NECROPOLA DIN SECOLUL AL IV-LEA
DE LA OBIRŞENI-VOINEŞTI

e. n.

IOAN

MITREA

In martie 1 967, am ·fost informaţi căi într-o lutărie de pe dealul Coşă
rului, situat la vest de satul Obîrşeni, comuna Voineşti, judeţul Vaslui
apar fragmente de oase, fragmen� ceramice şi unele vase intregi. 1
In mai 1 968, am făcut o recunoaştere pe teren şi pe baza materialului
descopeirt întîmplător şi a observaţiilor făcute cu această ocazie, am ajuns.

Fig. 1.

-

Vedere dinspre vest

a

De8lu]jul Coşlrului.

1. Informaţiile ne-au fost aduse la cunoştinţA de prof. D.
Voineşi, judetul Vaslui.
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la concluzia că în locul respectiv ne aflăm în faţa unei necropole din sec

.

.al IV-lea e.n. Cum la inceputul lunii iunie 1968 au apărut indiciile unui

mormînt, n':!-am deplasat la locul descoperirii, începînd efectuarea unei
săpături de salvare. 2
Necropola de la Obîrşeni-Voineşti este situată pe panta vestică a
dea:lului Coşărăului tfig. 1), deal situat în nordul Colinelor Tutovei.
O bună parte din necropolă a fost distrusă de-a lungul anilor prin
săparea lutului de către locuitjorii din Obîrşeni.
Prin sondajul practicat, s-au săpat 20 de secţiuni şi o casetă, în cu
prinsul cărora au fost descoperite 7 morminte de inhumaţie (fig. 2).
In porţiunea din necropolă cercetată nu au mai apărut urme de cul
tură materială din alte epoci.
Toate mormintele descoperitle sînt situate numai pe panta vestică a
dealului Coşărului. Panta acestui deal este puternic erodată, aşa incit nu
putem decît cu aproximaţie aprecia adîncimea iniţială a gropilor de mor
minte. 3
Gropile de morminte erau simple, de formă dreptunghiulară, cu col
ţurile rotunjite mai mult sau mai puţin, cu pereţii uşor înclinaţi şi îngus
staţi spre fund şi se adîncesc faţă de nivelul ac�al de călcare între
0,35-0,85 m. Din cauza adîncimii mici a majorităţii mormintelor şi ca ur
mare a influenţei agenţilor naturali externi, scheletele s-au conservat
foarte rău. Uneori apar numai mici f.ragmente de oase mult descompuse,
în rest urmele scheletului apar numai sub forma unor dungi albe (pămînt
impregnat cu resturi de oase descompuse). O dovadă a faptului că adin
cimea mică a mormintelor a influenţatj hotărîtor starea de conservare a
oaselor scheletelor, ne-o oferă mormîntul nr. 6, al cărui schelet găsit la
adîncimea de 0,85 m s-a păstrat destul de bine.
In unele morminte, resturile osteologice nu numai că s-au păstrat
foarte puţin, dar apar şi deranjate, probabil ca urmare a unor intervenţii
din vechime, s-au deranjării cu ocazia lucrărilor agricole (M :�, M 5 şi M 7) .
Cu o singură excepţie (M 1 ), mormintele descoperiije au aparţinut unor
adulţi. In general ori€ntarea scheletelor este N (capul) - S (picioarele),
existind şi unele mici abateri - de cîteva grade - faţă de direcţia men
ţionată (vezi planul - fig. 2). Scheletele se aflau, în general, in poziţie
tntinsă, culcate pe spate, cu miinile aşezate de-a lungul corpului.
In cuprinsul mormintelor s-a descoperit un inventar variat şi uneori
chiar bogat\. In unele cazuri inventarul este constituit din multe vase
(M 1 - 6 vase ; M " - 3 vase), alteori apar obiecte variate care au !făcut
2. Mulţumim şi pe această cale conducerii Muzeului judeţean Bacău pentru bu
năvoinţa de a ne fi pus la dispozitie fondurile necesare efectuării sondajului in ne
cropola de la Obirşeni. Sondajul de salvare l-am efectuat intre 6----8 iunie şi 16---2
- 2
sept. 1968. La lucrări, au mai participat. prof. D. Gilcă şi studentul l. Ladaru, cărora
