PIESE DE HARNAŞAMENT DESCOPERITE
IN AŞEZAREA DACO-CARPICA DE LA SABAOANI
de VASILE URSACHI

In 1963, cu prilejul amenajării unor groţ�l de siloz, in localitatea sabAoani,
Judeţul Neamţ s-au descoperit cîteva piese de harnaşament şi mai multe fragmente
ceramice lucrate cu mina şl la roatA. SlipAturile metodice efectuate dupA doi ani,
imediat spre SE de gropile de siloz, au scos la ivealA resturi de locuire din epoca
bronzului, prima epocA a fierului, secolele 11-111 e.n. şi secolele XIV-XV.

Locul pe care au fost efectuate sApAturile, denumit de localnici .,La Izlaz" se
aflA pe terasa superioară a Siretului, la circa 2,5 km NE de satul SAbAoani.
Cea mai intensă locuire a fost in secolele II-III e.n., stratul de cultură atingind,
pentru aceastA perioadA, o grosime de 0,60-1 m.
In lucrarea de faţA vom insista asupra matcrialelor din secolele II-III e.n. şi
in special asupra pieselor de harnaşament urmind ca resturile de locuire din cele
lalte epoci sA fie disculale intr-o lucrare viitoare.
In timpul săpăturilor au fost dezvcliiC' două locuin�, una de tipul bordeielor
şi alta construită la suprafatA, care din puncl de vedere cronologic datează din
aceeaşi perioadăt. Uordeiul are forma unui dreptunghi cu
coHurlle
rolunjlle,
in umplutura cAruia au Iost dC'sC'Opcrit<• foarlC" multe fragmente ceramice şi dasc
::le animale.
Locuin\.a de suprafaţă, rcclangulară {:.J,50X4,50 m), era reprezentati de o aglo
merare de fragmente ceramice şi chirpic ars. In partea de est se afla o vatrA de
loc oval.!!., construită din pietre şi lut. Inventarul locuinţei cuprindea fragmente cera
mice, oase de animale şi mai multe greută�i piramidale de lut ars.
Ceramica descoperiiA în aceastA aşezare poate li impArtitA tn Lrei categorii :
a) ceramică lucrată cu mîna ;

b) ceramică din pasiA fină, cenuşie sau roşie, lucratA.

la roatA şi c) ceramicA romană de import.
1

Cu ocazia amcnej!irii gropilor de siloz au lost distruse şi citeva locuin�e-bordei.

Memoria. Antiquitalls, 1, 19(19,
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Fig.

1. - Sa.bll.oanl. Ccramldl. lucralo!l cu mina [ 1 -5) dln sPcolele 11-111 e.n.
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Cersmiea lucrst..A

cu mtna este reprezentat! de borcane cu marginea evszatA,
pe buzA. De asemenea. ele stnt ornamentale uneori pe umAr
incizate tn zig-zag (fig. 1/2-5). Destul

cu alveole sau crest.Aturi

cu brhe simple, alveolate ori crestate sau linii
de frecvente sint

ceştile tronconice (fig. 1/1).

Ceramica cenuşie şi roşie lucrat.A la roatA prezintA o mare varietate d e forme.

Cele mai frecvente sint vasele bitroncon ice, mai inalte sau mai scunde (fig.

douA

amforele aşa-zise de tip Poieneşti cu

2/4)

(fig.

şi fructierele cu piciorul

torti, c4nile cu o

un ulcior cenuşiu de dimensiuni nu prea mari, cu

in cul tura

toart4

2/2, 3),

şi corpul bombat

scurt. In cuprinsul aşezării a mai fost gAsit şi

corpul

mult aplstisat, rar intilnit

Poieneşti (fig. 2/5).

Ceramica de import cuprinde numeroase fragmente de amfore romane cu gitul
inalt şi strîmt, din pastă nisipoasă, gălbuie sau roşiatic!. Un exemplar intreg a fost

descoperit intr-unul din bordeiele distruse in
a un ui

Descoperirea la S4bAoanj

(fig. 2/8).

