STUDII

CÎMPIA BRĂILEI ÎN SECOLELE V-III Î.E.N. DESCOPERIRI ARHEOLOGICE SI
INTERPRETĂRI I STORICE*
'
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VALERIU SÎRBU

Aşezat în sud-estul ţării, judeţul Brăila 1 cuprinde partea de est a
Cîmpiei Rom:cîne şi Balta Brăilei. Fiind o zonă de cîmpie el are, în general,
un relief monoton, singurele accidente de teren fiind reprezentate de
apele curgătoare, crovurile şi depresiunile lacustre. Clima este temperat
continentală, cu veri călduroase şi ierni friguroase - media de cca 10° C.
Reţeaua hidrografică cuprinde atît ape curgătoare - Dunărea, Siretul,
Călmăţuiul -, cît şi lacuri de stepă şi luncă, cu apă dulce sau sărată.
în trecut, vegetaţia caracteristică era reprezentată prin stepă în zonele
de cîmpie şi prin vegetaţie de luncă şi baltă în luncile rîurilor şi Balta
Brăilei. Vegetaţia lemnoasă este relativ puţină şi cuprinde îndeosebi
pădurile de luncă.
Necesităţile <le hrană ale comunităţilor omeneşti erau suplimentate
prin vînatul existent în pădurile de luncă, în stepă şi baltă şi prin pescuitul
în apele curgătoare şi lacuri. Astfel, zona Brăilei a putut asigura în decursul
istoriei condiţii prielnice de viaţă, îndeosebi în apropierea apelor, unde,
dealtfel, se plasează şi descoperirile arheologice.
Totodată, această parte a ţării este o adevărată placă turnantă, o
punte de legătură între lumea răsăriteană şi cea sudică, trăsătură ce a
imprimat dezvoltării istorice din această zonă o pecete caracteristică.
Dacă pentu Hallstatt-ul timpuriu (cultura Babadag) şi mijlociu
(cultura Basarabi) există descoperiri în zona menţionată - Baldovineşti,
Brăiliţa, Spiru Haret, Suţeşti - pentru secolele VI-V î.e.n nu avem
încă nici o semnalare certă 2• Faptul este oarecum surprinzător deoarece
grupul cultural Bîrseşti este atestat atît în Vrancea 3 cît şi, mai sporadic,
în nordul Dobrogei 4•
Considerăm că dispariţia culturii Basarabi, la sfîrşitul sec. VII începutul sec. VI î.e.n., din zona Brăilei, se datorează, probabil, presiunii
* Studiul de faţă reprezintă o dezvoltare a comunicării prezentată de noi Ia Sesiunea
organizată de Muzeul judeţean de istorie din Focşani in decembrie 1980.
1 P. Giştescu, I. S. Giurescu, Judeţul Brdi/a , Bucureşti, 1973, de unde am preluat
datele privind cadrul geografic, relieful, clima, flora şi fauna.
2 N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecfiei de arheologie a Muzeului
Brdile i, Brăila, 1976, p. 18-19.
a S. Morintz, Materiale, 2, 1956, p. 219---244; Idem, Materiale, 5, 1959, p. 355---31!0;
Idem, Materiale, 7, 1961, p. 201-206; Idem, Dacia, N. S., 1, 1957, p. 117-132.
' G. Simion, Thraco--Dacica, 1, 1976, p. 144-145, fig. 2/1-5; I. Oberlănder-Ttmo
veanu, Peuce, 8, 1980, p. 59, pi. 3/5.

S C I V A, tomul 34, nr. 1, Bucureşti, ianuarie--martie 1983, p. 11-41
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şi prezenţei scitice, deşi nu avem încă nici o descoperire scitică din această
vreme. Existenţa în secolele VI- V î.e.n. a pieselor scitice în zona subcar
patică este dovedită, mai ales, de cercetările de la Bîrseşti şi Ferigile. Sebas
tian Morintz, autorul săpăturilor de la Bîrseşti, consideră că în acest grup
cultural „elemente tipic tracice predomină, iar numeroasele elemente
scitice dovedesc o puternică influenţă 5". După opinia lui A. Vulpe, la
Ferigile, influenţele răsăritene îşi fac apariţia la sfîrşitul sec. VII î.e.n.,
dar punctul de maximă influenţă scitică se situează în sec. VI î.e.n.6•
ln Moldova există numeroase piese scitice, ca şi morminte de înhumaţie,
atribuite prezenţei sau influenţei culturale exercitate de sciţi 7• În recenta
monografie a lui V. Vasiliev privind sciţii agatîrşi din Transilvania
se susţine prezenţa unei populaţii scitice nord-pontice, în zona Mureşului
superior şi mijlociu, de la începutul sec. VI pînă la mijlocul sec. V
î.e.n., cînd asimilarea ei este evidentă 8•
După cum am ard.tat, în Cîmpia Brăilei lipsesc, pînă în prezent, des
coperirile scitice vechi din sec. VI î.e.n. Există însă astfel de descoperiri
din secolele V -IV î.e.n. Pentru a le determina şi a putea, stabili raportul
lor cu cele getice vom analiza în continuare toate descoperirile databile
în secolele V-III î.e.n. din zona menţionată.
Baldovineşti9 ( com. Vădeni). Punctul „marele semicerc". De pe
terasa din spatele gării s-au recoltat fragmente ceramice getice modelate
cu mina şi de amfore greceşti. Ceramica autohtonă constă din fragmente
de borcane ornamentate cu brîuri alveolate, din pastă comună cu cioburi
pisate, şi un fragment de cupă cu picior modelat cu mîna. Există şi cîteva
fragmente de amfore greceşti de culoare cărămizie, cu mică în pastă,
probabil din Thasos. Pe baza ceramicii getice şi greceşti se documentează
existenţa unei aşezări getice, probabil, din secolele IV -III î.e.n.
Bertf'ştii de Jos 10• !n 1977 , cu ocazia construirii unui canal de m
gaţie s-a tăiat un tumul ce conţinea un mormînt de înhumaţie, aflat la
cca 2 m sub baza movilei. Din mormînt, pe lîngă scheletul uman şi unul
de cal, s-au mai recuperat : o hidrie grecească miniaturală, o mărgică amfo
roidală din sticlă, o fusaiolă de lut şi cîteva fragmente atipice de bronz.
Hidria (î = 9 cm, d.g.
1 ,5 cm, d. max.
6 cm, d.f. = 1,3 cm) mode
lată la roată din pastă foarte fină de culoare gălbuie-cărd.mizie, are corpul
ovoidal, terminat într-un suport (astăzi rupt). Are o tortiţă verticală şi
alte două orizontale, ultimele lipite de corp (fig. 11/6). O piesă similară
=

=

6 S. Morintz, Materiale, 6, 1959, p. 235.
6 Alex. Vulp e, Necropola hallstatliană de la Ferigile, Bucureşti, 1967; I dem, M em Antiq,
2, 1970 p. 115-215; I dem, Danubius, 8-9, 1979, p. 93-123.
7 C. Iconomu, Cercetlst.
Iaşi, 6 , 1975, p. 55--68; C. Buzdugan, CercetArh. Buc.,
2, 1976, p. 2 39--273; V. Mihăilescu-Birliba, Thraco--Dacica, 1, 1976, p.109-- 1 1 6; M. Petrescu
D lmb oviţa , Scurtă istorie a Daciei preromane, Iaşi, 1978, p. 1 10-1 1 1 .
8 V . Vasiliev, Scilii agatlrşi pe teritoriu l Transiluaniei, Cluj-Napoca, 1980; Vezi lnsă şi
opiniile lui Alex. Vulpe din MemAntiq, 2, 1970, p. 198-200 şi 204-212 şi E. Mosca lu , Thraco
Dacica, 2, 1981, p. 23-36.
1 N. Ha.rţuche, ln Zilele culturii brăilene, Brăila, 1970, p. 15; F. Anastasiu, ln Zilele cul
turii lm'Jilene, p. 42.
,

li Piesele au fost recuperate de F. Anastasiu de la care d�ţinem _şi informaţiile privind
condiţiile de descoperire, pentru care li mulţumim. Yezi şi N. Harţuche, Istros, 1, 1980.
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s-a descoperit la Histria într-o tasare stradală de sec. IV î.e.n. 11• Mărgica
din sticlă transparentă, de formă amforoidală, este similară cu cele de la
Chiscani. Pe baza hidriei greceşti mormîntul se datează în sec. IV î.e.n. şi
este, probabil, de femeie.
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:Fig. 1. Descoperiri arheologice din zona Brăilei datate in secolele V-I I I i. e .n.

Brăiliţa (cartier al municipiului Brăila). Aici, între alte vestigii
arheologice, începînd cu neoliticul mijlociu şi continuînd pînă în secolele
X -XI e.n., s-au descoperit o aşezare şi o necropolă getică 12• Aşezarea 13,
situată pe terasa superioară a Dunării, a fost afectată de lucrările unor
cărămidării şi parţial distrusă. Prin cercetările de salvare întreprinse aici,
în1965, s-a constatat existenţa unui str�de cultură getic, gros de 40-70 cm,
din care s-au recoltat fragmente ceramice autohtone şi greceşti. într-un
11 Informaţie primită de la Catrinel Domăneanţu, pentru care li mulţumim.
ia N . Harţuche, F. Anastasiu, Brdilifa, Brăila, 1968, p. 29-37; F. Anastasiu, op. cit.,
p. 40-41, 44-46, 47-53.
18 N. Harţuche, F. Anastasiu, op. cit„ p. 29-31.
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mal. al terasei, afectat de cărămidării, s-au mai observat urmele unei
locuinţe, cu resturile unei vetre de foc deranjată şi s-au adunat fragmente
ceramice.
Ceramica autohtonă 14 este modelată atît cu mîna, cît şi la roată,
în proporţii aproape egale. Ceramica modelată cu mîna din pastă poroasă
cu cioburi pisate este reprezentată prin următoarele forme : borcane cu
gîtul relativ înalt şi buza evazată, vase mari cu corpul aproape cilin
dric, capace tronconice cu mîner de forma unui buton puternic albiat
·

Fig.

2.

Găvani. 1 coif din bronz; 2 aplică zoomorfă.

