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CULTURA MATERIALĂ DE LA NORDUL DUNĂRII
ÎN PRIMA J U MĂTATE A SECOLULUI AL V-LEA D. HR. (1)
Adrian Bejan
A. Spaţiul nord-dunărean in timpul aşa-numitei "perioade hunice" este de

�

analizat. pe de o parte, din punctul de vedere al contactului dintre huni si restul
membrilor confederatiei hunice, dintre migratori si locuitorii daca-romani, e ponenti
'

.

.

ai romanităţii orientale, pe de altă parte. Concomitent, este de avut in vedere faptul că
istoria primului mileniu european (inclusiv secolul V d. Hr.) a fost o lungă perioadă
de timp reconstituită indeosebi pe baza izvoarelor scrise antice

şi mai puţin pe baza

descoperirilor arheologice.
Descoperirile arheologice ale perioadei "hunice" din spatiul nord dunărean

turi nomade caracteristice;

au fost grupate, sub aspectul apartenentei etnice, in':

t

a) antichităti hunice, cu trăsă

b) antichită i de epocă ••bunică" dar apartinând unor populatii germanice;
,

.

.

c) antichită� datorate existentei aici a populaţiei autohtone, daca-romane;
d) antichităţi de epocă "bunică", dar a căror apartenenţă etnică este dificil
de stabi lit;
a) Repertoriul descoperirilor hunice

1 Balaci (jud. Teleorman)
.

Posibil inventar de mormânt, din care făceau parte: o brătară, un pectoral
semicircular, o bucată de sârmă. toate din aur.
Bibliografie: Suzana Dol inescu-Ferche, in SCIV,

2. Bălteni (jud. Bu::ău)

XIX, 1 , 1 963, p. 1 83- 1 88.

Mormânt izolat de inhumaţie, din prima j umătate a secolului V d. Hr., din
inventarul căruia s-a recuperat un fragment de podoabă de aur.
Bibliografie: I. T. Dragomir, in Materia le,

3 . Boşneagu (jud. Că/ăraşi)

XVII, 1 , 1 966,

p.

1 8 1 - 1 88.

Două torţi de cazan din cupru, turnate, descoperite întâmplător.
Bibl iografie: B. Mitrea, N. Anghelescu, în SCIV,

XI, 1 , 1 960, p. 1 56.

4. Buh ăeni (jud. l�i)
Mormânt izolat de inhumaţie din prima jumătate a secolului V d. Hr. Din
inventar s-a păstrat o diademă lucrată dintr-o tablă de bronz îmbrăcată în foiţă subţire
de aur.
1

Ligia Bârzu, Contribuţia arheologiei la cunoaşterea perioadei h unice la Dunărea

de Jos. în

A UB,

Seria ştiinţe sociale, Istoric,
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Bibliografic: R. Florescu . in Dacia, N. S., I V. 1 960, p. 56 1 -576.
5. Celei-Sucidava (jud. Olt)
Patru fragmente de cazan turnate din cupru.
Bibliografie: O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti, 1 97 8 , p. 98 .
6. Conceşti (jud. Botoşan i)
Mormânt princiar hunic, descoperit întâmplător la inceputul sec. XIX, de
inhumatie. în sicriu de lemn. cu calul depus în stânga sicriului. Inventar funerar bogat,
constând din: piese de port. piese de harnaşament, annc. obiecte de uz personal.
B ib l i ografic: C. B loşin, în Cercetări istorice, V, 1 9 74, p. 59-80 (Cu
bibliografia mai veche).
7. Desa-Ciuperceni (jud. Do/})
Descoperire întâmplătoare a unui cazan turnat din cupru, de tip Imnic, datat
în prima jumătate a sec. V d. Hr.
Bibliografie: D. Tudor, Oltenia Romană, ed. a I I I-a, Bucureşti, 1 968, p.
277; 1. Nestor, C. S. N icolăescu-Piopşor. in Germania , XXI, 1 , 1 937, p. 1 78- 1 79, pl.
39/3 a-b.
8. Dulceanca (jud. Teleorman)
Descoperire intâmplătoare a unui mormânt de bărbat cu craniul deformat
artificial, din inventarul căruia s-a recuperat un fragment de diademă din aur.
B ibliografic: VI. Dumitrescu, in Dacia, I V. S., V, 1 96 1 , p. 537-542.
9. Gherăseni (jud. Buzău)
Mormânt de inhumatie provenit din cercetări arheologice. Inventarul
mormântu1ui este alcătuit dintr-o diademă de aur, cataramc mici de încăltăminte
si o
.
oglindă. Datare - prima jumătate a sec. V d. Hr.
B ibliografie: Gh. Diaconu, în SCIVA , XXVIII, 3, 1 977, p. 34 1 -456.
1 O. Gherăseni-Sudiţi (jud. Buzău)
Fragment din corpul unui cazan din bronz, turnat.
Bibliografie : Erdy M ikl6s, Hun and XIONG-NU type cauldron finds
throughout Eurasia, Budapest, 1 995, p. 7 1 .
'