le multumim pentru sprijinul dat.
3. Pe baza unor observatii geomorfologice se poate aprecia că in anumite por
tiuni terenul a fost erodal fată de nivelul initial de călcare (din sec. IV), cu cea.
30 cm. Informaţii C. Brinduş, de la catedra de geografie a Institutu:ui Pedagogic
din Bacău.
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parte din ansamblul îmbrăcămintei sau erau de uz personal (M 6 - 2 fi
bule, mărgele, pieptene). Destul de frecvent, inventarul mormintelor este
sărăcăcios, constînd doar din cîteva fragmente ceramice, provenite de la
vase lucrate cu mîna sau la roatjă şi într-un caz (M 7) au fost găsite şi două
fragmente ce provin de la un pahar de sticlă.
Ponderea cea mai mare în cadrul inventarului descoperit în necropola
de la Obîrşeni-Voineşti o deţine ceramica. Ea se împarte, luind ca bază
criteriul tehnic, în 4 categorii :
a) Vase lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie. Această
categorie este cea mai numeroasă, reprezentată printr-o varietate de for
me. Din această categorie fac parte următoarele vase :
1) strachină mică, înaltă de 0,055 m, ai cărei pereţi se deschid larg
pentru a reveni spre gură, înclinîndu-se foarte puţin către interior şi
apoi terminîndu-se printr-o buză care este puţin oblică, răafrîntă în afară.
Are picior inelar cu diameijru de 0,04 m. Este lucrată la roată din pastă
cenuşie, puţin poroasă (fig. 3/2) ;
2) strachină, înaltă de 0,07 m, pereţii se deschid larg pentru a reveni
spre gură, înclinîndu-se mai mult către interior şi apoi terminindu-se
printr-o buză care este puţin oblică, răsfrîntă în afară. Are picior inelar,
cu diametru! de 0,07 m. Este lucrată la roată din pastă fină cenuşie (fig 3/3) ;
3) strachină cu fundul inelar, înaltă de 0,065 m cu diameflrul fundului
de 0,06 m iar al gurii de 0,195 m. Este lucrată la roată din pastă cenuşie
fină, cu suprafaţa exterioară lustruită (fig. 3/5) ;
4) ceaşcă înaltă de 0,06 m, cu diametru! gurii de 0,07 m, iar cel al
fundului de 0,05 m. Este de forma bitronconică, partea de sus fiind
puţin răsfrîntă în afară. De la nivelul buzei porneşte o toartă ce se spri
jină pe linia de maximă lărgime a vasului. Pe suprafaţa corpului ceştei se
observă două linii în relief circulare. Este lucrată la roată, din pastă fină,
de culoare cenuşie, cu suprafaţa exterioară lustruită (fig. 3/7) ;
5) cană cu toartă, fără gură. Are formă bitronconică, cu gîtul relativ
larg, fundul drept. Diametru! p'intecelui este de 0, 1 1 5 m, iar al fundului
de 0,55 m. Este lucrată la roată din pastă fină, de culoare cenuşie, cu lus
tru la suprafaţă (fig. 4/2) ;
6) căniţă cu mîner, •fundul inelar, corpul bitronconic şi gitul cHin
dric. Toarta este circulară în secţiune şi destul de groasă la bază. La con
tactul dintre corpul şi gîtul cănii se observă o linie ce formează un fel de
prag (intJre gît şi corp). De asemenea, in partea de sus a gîtului, deasupra
terţii, are o linie în relief ce înconjoară căniţa de jur împrejur. Este
înaltă de 0,075 m cu diametru! gurii de 0,033 m şi cel al fundului de 0,025
m, iar diametru! maxim a1 corpului cănii de 0,052 m. Este lucrată la roată,
din pastă fină cenuşie (fjg. 4/7). A fost descoperită întimplător în zona
necropolei.
7) Tot lucrate la roată, din pastă fină de culoare cenuşiu deschis sau
inchis, sînt şi vasele din care s-au păstrat fragmentele descoperti � în M3
şoi Ms. După profil aceste fragmente provin de la străchini (fig. 4/4 şi 4/5).
