baza gâtului, a fost
descoperită în mormântul de înhumaţie 84 al necropolei de la Bârlad-Valea Seacă235. Este interesant
de remarcat că vasul la care ne referim a fost aflat împreună, printre altele, cu o fibulă de bronz cu
piciorul înfăşurat, corpul din bandă şi resortul fragmentar, pare-se scurt, o cataramă ovală de fier şi
alta de bronz prevăzută cu garnitură rectangulară, un pahar conic faţetat de sticlă, un pieptene de os
cu mânerul semicircular şi aripi laterale alveolate, o cană de lut cărămizie de factură romană şi o
amforă de tip burduf, piese de inventar care datează mormântul respectiv într-o fază târzie a culturii
Sântana de Mureş-Cernjachov,încadrabilă în a doua parte a sec. IV p.Chr.
O altă cană asemănătoare de dimensiuni mari, dar de culoare neagră, decorată cu faţete
verticale şi oblice pe corp şi o nervură pronunţată pe gât, având un şir de faţete romboidale, a fost
semnalată în mormântul 117 al necropolei de la Mihălăşeni, mormânt ce se datează, pe baza mai
multor piese de inventar, printre care şi un pahar conic de sticlă cu pereţii groşi, ornamentat cu patru
registre de ove, în faza târzie de funcţionare a complexului, plasată cu probabilitate în epoca
stăpânirii hunice236. În lumina datelor prezentate, observaţia profesorului Ion Ioniţă după care toate
cănile cu gâtul înalt, cum se prezintă şi exemplarele de la Bârlad-Valea Seacă, Mihălăşeni şi
Brăviceni, ar aparţine unei faze mai timpurii decât cele cu gâtul scurt237, se dovedeşte că nu poate fi
generalizată. Căni de dimensiuni medii şi mari cu corpul globular şi gâtul relativ îngust, cilindric ori
uşor tronconic, mai scurt sau mai înalt, fără decor sau cu unul simplu, constând din nervuri în relief
dispuse pe gât, ce se plasează din punct de vedere cronologic diferit, au fost semnalate în mai multe
situri de tip Sântana de Mureş-Cernjachov, dintre care cităm pe cele de la Târgşor238, Mogoşani239,
Spanţov240, Iacobeni241, Bârlad-Valea Seacă242, Rânzeşti243 etc.
Tipul 4 (fig. 5, 6) înglobează o cană-ulcior mare (înălţimea 35,6 cm) de culoare neagră,
lucrată la roată din pastă fină, cu corpul bitronconic, având partea superioară ornamentată prin faţete
verticale delimitate sus de o nervură orizontală, gâtul îngust cilindric, prevăzut cu o nervură orizonată la
bază, marginea evazată, fundul inelar şi toarta, rectangulară în secţiune, prinsă de gât şi umăr244.
A fost găsită asupra scheletului din mormântul 114, situat în marginea de est a cimitirului (fig. 9,7).
Analogii apropiate sau chiar identice pentru acest recipient se găsesc în complexele înrudite
de la Spanţov245, Mitreni246, Mogoşani247, Mospinskaja248, Cernjachov249 şi Rodnoj Kraj250.
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Trei asemenea căni, dintre care două decorate cu faţete verticale şi pe gât, au fost identificate în
necropola de la Mihălăşeni251. Alte căni din această categorie, dar având, în afară de ornamentul de
pe umăr, şi un şir de faţete lenticulare pe linia diamerului maxim, provin din descoperirile de la
Gavrilovka252, Korovincy253 şi Uspenka254. După părerea diferitor cercetători cănile în discuţie,
numite şi „de tip Cistilov”255, nu reprezintă altceva decât transpunerea în lut a vaselor de metal care
erau pe larg folosite în Imperiul Roman în secolele IV-V256. Cât priveşte cronologia, cănile de acest
tip se datează în fazele târzii ale culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, cu precădere în ultima
treime a sec. IV p.Chr257.