1 1 . Hinova (jud. Mehedinţi)

Fragment din corpul unui cazan din cupru, turnat, păstrându-se o parte din
buză si
' corp.
Bibliografie: Erdy Mikl6s, op. cit. , p. 70.
1 2. Hotărani (jud. Mehedinţi)
Descoperire intâmplătoare a unui fragment de mâner de la un cazan de cupru
bunic, datat in prima jumătate a sec. V d. Hr.
Bibliografie: l . Nestor, C. S. Nicolăescu-Plopşor, in Germania, XXI , 1 937,
p. 1 79, pl. 39/ 1 .
1 3. /oneşti (jud. Dâmboviţa)
Descoperire întâmplătoare a unui cazan turnat din cupru, datat in prima
jumătate a sec. V d. Hr.
Bibliografie: R.. Harhoiu, P. Diaconu, in Dacia, N. S., XXVIII, 1 984, p. 99-1 1 6.
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1 4. Moigrad (jud. Sălaj)

Probabil inventarul funerar al unui mormânt de inhuma ! ie hunic din prima
tate
a
sec. V d. Hr. : aplici de harnaşament, cataramă, placă de la teaca sabiei, tub
mă
ju
de
la un mâner de bici etc.
lic
meta
Bibliografic: N. Fettich, in ArchHung. XXXII, 1 953, p. 1 45- 1 47 ; K. Horedt,
ania.
LV, 1 -2, 1 977, p. 7-20; Ioana Nica-Câmpean, in ActaMN, XVI, 1 979. p.
erm
G
in
1
68.
1 67
1 5 . Nădlac (jud. Arad)
Cană de lut cu semne magice, provenind probabil dintr-un mormânt.
Bibliografie: M . Comşa, in Omagiu lui P. Constantinescu-laşi cu prilejul
rii
a 70 de ani, B ucureşti, 1 965. p. 1 23- 1 24.
plini
im
1 6. Olten ia
Fragment din toarta unui cazan, din cupru, în formă de ciupercă, datat in
prima jumătate a sec. V d. Hr.
B ibl iografie: Erdy Mikl6s, op. cit. , p. 70.
8. Se poate constata că cele 1 6 descoperiri sunt întâmplătoare, cu excep!ia

mormântului de la Gherăseni, provenit în cadrul cercetărilor arheologice sistematice.
Descoperirile se pot împărţi în două grupuri distincte: 1 ) Cazane (intregi sau
fragmentare) turnate, din bronz sau cupru �i 2) morminte de inhumaţie sau inventare
ale acestora.
C,azane
Cele mai caracteristice descoperiri atribuite huni lor sunt cazanele. Turnate
din cupru (bronz), întregi sau fragmentare, sunt răspândite pe intreg teritoriul acoperit
de confcderaţia bunică. Din Manciuria şi până in Valea Dunării au fost descoperite
aproximativ 1 50 de asemenea piese, de diverse dimensiuni, de la 3 cm ( Minusinsk Rusia) până la 99 c m (Tortel - Ungaria)2•
Pe teritoriul României s-au menţionat până in prezent opt descoperiri, toate
in Oltenia şi Muntenia: două cazane intregi (Desa-Ciuperceni şi !oneşti) şi zece
fragmente de cazan: Boşneagu - două toqi, Celei-Sucidava patru fragmente,
Gherăseni-Sudiţi - un fragment, Hinova - un fragment, Hotărani - un fragment de
mâner, Oltenia - fragment de toartă, nouă provenind din cinci puncte de descoperire,
al zecilea fără localizare precisă.
Cazanul găsit intr-unul din lacurile Dunării, la Desa-Ciuperceni3 are formă
cilindrică, pentru prindere era prevăzut cu mânere drcptunghiulare, cu fundul rotunjit
pe un picior scund şi evazat (Pl. 11 1 ) Corpul este decorat cu nervuri şi bastonaşe, iar
tof!ilc şi buza cazan ului sunt prevăzute cu protuberan�e în formă de ciuperci. Înăl�imca
-

.