(fig. 7/3 ) . Din pastă semifină şi fină sînt modelate cupe cu picior ( fi.g. 7 /2) ,
căni, cu slip negru sau portocaliu lustruit. Decorul ceramicii modelate
cu mîna constă din brîuri alveolate, u:p.ele întrerupte de proeminenţe,
din butoni, proeminenţe sau linii lustruite (fig. 6/2, 5, 6).
Ceramica lucrată la roată este din pastă fină, omogenă, arsă reducă
tor, de culoare cenuşie, sau oxidant, de culoare gălbuie-portocalie (foarte
puţină). Formele principale sînt : castroane şi străchini cu pereţii evazaţi
şi buza arcuită spre interior şi cu fundul inelar, căni cu toarte bandate sau
torsionate, cupe cu picior, oale cu buza evazată şi imitaţii de kantharoi.
Notăm şi un fragment de strecurătoare cu buza înaltă şi evazată. Deco
rul ceramicii modelate cu roata constă din linii incizate, orizontale sau în
val, îndeosebi pe exteriorul buzei castroanelor şi străchinilor, din caneluri
late, impresiuni oblice şi linii lustruite (fig. 6/7 -9). La diverse, menţio
năm o fusaiolă tronconică şi o greutate pentru plasa de pescuit.
Ceramica getică descoperită aici este similară cu cea descoperită
în unele aşezări şi necropole din Dobrogea, datînd din secolele IV - III
î.e.n. : Tulcea ( „La tabără") 1 5 , Enisala 1 6, Dobromirul din Vale 1 7 , Nicolae
Bălcescu 1 8, Fîntîna Mare 19 etc.
14 Ibidem, p. 29-30 ; F. Anast asiu, op. cit., p. 47-49; M. Turcu, Geto-dacii din Cimpia
Munteniei, Bucureşti, 1979, p. 45, pl. 1 1 /3-5, 7, 13/ 1 , 3, 8, 14/2-5. Ceramica autohtonă cons t ă
din cca 1 0 0 de fragm ente provenind de l a 24-28 vase.
u V. H. Bauman, Peuce, 4, 1975, p. 2 1 9 , pl. 2/2-16.
16 G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 63-129.
17 M. Irimia, Pontica, 6, 1 973, p. 25-27, pi. 6/ 1 , 3, 6, 15/2 .
ls Ibidem, pi. 4/4, 5/3, 5, 16/1-2, 17/2 .
29 Ibidem, pi. 7/4-5, 15/3.
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E a este evident deosebită de ceramica clasică geto-dacică, lipsind
formele specifice acesteia: fructierele, chiupurile, ceramica pictată, imi
taţiile după bolurile „deliene" sau kantharoii elenistici. În acest sens,
notăm că nu există forme similare cu cele descoperite în aşezarea de la
Grădiştea - ca să nu cităm decît exemplul cel mai apropiat - al cărei
început se plaseazft după mijlocul sec. II î.e.n. 20•
Importurile ceramice greceşti, inventariate sau publicate ca prove
nind de la Brăiliţa, constau, îndeosebi,din fragmente de amfore şi apoi
dintr-un fragment de bol delian original, un fragment de strachină şi unul
de kantharos 21•
Fragmentul de bol delian (d.g. = 1 cm, î = 4,1 cm) are corpul hemi
sferic şi buza trasă spre interior, fiind modelat din pastă fină, omogenă,
de culoare cărămizie-roşietică, cu angobă roşietică şi firnis maroniu-închis
pe chenar şi buză. Chenarul este ornat cu flori avînd opt petale lanciforme,
iar partea superioară a corpului cu un şir de flori cu opt petale. Bolul
este un produs din aria deliană şi datează din sec. II î.e.n., probabil
din prima lui jumătate 22 (fig. 1/5).
Fragment de strachină (d.g. = 11 cm, î
8,2 cm) din pastă fină
de culoare gălbuie, cu angobă gălbuie-alburie, avînd vopsea roşie pe par
tea superioară a buzei şi în interior, spre fund. Este de fonn1 hemisferică
cu buza uşor arcuită spre interior şi marginea rotunjită. Datează din
secolele IV - III î.e.n. 2a.
Fragment de kantharos ( î = 5,2 cm, d.g.
2,7 cm) din pastă fină,
omogenft, de culoare cărămizie cu firnis negru atît în interior, cît şi la
exterior. Este decorat, sub buză, cu o linie orizontală cu vopsea albă sub
care se află un şir de motive în forma unor picături, realizate prin înde
părtarea firnisului. Fragmentul datează din sec. III î.e.n. 24 (fig. 7/6).
Fragmentele de amfore 25 constau din: 23 de toarte ştampilate,
32 de toarte neştampilate, 10 picioare, 3 gîturi şi cca 100 de fragmente
de corp. Judecînd îndeosebi după numărul toartelor ştampilate şi neştam
pilate, numărul amforelor, inventariate şi publicate ca provenind de la
Brăiliţa, este de minimum 45 exemplare. Întrucît ştampilele de pe amforele
greceşti (Thasos-8, Rhodos-10, Sinope-4, neidentificată-1) au fost
=

=

20 V. Sîrbu, F. Anastasiu, Materiale, 13, 1 979, p. 101-103 ; Idem, Materiale, 14, 1 980,
p. 2 09-2 18; Idem, lstros, 1 , 1 980, p. 157-175.
21 F. Anastasiu, op. cit„ p. 50 ; M. Turcu, op. cil„ pl. 17/8.
22 R. Ocheşanu, Pontica, 2, 1 969, p. 2 1 9, fig. 8 (nr. 7).
2 3 Starea lui fragmentară nu ne-a permis o datare exactă.
24 P. Alexandrescu, Histria, II, Bucureşti, 1 966, p. 1 90, turn. 2 6/4, pi. 93/1.
25 Am exclus amforele prezentate de N. Hartuche şi F. Anastasiu ln Catalogul selectiv. . . ,
nr. cat. 407 şi 408, ce nu apar in publicaţiile anterioare ale autorilor menţionaţi ca provenind
de la Brăiliţa ( Brăili/a, ln Zilele culturii brăilene, Repertoriul... ), unde se menţionează numai
„fragmente de amfore". De asemenea, ştampilele publicate de noi la nr. 2 1 -22 ( Istros, 1 ,
1 9 8 1 , p. 1 48) nu apar ln nici una din lucrările autorilor menţionaţi dar slnt inventariate (Nr.
inv. 6.197 şi 6.200) ca provenind de la Brăiliţa şi publicate astfel de M. Turcu, op. cil„ pi.
1 8/1-2 . Apreciem că ele au fost, din eroare, introduse ln cele descoperite aici din lotul de amfore
şl toarte ştampilate provenind din Callatis prin donaţia Paul Bălcănescu. Nici celelalte importuri
greceşti, nici cer-amica getică nu permit o datare atit de tirzie a sflrşitului aşezării de la Brăi
lita - ln a doua j umătate a sec. II l.e.n. - cum ar indica cele două ştampile din Sinope. Este
posibil ca şi alte amfore şi fragmente provenind din Dobrogea să se fi amestecat, ln depozit,
cu cele de la Brăiliţa.
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recent publicate de noi, nu le vom mai prezenta, ci numai noile datări
propuse de M. Debidour, lu. S. Badalianţ şi I. B. Braşinski 26 • i

3

Fig. 3. Piese scitice. 1 Cireşu, vîrfuri de baldachin ; 2 Scorţaru Vechi,
cazan de cult ; 3. Unirea, vtrfuri de săgeţi.

În ceea ce priveşte provenienţa amforelor de la Brăiliţa ele aparţin
următoarelor tipuri 27: Thasos (cca 15 exemplare), Rhodos (cca 12 exem
plare), Sinope (minimum 4 exemplare), Soloha (minimum 2 exemplare),
se V. Sirbu, lstros, 1, 1980, p. 1 37-155. Pentru noile datări vezi: ·M. D ebidour, BCH,
Suppl. 5, 1979, p. 2 69-314, lu. S. Badalianţ, SA, 2, 1980, p. 161-166, I. B. Braşinski, Antilng.
gorod, :Moscova, 1963, p. 132-145.
17 Pentru tipologia amforelor vezi I. .B. Zeest, Keramile!kaja lara Bo!pora (MIA, 85 )�
Moscova, 1960. D esigur, determinarea provenienţei fragmentelor de amfore esţe o operaţlun&
dificilă şi poate duce la unele erori dar, �i ln aceste condiţii, ea este necesară.
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Knidos (1 exemplar) ş i peste 10 exemplare din alte centre pontice greu
de determinat precis datorită lipsei ştampilelor şi stării lor fragmentare.
Desigur, piesele cele mai sigure pentru încadrarea aşezării le reprezintă
ştampilele de amfore. Ştampilele de Thasos se încadrează între 350 - 250
î.e.n. (2 între 350 - 325 î.e.n., 1 cca 300 î.e.n., 4 între 300 -250 î.e.n. şi
1 cca 350 - 250 î.e.n.), cele din Rhodos între 250-165 î.e.n., iar cele din
Sinope după noua datare propusă de I. B. Braşinski între 220 -100 î.e.n.
Toate fragmentele de amfore greceşti aparţin unor tipuri de amfore
ce se încadrează din sec. IV î.e.n. pînă la începutul sec. II î.e.n.
După cum arătam anterior, şi ceramica getică descoperită aici se
încadrează în aceste limite cronologice, ea fiind evident deosebită de
ceramica din perioada clasică geto-dacică.
Deci, pe baza analizării întregului inventar publicat şi inventariat
ca provenind de la Brăiliţa, această aşezare se datează de la mijlocul sec.
IV î.e.n. pînă la mijlocul sec. II î.e.n.
De remarcat numărul, probabil aproape dublu, al amforelor faţă de
cel al vaselor autohtone (peste 45 faţă de 24 -28) inventariate sau publi
cate ca provenind de la Brăiliţa, fenomen mai mult decît surprinzător şi
neîntîlnit în nici o aşezare getică din stînga Dunării. Menţionăm că impor
turile greceşti - ca dealtfel şi ceramica getică - n-au fost descoperite în
complexe închise (locuinţe, gropi), ci răspîndite în stratul cultural (reamin
tim că nu s-a păstrat decît un rest de locuinţă într-un mal) sau recoltate
de la suprafaţă. La Brăiliţa, ţinînd cont de poziţia sa, putea să existe un
loc de difuzare a produselor greceşti spre interiorul ţării.
Necropola 28 se află la cca 400 m nord-vest de aşezare, gropile mor
mintelor, a căror adîncime varia între 0,80 - 1,60 m (exceptînd l\L8), stră
pungînd stratul cultural Babadag. Din necropolă, distrusă şi ea de exploa
tările cărămidăriilor, s-au salvat numai 11 mormite (2 descoperite for
tuit) între 1956 - 1968. M.6. şi l\I. 10 se aflau la cca 100 m spre nord-vest
de celelalte morminte.
În continuare vom prezenta, succint, mormintele şi inventarul lor.
Mormîntul nr. 1 se afla într-o groapă cu diametrul de 1 m, inven
tarul consta din amfora-urnă, o căniţă drept capac, un castron ca
ofrandă, plăsele din os de la un mîner de cuţit. Amfora-urnă (î
40 cm,
d
20 cm) din argilă fină cu nisip şi mică, cu angobă cărămizie-roşietică,
are corpul conic, svelt, terminat într-un picior înalt şi albiat la bază.
Gîtul şi toartele lipsesc. După pastă şi formă aparţine tipului thasian şi
datează din sec. IV î.e.n. 29 (fig.8/1).
Căniţa (î
6,8 cm, d.max.
9,1 cm) folosită drept capac este
modelată la roată din pastă fină, cenuşie, iar corpul este bitronconic cu
fundul plat. Gura, gîtul şi tortiţa lipsesc, fiind sparte din vechime (fig. 8/1).
Castronul (î
10 cm, d.max.
33 cm) este modelat cu mîna din
pastă comună cu multe cioburi pisate şi mică măruntă, de culuare
cenuşie, cu slip cenuşiu-brun. Fundul lipseşte. Sub buză are două pro
eminenţe-apucători plate şi orizontale (fig. 8/3). Mormîntul, avînd în vedere
ceramica, se datează în sec. IV î.e.n.
=

