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Aşa cum dovedesc cercetările perieghetice efectuate până în prezent, staţiunile de tip
Sântana de Mureş-Černjachov datând din vremea migraţiei goţilor au o densitate extrem de
mare în spaţiul pruto-nistrean, numărul lor total depăşind cifra de o mie. Descoperirile
accidentale, dar mai ales săpăturile sistematice ori de salvare întreprinse pe parcursul
ultimelor șapte decenii în mai multe aşezări şi necropole au furnizat numeroase informaţii
pentru cunoaşterea mai aprofundată a conţinutului acestei culturi materiale din regiunea în
discuţie.
Una dintre problemele importante și mult discutate în literatura de specialitate este
datarea şi periodizarea culturii Sântana de Mureş-Černjachov. Precum se știe, date ştiinţifice
deosebit de valoroase pentru determinarea cronologiei complexelor de acest tip din zona
centrală a interfluviului Prut-Nistru, dar și pentru elucidarea altor chestiuni complicate, ca
originea și apartenența etnică a purtătorilor culturii respective, au fost obţinute prin săpăturile
arheologice de anvergură executate în necropolele de la Budești1 și Dănceni2. Materiale
interesante pentru datare au furnizat și alte situri funerare din această regiune, cum sunt cele
de la Mălăiești3, Hansca-Lutărie4, Bălțata5, Slobozia-Chișcăreni6, Ciocîlteni7 ș.a., necropole
care însă au fost explorate și valorificate din punct de vedere științific doar parțial.
Un obiectiv de tip Sântana de Mureş-Černjachov important, cercetat prin săpături
extinse și despre a cărui cronologie vom trata în articolul de față, este cimitirul de la Brăviceni
(r. Orhei) de pe cursul inferior al râului Răut. Descoperit cu ocazia unor lucrări de construcție,
situl la care ne referim a fost investigat în anii 1977, 1980 și 1981 prin săpături de salvare
coordonate de regretatul arheolog Vasile Grosu. În urma a trei campanii arheologice, s-a
dezvelit o bună parte din necropolă, mai exact o suprafaţă de 4588 m2, scoțându-se la lumină
173(?) de morminte şi 53 de gropi (fig. 1), la care se adaugă alte circa opt morminte de
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înhumație distruse prin lucrările edilitare. Din totalul de 181(?) de morminte descoperite,
180(?) sunt de înhumaţie şi doar unul de incineraţie, relevând caracterul biritual al acestui
cimitir.
La fel ca şi în alte necropole de tip Sântana de Mureş-Černjachov, marea majoritate a
mormintelor de înhumaţie din cimitirul de la Brăviceni se includ în două moduri principale de
orientare, pe direcţiile V–E şi respectiv N–S, fiecare dintre ele cunoscând unele devieri.
Proporţia dintre cele două categorii de morminte diferă destul de mult, fiind în favoarea celor
orientate V–E. Astfel, s-a constatat că din totalul de 160 complexe funerare cu orientarea
precizată, 89 erau plasate pe direcţia V–E, iar 56 pe axa N–S, la care se adaugă şase morminte
dispuse NE–SV, şase NV–SE, două SV–NE, două E–V şi unul S–N.
Unicul mormânt de incineraţie (nr. 96) descoperit în necropola de la Brăviceni avea
oasele umane calcinate depuse într-o oală lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, aşezată cu
gura în jos. Este de reţinut că mormântul respectiv se găsea în marginea de est a cimitirului,
într-o zonă care nu a fost cercetată integral (fig. 1).
Consemnăm în acest context că prin elementele de rit pe care le prezintă, complexul
de la Brăviceni îşi găseşte mari asemănări cu necropola sincronă din bazinul Niprului
Mijlociu de la Žuravka, din care s-au cercetat un mormânt de incineraţie, 71 de înhumaţie
orientate V–E, 52 plasate N–S şi unul cu orientarea E–V8. Este interesant de remarcat însă
faptul că, spre deosebire de cimitirul de la Žuravka, unde mormintele orientate V–E apar
grupate în zona de vest9, la Brăviceni ele sunt răspândite pe întreaga suprafaţă a necropolei, la
fel ca înmormântările cu orientarea N–S (fig. 1).
În ceea ce privește cele 53 de gropi semnalate în cimitirul în discuție, ele erau de
formă circulară sau ovală, cu dimensiunile variind între 0,32 × 0,7 și 2,2 × 2,23 m, și
conțineau puține resturi arheologice (fragmente ceramice și oase de animale) ori erau lipsite
cu totul de inventar. De menționat că majoritatea gropilor erau masate în marginea de vest și
în sectorul de sud ale cimitirului (fig. 1)
Faţă de alte complexe de tip Sântana de Mureş-Černjachov, inventarul descoperit în
necropola de la Brăviceni este mai sărăcăcios, deşi se prezintă la fel de variat, cuprinzând
peste 100 de vase ceramice, un pahar şi fragmente dintr-o cupă (?) de sticlă, patru monede de
argint, 16 fibule de bronz sau argint, opt catarame de bronz, argint sau fier, șase piepteni de
os, circa 465 mărgele de sticlă, coral ori cornalină, 25 pandantive-amulete de metal, sticlă,
scoică sau os, trei verigi de tâmplă de argint sau bronz, șapte fusaiole de lut și una de sticlă,
şapte cuţite de fier, două tuburi de os de pasăre, o pensetă de bronz, un foarfece de bronz, un
lacăt (?) de fier și un vârf de de săgeată de fier. De asemenea, unele morminte orientate N–S
conţineau oase de animale şi coji de ouă de pasăre provenind de la ofrande alimentare.