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Ceramică din necropola de la Obirşeni-Volneşti
( 1 , 2, 5. 6, 7, din M1 ; 3-4 din M4)
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Fig. 4 - Cer-amică din necropola de la Obirşeni-Voineşti
(1 din M4 ; 2 din M1 ; 3http://www.cimec.ro
; 5 din M� ; 8 din Mr. ; 7, 9, I O passim)
din M2 ; 4, 8 din M�
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b) In categoria a doua se încadrează vasele lucrate tot la roatji, dar
.
dm pastă zgrunţuroasă, cu amestec de pietricele în compoziţia pastei (pas
tă ciment). Din această categorie s-a descoperit un singur fragment repre
zentînd un fund de vas, cu coastte pronunţate în interior, provenind pro
babil de la un vas piriform (fig. 4/8).
c) In categoria a treia, încadrăm un fragment de toartă provenit de
la o amforetă făcută dintr-o pastă roşcată (fig. 4/3).
d) In categoria a patra, includem vasele lucrate cu mîna, din pastă
grosolană, cu amestec de cioburi pisate şi microprundişuri în compoziţia
pastei. Din această categorie fac parte următoarele vase :
1) vas de tipul oală - borcan cu fundul plat şi cu buza evazată, cu
diametru! gurii aproape egal cu cel al fundului. Este lucrat! cu mîna din
pastă zgrunţuroasă, cu pietricele şi cioburi pisate in compoziţie, avînd o
culoare cărămizie. Pe suprafaţa vasului, mai ales în partea superioară,
apar pete negre provenite de la arderea la foc (pe vatră). Vasul are urmă
toarele dimensiuni înălţimea de 0,12 m, diametru! gurii de 0,085 m, şi
diametru! fundului de 0,09 m. (fig. 3/1) ;
2) vas piriform mic, cu corpul sferoidal, cu buza răsfrîntă puţin în
afară şi fundul reliefat. Pe corp are cîteva urme provenite de la susţine
rea cu degetele a vasului înainte de uscarea lui. Are înălţimea de 0,09 m,
diametru! bazei de 0,054 m, iar cel al gurii de 0,07 m. Este lucrat cu mîna
dintr-o pastă cărămizie, zgrunţuroasă (fig. 3/4) ;
3) vas piriform, cu corpul sferoidal,. cu buza răsfrîntă în afarăl. Are
înălţimea de 0,12 m, diametru! gurii de 0,095 m, iar aiametrul fundului de
0,08 m. Est}e lucrat cu mina dintr-o pastă zgrunţuroasă, de culoare cără
mizie. In partea superioară {pe suprafaţa interioară şi exterioară) este afu
mat (de la folosirea pe vatră). (fig. 3/6) ;
4) vas de tipul oală - borcan, cu silueta sveltă, cu buza aproape
dreaptă. Este lucrat cu m�na din pastă cu aspect zgrunţuros de culoare
cărămizie. Este afumat în partea superioară (mai ales pe p<:!retele interior}.
Vasul are următoarele dimensiuni : înălţimea de 0, 1 1 m, diametru! gurii
de 0,10 m, diametru! fundului de 0,08 m (fig. 4/1) ;
5) vas aproximativ tronconic, din pastă zgrunţuroasă de culoare că
rămizie cu buza puţin răsfrîntă în afară. Are următoarele dimensiuni
inălţim�a de 0,091 m, diametru! gurii de 0,082 m, diametru! fundului de
0,05 m. A fost descoperit întîmplător în zona necropolei (fig. 4/10) ;
6) vas fragmentar (aproape jumătate) lucrat din aceeaşi pastă şi în
aceeaşi tehnică, cu cel menţionat mai sus. A fost descoperit tot întîmplător
in zona necropolei (fig. 4/9).
7) tot din vase lucrate cu mîna, din aceeaşi pastă zgrunţuroasăl cără
mizie, provin şi numeroasele ·fragmente descoperite în diferite morminte,
dintjre care menţionăm aici ca fiind mai caracteristic un fund de vas pro
venit din M 3 (fig. 4/6).
Dacă cerarnica apare în toate mormintele descoperite, alte obiecte
de inventar au fost găsite numai în M 6· In acest mormînt au fost găsite
in regiunea claviculelor 2 fibule, in jurul gitului un şirag de mărgele, in
15