=

=

=

=

=

18

N. Hartuche, F. Anastasiu, op. cit„ p. 31-37; F. Anastasiu, op. cit. p. 44-46.
18 I. B. Zeest, op. cit., p. 143--147, pi. 7-1 1 ; M. Lazarov, Actes du 11-e Congr�•

International de Thracologie, 2, Bucureşti, 1980, p. 174, tip
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Mormîntul nr. 2, aflat la adîncimea de 1,20 m, conţinea doar amfora
urnă cu gura înclinată spre nord-est.
Amfora (î
38 cm, d.g.
7 cm, d.max.
20 cm) din argilă fină,
nisipoasă, de culoare cărămizie, cu angobă cărămizie-gălbuie are corpul
-;tronconic, fundul terminat într-un picior tronconic. Toartele (una lipsind
=

=

=

2

3

5

4

6

Fig. 4. Chiscani. Necropola scitică: 1-3 vase scitice ; 4 amforă
din Thasos ; 5-6 bol şi kantharos attice.

/ din vechime sînt uşor supraînălţate şi ovale în secţiune, cu o canelură

longitudinală. Are ştampilă englifică pe gît, rotundă, unde are literele
„�cu". După formă şi ştampilă provine din Heracleea Pontică şi datează
.din sec. IV î.e.n. 30 (fig. 8/2). Amfore similare s-au descoperit şi la Islam
.Geaferca 31, Tuluceşti 3 2 şi Pietroiu 33•
0 I. B.

Zeest,

op. cil„

p. 158, pl. 22 /43.

1 Exp. Bujor, SC IV, 1 2 , 1961, 1, p. 85-92 .
�

3

I.

T. D ragomir, RevMuz, 6, 1969, 2 , p. 1 65, fig. 1 /2-3.
C. Muşeţeanu, N. Conovici, A. Atanasiu, Dacia, N. S., 22, 1978, p. 173--300, fig. 4/8.
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Mormîntul nr. 3, aflat la adîncimea de 1,60, m conţinea un vas-urnă
modelat cu mîna (distrus) şi o amforă depusă ca ofrandă.
Amfora (î
55 cm, d.g. = 1 ,5 cm, d.max. = 23 cm, d.f.
4 ,5 cm)
din argilă fină cu mică, de culoare roşietică, cu angobă roz-gălbuie are
corpul tronconic, terminat într-un picior albiat la bază . După pastă şi
formă aparţine tipului thasian şi datează din sec. IV î.e.n.- prima jumă
tate a sec. III î.e.n. 34.
Mormîntnl nr. 4 se găsea la adîncimea de 1,05 m şi conţinea castro
nul-urnă şi o cană depusă ca ofrandă .
Castronul (î
19 cm, d.g.
20 cm, d.f.
13 cm, d.max.
23 cm)
este modelat cu mîna din pastă cu cioburi pisate, acoperită cu slip gălbui
cu pete brune şi cenuşii, nelustruită. Pe mijlocul corpului are aplicate
patru proeminenţe - apucători, dispuse în cruce, iar între ele, mai sus,
patru semne în relief ca nişte virgule. Este asemănător cu unele vase
descoperite la Enisala 35 şi Zimnicea 3 6• Avînd în vedere forma şi analogiile
se datează în sec. IV î.e.n. (fig. 8/5 ).
Cană (î
12,8 cm, d.g. = 8 cm, d.max.
8,7 cm, <l.f.
5,5 cm)
modelată cu mîna din pastă semifină, gălbuie-cărămizie, acoperită cu slip
gălbui cu urme de lustruire. Pe toartă are o canelură longitudinală, adîncă
(fig. 8/4 ) . l\formîntul datează , după inventar, din sec. IV î.e.n.
JJ!ormîntul nr. 5 a apărut la adîncimea de 1,35 m şi conţinea numai
vasul-urnă. Acesta (î
26 cm, d.max.
18 cm, d.f.
11 cm) este mode
lat cu mîna din pastă semifină, arsă incomplet, acoperită cu slip cenuşiu
bine lustruit. Gura vasului lipseşte fiind spartă din vechime, spărtura
fiind netezită. Pe zona diametrului maxim are aplicate două tortiţe ori
zontale, ovale în secţiune, între care se aflau 2 proeminenţe. Vasul este
similar cu unele de la Zimnicea 3 7 şi datează, probabil, din sec. IV î.e.n.
(fig. 9/1) .
Mormîntul nr. 6, descoperit la cca 100 m nord-vest de celelalte mor
minte, avea oasele încinerate aşezate direct pe fundul gropii, la cca 1,30 m
adîncime, lîngă care se afla depusă ca ofrandă o cană-oenochoe, a cărei
parte superioară lipseşte 38 • Cana (î = 18 cm - zona originală, d.max. =
l 1 cm, d.f.
10,7 cm) este modelată la roată din pastă fină, gălbuie
cărămizie cu angobă lustruită. Este decorată cu o linie orizontală la baza
gîtului, una în val pe umăr şi două perechi de linii orizontale pe corp,
toate executate cu firnis brun-maroniu. La baza gîtului are un orificiu
rotund, perforat după ardere (fig. 9/4). P. Alexandrescu datează această
oenochoe, considerînd-o produsă la Histria, la sfîrşitul sec . VI - începutul
sec. V î.e.n. 39 •
Mormîntul nr. 7, găsit la adîncimea de 1,40 m, conţinea doar urna
28 cm, d.g. = 12,5 cm, d. max. =
aşezată pe fundul gropii. Urna (î
23,5 cm, d.f.
14,5 cm) este modelată cu mina din pastă semifină, brună
în spărtură, acoperită cu slip gălbui-cărămiziu, nelustruit. Pe partea.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

34 I. B. Zeest, op. cit., p. 146, pi. 10/24 a, p. 147, pi. 1 1 /2 4 ; M. Lazarov, op. cit., tip!_
„C„ combinat cu „E".
36 G. Simion, op. cit., p. 152, fig. 5/4.
38 A. D. Alexandrescu, D acia, N . S., 24, 1980, p. 40, fig. 19/8.
87 Ibidem, p. 34, 37-38, fig. 22 /1-3.
88 N . Harţuche, F. Anastasiu, op. cit., p. 32; F. Anastasiu, op. cit., p. 45.
H P. Alexandrescu, Thraco--D acica, 1, 1976, p. 1 17.
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superioară are dungi verticale de vopsea maronie, iar la baza gîtului un
mic brîu în relief, crestat fin, ce se întinde numai pe jumătate din cil'cum
_ferinţă. Ca formă vasul imită amforele greceşti arhaice şi are analogii în

2
4

1

•
'

3

5

o

6

...
...

•
•
o

7
8

9

10

Fig. 5. Chiscani. Necropola scitică : 1 akinakes ; 2-3 ataşă şi suport
de bazin grecesc ; 4 cuţit ; 5 virf de săgeată ; 6 inel ; 7 brăţară ; 8 măr
gele ; 9--1 0 clopoţei. 1, 4, 5 fier ; 2, 3, 6, 7, 9, 10 bronz ; 8 sticlă şi
pastă sticloasă.

necropola de la Zimnicea, în morminte de sec. IV î.e.n. 40 (fig. 9/2).
Mormîntul nr. 8 reprezintă un tip deosebit de mormînt avînd puţ
de coborîre (d = 1,50 m) pînă la adîncimea de 2,50 m, cu trepte pe latura
&o A. D. Alexandrescu, op. cil„ p. 2 1-22 , fig. 18/12.

https://biblioteca-digitala.ro

ClMPIA BRAILEI IN SEC . V-III l.E.N.