Tipul 5 (fig. 5, 5) conţine o căniţă cenuşie din pastă fină cu gura trilobată, corpul ovoidal,
toarta ovală în secţiune şi fundul profilat. A fost găsită în mormântul 68, care aparţinea unei
persoane de vârstă juvenis, din sectorul de nord al necropolei (fig. 10, 4). Recipiente de acest tip
(marea lor majoritate fiind însă de dimensiuni mai mari), se cunosc în mai multe necropole din aria
vestică a culturii Sântana de Mureş-Cernjachov: Târgşor258, Izvorul259, Mălăieşti260, SloboziaChişcăreni261, Bârlad-Valea Seacă262, Mihălăşeni263 etc. Este interesant de remarcat că oenochoele
citate de la Mihălăşeni, incluse de O. L. Şovan în tipul 8a, datează numai din ultima fază de
funcţionare a cimitirului, corespunzătoare ultimelor decenii ale secolului IV p.Chr. şi eventual
începutului veacului următor264. Referitor la origine, foarte probabil vasele în discuţie constituie
imitaţii ale cănilor romane cărămizii de lut cu gura trilobată, care se întâlnesc tot aproape exclusiv
în aria vestică a marelui complex cultural Sântana de Mureş-Cernjachov265.
Amforete. Vasele din această categorie, numite în literatura de specialitate şi căni266,
ulcioare267 sau chiar oale268 cu două torţi, sunt puţine în necropola de la Brăviceni. Dispunem de
doar trei exemplare întregi, care, în funcţie de dimensiuni şi unele detalii de profil, ar putea fi
repartizate la două tipuri:
Tipul 1 (fig. 3, 3) include două amforete de dimensiuni mici, cu înălţimea de 9,5 şi 13,5 cm,
corpul puternic bombat, având diametrul maxim în partea lui inferioară, gâtul scund cilindric, cu
sau fără nervură în relief la nivelul prinderii capetelor superioare ale torţilor, buza evazată mai mult
247
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sau mai puţin îngoşată, torţile aproximativ ovale în secţiune şi fundul profilat, uşor concav ori
inelar. Provin din unul sau două dintre primele cele circa opt morminte descoperite întâmplător cu
prilejul lucrărilor de construcţie (nr. 173-180), din sectorul sudic al cimitirului. Amforete de
dimensiuni reduse, de formă mai mult sau puţin similară, se mai găsesc în necropolele de la
Izvoare269, Cernjachov270, Obuchov271, Bălăbăneşti272, Târgşor273, Mogoşani274, Spanţov275, BârladValea Seacă276, Budeşti277 şi Mihălăşeni, exemplarele din complexul de pe Şesul Başeului fiind
grupate de O.L. Şovan în tipul 4, cu datare în fazele II şi III ale cimitirului278. Tot etapelor mijlocie
şi târzie se atribuie şi cele patru amforete din pastă fină de la Budeşti, recipiente care însă, mai ales
după profil, se deosebesc între ele279.
Tipul 2 (fig. 5, 8). Amforetă de dimensiuni mai mari, cu înălţimea de circa 25 cm, având
corpul ovoidal, gâtul scurt, cilindric, cu o nervură la nivelul de unde pleacă torţile, buza înclinată în
afară şi fundul inelar; torţile, aproximativ rectangulare în secţiune, sunt prinse cu un capăt de gât,
iar cu altul de umăr. A fost descoperită în mormântul 164, orientat N–S şi bogat în inventar, din
marginea de vest a necropolei (fig. 9, 8). De la amforete de acelaşi tip par să provină şi două
fragmente de vase cu gâtul relativ larg, aproximativ cilindric, cu o proeminenţă la mijloc, şi buza
evazată, recuperate, unul, din acelaşi mormânt 164, iar altul, din mormântul 160, care este distrus
din vechime, situat tot la periferia de vest a cimitirului. Analogii apropiate sau chiar identice pentru
recipientul nostru păstrat întreg se găsesc în diferite complexe atât din aria vestică, cât şi din cea
răsăriteană a culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, precum: Barcea280, Lunca281, Uspenka282,
Boromlja283, Bârlad-Valea Seacă284, Budeşti285 şi Mihălăşeni286. Referitor la amforetele citate
provenind din ultima necropolă, notăm că acestea au fost grupate de autor în două tipuri diferite
(tipurile 3 şi 5), dar, dintr-o regretabilă eroare, nici una din seriile respective de vase nu a fost
inclusă în diagrama combinatorie287. Totuşi, patru morminte cu asemenea amforete (nr. 3, 70, 74 şi
261), dintre care două de tip 3, iar alte două de tip 5, pe baza altor tipuri de piese de inventar, au fost
integrate în tabel, datându-se toate în faza târzie de funcţionare a complexului288. În lumina datelor
prezentate, poziţionarea cronologică a ambelor acestor serii de amforete de la Mihălăşeni exclusiv
în etapa finală a necropolei se dovedeşte a fi foarte posibilă. Cât priveşte recipientele în discuţie
269