-
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Mr,. cu inventar format din fibule.

mărgele şi pieptene.
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partea dreaptă a scheletjului lîngă femur un pieptene, iar la vîrful labei
piciorului drept, lîngă fragment �le ceramice amintite, s-a găsit o mărgică
(fig. 5/6) .
Cele două fibule sînt din bronz şi fac parte din categoria fibulelor
cu piciorul întors pe dedesubt (mit umgeschlagenem Fuss) (fig 5/1-2 şi
fig. 6/1-2). In acelaşi mormînt (M 6) aminteam că s-a găsit şi un pieptene.
Pieptenele este din os, cu mîner semicircular şi cu un rînd de dinţi. Este
lung de 0,10 m şi lat de 0,065 m. Mînerul estle format din do1Jă plăci de
os între care sînt prinşi cei cinci segmenţi din care este lucrată partea
inferioară cu dinţii şi placa de sus (care merge în continuarea segmente
lor dinţate). Fiecare segment este prins cu cîte un nit de bronz. Partea de
de sus este prinsă cu două nituri de bronz. De o partle şi de alta, pe placa
de jos a mînerului, sînt două linii adîncite, ce constitjuie un ornament
(fig. 5/5 a şi 5 b) şi (fig. 6/5).
Dintre podoabele descoperite în M 6, mai amintim 80 de mărgele dis
coidale din sticlă de culoare albastră inchisă, care formau un şirag în jurul
gîtului (fig. 5/3) şi o mărgea din sticlă mai mare, de formă sferoidală, de
culoare albastru-deschis (fig. 5/4).
Materialele descoperite in morminte:le din necropola de la Obîrşeni
Voineşti, îşi găsesc analogii într-o serie de descoperiri din spaţiul carpato
dunărean aparţinînd culturii Sîntana de Mureş - Cemeahov. Este vorba
în primul rînd de o serie de necropole aparţinînd acestei culturi, răspîn
dite atit in Moldova 4 cît şi in Muntenia 6 şi Transilvania. 6
Străchinile descoperitle în necropola de ia Obîrşeni-Voineşti îşi gă
sesc analogii ca formă, mărime şi tehnică de prelucrare în descoperirile
de la Izvoare, 7 Tirgşor, 8 Spanţov, 9 Independenţa, lO Olteni u etc. Ori
ginea acestui tip de vas nu este 'lncă suficient precizată. Foarte probabil, că
acest tip de vas pătrunde la noi din regiunile răsăritene ale culturii Cer
neahov, 12 unde el apare sub forma unor exemplare lucrate cu mîna. 13
4. I. Ionjţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mure')-Cerneahov pe
teritoriul Republicii Socialiste România, în Arheologia Moldovei. I V. 1966. p.

