DA'fE NOI ASUPRA NECROPOLEI DE TIP SlNTANA DE MUREŞ
DE LA IZVOARE - PIATRA NEAMŢ
de MARIUS ALEXIANU şi L I NDA ELLIS

De la publicarea monografiei stadiale a staţiunii arheologice de l a
Izvoare 1 au survenit n o i descoperiri care întregesc şi imaginea necro
:)()Iei din secolul al IV-lea de aici. Menţionăm descoperirea întîmplătoare
:n 1 972, ca urmare a lucrărilor de instalare a unei conducte de apă, a
�!nui mormînt de înhumaţie (M IX), din care nu s-a recuperat, datorită
c-ondiţiilor nefavorabile, decît i nventarul funerar, şi acesta, probabil, nu
i n întregime 2. In anul 1 984, la iniţiativa Muzeului de istorie din Piatra
\" eamţ, s-au reluat să păturile sistematice în această staţiune arheologică
de referinţă, fapt ce s-a soldat cu obţinerea unor date şi asupra acestei
:1ccropole :J.
Pentru început semnalăm între vestigiile ce provin, probabil, din
:>1ormintc deranjate sau de la ritualurile funerare, alături de mai multe
fragmente ceramice, i nclusiv de amfore, o monedă şi o cataramă.
Moneda, un denar roman imperial de argint de la Commodus (1811 82) " · (fig. 1 2/ 1 ), a fost descoperită la adîncimea de 1,20 m, la distanţa
de 0 , 1 5 m de taluzul vestic al sec�iunii I (din 1 984), pe axul l ung al
acesteia. Condiţiile descoperirii par să indice provenienţa sa d intr-un
mormînt. Chiar dacă această i poteză nu va fi confirmată de continuarea
investigaţiilor, moneda provine cu certitudine din zona necropolei şi se
1 Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Edit. Acad. R.P.R., Buc.,
1957, p. 276-3 17.
2 Ştefan Cucoş, Săpăturile arheologice din ;udeţul Neamţ (III), in MemAntiq,
I V-V, 1972-1973 (1975), p. 302. Cercetarea de teren a fost efectuată de Aurel Bu
zilă de la Muzeul arheologic din Piatra Neamţ care a recuperat şi inventarul

funerar.

3 Planul integral al săpăturilor de la Izvoare din campania 1984 va fi publi
:at in raportul general asupra săpăturilor. Colectivul de cercetare a fost constituit
din Ştefan Cucoş, Victor Spinei, Dan Monah, Gheorghe Dumitroaia şi Marius Ale
xianu.
4 Legenda : Av. M. ANTONINUS COMMOD"US AUG. Capul l,a.ureat al îm
păratului spre dreapta.
Rv. TRP VII IMP ,IJ: II COS I I I PP. Annona in picioare cu spice şi modius la
s tinga jos.
RIC, I I I, p. 369, nr. 28. D - 17,3 mm ; G=2,51 g.
Mulţumim numismatei Elena Petrişor pentru identificarea monedei.
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înscrie printre rarele descoperiri de acest fel din cimitirele S î n tana c: _
l\1 ureş. ;, _
Catarama a fost descoperită în S I, caroul 5, la aproximativ l ���
sp re est de marginea de sus a gropii unui mormînt nou descopcTi"c·
(M X), la adîncimea de 0,90 m . Piesa, realizată din 3 categorii de• bronz
diferenţiate cromatic. este de t.ipul cataramelor cu veriga ovală, rotuncl :1
în st•: ţiune, prevăzută cu 2 plăcuţe pentru prinderea de curea. (fig. 1 2 / 2).
Plăcuţa de sus e suprapusă de o alta de alamă. Cele trei plăcuţe, rotunj i t :_•
la capete, sînt prinse între ele prin trei nituri, presupunem de arg i nt,
cu capetele s e m isferice . Spinul este confecţionat dintr-o mică bară Lt
bază rectangulară în secţiune. Urmează un prag, apoi o nervoră longitu
dinală ş i faţete în partea superioară pînă la vîrful terminat cu o protomCt
zoomorfă 1;. Capul de animal are bine reprezentate botul, nasul, nări le
şi urechil e (fig. 1 2/3). Această cataramă prezintă analogii cu pieselP
i d entice din l\1 1 29 ş i M 28 1 de la Tîrgşor, datate la sfîrşitul secolulu i
al IV-lea şi începutul secolului al V-lea 1.
În campania de săpături din 1 984 de la Izvoare-Neamţ, în perimetrul
S I au fost descoperite două morminte de înhumaţie notate, urmînd
.sistemul de numerotare utilizat de Radu Vulpe, cu siglcle M X şi 1\I XI
(fig . 1). Datorită faptului că i s-a reperat doar extremitatea sudică, din
M XI, cu o adîncime de 0,40 m, s-au recuperat deocamdată doar două
vase ele culoare cen uşie, lucrate la roată, din cPram i că fină. I ntr-unul
din recipien te se> afla depusă, în poziţie înclinată, un pieptene de os de
formă semicirculară � .
Descoperirea cea mai importantă din această campanie de săpături
a fost cea a mormîntului X (fig. 2 ; 3). Groapa mormîntului a străpuns
locuinţa 1 din nivelul Cucuteni A 3 şi locuinţa nr. 3 d i n nivelul Cucuteni
A 2, atingînd o adîncim e de 1 ,80 faţă de nivelul actual de călcare şi de
1 ,60 faţă de cel antic. (fig. 4). Datorită existenţei unor gropi de morminte
medievale, cît �i vestigiilor cucuteniene, conturul gropii nu a putut fi
sesizat decît la adîncimea de 1 ,40 m, observîndu-se că e lia orientată
perfect pe direcţia N-S, şi de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite,
dimensiunile gropii la bază fiind de 2,20 x 1 ,00 m. Fundul gropii, uşor
înclinat de la N la S, era bine bătătorit într-un strat de argilă de nivelare
,

5 In legătură cu prezenţa monedelor mai vechi in complexe Sintana de Mu
reş -- Cernjachov, cf. Constantin Preda, Circulaţia monedelor romane postaureliene
in Dacia, în SCIVA, 26, 4, 1975, p. 449-450 ; Virgil Mihailescu-Birliba, La monnaie
romaine chez les Daces orientaux, Edit. Acad. R.S.R., Buc., 1980, p. 210-21 7 ; Gh.
Diaconu, Despre datarea culturii Sîntana-Cerneahov,
in SCJVA, 34, 3, 1 983, p .

