PRIMA ETAPĂ DE PĂTRUNDERE A SARMAȚILOR ÎN MUNTENIA
Liana OȚA∗, Valeriu SÎRBU∗∗
Key words: Sarmatians, Wallachia, Roman Empire, graves, grave-goods

Început cu câțiva ani în urmă, demersul nostru referitor la sarmații din Muntenia și-a
propus să încerce să depășească alternativa studii de sinteză/re-datarea unor descoperiri,
impuse prin autoritatea unor nume de prestigiu1, dar care părea să fi ajuns într-un impas.
Descoperirile atribuite sarmaților din Muntenia sunt mai mult decât simple date care permit o
statistică a trăsăturilor de ritual funerar, ele sunt manifestări ale unui strategii (J. P. Vernant
vorbește chiar de o „politică a morții”2 a oricărui grup social), guvernate de anumite reguli3. O
corelare a grupurilor care s-au definit ele însele în termenii practicilor funerare cu alte aspecte
ale comportamentului social trebuie, mai înainte de toate, explicată, și nu asumată direct4, căci
între indivizi există legături diverse (familiale, profesionale, de prietenie5, de vârstă, sex,
religie6). Handicapul lipsei de așezări și faptul că doar mormintele sunt singurele mărturii care
îngăduie o decodificare, desigur incompletă, a existenței comunităților sarmatice din
Muntenia trebuie subliniate de la început, dar apreciem că nu ar trebui să constituie un
obstacol insurmontabil în calea unui nou tip de abordare a descoperirilor funerare atribuite
sarmaților din regiunea menționată. Cu toată prudența de rigoare, studiul mormintelor
sarmatice din Muntenia poate aduce detalii semnificative privind proporția de vârstă în
interiorul unui anumit grup și modul în care sunt constituite mormintele „feminine” și cele
„masculine”7, structura importurilor, fie din Imperiul roman, fie din arealul altor culturi8 și
funcția atribuită lor în cadrul ritualului funerar9 și chiar relațiile dintre Imperiul roman și
comunitățile sarmatice din Muntenia10.
Studiul de față își propune să analizeze descoperirile care pot fi puse în legătură cu
ceea ce am definit drept prima etapă de pătrundere a sarmaților în Muntenia11. Scopul nu este
acela de a insista asupra datei de început a fenomenului menționat, argumentată cu mai multe
ocazii12, căci ar însemna să ne contrazicem noi înșine și să reluăm o dezbatere ce poate fi fără
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sfârșit asupra datării unor complexe funerare13, ci să detaliem, atât cât ne permit descoperirile
funerare, imaginea comunităților sarmatice cărora romanii le-au îngăduit să se stabilească în
apropierea limes-ului Moesiei Inferior.
Descoperirile funerare care pot fi atribuite primei etape de pătrundere a sarmaților în
Muntenia, încadrată în intervalul cronologic ce debutează cu ultimul deceniu al secolului I p.
Chr. și se extinde și pe parcursul secolului al II-lea, sunt atât morminte izolate, cât și grupuri
de morminte (Fig. 5). Grupurile conțin un număr variabil de morminte, cuprins între un
maximum de 16 și un minimum de trei, după cum urmează: Râmnicelu (16 complexe)14,
Lișcoteanca-Movila Olarului (12 morminte)15, Lișcoteanca-Moș Filon (șase complexe
funerare)16, Lișcoteanca-Movila din Baltă (trei înmormântări)17, Jugureanu (tot trei
morminte)18. Inventarul a trei, poate chiar patru din cele cinci morminte găsite la Ulmeni (M.
1-2, M. 4, posibil și M. 5) și unele dintre piesele al căror context de descoperire nu este clar
(caserola de bronz și unguentariul de sticlă)19 sugerează tot o datare începând cu sfârșitul
secolului I p. Chr. și extinsă și pe parcursul secolului următor20. Cu o singură excepție, așanumitul „tezaur de la Buzău”21, restul înmormântărilor izolate se concentrează, de asemenea,
în nord-estul (Mohreanu22, posibil și Racovița23 sau Roșiori24) sau în sudul Munteniei (M. 2
de la Măriuța25, Hagieni26, Lehliu27, Oltenița-Fundeneanu28, Vitănești29, poate și Vlădeni30).
Patru observații importante se desprind, chiar și din simpla enumerare de mai sus.
Prima dintre ele constă în numărul relativ mic, cel puțin până în prezent, al
descoperirilor ce pot fi puse în legătură cu prima etapă de pătrundere a sarmaților în
Muntenia: 53/54 (dacă luăm în calcul și mormintele cu datare încă nu foarte sigură de la
Racovița, Roșiori, Vlădeni).
A doua observație are în vedere predominarea grupurilor de morminte (șase, în care au
fost descoperite 43-44 complexe) față de mormintele izolate (șapte sigure, cărora li se adaugă
trei cu semne de întrebare). Încadrarea M. 2 de la Măriuța în rândul mormintelor izolate, în
condițiile în care în situl amintit se mai cunoaște, cel puțin, încă un complex funerar este doar
la prima vedere o greșeală. Cpl. 2/200931 de la Măriuța se poate data, cel mai devreme, în a
13

Bârcă 2015, care, deși își propune să „re-interpreteze” unele descoperiri sarmatice din Câmpia Munteniei, nu
aduce noi sensuri și semnificații (așa cum ar trebui, conform definiției verbului „a interpreta”) descoperirilor
sarmatice din zona menționată. El preia doar păreri exprimate deja în literatura de specialitate, cărora le adaugă
analogii și, în unele cazuri, le schimbă puțin cronologia. Opinia conform căreia nu se poate vorbi despre o
așezare a sarmaților în Muntenia înainte de domnia lui Hadrian a mai fost exprimată de V. Bârcă (2013:253), dar
nu și argumentată, la fel ca în articolul din 2015.
14
Oța, Sîrbu 2009:52-63, nr. cat. VIII A 31-38, 113-115, nr. cat. IX A 49-52, 130-132, nr. 16 (cu bibliografia
anterioară).
15
Oța, Sîrbu 2009:45-47, nr. cat. VI B 25-26, 111-113, nr. cat. VII C 42-47, 126-129, nr. 13 (cu bibliografia
anterioară).
16
Oța, Sîrbu 2009:39-45, nr. cat. VI A 21-24, 109-110, nr. cat. VII A 36-40, 124-126, nr. 11 (cu bibliografia
anterioară).
17
Oța, Sîrbu 2009:110-111, nr. cat. VII B 41, 126, nr. 12 (cu bibliografia anterioară).
18
Oța, Sîrbu 2009:108-109, nr. cat. VI A 33-35, 123-124, nr. 10 (cu bibliografia anterioară).
19
Sîrbu et alii 2014:76-84, nr. cat. 41 (cu bibliografia anterioară).
20
Sîrbu et alii 2014:127-128.
21
Harhoiu 1993:41-51; L. Oța, S. Oța 2015 (sub tipar) (cu bibliografia anterioară).
22
Oța, Sîrbu 2009:48-52, nr. cat. VII A 28-30, 129, nr. 14 (cu bibliografia anterioară).
23
Oța, Sîrbu 2009:113, nr. cat. VIII A 48, 129, nr. 15 (cu bibliografia anterioară).
24
Oța, Sîrbu 2009:132-133, nr. 17 (cu bibliografia anterioară).