220-247.
5. Gh. Diaconu. Tirgşor. necropola din secolul III-IV e.n., Biblioteca de Arheo
logie, VIII, Buc. 1965. p. 36-112 ; B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV
lea e. n. in Muntenia, Buc., 1966.
6. Kovacs Istvan, A. marosszentannai nepvândorlâskori temeto, in Dolgozatok,
IIP, 1912 p. 250-367. idem. A. marosvâsârhelyi oskovi telep. skytha es nepvândor
lliskori temet!S, in Dolgozatok, VI, 2, 1915, p. 278-299 el 317-325. 1. InoitA. loc. cit.
7. Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Buc., 1957, p. 281, fig. 293/3 ; p,
282, fi g. 296, 1-2, p, 298, fig. 297.
8. Gh. Diaconu, op. cit.. pl. CLI 2, 4, 5, 6 ; pl. CLII, 4-8, pl. CLIII, 3-8.
9. B. Mitrea
c. Preda, op. cit., p. 212, fig. 16/2 ; p. 214, fig. 1 19/1 ; p. 233, fig.
49/1 ; p. 236, f. 52/1 ; p. 265, ·f. 89/2.4.
'10. Idem p. 287, fig. 121/1 ; p. 290, fig. 1 27/1,3 ; p. 293 ; fig. 136 ; p. 298 fig.
146/2.
11) Idem. p. 304, fig. 156/1, 2. 4. 6.
12. Gh. Diaconu, op. cit ., p. 79.
13. 1. V. Kuharenko, Poselenie i mogilnik polei pogrebenii v sete privolnom, in,
S. A. XXII, 1955, tabl. I/8 şi III/10.
-