235--242.
r
6 Pentru tehnologia şi tipologia cataramelor, cf. Gh. Diaconu, Tîrgso
· . Ne·
cropola din secolele III--IV e.n., Edit. Acad. R.P.R., Buc., 1965, p. 89-92. Catara
-·--

mele cu spin terminat cu protomă zoomorfă sînt des întîlnite în lumea romană
in perioada 300-476 e.n. (vezi Markus Sommer, Die Gilrtel und Giirtelbeschlăge
des 4. und 5. Jahrhunderts im Rămischen Reich, în Bonner Hefte zur Vorgeschidte,
nr. 22, Bonn, 1 984.)
7 Gh. Diaconu, op. cit., p. 9 1 .
8 După cercetarea integrală a M XI, i nventarul funerar va f i publicat î n în
tregime.
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din perioada eneolitică. In umplutura gropii se aflau şi multe fragmente
de chirpici provenind de la locuinţele cucuteniene incendiate.
eheletul se afla cu capul (înclinat spre dreapta) la nord şi picioarele
la ud, fiind situat în apropierea laturii vestice, în poziţi a întins pe spate .
u s-a putut preciza poziţia braţelor, întrucît oasele mclius şi u l na lipseau
de la ambele.
În ceea ce priveşte poziţia elementelor ce alcătuiau i nventarul fune
ra r·, rem·arcăm faptul că majoritatea recipientelor ceramice au fost gru
pate la stînga scheletului, de la cap la abdomen. Intr-o poziţie neobişnuită,
asupra căreia vom reveni, lîngă genunchiul stîng, a fost descoperi tă o
:bulă. Un pahar de lut ars lucrat la roată c u decor realizat prin stampare
î cu rotiţa dinţată se afla depus într-un castron cu 3 torţi 9_ Gambele
u f_ost aşezate pe un vas. În mod fi resc, cataramele, o agăţătoare, un
capăt de curea şi un cuţitaş de bronz au fost găsite dispuse în linie în
zona bazinului, indicînd astfel locul de plasare pe corp a curelelor-cen
· ură (fig. 3). Resturi osteologice de la păsări, provenind de la ofrande
limentare, au fost găsite mai sus de cap şi în zona bazinul'ui, spre
reapta scheletului .
După crit::riul materialului din care au fost confe:ţionate, obiectele
-e compun inventarul funerar al M X se împart în recipiente cerami ce,
biecte de m etal, chihlimbar şi sticlă, în sumînd un total de 24 de piese.
RECIPIENTE CERAMICE. Din punct de vedere teh nologic, \'asele
e lut ars se pot împărţi în trei categorii :
a. vase lucrate cu mîna, cu degresant cioburi pisate, arse în cuptor ;
b. vase lucrate l a roată, arse reducător în cuptor, cu degresant
-atural " ;
c. vase lucrate la roată, arse într-o atmosferă necontrolată, cu des�mt m icroprundişuri .
a. Din această categorie face parte o si ngură oală (fig. 3 / 1 9 ; 8 /4),·
.rată cu m îna destul de stî ngaci dintr-o pastă cu degresant cioburi
·ate, arsă în mediu oxidant î ntr-un cuptor, un i nterval de timp relativ
tJrt, după cum o arată miezul negru din spărtură. Formă zveltă, umeri
dicaţi, buză răsfrîntă în afară şi fund drept. În j umătatea superioară
·asului se observă urmele unui lichid negru care a şi roit. Vase de acest
p înt des întîlnite în mediu sarmatic 10.
b. La prod ucerea celor 10 vase de acest tip a fost utilizată o argilă
mică, cu cîteva i ncluziuni de CaCO:l · Ni ci un d egresant n u a fost
ăugat argilei, astfel î ncît s-a obţinut o ceramică extrem de fin textu
;a Toate vasele au fost lucrate la roată, iar urmele perfect centrate de
fund arată că acestea au fost desprinse de pe roată cînd aceasta
•

"

9 Acest o b i cei, atestat în cadrul culturi i Sîntana d e Mureş (vezi, d e pildă. Gh,

Tîrgşor. . ., p . 5 1 şi nota 86) a fost conside-rat de sorginte sarmatică (cf.
loniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de MU!·eş pe teritoriul Republi
ialiste Romd.nict în ArhMold, IV, 1 966, p. 233).
Ion I o n i tă, Noi descoperiri sarmatice pe teTitoriul Moldovei, în A1·hMold,
.
p. 3 1 1-3 28, fig. 2/3 ; Gh. Diaconu, op. cit., p . 75, fig. LXXX/2 ; Gh. Bichir,
,..-:n ates au Bas-Danube, î n Dacia, XXI, 1977, p. 1 6 7-198, pl. 6/1 -3 ; 7/2, 4 ;
u,

-

; - / 3.