Repartiţia în morminte a ceramicii şi a altor categorii de obiecte nu este nici pe departe
uniformă. Doar în câteva morminte a fost descoperit un inventar bogat, cele mai multe
înmormântări fiind sărace ori lipsite complet de inventar. Este interesant de consemnat că din
cele aproape 100 de morminte în care nu s-a semnalat nici un element de inventar, circa 70
erau orientate V–E.
Complexele și diferitele categorii de inventar descoperite în necropola de la Brăviceni
au fost analizate mai mult sau mai puțin detaliat în câteva publicații apărute de curând10,
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constituind baza pentru stabilirea cronologiei interne a acestui însemnat obiectiv arheologic.
Precizăm că pentru ordonarea cronologică a descoperirilor am recurs la metoda numită
,,modificarea automată a matricei”, utilizând programul PAST (Palaeontological Statistics),
versiunea 2.17c11. La stabilirea tipurilor de obiecte participante în analiza combinatorie au
fost respectate simultan două condiții elementare: prezumptivul tip să fie prezent în cel puțin
două complexe închise și în același timp să beneficieze de asocierea a cel puțin încă unul din
restul de tipuri de obiecte în complexele în care apare. De asemenea, subliniem că pentru a
,,salva” unele tipuri de obiecte în vederea utilizării lor în analiza combinatorie, în câteva
cazuri am recurs la unificarea variantelor aceleiași forme (mai ales în cazul ceramicii).
Drept urmare, în diagrama combinatorie (tabelul 1) au fost incluse 26 de morminte (M
1, M 2, M 14, M 25, M 34, M 35, M 39, M 44, M 49, M 50, M 65, M 69, M 74, M 87, M 88,
M 118, M 135, M 159, M 160, M 162, M 165 și M 169) și 32 de serii tipologice de obiecte, și
anume: fibule de bronz cu piciorul înfășurat, corpul din bandă și resortul lung lucrat din
două/trei segmente (tip 1a) (fig. 2, 1) sau cu resortul scurt lucrat dintr-o singură bucată de
sârmă (tip 1b) (fig. 2, 2), fibule de argint cu placă și semidisc (tip 3) (fig. 2, 4), catarame de
bronz cu veriga ovală, fără garnitură (tip 1) (fig. 2, 6), piepteni de os lucraţi din trei rânduri de
plăcuţe prinse cu nituri de bronz, având mânerul semicircular şi aripi drepte sau oblice (tip 1)
(fig. 2, 9), pandantive-amulete din scoici marine Murex brandaris (5a) (fig. 2, 11) și Cypraea
panterina (tip 5b) (fig. 2, 12), pandantive-amulete din vertebre de peşti (tip 8) (fig. 2, 13),
mărgele cuboedrice sau poliedrice de sticlă albastră (tip 1) (fig. 2, 14), mărgele discoidale de
sticlă albastră (tip 2a) (fig. 2, 15) și verde (2b) (fig. 2, 16), mărgele de sticlă inelare de
dimensiuni mijlocii (tip 3) (fig. 2, 17), mărgele sferoidale mijlocii din pastă sticloasă,
prevăzute cu decor încrustat (tip 7) (fig. 2, 18), mărgele segmentate din sticlă colorată, poleite
cu foiţă metalică (tip 9) (fig. 2, 19), mărgele de coral (tip 11) (fig. 2, 20), fusaiole de lut de
formă bitronconică (tip 1) (fig. 2, 21), cuțite de fier (fig. 2, 23), tuburi de os de pasăre (fig. 2,
22), oale lucrate la roată din pastă zgrunțuroasă, de formă sferoidală (tip 1) (fig. 3, 1),
piriforme zvelte (tip 2) (fig. 3, 2) și bitronconice (tip 3) (fig. 3, 3), oale sferoidale lucrate la
roată din pastă fină, de dimensiuni mici (tip 1a) (fig. 3, 4) și mijlocii sau mari (tip 1b) (fig. 3,
6), căni lucrate la roată din pastă fină, cu corpul rotunjit și gura în formă de pâlnie (tip 1) (fig.
3, 5), căni din pastă fină, în formă de halbă (tip 2) (fig. 3, 7), castroane lucrate la roată din
pastă fină, de formă cvazi tronconică (tip 1) (fig. 4, 1), castroane lucrate la roată din pastă
fină, de formă bitronconică, înalte (tip 2a) (fig. 4, 3) sau scunde (tip 2b) (fig. 2), castroane cu
trei torți (tip 4) (fig. 4, 4), amfortete lucrate la roată din pastă fină (fig. 4, 6) și căni de lut
romane, cu gura trilobată (tip 1) (fig. 5, 2) sau rotundă (tip 2) (fig. 5, 3).
Numărul complexelor cuprinse în diagramă este totuși destul de redus, cele 26 de
înmormântări constuind abia 11% din totalul complexelor închise descoperite în cimitirul de
la Brăviceni. Amintim că circa 100 de morminte sunt lipsite cu totul de inventar, iar alte
complexe, morminte sau gropi, conțin doar câte o piesă sau cioburi ceramice necaracteristice,
ceea ce nu a permis includerea lor în diagrama combinatorie. Este inetresant de menționat că
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din cele 26 morminte cuprinse în diagrama combinatorie, 19 sunt orientate pe axa N–S, patru
au orientarea V–E și trei sunt plasate pe direcția NE–SV.
