NECROPOLA DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA SABAOANI
URSACHI MINODORA

Cu ocazia cercetării unei necropolP carpicP pt> terasa superioară a
riului Siret, în partea de nord-est a satului Săbăoani, judeţul Neamţ, s-a
descoperit un cimitir din epoca bronzului, compus din morminte de înhu
maţie şi incineraţie.
Din punct de vedere stratigrafic, necropola din epoca bronzului este
suprapusă de un cimitir aparţinînd sec. II-III e. n. şi trebuie pusă în
legătură cu aşezarea descoperită şi cercetată parţial prin campaniile de
săpături din anii 1965-1966, care se află in partea de est a cimitirului,
la o distanţă de circa 500 m. pe locul numit de localnici .,La Islaz" 1•
In suprafaţa săpată a cimitirului s-au descoperit două grupE' de- mor
minte de înhumaţie la distanţa de circa 40 m. unul d� altul, fiecare grup
cuprinzînd cîte şapte morminte. iar la circa 1 2 m. de primul grup, un
mormint de incineraţie. Un al doilea mormînt de incineraţie a fost des
coperit întîmplător la circa 500 m. spre sud de necropolă, tot pe tera33
superioară a Siretului, în apropierea aşezării.
Mormintele din primul grup sînt dispuse la distanţe mai mari unul
de altul, în timp ce în al doilea grup ele sînt foarte apr0piate iar unele
chiar se suprapun : de exemplu mormîntul IX a deranjat m-3rmîntul VIII
care se afla la circa 20 cm. mai la suprafaţa solului.
Toate scheletele au o poziţie chircită, unele mai accentuată, altele
moderată, fiind aşezate fără vreo preferinţă) pe partea dreaptă sau stîngă,
cu mîinile tndoite din cot şi adus� în .faţă.
Din punct de vedere al conservării, majoritatea scheletelor sînt bine
păstrate cu excepţia a trei morminte care au fost deranjate ulterior sau
distruse datorită condiţiilor proaste în care au zăcut.
Adîncimea mormintelor variază intre 0,40 m. şi 1 ,08 m. de la supra
faţa solului, fiind ceva mai adînci in epoca respectivă, însă eroziunea care
acţionează asupra terenului înclinat a redus in decursul timpului adîn
cimea lor. Adincimea diferită la care au fost înmormîntaţi nu reprezintă!
diferenţieri cronologice decît în măsura în care unele din ele au fost de1 . V. Ursachl, Corcetdri arheologice efectuate de Mt:zeul din Roman, in Carpica, 1,
p. 1 56-170.
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Ceramică şi obiecte din mormintele de înhumaţie
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Ceramică din mormintele de incineraţie