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

130

MARIUS AL EX I A NU , LINDA ELL.IS

stătea. Unele va�e prezintă în interior "coaste" destul de bine conturate.
Decoraţia de suprafaţă este minimă sau lipseşte (cu o singură excepţie)
şi constă dintr-o rapidă lustruire cu un obiect mic, ascuţit şi neted, de
pildă un instrument de os. Suprafaţa i nterioară a vaselor cu gura deschisă
nu a fost lustruită în întregime. Această ceramică densă, de culoare uni
form cenuşie sau cenuşie-închis la suprafaţă ca şi în spărtură, a fost
arsă într-o atmosferă bine controlată, reducătoare, adică bogată în CO
(monoxid de carbon), tipică pentru cuptoarele de ardere înalte, cu o
bună circulaţie a gazelor. Această tehnologie continuă tradiţiile olăritului
dacic 1 1.
Din punct de vedere tipologie, vasele din această categorie cuprind :
1 . Strachină (fig. 3/5 ; 9/4) de formă tronconică, cu gura largă,
buză răsfrîntă în afară, fund inelar ;
�. Strachină (fig. 317 şi 8/5) de formă tronconică, gura laq;ă, buza
răsfrîntă în afară, fund inelar. Pe gît prezintă o nervură.
3. Castron (fig. 3/3 ; 1 1 12) de formă tronconică-rotunj ită, gît s cund
terminat cu o carenă bine reliefată. Buza este trasă numai în afară.
\'asul are trei torţi cu cîte trei nervuri, realizate dintr-o aceeaşi bucată
modelată iniţial şi apoi tăiată în trei. Capetele torţilor se sprijină pe buză
şi pe carenă.
4. Castron (fig. 3/6 ; 1 0/2) de formă cvasi-bitronconică, carenat, cu
buza dreaptă răsfrîntă în afară, fund pe inel. In partea sua>erioară a
vasului este reliefată o nervură.
5. Castron (fig. 3/8 ; 1 1 / 1 ) de formă bi tronconică, cu git arcuit spre
interior, buză rotunjită bine reliefată, răsfrîntă în afară, fund pe inel.
6. Castron (fig. 3/ 1 8 ; 9/3) de formă bitronconică, cu gît arcuit spre
interior, cu carenă, buză rotunjită, uşor răsfrîntă în afară. In partea
superioară prezintă o nervură.
7. Castron (fig. 3/22 ; 9/2) . Deşi păstrat fragmentar, se observă buza
bine reliefată, răsfrîntă în afară şi o nervură situată sub buză.
8 . Cană (fig. 3/21 ; 1 0 / 1) avind corp sferoidal, gură rotundă, gît
uşor evazat, fund pe inel. Toarta este relativ dreptunghiulară în secţiune,
cu două caneluri slab relicfate.
q_ Pahar (fig. 3/2 ; 8 /3) de formă relativ tronconică, c u carena lată,
bine evidenţiată, buză slab pronunţată şi fund pe inel.
10. Pahar (fi g. 3/4 ; 9 / 1). Pe reţ i i u ·.: : - r î n2l i naţi spre interior se ter
min�i tronconic cu un fund drept. Decorul constă din 8 registre verticale,
alcătuite din cîte 3 (odată două) motive triunghiulare, intre care se află
i ntercalate 8 cercuri. Motivele triunghiulare au in interior motivul "bră
duţului", vîrfurile triunghiurilor fiind marcate prin cîte un punct în
relief. Aceste motive au fost realizate prin stampare în pasta crudă,
probabil cu un intsrument de m e t al sau os. Cercurile au fost imprimate
în pasta moale cu rotiţa dinţată. Execuţia unuia dintre cercuri a fost
i mperfectă. Mai jos de bază sînt situate 2 caneluri (fig. 9/5). Decorul de
acest tip pe ceramica fină îşi a re originea în ceramica provincial-rom a nă 12 .
p.

11 Ion Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Edit. Junimea, Iaşi, 1982,
104 şi 109.
12 Ibidem.
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c. Din categoria vaselor lucarte l a roată cu degresant microprundi
fac parte două recipiente mai mici ce se situează, din punct de
�1:iere tehnologic, la antipodul vaselor fine cenuşii, descrise mai sus.
!... f ost o utilizată tot o argilă cu mică, dar cu adăugarea unei cantităţi m a ri
:-= degresant constînd din microprundişuri. Cantitatea exactă de degre
-..:..nt nu a putut fi determinată, d e oarece vasele erau întregi şi nu a
: _ ,;.t studiată nici o secţiune subţire. S părturile mari de suprafaţă indică
..::1 procentaj volumetric de aprox imati v 1 5-200/0 degresant. Modelarea
fasonarea vaselor au fost făcute cu folosirea roţii olarului. Urmele
- :: : rale desc en t r a te de pe funduri indică faptul că ele au fost desprinse
: -,:> pe roată cînd a c eas t a era în mi�care. Aceste vase nu prezintă d eco r ,
2ci, de fapt, lustruirea suprafeţei era aproape impos ib i l ă, întrucît frag-- t:ntele de degresant erau prea numeroase �i v i zibile clar l a suprafa ţă .
:oartc rar, unele vase de acest tip prezi ntă totu�i decor.
Culoarea variabilă de gr i -negru de pc suprafaţa acestor două vasl'
- -..; g erează cu tărie că ele au fost arse rapid î ntr-o atmosferă reducătoa re
::.r<' nu a fost controlată în totalitate. Rezultă că aceste vase mr fost
.. :-s C' mai degrabă în aer liber, probabil într-o groap ă u�or adînc it ă , mai
i egra bă decît într-un cuptor. Mai mult, cele două vase prezintă depozite
extinse de carbon de-a lungul umerilor, l a exterior, şi într-o parte a:
;;uprafeţei interioare, dar nu şi l a fund. Asemenea depozite de carbon
�e formează destul de des întimpul său sau după procesul de ardere, cînd
·. asele sînt parţial îngropate cu capul in jos, în jarul incandescent a
:-ombustibilului ce conţine carbon - situaţie ce indică din nou o groapă
de ardere.
Din punct de vedere tipologie, această categorie cuprinde :
1 . Oală (fig. 3 / 1 7 şi 8 / 1 ) cu pîntece sferoida1, Umeri ridicaţi, git
scund, fund drept cu diametru mic, buza relativ dreaptă, uşor răsfrîntă
:n afară.
2. Oală ( fig . 3/23 ; 8/2) cu caracteristici aproape identice cu exem
p l arul precedent .
Acest t ip de v ase este de certă origine provincial-romană 1:1.
Cele trei tipuri de ceramică - întîlnite, de altfel, în gen eral, în
cadrul culturii Sîntana de Mureş 1 '. - derivă din trei tradiţi i tehnolo
gice complet diferite 1:i. Stilurile ceramice, aşa cum sînt ele defi nite pe