25
Sîrbu et alii 2014:54-55, nr. cat. 24, 129 (cu bibliografia anterioară).
26
Sîrbu et alii 2014:52-53, nr. cat. 21, 131 (cu bibliografia anterioară).
27
Sîrbu et alii 2014:53-54, nr. cat. 23, 132 (cu bibliografia anterioară).
28
Sîrbu et alii 2014:59, nr. cat. 28-34 B, 131-132 (cu bibliografia anterioară).
29
Sîrbu et alii 2014:85-89, nr. cat. 47, 131 (cu bibliografia anterioară).
30
Sîrbu et alii 2014:90, nr. cat. 49, 132 (cu bibliografia anterioară).
31
Sîrbu et alii 2014:55-57, nr. cat. 24, 129 (cu bibliografia anterioară).

148
www.cimec.ro / www.muzeuparvan.ro

doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr., nefiind deloc exclusă o datare mai târzie, ulterioară
mijlocului secolului menționat. În condițiile în care, cel puțin în stadiul actual al cercetărilor,
întrebările legate de explicația decalajului cronologic în interiorul unor grupuri precum
Ulmeni, Măriuța sau Păuleasca își așteaptă încă un răspuns cert32, nu am luat în calcul decât
M. 2 din grupul de la Măriuța ca aparținând primei etape.
A treia observație este că un mormânt putea să fi fost izolat într-o primă etapă și, apoi,
să i se fi adăugat ulterior alte înmormântări, prin prisma exemplului de la Măriuța.
Ultima observație se referă la concentrarea teritorială cu precădere în nord-estul, estul
și în sudul Munteniei a mormintelor ce pot fi datate în prima etapă (Fig. 5).
Simpla comparație a numărului și circumstanțelor de descoperire (izolate sau în
grupuri) ale mormintelor furnizează detalii interesante. Marea majoritate a descoperirilor (41,
posibil 43) se concentrează în nord-estul Munteniei, mai puțin în sud (8-10), ceea ce poate
indica faptul că în prima etapă comunitățile sarmatice au ocupat, cu precădere, Câmpia
Brăilei. Deosebirea numerică dintre nord-estul și sudul Munteniei se menține și în ceea ce
privește circumstanțele de descoperire ale mormintelor. Dacă în Câmpia Brăilei predomină
grupurile de morminte (40 de complexe funerare provenite din cinci grupuri), unele dintre ele
fiind printre cele mai mari din Muntenia (Râmnicelu sau Lișcoteanca-Movila Olarului, cu 16,
respectiv 12 înmormântări), complexele funerare izolate caracterizează, în prima etapă, sudul
Munteniei (șase).
O altă caracteristică a înmormântărilor din Muntenia, datate începând cu ultimul
deceniu al secolului I p. Chr. și primele decenii ale secolului următor, este îngroparea cu
precădere în forme înalte de relief. Astfel, 37 de morminte au fost amenajate în tell-uri
(grupurile de la Râmnicelu, Lișcoteanca-Movila Olarului, Lișcoteanca-Moș Filon și
Lișcoteanca-Movila din Baltă) și unul într-un martor de eroziune mai înalt cu 7-8 m față de
lunca Ialomiței (Vlădeni). Mormintele tumulare sunt în număr de patru – trei secundare în
tumuli mai vechi (Mohreanu, Hagieni și Roșiori) și doar unul într-o movilă ridicată special
(Vitănești). 11 morminte sunt plane: grupurile de la Jugureanu și Ulmeni, complexele izolate
de la Măriuța, Lehliu, Oltenița-Fundeneanu, Racovița.
Contrar așteptărilor, orientarea predominantă este cea pe direcția V-E, înregistrată în
cazul a 19 morminte (10 de la Râmnicelu, șase de la Lișcoteanca-Movila Olarului, câte unul
de la Lișcoteanca-Moș Filon, Jugureanu și Ulmeni). 16 complexe au fost orientate N-S, din
care 11 în Câmpia Brăilei (cinci morminte de la Lișcoteanca-Movila Olarului, două de la
Râmnicelu, câte unul de la Lișcoteanca-Moș Filon și Movila din Baltă, Jugureanu, Mohreanu)
și cinci în sudul Munteniei (Vitănești, Măriuța M. 2 și trei morminte de la Ulmeni). Mult mai
puțin frecvente sunt orientările pe direcția NV-SE (patru complexe – trei de la LișcoteancaMoș Filon și unul de la Jugureanu) sau E-V (tot patru morminte – două de la LișcoteancaMovila din Baltă și câte unul de la Râmnicelu și Vlădeni). M. 7 de la Lișcoteanca-Moș Filon
și mormântul de la Oltenița-Fundeneanu au fost orientate NE-SV, iar Lișcoteanca-Movila
Olarului M. 6 și Racovița pe direcția S-N. Un complex de la Râmnicelu, M. 1, a fost orientat
SV-NE. Nu se cunoaște orientarea a cinci complexe (Râmnicelu M. 14 și M. 20, Roșiori,
Lehliu, Hagieni).
Notabil este contrastul între cvasi-uniformitatea orientărilor mormintelor din prima
etapă din sudul Munteniei – predominant N-S (cinci), cu variația NE-SV (un caz), cu doar
două excepții (Vlădeni, orientat E-V și Ulmeni M. 5, pe direcția V-E) și eterogenitatea
orientărilor din Câmpia Brăilei (V-E –18 complexe, N-S – 11 morminte, NV-SE – patru
cazuri, E-V – trei morminte, S-N – sigur unul, posibil două complexe, SV-NE – un caz și NESV – la fel).
Trecerea în revistă a orientărilor mormintelor din fiecare grup nuanțează, într-un fel
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poate neașteptat, observația anterioară. La nivelul fiecărui grup de morminte predomină,
totuși, o anumită orientare: N-S, cu variațiile NV-SE și NE-SV, la Lișcoteanca-Moș Filon
(cinci morminte din șase), Jugureanu (două morminte din trei) și Ulmeni (trei complexe din
patru), V-E la Râmnicelu (10 complexe din 16), E-V la Lișcoteanca-Movila din Baltă (două
cazuri din trei). La Lișcoteanca-Movila Olarului două sunt axele de orientare frecvent
înregistrate: V-E (șase cazuri) și N-S (cinci morminte). Excepțiile, la nivelul fiecărui grup de
morminte, sunt în număr de patru la Râmnicelu (două morminte orientate N-S, unul E-V, unul
SV-NE) și câte una pentru restul grupurilor (câte un complex orientat V-E la Lișcoteanca-Moș
Filon, Jugureanu și Ulmeni, unul N-S la Lișcoteanca-Movila din Baltă și unul S-N la
Lișcoteanca-Movila Olarului).
Care anume este motivul alegerii unei anumite axe de orientare pentru majoritatea
mormintelor dintr-un grup, de ce o anume orientare este preferată în cazul unui grup și
singulară în cazul altui grup, care este explicația excepțiilor și a diversității lor rămân întrebări
cărora nu li se poate formula un răspuns cert, cel puțin acum. O explicație ar putea rezulta în
urma comparației cu orientările mormintelor ce au fost încadrate în etapele a doua și a treia de
pătrundere a sarmaților în Muntenia. În contrast cu diversitatea orientărilor mormintelor din
prima etapă, detaliată în rândurile anterioare, complexele funerare ulterioare arată fie cvasiexclusivitatea orientării N-S în Câmpia Brăilei (17 complexe, cu singura excepție a grupului
de cinci morminte de la Brăila-Hipodrom, toate orientate E-V), fie predominarea ei în sudul
Munteniei (47 complexe orientate, cu variații, pe axul N-S; din păcate, orientarea a 36 de
morminte este necunoscută, excepțiile fiind, cel puțin deocamdată, cinci33). Schimbarea poate
fi clar observată cronologic, dar deocamdată explicația rămâne incompletă, căci cauzele
acestei modificări nu se lasă întrevăzute.