,
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Obiecte de i nventar din M.: : fibule, pieptene şi mărgele
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Nu este exclus însă, ca acest tip de vas să fie preluat din cultura daco
carpică, a etapei anterioae. 14
Cănile cu o tpartă de la Ob1rşeniVoineşti îşi găsesc analogii în des
coperirile de la Izvoare, 15 Spanţov, 16 Independenţa, 17 Tîrgşor 18 şi în
cimitirele de pe teritoriul URSS. 19 Unele din aceste căni (fig. 3/7 şi fig.
4./7) s-au dezvoltat foarte probabil din fondul dacic. 2° Dacă acest lucru
se va confirma întrutotul, atunci se va putea afirma că o parte a cănilor cu
Q toartă, pot fi socotite ca o componentă getJo-dacică în cultura Sîntana de
pe Mureş-Cerneahov .
Vasele lucrate cu mîna, de tipul oală-borcan, au şi ele numeroase
,analogii în descoperirile aparţinînd culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov
cum ar fi cele de la Tîrgşor 21 şi Spanţov. 22 Unele din aceste vase pot fi
de tradiţie locală, iar altele de tradiţie sarmatică. 23 Vasele lucrate cu
mîna, piriforme, cu corpul sferoidal, sînt şi ele cunoscute, amintlim doar
pe cele de la Spanţov 24 şi Independenţa. 25. Probabil că aceste vase, cu
corpul sferoidal, işi au originea în ceramica Pşevorsk. 26
Fibulele de la Obîrşeni-Voineşti, sînt de tipul fibulelor cu piciorul
întors pe dedesubt, cu piciorul simplu, îndoit fără a fi legat şi înfăşurat
de arc. Ele se încadrează în tipul I varianta de la Tîrgşor. 27
In privinţa pieptenului descoperit în M 6 de la Obîrşeni, amintim că
el est)e foarte asemănător cu pieptenele din M 4 de la Spanţov, 28 el avind
însă analogii şi i!n alte descoperiri de la Izvoare, 29 Tîrgşor 30 etc.
Mărgelele descoperite în M 6 de la Obîrşeni, atît cele discoidale, cît
şi cea mai mare, sferoidală, sînt destul de cunoscute din descoperirile
aparţinînd sec. al IV -lea e.n. şi cele din etapa anterioară. Se consideră că
aceste podoabe au pătruns în cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov din
lumea romană prin intermediul sarmaţilor. 3 1
14. 1. loniţl şi V. Ursache, Noi date arheologice privind riturile funerare la
carpo-daci, in SCIV . 19,2/1968, p. 218 fig. 6 / 1 -3. Este E'Videntă asemănarea inrte va
sele de la Văleni, folosite drept capace la urnele funerare (mai ales fig. 6/2-3) şi
unele străchini din n�cropola de la Obirşeni-Voineşti (în special vezi fig. 3/2-3).
15. Radu Vulpe, op.cit., p. 288, fig. 306/1-2 ; p. 295, fig. 313/11.-2.
16. B. Mitrea-C. Preda, op. cit., p. 207, fig. 9/5 ; p. 221. fig. 30/1 ; p. 225, fig.
35/3, p. 229, fig. 42/4 ; p. 251, fig. 75/2, ; p. 259, fig. 83/4 ' p. 261, fig. 85/6.
17. ldem, p. 287, fig. 121/4 ; p. 300, fig. 149/3 ; p. 3 1 4, fig. 1 67/5, p_ 318, fig. 175/4.
18. Gh. Diaconu, op. cit. p. 305, Pl. CLVI, 4 ; p. �06. PL. CLVII /1-4.
19. Acest tip de vas se intnneşte in mai toate necropolele cerneahoviene din
aria de răsărit a acestei culturi. Apud. Gh. Diaconu op. cit.. p. 8 1 , nota 45.