,·..:ri

13. Gh. Diaconu, op. cit., p. 76 ; idem, Mogoşani. Necropola din secolul IV e.n.,
Tîrgovişte, 1970, p. 38 ; Ion Ioniţă, Din istoria. . ., p. 104-105 şi 1 09 .
14 Recipientele ceramice din M X de la IzvoarP pTezintă analogii evidente cu
:eramica specifică culturii Slntana de Mureş, fapt asupra căruia considerăm că nu
!Tiai trebuie insistat. Cf. Ion Ioniţă, Contribuţii..., idem, Din istoria . . . , p. 103-105.
15 La rezultate similare s-a ajuns in urma studierii şi a altor morminte (cf.
Linda Ellis, Analiza microscopică a materialelor ceramice, de sticlă şi metal din
t r-un mormînt Sîntana de Mureş de la Izvoare, comunicare prezentată la Sesiunea
d!' comunicări ştiinţifice a :Muzeului de istorie din Piatra Neamţ, 1 7-18 decemhriP
1 98 1 ) . Asupra corelaţiei dintre tehnologia cPramică şi componJ:>ntele Ptnice cf.
\-asile Palade, Cultura Sîntana de 11-tureş. Concept şi cronologie, în Mem.4.ntiq,
IX-XI, 1 985, p. 519-520.
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baza forme'. şi decoraţiei vaselor, pot varia considerabil în fiecare cultură
particulară sau grup etnic în conformitate cu moda timpului şi cu expresia
artistică individuală. Dar, fapt bazat şi pe alte observaţii, meiodele de
confecţionare sînt mai conservatoare şi apar ca fiind subiectul unor mai
m ari constrîngeri, dintre care enumerăm existenţa materiilor prime,
stăpînirea tehnică a legilor naturi i şi cunoştinţele transmise în practică
de la o generaţie la alta.
Cele trei tipuri de ceramică sînt opuse în fiecare etapă a procesului
de manufacturare, respectiv prepararea argilei, forma, decorarea şi ar
derea vaselor. La începutul confecţionării produselor fine, argila a fost
manipulată fără concursul degresantului. Estul României este deosebit de
bogat î n depozite de argilă cu mică 16 în care cantitatea mare de inclu
ziuni de mică acţionează ca un so i de "degresant natural", prevenindu-se
în acest fel contractarea excesivă a argilei. Acest fapt a fost, în mod
evident, necunoscut sau voit ignorat în confecţionarea produselor la
care s-au utilizat cioburi pisate sau microprundişuri.
De asemenea, deşi vasele ceramice fine şi cele cu degresant m icro
prundişuri au fost arse într-o atmosferă reducătoare, durata, controlul
şi metodele de ardere diferă considerabil. Merită să fie subliniat faptul
că au fost descoperite multe cuptoare cu cameră dublă, cu tiraj vertical,
care au fost folosite pentru arderea produselor fine 17. Totuşi, toate evi
denţele probează că cele două vase cu degresant microprundişuri nu au
fost arse în cuptoare 18 _
OBIECTE DE METAL.
1. Fibulă (fig. 3 / 1 5 ; 5) descoperită într-o poziţie neobişnuită : în
dreptul genunchiului stîng, spre exterior, şi la o înălţime de 20 cm faţă
de fundul gropii. ln momentul de faţă nu putem oferi nici o explicaţie
plauziblă pentru plasarea fibulei într-un asemenea loc. Fibula este de
tip Zwiebelknopffibel şi la realizarea ei au fost folosite două categorii
de bronz diferenţiate cromatic. Este vorba de cel de-al şaselea exemplar
de acest tip descoperit în aria vestică a culturii Sîntana de Mureş-Cer
njachov pînă în prezent 19. Fibula cu capete în formă de bulbi de ceapă
16 Linda Ellis, The Cucuteni - Tripolye Culture. A Study in Technology and
the Origins of Complex Society, Oxford, BAR, 1984, nr. 217, p. 81 şi urm.
17 F. Florescu, Evoluţia cuptoarelor de ceramică din Moldova, in Studii si cer
cetări de etnografie şi artă populară, Ruc.., 1 96;;, p. 134-191 ; Maria Comşa,
Cuptoare de ars oale din secolele I i.e.n. - IV e.n. în regiunile de la est si sud de
Carpaţi, in MemA.ntiq, IX-XI, 1985, p. 171-184.
·