Așa cum a apreciat și arheologul O. L. Șovan, care a aplicat sistematic și cu rezultate
revelatoare metodele de analiză statistico-combinatorie și de analiză a răspândirii tipurilor la
stabilirea cronologiei interne a marelui cimitir de tip Sântana de Mureş-Černjachov de la
Mihălășeni, succesiunea incidențelor seriilor tipologice de obiecte din diagrama combinatorie
ar indica – de la stânga la dreapta – desfășurarea în timp a acestora, pornind de la primele serii
de tipuri folosite în necropolă, iar fiecare serie tipologică de obiecte luată pe verticală ar arăta
perioada în care aceste obiecte au fost folosite de către membrii comunității respective, în
funcție de fluctuația modei, a gusturilor estetice sau a conservatorismului manifestat de-a
lungul timpului12. Pe de altă parte însă, la ordonarea cronologică a descoperirilor s-a ținut cont
și de faptul că nu întotdeauna mormintele ce prezintă combinații diferite de tipuri de obiecte
au o determinare cronologică, ele putând reprezenta și grupe sociale, etnice, religioase sau de
gen diferite, dar contemporane13.
În urma înserierii, ținând seama de asocierea pieselor de inventar în complexele
necropolei de la Brăviceni introduse în diagrama combinatorie, am evidențiat două grupe
principale de morminte, care ar corespunde cu două faze de înmormântări. Prima grupă
cuprinde 10 complexe, iar a doua – 16, fiecare grupă fiind caracterizată prin anumite serii
tipologice de obiecte sau prin combinaţii ale acestora.
Pentru prima grupă (I) sunt specifice următoarele categorii şi tipuri de obiecte:
mărgele discoidale mici de sticlă verde (tip 2b), mărgele de sticlă inelare (tip 3), mărgele de
sticlă sferoidale, încrustate (tip 7), mărgele de sticlă segmentate, poleite cu foiță metalică (tip
9), mărgele de coral (tip 11), pandantive-amulete din vertebre de peşti (tip 2), oale lucrate la
roată din pastă zgrunțuroasă de formă bitronconică (tip 3) și castroane lucrate la roată din
pastă fină de formă bitronconică, înalte (tip 2a). De asemenea, în mormintele din această
grupă se întâlnesc majoritatea mărgelelor discoidale de sticlă albastră (tip 2a) și a
pandantivelor-amulete din scoici marine Murex brandaris (5a).
Grupei a doua de morminte (II) îi sunt caracteristice fibulele de bronz, cu piciorul
înfășurat, corpul din bandă și resortul lung (tip 1a) sau scurt (tip 1b), fibulele de argint cu
placă și semidisc (tip 3), cataramele de bronz cu veriga ovală (tip 1), pieptenii de os, având
mânerul semicircular şi aripi laterale (tip 1), pandantivele-amulete din scoici marine Cypraea
panterina (tip 5b), cuțitele de fier, oalele sferoidale de dimensiuni mici, lucrate la roată din
pastă fină (tip 1a), castroanele lucrate la roată din pastă fină de formă bitronconică, scunde
(tip 2b), castroanele cu trei torți (tip 4), cănile lucrate la roată din pastă fină, cu corpul rotunjit
(tip 1) și în formă de halbă (tip 2) și cănile de lut romane, cu gura rotundă (tip 2). În aceste
morminte se găsesc și majoritatea oalelor lucrate la roată din pastă zgrunțuroasă, de formă
sferoidală (tip 1) și a castroanelor de formă aproximativ tronconică, lucrate la roată din pastă
fină (tip 1).
Alte serii de elemente tipologice, şi anume mărgelele cuboedrice sau poliedrice de
sticlă albastră (tip 1), tuburile de os, fusaiolele de lut de formă bitronconică (tip 1) și cănile
de lut romane, cu gura trilobată (tip 1) se întâlnesc echilibrat în ambele grupe de morminte.
Constatând faptul că majoritatea absolută a diferitor tipuri de mărgele apar în prima
grupă de morminte, iar cuțitele de fier – exclusiv în a doua, inițial ne-am pus întrebarea dacă
nu cumva cele două grupe de complexe evidențiate de noi reprezintă grupe de morminte de
sex diferite, fără a avea relevanță cronologică. După o examinare mai atentă a diagramei însă,
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am realizat că ansamblul datelor arheologice14 infirmă această ipoteză. În primul rând, trebuie
menționat că, judecând după inventar, unor persoane de gen feminin sunt de atribuit nu doar
mormintele cu coliere de mărgele din partea superioară a diagramei combinatorii, ci
majoritatea complexelor, inclusiv ultimul din tabel (nr. 87) ce conținea, printre altele, două
fibule de argint cu placă și semidisc, binecunoscut fiind faptul că la comunitățile Sântana de
Mureș-Černjachov portul fibulelor perechi era o caracteristică exclusivă pentru persoanele de
sex feminin15. În al doilea rând, notăm că, așa cum dovedesc descoperirile de până acum,
cuțitele de fier se întâlnesc în necropolele Sântana de Mureș-Černjachov atât în morminte de
bărbați, cât și de femei. De exemplu, la Mihălășeni, din totalul de 21 de morminte cu cuțite în
inventar, potrivit determinărilor antropologice, 11 erau de bărbați, șapte de femei, iar trei
aparțineau unor copii16. Cât privește necropola de la Brăviceni, din cele cinci complexe cu
cuțite de fier incluse in diagramă, unor persoane de gen feminin pot fi atribuite cel puțin două
morminte (nr. 44 și 74), în care s-au mai găsit, printre altele, câte un colier de mărgele de
sticlă. De asemenea, trebuie arătat că fusaiolele (piese depuse aproape fără excepție în
morminte de femei17) apar aproximativ la mijlocul tabelului cu incidența seriilor tipologice de
obiecte întocmit de noi, întâlnindu-se echilibrat în ambele grupe de morminte. Prin urmare,
cele două grupe de morminte evidențiate în diagrama combinatorie nu reprezintă grupe de sex
diferite, ci corespund cu două faze succesive ale evoluției necropolei de la Brăviceni.
