MORMINT D E I N H U MAŢI E D I N SEC. AL IV-LEA, D ESCOPERIT LA IVEŞTI
(J UD. VASLU I)
V.

PALADE

Cu ocazia amenajării gropii pentru ampLasarea unui bazin
de
combustibil, în curtea C.A.P. comuna Iveşti j ud. Vaslui, situată
pe
partea dreaptă a pîrîului Tutova în partea de sud-est a satului, lucră
torii Ilie Gh. Budiu şi Toader M. Ivan, au identificat un mormint de
inhumaţie pe care 1-au săpat, adunînd cu grijă atît scheletul cît ş i
inventarul său.
Sesizaţi imediat şi mergînd la fat a locului, s-a putut stabili din
discuţiile cu lucrătorii, că scheletul a zăcut la adîncimea de 1 ,30 m.,
aşezat întins cu faţa in sus, cu mîinile pe lîngă corp, orientat cu capul
spre nord-est şi picioarele spre sud-vest.
Fundul gropii abea cunoscîndu-s'e , iar scheletul şi obiectele de
alte
inventar fiind ridicate din mormînt, nu s-au mai putut stabili
detalii asupra construcţiei gropii. In schimb s-a reconstituit cu certi
tudine locul unde au fost aşezate obiectivele de inventar care însoţeau
mortul.
In mormînt s-au găsit patru vase, din care trei aşezate în poziţie
verticală, cu gura în sus, iar unul culcat cu gura în spre schelet ( o
amrforeJtă) , toaJt.e g·r>u paJte la oap pe parltea srt:îngă a schel:e.tu!lui.
Pe piept s-a descoperit o fibulă de argint de tipul celor cu semidisc.
Dintre vasele descoperite în mormînt, trei sînt lucrate la roată,
iar unul cu mîna. Printre cele lucrate la roată se află o amforetă din
pastă de culoare cărămizie de formă fus'oidală-alungită prevăzută cu
două torti ( rupte din vechime) , cu gîtuJ strîmt şi gura în formă de
pîlnie,
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inele orizontale în relief. Un asemenea inel în relief există şi pe gîtul
amforei, aproximativ sub linia de prindere a torţilor. Corpul vasului
este acop�ft cu linii orizontale continui sau în benzi, uşor incizate
( fig. 2} · Al d o il e a vas lucrat la roată este un castron de formă bitron
conică, cu buza dreaptă, cu fundul inelar , lucrat dintr-o pastă fină de
c'uJ•o�Me cenuşie ( fig. 3). Cel de a[ •trei!lea V·ciS �ucr�t La roa,tă e1ste o
oală de dimensiuni mici lucrată dintr-o pa6tă avind mult nisip şi pie
tricele în compozitie. Vasul, are fundul drept, taiat cu sfoara, iar buza
uşor îngroşată şi marginea rotunjită. Pe partea interioară a buzei, se
observă urmele unei uşoare scobituri orizontale, iar pe partea exte
rioară între umerii şi gîtul vasului, se află o dungă orizontală în relief
c•a e[eme:nt dec o!T,ativ {•fig. 4) . V:asul, locra1t ou mîrua, esll:e dintr-o
pastă grosieră cu multe impurităţi şi cioburi pisate în compoziţie, neîn
g'I"itjH: model.alt (fig. 5) .
Toate vasele, cu excepţia amforetei, se găsew în stare fragmen
tară, in special Vlasele lucrate dintr-o pastă mai puţin dens-ă, neomogenă.
Fibula, găsită în perfectă stare de conservare, este în întregime
de argint, excepţie făcînd doar axul de fier pe care este înfăşurat
resortul. Ea constituie o variantă a tipului de fibulă cu semidisc, avînd
portagrafa şi dispozitivul de fixare a resortului , turnate împreun ă cu
corpuJ fiibu[ ei , { fig. 1 ) .
O altă caracteristică a fibulei constă în sistemul de fixare a
coardei, în spatele resortului, sub placa semilunară, printr-un spin,
amintind prin această manieră, de fibulele provincial-romane din sec.
II-III e.n.
Fibula de argint, o variantă a tipului de fibulă cu disc, ne per
mite să apreciem că mormîntul se datează la sfîrşitul sec. IV Şl mce
putul sec. V e.n. cînd apar în cadrul cul·turii materiale de tip Sîntana de
pe te11itoriul ţării noastre.
Pentru o dataKe mai tîrzie, respectiv începutul sec. V e.n. a fi bul ei
cu disc semilunar opiniază şi unii cercetători sovietici.
In sprijinul unei datări în limitele sfîrşitului sec. al IV -lea şi înce
putul sec. al V-lea e.n. a mormîntului de la Iv·eşti, poate fi adusă şi
( am.fora de import descoperită aici şi care prin forma sa nu se poate data
l d"ecît la graniţa dintre sec. IV şi V e.n., cînd apar asemenea forme de
amfore. O amforă asemănătoare s-a des'coperit în necropola de la Erbi
ceni datată,! la sf�rşitul sec. al IV -lea e.n.
In ceea ce priveşte originea etnică a celui înmormîntat aici, este
foarte dificil să se întrevadă cărei populaţii a aparţinut. Nu este exclusă
originea sa autohtonă, dacă avem în vedere numărul mare de aşeză1ri
din împrejurimi, unde ceramica de factură aut o h t onă abundă, unele
din aceste aşezări fiind cu certitudine autohtone.
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TOMBEAU D'INHUMATION DU IV-e Si f. CLE
DE COUVERT A IVESTI ( DISTRICT DE VASLUI )
Resume
L'auteur presente l'inventaire decouvert dans un des tombeaux d'inhumation
sur le territoire du village Iveşti, du district Vaslui. Tenant compte de la ceramique
d'une �:bule d'argent et d'une a mphore d'importation qu'on y a decouvertes, la
communiration precise que l e tombeau peut dater depuis la fin du IV- e me siecle d
que !'origine autochtone de celui qui y est inhume n'est pas exclue .
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Obiecte de inventar din

mormint.
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