18 Desigur, acestei concluzii nu trebuie să i se acorde o valoare generalizatoare
absolută.
19 Trei . exemplare au fost descoperite in necropola de la Birlad-Valea Seacă
(cf. Vasile Palade, Fibule cu capete în formă de bulbi de ceapă în necropola de la
Bîrlad-Valea Seacă, in SCIVA, 32, 3, 1981, p. 437-445 ; idem, Necropole du !Ve
et commencement du Ve siecle de n.e. a Bîrlad-Valea Seacă, în Inventaria
Archaeologica, Edit. Acad. R.S.R., Buc., 1986, R 80 (fig. 3), R 81 (fig. 3) şi R &'2
(fig. 2), unul la Pietroasele (cf. Gh. Diaconu şi colab., Dacia. XXI, 1977. p. 207 şi
218) şi altul la Oinac (informaţie oferită cu amabilitate de Gh. Diaconu).
.
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a Izvoare are resortul bilateral format din trei spire pe o parte şi
pe cealaltă parte, dacă nu o luăm î n considerare pe cea proveni?d
prelungirea arcului. Capetele prelungite ale axului transversal smt
-rate · dintr-o sîrmă de bronz în care au· fost i ntroduse două piese para
pipedice, dintre care una faţetată prin turnare heptagonal, iar cea
tă octogonal, ambele terminate cu cîte un buton nu prea mare, relativ
:-ric, precedat de cîte un inel slab reliefat. Piesele paralel i pi pedice ter
:late cu inel şi buton au fost turnate deodată, fiind fixate prin nituire
sirma de bronz. A rcul este î n secţiune relativ triunghiular, margi
- e laterale fiind rotunjite. Particularitatea tipologică a acest!Ci fibule
·e dată de faptul că la baza capului arcului este situată, tot din tur
�e, o m ică placă semicirculară, secţionată în linie dreaptă, paralelă cu
ul transversal, pentru a perm ite montarea pe tijă a celu i de-al treilea
tJton relativ sferic, precedat de inel. Acest buton a fost turnat separat
a fost fixat prin nituire. Piciorul este scurt şi prevăzut cu praguri
rmate dintr-o �ănţuire la capătul dinspre arc şi din două la cealaltă
tremitate.
Fibula din M X de la Izvoare prezintă analogi i destul de strînse
exemplarul din M 342 de la Bîrlad-Valea Seacă 20 de care, în m are.
e diferenţiază prin existenţa celui de-al treilea buton, prin faţetarea
epta- şi respectiv octogonală a pieselor paralelipipedice şi pri n secţio
area plăcuţei semici rcula.re. Vasile Palade s-a prf'!mnţat asupra descen
denţei fibulei de la Bîrlad-Valea Seacă elin fibulele romane de forma lite
ei "T", -datate î n secolul al III-lea e.n., sublin iind totodată că prezenţa
ăcuţei semi circulare o apropie de tipul celor prevăzute cU: sem'i disc
easupra resortului, caracteristice secolului al IV-lea e .n. 2J. Pentru
ceastă fibulă a fost propusă datarea " către sfîrşitul se'c olului al III-lea
: probabil începutul secolului al IV-lea e. n . " 22. Cea m ai apropiată ana
ogie în lucrarea de referinţă a Jui Erwin Keller pentru fibula din M X
de la I zvoare o reprezintă exemplarul fără plăcuţă semicirculm·ă desco
perit în M I de la Munchen -Moosach, i nclus în tipul 1 B, datat între
_90-320. e . n . 23. Luînd în considerare particularităţile fibule i descoperite
·n Mi X de la Izvoare, care sugerează o fază evolutivă mai tîrzie şi
inînd seama de m ediul arheologic al descoperirii, propunem datarea ei
pre mijlocul secolului al IV-lea e.n.
2. Cataramă (fig. 3 / 1 3 ; 6/3) lucrată dintr-o singură categorie de
bronz. Are veriga aproape circulară, rotundă în secţiune, prezentînd o
plăcuţă pentru fixarea de curea, de formă rotunjită, prevăzută cu un
orificiu pentru un nit, pierdut din vechime. Spinul, cu prag cvasi-d rep
tunghiular la bază, prezintă două faţetări laterale şi o protomă zoomorfă
la capăt, fără detali i anatomice.
.:ă

.

·

20 Vasi le Palade, Fibule ... , p . 438, fig. 1 /2 ; 3/1 .
2 1 Ibide m, p . 440.
22 Loco cit.
23 Erwin Keller. Die spătromischen Grabfunde
,\hb. 1 1 , fig. 2 17 1 .

in Su.dbayern, Munchen,
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3. Cataramă (fig. 3/9 ; 6 /2) prezintă caracteristir i identice cu exem
cu deosebirea că detaliile protomei zoomorfe sînt oarecum
reliefate. Nitui pentru fixarea plăcuţei de piele s-a păstrat.
4. Cataramă (fig. 3 / 1 1 ; 6/4a) lucrată dint r-o singură categorie de
bronz. Are veriga de formă ovală, rotundă în secţiune, fiind prevăzută
cu două pl ăcu te unite prin trei nituri care fixau cureaua. Plăcuţa in
ferioară este mai mică, iar cea de sus este zimţuită. Spinul, cu un prag
cvasi-dreptunghiular la bază, este faţetat l ateral . Protoma zoomor f[t ele
la capătul spinului are schiţate cu suficientă p regna n tă u rech i le , maxi la
rele �i botul. Este interesant de remarcat că detaliile capului indică
acela-:;i animal ca �i î n cazul cataramei descoperite în afara mo rmî ntului.
De c ata ramă a fost prinsă o ata�ă, crestată pe m arg i ni . ce sr:>rvea llct
f i x tr· · �l celuilalt capăt al curelei (fig. 6/4b).
Cataramele din l\1 X d e la I zvoare, cu n u m ero a se a nalogi i î n n e c r o 
rokl e de tip Sîntana de 1\Iureş, indică datarea lor în cea ck-a clou.�t
j umătate a secolului al IV-lea e.n. 2 '. .
5 . Agi'!.ţătoare (fig. 3 / 1 4 ; 6/5), lu rată dintr-o singură catc•gorie de
brC'nz. Arc VP r ig a ovant , ro t u n dă i n secţiune, i a r p l ă cu ţele dulJle sînt
prinse între ele cu un nit.
6. Capăt de c urea (fig. 3 / 1 2 ; 6/6) format di ntr-o bucată de tablă
de bronz a cărei îndoire la mijloc pe o sîrmă este evidentă . Extre m ităţile
sînt rotunjite, capătul de curea m etalic fii n d prP v ă zu t cu u n orifi c iu
în vederea fixării de centură un un nit. In i n te ri o r u l capă<tului d e curea
s-au găs i t urme de piele.
7. Cuţitaş de bronz (fig. 3 ; 1 0 ; 6/ 1 ) cu t ă iş u l şi vî rfu l ascuţi t, ceafa
puţin mai groasă şi minerul scurt, realizat prin îngustarea cvasisi metrică
a lamei. S-au păstrat urme destul de consistente din teaca d<.' p ide a
cuţiLtşul care est e posibil să fi fost prins de centură prin i ntermediul
agă ţ ă t oa r c i descrise mai sus. Cuţitaşele de bronz au fost considc ratL>
o bi ecte ele t o al C't ă , fiind descoperite în mai multe necropole � -•.
U. Pandantiv in formă de căldăruşă ( fi g . 1 6b). Este c on fe c ţio :� a t d i n
b ro n z şi, deşi păstrat extrem de f r agm e nta r , făcînd im p osibilă o rc'-:'0 : 1 stitu i re, s-a putut o bser va existenţa unor striuri o r i zont c! I C> pe pereţii
cxtc-·hri �fi .
p lar u l ·anterior,