l1

21

de est, coridor ( dromos) orientat est-vest (1
2 ,10 m, î
0 ,80 m) şi ca111eră
funerară dreptunghiulară (L
2 ,10 m , î
1 ,40 m, 1 = 1 ,15 m) 111 • Î n
centrul camerei, direct pe podea, erau aşezate oasele calcinate acoperite
cu fragmente ceramice dintr- o jumătate de castron ( 1 ) , un castron bitron
conic ( 2 ) şi o amford, lîngă peretele de sud şi un alt castron în colţul de nord
est ( 3 ) . Acest tip de mormînt este des întîlnit la tracii sudici 42 şi consti
tuie o dovadă a legăturilor şi inf1uenţelor dintre geţii nord- dunăreni şi
tracii sudici.
Castronul fragmentar ( 1 ) , aşezat peste oasele cremate, este mode
lat cu mina din pastă comună cu multe cioburi pisate, de culoare castanie
cenuşie.
Castron ( 2 ) (î
26 cm, d.g.
21 x 23 ,5 cm, d.max.
27 X24 ,5 cm,
d.f.
11,5 cm) modelat cu mina din pastă comună cu cioburi pisate şi
nisip, cu slip roz-gălbui în interior şi castaniu cu pete brune-cenuşii la
exterior. Pe corp are patru proeminenţe - apucători, plate şi orizontale,
dispuse în cruce, iar la partea superioară , între ele, patru butoni. Vasul
are analogii în necropolele de la Enisala 43, Bugeac 44 şi Cernica 46, în mor
minte de sec. IV î.e.n. (fig. 10/1 ) .
Castron ( 3 ) ( î
1 4 cm, d.g.
27,5 cm, d.f.
10,5 cm) modelat cu
mîna din pastă semifină cu multe cioburi pisate şi slip cenuşiu în interior
şi castaniu, cu o mare pată brună la exterior, lustruit. Pe buză şi umăr
are prinse patru tortiţe dispuse în cruce. Î şi găseşte analogii la Răcătău 4 6 ,
Zimnicea 4 7 şi Murighiol 48 , cu vase datate î n sec. I V î. e.n. (fig. 10/4 ) .
8 X 9 ,5 cm, d.max.
20 cm) mode
Amforă ( î
43,5 cm, d.g.
lată din argilă cu nisip extrem de fin şi pigmenţi de mică şi slip roşietic.
Imediat sub buză are o bandă orizontală (î
1 cm) , iar pe gît litera „M",
ambele executate cu vopsea roşie. După formă şi obiceiul însemnării cu
vopsea amfora este din Thasos şi datează din sec. IV î.e.n . , probabil chiar
din prima jumătate a l ui 49 (fig. 10/3 ) . l\Iormîntul datează, pe baza între
gului inventar, din sec. IV î.e.n.
Mormîntitl nr. 9, descoperit fortuit, a apărut la adîncimea de cca
0 ,80 m şi conţinea vasul-urnă, modelat cu mîna, distrus la descoperire şi
un opaiţ grecesc, ca ofrandă . Acesta i;o, modelat din pastă fină, omogenă,
roşie-cărămizie avea partea superioară şi pereţii, parţial, acoperiţi cu
firnis maroniu. Corpul era tronconic cu un cioc şi un orificiu de umplere.
Decorul consta dintr-un şir de triunghiuri pe margine şi o palmetă în centru.
î n centrul fundului avea imprimată litera „a" . După descriere este, pro=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

41 N. I larţuchc, F. Anastasiu, op. cit., p. 33-34.
'�

I. Vencdikov, Pulpudeva, 1, 1976, p. 56-62 .
op. cit., p. 152 , fig. 5 /9.
" M. Irimia, Pontica, 1 , 1969, p. 198, 207, fig. 4, 12 .
43 G. Simion,

" E. Mosca lu, SC IV, 2 4, 1 973, 2 , p. 2 95, fi g . 44.
48

V. Căpitanu, in Catalogul expoziţiei „Civiliza/ia geto-dacilor din bazinul Siretului"

Galaţi, 1977, nr. cat. 407.

'7 A. D. Alexandrescu, op. ci l . , p. 12-13, fig. 2 4 /16 şi 73/12.
'8 Exp. Bujor, SCIV, 7, 1956, 3 - 4 p. 2 4.7 , fig. 6.

" V. Canarache, Importul amforelor ştampilate la Istria, Bucureşti, 1957, p. 5; M. Laza
op. cit., p. 174, apropiat de tipul „C".
ao Astăzi piesa nu se mai află ln colecţiile Muzeului Brăilei. Descrierea s-a făcut dupA
N. Harţucbe, F. Anastasiu, op. cit., p. 34.

Tov,
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babil, din secolele IV - III î.e.n. F. Anastasiu menţionează şi 2 vîrfuri de
săgeţi de bronz cu trei muchii, aruncate la descoperire 51•
Mormîntul nr. 10, descoperit, tot fortuit, aproape de mormîntuL
nr. 6 , consta din urnă şi două vase depuse ca ofrandă.

2

3

4
5

6

7

8

l>'f.� fj
G

9

Fig. 6. Fragmente ceramice modelate cu mina (1-6) şi la roată (7:._9, .: ·
1 Baldovineşti ; 2, 4-9 Brăiliţa ; 3 Spiru Haret.
.

20 cm, d.g.
12,5 cm, d.f.
11 ,5 cm) este mode.._
Borcanul-urnă (î
lat· cu mîna din pastă comună cu multe cioburi pisate şi slip· gălbui-cenuşiu ·
cu pete mari brune în partea superioară. Pe gît are un şir orizontal de ·
=

=

61 F. Anastasiu, op. cit., p. 53.
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impresiuni executate cu unghia, întrerupt de patru proeminenţe, aşezate în
cruce (fig. 10/2 ) . Are analogii în necropolele de la Enisala 52, Bugeac s a,
Cernica 54, Murighiol 55 şi Pivdennoe 56• Este un tip de vas specific îndeo
sebi zonei pontice.
B orcan depus ca ofrandă ( î = 38 cm, d.g. = 20 cm, d.max. = 30 cm,
d.f. = 14, 5 cm) modelat cu mîna din pastă comună cu cioburi pisate,
acoperită cu slip de culoare gălbuie cu pete cenuşii. Este ornamentat pe
gît cu un brîu în relief alveolat, întrerupt de patru butoni tronconici, de
la care pornesc, oblic, pînă aproape de fund, patru ghirlande alveolate
(fig. 10/6 ) . Borcane similare s-au descoperit la Enisala 57 şi l\Iurighiol 58 •
Strachină ( î = 11 cm, d.g. = 25 cm, d.f. = 11 cm) modelată la roată
din pastă fină , omogenă , cu mică măruntă, acoperită cu slip cenuşiu bine
lustruit. Fundul este inelar şi perforat la mijloc (d. orificiu = 0,1 cm) .
Pe umăr are două toarte aplicate, aşezate orizontal şi rotunde în secţiune
(fig. 10/:> ) . Strachina imită forme ele lekane greceşti. Piese similare s-au
descoperit la : Enisala 59, l\Iurighiol 60 şi Zimnicea 6 1 , datate în sec . IV î.e.n.
A vîncl în vedere cele trei vase, mormîntul datează din sec. IV î.e.n.
Jform î n tnl nr. 11, aflat la adîncimea de 1 ,10 cm, cuprinde o cană
grecească folosită ca urrn1, acoperită cu un fund de vas modelat cu mîna
din pastă comună.
Cana-urnă (î = 20 cm, d.max. = 18 cm, d.f. = 9 cm) este mode
lată la roată din pastă fină, omogenă, cărămizie, cu slip fin cărămiziu,
avînd pereţii foarte subţiri (4 mm). Pe corp are o bandă orizontală for
mată din două linii incizate. Gura, gîtul şi toarta lipsesc, fiind sparte din
antichitate (fig. 9/5 ) . Cana datează din sec. IV î.e.n., poate chiar din
prima lui jumătate 62•
Deci, la Brăiliţa a fost o necropolă plană în care ritul funerar folo
sit este exclusiv incineraţia. Oasele incinerate au fost depuse în urne (8
cazuri) aşezate pe fundul gropii, fără nici o amenajare specială ( cutii sau
grămezi de piatră), iar în două morminte M 6 şi M 8 - direct pe fundul
gropii ( camerei funerare la ultimul) . în trei morminte (M 1 , M 4 , M 11)
urnele erau acoperite cu vase fragmentare. Î n total, în cele 11 morminte
s-au descoperit 21 de vase, din care 14 sînt getice, iar 7 greceşti. în
cinci morminte nu era decît urna, iar în celelalte se aflau cîte un vas de
ofrandă (3 morminte) , 2 vase de ofrandă (2 morminte) şi 3 vase de
ofrandă (M 8). Nu se manifestă vreo preferinţă pentru vreun tip de vas
ca urnă sau ofrandă, existînd castroane, căni, borcane, vase bitronconice
în ambele categorii. Din cele 4 amfore, 2 sînt folosite ca urne şi 2 ca
ofrandă. Din cele 14 vase getice, 12 sînt modelate cu mîna şi numai 2
la roată (1 castron şi 1 cană). Două din cele 14 vase getice imită forme
52 S. Gavrilă, Peuce, 2, 1 9 7 1 , p. 1 75, fig. 7 / d.
53 M. Irimia, op. cit., p. 205, fig. 10.
5 4 E. Moscalu, o p . cit., p. 2 94, fig. 3/2 şi 6/1.
5 5 Exp. Bujor, o p . cit., p. 246, fig. 3.
5s A. G. Salnikov, MASP. 1966, p. 2 1 4, fig. 1 6 /7.
57 S. Gavrilă, Thraco-Dacica, 1, 1 976, p. 149, fig. 3/6.
5s Exp. Bujor, op. cit., p. 246, fig. 4.
68 S. Gavrilă, Peuce, 2, p. 1 0 1 , fig. 2 3 /6.
eo Exp. Bujor, Dacia, N. S., 2, 1958, p. 1 33, pi. 5/2 .
el A. D. Alexandrescu, op. cit., p. 2 4, fig. 33/2, 32 .
•1 P. Alexandrescu, Histria, IV, Bucureşti, 1978, p. 1 0 1 , nr. 600, 661, 667.
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greceşti : amforă , modelată cu mîna (M. 7) şi lekane, modelată cu roata
(M. 10 ) .
tn ceea ce priveşte încadrarea cronologică a necropolei de l a Brăiliţa,
analiza materialului arheologic ne arată că ea se întinde pe parcursul
sec. IV î.e.n., eventual începutul sec. III î.e.n. Limita sa superioară este

2

3

6

5

.