20. Gh. Diaconu, op. cit., p. 8 1 .
2 1 . Gh. Diaconu. op. cit. . p _ 292, pl. CXLIII/3 ; p . 230, pl. LXXX/2 p. 291 , pl.
.CXLII/2-3.
22. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 247, fig. 70/3 ; p. 265, fig. 89/6. p. 274, fig.
99/6.
23. Gh. Diaconu, op. cit., p. 73-75.
24. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 213, fig. 18/4.
25. Idem, p. 282, fig. 1 10/1.
26. Gh. Diaconu, informaţie verbală.
27. Gh. Diaconu, op. cit., p. 92.
28. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 208, fig. 1 1 /1.
29. Radu Vulpe, op. cit., p. 299, fig. 318/2, 3 şi 317/9.
30. Gh. Diaconu, op. cit., p. 262, pl. CXII, 4 ; p. 277, pl. CXX VII, 8.
:31. Ioom. p. 1 10.
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Prin materialele caracteristice descoperite in morminte (ceramică,.
fibule, pieptene, mărgele), ca şi prin anumite particularităţi rituale (inhu
marea, orientarea scheletului in groapă, depunerea ofrandei), care 'îşi au
analogii in necropolele de la Sintana de Mureş, Izvoare ,Tîrgşor, Spanţov,
Independenţa etc. necropola de la Obirşer.l-Voineşti se incadrează in cul
tura Sintr:ma de Mureş-Cerneahov şi poate fi datată, spre mijlocul sec.
al IV-lea e.n.
Foarte probabil că necropola de la Obîrşeni-Voineşti a funcţionat un timp
destul de scurt. Mormintele sint rare ; nu au fost surprinse nici intretăieri
de morminte. Mai putem aduce ca argument faptul că in secţiunile din
extremitatlea sudică şi nordică a necropolei nu apar morminte. Apoi pe
panta estică a dealului nu a fost găsit 'in secţiunile săpate nici un mormint.
Dacă avem in vedere că ia circa 300-400 m nord-est de necropolă, peste
vale, se află aşezarea corespunzătoare, 32 am putea presupune că lipsa
mormintelor de pe panta estică a dealului (deci în faţa aşezării) nu este
întîmplătoare. Probabil că în cazul de faţă, indivizii din aşezarea amintită.
au preferat să-i înmormînteze pe cei dispăruţi pe panta opusă a dealului.
Deocamdată în necropola de la Obirşeni-Voineşti, nu a fost găsit nici
un mormînt de incineraţie. Lucrul coate fi 1ntimp1Mor. In cazul in care in
viitor nu va apare nici un mormînt de incineraţie, atunci s-ar aduce un ar
gument in plus cu privire la existenţa unor necropole în care inhumaţia
să fie exclusivă (ca la Sinflana de Mureş, Palatca şi probabil Izvoare).
Materialele descoperite in necropola de la Obîrşeni-Voineşti, confir
mă incă odată compoziţia eterogenă a celor ce au contribuit la formarea
şi dezvoltarea culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov.
Unele tipuri ceramice aflate la Obirşeni-Voineşti, cum ar fi străchi
nile, cănile cu toartă, precum probabil şi unele oale-borcan, au o tradiţie
daco-carpică, confirmind astfel contribuţia factorului local la geneza cul
turii Sîntana de Mureş.
De fapt prezenţa populaţiei locale în regiunile carpato-dunărene, in
vremea dominaţiei gotice, a fost subliniată. deseori în studiile lui 1. Ne3tor.33
R. Vulpe, M B. Mitrea, 35 Gh. Diaconu, 36 C. Preda 37 şi I. Ioniţă. 38