24 Gh. Diaconu, Tîrgşor. . . , p. 89-91 ; N. Zaharia, Em. Zaharia, V. Palade.
Materiale, 8, 1962, p. 525, fig. 7/5 ; Cătălina Blo�iu, Nccropola elin secolul al IF- lca
e.n . de la Leţcani (jud. Iaşi)� în ArhMold, VI I I , 1975, p. 213.
25 Gh. Diaconu, Tîrgşor. . ., p. �9 ; idem, în SCIVA, 29, 1978, 4, p. 520, fig. 2/:J ;
idem, Mogoşani..., p. 16, fig. 14/15 ; B. Mitrea, C. Preda, Necropolele din secolul
IV .en. în Muntenia, Buc_, 1969, p_ 280, fig, 1 07/:J. 4 ; Stela Tau, Mircea Ni cu.
Necropola din secolul al IV-lea e .n. de la Barcea (jud. Galaţi), în Materialr>, Buc ..

1 9BJ, p. 419, fig. 3/13. In necropola Sintana de Mureş de la Izvoare a mai fost
descoperit un cuţitaş de hronz (cf. Radu Vulpe, op. oit., p. 309-:110, fig. :1:.!6/ l.
26 Despre pandantivele-căldăruşă, vezi d iscuţia la Gh. Diaconu, Tîrgşor . . . ,
p. 94-96. In ultima vreme s-a atras atenţia asupra prezenţei pandantivelor-căld<-1ru�ă în civilizaţia dacilor liberi (cf. Ion Ion iţă, Din istoria .. . , p. 107) ca �i in faza
"clasică" a civilizaţiei geto-dacicP .cf. Vasile Ursachi, Rituri şi 1·itualuri dn înmor
mînta,·e în cetatea aacică de la Brad, cam. Negri, jud. Bacău, in MemAntiq, X I ; 
X I V, 1 986, p. 121.
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OBIECTE DE CHIHLI MBAR
L

·1ă rgea (fig. 3 / 1 6a ; 6 / 7). Este de formă discoidală şi de culoare
roşiati că. Această m ărgea a fost găsită lîngă pandantivul-căldăru _ă,
ce sugerează purtarea lor drept un sumar colier.
2. Mărgea (fig. 3 / 20 ; 6 / 8). De formă cilindrică, cu marginile orizon
or înclinate, culoare maro-roşiatică. A fost, fără înd oială, reuti
til întrucît a fost secţionată vertical în două, prezentînd, alături d e
le orificiului vertical central, o altă perforare laterală.

OBIECTE DE STICLA
Din această categorie face parte un vas de sticlă (fig. 3 / 1 ; 7), de igur
import din Imperiul roman. Este, din cîte cunoaştem, unicat în aria
tică a cul turi i Sîntana d e Mureş-Cernjachov. Vasul de sticlă a fo�t
pus de ("ftreapta sus faţă de capul înhumatulu i. Din cazua devitrifierii ,
-;rezenta î n m om entul descoperirii o pojghiţă din mai multe foiţe extrem
subţiri , oxidată î n exterior şi cu luciu viu-metalic în i nterior. Vasul
- fost depus iniţial în poziţie înclinată, după cum o arată urmele d e
·aporare a lichidului cosmE tic, probabil parfum, c e ocupase aproximati
uă treim i din capacitatea reci pentului. Se include în tipul XXVI din
C laSificarea lui M _ Bucovală, respectiv seria de "vase cu corpul gloar, .gît cilindric scurt şi gura pîlnie" '27_ Faţă de vasele din această
serie, exemplarul de la Izvoare are corpul globular destul de accentuat
platizat şi gîtul puţin mai lung. Fundul este pe inel, realizat cu oarecare
tîngăcie. Ca element decorativ, la baza gîtului au fost prinse două
fire de sti clă cu diametre diferite legate între ele printr-un nod. Culoa
rea sticlei translucide este gălbui-verzuie, cu i rizaţii policrome. Pe corp
i mai ales pe gît se observă dungi în val, vasul fiind realizat pri n suflare.
·ase de acest tip, deşi se î ntîlnesc într-o lungă perioadă de tim p, apar
frecvent în Pannonia în morminte datate cu m onedă în secolul al IV-lea
e. n. 2�<. Un exem plar relativ asemănător, datat între 350-375 e.n., e te
publicat de E. Keller :zg_ Pe litoralul pontic dobrogean - foarte a proape
deci de zona descoperirii noastre - asemenea vase de sticlă sînt atestate
in necropola de la Callatis 30.
·