Fig. 7. Ceramică getică (1-4) şi grecească (5-6) 1 , 4 Spiru Haret ;
2, 3, 5, 6 B răiliţa.

reprezentată de M. 6,M. 8 şi M. 11. Cana-oenochoe din M . 6 ridică o problemă.
specială, fără a se putea da o rezolvare certă. P. Alexandrescu datează
această piesă în j ur de 500 î . e.n. 63, iar cum în mormînt nu s-a mai găsit
nici o altă piesă, încadrarea lui prezintă dificultăţi. Noi credem că el,
deşi oarecum excentric, se încadrează necropolei ( Ungă el s-a găsit M. 10care aparţine cert sec. IV î.e.n. ) , cu toate că păstrarea acestui vas, chiar
••

I dem, Thraco-Dacica, 1 , p. 1 17.
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de lux, timp de circa un secol este un fenomen ex cepţional. Evident nu
putem exclude şi datarea lui în sec. V î.e.n., după cum propune P. Alexan
drescu. M. 8 , avînd în vedere forma amforei greceşti, şi l\L 11, după forma
cănii greceşti, datează, probabil din prima jumăta��e a secolului IV î.e.n.
Celelalte morminte ( excepţie M. 9
al cărui inventar nu se mai păstrează)
datează, pe baza inventarului funerar, din sec. IV î .e.n. , eventual începu
tul sec. III î.e.n.
Ceramica din necropola de la Brăiliţa îşi găseşte numeroase analogii
în necropolele de la Bugeac, Enisala, l\Iurighiol şi Z imnicea, chiar dacă
piesele nu sînt întotdeauna identice. Trebuie ţinut seama însă de faptul că
uşoarele diferenţieri se datorează faptului că ele s int modelate cu mîna.
După noile datări propuse de P. Alexandrescu 64 pentru Enisala, Muri
ghiol, Bugeac , acestea aparţin sec . IV î.e.n., orizont cronologic în care
trebuie încadrată şi necropola de la Brăiliţa.
Î n zona de la nord de Vadul Catagaţei, în apropiere de aşezarea şi
necropola getică, s-a descoperit, întîmplător, în 1962 , şi o drahmă his
triană de argint din sec. IV î.e.n. 65•
-

Chiscani 6 6
Combinatul de celuloză şi hîrt ie.
Î n 1958 -1959, în timpul săpăturilor pentru fundarea construcţiilor
de aici, s-au descoperit numeroase morminte de inhumaţie, fiind aproape
în t otalitate distruse cu această ocazie. Î n singurul mormînt cercetat siste
matic, scheletul se afla întins pe spate, cu braţele pe lingă corp, avînd
capul spre vest şi picioarele la est. La coapsa stîng:l. avea 33 de vîrfuri
de săgeţi cu trei muchii, majoritatea fără spin ( la unele se mai păstra şi
o parte din tij a de lemn) aşezate cu vîrful în jos, iar în spatele craniului
o jumătate de bovideu avînd între coaste un cuţit de fier cu minerul din
două plăsele de os (fig. 5 /4 ) . Din inventarul altui mormînt, recuperat
-aproape complet, se remarcă prezenţa unei plăci de gresie ( rîşniţă) aflată
pe pieptul înhumatului peste care 8-au aşezat două vase greceşti, un b ol
şi un kantharos şi trei vă8cioare modelate cu mîna. Î n alt mormînt, aflat
la cca 300 m vest de uzina electrică, în mantaua unui turnul - deci îumor
mîntare secundară - , 8-a găsit un 8chelet omenesc împreună cu fragmente
dintr-un vas greces(· clin bronz - probabil bazin. Tot aici s-au mai găsit
şi trei fragmente ceramice modelate la roată, de culoare cenuşie.
Necropola cuprindea peste 30 de morminte, o parte aflîndu- se într-o
zonă centrală, iar restul repartizat pe nuclee ( cîte 4 ·-5 morminte) , dis
tanţate unele de altde 67. Toate erau de inhumaţie şi plane, cu excepţia
celui înmormîntat H L'CUndar în mantaua tumulului, Olar care, după cum
vom vedea, aparţinP altei epoci. Inventarul recuperat cuprinde diverse
J>iese din ceramicft , metal, sticlă şi chihlimbar. Deoarece, cu o excepţie,
piesele n-au fost descoperite prin cercetări sistematice, le vom prezenta
pe categorii , în funcţ i e de materialul din care au fost confecţionate.
Ceramica cuprinde atît importuri greceşti, cît şi vase modelate cu
mîna.
-

Ibidem, p. 1 1 8-1 1 9, 12 1-122 .
81 B. Mitrea, StCI, 7, 1965, p. 163, nr. 36 ; N. Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selec
tiv, nr. 459.
88 I dem, BrăiliJa, p. 52-57, pi. 65-7 1 , F. Anastasiu, op. cit„ p. 5 3-56. Cercetări de
F. Anastasiu şi R. Florescu.
87 N. Harţuche, F. Anastasiu, op. cit„ p. 52.
81
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Amforă ( î
51 cm, d.g.
6,9 cm, d.max.
21 cm) modelată din
pastă fină, cu mică, gălbuie, cu angobă cărămizie-gălbuie (fig. 4 /4 ) . Are
numeroase analogii în piesele descoperite la Koukos, în atelierul unui
=

=

=

2

3

5
F i g. 8. Necropola getică de la Brăiliţa : 1 , 3 Ml ; 2 M2 :
4, 5 M4. 1-2 amfore din Thasos şi Heracleea Pontică ; 3-- 5
vase getice.

olar datat după 340 î .e.n. 68, precum şi în nordul Dobrogei (prima j umă
tate a sec. IV î .e.n.) 69, la Jurilovca ( sec. IV î.e.n.) 70, Malcoci (350 -300
î.e.n. ) 71 , Poiana ( sec . IV î.e.n.) 7 2 • Pe baza formei şi analogiilor amfora
datează din sec . IV î .e.n. , mai probabil din a doua lui jumătate.
68 Y. Garlan, BCH, Suppl., 5, 1 979, p. 22 7 , fig. 2 5 .

.

s 9 V. H. Bauman, Peuce,
70 Ibidem, p. 37, pi. 3 /7.

4, p. 33, fig. 1 /3 .

71 Ibidem,
n

p. 4 1 , pi. 7 /2 .
V. Pârvan, A R M S I , 36, 1 9 1 3, p. 1 00-102 , fig. 6 �i pi. 4/2 .
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Kantharos (î
8,3 cm, d.g.
8 ,5 cm) modelat din pastă fină,
omogenă, cu firnis măsliniu. Are numeroase analogii în piesele descoperite
atît în Agora atheniană, datate între 350 -325 î.e.n. 73, cît şi în ţară la
Enisala ( sec. IV î.e.n.) 74, Satu-Nou ( în jur de 350 î.e.n.) 75, l\[urighiol
(35 0 - 325 î.e.n.) 7 6 , Zimnicea ( a doua jumătate a sec. IV î.e.n.) 77• Deci,
kantharosul, de producţie attică, se datează, cel mai probabil, între
350 -325 î.e.n. (fig. 4/6 ) . S-a mai descoperit şi un picior de kantharos,
decorat cu palmete în interior, ce acoperea gura unui văscior modelat cu
mîna. Este de acelaşi tip cu piesa menţionată anterior.
B ol ( î
5 ,1 cm, d.g.
9 ,4 cm, d.f.
6 ,2 cm) modelat din pastă
foarte fină, omogenă, castanie, cu firnis negru-măsliniu. Fundul inelar şi
reliefat, este albiat la bază. Piese identice s-au descoperit atît în Agora
atheniană, datate între 350 -325 î.e.n. 78, cît şi la Enisala 79, într-un mor
mînt datat de P. Alexandrescu între 375 şi 350 î.e.n. 80 şi Cernavodă
(350 -300 î.e.n.) 81• Bolul, de producţie attică, datează, cel mai probabil,
dintre 350 -325 î.e.n. (fig. 4/.5 ) .
Trei borcane miniaturale : a ) î
6 , 7 cm, b) î
7 ,2 cm, c ) î
8 cm,
modelate cu mîna din pastă grosieră cu multe cioburi pisate, arse la găl
bui şi cărămiziu, cu slip cenuşiu-gălbui. Vasul „a" are buza perfora tă
(fig. 4/1 - 3 ) . Reamintim că în mormîntul din mantaua tumulului s-au
găsit şi trei fragmente dintr-un vas de mari dimensiuni lucrat la roată
din pastă cenuşie.
� otăm şi prezenţa a 4 fusaiole bitronconice, una fiind decorată la
cele două capete cu cîte 4 linii incizate, radiale .
34,5 cm, L.mîner
10 cm, L. lamă
6 cm)
Arme. Akinakes ( L
cu mînerul scurt, terminat într- o bară mică transversală, şi lama lucrată
din două foi prin forjare. Teaca era din lemn, deoarece pe ambele părţi se
observă urme de lemn, îmbibate cu oxid de fier. Acest tip de pumnal
aparţine sec. IV î.e.n. 82 (fig. 5/1 ) .
Cuţit d e fier (L
12,4 cm) avînd minerul format din două plăsele
de os unite prin cinci nituri, lama fiind uşor curbată, triunghiulară în sec
ţiune ( fig. 5 /4 ) 83•
Din bronz, pe lingă cele 33 de vîrfuri menţionate s-au mai descoperit
cîteva săgeţi, de acpla::;i tip, înglobate într-un bulgăre de fier oxidat 84•
Vîrfurile de săgeţi de aeest tip sînt specifice sec. IV î.e.n. 85• Vîrf de săgeată
din fier (L
9 cm, 1. tub
6 cm) avînd vîrful şi tubul conice (fig. 5/5 ) .
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7 3 B. A . Sparkcs, I . . Takolt, 11/akc and plain poltcry, Thc Athcnian Agora, 12 , 1970,
p. 286, nr. 698-709, fig. 7. pi. 2 !J . i n ckoscbi nr. 709.
74 S. Gavrilă, Thra rn - D a c i c a , 1, p. 1 53, fig. 6/17.
75 B. Mitrea, C . l'rl' d a . ;>.;. A. Anghclcscu, Materiale, 7 , p. 285, fig. 3 /4, datat de P. Alex
andrescu, Histria, I \', p. 8!J, n r . 575.
70 Exp. Bujor, op. cil., l' · 249, fig. 1 0 ; P. Alexandrescu, op. cit ., nr. 576, pl. 65.
77 A. D. Alcxandrl' s c u , Of!. cil., p. 32 , fig. 68/6.
78 B. A. Sparkcs, L. Tako l l . op. cil., p. 2 96, nr. 839, pl. 33/839.
79 S. Gavrilă, Pcun, 2 . p. 1 1 1-115, fig. 2 9/7.
60 P. Alexandrescu, Thraco-Dacica, 1, p. 120.
8 1 M. Irimia, Pontica, 6, 1 973, p. 17, pi. 4/3, 1 5 /6.
8 2 A. I . Meliukova, 1'ooru:'e11ic Skifov, Moscova, 1964, pl. 18/2.
83 B. !\'!. Mozolcvski, Tollsla Mogl!i/a, Kiev, 1 979, p. 123, fig. 8-- 1 1 .
84 Inform aţie F. Anastasiu.
8 5 Piesele nu se mai află acum în colecţiile Muzeului Brăilei. Descrierea lor s-a făcut
după N. Harţuchc, F. Anastasiu, op. cit., p. 52 , pl. 67. Cele trei piese ilustrate slnt de un tip
încadrat in sec. IY 1.c.n., A. I. Mcliukova, op . cil., pl. 8--9 .