În ceea ce priveşte dispunerea celor două grupe de morminte în planul necropolei,
consemnăm că ele ocupă zone distincte. Mormintele din grupa I, reprezentând prima fază de
înmormântări, sunt grupate aproape în exclusivitate în partea sud-estică a necropolei (fig. 6,
1). Aici, în arealul de bază iniţial, se găsesc opt din cele 10 morminte ale grupei I. Alte două
morminte (nr. 65 și 135) se află în zona centrală sau de nord-est. Este interesant de consemnat
că amândouă mormintele sunt orientate V–E. Subliniem în context că toate cele patru
morminte cu orientarea V–E incluse în diagramă se întâlnesc în faza I, ceea ce surprinde,
deoarece, după unele observații, marea majoritate a mormintelor orientate cu capul spre V din
necropolele de tip Sântana de Mureș-Černjachov aparțin fazei târzii a culturii18.
Mormintele din grupa a II-a nu apar în sectorul iniţial de înmormântări. În schimb, ele
se găsesc răspândite deopotrivă în sectoarele din centrul şi de la periferia necropolei (fig. 6, 2).
Așadar, cele două grupe de morminte cuprind zone diferite de înmormântări, care din
punct de vedere al spațiului evoluează din sectorul sud-estic către centru și periferie. Această
desfășurare spațială este de natură să confirme și evoluția în timp a combinațiilor dintre seriile
tipologice cuprinse în diagramă, prin urmare să arate, o dată în plus, că grupele de morminte I
și II reprezintă de fapt două faze de înmormântări.
Din păcate, tabloul înfățișat de diagrama combinatorie și de „stratigrafia orizontală”
nu este întărit și de datele „stratigrafiei verticale”, întrucât nici unul din complexele implicate
în suprapuneri nu a putut fi integrat în diagrama combinatorie. Notăm în context că în
necropola de la Brăviceni au fost semnalate trei cazuri de întretăieri și suprapuneri de
complexe: 1) Mormântul 3 orientat V–E suprapune groapa 3; 2) Groapa 5 suprapune
14

Menționăm în context că, din păcate, materialul osteologic descoperit în necropola la Brăviceni nu a benefeciat
de un studiu antropologic corespunzător.
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M. Tempelmann-Maczyńska, Das Frauentrachtzubechör des mittel-und ost europäischen Barbaricums in der
Römiscen Kaieserzeit, Krakov, 1989, p. 139; B. M. Magomedov, Černjachovskaja kul’tura. Problema etnosa,
Lublin, 2001, p. 76; O. L. Șovan Necropola..., p. 204.
16
O. L. Șovan, Necropola..., p. 23-143, 196, 198,
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O. L. Șovan, Necropola..., p. 19-143, 163, 198.
18
I. Ioniţă, Elemente creştine în practica riturilor de înmormântare din Moldova din secolele IV-V e.n., în Din
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mormântul 10 plasat SV–NE; 3) Groapa 6 suprapune mormântul 12 orientat V–E. Este
interesant de remarcat că toate aceste complexe sunt situate în sectorul sud-estic al necropolei,
într-o zonă cu înmormântări din prima fază (fig. 6). Fără îndoială, suprapunerile şi
străpungerile de morminte se datorează utilizării de durată a terenului necropolei în discuţie.
La un numar atât de mare de complexe descoperite s-au sesizat, totuşi, puţine cazuri de
suprapuneri, ceea ce se poate explica prin faptul că în perioada de funcţionare a cimitirului
exista un anumit sistem de marcare a mormintelor pentru a nu fi deranjate.
***
Fixarea limitelor cronologice ale cimitirului de la Brăviceni și proiectarea celor două
faze din evoluţia complexului în cronologia absolută sunt destul de dificile. Apreciem totuși
că unele tipuri de obiecte pot să ne ofere suficiente repere pentru stabilirea, fie și cu
aproximaţie, a limitelelor cronologice între care a funcţionat acest cimitir. De asemenea,
anumite indicii cronologice le furnizează riturile şi ritualurile funerare practicate de
comunitatea de la care au rămas antichităţile de la Brăviceni.
Înainte de a lua în discuţie piesele de inventar cu valoare cronologică, ţinem să facem
precizarea că cele patru monede de argint (denari emiși de împărații Traianus, Lucius Verus,
Marcus Aurelius și Commodus) descoperite în mormintele 7 și 42 nu pot fi luate în
consideraţie, ele reprezentând nişte relicve. Aşa cum s-a demonstrat în literatura de
specialitate, datorită valorii metalului din care au fost realizate, monedele de aur şi argint au
avut o circulaţie foarte îndelungată în afara Imperiului Roman, fiind utilizate cu precădere ca
pandantive, aşa cum se constată şi în cazul cel puţin al pieselor perforate din mormântul 42 de
la Brăviceni.
Între piesele de inventar care pot fi folosite la datarea și periodizarea necropolei
cercetate de noi se numără fibulele, cataramele, pieptenii, mărgelele, pandantivele, recipentele
de sticlă, precum şi unele tipuri de vase ceramice.
Dacă examinăm piesele de îmbrăcăminte, şi în primul rând fibulele, care se datează
mai strâns, constatăm că la Brăviceni lipsesc tipurile specifice pentru fazele timpurii ale
culturii Sântana de Mureş-Černjachov. La fel ca şi în restul cimitirelor Sântana de MureşČernjachov, la Brăviceni mai bine documentat este tipul de fibulă cu piciorul întors şi
înfăşurat (tipul 1, după clasificarea noastră), în care se înscriu opt piese. Dintre acestea, două
exemplare sunt prevăzute cu resort lung şi formează varianta a, iar alte şase au resortul scurt
în formă de arbaletă, alcătuind varianta b. Din punct de vedere cronologic, fibulele cu resortul
prelung se datează, în mod obişnuit, mai timpuriu, cu precădere în al doilea sfert al secolului
IV d. Hr., pe când piesele cu resortul scurt sunt proprii etapei C3b, corespunzătoare celui de-al
treilea pătrar al veacului respectiv19. Amintim însă că la Brăviceni atât fibulele de tip 1a, cât și
cele de tip 1b sunt caracteristice pentru faza târzie de funcționare a cimitirului.