_

·

27 M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, Muzeul de arheologie Constanţa,
59-60.
28 A. Sz. Burger, The Late Roman Cemetery at Sâgvcir, p . 232, fig. 125, tipul
13, apud M. Bucovală, op. cit., p. 59--60.
29 Erwin Keller, op. cit., p. 1 35, fig. 37/4.
30 Constantin Preda, Callatis. NecTOpola romana-bizantină, Edit. Acad. R.S.R.,
Buc., 1980, p. 33. Semnificativ e faptul că mormintele 22, 192, 252 şi 298, cuprinzînd
\·ase de sticlă cu forme apropiate cu cel din M X de la I zvoa1·e (pl . LIV, LXXII .
LXXVI I şi XIII) sînt datate către mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al
!V-lea c . n .
p.
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Pc baza tuturor obiectelor de inventar ce prezintă valoare cronologică,
luînd de a semenea în considerare numărul mare de recipiente ceramice :l i ,
l\I X de la Izvoare se datează în a II-a jumătate a secolului al IV-lea
e.n. Analiza tehnologică detaliată, ce se cuvine desigur e xtinşă la cît
mai multe staţiuni arheologice de tip Sîntana de Mureş, a pus î n evi
denţă existenţa unor tradiţii diferite de confecţionare a recipientelo'r
ceramicc, dovedindu-se şi sub acest unghi întrepătrunderea elementelor
componente ale acestei culturi, n:spe: tiv dacii, goţi i şi sarmaţi i. Chiar
şi la nivelul unui singur mormînt, apar totodată clare raporturi le intense
dintre purtătorii culturii Sîntana de 1\Iureş şi lumea romană �2.

1\"0UVELLU<..; DONNEES SUR L A NECROPOLE DE TYPF: ·
S 1 NTANA DE MURE'? DE IZVOARE - PIATRA NE AMŢ .

Resume

Dans la station archeologique de Izvoare, situee a !'est dP Ia Roumanie, dans
le dep. de Neamţ, connue surtout grâce a Ia premier!" attestation de la cultun•
P1·ecucuteni, on a decouvPrt egalement une necropole de la cultur.e Sîntana dP
Mureş (IV-eme s. de n.e.) a Ia suite des fouilles des annees 1936-1948 (\"Oir Radu
Vulpe, Izvoare, Buc., 1 957, :J96 p.). De cette necropolP on ,a depiste 8 sepultures a
inhumation, un autre sepulture de meme type etant decouverte par hasard-" en F l 72.
En 1 984 on a repris les fouilles dans cette station archeologiqU2, le but de ct>t
article etant de presenter les decoUVPrtes relatives a cette necmpole. Pa rm i Ies
vestiges qui proviennent probablement des tombes derangees ou des rltuels funt•
raires on remarque, a cote de p fusieurs fragments ceramiques, y compris d'ampho
res, un denier romain imperial en a·rgent emis par Commodus (181--:182 de n .e.)
(fig. 1 2/1) et une boucle de ceinture (fig. 12/2) . En 1 984 on � repere 2 autres
sepultures, notees M X et M XI (en roumain M
sepulture) dont la de·m iere a
ete fouillee partiellement. (fig. Î).
Le mobilier funeraire de M X comprend des recipients ceramiques, des ohj t>t<:
en metal, ambre et vt>rre, en comptant au total 24 objets. Technologiquement, les
vases ceramiques se d ivisent en : a. vases faits a Ia main avec dcgraiss:1nt de Ia
terre cuite broyee, combustion oxidante (un exemplaire ; fig. 3/19 Pt 8/4) ; · h. Va ses
naturellement degraisses par mica, tournes, cuits au four a bois. combus.t ion n;
duct·rice (10 exemplaires ; fig. 3/5 et 9/4 ; 3/7 et 8/5 ; 3/:1 et 1 1 / 1 2 ; :1 /6 et 10/:2 ;
3/8 et 1 1 / 1 1 ; 3/18 et 9/3 ; 3/22 et 9/2 ; :1/21 et 1 0/1 ; 3/2 et 8/3 ; · :114 t>t 711 )
c . vases tournes, cuits dans une atmosphere noncontrolee, degraisses par microgra-

;n

Ion Ioniţă, Din istoria... , p. 1 07.
32 Recipientele ceramice au fost restaurate de Aurel Buzilă �i Melania Teo
dosiu, iar celelalte o b iecte de Ecaterina Băbusanu. Desenele au f�J-;t real izate cu
deosebită acurateţe de Mircea Ciacâru, toţi a ceştia din cadrul Laboratorului de
restaurare-conservare al Muzeului de istorie Piatra Neamţ. Planul săpăturilor din
1984 de la Izvoare ne-a fost pus la dispoziţie cu amabilitate de dr. Ştefan Cuco>.
Fotografia M X de la Izvoare a fost făcută de Gheorghe . Dumitroaia. Tuturor IP
exprimăm mulţumiriie noastre călduroase.
Recuno�tinţa noastră deplină se îndreaptă spre dr. Ioniţă Ion pentJ·u obs r··;·
vaţ iile şi sugestiile formulate la !Pctura lucrării de faţă.
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( 2 exemplaires : fig. 3/1 7 e t 8 / 1 ; 3/23 e t 8/2). A l a suite d'une an,alyse techno
detaillee, qui presente une certaine valeure generalisatrice pour la culture
< :: tana de Mureş, on distingue 3 traditions technologiques completement differents
: � la production ceramique.
Les objets en metal se composent de : une fibule en bronze â extremites en
' -::le de bulbe d'oignon (Zwiebelknopffibel) qui atteste un moment inconnu de
-:·.-oiution de cette serie de fibules (fig. 3/15 : 5), 3 boucles de ceinture (fig. 3/1 3
: o:i ' J : 3/9 e t 6/2 ; 3/1 1 e t 6/4a), u n anneau (fig, 3/14 e t 6/15), une extremite metal
�ue de ceinture (fig. 3/1-2- et 6/6), un pendeloque-chaudron (fig. 3/16b), et un petit
ateau (fig. 3/10 et 6/1), touts faits en bronze. Les objets en ambre sont representes
: �=- deux perles (fig. 3/16a et 6/7 : 3/20 et 6/8). M X de Izvoare comprend aussi un
" ' ·� en verre (fig. 3}1 et 7), un ique dans l'aire occidentale de la culture Sil'ltana de
'. L Jres
Cernjachov.
La sepulture no. X de Izvoare est datee dans la seconde moitie du IV-eme s.
: , n .e., refletant l'interpenetration des elements composants de cette culture : les
- c':o-daces, les goths, les sarmates et le monde romain provincial.
'r