La prima vedere, analiza pozițiilor în care au fost înmormântați sarmații din Muntenia
dă impresia unei mari varietăți. De fapt, de o adevărată preferință se poate vorbi doar pentru
poziția numerotată de noi cu 1 (decubit dorsal, cu brațele și picioarele întinse)34, remarcată în
21 de cazuri (câte șapte morminte la Lișcoteanca-Movila Olarului și Râmnicelu, două la
Jugureanu și doar câte un complex la Lișcoteanca-Moș Filon, Lișcoteanca-Movila din Baltă,
posibil Vitănești, Racovița și Roșiori). Numărul total al excepțiilor de la poziția 1 este mare –
23, însă doar trei poziții s-au înregistrat în mai mult de un caz: poziția 4, decubit dorsal, cu
palmele pe bazin (trei cazuri: Lișcoteanca-Moș Filon M. 6, Lișcoteanca-Movila Olarului M.
7, Vlădeni); poziția 11, cu ambele brațe întinse pe lângă corp, iar picioarele îndoite din
genunchi și căzute spre dreapta (Lișcoteanca-Moș Filon M. 4 și Lișcoteanca-Movila din Baltă
M. 6); poziția 14, cu brațul drept întins, stângul îndoit cu palma pe bazin, iar picioarele îndoite
din genunchi și căzute spre dreapta (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 3, Jugureanu M. 1 și
posibil Măriuța M. 2). Toate celelalte poziții, numerotate 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18,
19, 21 și 22, nu au fost observate decât într-un singur caz. Pentru nouă morminte (Râmnicelu
M. 14 și M. 20, toate cele patru complexe de la Ulmeni, datate în prima etapă, Hagieni, Lehliu
și Oltenița-Fundeneanu) nu se cunoaște poziția de depunere a defuncților. La nivelul
grupurilor se remarcă două situații: fie o extremă eterogenitate a pozițiilor celor înmormântați
(Lișcoteanca-Moș Filon și Lișcoteanca-Movila din Baltă, în care absolut toți defuncții au avut
altă poziție), fie o poziție predominantă, de obicei cea numerotată cu 1 (câte șapte complexe la
Râmnicelu și Lișcoteanca-Movila Olarului, plus două la Jugureanu), și cu un număr mai mare
sau mai mic de excepții (șapte la Râmnicelu, cinci la Lișcoteanca-Movila Olarului, una la
Jugureanu).
Deși viciată de cele 12 cazuri pentru care nu a putut fi nici măcar presupusă de
arheolog (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 15, M. 23-24, Jugureanu M. 1-2, Râmnicelu M.
14, Ulmeni M. 1-2, Hagieni, Lehliu, Oltenița-Fundeneanu și Racovița), proporția dintre
33
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mormintele aparținând unor adulți și cele ale copiiilor este una relativ echilibrată. În 24
complexe au fost îngropați adulți (șapte la Râmnicelu, șase la Lișcoteanca-Movila Olarului,
patru la Lișcoteanca-Moș Filon, trei la Lișcoteanca-Movila din Baltă, câte unul la Jugureanu,
Mohreanu, Roșiori și Vitănești), cărora li se adaugă 17 înmormântări de copii (opt la
Râmnicelu, trei la Lișcoteanca-Movila Olarului, câte două la Lișcoteanca-Moș Filon și
Ulmeni, câte una la Măriuța și Vlădeni). Cu excepția grupului de trei morminte de la
Lișcoteanca-Movila din Baltă, unde toate cele trei morminte aparțineau unor adulți,
majoritatea celorlalte grupuri conțineau atât înmormântări de copii, cât și de adulți. Fie că
predominau complexele funerare ale copiilor (Râmnicelu), fie cele ale adulților (LișcoteancaMovila Olarului și Lișcoteanca-Moș Filon), balanța dintre cele două tipuri de morminte este
destul de echilibrată: opt morminte de copii la Râmnicelu, șapte de adulți și unul
nedeterminat; șase morminte de adulți, trei de copii și trei nedeterminate la LișcoteancaMovila Olarului; patru morminte de adulți și două de copii la Lișcoteanca-Moș Filon.
Numărul relativ mare al complexelor cu vârsta celor îngropați nedeterminată de la Jugureanu
(două, și doar un mormânt al unui adult) și Ulmeni (tot două, cărora li se adaugă și două
morminte de copii) nu permite nici o concluzie sigură. Deși pentru patru dintre mormintele
izolate nu se cunoaște vârsta defuncților, totuși restul de cinci morminte arată același echilibru
între adulți (trei) și copii (doi).
O adevărată constantă a mormintelor din prima etapă de pătrundere a sarmaților din
Muntenia este reprezentată de numărul mic de piese de inventar, între una și trei, depuse în
fiecare complex funerar. Numere mai mari de piese caracterizează M. 1 și M. 4 de la Ulmeni
(câte patru piese fiecare), dar adevărata excepție pare să fie, în actualul stadiu al cercetărilor,
doar complexul de la Vitănești, cu opt piese, poate chiar mai multe inițial, dar jefuite. Nu pot
fi apreciate, din punct de vedere numeric, inventarul mormintelor de la Roșiori (de unde au
fost recuperate fragmente, probabil, de spadă și cuțit) și al „tezaurului de la Buzău” (de unde
au ajuns în colecțiile Muzeului Național de Antichități doi cercei, un inel, pandantive de la un
posibil colier și aplice de veșminte). Totuși, chiar și pe acest fundal uniform, câteva deosebiri
de detaliu pot fi sesizate. Toate cele patru morminte de la Ulmeni puse în legătură cu prima
etapă de pătrundere a sarmaților au trei sau patru piese de inventar. Grupurile de morminte din
Câmpia Brăilei, în schimb, înregistrează, în proporții variabile, atât morminte fără inventar
(șase din 12 la Lișcoteanca-Movila Olarului, deci 50%, cinci din 16 la Râmnicelu, deci
31,25%, unul din șase la Lișcoteanca-Moș Filon, deci 16,66%, unul din trei la LișcoteancaMovila din Baltă și Jugureanu, deci 33,33%), cât și complexe cu inventar. Șase din cele 11
morminte cu inventar de la Râmnicelu nu conțineau decât un singur obiect, ceea ce pare să
plaseze grupul amintit la polul opus celui de la Ulmeni. Chiar dacă jumătate din cele 12
morminte de la Lișcoteanca-Movila Olarului nu aveau nici un fel de inventar (șase), iar întrun caz doar un singur obiect, totuși se remarcă și un mormânt, M. 17, cu trei piese de inventar.
Cele șase complexe funerare de la Lișcoteanca-Moș Filon relevă, mai degrabă, o preferință
pentru depunerea de obiecte în mormânt (câte trei în cazul M. 1 și M. 7, două în cazul M. 3 și
unul în M. 2 și M. 6), decât pentru absența inventarului funerar (M. 4).