Tipul de fibulă cu portagrafa fixă şi tipul cu placă şi semidisc sunt mai slab
reprezentate, fiecare dintre ele cuprinzând câte trei exemplare, care aparţin la câte două
variante. Cronologia fibulelor cu portagrafa fixă (tipul 2, cu variantele a și b) (fig. 2, 3, 5) nu
este atât de bine precizată, probabil şi din cauză că apar mai rar în complexele culturii Sântana
de Mureş-Černjachov, ele fiind datate în general în cursul sec. IV d. Hr. Mormintele 23 și 71
ce conțineau fibule cu portagrafa fixă nu au fost cuprinse în diagrama combinatorie. Ținând
însă seama de contextul în care au fost găsite (sectorul inițial de înmormântări sau în asociere
cu mărgele de coral), considerăm că fibulele cu portagrafa fixă de la Brăviceni se datează în
prima fază de funcționare a necropolei. Cât priveşte fibulele cu placă şi semidisc (tipul 3), ele
apar ca ultima serie tipologică în diagramă, reprezentând unul din cele mai importante
elemente de datare a cimitirului de la Brăviceni. Fiind bine cunoscut faptul că sunt specifice
19

I. Ioniţă, Die Fibeln mit umgeschlagenem fuss in der Sântana de Mureş-Černjachov-Kultur, in Peregrinatio
Gotika, III, Oslo, 1992, 77-79, 82.
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pentru fazele târzii ale culturii Sântana de Mureş-Černjachov, fibulele cu placă şi semidisc,
alături de alte indicii și materiale, sprijină fixarea limitei cronologice superioare a necropoei
în discuție, spre sfârșitul sec. IV sau poate chiar la începutul veacului următor.
La rândul lor, cataramele constituie o altă categorie de obiecte de inventar cu putere de
datare, deşi în general se consideră că valoarea lor cronologică este mai mică decât a fibulelor.
De altfel, la Brăviceni cataramele sunt slab reprezentate, fiind scoase la lumină doar opt
asemenea piese. Majoritatea lor sunt lucrate din bronz, având veriga ovală, îngroşată în partea
anterioară şi spinul cu prag sau fără prag (tipul 1). Din punct de vedere cronologic, cataramele
de acest tip se datează mai larg, în general în sec. IV d. Hr. Este interesant de consemnat că
cataramele de bronz cu veriga ovală în necropola de la Budeşti apar cu precădere în etapa
timpurie de evoluţie a complexului20, pe când la Mihălăşeni ele sunt caracteristice doar pentru
etapa finală de funcţionare a cimitirului21. Referitor la piesele de la Brăviceni, ele se datează
în faza târzie de evoluție a complexului. Fazei târzii îi aparține și singura cataramă de fier
(tipul 3) (fig. 2, 8), descoperită în mormântul 69, în asociere cu o cataramă de bronz cu veriga
ovală, un cuțit de fier și câteva vase ceramice. Cât privește catarama de bronz cu veriga ovală,
spin cu prag la bază şi garnitură circulară (tipul 3) (fig. 2, 7), aceasta se datează în prima fază.
Amintim că piesa respectivă a fost găsită în mormântul 71 din zona centrală a necropolei,
împreună cu mai multe piese de inventar, printre care două fibule cu portagrafa fixă şi un
colier alcătuit din mărgele de coral. Cataramele de acest tip se întâlnesc mai rar în complexele
culturii Sântana de Mureş-Černjachov. Dintre analogii, cităm pe cele de la Târgșor, datate în
faza mijlocie de evoluție a cimitirului22, și de la Mihălăşeni, care însă se atribuie fazei târzii
de funcționare a complexului23.
Forme târzii prezintă şi pieptenii de os descoperiţi în cele câteva morminte de la
Brăviceni. Majoritatea lor sunt piese cu mâner semicircular şi aripi drepte sau oblice (tipul 1),
fiind datate în faza târzie de existență a necropolei. Aceleiași etape cronologice îi aparține,
după toate probabilitățile, şi pieptenele cu mâner semicircular şi aripi laterale drepte, având
plăcuţele exterioare lucrate din două bucăţi (tipul 2). Aprecierea se bazează pe constatarea că
mormântul 82, în care s-a găsit piesa respectivă, se află într-o zonă cu înmormântări din faza
II. Menționăm de asemenea că la Mihălăşeni pieptenii cu plăcuţele exterioare din două bucăţi
sunt datați exclusiv în faza târzie de evoluție a cimitirului, proiectată în perioada hunică a
culturii Sântana de Mureş-Černjachov 24.
Pentru datarea și, mai ales, stabilirea limitei cronologice inferioare a necropolei de la
Brăviceni importante se dovedesc a fi unele tipuri de mărgele, precum cele de sticlă discoidale
mici (tip 2b), inelare (tip 3), sferoidale cu decor încrustat (tip 7) și segmentate acoperite cu o
foiță metalică de sticlă (tip 9) și de coral (tip 11), care se întâlnesc exclusiv în prima fază de
existență a complexului. După părerea cercetătoarei O.V. Gopkalo, autoarea unei monografii
consacrată mărgelelor și pandantivelor culturii Černjachov, aceste tipuri de mărgele ar fi
caracteristice pentru al doilea sau al treilea pătrar al sec. IV d. Hr.25. Cât privește mărgelele
cuboedrice de sticlă albastră, care sunt cele mai numeroase în necropola de la Brăviceni și
apar echilibrat în ambele faze de funcționare a complexului, ele sunt datate de autoarea citată
într-o fază târzie a culturii Černjachov, ce corespunde, în principal, celui de-al treilea sfert al
sec. IV d. Hr. şi se sincronizează, printre altele, cu paharele de sticlă conice de dimensiuni
20

V. Vornic, Aşezarea şi necropola…, p. 238, tab. 1
O. L. Șovan, Necropola..., p. 154, 186, pl. 387.
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S. 297, 302, 316, Tab, 1.