1963

material

ceramic de

d ecit in alte staţiuni din aceastA epocA din Moldova (cum
la VAleni şi Aldeştl), presupune un schimb

ar

mai intens intre locuitorii acestei aşezlri

l u mea romanA. Prezenţa in numAr mai mare a amforelor

şi

putea fi şi un rezultat al situării acestei aşezlri
de circulatie incA din antichitate, pe

care

i mport mai abundent

fi, de exemplu, acelea de

pe

romane la

SAbAoani

Valea Siretului, arterll

ar

principalA

produsele romane pAtrundeau mai uşor.

descoperite intr-o groapA cu resturi menajere,
1 m. AlAturi de piesele de harnaşa
in groapA au mai fost găsite fragmente
roata, un ulcior, o fusaiolA bitronconict, o mărgică

Piesele de harnaşament au fost

de formA cilindricA, cu un diametru de circa
ment, care zăceau la o adinci me de
ceramice lucrate cu mina şi la

plst.!li

d in sticlA albA-matA şi

0,70 m

de animale.

oase

t compus din :
3j1) cu trei

Grupul de piese de harnaşament es e

J. f

- Disc din tablA de

bronz

(Iig.

margine, la distanţe egale, care serveau

la

gAuri

circulare d isp use pe

prin derea piesei de curele. Găurile au

fost făcute numai dupll decuparea discului, deoarece marginile piesei in d rep tul

au fost

lor,

impinsc in afarA.
Discui

a Iost ornamenlat

prin

tehnica decupării.

In urma decupArii a şase

zone, el a fost impArUt in douA cercuri concentrice legate intre ele prin trei bare
cu lă ţimea de

5,3-5,0 mm dispuse la distanle egale. In Iiecare din zonele creste
de cele trei ban.• se inscrie cite un romb. La mijloc, de disc a fos t prins un buton,
prin n ituire. Discul , acoperit

constituie

una din piesele

de

aplicatA probabJI pe Cruntar.

ţara

pe o parte,

eJ:ceptind buton ul , cu

podoabA importante

o foiţă

de argi nt,

ale garnilurii de harnaşament,

Obiecte asemănătoare, datate in secolele 11-111 e.n. au fost descoperite
noastră la MAUiisaru2 şi Turda3, in Iugoslavia la Siscta" şi Novi Bsnovci5,

in
in

2 Informatii

3

t,

prim ite de la Gh. B:thir.
lbolya Lakos, Nee Sell ye, Vue d'ensemble des objets de bronze ajouds
nie, In AE, s. III, voi. 11. fasc. 1-3, 1941. p. 94, p l. XX/5.

Ibidem, p. 83, B4, pl. Xll/3.
s Ibidem, p. 86, pl. XIV(J.
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flg. 2 .- S&b3.oanL Cer.amldl lucrol& la roalll. (1-6)

din

secolele Jl-111
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Ungaria la Tokaj6, şi in alte localitA� aflate pe teritoriul fostului Imperiu roman7,
2. /
AplicA dreptunghiularA (fig. 3j4) din tablA de bronz, prevAzutA cu patru
nituri la colţuri, cu ajutorul cArora se prindea de curea. Piesa şi cele patru nituri
s-au conservat bine. In schimb foita
argint cu care inHial a fost acoperitA se
pAstreazA doar pe două miCi porţiuni.
Şi aceastA piesA este decorată prin decupare. Ornamentul geometric este fonnat
din patru romburi cu virfuri e
pe axul lung in
şi centrul dreptunghiului.
Din interiorul
au fost decupate alte romburi mai mici. La decuparea acestora, latu
ril romburilor dinspre colţurile piesei au fost Ilsate, probabil din motive estetice.
Ca obiect de podoabA, aceastA piesă, pentru care gAsim analogii in descope
ririle din secolele
e.n. din ţara noastrA (Turnu Severin8, MAtAsaru9,
BumbeştiiO), Ungariatt şi Germania12, era folositA la ornamentarea diferitelor curele
de la cAplstru sau pieptar.
3. 1 - Obiect de podoabA (fig. 3/2) din bronz, care era atirnat cu ajutorul
unei plllcute cu budA de una din curele, in
de pieptar.
are forma a douA
discuri care se inlretaic, cu o urechiuş4 de atirnat. In
ij oc este decupat un cerc,
d spli rli in douA printr-o linie. Fiecare din cele douA jumAtAţi a e piesei arc
pată o emi unl şi un cerc, unite printr-o linie. La suprafaţă se păslreazl aproape in
intregime foit.a de argint.
4. 1 - PiesA fragmenl.Brâ (Iig. 3/3), asemAnAtoare ca forma şi întrebuinţare
cu cea descrisA anterior,
care se deosebeşte numai in ceea ce priveşte decorul,
care in acest caz apare sub forma unei spirale.
5. j - Obiect
podoabă (fig. 3/5) care se atîrna de curea cu ajutorul unei
pll.cuţe de metal, îndoitA şi prinsA cu nit. Piesa are forma unui fragment
cerc
prevAzutA cu o gaurA ovalA prin care trecea partea
a pllcuţei
AceastA plAcut,â,
din tablA de bronz latA de 1,3 cm, se ingusta şi se îndoia
pe dedesubt formind o buclă. Ea se prindea de curea cu ajutorul unui nit. Foit.a
de argint cu care a fost acoperitA se pAstreazA. numai i.n parte.
6. 1 pll.cu� (li�-:. 4,'i) pentru atirnat, cu foi�A de argint la suprafa\�.
asemănătoare cu cea descrisA mai sus. La partea unde se ingusteazA, s-a făcut, prin
ciocAn ire, un pra�-:. Nitui care prindea cele două capete ale pUicutei de curea a
perforat şi
de argint, ceea ce dovedeşte el. nituirl'a a avut loc dupA ce foiţa
dC' argint a fost aplica A.