2 Erdy M iklos, A legosih b hun bronz iistok nyomaban. în "A Măsodik (Tabi ) Magyar
Tonenclmi lskola Eloadâsai es lratai. A Zurichi Magyar Tonenclmi Edyesiilet Kiadvănya",

Bu�apest-Ziirich, 1 994, p. 77.
- D. Tudor Oltenia Romană, e d. a I II-a, Bucureşti, 1 968, p. 277.
,
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piesei este de 54. 1 cm, iar diametru! gurii de 29,6 cm. Datat In prima jumătate a
secolului al V- lea , prezen\a sa a fost pusă in legătură cu marile campanii hunice din
anii 442 si 447 � . Cel de-al doilea cazan intreg a fost descoperit in anul 1 923 la 40 km
N-V de Bucurcşti. 1 a loneştis. De formă cilindrică, are fundul rotunjit ce se sprijină pe
un picior scurt şi evazat (Pl. 112). Înăl�imea totală a rec ipientului este de 7 1 ,4 cm, din
care piciorul are 1 3 cm. Diametru! gurii este de 37,6 cm. Cazanul are două mânere
dreptunghiulare de 1 2,4 cm înălţime şi 1 9 cm lă\ime. Atât mânere le cât şi buza cazanului
sunt prevăzute cu protuberan�e în fonnă de ciuperci. Corpul este decorat cu nervuri
orizontale şi verticale, ultimele impărţindu-1 in patru câmpuri. Piesa a fost realizată
din bronz de proastă calitate sau cupru puternic degradat6•
La Celei-Sucidava au fost descoperite patru fragmente de cazan hunic (Pl.
I V I ), puse in legătură cu prezenţa mercenari lor huni în cuprinsul fortifica�iei romano
bizantine7. Trei dintre aceste fragmente au fost găsite in stratul de incendiere din sec.
V, iar la patrulea lângă un tezaur monetar ce cuprinde monede de la Constantin cel
Mare până la Teodosius 118•
În Oltenia, la H inova s-a descoperit un fragment de buză şi de corp de cazan
hunic. Se pare că fortificatia romană de aici a fost distrusă definitiv de atacul hunilor
conduşi de U ldes (409 d. Hr.)9• Tot din Oltenia, dintr-un loc necunoscut s-a găsit un
fragment de toartă (ciupercă) cu o inăltime de 8,4 cm. Iar la Hotărani s-a descoperit
un fragment de mâner dreptunghiular, omamentat cu protuberante în formă de ciuperci.
Înăltimea mânerului este de 1 6,2 cm, iar lătimea de 1 9,7 cm10•
Un fragment din corpul unui cazan a fost descoperit la Gherăseni-Sudi!i. Iar
la Boşneagu, tot în Muntenia. s-au descoperit două mânere dreptunghiulare ce au
aparţinut unui cazan. Primul mâner (Pl. l/3a) mai păstrează o parte din pere!ii cazanului
şi arc înălţimea de 1 5 cm şi lă!imea de 1 3 cm. Al doilea) mâner ( Pl. l/3b) are înăltimea
de 1 8 cm si lătimea de 1 2,7 cm 1 1 •
Există ipoteza că piesele de la Boşneagu au fost îngropate intentionat la
mare adâncime, pentru a fi ferite de obiecte profane1�. Adâncimea mare de îngropare
se confirmă şi in cazul altor descoperiri de acest tip (! oneşti - 6 metri adâncime), de
.

,

,

,

4

Bucur Mitrea, Beitriige zum studiwn der hunnischen altertiimer zwei neue hunnische
kes.�·elggriJTee aus dem sudlichen Muntenien, in Dacia, V. 1 96 1 . p. 555.
· R. Harhoiu, P. Diaconescu, Hunnische kessel aus Muntenien, în Dacia, XXVIII,
1 984,
p. 99- 1 1 6.
�
Ibidem, p. 1 06.
7
O. Toropu, C. Tătulea, Sucidava-Celei, Bucureşti. 1 987, p. 98.
8
Ligia Bârzu, op. cit. p. 1 8.
9
M. Davidescu, Drobeta În secolele 1- VII e. n. , Craiova, 1 980, p. 203.
10
L Nestor, C. Nicolăescu-Plopsor,
' in Gennania, XXI, 1 . 1 937, p. 1 79, pl. 39/ 1 .
•
11
Bucur M1trea, N. Anghelescu, Fragmente de cazane hunice descoperite în sudestul Munteniei, în SCIV. XI, 1 960. 1 , p. 1 56.
1 2 R. Harhoiu, P. Diaconescu. op. cit. , p. 1 09.
.
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asemenea îngroparea în apropierea unei surse de apă sau chiar în apă: Boşneagu la
2oo m de balta Mostişt ei: la Desa - în tr-unul din lacurile Dunării : la Hotărani în
nămol ul Bălţii Mari; la !on eşti - în z ona de divagaţie a Argeşulu i . punct numit

balastiera /oneşti.