ranjate sau suprapuse de altele. Aşa de exemplu, mormîntul VIII, care
se află la 0,45 m. a fost deranjat de mormîntul IX care are 0,65 m. adin
-cime, în timp ce mormîntul XII cu adîncimea de 0,90 m. este suprapus
de mormîntul XI, care se află la 0,60 m. fără a fi deranjat. Ca atare,, cti.':..
ferenţierile cronologice în cadrul aceleiaşi epoci, vizibile datorită acestor
situaţii nu sînt legate de adincimea la care au fost înmormîntaţi, ci mai
ales de faptul că nu existau semne de mormînt.
Menţionăm, de asemenea, o mare varietate în orientarea scheletelor,
-cele mai multe fiind cu capul spre N N V sau V N V.
Inventarul mormintelor este în general sărăcăcios, constînd din vase
·de lut, aşezate în regiunea craniană1, în dreptul mîinilor sau a picioarelor.
Din cele 14 morminte de inhumaţie numai 6 au avut inventar conţinînd
-cîte un vas sau două. In afară de ceramică, mormîntul 1 a avut ca inven
tar UQ. ac de bronz, iar mormîntul X patru dinţi de animal, perforaţi.
Remarcăm prezenţa în unele morminte a unor oase de animale re
·prezentînd resturile ofrandelor depuse odată cu inhumarea.
Descrierea mormintelor :
M. I. Mormînt de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă. Ză
-cea de la adîncimea de 0,70 m. cu capul spre S S E 27 şi picioarele spre
N N V 57. Mîinile &int aduse sub bărbie. Lîngă cap se aflau două vase
mai mari (Vt şi V2) păstrate fragmentar. De asemenea, s-au găsit frag
mente ceramice lîngă bazin şi umăJrul stîng. Peste mîna dreaptă o ceaş.că
cu două torţi (Va). In apropierea craniului un ac de podoabă din bronz.
Scheletul este bine păstrat (fig. 4 şi 5).
Inventar : 1. Vas, păstrat fragmentar, în formă de sac cu corpul alun
git şi puţin bombat prevălzut cu un brîu simplu în relief aşezat la circa
3 cm. de buză. Pasta ooruţine ca degresa.nt cioburi pisate, este foarte fria..:
bilă, de:! culoare cenuşie cu pete brune.
2. Fragmente de la un vas în formă de sac prevăzute cu un brîu sim
plu în relief care, din loc in loc, prezintă cîte trei crestături adînci. Sint
arse, brun-roşcat.
·
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Ceramicl şi obiecte din mormintele de incineraţie şi inhumaţie
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3. Ceaşcă de formă bi tronconică: cu două torţi trase din buză şi puţin
supraînălţate. Torţile sint din bandă subţire şi :fiormează pe arcuirea supe
rioară o albiere ca o şea. Ceaşca este decorată pe gît cu 4 caneluri, dis
puse orizontal, paralele, lăsînd între ele un spaţiu destul de îngust. Corpul
este de asemenea decorat cu caneluri verticale şi cu patru proeminenţe
mici plate cu un spaţiu intre ele de circa 1 0 crn. Vasul este ars cenuşiu.
Înălţimea la torţi : 1 3,8 crn. ; înălţimea la buză : 10,5 cm. ; diametru!
gurii : 1 2 crn ; diametrul fundului : 6,5 crn (fig. 1/5 şi 3/4).
4. Ac de bronz mult lăţit spre partea superioară, in formă de disc cu
capătul rulat. Lungimea 0, 1 1 rn. (fig. 1/4 şi 3/8).
M. II. Mormînt de înhumaţie din care s-a păstrat numai partea in
ferioară, la adîncimea de 0,40 m., orientat E S E 20 şi V NV 52. Nu are
inventar.
.

.

M. III. Mormînt de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă.
Zăcea la 0,60 m. adincime cu capul spre N N V 60, iar picioarele spre
SSE 28. Mîinile îndoite din cot una peste alta sînt adus<:! în faţă. Maxi-\
larul superior lipseşte. Piciorul stîng peste .cel drept. In faţa craniului,
aşezat pe partea dreaptă, la distanţa de 7 cm. se afla un vas cu două torţi
(Vt). Lîngă acest vas, la o distanţă de 5 cm. a fost găsit un altul cu o sin
gură toartă (V2 ). Lîngă miini şi picioare, oase de animal. Scheletul este
bine păstrat (fig. 6).

Inventar : 1 . Ceaşcă de formă globular� cu gîtul scurt şi drept. Are
două torţi din bandă trase din buză şi suprainălţate ; una din torţi a fost
ruptă recent. Torţile se lăţesc uşor spre locul unde se prind de vas. Din
punct de vedere al decorului, a.cesta este executat numai in zona umăru
lui şi constă din caneluri oblice care se intrerup sub torţi. Este arsă că
rămiziu cu pete cenuşii.
Inălţimea : la toartă :

cm. ; diametru} fundului :

12,8 cm ; la buză : 1 1
7,4 crn. (fig. 1/3 ş i 3/3).
.

cm. ; diametru! gurii :

11

2. Ceşcuţă cu gîtul inalt, corpul scund şi rotunjit, fundul mic şi plat,
prevăzută cu o toartă terminată la partea superioară cu un buton puţin
dezvoltat. Atît butonul cit şi toarta sînt pătrate in secţiune. Sub buza în
groşată şi puţin îndoită în afară se găseşte un decor format din linii inci
�ate dispuse oblic incadrat de cîte două linii orizontale. Corpul este de a
semenea decorat cu cain<:!luri oblice. Vasul este ars cenuşiu.
Inălţimea : 7,8 cm., diametrul la gură : 7 cm. ; diametrul fundului : 3
cm. (fig. 1/6 şi 3/5-6).