-

de

l de

lor

e

colţurile

II-III

special

e

t
s l

m l

El

l

decu

de

de

de
de metal.

ingustA

făcută

Două

foi�a

t

XVIII/4.
1 LakosnC-Sellye Ibolya, A
AS, lll,
1Ibolya
940, p.
XXXII/1, 2, XXXIII/1,
XXXV/1, 3, XXXVIl/5, 6.
Lakos, NCe SE'!Ilye, op.
tn AS, s. lll, voi. Il, lase. 1-J, 1941, p. 96,

6

Ibiclem, p. 90, pl.

8

XXI/8, 9.

238-242, pl.

PannonlaJ a/IOrt lemmunkilk âUehiutese, In
cit. ,

3-4,

pl.

la Gh. Bichir.
10 Grigore Florescu, E:.:peclatus Bujor, Ana Malrosenco, Sdpdturile de salvare de la
s
, · 1
11 ��:��e:'t��s�:J:!1�1:i1:�· �:. �lt� 1� �f.\�1H�· voi. II, IIISc. l-3, 1941, p. 90, pl.

9 Informatii primite de

XVIII/5.

12 Der Ober�etmanisch·Raetlsc�e Ljmes des Roemerrelches,

XIV, p.

24.
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fig. 3. - S!bAo11nl. Obiecle de podoaW de harnaşament ( 1 -5) din 5ecolele 11-111 e.a
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Ultlmele patru obiecte descrise erau folosite la decorarea pieptarului sau unele
pArţi

ale friului.

NumArul mare de piese de acest fel descoperite in ţara noastrAtJ,

U ngar ia 14, B ulgaria l:i, I u�oslav iat6,

tele

funerare şi cu caracter

rAspindirea

rarea

j-

largA

a

acestor

hamaşemcnlUlui .

7.

Germanio17, ca şi reprezentarea lor pe monumen

mililar18 din
obiecte

cuprinsul

şi totodată

provinciilor

grija

deos�·bită

romani!,

oralA

pentru

deco

(It�. 4/2),

Disc de bronz turnat 19, distribuitor de Lrei curo..•h•

pe o perle

roncsv, prevllzut cu trei găUri ovole. Prin aceste �Auri treceau plăcuţelC! de metal
care fAceau lc�Atura cu curelele

ml.loare

harnaşamentului. Plăcuţele

acelea de la piesele df' podoabA descrise mai

cu

de le�ălur4

sint asemA

sus, cu deosebirea ci\ ele

sinl mai lungi, au pragul mai pronunţat, iar partea îngustA mai ingroşatA pentru a
avea o rezisLeniA mai mare. Una din plăcut-e lipseşte. Discul şi plăcu�el e sint acope

j-

rite cu o foiţl: de argin l .
8,

prezentind

Două

in

plus

discuri de

bronz (fig.

o gaură circularA, mai

4/4)), identice cu

cel

descris mai

sus,

mică decît cele de care se prind p !Acuţele,

a cArei folosire nu poate fi precizatA.

9. / - DouA

discuri de bronz20, turnate, distribuitoare a două curele (fig. 4/1, 3),

acoperite cu o foi\A de argint, identice cu ultimele trPi p iese.
dimensiuni ceva mai mari, lipseşte o plAcuiA.