-
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Obiecte de podoabă. Exceptînd o brăţară şi un inel, care sînt de argint„
toate celelalte piese de podoabă din metal sînt de bronz. Ele constau din
două fibule din bronz locale 8 6 , inele de bronz, din care unul are capetele

2

5
I,

Fig. 9. Necropola getică de la Brăiliţa : 1 M5 ; 2 M7 ; 3 M3 ;
4 M6 ; 5 1\1 1 1 . 1-2 vase getice ; 3 amforă din Thasos ; 4-5
ocnochoe şi cană din Histria.

terminate în cîte două spirale (fig. 5 /6) , brăţări simple şi spira.lice, din
care una are extremităţile în formă de capete de şarpe 8 7 (fig. 5/7), oglindă
circulară ( d
14 cm) prevăzută cu două orificii pentru fixarea mîneruluL
=

86 N. Harţuche, F. Anastasiu, op. cit . , pi. 66.
8 7 B.M. Mozolevski, op. cil., p. 140, fig. 123/1 1-12, 25 şi p. 142, fig. 126/6-9 inelele·

şi p. 142, fig. 126/11 - brăţări simple. A. M. Mandlestan, M IA, 136, 1966, pi. 54/8, 9, 15
şi pi. 55/4, prezintă brăţări cu capetele terminate in formă de cap de şarpe şi decor incizat
in rest.
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Colier format din 30 de mărgele din sticlă, din c are 24 sînt sferice
aplatizate, transparente, albastre şi verzi, iar 6 sînt în formă de amfore,
transparente (fig. 5 /8 ) . Din alte morminte provin 4 mărgele sferice, tur
tite, din pastă de sticlă albastră avînd încrustaţii în „ochi" sau linii ondu
late, de culoare albă sau galbenă (fig. 5/8 ) . Dintr-un alt mormînt provin
6 perle de chihlimbar, 5 de formă tubulară, perforate în partpa superioară,
iar una discoidală, aplatizată , perforată la mijloc 88•
Î n mormîntul din mantaua tumulului, lîngă schelet , s-a aflat şi un
bazin greces13 de bronz distrus de lucrători, recuperîndu-se numai frag
mente din el. Buza era plată, pereţii subţiri, iar suportul, detaşabil, inelar,
p1·evăzut cu trei picioruşe scurte , dreptunghiulare în secţiune, cu baza
pktă (fig. 5 /3 ) . Toarta recuperată este formată. dintt·-un inel oval cu două
nervuri profilate, rotund în secţiune şi o ataşă aproa,pe ovală, cu decor
în formă de palmetă (fig. 5/2 ) . O piesă identică, probabil, ca formă şi o
ataşă de acest tip s-au descoperit în regiunile nord-pontice, în morminte
scitice şi datează din sec. V î.e.n. 89• Din alte morminte provin doi clo
poţei de bronz, unul (î
3 ,;î cm) de formă tronconică, cu marginea plată
şi cu limba dintr-o plăcuţă ovală cu un orificiu central şi unul lateral, şi
altul (î
1 , 8 cm) de formă conică prevăzut în partea superioară cu o
urechiuşă (fig. 5/9 -10) 90.
Avînd în vedere piesele greceşti de import - necropola se datează
în a doua jumătate a sec. IV î.e.n., mai probabil în al treilea sfert de veac
(350 -325 î.e.n. ). Mormîntul din turnul, pe baza piesei greceşti, datează
din sec. V î.e.n., deci nu face parte din necropola plană .
Ţinînd cont de ritul de înmormîntare (înhumaţia), de ritualul unor
morminte cercetate (placă de gresie cu vase pe pieptul înhumatului şi la
altul <>uţit de fier împlîntat între coastele bovideului depus ca ofrandă) 91
şi de ansamblul inventarului, necropola de aici a aparţinut unei populaţii
scitice, probabil sedentarizate.
=

=

Cireşu 92• Pe o popină, în timpul cercetărilor arheulogice, s-au desco
pelit trei piese scitice de bronz, două reprezentînd capete de cerbi, pro
babil vîrfuri de baldachin, iar a treia, fragmentară, greu de identificat
(fig. 3 /1 ) . Datarea tîrzie, în sec. IV î .e.n., a celor două piese în formă
de capete de cerbi rezultă din modul de redare a coarnelor, stilizat, prin
trei volute cu găuri, ce sugerează ramurile coarndor 93 •
88 l\ l ărgclelc de aceste tipuri sînt frecvente în mormintele sciticc nord-pontice. Ex. B.
M. Mozolevski, op. cil„ p. 125, fig. 108. p. 1 40-14 1 , fig. 123/2-9 şi fig. 12 4 .
8 9 N . A . Onaiko, Arheologija SSSH, Dl-2 7, 1 966, nr. 2 13, p i . 2 5 /77, o piesă identică,
probabil,ca formă cu cca de la Chiscani, avind însă reprezentat pc aplic:! un personaj, de la
Peseanoe (rcg. Cerkasy). Este considerată ca import mediteranean şi datată in sec. V t.c.n.
La p. 65, nr. 2 66, pi. 17 /7 şi pi. 2 5 /48 există o aplică de la Volkovcy (reg. Sumy), cu un
desen identic cu al piesei de la Chiscani, datată tot în sec. V l.e.n. Un bazin identic, tot din
sec. V î.c.n„ în Treasures o( Ancienl JHacedonia, Salonic, 1 979, nr. 337.
90 B. N. Grakov, M IA, 1 15, 1 !162 , fig. 1 1 /1-4 ; B. M. Mozolcvski, op. cit„ p. 1 17,
fig. 101 /1-2 .
91 Pentru acest mod de asociere a ofrandei de carne cu un cu ţit curb, atit ln grupul
scitic din Transilvania, cit şi la sciţii nord-pontici, vezi V. Vasiliev, Sargcţia, 10, 1973, p. 2 8 ,
3 0 ş i nota 1 8 .
9 2 V. Sîrbu, lstros, 1 , 1980, p. 27, fig. 5 /3 .
93 N. I . C lenova, M IA, 1 15, 1962 , p . 2 0 1 , pi. 3 , piesă descoperită la Krasnoiarsk ş1 pie
sele de la p. 2 02 , pi. 4 /12, 20, din stepa Ordos ; A. P. Umanski, SA, 2, 1 970, p. 172 , fig. 3/2 .
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Dudeseu (corn. Zăvoaia). Î n 1979, cu ocazia unor lucrări de canali
zare - lîngă sediul S.M.T. - s-au descoperit, fortuit, 2 -3 morminte
getice de incineraţie 94 . Î ntr-unul, urna era o amforă grecească culcată
pe o parte, cu gura spre est şi fundul la vest, avînd înăuntru oasele incine
rate şi cenuşă. Î n apropierea amforei se găsea şi o fusaiolă. La cca 2 m
de amforă, spre vest, s-a descoperit o groapă cu conturul rotunjit în care
se aflau bucăţi de pămînt ars (vatră '? ) , oase şi cenuşă. Tot în aceeaşi
zonă, într-o altă groapă, s-au găsit două vase greceşti, un askos şi un
lekythos. Î mpreună cu aceste piese s-au recoltat şi fragmente ceramice,
din pastă comună, decorate cu brîuri alveolate şi butoni.
Amfora (î = 71 cm, d.g. = 12 cm) este modelată din pastă fină,
gălhuie-cărămizie, cu angobă gălbuie . Are ştampile dreptunghiulare
(L
2 ,5 cm, 1 = 1 ,4 cm) , pe toarte, prost imprimate şi greu lizibile
(fig. 11/5 ) . Piese similare s-au descoperit la Pietroiu 9 5 • După pastă şi
formă provine din Rhodos şi SC' datează la începutul sec. III î.e.n. 9 6 •
Askos ( î = 1 1 , L = 22 cm, 1 = 17,5 cm) modelat la roată din pastă
fină, omogenă, cu mici pigmenţi de mică, de culoare cărlmizie şi angobă
gălbuie. Toartele sînt scurte, ovale în secţiune şi au o canelură longitudi
nală. Pe partea superioară, păstrează urmele unor cercuri concentrice
executate cu vopsea castanie. Cu aceeaşi vopsea s-a trasat şi o linie pe
canelura toartei (o toartă a fost ruptă la descoperire) (fig. 11/4 ) . Vasul
are analogii la Chirnogi 9 7 şi Mahmudia 9 8, datate în sec. III î.e.n.
J,ekythos (î = 18,7 cm, d. max. = 11 cm, d.f. = 6 cm) modelat la
roată din pastă fină, cu nisip mărunt şi pigmenţi de mică, cu angobă găl
buie. Toarta (ruptă la descoperire) era prinsă de umăr şi sub buză. Are
gura, gîtul şi umărul acoperite cu vopsea maronie (fig. 11/3 ) .Piese similare
s-au descoperit la Histria 99 şi Zimnicea 1 00 , datate în sec. III î.e.n.
Avînd în vedere ritul de înmormîntare - incineraţia, cît şi prezenţa
unor fragmente de vase getice, considerăm că aici s-au descoperit morminte
getiP.e din sec. III î.e.n. , probabil din prima lui jumătate.
Gănni (corn. G('rn('nelC'). Î n 1971 cu ocazia săpării unui canal de
irigaţie s-a tăiat un turnul în care s-a aflat un mormînt de înhumaţie
împreună cu scheletele mai multor cai. Din inventarul funerar, distrus şi
împrăştiat, s-au recuperat următoarele piese : coif de bronz, .1 aplici din
bronz cu pojghiţă de argint, zăbale şi psalii din fier, 2 clopoţei şi o verigă
de bronz cu nodozităţi, 3 mărgele de sticlă cu protuberanţe şi încrustaţii
în „ochi" cu alb şi galben, colţi de mistreţ perforaţi, plăcuţe din foiţă
de argint, vîrf de săgeată 1 01 • Coiful are forma unei calote hemisferice,
cu vizieră oblică, apărătoare pentru ceafă şi două obrăzare rabatabile. De
o parte şi de alta a calotei, în dreptul tîmplelor, pornesc două volute cu
=

94
95
96
relor din
97
96
99

N. Harţuchc, Istros, 1 , 1 980, p. 318-319.

C. Muşcţeanu, N. Conovici, A. Atanasiu, op. cil., p. 181-182 , nr. 31-33, pi. 5/3-6.
V. Grace, Hespcria, 32 , 1963, 3, p. 323, fig. 1-9, unde prezintă cronologia amfoRhodos Intre 325-225 i.e.n.
M. Turcu, op. cil., pi. 42 /1.
I. Oberliinder-Tirnoveanu, op. cil., p. 60, pi. 4/8.
P. Alexandrescu, Histria, II, p. 231-232, pi. 8/4.
1oo A. D. Alexandrescu, op. cil., fig. 72 /3, 6.
1o1 N . Harţuche, F. Anastasiu, Catalogul selectiv . . . ,' p. 19-20, nr. cat. 384-386 ;
N . Harţuche, in Catalogul expoziţiei „Civiliza/ia geto-dacilor din bazinul Siretului", 1977, pi.
1 1 , nr. cat. 96-1 10 ; I dem, Istros, 1, 1980, p. 320.

https://biblioteca-digitala.ro

31

CIMPIA BRAILEI lN SEC. v-m LE.N.