R. Vulpe, op. cit., p. 289-290, fig. 309, 1-2.
N. Petrov, Cernjachovskij mogil’nik (po materialam raskopok V. V. Chvojki v 1900-1901 gg.), în
Materialy i issledovanija po archeologii SSSR 116, Moskva, 1964, fig. 7, 11, 14.
271
N. M. Kravčenko, O.V. Petrauskas, R.G. Šiškin, A.V. Petrauskas, Pamjatniki archeologii pozdnerimskogo
vremeni Pravoberežnoj Kievščiny, Kiev, 2007, p. 207, fig. 82, 1; acest recipient se evidenţiază printr-un
decor mai deosebit, constând din caneluri verticale sau uşor oblice lustruite, executate pe corp.
272
E. A. Rikman, Cernjachovskoe selišce u s. Balabanešty, în Materialy i issledovanija po archeologii SSSR
116, Moskva, 1964, fig. 2, 1.
273
Gh. Diaconu, op. cit., p. 59, 242, pl. XCII, 1.
274
Idem, Mogoşani..., fig. 9, 9-10.
275
B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 32, 246, fig. 69, 3.
276
V. Palade, op. cit., fig. 292, 7.
277
V. Vornic, op. cit., fig. 85, 9.
278
O. L. Şovan, op. cit., p. 170, 185-190, pl. 387.
279
V. Vornic, op. cit., 229, 238, tab. 1.
280
Nicu, Ţau, op. cit., fig. 13, 7.
281
I. Dragomir, op. cit., p. 85, fig. 38, 3.
282
B. V. Magomedov, op. cit., fig. 51, 3.
283
Ibidem, fig. 51, 5.
284
V. Palade, op. cit., fig. 228, 5; 236, 5.
285
E. A. Rikman, Pamjatnik Velikogo pereselenija narodov (po raskopkam poselenija i mogil’nika u sela
Budešty), Chişinău, 1967, fig. 21, 2; V. Vornic, op. cit., fig. 103, 4.
286
O. L. Şovan, op. cit., pl. 7A, 5; 38A, 4; 41, 7; 115A, 1; 126, 1; 145A, 10; I. Ioniţă, M. Mamalaucă, V. Vornic,
op. cit., p. 22, 36, nr. 85 şi 167.
287
O. L. Şovan, op. cit., p. 169-170, pl. 387.
288
Ibidem.
270

108

www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

de la Brăviceni, pe baza pieselor de inventar cu care se asociază în morminte, dar şi a altor indicii,
ele pot fi datate aproximativ la mijlocul său, mai curând, în a doua parte a sec. IV p.Chr.