10.

cu

rite

/ -

foiţe

de

unul din discuri, de

argint, folosite pentru prinderea curelelor. Pe partea cealaltA a curelei,

nitui. se pri ndea

13

La

Şase piAcuţe de bronz (fig. 4/8-11), de fonnâ dreptunghiularA, acope

inlr-o buc<!lţic4 de

tablA de bronz.

Piese de acest fel au fost descoperite la M!tll.saru, (informatie Gh. Bichir ), In aşe
11-111 e.n. de la Medieşu Aurit (T. Bader, Sever Dumi
traşcu, Aşezarea dacd din sec. 11-111 de Jo Medleşu Aurll, comun!t:are Unulll. la
o II-o Sesiune şllinJWcd o muzeelor, 1965) si Ttrgşor (Gh. Diaconu, TJrgşor. Necropola
din secolele 111-IV e.n., 1965, p. 288, pl. CXXXIX/6).
14 Ibolya Lakos, N�e Sell ye, ar/, el/., In A8, s. III, voi_ 11. lase. 1 -3, 1941, p. 81, 89,
96, pl. Xj7, XVIIf5, XXI/10 1 Lacosne-Sell ye lbolya, ari. cii., In Af, 111, :J----.4, 1940, p.
240, pl. XXXIV/2 a-b.
15 lbolya Lakos, N�e Sellye, ati. cit., In Af. s. III, voi. II, fasc. 1-3, p 89, 96, 97,
pl. XVII/1-3, XXI/Il, 12, XXII/3 1 lvan Velcov, Arheologhicesld Vesli, In Izveslla
na Bdlgarschila Arheologhlcesk.l Inslilu/, XIV, 1940---1942, p. 192, 201-202, fig. 266,
281, 282.
10 lbolya Lakos, N�e S elly e, ar/. ci/., In AE, s. III, voi. 11, fasc. 1-3, 194 1 . p. 88---89,
pl. XVI/6.

zarea dacicll. din secolele

l7 Der Obergermanisch-Raelische Limes des Roemerreiehes, XIV, pl. XIII/30, 31, 32,
JJ, 37 1 XXV, pl. 111/18 şi Vl/22, 24, 48 1 XXVI. pl. Vl/27, 33 ; XXXII, pl. X/52.
S. Reinach, Reperloire de reliels Grecs el Romains, It, p. 69, 509, lig. 5, 3; DA, 1,

18
19

p. 1257, fig. 1659 ; Cognol et Chapol, ManueJ d'archeologie Romoine, Il, Paris, 1920,
p, 339. fig. 544 ; V iclor Durny, Hislolre des RomaitlS, IV , p . 539, V, p. 565 1 loseph
Hampel, AllerlhUmer des FrUhen Millelallers In Ungarn. 111, 1905, pl. 206.

Eiemplare asem!l.nAloare, uneori ajurale, s-au descoperil tn RomAnia (Turda şi
Turnu Severin ), Bulgaria şi Iugoslavia (Ibolya La.kos, Nee Sellye, op. cll, In AB, s. III,
vol. II, lase. 1-3, 1941, p. 85, 87, pl. XIII/2, 4, XV/2, 3, 4.
20 Discuri dislribui loare de doull. curele au fosl descoperll.e In RomAnia, Bulgaria,
Iugoslavia, Ungaria (Ibolya Lakos, N�e Sellye, op. cii., tn A8, s. III, voi. 11, lase.
pl. Xll/4, 5, 6, 7).
http://www.muzeu-neamt.ro
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DupA dlmem1lunile lor, plicu�ele se impart in trei grupe, cite două de fiecare
grupă ; gruparea lor cite douA indicA şi folosirea la aceleaşi legAturi.
Ca şi discurile, aceste piAcuţe puteau fi întrebuinţate atit la harnaşament cit
şi la alte obiecte din piele. Piese de acest fel au fost semnalate în mai multe locuri
din ţara noastrA, ca de exemplu la Tirgşor2 t , Pidureni22 şi Mitllsaru2l. ln legAturA
cu aceste piese menţionAm el ele se deosebesc de piAcutele pentru prins cataramele
de curea şi că originea lor este romani24 şi nu sannatici25.

1 1.

j-

DouA verigi din fişil de tablA de bronz (fig.

j - Două bucAţi de tablA din bronz, din

4{5, 6),

pentru prinderea

a douA capete de curele intre ele, cu ajutorul unui nit.

12.

care se lAiau fişii (late de

1,5

cm)

probabil pentru confecţionarea de plicuţe folosite la prinderea curelelor.