� - quc

-
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Fig. 1.

Planul neCTopolei de tip Sintana de Mureş de la Izvoare - Neamţ : 1-Y J :
morminte descoperite in săpăturile conduse de Radu Vulpe ; I X , mo:-::-. :- ·
descoperit In tîmplător ; X-XI, morminte descoperite In 1984 ; a. defl.:o� :
la Commodus ; b. cataramă.
1. Plan de la necropole de type Sintana de Mureş de I'zvoarţ - Xe=---::. ·.
I-Vllil, sepultures decouve-rtes dans les fouilles conduites par Radu \"�;:><
IX, sepulture decouverte par hasard ; X-XI, sepultures decom·er!eo , .
7984 ; a . denier d e Commodus ; b . boucle d e ceinture.
·

Fig,
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Izvoare
Neamţ. Mor.mlntul X.
Fig. 2. Izvoare - Neamţ. Sepulture no. X .

Fig. 2.

-
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Fig.
Fig.

3.
3.

o
"

Planul mormîntului X de la Izvoare - Neamţ.
Plan de la sepulture X de Izvoare - Neamţ.
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Fig. 4. Profilul mormîntului X de la Izvoare - Neamţ.
1. pămînt cenuşiu-humos ; 2. pămînt cenuşiu-galben,
nivel cucutenian ; 3. pămlnt galben-albicios, nivel
cucutenian ; 4 . pămînt cenuşiu-albicios, n iveluri Cu
cuteni şi Precucuteni ; 5. prundiş ; 6. chirpici. Scara
1 : 50.
Fig. 4. Coupe de la sepulture no. X de I zvoare - Neamţ.
1. sol grisâtre-argileux ; 2. sol grisâtre-jaune, ni
veau Cucuteni ; 3. sol jaune-blanchâtre, niveau Cu
cuteni ; 4. sol grisâtre-blanchâtre, niveaux Cucuteni
et Precucuteni ; 5. gravier ; 6
torchis. Grandeur
1 : 50.
-
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Fig. 5. Mormintul X de la I zvoare - Neamţ. Fibula. Scara 1 : 1.
Fig. 5. Sepulture no. X de I zvoare - Neamţ. Fibule. Grandeur naturelle.
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6

6. Marmintul X de la Izvoare - Neamţ.
1 --6, obiecte de
metal ; 7-8, obiecte de chihlimbar. Scara 1 : 1.
6. Sepulture no. X de Izvoare-Neamţ. 1--6, objets en metal ;

7-8, perles en ambre. Grandeur natw-elle.
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Fig. 7. Mormintul X de la Izvoare - Neamţ. Vas de sticlă. Scara
1 : 1.
Fig. 7. Sepulture no. X de Izvoare - Neamţ. Verre. Grandeur
naturelle.

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

NECROPOLA Sl NTANA.

DE MUREŞ DE LA

IZVOARE-PIATRA

NEAMT

145

3

1

1

2

4

�--

--======1

�

r
·�

5
Fig. 8. Mormîntul

Fig.

8.

Sepulture

X
no.

de la Izvoare - Nf'amţ. RecipiPnte ceramicP. Scara 1 : 3 .
X de Izvoare - Neamţ. Rec i pi e n ts cera m i q ues. 1 :l g·r. nat.
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Mormîntul X de la I zvoare - Neamţ. 1-4, recipiente cerarnice. Scara 1 : 3 .
5. detaliu d e decor a l vasului n r . 1 .
Fig. 9. Sepulture no. X d e Izvoare - Neamţ. 1-4, recipients ceramiques (1/3 gr.
nat.) ; 5, detail du decor du vase du no. 1 .
Fig.

9.
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Fig.

10.

Fig.

10.

2
Mormîntul X de la Izvoare
pientc ceramice. Scara 1 : 3.
Sepulture no. X de I zvoare
pi(ints ceramiques. 1/3 gr, nat.

Neamţ. Hec i Neamţ. Rec i -
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1

Fig. 1 1 . Mormintul X de la I zvoare
Fig. 1 1 . Sepulture no. X de Izvoare

Neamţ. Recipiente ceramice. Scara 1 : 3 .
Neamţ. Recipients ceramiques. 1/3 g r . nat.
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Fig.

Obiecte descoperite in perimetrul necropolei de tip Sintana de
Mureş de la Izvoare - Neamţ. 1 . denar roman imperial de
argint ; 2. cataramă (scara 1 : 1 ) ; 3. detaliu al protomei zoo
morfe.
Fig. 1 2 . Objets decouverts dans le perimetre de la necropole de type
Sintana de Mureş de Izvoare - Neamţ. 1. denier romain impe
rial en argent ; 2. boucle de ceinture (grandeur nat.) ; 3. detail
de la protome zoomorphe de la boucle de ceinture.
12.
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