Cel e două cazane întregi fac part e din două variante diferite ale ace lu iasi
tip u. C el de la !on eşti ar e analogii cu cazanul de la Sesta c � i Kaprosvolgy. cel de la
Desa îşi găseşte analogii în exemplarele de la Vărpalote şi Tortel .
Localizarea d escoperirilor indică faptul că ele se concentre ază în Oltenia s i
zone aflate sub control hunic. Cazanel e de bronz sunt legate direct de
nia.
te
Mun
magic
e ale pr eoţilor, "şamanilor" huni .
le
ctici
pra
Wormillle
M onnintele hunice descoperite, având, unele, un inventar foarte bogat şi
indică
un important cult al mortilor (strămoşilor) . Cel m ai nordic punct din
s,
diver
Câmpia M unteană unde s -au d escoperit obiecte hunice este la Balaci (Teleorman).
Cele trei obiecte de podoabă au făcut, probabil, parte din inventarul unui mormânt:
brătara masivă din aur are forma ovală, cu sectiunea rotundă (Pl. 1112c), capetele
ing;oşatc şi apropiate. Suprafaţa sa prezintă pe al�curi urme ale faţetării neglijente14:
pectoral semicircular (Pl. 1112a-b) din tablă de aur, mai lat la mij loc şi îngroşat la
capete. Ac estea au colturi
le rotunjite si
câte două perforatii
, circulare, prin care au fost
'
'
trecute sârme sau ver igi de l ant,' cu c are piesa se at asa
de îmbrăcăminte. N u este
'
decorat. Pe partea interioară păstre ază urmele materialului cu care a fost căptuşit sau
pe care a fost placat. Prin cele două găuri ale unuia din capetele pectoralului (Pl. III
2d) a fost trecută o bucată de sârmă. F ragmentul de sârmă din aur păstrat este rotund
in s ecţiune şi ar c o formă pentagonală cu col ţurile rotunj it e'�.
Un grup aparte de morminte îl constituie cele care conţin in inventar una
sau mai multe piese specific hunice - diademele din foiţă de aur, prinse de obicei pe
o bucată de piele (cusute). Pe teritoriul României, astfel de obiecte se găsesc in patru
morminte: la B uhăeni (jud. I aşi), Bălteni şi Gherăseni (jud. Buzău) şi Dulceanca (jud.
Teleorman). La Gherăseni şi Dulceanca scheletele celor înmormântaţi prezentau
caractere mongoidale, craniul de la Dulceanca având şi o deformare artificială16•
Acest tip de diademe a cunoscut o evoluţie îndelungată, pătrunzând la vest
de Nipru abia după anul 400 d. Hr. (J. Wemer)17•
·

•

"

1�
·

Ibidem , p . 1 0 1 .
S. Dolinescu-Ferche, Podoabe de aur descoperite la Balaci. în SCIV. XIV, 1 963. 1 ,

p. 1 83 - 1 8 8 .
15
Ibidem, p . 1 86.
'"

D . N i co 1 ă cscu - P i opşor, Anthropologische befunde iiber die ske/ettreste aiL� dem
hwwengrab von Dulceanca, în Dacia, N . S., V. 1 96 1 , p. 543-548.
cf. VI. Dumitrescu. O nouă mărturie a prezenţei hunilor in Muntenia: fragmentul
de diademă de aur de la Dulceanea, in SCIVA , XII, 1 , 1 96 1 , p. 60.
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Diadem a de la B uhăeni a fost lucrată dintr-o tablă de bronz îmbrăcată intr
foaie subtire de aur. Este ruptă în două fragmente (Pl. 1 1 112 ) late de 4 ,2 cm, cu 0
lungime to titlă de 2 7 , 7 cm. Marginea superioară şi capătul din stânga al diademei sunt
prevăzute cu două şiruri de puncte paralele au repousse, ce încadrează un rând de
"pasti le" realizate in aceeaşi tehnică. Marginea inferioară prezintă două şiruri paralele
de puncte au repousse. În interior se găsesc trei rânduri paralele longitudinale de
celule de formă poligonală. În fiecare celulă se găse_şte câte o piatră de granat de
culoare roşie-rubinie, transparentă şi bine şlefuită1K. In ceea ce priveşte tehnica de
prelucrare, diadema de la Buhăeni apartine unei variante a stilului cloisomu?, larg
răspândită în primele secole ale perioadei migraţiilor, prezentând analogii cu diadema
descoperită la Dulceanca şi cu o foaie trapezoidală de aur dublată cu o placă de cupru,
din monnântul de la Concesti. Analogii tehnico-tipologice se găsesc si în inventarul
monnântului de incineratie bunic de la Szeged-Nagyszeks6s (Ungaria),'cu patru aplice
din foaie de aur, precu� si cu un fragment de foaie de aur de la Pecs-Uszog, cu
diademele de la Csoma, Hfickricht (Silezia de Sus), Tiligul şi Kerci, cu aplicele de aur
de la Jakuszowice (Polonia - lângă Cracovia) şi Novogrigorievka (pe N iprul inferior)l9•
O diademă aurită a fost descoperită si
la Gherăseni . Mormântul de inhumatie
,
'
din care provine face parte din grupul de morminte datate in perioada 420-450 d. Hr.
aflat în perimetrul unei aşezări de sec. IV d. Hr. Inventarul monnântului era alcătuit
dintr-o diademă de aur decorată în stil policrom, catarame mici de încălţăminte din
bronz si o oglindă cu verigă centrală20•
' Fragmentul de diademă de aur de la Dulceanca (Pl. 11111 ) , înalt de 3,2 cm si
lat de 2 cm, are pe o latură două şiruri orizontale de puncte executate in tehnica du
repousse. Interiorul este împărtit în patru linii verticale si patru orizontale de celule
încastrate în tehnica cloisonne, �u 1 6 pietre semipreţioas� de culoare roşie-portocalie
(almandine), de diferite fonne21 •
Podoaba fragmentară descoperită î n monnântul de l a Bălteni (Pl. III/3),
păstrată cu dimensiuni între 2,5 şi 2,8 cm, lucrată din foaie de aur, prezintă pe avers
cinci alveole (sau celule), patru de forma unor triunghiuri echilaterale plasate în colturile
obiectului, iar a cincea, de formă circulară, plasată în centru. În fiecare alveolă s� afla
câte o piatră semipreţioasă (almandină) cu culoare roşie-vişinie. Două din pietrele
triunghiulare s-au pierdut. Perimetrul fiecărei alveole este omat cu câte un şir de
granule. Spaţiul dintre alveole este omamentat cu triunghiuri echilaterale de granule.
Reversul piesei este decorat cu patru alveole de formă ovală, cu un capăt ascutit
îndreptat spre interior. În centru se găseşte o celulă circulară similară celei de e
o