13.

j-

Resturi dintr-un vas (7) din labili de bronz cu urme de repara�ii succe

sive, executate prin aplicarea de bucAţi de tabla cu ajutorul niturilor de bronz.

*
Piesele de harnaşament de la S4bAoani nu sint singurele obiecte de acest fel
descoperite pe teritoriul României. După cum s-a amintit, obiecte asemAnAtoare se
intllncsc şi in alte localităţi din tarA : Pădureni, Tîrgşor, MAtlsaru, Bumbeşti, Turda,
Soporul de Cimpie26, Medieşul Aurit, Turnu Severin. De asemenea, piesele de harna
şament de la SlbAoani işl gAsesc numeroase analogii in Bulgaria, lugoslavia, Ungaria
şi Germania, adicA in teritoriile fostelor provincii romane.
Modul de executare a pieselor de harnaşament de podoabll, cit şi a discurilor
distribuitoare de la SibAoani dovedeşte cA acestea provin dintr-un atelier roman.
Piesele de harnaşament de acest tip, găsite mai ales in castre, dar şi in afara
lor, au fost puse, în general, in legAturA cu prezenta romanilor in acele locuri.
Obiectele de care ne ocupăm ar fi putut ajunge in aşezarea de la SAblloani fie
prin legături de schimb, fie in urma unor confruntAri mililare ale băştinaşilor cu
unilAţi romane. In acest din urmă caz este mai greu de stabilit locul unde ele s-au
putut petrece. Ultimele descoperiri arheologice aduc deja unele dovezi referitoare la
pAtrunderea unor unitliU militare romane şi spre nordul Moldovej27 ; pArAsirea unor
aşezări intArite de pe slinga Siretului (Poiana, Bradu) la inceputul secolului II e.n.
ar putea fi pusA, eventual, tocmai in le�AturA cu aceste evenimente.
21 Gh. Diaconu, op. cu., p. 3 1 1 . pl. l.LXII/1 1 , 12, 13.
22 O pUi.culll. de acest fel este e:1pusil. In Muzeul din Focşani şi provine din necropole
carpicl de la Po!ldureni. Informatii prim�lc de la Gh. Bichir.
:!.1 Informatii primite de la Gh. Bichir.
2'i Plllcute ascm!n.!Hoare au fost descoperite in mai multe locuri din fostele provincii
romane, cum ar fi In Bulgaria şi Ungaria (lbolya Lakos, Nee Sellye,
ci/., tn
A�, s. III, voi. 11, lase. t-J, 1941, p. 84, 85, 96, pl. Xll/1 ; XIII/J ; XXI/1 t ; Lakosne
Sellye lbolya,
cit., in A�. III, J--4, 194.0, p. 240, pl. XXXIV/2 a-b.
2:• Gh. Diaconu, op. cit., p. 25.
26 D. Prolase, Şont/erul arheologic Soporul de Clmple, In Materiale, VII, 1961, p. 427,

op,

op.

fig. 4/27.

27 Informaţii

primite de la N. Gostar.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

crJ a)
5

6

••
-

Fig. 4.