M. IV. Mormint de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă la
adincimea de 0,77 m., cu capul spre V N V 53,5 şi picioareue spre E S E
21,5. Lîngă picioare se găsea o ceaşcă cu o toartă. Vasul era sfărîmat par
ţial din vechime (V1). La o distanţă' de 4 cm. o altă ceaşcă mai mică tot cu
o singură toartă(V2). O parte din oase sînt împrăştiate de crotovine. Sche
letul prost păstrat. Din schelet s-au păstrat membrele inferioare, o parte
din bazin, craniul şi cîteva oase de la mîini.
M. V. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat pe partea stîngăL Zăcea
l a adîncimea de 1 m., cu capul spre E N E 1 1 ,5, iar picioarele spre V S V
43,5. Mîna dreaptă este adusă in faţă, iar cea stingă îndoită din cot peste
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cea dreapflă1. Maxilarele lipsesc fiind probabil cărate de crotovine. Schele
tul este hin� păstrat. Nu are inventar. (f.ig. 7).
M. VI. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat. Zăcea pe partea drepată
cu capul spre N N V 61 ,5, iar picioarele spre S S E 29,5 la 0,57 m. adîn
cime. Mîna stîngă este adusă în faţă. Mîna dreaptă lipseşte. Din coloana
vertebrală nu s-a păstrat decît o singură vertebră, iar coastele sînt deran
jate de crotovine. In dreptul feţei, lîngă mîna stîngă se află o ceşcuţă mică
răsturnată, cu gura spre faţa scheletului. Lîngă picioare, un omoplat de
animal. Scheletul este relativ bine păstrat (fig. 8).
Inventar : ceşcuţă de formă bitronconică cu buza uşor răsfrîntă in a
fară. Pe umăr este decorată cu un şir de împunsături adînci. A fost arsă
cenuş·iu închis.
M. VII. Mormînt de înhumaţie, chircit pe partea stîngă la o adîncime
de 0,55 m., orientat cu capul spre N N V 57 şi picioarele spr� S S E 25. In
faţa craniului, o ceaşcă cu două torţi. Scheletul est� prost păstrat. (fig. 9).
Inventar : ceaşcă de formă globulară cu gîtul scurt, drept, fundul lat.
prevăJzută cu două torţi trase din buză şi foarte probabil supraînălţate .care
au fost rupte pe jumătate din vechime. Pe umăr, vasul este decorat cu in
cizii, dispuse oblic, incadrate de două linii incizate orizontale. Capetele li
niei incizate de jos, se întîlnesc sub toartă trecînd unul peste altul, iără a
se uni. In general, decorul este executat într-o tehnică puţin ingrijită. Este
arsă .călrămiziu cu pete cenuşii.
înălţimea
1/1 şi

cm., (fig.

M.

VIII.

9 cm. ,
3/7).

diametru! gurii

9,7

cm., diametru! fundului :

7

Mormînt de înhumaţie, deranjat. Situaţia in situ a picioarelor

a putut determina poziţia chircită în care a zăcut iniţial scheletul. Zăcea
pe partea stîngă la adîncimea de 0,45 m. , orientat cu capul spre N N E 7,5,

iar picioarele spre S S V 39,5. Craniul este sfărîmat ş i împărţit î n trei
părţi. Maxilarul inferior, în mijlocul oaselor împrăştiate pe o suprafaţă de
1,20 m. Din coloana vertebrală doar patru vertebre sînt in poziţie anato
mică, celelalte sînt împrăştiate pe toată suprafaţa oaselor. De asemenea.
oasele se găsesc la adîncimi diferit�, fiind probabil răscolite o dată cu 'in
mormintarea dacilor. Nu are nici un inventar.
M. IX. Mormînt de înhumaţie, chircit accentuat pe partea stîngă, cu
capul spre N N E 7,5 iar picioarele spre S S V ' 39,5, la adîncimea de 0,65
m. Scheletul păstrat destul de bine este deranj at foarte puţin de mormin
tul VIII care se găseşte la circa 1 0-15 cm. mai sus. Mîna stîngă este adusă
sub bărbie, i:tr cea dreaptă căzută cu laba pe cotul mîinii stingi. Bazinul
este mai prost păstrat. Maxilarul inferior nu se vede. Se cunosc destul de
bine coastele şi o parte din coloana vertebrală mai ales primele patru ver