32. La nord-est faţă de dealul pe care se află necropola, la circa 30o-400 m
peste drumul comunal, pe locul numit ..Grădina C.AP. " , la suprafaţă apar frag
mente ceramice caracteristice culturii Sintana de Mures. Probabil că aici se aflli
aşezarea corespunzătoare necropolei la care ne-am referit.
33. 1. Nestor, cap. Gvţii din tratatul de Istorie a României, vol. I, p. 690-694.

34. R. Vulpe, op. cit., p. 313-315.
35. B. Mitrea. Problema populaţiei geto-dace in Muntenia in sec. IV e. n., in
Studii şi referate, partea r. 1954, p. 1 1 5- 1 18 ; B. Mitrea: şi C. Preda, op. cit., p. 161 -164.
36. Gh. Diaconu, Probleme ale culturii Sintana-Cerneahov pe teritoriul R.P.R.,
in lumina cercetărilor din necropola , de la Tir!lşor, in SCIV, XII, 2, 1961, p. 281-287 ;
Idem, Einheimische und Wandervolker im 4. Jahrh undert u. Z. auf dem Gebiete Ru
mtlniens (Tirgşor-Gherăseni Variante), in Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 195-211.
37. C. Preda, Cimitirul d e la Olteni (reg. Bucureşti) e i unele probleme privind
cultura materială a sec. IV e.n. pe teritoriul R. P. Române, in SCIV. X, 2, 1959, p.
366 ; idem, Date noi cu privire la necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Olteni.
in SCIV, XIV, 2, 1963, p. 433.
38. 1. IonitA, op. cit., p. 248-251
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O dovadă a faptului că printre purtătnrii culturii Sîntana de Mureş
sînt şi elemente e tnice locale o constituie continuitatea de locuire în unele
aşezări de tip Sîntana de Mureş şi după ihvazia hunilor şi respectiv ple
carea goţilor. Această ipoteză a început să fie confirmaM pe baza cer
cetărilor de la Bratei, Tîrgşor şi Olteni 39 şi mai recent în Moldova la Cos
tişa �o şi Dodeşti. 41 Atit la Costişa cît şi la Dodeşti, peste nivelul aparţi
nînd culturii Sîntana de Mureş clasice, se suprapune un nivel evolua1l
din aspectul Sîntana de Mureş în noile condiţii cauzate de invazia şi do
minaţia hunilor în aceste regiuni.
Chiar dacă în necropola de la Obîrşeni-Voineşti nu au fost descoperite
decît cîteva morminte şi inventarul nu aduce note specifice deosebite,
·considerăm totuşi că ea îşi are importanţa ei, mai intii că atestă prezenţa
(nordul Cplinelor
acestei culturi dintr-o regiune mai puţin cercetată 42
Tutovei), completlnd în acelaşi timp harta descoperirilor culturii Stntana
de Mureş-Cerneahov, de pe teritoriul ţării noastre.
LA N ECROPOLE DE OB I RŞENI-VOINEŞTI DU IV -E SI:tCLE DE n. e.
Resume
La necropole de Obirşeni-Vuineşti, accldentellement decouverte, est situee sur le
versant l•uest de la cote de Coşăr, au nord des collines de Tutova. En 1968, cette ne
cropole a e'te etudiee par un sondaj e archeologique. On y a decouvert 7 tombeaux
d'inhumation, a inventalre vane et parfois assez riche, Les squelettes sontgenerale
ment orientes la tete au nord et les pieds vers le sud. Dans l'lnventaire des tvmbeaux,
la ceramique occupe un place de chroix. Du point de vue technique, elle peut etre
groupee en 4 oart;egories :
a) des recipdents en une fine pâte grisâtre, travai116s au tGIUr. C'est la categorie la
plus nombreuse et la plus variee.
b) des recipients en pâte �;rwnelcuse contenant da:ns sa cornpos.itian de petites
pierres. Ces recipients sont travailles toujours au taur.
c) Cette categorie COilJiPl'end le fragment d'une anse provenu d''UII'le am.phore en
pâte rougeâ tre.
d) des recLpients en ;pâte grossiere par le melange des tessOUN broyes et du petilt
gravier. travailles a la main.
39. Eugenia Zaharia. Săpăturile de Ia Dridu. Contributie la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român. Buc. 1967. p. 100.
40. Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea. Cercetările arheologioe de la Mă
noaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI
din Moldova, Carpica, 1 968, p. 238-242 ; 1. Mitrea, Populaţia autohtonă de Ia răsărit
de Carpaţi in sec. V-VI e. n., comunicare prezentată la sesiunea metodico-ştiintifică.
organizată de Societatea de Ştiinţe Istorice din R.S. România, Ia Braşov. 28-29 de
cembrie 1 968.
41. Informaţii., Dan Gh. Teodor.
42. In urma cercetărilor de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei Voineşti,
In afara aşezării din sec. IV corespunzătoare necropolei la care ne-am referit, am
mai identificat inel două aşezări apartinind culturii Sintana de Mureş-Cerneahov.
a) I n marginea satului Voineşti, comuna Voineşti, in locul numit Taria (sau
Moşia bisericii) situat la sud-sud-vest de sat, pe ·o suprafaţă destul de mare apar
fragmente ceramice caracteristice culturii Sintana de Mureş.
b) I n satul Avrămeşti, comuna Voineşti, in punctul .. Grădinârie" . situat la est
de sat, pe malul drept al pirila�ului ce curge prin sat, Ia cea. 250 m de panta dea
lului. apar la suprafaţă foarte multe fragmente ceramice apartinind culturii Sintana
de Mures. Probabil că, cu ocazi a lucrărilor la grădinârie s-a pAtruns in stratul de
culturii din sec. IV, scotindu-se la suprafatA numeroase fragmente ceramice.
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Hormi la ceoomique, on a tocru.ve dans ces tombeaux des .fibules, des pei'Iles, des
peignes. Ces objeU; sont analog iques a ceux des necropoles appartenant a la culture
Cerneahov, comme celles de Izvoare. Sî:n1mla de Mureş , Tirg
de Sin1.ana de Mureş
şir, Spanţov, Independenţa etc. Par l'analyse des objets decouverts, du rite et du
rituel d'€'Jlterrement et a.w;si des a.nal.ogies respectives on peut dater la necropole de
Obîrşeni-Voineşti vers le milieu du IV-e s. notre ere. Les objets d ecouverts dans
cette necropole oon!Lrmenrt un.e Iois de plus la compooiti0111 heterogene de ceux qUi
ont contribue a la formation et au developpement de la culture de Sintama de Mures
-

Cemeahov.
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5. Mfi, d0111 t l'illlventaire cont1e.nt des Ii bules des perles et des peignes.
6. Objets de l'inventatre de lVIG ; des fibuJ.es, des peignes et des perles.
,

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