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25
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mari26. După observaţiile noastre însă, această datare îngustă nu corespunde întru totul
realităţii. Spre exemplu, în marea necropolă de la Mihălăşeni s-a dovedit că paharele conice
datează numai din faza târzie de existență a cimitirului, proiectată de O. L. Şovan în ultima
parte a sec. IV d. Hr. şi la începutul veacului următor, pe când mărgelele polifaţetate de sticlă
au o perioadă de utilizare mai mare, începând din faza mijlocie şi până în etapa finală
(mormintele 313, 333, 378, 409 şi 477)27. O situaţie similară se constată şi în necropola
sincronă de la Budeşti, unde paharele conice sau tronconice decorate cu faţete hexagonale
sunt specifice doar pentru faza finală, iar mărgelele cuboedrice de sticlă apar de la sfârşitul
fazei I şi continuă a fi folosite până în ultima etapă de evoluţie a cimitirului28. Este important
de subliniat că această datare mai largă a mărgelelor poliedrice de sticlă albastă este
confirmată şi de descoperirile din necropola romano-bizantină de la Mangalia, unde perlele de
acest tip au fost aflate în morminte (nr. 15, 53, 356) împreună cu monede imperiale de bronz
emise în perioada cuprinsă între anii 330-37529.
O altă grupă de obiecte importantă pentru problema în discuţie este cea a
pandantivelor-amulete, piese care au o frecvență mai mică în morminte decât mărgelele, fiind
însă de forme și din materiale destul de variate. În diagrama combinatorie au putut fi incluse
doar pandantivele-amulete din scoici marine Murex brandaris (5a) (fig. 2, 8) și Cypraea
panterina (tip 5b) (fig. 2, 9) și pandantivele-amulete din vertebre de peşti (tip 8), ultimele
fiind încadrate în prima fază, cele de scoică Cypraea panterina în a doua fază, iar
pandantivele de tip 5a într-un interval cronologic cuprins între ultima parte a fazei I și prima
secvență a fazei II. Diferit se datează și celelalte tipuri de pandantive descoperite la Brăviceni.
Astfel, pandantivul-căldărușă de fier (tipul 2), pandantivul de sticlă albastră de forma unei
gheare (tipul 3) și pandantivul de os în formă de medalion (tipul 7) se atribuie primei faze,
întrucât au fost descoperite în morminte (nr. 1 și 34) ce-au putut fi integrate în diagramă, fiind
datate cu exactitate în faza I. Pe de altă parte, cele două pandantive piramidale de os (tip 7)
provin dintr-un mormânt (nr. 159) datat pe baza altor piese de inventar în faza II. Tot fazei
târzii se atribuie, după toate probabilitățile, și monedele de argint din vremea împăraţilor
Marius Aurelius (161-180 d. Hr.) şi Commodus (179-180 d. Hr.) descoperite în mormântul 7.
Aprecierea noastră se bazează pe faptul că mormântul respectiv mai conținea o oală sferică
miniaturală lucrată la roată din pastă fină (tip 1a), care este specifică pentru faza II de
funcționare a cimitirului. Cât privește cele două monede de argint perforate din vremea
împăraţilor Traianus (98-117) şi Lucius Verus (161-167), ca și pandantivul de argint în formă
de toporaș (tipul 1) și pandantivul de sticlă în formă de ulcioraș (tipul 4), ele nu pot fi datate
cu precizie, întrucât s-au găsit în morminte (nr. 7, 64 și 67) neincluse în diagrama
combinatorie și care nu conțineau piese de inventar cu relevanță cronologică. Consemnăm în
context că, după O.V. Gopkalo, tipurile de pandantive întâlnite la Brăviceni se datează
preponderent în treimea mijlocie și în a doua jumătate a sec. IV d. Hr.30
Dintre descoperirile târzii din necropola de la Brăviceni trebuie menționat paharul de
sticlă cu pereții subțiri (fig. 5, 4) din mormântul 108, orientat pe direcția V–E. În opinia
specialiștilor, încadrarea cronologică a paharelor de acest tip din mediul culturii Sântana de
Mureş-Černjachov este de făcut în a doua jumătate a sec. IV şi începutul veacului V31. Este
26
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interesant de notat că mormintele cu pahare de sticlă conice din necropolele de la Târgșor (nr.
195) și Mihălășeni (nr. 376) au fost datate în fazele finale de evoluție a complexelor32
În sfârşit, ceramica, fie ea locală, fie de import, se înscrie în categoria târzie ca forme
şi tehnică. În ceea ce priveşte oalele lucrate cu mâna, trebuie sublinat faptul că la Brăviceni
lipsesc oalele cu marginea îndoită spre interior de tradiţie germanică, datate în fazele timpurii
ale culturii Sântana de Mureş-Černjachov. În schimb, sunt prezente câteva oale sferoidale cu
marginea evazată, caracteristice pentru fazele târzii ale culturii respective33. Din păcate însă,
complexele cu astfel de oale (mormintele 61 și 93) nu au putut fi cuprinse în analiza
combinatorie pentru a fi datate cu exactitate. Un element deosebit de important pentru fixarea
limitei cronologice superioare a cimirului de la Brăviceni îl constituie cana lucrată la roată din
pastă fină cenușie, cu gâtul cilindric și corpul bitronconic, decorat pe partea superioară cu
fațete verticale (fig. 4, 5) din mormântul 114, situat într-un sector cu morminte din faza II.