p

18

A. Florescu, O descoperire din perioada corespunzătoare invaziei hunilor în nordul
Moldovei, în Omagiu lui P Constantinescu-IUfi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti,
1 965, p. 1 28.
)9
Ibidem, p. 1 29- 1 3 1 .
20
Gh. Diaconu, Aşezarea şi necropola de la Gherăseni-Buzău (Noi dovezi despre
perffstenţa po�ulaţiei autohtone la Dunărea de Jos), in SCIVA , XXVI I I , 3. 1 977, p. 450.
VI. Dum1trescu, op. cit., p. 5 7 .
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avers22. Se presupune că in alveolă se găseau bobiţe de chihl imbar. dar ele au fost
dis locate, dis părând. Analogia o oferă pandantivul dublu de tâmplă descoperit la Vama
( Bulgaria).
J. Wemcr include tipul de podoabă căruia îi apartine descoperirea de la
Băltc n i in categoria pandantivelor compuse de tâmplă sau a Podoabelor de căciuli�ă .
prev ăz ute cu clopo�ei mici, piramidali, de aur, numite Haubenzier.
De la Moigrad (jud. Sălaj )23 din Transilvania provin piese aparţinând
i funerar al unui mormânt de călăreţ bun: o placă de la teaca sabiei,
entarulu
inv
împodobită cu almandinc, o mărgea poliedrică folosită ca pandantiv magic de spadă,
un inel de la mânerul spadei, o cataramă ornamentată în stil policrom, un tub canelat
de la un mâner de bici. o ramă de la o sea din lemn, aplici de hamasament, unele în
formă de vultur. Contine elemente sar{-.anice (simbolul "arborelui �ortii", măsti si
reprezentări animalie�e). Mormântu i a fost interpretat ca fiind al unui căiăreţ bun di'n
prima jumătate a sec. V d. Hr., aflat în drum spre Câmpia Tisei, unde se afla centrul
puterii lui Attila.
O descoperire mai modestă, provenind probabil tot dintr-un mormânt, este
cana de lut descoperită in Câmpia Mureşului, la Nădlac Uud. Arad)24• Are formă
bitronconică cu gât foarte scurt, gură strâmtă si buza putin răsfrântă în exterior. Vasul
este lucrat la roată rapidă, dintr-o pastă de ctiloare gălbuie-cărămizie, cu pete brune
negricioase. Este decorat prin lustruire pe gât si pe jumătatea superioară a corpului.
Înainte de ardere, pe suprafaţa vasului au fost incizate două semne: unul în forma
"
literei "V , cu capetele arcuite spre exterior şi având pe partea inferioară mai multe
linioare perpendiculare şi al doilea, de forma unei cruci cu braţe aproape egale, având
capătul superior al braţului vertical şi capătul din dreapta al celui orizontal incovoiate
spre dreapta şi înconjurate cu linioare dispuse in formă de raze (Pl. 11 1/4). Analogii
pentru semne se găsesc tot pe o cană bunică, descoperită in castrul roman de la
Leanyfalu (Ungaria). Prin tehnica de execuţie şi formă, vasul aparţine tipologiei
ceramice provinciale romane. Atribuirea sa popula�ei noroade se datorează decorului
- lustruirea suprafetei vasului, tehnica de executie a semnelor, caracterul lor magic.
Cea mai i � portantă descoperire hu�ică din spaţiul de referinţă este
mormântul princiar de la Concesti Gud. Botosani). Mormânt de inhumatie, in sicriu
de lemn, având în stânga calul. Prin inventar ;e datează in primele deceni i ale sec. V
d. Hr. 25 Mormântul a fost descoperit întâmplător la începutul sec. XIX, probabil într
un turnul aflat pe malul râului Podriga. Inventarul funerar, foarte bogat, constă in :