În privinţa originii amforetelor cenuşii descoperite în cuprinsul aşezărilor şi necropolelor
culturii Sântana de Mureş-Cernjachov s-au exprimat opinii diferite. Unii cercetători consideră că
vasele avute în discuţie derivă din amforele din pastă fină de fabricaţie locală cunoscute în mediul
dacilor liberi din secelole II-III p.Chr.289. După părerea altor specialişti, între care se numără în
primul rând B.V. Magomedov, cel puţin unele tipuri de amforete, mai cu seamă cele cu gura largă şi
corpul mult bombat, îşi au obârşia în vasele cu două torţi lucrate cu mâna din cultura Wielbark,
atribuită aproape unanim de către specialişti triburilor gotice290. În ce ne priveşte însă, judecând
după faptul că amforetele cenuşii de producţie locală lipsesc cu desăvârşire în complexele din faza
timpurie a culturii Sântana de Mureş-Cernjachov, înclinăm să credem că originea acestui tip de vas
se află în influenţa atelierelor de olărie provincial-romane.
THE LOCAL POTTERY FROM THE NECROPOLIS
OF THE SÂNTANA DE MUREŞ-ČERNJACHOV TYPE NEAR BRĂVICENI VILLAGE
The article presents a description of the local pottery discovered in the necropolis dear Braviceni. As
in other archaeological sites dated by IV century BC, the local pottery from Braviceni represents three main
types: 1, the hand made ceramics; 2, the rough clay ceramics made on pottery wheel; 3, the fine clay
ceramics made on pottery wheel.
The hand made ceramics is quite rare, about 6% of the total number of vessels. The repertoire of
forms is very limited, differing only pots and lids. The pots can be divided into three categories according to
their shape and size. One of the reported category includes two types of pots.
The rough clay ceramics made on pottery wheel is better represented. The number of discovered
vessels amounts to 40 and represents 38% of the total number of vessels. Two types of vessels are found in
this category: pot and bowl. The pot category is most common in Braviceni, belonging to three different
types. Bowls are represented only by a single small double truncated cone.
The fine clay ceramics made on pottery wheel is the richest type of vessels discovered in the
necropolis from Braviceni, however is less numerous and variable as in other similar burials. One can
distinguish pots, bowls, cups, and amphorettae, which can be divided in many types and variants. Some of
specimens are quite precisely dated, mainly by the second half of the IV century BC.

Lista figurilor
Fig. 1. Brăviceni. Ceramică lucrată cu mâna din mormintele 61 (1), 93 (2), 145 (6), groapa 29 (3) şi
strat (4, 5).
Fig. 2. Brăviceni. Ceramică lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă din mormintele 1 (1), 34 (9), 35
(8), 49 (2), 50 (4), 74 (5), 159 (6), 162 (7) şi 173-180 (3).
Fig. 3. Brăviceni. Ceramică lucrată la roată din pastă fină din mormintele 7 (1), 35 (5), 44 (4), 88
(6), 91 (7), 169 (2) şi 173-180 (3).
Fig. 4. Brăviceni. Castroane lucrate la roată din pastă fină din mormintele 2 (7), 4 (9), 14 (1), 137
(8), 159 (4), 164 (10), 169 (3, 5, 6), 173-180 (2).
Fig. 5. Brăviceni. Căni (1-7) şi amforetă (8) lucrate la roată din pastă fină descoperite în mormintele
2 (1), 44 (2), 68 (5), 114 (6), 164 (7, 8) şi 173-180 (3, 4).
Fig. 6. Brăviceni. Oale de tip 1a (1), 1b (2), 2 (3), 3 (4), capace (5) şi vase de formă nedeterminată
(6) lucrate cu mâna.
Fig. 7. Brăviceni. Oale de tip 1a (1), 1b (2), 2a (3), 2b (4), 3 (5) şi castron (6) lucrate la roată din
pastă zgrunţuroasă.
Fig. 8. Brăviceni. Oale lucrate la roată din pastă fină de tip 1a (1), 1b (2), 2a (3) şi 2b (4).
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Fig. 9. Brăviceni. Castroane de tip 1 (1), 2a (2), 2b (3), 2c (4), 3 (5), 4 (6), cană de tip 7 (7) şi
amforete de tip 2 (8) lucrate la roată din pastă fină.
Fig. 10. Brăviceni. Căni lucrate la roată din pastă fină de tip 1a (1), 1b (2), 1c (3), 2 (5) şi 5 (4).
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