t ebre care leagă capul de t runchi. Fără inventar. (fig. 10).
M. X. Mormint de înhumaţie, chircit accentuat pe partea stingă, cu
capul spre E N E 1 4,
iar picioarele spr� V S V 4 6, la adîncimea de 0,80
m. Se află in apropiere de mormîntul XI. Mina dreaptă este adusăJ sub băr
bie, Iar mîna stîngă căzută pe piept. Craniul se păstrează desnul de bine.
Din coloana vertebrală! au rămas numai două vertebre (fig. 1 1). In regiu-
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nea gîtului a u fost găsiţi patru dinţi de animal, perforaţi l a u n capăt pen
tru a putea fi agăţaţi (fig. 1 /'2).
M. XI. Mormînt de înhumaţie, chircit foarte accentuat
pe partea
dreaptă cu picioarele strîns legate şi genunchii aduşi mai mult spre bărbie.
Zăcea la 0.55m. adîncime la cap şi 0,60 m la r:·icioare, cu capul orientat
spre nord O şi picioarele spre sud 32. Se păstrează destul de bine în aiară
de maxilarul inferior care a fost deranjat de crotovine. Nu a avut inventar
(fig. 1 2).
M. XII. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat pe partea stîngă, orien
tat cu capul spre N N E 4, iar picioarele spre S S V 36 la adîncim�a de
(),90 m. Mîna stîngă este ad 'lsă la bărbie, iar cea dreaptă sub cotul nliinii
stîngi. Piciorul drept peste cel stîng. Nu se păstrea2ăl coloana vertebrală.
Fără inventar: (fig. 1 3).
M. XIII. Mormînt de înhumaţie, chircit accentuat pe partea dreaptă
cu capul orientat spre V N V 47 şi picioarele spre E S E 17 la adincimea
-de 0,95 m. Maxilarul inferior este deranjat de crotovine, mîna dreaptă în
tinsă înainte, iar radiusul şi cubitusul de la mîna stîngăl cărate de crotovine.
Nu se păstrează de:::ît cîteva vertebre şi coaste. Nu are inventar (f.i.g. 1.1.4).
M. XIV. Mormînt de înhumaţ.ie, chircit moderat pe partea stingă cu
·capul spre E N E 9 Ş•i picioarele V S V 41 la 1 ,08 m. adîncime. Este păs
trat de:;tul de bine. Miinile sînt pe burtă. Nu are inventar.
Mormintele de incineraţie : M. XV. Mormint de incineraţie in urnă,
]a adincime de 0,25 m. gura, iar fundul la 0,47 m. (fiQ;. 1 5). Urna, un vas
mare cu corpul alungit şi bombat, prevăzut cu două torţi tubulare, pe di
recţia cărora se află două1 caneluri orizontale, paralele. Buza îngroşată şi
t rasă in afară. Gura este larg deschisă iar fundul plat. Este arsă cărămi
ziu el..( pete cenuşii.
0,20 cm. ; diametru! fundului
Inălţimea 2 9 cm. ; diametru! gurii
1 O cm. (fig. 2/2 şi 3/2).
M. XVI. Mormînt de incin�raţie în urnă. Vasul zăcea pe fund la 0,50 m.
adîncime. Urna a fost un vas de formă alungită cu corpul bom
bat, fundul plat, gîtul înalt şi tras spre interior. Este prevăzută cu două
torţi tubulare, pe direcţia cărora se află o linie adiiilcită .Este arsă brun
-cenuşiu.
Inălţimea : 27 cm. ; diametrul gurii : 0,14 cm. ; diametru! fundului :
9, 5cm. (fig. 2/1 şi 3/1).
După vasele în care au fost depuse rămăşiţele cinerării, cele două
morminte descoperite sînt contemporane cu cel� de înhumaţie. Nici unul
din aceste două1 morminte nu a avut inventar ; în interiorul urnelor desco
perindu-se o cantitate destul de mare de oase calcinate.
Pe baza materialului ceramic asemănător cu cel descoperit la Tru
.şeşti 2, Balinteşti-Cioinagi 3, Doina-Piatra Neamţ ·!i, Bărl":oasa, Banca-Tăvă-