SC�I[A , X VII,
"

- I. T. Dragomir, Descoperiri hunice la Bălteni În nord-estul Câmpiei Române, in
1 . 1 966, p. 1 83 .

-· 1. Nica-Câmpeanu, Riturilejimerare În Transilvania la sfârşitul secolului al /Il-lea
e. n
2până in secolul al V-lea e. n. , în AMN, XVI, 1 979, p. 1 67- 1 68 .
M . Comşa, O cană cu semne magice-religioase din epoca hunică descoperită la
Nădlac, în Omagiu lui P Constalllinescu-l�i cu prilejul Împlinirii a 70 de ani, Bucureşti,

,,

1 965. p. 1 23 - 1 24.

-· R. Harhoiu, Semnificaţia tezaurelor din secolul al V-lea de pe teritoriul României,
in SCIVA, XLIII, 4, 1 992, p. 425-43 1 (cu bibliografia mai veche).
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piese de port - colon cu ochi şi cârlig de prindere executat din trei sânne

de aur împletite : fragmente de plăci din aur ornamentale în stil policrom de la piese de
îmbrăcăminte ; coif de gardă din fier, acoperit cu tablă de argint. frunzulite trilobate
din foaie de aur, foiţe de aur ornamentale in tehnica au repon55e:
anue - aplică in formă de vultur, ornamentată in stil policrom. provenind
de la teaca spadei :
piese d e argint de l a un scăuncl, tavă mare de
obiecte de zc personal
argint l ucrată au repousse, situlă de argint (Pl. IV /2) cu fund plat ambele omamentate
suplimentar prin gravare şi cizelarc, amforă de argint bogat dccorată ( Pl . I V / 1 ) şi o a
doua de la care s-a păstrat doar gâtui.
Amfora a fost ornamentată în tehnica au repousse pe trei registre ,
distingându-se scene de vânătoare, elemente mitologice, ornamente tlorale şi vegetale.
Situla de argint este ornamentată cu scene mitologice şi încadrată cu motive vegetale.
Platoul (tava) este ornat în centru cu o rozetă formată din elemente tlorale şi geometrice,
încadrate de un chenar cu scene de vânătoare si medalioane cu capete de tineri.
Piesele pot fi atribu i te atelierelor �rd pontice şi au fost răspândite pe o
vastă arie, din Crimeea până in centrul Europei26•
-

C. Cazanele de bronz sunt obiecte caracteristice hunilor, uti lizate în cadrul
practicilor magice fapt ce explică numărul lor mare şi răspândirea pe o arie întinsă,
,

din Asia şi Europa. Ele serveau la ritualurile de sacri fici u sau la prepararea unor fierturi

cu scopuri magice şi sunt legate direct de credin�ele şi practicile religioase ale huni lor

.

Deşi rel igia lor este putin cunoscută, se pare că hunii erau politeişti17• in fruntea

pantheonului situâodu-se un zeu suprem, zeul cerului (Tăngri), zeitate universală a

călăreplor nomazi. A ce şti a petrecându-şi majoritatea existenţei în natură, adorau
,

elemente ale naturii (soarele şi luna). alte fenomene naturale, calul (animalul ce rulu i)

,

cerbul (animalul soarelui)18, şi in condiţiile in care vânatul ocupa un loc important in

as igurarea

mijloacelor de subzisten\fl, practicau ritualuri le de vânătoare.

O poziţie aparte a ocupat cultul strămoşilor. fiecare trib avându-şi propriul
animal-totem, mitul descendenţei dintr-o lupoaică sau lup fiind foarte răspândit29•
Şamanul a fost intermediar între om (individ) şi divinitate, având un rol
esenţial in.cadrul comunităţii. Acesta stăpâneşte tehnica extazului, comunică cu morţii,
cu demonii şi cu spiritele naturii şi este totodată magician şi vindecător-3° .
Practica şamanismului presupune un inventar specific magiei : obiecte
26

R. Teodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400- / 400), Bucureşti, 1 976,
p. 69-70.
'7
- J. Kiszcly, A magvarsag ăstărtenete, I, Budapesta, 1 996, p. 1 55 .
28
M. Eliade, De la Zalmoxis la Gengis-Han, Bucuresti,
1 980, p. 1 42.
.
�
- Ibidem, p. 30.
30
ldem, Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului, Humanitas, Bucureşti, 1 997,
p. 2 1 .
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(cazane de sacrificiu). instrument muzical specific ( toba), costum ritual (de pasăre).
sugcrând facultatea şamanului de a lua înfăţişarea unor animale sau păsări .
i n Rusia, în regiunea Miniusinsk. pe o stâncă de la Kizi l-Kaya'1 se află o
scenă de sacrificiu cu o lungime de 2.52 m . Apar mai multe cazane de sacri ficiu, iar
din tre personaje două sunt şamani, având ca atribute veşmântul l ung , tichia pc cap şi
sase degete la mâna stângă. Î n aceeaşi zonă, la Podkamen32, de asemene a sunt
�eprezentiiri de şamani. Iar petroglifele de pc muntele Argoa. la 8 km de Podkamen, în
mijloc ul unei scene de vânătoare apar cinci şamani. purtând aceeaşi costumape. Hainele
tără mâneci, redate in intregime, se termină cu o trenă lungă, în timp ce două personaje
par a purta măşti de pasăre cu c iocuri pronun�ate. Costumele folosite in ritualurile
samanice reprezentau deci păsări, coada păsării ti ind redată de trena care atârna pe
pământ. Costumul in formă de pasăre il ajuta pe şaman să zboare în văzduh sau spre
celăla lt tărâm.
Cazanele de mici dimensiuni erau util izate la arderea semintelor de cânepă,
pen t ru a rezulta fumul provocator de extaz33• Î ntr-un mormânt de ş�man hun de la
Pazyryk (Rusia) a fost descoperit un mic cazan umplut cu pietre şi semin�e de cânepă
carbonizate, alături de un suport cu şase picioare, prevăzut cu o bucată de piele folosită
la inhalare. Mânerelc speciale ale cazanelor erau astfel plasate încât să facă posibilă
prinderea lor chiar şi când cazanele erau fierbinţi , pentru a putea inhala fumul.
Romanii au manifestat o anumită tolerantă privind practicile samanice ale
'
mercenarilor huni . i n luptele purtate cu goţii în an�l 439, Litorius, care era magister
militum al Galliei, a organizat sărbători "păgâne", pentru a-i menţine pe mercenarii
huni prezenti în armata sa34• Iordanes in formează si el asupra faptului că Attila a cerut
prco�ilor h w; i să ghicească, in ajunul luptei, soarta bătăliei de la Câmpiile Catalaunice35•
_
In viata spirituală a călăretilor nomazi, cultul mortilor ocupa un loc important,
fapt relevat şi d � bogatele inventar� ale mormintelor. Dea;upra mormântului se ridica
un tumul. La cei bogaţi se obi�nuia uciderea văduvelor şi a celor apropiaţi, care erau
înmormântati alături de mort. Inmormântarea lui Attila este revelatoare în acest sens,
lordanes de�criind în amănuntime
ceremonia nomadă străveche.
,
Contactele cu populaţiile creştine şi activitatea de misionarism în rândul
populaţiei bune a dus la creştinarea acestora, un rol important revenindu-i lui Teotim,
episcop de Tomis36, la stărşitul sec. IV d. Hr. (392).
Jl

M. Erdy, Hun and XIONG-NU type cauldronfinds througlwut Eurasia, Budapest,
1 99 Ş . p. 28-29.
,'
· Ibidem, p. 30.
))
Ibidem. p. 25.
H
- 1. Kovacevic, Esquisse d 'une etude sur les rapports entre la population de I 'Empire
et les "barbares " aux JV•- VI' siccles, in Problemi Seobe Naroda u Karpatskoi Kotlini,
Novi Sad, 1 978. p. 22.
)1
- lordanes, Getica, apud G. Popa Liseanu, Izvoarele istoriei românilor. XIV, Bucure�ti,
1 9 39, p. 1 27.
'6
- M . Păcurariu. istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti. 1 980, p. 58.
•
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Descoperirea unor fragmente de cazane hunice în mediul roman (Celei
Suc idava, Hinova) poate fi legată de prezen\a aici a unor mercenari huni, care util izau
prac t i c i re l i g i oase străbune. Iar morm i nt e l e de la D u lccanca şi M o i grad,
particularizându-sc, unul prin capul deformat al defunctului, al doilea cu elemente de
magie în inventar, s-ar putea lega de prezenţa unor şamani in spa�iul nord-dunărean.
Monnântul de la Conceşti. prin bogăţia sa, ar sugera - după unii cercetători
- existenta unui centru de stăpânire ··barbară" ( bunică) in Moldova'7•
Dar numai analiza stiintifică a tuturor materialelor arheologice şi coroborarea
lor cu informatiile documentare ( izvoarele scrise) vor permite mai buna cunoastere a
istoriei spatiul�i nord-dunărean Ia stărsitul sec. IV - prima jumătate a sec. V d : Hr.
'