- Slib!oani. Piese de harnaşament ( 1-1 1 ) din secolele II-III e.n.
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La Incadrarea cronologiei a depozitulul de la SAbAoanl s-a ţinut seama atit de
materialele aşezArii daco-carpice in care a fost gAsit, cit şi ae datarea pieselor asemă
nătoare descoperite in celelalte localitAti din ţarA şi regiunile învecinate.
Materialul ceramic, lucrat cu mina şl la roatl!i, continuă formele cunoscute din
ultimele nivele de locuire de la Poiana şi Brodu2B, ceea ce ne permite să dat4m aşe
zarea şi depozitul de la SAbAoani in secolele II-III e.n., adică în aceeaşi vreme cu
alle descoperiri din zona subcarpaticA a Moldovei, cum ar fi, de exemplu, aceea de
Ia VAleni, Aldeşti29 şi CAiuglra30. AceastA incadrare este confirmatA şi de datarea
propusă pentru piesele de harnaşament asemAnAtoare din ţara noasLrA, Bulgar1a,
Iugoslavia, Ungaria şi Germania.
Toate piesele depoziLulUi au aparUnut aceleiaşi garnituri de harnaşament, fapt
dovedit atit de tipologia lor, cit şi de plecarea cu !oiţa de argint..
Niturile de bronz pentru fixarea curelelor, care au rAmas aproape la toate
piesele, ne dau posibilitatea sA presupunem cA obiectele. de metal au fost depozitate
in groapA impreunA cu curelele de care erau fixate.
Gradul de uzurA şi deteriorare a celor mai multe piese aratA că incA mai
puteau fi folosite şi deci posesorul lor n u putea sA renunţe la ele. Foitele de argint
care se mai pAstrau in momentul depunerii lor in groapA sint un alt motiv pentru
care considerAm cA garnitura de harnaşament nu a Iost aruncati ci ascunsi!. cu grijA,
pentru a Ci folositA ulterior. Materialul descoperit in groapA impreunA cu piesele de
harnaşament, nu ne permite, deocamdatA, să precizAm cauzele şi momentul depozitării.
Depozitul de la SAbAoani, gAsit in cuprinsul, unei aşezAri daco-C&IJ>ice aparţinea,
probabil, unui localnic. Cele citeva fragmente de .IIşii din tablA de bronz şi bucl�ile
de tablA, pe care se pAstreazA urme de tAiere a acestora, reprezintA indicii cA in aşe
zarea de la SăbAoanj au existat meşteri care executau unele piese de harnaşament.
Dintre acestea am putea cita oele douA verigi din fişii de tablA de bronz pentru prm
derca capetelor de curele intre ele, care de altfel sint executate într-o manierA mai
puţin îngrijilA.
Descoperirile de la 5Ab4oani, datind din perioada corespunzatoare provinciei
Dacia, aduc noi şi importante contribuţii cu privire la continuitatea populaţiei autoh
tone in regiunile est-carpatice ale RomAniei, dupA anul 108, De asemenea, ele scot in
evidenţA legAturile care au continuat sA existe intre populaţia dacică din afara pro
vinciei şi civilizaţia romanA.

PIECES OP HAANESS DISCOVERED IN mE DACO-CARPIAN SETTLEMENT
Of SAJIAOANI
SUMMARY

In the NI!: part of lhe vlUage of SAb.lloanl, In the place whlch is called ,.La Islaz"
were bt>en dlscovered some plecea of harness, thlngs and pottery of the 2nd and the
Jrd centurla AD.
28 Materiale inedite 1n colecliile Muzeului de i5lorie RomM.
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Materiale inedite !n colecliile Muzeului de �torie Roman.
Materiale inedite !n colecUile Muzeului de istorie BacAu. Informatii primite de la
E. Antonescu.
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PIESE DE HARNAŞAMENT DACICE
The pleces oi ornament oi lhe harness whlch are lhe subject of thls study.
were been found In a pil wllh the rest of kilcben belng compound of thlngs whlch
adorn. the harness (fig. 3), dlscs whlch dislrlbutes bells (fig. 4/1---4} and lUtle plaies to
catch lhe belts (fig. 4(1- l l ), ali of them covered wllh a lhln stralum oi silver. The
author considers that these things reached In lhp pll as a result oi a purposelul storlng.
because they were not so worn oul to be Lhrown.
The typology and Lhe lael !haL they are covered wilh a slralum of silver prove
Lhat they belonged to Lhe same set of harnesses and their perfomlng proves that they
come Iram a Roman workshop.
The chronological appoinlemenl bas been made on the base of materials Iram
the Daco-Carpian selllement where lhey have been found as well as on the dating of
the simUar pieces discovered in other places of our country and in the neagh
bour countries,
The author supposes that these pleces would have reached al S!bll.oani (bPing
up to now Lhe Norlhesl dlscoverjng of this k:nd of Moldavla} due lo the !rade or duc
to some mililary confrontations of the nalives with Romans especially al the beginning
of the 2nd century A. D. when is ascertained the leaving of some fortified setllements
on the leit of Siret (Poiana, Bradu}.
The discoveries of S.!lb.§oani bring new contributions regarding the conlinuily of
the natlve people In East - Carpathlan regions of Romania afler the Roman conquest
and lhe, penelratlon of lhe Roman cavlllsalion In other. provlnces.

FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1. - Sllb.!loanl. Pollery worked by hand ( 1 -S) the 2nd - the Jrd A.D.
Fig. 2. - S!lbaoanl. Potlery worked at wheel. ( 1-6) lhe 2nd - the Jrd AD.
Fig. J. -- S!lbaoani. Thlngs of ornament oi lhe harness (1-5) the 2nd - and the Jrd
centurles A.D.
Fig. 4. - Sll.b.!loani. Pieces of harness (1-1 1 ) horn the 2nd - the Jrd ('enturles A.D.
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