Consemnăm în context că trei asemenea căni, numite și „de tip Čistilov”, au fost identificate
în necropola de la Mihălăşeni, fiind toate datate în faza târzie de evoluție a complexului34. Din
faza târzie datează, se pare, și căniţa cenuşie din pastă fină cu gura trilobată (fig. 5, 1), găsită
în mormântul 68 din sectorul de nord al necropolei. Aprecierea se bazează pe faptul că
recipientele de acest fel (tipul 8a, după clasificarea lui O. L. Şovan) la Mihălășeni au fost
încadrate fără excepție în ultima fază de funcţionare a cimitirului, corespunzătoare ultimelor
decenii ale sec. IV d. Hr. şi eventual începutului veacului următor35.
După toate probabilitățile, fazei târzii se atribuie și majoritatea gropilor descoperite în
necropola de la Brăviceni. Plasarea cronologică respectivă se întemeiază pe constatarea că
marea majoritate a gropilor sunt masate în marginea estică a cimitirului, unde se întălnesc fără
excepție morminte aparținând fazei II. În plus, subliniem că o groapă (nr. 52) a putut fi datată
cu certitudine în faza II pe baza unor fragmente dintr-un castron cu trei torți, care este specific
pentru acest ultim nivel cronologic.
Pentru datarea și periodizarea necropelei de la Brăviceni anumite indicii le furnizează
și obiceiurile funerare practicate de comunitatea de la care au rămas antichităţile studiate de
noi. Precum arată cercetările mai recente, riturile și ritualurile de înmormântare folosite de
purtătorii culturii Sântana de Mureş-Černjachov au suferit transformări profunde de-a lungul
evoluției culturii respective. Dacă în faza timpurie ritul funerar practicat cu predilecţie era
incineraţia, atunci în etapele ulterioare – înhumația, pentru fazele mijlocii fiind preponderente
mormintele orientate N–S, prevăzute deseori cu ofrande de alimente şi de băuturi
(reprezentate de vase și oase de animale), iar pentru faza târzie predominând mormintele
plasate cu capul spre V, lipsite în general de inventar36. După unele aprecieri ale lui I. Ioniţă,
primele înmormântări orientate V–E în necropolele de tip Sântana de Mureş apar aproximativ
pe la mijlocul sec. IV, devenind tot mai frecvente în deceniile următoare şi mai ales spre
sfârşitul acestui secol şi în veacul următor37.
Așa cum am menționat deja, din cele 181 de morminte descoperite în cimitirul de la
Brăviceni, unul este de incinerație, iar 180 înmormântări sunt de înhumație, între care
predomină complexele orientate V–E. În lumina acestor date, necropola în discuție apare
drept unul dintre obiectivele cele mai târzii ale culturii Sântana de Mureș-Černjachov din
întreaga ei arie de răspândire. După toate probabilitățile, majoritatea mormintelor orientate V–
spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel- und Osteuropa, Lodz, 2000, S. 265-269.
32
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E din cimitirul de la Brăviceni se datează în faza târzie de evoluție a complexului, deși cele
patru înmormântări cu orientarea V–E (nr. 19, 25, 65 și 135) cuprinse în analiza combinatorie
se atribuie primei faze. Opinia noastră se bazează pe datarea târzie a mormintelor orientate V–
E descoperite în alte cimitire de tip Sântana de Mureș-Černjachov și pe constatarea că la
Brăviceni mormintele la care ne referim se găsesc nu doar în arealul inițial, ci sunt răspândite
relativ uniform pe întreaga suprafaţă a necropolei. În plus, amintim că două dintre cele mai
târzii piese de inventar din cimitirul de la Brăviceni, și anume paharul conic de sticlă și cana
din pastă fină cenușie cu decor fațetat, au fost aflate în morminte orientate V–E.
Luând în considerație toate elementele discutate mai sus, opinăm că limita cronologică
inferioară a necropolei de la Brăviceni ar putea fi stabilită undeva în doua treime a sec. IV, iar
limita cronologică superioară – la sfârșitul sec. IV sau la începutul veacului următor. Cât
privește durata în timp a celor două faze din evolulția cimitirului, ținând cont de tabloul redat
de diagrama combinatorie, considerăm că faza I a fost mai scurtă, încheindu-se probabil până
la invazia hunilor, iar faza II, care a cuprins un număr mai mare de morminte, a acoperit
ultima parte a sec. IV, eventual și primele două decenii ale sec. V.
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Fig. 1. Planul general al necropolei.
Fig. 2. Fibule de tip 1a (1), 1b (2), 2a (3), 2b (5) și 3 (4), catarame de tip 1 (6), 2 (7) și 3 (8), piepteni
de os de tip 1 (9) și 2 (10), pandantive-amulete de tip 5a (11), 5b (12) și 8 (13), mărgele de tip 1
(14), 2a (15), 2b (16), 3 (17), 7 (18), 9 (19) și 11 (20), fusaiolă de lut de tip 1 (21), tub de os de
pasăre (22) și cuțit de fier (23) din mormintele 1 (17), 14 (16), 19 (15, 20), 23 (3), 25 (18, 19), 39
(11, 13), 44 (2), 69 (23), 71 (5, 8), 74 (15), 82 (10), 87 (4, 6, 12), 88 (10), 162 (22) și 165 (1).
Fig. 3. Oale lucrate la roată din pastă zgrunțuroasă de tip 1 (1), 2a (2) și 3 (3), oale lucrate la roată din
pastă fină de tip 1a (4) și 1b (6) și căni lucrate la roată din pastă fină de tip 1 (5) și 2 (7)
descoperite în mormintele 35 (3), 44 (5, 7), 74 (1), 162 (2) și 164 (7).