Categoriile de obiecte de inventar depuse în mormintele supuse analizei în prezentul
studiu nu sunt foarte variate. 14 morminte, dintr-un total estimat la maximum 54 (ceea ce se
traduce într-un procent de 25,92%), nu aveau inventar funerar. Pentru restul mormintelor,
categoria de inventar cel mai frecvent depusă o reprezintă vasele ceramice (18 complexe).
Vasele lucrate cu mâna s-au descoperit în 13 morminte, din cele 18, depuse, de regulă,
câte un singur recipient, cu patru excepții: M. 2 de la Jugureanu și M. 1 de la Ulmeni (câte
două borcane fiecare), M. 2 de la Vitănești (două vase perforate) și M. 4 de la Ulmeni (borcan
și castron). Tipologic, predomină borcanele, depuse în opt morminte, cel mai des aparținând
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subtipului a.135 (Ulmeni M. 1, M. 4, Jugureanu M. 1, M. 2), mai puțin subtipurilor a.2
(Racovița, posibil și Râmnicelu M. 16) sau a.3 (Vlădeni). Vasul din M. 1 de la Râmnicelu este
fragmentar și nu poate fi încadrat într-un subtip anume. Mult mai puțin frecvent s-au depus
cănile lucrate cu mâna (trei complexe: Lișcoteanca-Movila Olarului M. 17 – Fig. 2/9,
Râmnicelu M. 19 – Fig. 1/9 și Măriuța M. 2), castroanele (Ulmeni M. 4, poate și LișcoteancaMovila Olarului M. 17), vasele perforate (două, ambele înregistrate la Vitănești – Fig. 4/1-4),
vasul sferic (Oltenița-Fundeneanu) și capacele (două, în M. 1 de la Ulmeni).
Ceramica importată din provinciile romane provine din șase morminte, iar tipologia
este extrem de variată: cănițe (două morminte, ambele de la Ulmeni, M. 2 și M. 4), castron
(Râmnicelu M. 14 – Fig. 1/8), cană (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7 – Fig. 2/8), urcior
(Lișcoteanca-Moș Filon M. 1 – Fig. 2/1), amforă (Vitănești).
În schimb, toate recipientele provenite din mediul dacic sunt, cu precădere, căni – fie
lucrate la roată (Lișcoteanca-Moș Filon M. 7 – Fig. 2/4, Ulmeni M. 2, Oltenița-Fundeneanu și
Vitănești Fig. 4/5-6), fie lucrate cu mâna (exemplarele, enumerate anterior la tipologia
generală a ceramicii lucrate cu mâna, din M. 19 de la Râmnicelu și M. 2 de la Măriuța). Tot
de origine dacică par să fie și capacele, de asemenea lucrate cu mâna, din M. 1 de la Ulmeni.
Indiferent de proveniența recipientelor ceramice – din mediul roman, sarmatic sau
dacic, vasele se asociază arareori între ele. Cinci morminte conțineau câte două vase, fie doar
lucrate cu mâna (două borcane sarmatice în M. 2 de la Jugureanu; două borcane sarmatice și
două capace lucrate cu mâna, cu analogii în olăria dacică, în M. 1 de la Ulmeni; cană cu
analogii în inventarul altor morminte sarmatice și un posibil castron, neilustrat, în M. 17 de la
Lișcoteanca-Movila Olarului), fie lucrate cu mâna și la roată (vas sferic cu analogii în mediul
sarmatic și cană dacică lucrată la roată la Oltenița-Fundeneanu), fie doar la roată (cană dacică
și căniță romană în M. 2 de la Ulmeni). În M. 4 de la Ulmeni cele trei vase erau un borcan, un
castron lucrat cu mâna, dar, din păcate, fără o descriere a pastei din care a fost lucrat, și o
căniță romană, în timp ce inventarul complexului funerar de la Vitănești asocia atât ceramică
sarmatică (vasele perforate), cât și dacică (o cană) sau romană (amfora).
În 11 complexe funerare s-a depus câte un singur vas, față de cele șapte morminte cu
mai multe recipiente. Predomină recipientele lucrate cu mâna, fie sarmatice (borcane în M. 1
și M. 16 de la Râmnicelu, M. 1 de la Jugureanu, Racovița, Vlădeni), fie cu analogii în
repertoriul ceramicii dacice (căni în M. 19 de la Râmnicelu – Fig. 1/9 și M. 2 de la Măriuța).
Singurul vas din M. 7 de la Lișcoteanca-Moș Filon era o cană dacică (Fig. 2/4), iar alte trei
morminte conțineau câte un vas produs în atelierele romane (cană în M. 7 de la LișcoteancaMovila Olarului – Fig. 2/8, urcior în M. 1 de la Lișcoteanca-Moș Filon – Fig. 2/1 și castron în
M. 14 de la Râmnicelu – Fig. 1/8).
Poziția vaselor, indiferent de modalitatea de prelucrare sau de tradiția căreia îi
aparțineau, se circumscrie acelorași obiceiuri. Preferată pare a fi depunerea vaselor la cap –
opt cazuri în total, dintre care două fără precizări suplimentare (Racovița, apoi toate cele trei
recipiente din M. 4 de la Ulmeni), patru pe dreapta (Râmnicelu M. 1, M. 16, M. 1936,
Jugureanu M. 1) și alte două pe stânga (ambele borcane din M. 2 de la Jugureanu și urciorul
roman din M. 1 de la Lișcoteanca-Moș Filon). Doar în cinci morminte s-au depus vase la
picioarele defuncților: cana romană din M. 7 de la Lișcoteanca-Movila Olarului, cana dacică
lucrată la roată din M. 7 de la Lișcoteanca-Moș Filon, cana dacică lucrată cu mâna din M. 2
de la Măriuța, cana sarmatică din M. 17 de la Lișcoteanca-Movila Olarului și ambele borcane
sarmatice din M. 1 de la Ulmeni. Deocamdată, sunt singulare pozițiile borcanului de la
Vlădeni (lângă cotul drept) și a vasului tronconic din M. 17 de la Lișcoteanca-Movila Olarului
35

Pentru tipologia ceramicii sarmatice, vezi Oța 2015b (sub tipar), dar și contribuțiile anterioare – OȚ Oța A,
Sîrbu 2009:151-152 și Sîrbu et alii 2014:102-104.
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Conform descrierii (Harțuche 1980:222, 224), vasul a fost descoperit lângă occipital, iar craniul era înclinat
spre stânga.
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(lângă umărul stâng). Nu se cunoaște poziția cănii dacice lucrate la roată din M. 2 de la
Ulmeni, a castronului roman din M. 14 de la Râmnicelu, a vasului sferic și a cănii dacice
lucrate la roată de la Oltenița-Fundeneanu, și nici poziția celor patru vase de la Vitănești, cu
posibilul amendament al depunerii vaselor perforate pe stânga, în zona brațului, dacă aceea
era poziția inițială în mormânt și nu rezultatul deranjării sau al jafului. Singura excepție de la
depunerea grupată a vaselor, fie la capul (Jugureanu M. 1, M. 2), fie la picioarele celui
înmormântat (Ulmeni M. 1) o reprezintă M. 17 de la Lișcoteanca-Movila Olarului, unde cana
a fost așezată la picioare și vasul tronconic lângă umărul stâng.