'

THE MATERIAL CULTURE OF THE NORTH DANU BIAN AREA
IN THE FIRST HALF OF THE STH CENTURY AD (1)
Summary
The archaeological findings of the period known as "Hunnish" ( first half of
the 5'h Century AD) at the North o f the Danube, can be grouped according to ethnical
affill iations into:
a) H unnish antiquities with special vagrant features;
b) antiquit ies from the Hunnish pcriod but attri buted to Germanie
populations;
c) discoveries attributed to autochtonous populations;
d) discoveries belonging to the Hunnish period that present difficulties in
establishing the ethnical affill iation.
Within the Hunnish antiquity context the most special findings are the two
bronze coppers. These coppers have been found at North of the Danube (at Desa
Ciuperceni-Dolj County and loneşti-Dâmbovita County), and other six findings of
ten fragments of coppers at: Boşneagu (Călăraşi), two fragmcnts at Celei-Sucidava
(Olt County) - faur fragments, Gherăseni-Suditi
(Buzău County), Hinova (Mehedinti
'
,
County), Hotărani (Mehedinti County) and Oltenia (without a discovery site).
Another aspect characteristic ofthe Hunnish population present in the space
mentioned previously is the existence of burial tombs with funerary inventory
containing golden jewellries: Balaci (Teleorman County), Bălteni (Buzău County),
Dulceanca (Teleorman County), Gherăseni (Buzău County) and Moigrad ( Sălaj
County). The earthen pot decorated with magica) signs found at Nădlac (Arad County)
seems to belong to inventory of a burial tomb. The "princely" tomb from Concesti
(Botoşani County) has a rich funerary inventory: weapons, hamess pieces, other priv�te
use objects and jewells.
From the study of archaeologycal findings compared with documentary
in formation we can establish a correct view over the space situated at the North ofthe
Danube in the first half o f the 5th Century AD.
17

. R. Harhoiu, in SCIVA, XLIII, 4. 1 992, p. 200.
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3

PL 1, Fig. J. Cazanul hunic de la Desa, după Encic/opedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a Romaniei. li.

fig. l i , p. 50; Fig. 1. Cazanul hunic de la !oneşti, după Radu Harboiu, Petre Diaconescu, llunnischer

Kesse/ aus Muntenien. în DA CLA , 28, 1 984, fig. 8 a; Fig. 3. Două mânere de cazan hunic descoperite la

Boşneagu, după B. Mitrea, N. Angheleseu, Fragmente de caztln hunic descoperite in sud-estul Munteniei,

in SCIV, XI, 1 960, 1 , fig. 1 .
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PL /1. Fig. 1. Fragmente de cazan bunic de la Sucidava-Celei, după O. Tudor. Oltenia romană, Bucureşti,
1 95 , fig. 9 1 ; Fig. 1. Obiecte hunice din aur de la Balaci (jud . Tele nnan). după Suzana Dolineanu
Ferche. Podoabe de aur descoperite la Balaci. in
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Pl. J/1. Fig. 1. Fragment de diad mă de la Dulceanca, după Vladimir Dumitrcscu. O nouă mărturie a

prezenţei lrunilor În Mu11tenia: fragmentul de diademă de aur de fa Dulceanca. in

I VA X 1 1, 1 96 1 , 1 ,

fig. 1 ; Fio. 2. Diadema de aur de la Buhăeni, după Adrian Florescu, Diadema de aur din epoca migraţiilor

descoperită la Buhăeni, în DA

IA 5, 1 96 1 , fig. 2: Fig. 3. Fragment de podoabă din aur de la Bălteni; a

- avers; b - revers, după Ion T. Dragom ir, Descoperiri hunice la Băl1eni în nord-estul Câmpiei Române.

in SCIVA 1 7, 1 966, 1 , fig. 1 ; Fig. 4. Cana din lut de la

ădlac (jud. Arad) după Maria Com . a. O cană

cu semne magice-religioa e din epoca /tunică descoperifă la Nădlac, în Omagiu lui P. Consraminescu
IGJi cu prilejul implinirii a

O de ani, B ucureşti, 1 965, fig. 1 .
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Pl. IV.

Fig. /.

m fora de la Conceş1i după Răzvan Theodore cu. Un mileniu de artă la Dunărea de Jos

(400- 1 400). Bucureş1i. 1 976. fig. 5 7 p. 6 ; Fig. 1. Si !Ula de la Concc . l i , după RăZ\·an Theodore cu. Un
mileniu de artă la Dunărea de Jos (400- 1 400), Bucurcş1i. 1 9 6, fig. 6 . p. 70.
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