Fig. 4. Castroane lucrate la roată din pastă fină de tip 1 (1), 2a (3), 2b (2) și 4 (4), cană-ulcior lucrată la
roată din pastă fină de tip 4 (5) și amforetă lucrată la roată din pastă fină ( 6) din mormintele 2 (2),
14 (1, 3), 114 (5) și 164 (4, 6).
Fig. 5. Cană cu gura trilobată lucrată la roată din pastă fină (1), căni de lut romane de tip 1 (2) și 2 (3)
și pahar de sticlă (4) din mormintele 68 (1), 87 (3), 108 (4) și 169 (2).
Fig. 6. Morminte din fazele I (1) și II (2).
Tabelul 1. Incidența seriilor tipologice în morminte.

CHRONOLOGY OF SANTANA DE MURES-ČERNJACHOV TYPE
NECROPOLIS FROM BRAVICENI COMMUNE, ORHEI DISTRICT
The article examines the question of dating and periodization of the cemetery at Braviceni,
Orhei. Discovered during a building work, the site was investigated by rescue excavations in 1977,
1980 and 1981, having been discovered 181graves and 53 ritual pits (fig. 1). Of the 181 identified
graves, one is cremation and 180 are burials, among which graves with V-E orientation, considered
Christian, prevailed.
To establish internal chronology of the necropolis, a method called "automatic matrix
modification" was applied, having been used the PAST program (Palaeontological Statistics), version
2.17c.
In the combinatorial diagram (table 1), 26 tombs and 32 typological series of objects were
included. Taking into account the asossiation of the inventory parts in the complexes introduced in the
combinatorial diagram, two main groups of graves were pointed out, which would correspond to two
phases of funerals. The first group includes 10 complexes, and the second - 16, each group being
characterized by certain typological series of objects or combinations of them.
For the first group (I) the following categories and types of objects are specific: discoidal
small green glass beads (type 2b), ring glass beads (type 3), sferoidal glass beads, inlaid (No 7),
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segmented glass beads, overlaid with metal foil (type 9), coral beads (type 11), pendants- amulets from
fish vertebrae (type 2), bitronconic form pots made on the wheel of rough paste (type 3) and
bitronconic form high bowls worked on the wheel of fine paste (type 2a).
The second group of burials (II) are characterized by bronze fibulae with wrapped leg, the
body in tape and a long(type 1) or short (type 1b) spring, silver fibulae with plate and semi-disc (type
3), bronze buckles with oval hook (type 1), bone combs having a semicircular handle and lateral wings
(type 1), pendants-amulets of Cypraea panterina marine shells (type 5b), iron knives, sferoidal small
pots, made on the wheel of fine paste (type 1), bitronconic form low bowls worked on the wheel of
fine paste, (type 2b), bowls with three handles (type 4), mugs made on the wheel of fine paste, with
rounded body (type 1) and having the form of pint mugs (type 2), and Roman clay jugs with round
mouth (type 2).
In the layout plan of the necropolis, the two tombs groups occupy separate areas. Tombs of
Group I, representing the first phase of burials are grouped almost exclusively in the south-eastern part
of the necropolis (fig. 6, 1). Tombs of Group II do not appear in the initial sector of funerals. Instead,
they are spread both in the central and periphery sectors of the necropolis (fig. 6, 2).
Taking into account all the elements, the lower chronological limit of the cemetery at
Braviceni is set somewhere in the second third of the IV-th century and the upper chronological limit the end of the IV-th century or in the next early century. As for the time duration of the two phases of
the cemetery evolution, taking into account the picture shown in the combinatatorial diagram, it is
considered that Phase I was shorter, ending probably by the invasion of the Huns, and Phase II, which
included a greater number of graves, covered the last part of the IV-th century, possibly the first two
decades of V-th century.

LIST OF FIGURES
Fig. 1. The general plan of the necropolis.
Fig. 2. Fibulae of type 1a (1), 1b (2), 2a (3), 2b (5) and 3 (4), buckles of type 1 (6), 2 (7) and 3 (8),
combs of bones of type1 (9) and 2 (10), pendants-amulets of type 5a (11), 5b (12) and 8 (13),
beads of type 1 (14), 2a (15), 2b (16), 3 (17), 7 (18), 9 (19) and 11 (20), a clay spindle of type 1
(21), a bird bone tube (22) and an iron knife (23) from tombs 1 (17), 14 (16), 19 (15, 20), 23 (3),
25 (18, 19), 39 (11, 13), 44 (2), 69 (23), 71 (5, 8) 74 (15), 82 (10), 87 (4, 6, 12), 88 (9), 162 (22)
and 165 (1).
Fig. 3. Pots worked on the wheel of rough paste of type 1 (1), 2a (2) and 3 (3), pots worked on the
wheel of fine paste of type (4) and 1b (6) and mags worked on the wheel of fine paste of type 1 (5)
and 2 (7) discovered in tombs 35 (3), 44 (5,7), 74 (1), 162 (2) and 164 (7).
Fig. 4. Bowls worked on the wheel of fine paste of type1 (1), 2a (3), 2b (2) and 4 (4), a mag-jug
worked on the wheel of fine paste of type 4 (5) and an amphorette worked on the wheel of fine
paste (6) from tombs 2 (2), 14 (1,3), 114 (5) and 164 (4, 6).
Fig. 5. Trilobite mouth cup worked on the wheel of fine paste (1), roman clay mags of type 1 (2) and 2
(3) and a glass (4) from tombs 68 (1), 87 (3), 108 (4) and 169 (2).
Fig. 6. Tombs from phases I (I) and II (2).
Table 1. The incidence of typologic series of objects in tombs.
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