Câteva observații importante legate de comportamentul funerar al comunităților
sarmatice din Muntenia pot fi desprinse din statistica detaliată anterior. Prima dintre aceste
observații se referă la faptul că în mormintele analizate s-au descoperit nu numai vase
sarmatice (11 complexe), ci și recipiente lucrate în atelierele romane (șase cazuri) sau cu
analogii în repertoriul ceramicii dacice (tot șase cazuri), ceea ce arată că sarmații din
Muntenia au stabilit relații de schimb atât cu Imperiul roman, cât și cu comunitățile dacice.
Datarea timpurie a vaselor romane și a cănilor cu analogii în mediul dacic pare să susțină
ipoteza că decalajul de timp dintre momentul inițial al pătrunderii sarmaților în Muntenia și
începutul acestor relații nu este unul foarte mare. Indiferent de proveniența lor, vasele
ceramice au fost depuse conform acelorași reguli în mormintele atribuite sarmaților din
Muntenia – de preferință un vas, fie singur, fie asociat cu puține alte piese de inventar, la
capul sau la picioarele persoanei decedate. Semnificația pare, deci, să fie fost acordată
funcționalității recipientului ceramic, nu unui eventual preț mai scăzut sau mai ridicat, în
funcție de modalitatea procurării din ateliere locale sau aflate la distanță. Faptul că vasele
ceramice provenite din relații de schimb cu alte medii culturale nu au beneficiat de un
tratament special este demonstrat de asocierile standard, remarcate fie în interiorul aceluiași
grup (în M. 1 și M. 7 de la Lișcoteanca-Moș Filon fibula și pumnalul se combinau cu un
singur vas, fie dacic, fie roman; pumnalul și spada scurtă din M. 7 și M. 17 de la LișcoteancaMovila Olarului se asociau cu vas roman sau cu două recipiente lucrate cu mâna), fie în
grupuri diferite (la Oltenița-Fundeneanu și Râmnicelu M. 16 fusaiolele au fost depuse
împreună cu un borcan, respectiv un vas sferic și o cană dacică lucrată la roată; în M. 14 de la
Râmnicelu, M. 1, M. 2, M. 4 de la Ulmeni și M. 2 de la Măriuța mărgelele se combinau, în
ordinea enumerării, cu castron roman; două borcane sarmatice cu capace a căror formă are
analogii în ceramica dacică; cană dacică lucrată la roată și căniță romană; borcan și castron
lucrate cu mâna și vas roman; cană dacică lucrată cu mâna). Unică piesă în inventarul a cinci
morminte, recipientul ceramic era atât borcan (Râmnicelu M. 1, Jugureanu M. 1, M. 2,
Racovița), cât și cană dacică lucrată cu mâna (Râmnicelu M. 19).
Numărul mormintelor în care au fost descoperite piese de podoabă este, în aparență,
egal cu cel al complexelor din care provin recipiente ceramice – 18. Semnificația expresiei „în
aparență”, folosită anterior, are în vedere faptul, asupra căruia am mai insistat și cu altă
ocazie37, că nu toate mărgelele alcătuiau piese de podoabă în sensul strict al cuvântului, căci
unele dintre perle puteau să fi fost cusute pe veșminte, intrând astfel în categoria pieselor de
port. Am exclus, deci, din rândul pieselor de podoabă mărgelele din complexul de la
Vitănești, care erau foarte probabil cusute pe haine. Nu am luat în calcul nici perlele din alte
cinci complexe (Ulmeni M. 1, M. 2, M. 5, Mohreanu, Hagieni), a căror poziție în mormânt nu
este cunoscută, însă am păstrat în analiză mărgelele din M. 14 de la Râmnicelu (Fig. 1/2-7),
care se asociau cu un pandantiv (Fig. 1/1), ceea ce justifică presupunerea că alcătuiau probabil
un colier.
Numărul complexelor din prima etapă de pătrundere a sarmaților din Muntenia care
aveau piese de podoabă ca inventar a scăzut, astfel, la 14. Cele mai frecvent întânite podoabe
37
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sunt mărgelele purtate la gât – opt complexe (Râmnicelu M. 3, M. 9, probabil și M. 14,
Lișcoteanca-Movila Olarului M. 13, Lișcoteanca-Moș Filon M. 3 și M. 6, Ulmeni M. 4,
Măriuța M. 2). În ordine descrescătoare a frecvenței, celelalte piese de podoabă sunt
pandantivele (cinci complexe – Râmnicelu M. 14, Lișcoteanca-Movila Olarului M. 15,
Ulmeni M. 4, Lehliu, probabil și „tezaurul de la Buzău”), brățările din mărgele (Râmnicelu M.
5), verigă de fier găsită în jurul gâtului (Râmnicelu M. 9), inel („tezaurul de la Buzău”) și
cercei („tezaurul de la Buzău”). Important de remarcat este absența unor adevărate seturi de
podoabe, precum cele întâlnite în mormintele din Imperiul roman38. Singura excepție o
constituie, cel puțin deocamdată, „tezaurul de la Buzău”, în care se asociau cercei, inel și
foarte probabil un colier. Deși ceramica și podoabele sunt cele mai des întâlnite categorii de
piese de inventar, totuși ele nu se combină decât în surprinzător de puțin cazuri – mai precis
patru (Măriuța M. 2, Vitănești, Rîmnicelu M. 14, Ulmeni M. 4).
În 10 morminte s-au descoperit piese de port: aplice (cinci cazuri – Râmnicelu M. 14,
probabil și M. 13, Lișcoteanca-Moș Filon M. 3, Vitănești – Fig. 3/2-8, „tezaurul de la
Buzău”), fibule (patru cazuri – Lișcoteanca-Moș Filon M. 1 și M. 7 – Fig. 2/3, Ulmeni M. 1,
Lehliu), butoni (Vitănești – Fig. 3/13) și o posibilă cataramă (Râmnicelu M. 7).
Funcționalitatea verigii cu nodozități din complexul tumular de la Mohreanu (Fig. 1/12), ca
obiect de podoabă sau piesă de port, este incertă, în condițiile în care nu există date asupra
poziției în care a fost descoperită39.
Deși procentul ca atare nu este unul foarte mare (18,51%), armele ocupă un loc
important ca piese de inventar în mormintele sarmatice din prima etapă, mai ales dacă avem
în vedere contextul general redus numeric și nu foarte variat tipologic al obiectelor depuse
lângă defuncți. Dacă se iau în calcul și complexul de la Roșiori, a cărui apartenență la primul
val de descoperiri sarmatice din Muntenia nu este totuși foarte sigură, dar și cele două
morminte cu vârfuri de săgeată (Lișcoteanca-Movila din Baltă M. 6 și Lișcoteanca-Movila
Olarului M. 1540), dar se exclude M. 8 de la Lișcoteanca-Movila Olarului (vârful de săgeată a
fost găsit între coaste, ceea ce ar putea sugera și o eventuală cauză a decesului, nu numai o
depunere intenționată), atunci numărul mormintelor în care s-au depus arme se ridică la 10. În
afară de vârfurile de săgeată menționate mai sus, s-au depus pumnale, în cinci morminte, mai
ales pe partea dreaptă (Lișcoteanca-Moș Filon M. 1 – Fig. 2/2, M. 2, M. 7 – Fig. 2/5,
Lișcoteanca-Movila Olarului M. 17 – Fig. 2/7), mai rar pe stânga (Lișcoteanca-Movila
Olarului M. 3), spade, în două cazuri (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7 – Fig. 2/6, găsită
lângă piciorul drept, și probabil Roșiori) și vârf de lance (în M. 17 de la Râmnicelu, lângă
brațul drept). O observație esențială se desprinde din enumerarea de mai sus – depunerea
armelor nu este un obicei general întâlnit și uniform în toate grupurile de morminte sarmatice
din prima etapă.