21

capetele deschise ce se unesc, în unghi, în dreptul frunţii 1 02 • E ste iucrat
din foaie de bronz, prin ciocănire ( fig. 2/1 ) . Patru aplici, clin metal comun
argintat, au forma unor rozete ce cuprind capetele a trei cai dispuse în

t,� .:.

:: .

. .; ·�; ��-� .
2

4

5
Fig. 1(J. N ecropola

getică de la Brăiliţa : 1, 3, 4, M8 ; 2, 5, 6, \'.
i l 10.
1-2, 4-6 vase getice ; 3 amforă din Thasos.

vîrtej . În centru sînt cercuri concentrice, iar coll.ma cailor redată prin haşuri
fin gravate (fig. 2 /2 ) 1 0 3 • De asemenea, mai există o aplică de .formă drep
tunghiulară ce reprezintă doar un cap ele animal 104 •
102
103

104

N. Harţuche, F. Anastasiu, op. cit., n r . cat.
Ibidem, nr. cat. 385.
N . Harţuche, op. cit., pi. 7.

384.
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Coifuri de bronz de felul celui de la Găvani, de producţie attică,
sînt răspîndite la diverse populaţii : sciţi, traci, illiri1°5• Exemplarul de la
Găvani îşi are analogii apropiate în coifurile descoperite la Kamenka
(reg. Zaporoje) 1 0 6 şi Bubuia ( sudul B asarabiei) 1 07, ambele în contexte
scitice. Aplicele de tipurile m enţionate cunosc iarăşi o largă răspîndire
dar originea scitică pare a fi certă 1 08 • D ealtfel, şi celelalte piese îşi au ana
logii în special în lumea scitică nord-pontică 109 , iar unele şi la geţi 110 •
J\lormîntul a aparţinut unui membru de vază al aristrocraţiei şi
datează din sec. IV î.e.n. Fiind descoperit fortuit şi nefiind încă publicat
în detaliu, atribuirea lui etnică şi datarea, în cadrul sec. IV î.e.n., rămîn
probleme deschise, deşi majoritatea inventarului are analogii în zona
nord-pontică.
Gf' menele (punctul „:Muchra lui Bnbr n") m. De pe terasa înaltă a
Buzăului s-au adunat fragmente cera mice getice modelate cu mina, din
pastă comună, decorate cu brîuri alveolate, ce par să indice existenţa
unei aşezări <lin secolele IV - III î.e.n.
Rîmnicelu (la vest de cimitir) 11 2 • Pe terasa Buzăului se găsesc frag
mente ceramice getice modelate cu mîna aparţinînd, probabil, seco
lelor IV - III î.e.n.
Scărlăteşti 11 3 (corn. Cireşu) . Pe partea stingă a şoselei Cireşu- Scărlă
teşti, pe botul de terasă de la intrarea în sat, se găsesc fragmente cera
mice getice modelate cu mîna datînd din secolele IV -III î.e.n.
Scorţaru -Vechi (corn. Tudor Vladimirescu). Î n 1899, cu ocazia
construirii unei şosele, în mantaua unui turnul s-a descoperit un schelet
lingă care s-a găsit un cazan scitic de bronz publicat de V. Pârvan 114• Caza
nul ( î = 0,625 m, î. corp =0,430 m, î.toarte = 0,065 m, d = 0,6.50 m, grosi
mea pereţilor =0,007 m) este de formă hemisferică şi se sprijină pe trei pi
cioare cu terminaţii zoomorfe. Pe buză are 6 toarte verticale zoomorfe,
foarte stilizate, probabil capride, iar pe corp mai are alte 2 toarte, prinse
orizontal, de formă bicilindrică în secţiune. Pe corp este decorat cu o
195 E. V. C crnenco, Skifsky dospeh, Kiev, 1968.
100 N. A . Onaiko, Arheologija SSSR, Dl-2 7, 1970, p. 100, nr. 393, pi. 1 3 /3 a, b, (foto)
şi pi. 45/393 a, b, (desen), datat ln sec. IV i.e.n.
107 E. V. C ernenco, op. cit., p. 89, fig. 47. Piesa are in plus un fel de creastă.
168 In acest sens argumente sint, pc de-o parte, numărul mare de aplici găsite ln kurga
nele nord-pontice, iar, pe de alta, faptul că in nordul Mării Negre ele apar lncă din epoca
�citică arhaică pc cind ln lumea tracică apariţia lor e mai tirzie, de regulă sec. IV 1.e.n. Pentru
răspindirea lor la geto-daci vezi D. Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969 ; D. Berclu, FI.
Preda, Actes du I I-e Congr�s International de Thracologie, 1 , Bucureşti, 1980, p. 372-382 .
108 Pentru zăbale şi psalii de acest tip vezi V. A. Ilinskaia, Skifskie drevnosti, Kiev, 1973,
p . 47, 52 , fig. 2 /4 şi B. �I. Mozolevski, op. cit., p. 40, 1 13, fig. 2 4, 97 (prima jumătate a sec.
IV 1.e.n.). O verigă de bronz similară la A. I. Meliukova, Skifija i frakiskij mir, Moscova,
1 \1 79, P• 22 1 , fig. 47/16. Pentru colţii de mistreţi, folosiţi ln salbe, V. A. Ilinskaia, Ski(y dne
provskogo lesoslepnogo /e11oberezja, Kiev, 1968, pi. 2 7 /44-47. Pentru mărgelele cu nodozităţi şi
tnscrustaţii ln „ochi", V. A . Ilinskaia, op. cit., pi. 40/2, 5-7 (piese de la Volkovcy-Niprul
mijlociu).
uo Pentru exemplificare vezi marea necropolă de la Zimnicea, la A. D. Alexandrescu,
op. cit., p. 95-1 1 4, fig. 44-66.
w N. Harţuche, op. cit., p. 1 9 ; I dem, Istros, 1 , 1980, p. 320.
112 Ibidem, p. 2 7.
ua Piese aduse de colegul L. Mihăilescu pentru care li mulţumim.
lH V. Pârvan, Getica, p. 9-1 1 , fig. 1 /2 , pi. 1 /1-2.
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linie în relief, în zig-zag, ce face 5 volute ce pornesc de la baza corpuiii,
marcată de o linie orizontală în relief, pînă aproape de gură (fig. 3 /2 ) .
C a formă el s e apropie d e cazanul scitic descoperit l a Castelu ( j udeţul

2

3

4

Fig. 11. Importuri greceşti : 1-2 Spiru Haret ; 3-5 D u descu ; 6 Berteştii
de Jos. 1-2 amfore de tip Soloha I ; 3 lechytos, 4 askos, 5 amforă din
R hodos ; 6 hidri e miniaturală.

Constanţa) datat în sec. V î.e.n. 115 şi mai puţin de cel de la Iacobeni 
Dîngeni datat în secolele VI - - V î.e.n. 1 1 6 • Deci, şi cazanul de la Scorţaru
Vechi datează din sec . V î.e.n.
115 A . Aricescu, SCIV, 1 6 , 1 965,

116

3 ·- c. 2728

S. Raţă, ArhMold,

4,

3, p. 565-570.
1 966, p. 531-533.

46
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Sihleanu (corn. Scorţaru Nou) 117 • Î n punctul „Muchea" se găsesc
fragmente ceramice getice modelate cu mîna, aparţinînd, secolelor IV -III
î.e.n. Tot de aici provin şi cîteva vîrfuri de săgeţi cu trei muchii ce datează
din sec. IV î . e.n. n s .
Sil iştea 119 ( la cca. 2 km est de sat, pe terasă) . S-au recoltat frag
mente ceramice getice de castroane şi borcane din pastă poroasă şi deco
rate cu brîuri în relief alveolate, de oale din pastă semifină, toate modelate
cu mîna, şi un fragment atipic modelat la roată din pastă cenuşie fină.
Fragmentele de amfore (3 toarte şi 10 fragmente) provin din Thaso:s şi
din unele centre pontice. Se menţionează şi o ştampilă cu inscripţia
„Thaims".
Spiru Haret (corn. Berteştii de Jos). în 1965 , în incinta sediului
C .A.P . , s-au descoperit fortuit două amfore greceşti întregi şi fragmente
ceramice getice. Î n 1966 s-a întreprins o săpătură de control aici descope
rindu-se, pe lîngă ceramică getică (fig. 6 /3 ; 1/1 , 4 ) şi fragmente de amfore
greceşti, şi o locuinţă-bordei, o vatră de foc, 3 gropi „menajere" şi o groapă
considerată de cult 1 20 . Groapa bordeiului, distrusă în cea mai mare parte
de o groapă pentru siloz, avea adîncimea de 1 ,20 m şi era prevăzută
cu do uă trepte şi cotlonită în partea inferioară. Î n alt colţ al gropii silo
zului, la adîncimea de 1 ,15 m, s-a descoperit o vatră de foc înclinată spre
vest, de formă rectangulară, cu suprafaţă bine făţuită avînd baza formată
dintr-un rînd de cioburi getice lucrate cu mîna. O groapă în formă de clo
pot, adîncă de 1 ,15 m şi cu diametrul bazei de 1,50 m, avea pe fund un
schelat de cerb şi a fost considerată drept gropă rituală. Gropile „mena
jere" cilindrice conţiheau fragmente ceramice şi oase de animale.
Ceramica getică este modelată atît cu mîna, cît şi la roată. Din
prima categorie fac parte vasele de mari dimensiuni şi borcanele, orna
mentate cu linii Rimple orizontale ( fig. 6 /3 ) şi brîuri în relief alveolate, cît
şi un capac, fragmentar, discoidal, plat, decorat pe margine cu un şir
de incizii adînci şi 4 caneluri adînci, dispuse în cruce. Ceramica mode
lată pe roată, destul de numeroasă, cuprinde căni, castroane, cupe din
pastă fină cenuşie, lustruite, şi borcane şi căni (urcioare' ) din pastă găl
buie-portocalie fină, omogenă, arsă oxidant. Menţionăm, de asemenea,
cîteva greutăţi de pescuit, din ceramică, de formă conică sau tronconică prismatică.
Ca importuri, în afarJ, de cele două amfore întregi, aici s-au mai
descoperit : 9 toarte neştampilate ( 8 pontice şi una de Cos), 5 picioare,
probabil pontice şi cca 35 fragmente de corp, provenind de la 6 - 8 amfore.
în total, numărul exemplarelor este de 8 -10 şi, cu o excepţie, toate pro
vin din centre pontice, dar greu de individualizat datorită stării fragmen
tare ( excepţie cele 2 exemplare întregi) . Î n continuare vom prezenta cele
două exemplare întregi descoperite fortuit.
Amforă (î = 69 cm, d.g. = 8, 9 cm, d . max. 36 = cm, d.f. = 5 ,3 cm}
din pastă nisipoasă, cărămizie-roşietică, cu angobă cărămizie-gălbuie.
117 N. Harţuche, Zilele culturii