2. M. Petrescu-Dimbovita. Şantierul Valea Jijiei (Săpăturile de la Truşeşti) , in
III, 1 952, p. 79, fig. 13.
3. E ugenia Zaharia, Das Bronzezeitliche Griiberfeld von &linteşti-Cioinagi in Da-cia, N. S. VII 1963, p . 1 42, fig. 3/1-4, 10, p. 153, fig. 7/1,8.
4. Cf. Adrian C. Florescu, Contri buţii la cunoaşterea culturii Noua, Î1i AM, II-III,
.
1 964, p. 1 5 1 , fig. 4/5.
SCIV,

'

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

MINODORA URSACHI

dărăşti, Lichitişeni 5, Căbeşti-Bacău 6, precum şi a acului de bronz asemă

nător cu cel descoperit la Truşeşti 7, Gîrbovăţ a, putem data cimitirul de

la Săbăoani la sfîrşitul epocii bronzului, cultura Noua.

In concluzie, putem spune că cimitirul de la Săbăoani este singurul.
din această perioadă, care are mormintele împărţite �n grupe separate, la
care se adaugă lipsa torţilor cu buton şi diferenţa dintre cele două grupe
in c�ea ce priveşte inventarul.
Descoperirile de la Săbăoani constituie o contribuţie însemnată la cu
noaşterea culturii materiale de la sfîrşitul epocii bronzului din Moldova,
mărind informaţiile noastre privitor la necropolele culturii Noua şi odată
cu aceasta, completarea hărţii arheologice cu un nou punct care face legă
tura dintre descoperirile din jurul oraşului Piatra Neamţ cu cele din nordul
Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc.

Fig. 4.

-

Mormintul I

5. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu,
Obse:rvaţti privitoare la afîf!litul epodf.
b1'0712Ului, ln Caf'J)ica, I, 1 968, p. 44, fig. 3/2, 7, fig.. 2/4
8. c. Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului la C4beşti (Bac®), ln Caf'J)ica, 1; 1968,.
p. 88, fig. 2/2-4.
7. Adrian C. Florescu, Şantierul arheologic Truşeşti (rn. Truşeşti, reg. Suceava),_
In SCIV, V, 1-2, 1954 capitolul Movila Şesul Jijiei, fig. 19/5.
8. Adrian C. Florescu. St. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din epoca brcmzulu'
tirziu de la Girbov4ţ, (r. Tecuci, reg. Galaţi) , in Danubius, 1, 1987, p. 86, fig. 7/7.
.

,
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Mormintul I

Mormintul III
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Fig. 7.

Fig. 8.
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Mormintul V

Mormintul VI
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Fig. 9.

Fig. 10.
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Mormintul VII

Mormintul IX
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Fig. 11.

Fig

12.

-

-

Mormîntul X

Mormîntul XI
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Fig. 13.

Fig. 14.

-

-

Monnintele XI şi XII

Mormintele X, XI şi XII
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Fig. 15.

-

Mormîntul XV

LA N:E:CROPOLE DE L':E:POQUE DU BRONZE DE SABAOANI
DISTRICT NEAMŢ
Resume

A Săbăoani, district de Neamţ, on a decouvert une cimitiere de l'epoque du
Bronze composee de 14 tombeaux d'inhumations et 2 tombeaux d'incinerations. L'au
teur presente quelques caracteristiques de l'inventaire a l'aide duquele on date la
necropole comme appartenent a la fin de l'epoque du Bronz, cultura Noua.
La decouverte apporte des informations importantes concernant la culure mate
rielle de l'epoque du Bronze en Moldavie
E'xplications des figures

Fig. 1.
Săbăoani, Ceramique et objets des tombes d'inhumation.
Fig. 2.
Ceramique des tombes avec restes cineraires.
Fig. 3.
Ceramique et objets des tombes avec restes cineraires et inhumation.
Fig. 4.
Tombe 1 ; fig. 5 tombe 1 ; fig. 6 : tombe III ; fig. 7 : tombe V ; fig. 8 :
tombe VI ; fig. 9 : tombe VII ; fig. 10 : tombe IX ; fig. 1 1 : tombe X ; fig. 12 : tombe
XI ; fig. 1 3 : tombes XI et XII ; fig. 1 4 tombes X, XI, XII ; fig. 15 : tomb e XV.
-

-

-

-
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