Absența oricăror tipuri de arme în mormintele sarmatice timpurii din sudul Munteniei
este vizibilă, la fel ca și concentrarea tuturor complexelor cu arme în Câmpia Brăilei. Chiar și
aici, se remarcă diferența între grupul de la Lișcoteanca-Moș Filon (50% din morminte aveau
arme ca piese de inventar, iar trei adulți din patru au fost înmormântați cu pumnale) și grupul
de 16 morminte de la Râmnicelu (un singur mormânt cu vârf de lance). Deși apropiat ca
număr de morminte de Râmnicelu, grupul de la Lișcoteanca-Movila Olarului seamănă, mai
degrabă, sub raportul depunerii de arme, cu grupul de la Lișcoteanca-Moș Filon (din 12
complexe funerare, patru aveau arme ca inventar – două pumnale, o spadă scurtă, un vârf de
săgeată, cărora li s-ar putea eventual adăuga și vârful de săgeată asupra căruia planează semne
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de întrebare din M. 8, și atunci numărul mormintelor cu arme ar crește la cinci).
O altă observație interesantă se referă la prezența unui singur tip de armă în mormânt –
pumnal, spadă, vârf de lance sau de săgeată, combinațiile între tipuri de arme diferite sau
depunerea în număr mai mare de una a pieselor de armament nefiind, până în prezent,
atestate. În sfârșit, o ultimă remarcă are în vedere standardizarea asocierii de piese de inventar
în cazul mormintelor cu arme. Combinațiile de piese de inventar sunt armă + recipient(e)
ceramic(e), fie lucrate cu mâna (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 17 – Fig. 2/7, 9), fie la roată,
de proveniență romană (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7 – Fig. 2/6, 8). Combinația amintită
era suplimentată în grupul de la Lișcoteanca-Moș Filon prin fibule în cazul M. 1 (alături de
armă și vas roman – Fig. 2/1-2) și M. 7 (împreună cu armă și vas dacic lucrat la roată –Fig.
2/3-5). Asocierea armă+cuțit se înregistrează trei cazuri: Lișcoteanca-Movila Olarului M. 3
(la care se adaugă și oase de animal), Lișcoteanca-Movila din Baltă M. 6 și Roșiori, toate cele
trei arme fiind de tipuri diferite. Depunerea ca inventar funerar doar a armei caracterizează M.
17 de la Râmnicelu și M. 2 de la Lișcoteanca-Moș Filon, eventual și M. 8 de la LișcoteancaMovila Olarului. Insolită este doar alcătuirea inventarului M. 15 de la Lișcoteanca-Movila
Olarului, în care vârful de săgeată se combina cu un pandantiv din piatră și un obiect din
bronz, oarecum asemănător cu o mărgea41.
Asocierea, în trei cazuri, a cuțitelor cu arme ar putea justifica încadrarea lor în rândul
pieselor de armament. Totuși, în alte două morminte (Lișcoteanca-Moș Filon M. 3 și
Lișcoteanca-Movila din Baltă M. 3) cuțitele au fost descoperite laolaltă cu mărgele în zona
gâtului, respectiv o scoică, ceea ce pune sub semnul întrebării apartenența cuțitelor la
categoria armelor. Necunoscută în cazul posibilei spade și a cuțitului de la Roșiori, poziția
pieselor de inventar din M. 3 de la Lișcoteanca-Movila Olarului dezvăluie o interesantă
disjuncție între pumnal, a cărui depunere pe stânga defunctului este anormală, judecând prin
prisma celorlalte patru exemple din Câmpia Brăilei, și cuțit depus pe partea dreaptă, la fel cu
armele în cele patru cazuri amintite. Oasele de animal au fost găsite tot pe partea dreaptă, ca și
cuțitul, ceea ce ar putea indica o relație strânsă între animalul sacrificat și cuțitul ca posibil
instrument al sacrificiului. În M. 6 de la Lișcoteanca-Movila din Baltă, atât vârful de săgeată,
cât și cuțitul au fost descoperite în stânga, lângă humerus și lângă coaste. Depunerea cuțitului
pe partea stângă pare a fi un obicei al comunității ce-și înmormântează defuncții la
Lișcoteanca-Movila din Baltă (M. 6 și M. 3). Depunerea cuțitului pe partea dreaptă este
atestată în M. 3 de la Lișcoteanca-Movila Olarului (lângă palmă) și în M. 3 de la LișcoteancaMoș Filon (lângă cot).
Fusaiolele provin din două morminte – Oltenița-Fundeneanu și Râmnicelu M. 16, și
de fiecare dată se asociau cu recipiente ceramice lucrate cu mâna (vas sferic, respectiv
borcan).
Rar întâlnite în inventarul mormintelor din prima etapă de pătrundere a sarmaților din
Muntenia sunt scoicile (trei cazuri – două la Râmnicelu, unul la Lișcoteanca-Movila din
Baltă), creta (două morminte – Râmnicelu M. 3 și M. 6, de fiecare dată asociate cu scoici),
oasele de animal (două complexe – Lișcoteanca-Movila Olarului M. 3 și Vlădeni), cărbuni
(Râmnicelu M. 9), piese de harnașament (Vitănești – Fig. 3/17, 19-21), hermă de casetă
(Mohreanu – Fig. 1/11).
Un capitol semnificativ în inventarul mormintelor analizate în rândurile de față îl
constituie piesele de import romane. Ceramica romană, a cărei tipologie extrem de variată a
fost detaliată anterior, s-a descoperit în șase morminte (Râmnicelu M. 14 – Fig. 1/8,
Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7 – Fig. 2/8, Lișcoteanca-Moș Filon M. 1 – Fig. 2/1, Ulmeni
M. 2, M. 4, Vitănești). Alte piese importate sunt fibula din M. 1 de la Ulmeni, pandantivul de
aur din M. 14 de la Râmnicelu (Fig. 1/1), herma de casetă de la Mohreanu (Fig. 1/11), poate și
41
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veriga cu nodozități din același complex (Fig. 1/12) și aplica de bronz din M. 3 de la
Lișcoteanca-Moș Filon42.
Mărgele din sticlă, a căror proveniență exclusiv din ateliere romane nu este certă, au
fost descoperite în 13 complexe: Lișcoteanca-Moș Filon M. 3 și M. 6, Lișcoteanca-Movila
Olarului M. 13, Râmnicelu M. 3, M. 5, M. 9, M. 14 – Fig. 1/2-7, Mohreanu – Fig. 1/10,
Ulmeni M. 1-2, M. 4-5, Vitănești (Fig. 3/1). Indiferent dacă se iau în calcul sau nu mărgelele
de sticlă, numărul mormintelor sarmatice timpurii în care s-au depus piese de inventar de
proveniență romană nu este unul foarte mare – opt/nouă sau 21/22 (un procent nu mai mare de
16,66%, care ar crește însă la 40,74% dacă s-ar lua în considerare mărgelele de sticlă). Având
în vedere apropierea față de limes, ceea ce ar fi fost de natură să creeze condiții extrem de
favorabile unor relații comerciale, acest procent relativ mic este unul surprinzător. Precauția
se impune însă în judecarea relațiilor din Imperiu și sarmații din Muntenia prin însăși natura
descoperirilor – se cunosc doar mormintele, nu și așezările sarmaților din regiunea
menționată. Mormintele ar putea, astfel, să ofere doar o secvență limitată, selectată pentru
uzul funerar, a pieselor de import romane, care ar putea să nu corespundă neapărat cu cea care
ar putea fi relevată de studiul unor eventuale așezări, fie și sezoniere. Chiar și condiționate
prin însăși depunerea lor ca inventar funerar (deci ca piese sustrase unui „circuit normal” de
funcționare43), obiectele romane descoperite în mormintele sarmatice din prima etapă pot
lumina măcar parțial imaginea, alcătuită încă din multe necunoscute, comunităților sarmatice
stabilite în Muntenia începând cu sfârșitul secolului I p. Chr. O singură piesă de proveniență
romană a fost depusă în șase morminte – vas ceramic (Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7,
Lișcoteanca-Moș Filon M. 1), eventual mărgele de sticlă (Râmnicelu M. 3, M. 5, M. 9,
Lișcoteanca-Movila Olarului M. 13). Dacă se iau în calcul și mărgelele și piesele romane
incerte (veriga cu nodozități de la Mohreanu și aplica din M. 3 de la Lișcoteanca-Moș Filon),
numărul mormintelor cu mai mult de o piesă romană este apropiat de cel al complexelor
funerare cu un singur import – șapte. Asocierile dintre piesele romane sunt vase
ceramice+mărgele (Ulmeni M. 2, M. 4, Vitănești, Râmnicelu M. 14, ultimul conținând și un
pandantiv importat), mărgele+fibulă (Ulmeni M. 1), mărgele+aplică (Lișcoteanca-Moș Filon
M. 3), hermă+verigă cu nodozități (Mohreanu). Faptul că mormântul de la Vitănești este
acoperit de o movilă înălțată special, iar cel de la Mohreanu a fost amenajat în mantaua unui
tumul sunt argumente în favoarea presupunerii unor înmormântări de elită, în care un rol
important în marcarea acestui statut îl jucau, foarte probabil, și piesele de inventar, mai ales la
Vitănești (Fig. 3-4). Faptul că pandantivul de la Râmnicelu M. 14 (Fig. 1/1) este singura piesă
de import lucrată din aur, depusă într-un mormânt44, dar și unul din puținele obiecte de aur
găsite în mediul sarmatic din Muntenia, spre deosebire de alte zone45, și asocierea sa cu un
castron roman (Fig. 1/8), eventual și mărgele (Fig. 1/2-7), ar putea pleda în favoarea unui
acces privilegiat la piesele romane, posibil indicator al unui statut mai înalt decât al altor
membri ai comunității respective. Combinarea vaselor romane cu arme în alte două morminte
(Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7 – Fig. 2/6, 8 și Lișcoteanca-Moș Filon M. 1 – Fig. 2/1-2)
sugerează tot un posibil acces privilegiat la piesele romane, ajunse mai întâi în mâinile șefilor
(sau oricum ale unor grupuri selecte)46, care apoi le re-distribuie eventual războinicilor din
suită47. Cu excepția M. 2 și M. 4 de la Ulmeni, recipientele ceramice romane par astfel să fie
42
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în relație cu un statut aparte, la marcarea căruia probabil că au contribuit. Spre deosebire de
recipientele romane, vasele dacice nu par să fi jucat întotdeauna un rol analog de evidențiere,
cu posibila excepție a cănii (Fig. 2/4) din M. 7 de la Lișcoteanca-Moș Filon (asociată cu
pumnal și fibulă – Fig. 2/3-5), eventual și a cănii (Fig. 4/5-6) de la Vitănești (dar nu prin
simpla ei prezență, în acest ultim caz, ci mai degrabă ca parte componentă a unui inventar
numeros – Fig. 3/1-21, 4/1-6). Alte două obiecte romane se adaugă pieselor descoperite în
morminte – unguentariul de sticlă și caserola de bronz de la Ulmeni, a căror proveniență din
complexe funerare nu este totuși sigură48. Chiar dacă datarea lor nu este una foarte exact
circumscrisă sfârșitului secolului I p. Chr. și primelor decenii ale secolului următor (caserola
de bronz avea ștampila ștearsă, posibil indiciu al unei folosiri prelungite49, iar unguentariile
„candlestick” se pot data până la începutul secolului al III-lea p. Chr.50), prezența lor în
mediul sarmatic din Muntenia poate fi mai lesne explicată în contextul primei etape, când
mărfurile romane au un rol esențial în „auto-reprezentarea” elitelor51, decât în contextul celei
de-a doua etape, când astfel de produse dispar, trădând o schimbare a modului de afișare al
statutului privilegiat52. Caserola de bronz poate fi încadrată în rândul mărfurilor „de lux”53,
obișnuite în mormintele elitei54, iar în cazul unguentariului de sticlă, semnificația particulară o
avea foarte probabil conținutul său (parfum, ulei parfumat)55, recipientul nefiind altceva decât
un ambalaj. O eventuală datare mai târzie a celor două piese analizate (dar observația se poate
extinde la toate tipurile de importuri romane) nu implică în mod automat și o datare mai târzie
a întregului grup de morminte din vecinătate, căci adesea se trece cu vederea faptul că între
venirea unui anumit grup într-o zonă și stabilirea de relații comerciale cu Imperiul roman
trebuie să fi trecut un anumit interval, greu însă de estimat exact (chiar și pe teritoriul
provinciilor, piesele romane apar în așezările nativilor după un colaps de timp de aproximativ
o generație56).
Mărgele de sticlă apar și în inventarul mormintelor care alcătuiau excepții din punct de
vedere al orientării în cadrul grupurilor (vezi supra): Râmnicelu M. 3, M. 9, Lișcoteanca-Moș
Filon M. 6, Ulmeni M. 5. Alte două complexe cu orientări diferite de ale majorității
mormintelor, Râmnicelu M. 1 și Jugureanu M. 1 au avut ca piesă de inventar un singur
recipient ceramic (borcan), M. 7 de la Râmnicelu o cataramă, iar M. 6 de la LișcoteancaMovila Olarului și M. 5 de la Lișcoteanca-Movila din Baltă nu aveau inventar. Din punct de
vedere al pieselor depuse în morminte, complexele amintite nu se particularizează, deci, în
nici un fel în interiorul grupurilor. O posibilă explicație a acestor excepții ar putea fi căutată și
în registrul deosebirilor de vârstă – patru din cele opt cazuri particulare de orientări sunt
înmormântări de copii. Chiar dacă verosimilă, o astfel de ipoteză nu explică decât parțial
alegerea unei altfel de orientări a complexului funerar, judecând prin prisma restului de patru
morminte, toate aparținând unor adulți (Râmnicelu M. 1, M. 7, Lișcoteanca-Moș Filon M. 6,
Lișcoteanca-Movila din Baltă M. 5), dar și a existenței altor cinci înmormântări de copii la
Râmnicelu și a câte două la Lișcoteanca-Movila Olarului și Lișcoteanca-Moș Filon, care se
subscriu orientării majoritare ca frecvență. Așa cum remarcam anterior, la discuția despre
orientările mormintelor, explicația unor astfel de abateri nu se lasă deocamdată descifrată,
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posibile ipoteze de genul unui statut inferior sau diferit ca etnie57 rămânând fără argumente
viabile în cazul comunităților sarmatice din Muntenia.
O ultimă observație în legătură cu mormintele din prima etapă a pătrunderii sarmaților
în Muntenia a mai fost subliniată și cu altă ocazie58 – prezența înmormântărilor de elită, cu
statutul afișat prin prezența bijuteriilor și a veșmintelor bogat decorate cu aplice de aur
(„tezaurul de la Buzău”), prin ridicarea unei movile, depunerea unui inventar numeros, între
care și o amforă romană și haine împodobite cu aplice de aur (Vitănești), prin înmormântări
amenajate în tumuli mai vechi, cu arme probabil ornamentate cu foiță de aur, poate și cu piese
romane care au primit o altă destinație decât cea inițială (Roșiori și Mohreanu), posibil și
printr-un inventar ce cumula mai multe piese produse în Imperiu (Râmnicelu M. 14).
Trăsăturile generale asemănătoare (concentrare teritorială în zona de câmpie, absența
așezărilor, practicarea inhumației, depunerea vaselor lucrate cu mâna și a armelor de un tip
specific, prezența unor morminte feminine de elită cu analogii într-un spațiu vast59) care au
justificat gruparea mormintelor de inhumație apărute în Muntenia începând cu ultima decadă
a secolului I p. Chr. și atribuirea lor sarmaților nu sunt decât o componentă a fenomenului
amintit de pătrundere a sarmaților în zona limes-ului Moesiei Inferior. Caracteristicile similare
sunt, însă, dublate prin deosebiri de detaliu, care dau o personalitate proprie nu numai
diferitelor regiuni unde se concentrează descoperirile amintite, ci și grupurilor dintr-un anume
areal, și care fac perceptibile semnificative schimbări în timp în comportamentul funerar al
comunităților sarmatice din Muntenia. Fără a fi o zonă de marea diversitate culturală a
spațiului nord-pontic60, Muntenia din primele trei secole p. Chr. se dovedește un teritoriu al
unor interacțiuni complexe între diferite forțe politice, dintre care unele sunt prezente în mod
constant, ceea ce nu înseamnă în nici un caz că manifestările lor sesizate arheologic rămân
neschimbate în timp și rigid unitare.

THE FIRST STAGE OF SARMATIAN ENTRY INTO WALLACHIA
What we are doing regarding the Sarmatians in Wallachia aims to breach the impasse of
synthesis studies / re-dating some finds. We must make clear from the beginning that there comes a
handicap from not having settlements and that the graves are the only elements that can be used to
make sense – incompletely, of course – of the existence of Sarmatian communities in Wallachia, but
we do not believe them to be insurmountable obstacles to a new approach to funerary finds attributed
to the Sarmatians in the aforementioned period.
This study aims to analyse the finds that can be connected to what we have defined as the first
stage of the Sarmatian entry into Wallachia, in the interval starting with the last decade of the 1st
century AD and going throughout the entire 2nd century. The finds (53/54 funerary structures),
concentrated mostly in southern, eastern and north-eastern Wallachia, are both isolated graves and
clusters of graves. The clusters contain a varying number of graves, between a maximum of 16 and a
minimum of three. A feature of the graves analysed is burial predominantly on high terrain/place –
only 11 graves are flat. Most of them are oriented W-E (19 graves), while 16 are aligned N-S. The
majority of the dead were lying on the back, with stretched legs and arms (21 cases). There is mostly a
balance between the adult graves (24) and children graves (17). A genuine constant of the graves from
the first stage of Sarmatian entry into Wallachia is the small number of grave-goods (1-3) placed in
each burial. The categories of items placed in the graves are not very diverse. Fourteen graves, of an
estimated total of 54 (so, a percentage of 25.92) did not have funerary inventory. As for the other
graves, the most frequent item is pottery (18 complexes). In decreasing magnitude of frequency, the
Sarmatian graves from the first stage of Sarmatian entry into Wallachia contain adornment items (14
57
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graves), dress items (10 burials), weapons (10 cases), knives (five graves), spindle-whorls (three
interments). It is rare to see in the inventory of graves any shells (three cases), chalk (two graves),
animal bones (two burials), coal (one case), harness items (one interment), casket clasp (one grave).
A significant chapter in the inventory of graves analysed here are the Roman imports. Roman
vessels were found in six graves (Râmnicelu G. 14, Lișcoteanca-Movila Olarului G. 7, LișcoteancaMoș Filon G. 1, Ulmeni G. 2, G. 4, Vitănești). Other imported items are the brooch from G. 1 in
Ulmeni, the golden pendant from G. 14 in Râmnicelu, the casket clasp from Mohreanu, perhaps also
the link with knobs from the same burial and the bronze appliqué from G. 3 in Lișcoteanca-Moș Filon.
Glass beads, whose origin exclusively from Roman workshops is not definite, were found in 13
complexes.
The shared general features (territorial concentration in the plains area, the absence of
settlements, the practice of inhumation, the deposition of hand-made vessels and weapons of a certain
type, the presence of the graves of elite women with analogies to a larger area), which have justified
grouping together the inhumation graves appearing in Wallachia beginning with the last decade of the
1st century AD and attributing them to the Sarmatians, are only one component of the aforementioned
entry of the Sarmatians in the area of the Moesia Inferior limes. However, the shared features are
accompanied by differences in details, which grant their own personality not only to the different
regions with clusters of these finds, but also to the groups from a certain region, and they bring to the
fore the changes that took place in time in the funerary habits of the Sarmatian communities from
Wallachia.
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Explicația figurilor
Fig. 1. 1-8. Rîmnicelu M. 14/G. 14; 9. Rîmnicelu M. 19/G. 19; 10-12. Mohreanu (după/apud Oța,
Sîrbu 2009).
Fig. 2. 1-2. Lișcoteanca-Moș Filon M. 1/G. 1; 3-5. Lișcoteanca-Moș Filon M. 7/G. 7;
6, 8. Lișcoteanca-Movila Olarului M. 7/G. 7; 7, 9. Lișcoteanca-Movila Olarului M. 17/G. 17
(după/apud Oța, Sîrbu 2009).
Fig. 3. 1-21. Vitănești (1 după/apud Sîrbu et alii 2014; 2-21 după/apud Leahu, Trohani 1979).
Fig. 4. 1-6. Vitănești (după/apud Sîrbu, Oța 2014).
Fig. 5. Morminte din prima etapă de pătrundere a sarmaților în Muntenia/ Graves from the first stage
of Sarmatian entry into Wallachia.
Lista localităților/Liste of localities: 1. Hagieni, 2. Jugureanu, 3. Lehliu, 4. Lișcoteanca-Moș Filon, 5.
Lișcoteanca-Movila din Baltă, 6. Lișcoteanca-Movila Olarului, 7. Măriuța, 8. Mohreanu, 9.
Oltenița-Fundeneanu, 10. Racovița, 11. Râmnicelu, 12. Roșiori,13. Ulmeni,
14. Vitănești, 15. Vlădeni
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