, p. 2 9 ; Idem, Ist ros, 1, 1980, p. 332 .
118 A. I. Meliukova, Vooru:fenie ski(ov, pi. 8-9 ; piese colectate de la suprafaţă.
119 N. Harţuche, Zilele culturii
, p. 2 4 .
120 Ibidem, p. 30 ; F. Anastasiu, op. cit., p. 42--44.
. . .

. . .
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Toartele, ovale în secţiune, au impresiuni digitale la bază. La baza gîtu
lui are o linie incizată (fig. 11/1 ) . După formă aparţine tipului Soloha I
şi datează din sec. IV î.e.n. 121
62 cm, d.g.
9 cm, d.max.
42 cm) modelată din
Amforă (î
pastă fină, cărămizie, cu angobă roz-gă�buie. După formă, aparţine tipului
Soloha I şi se datează în sec. IV î.e.n. 122 (fig. 11/2 ) .
.
=

·

=

=

2

4

3

Fig. 12.

Grădiştea. Morminte scitice : 1 , 4 M6 ; 2, 5 M 10 (suprapus de un mor
mînt sarmatic) ; 3 M 1 5 .

Pe baza importurilor greceşti şi a ceramicii getice aşezarea de la
Spiru-Haret se datează din secolele IV - III î .e.n.
Se menţionează şi o monedă histriană de argint descoperită · Ia cca
:200 m de aşezarea getică 123 .
121 I. B. Zeest. op. cil„ p. 1 5 1-152 , pi. 1 5-- 1 6.
Ibidem, pi. 14/32 a .
1 2 3 N. Harţuche, Istros, 1 , 1 980, p. 334.
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Unirea 1 24 • La cca 1 km vest de sat, în 1971 , cu ocazia săpării unui
canal de irigaţie s-a distrus un turnul ce conţinea un mormînt de înhuma··
ţie, aflat la 2 m sub baza movilei, avînd scheletul orientat cu capul spre
vest şi picioarele la est. Din inventar s-au recuperat : 47 vîrfuri de săgeţi
din bronz cu trei muchii, fără spin, aşezate la şoldul stîng (fig. 3 /3 ) , o
placă de gresie aşezată pe pieptul înhumatului şi o cute de gresie. Mai
existau şi două vase ceramice dar au fost distruse şi aruncate Judecind
după ritul înhumaţiei şi tipul de săgeţi este un mormînt de luptător scit
datînd din sec. IV î.e.n. 1 25
J.işcoteanea (corn. Bordei Verde) 1 2 6 • Î n movila din baltă, în timpul
săpăturilor arheologice, s-a descoperit şi un mormînt de înhumaţie cu
capul spre vest şi picioarele la est, al cărui inventar funerar consta din :
1 vîrfuri de săgeţi de bronz cu trei muchii, fără spin, aşezate la şoldul
stîng, un pumnal de tip akinakes şi un vîrf de lance în partea dreaptă.
Mormîntul, de luptător scit, datează, după tipul vîrfurilor de săgeţi ş1 al
pumnalului, din sec. IV î.e.n. 1 2 7 •
Tiehileşti 1 2 8 • î n grădinile de pe marginea terasei se găsesc fragmente
ceramice getice din pastă comună, modelate cu mîna şi ornamentate cu
brîuri în relief şi proeminenţe, datînd probabil din secolele IV - III î.e.n.
.

•

Grădiştea. Cu ocazia unor lucrări de hidroamelioraţii a fost afectată
o popină situată pe malul drept al rîului Buzău, înainte de intrarea în
localitate, Ungă şoseaua Brăila -Rîmnicu-Sărat. Prin intervenţia Muzeu
lui Brăilei a fost cercetată cca jumătate din popină, în care s-au mai descoperit 20 morminte de înhumaţie din diferite epoci, printre care şi 3 mor
minte scitice 1 29 •
l\I. 6 (fig. 12/1 ) . Scheletul ( L
1 ,42 m) era în poziţie întinsă, aşezat
pe spate, cu capul spre vest şi picioarele la est, cu privirea uşor întoarsă
spre sud. Mîinile se aflau întinse pe lîngă corp. Păstra urme de ocru pe
oase. Ca ofrandă avea deasupra capului, spre dreapta, o parte dintr-un
bovideu ( picioare, coaste) . Inventarul funerar era format dintr-o fusaiolă
de plumb, aşezată la tîmpla dreaptă, un cuţit din fier lîngă antebraţul
drept şi 4 vîrfuri de săgeţi din bronz piramidale, cu trei muchii, fără spin
(3 cu aripioare şi fără tub şi una cu tub scurt ; fig. 12/4 ) , aşezate la şoldul
stîng.
M. 10 (fig. 12/2 ) . Scheletul ( L
1 ,50 m) era în poziţie întinsă, aşezat
pe spate cu capul spre vest şi picioarele la est. Mina dreaptă era aşezată
pe lîngă corp, iar cea stingă adusă pe piept, picioarele fiind uşor depăr
tate. Ca ofrandă avea, în dreapta capului, citeva oase de animal, pro
babil bovideu. Din inventarul funerar s-au mai păstrat numai 3 vîrfuri
de săgeţi din bronz piramidale, cu trei muchii ( două cu tub foarte scurt
şi una fără tub, foarte mică), restul fiind distrus cînd s-a săpat M. 9
( sarmatic) (fig. 12/5 ) .
=

=

·

1 24 N. Harţuchc, F. Anastasiu, op. cit., p. 19, nr. cat. 397.
12& A. I. Meliukova, op. cit., pi. 8-9.
12e N. Harţuche, Materiale, 1 4 , 1 980, p. 66.

121 A. I. Meliukova, op. cit., pi. 8-9 şi 8/12.
Piese aduse de Gh. Marin.
129 Din colectivul de cercetare au făcut parte, pe lingă subsemnatul, N . Harţuchc şi
F. Anastasiu. Vezi şi N. Hartuche, Istros, 1 , 1 980, p. 322.
12e
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.M. rn (fig. 12/3 ) . SchdPtul (L
1 ,t)li m) era în poziţie întinsă, aşezat
pe spate, cu capul spre vest şi picioarele la est, avîncl mina dreaptă arcuită,
iar cea stîng-ă, îndoită şi aşezată pe abdomen. Picioarele erau uşor rhircite
şi înclinate spre dreapta. Inventarul funerar consta dintr-o cute plată, o
cute fragmentară , cu secţiune pătrată, ambele din gresie, şi un euţit din
fier, aşezat oblic, sub antebraţul drept.
Gropile mormintelor erau de formă aproape ovală , iar adîncimea,
probabilă, de cca 1,40 -1,60 m la l\l. 6 şi M. 10 şi de cca 1 m la M. 1 5 .
Avînd î n vedere ritul funerar ( înhumaţia) , unele elemente d e ritual
( ofrandă de bovideu, orientarea V -E, vîrfuri de săgeţi la şoldul stîng), cît
şi unele piese de inventar consideră,m că cele trei morminte aparţ.in popula
ţiei scitice. Cronologic, pe baza tipului de vîrfuri de săgt'ţi, M. 6 şi M. 10
se încadrează în sec . IV î.e.n., epocă căreia, probabil, îi aparţine şi l\l.15 .
=

*

Din prezentarea descoperirilor a reieşit faptul că singurele aşezări
getice datate cert în sec. IV î.e.n. sînt numai Brăiliţa şi Spiru Haret.
.Materialul arheologic recoltat din celelalte aşezări, în <'xclusivitate frag
mente ceramice, deseori puţine şi din cercetări de suprafaţă, nepermiţînd
o datare mai restrînsă. De aceea ele au fost încadrate, în genere, în s"'co
lele IV - III î.e.n. Doar la Bră.iliţa şi Spiru Haret s-au întreprins săpături
arheologice, dar, şi în aceste cazuri reamintim că aşezările au fost în
cea mai mare parte distruse. Inventarul lor, exceptînd ceramica, este
extrem de sărac, lipsind piese de podoabă, armamentul, uneltele, mone
dele etc. , explicaţia, parţială, fiind şi lipsa săpăturilor arheologice.
De asemenea, nu se pot face precizări privind locuinţele s�w alte
amenajări, deoarece nu s-au descoperit decît două resturi de locuinţe
( Brăiliţa şi Spiru Haret) şi 4 gropi ( Spiru Haret) . Toate acestea sînt
aşezări deschise pe terasele rîurilor în care n-au fost descoperite urme de
fortificare.
Trebuie să menţionăm prezenţa, aproape fără, excepţie, a importu
rilor greceşti, îndeosebi amfore. De remarcat în acest sens aşezarea de
la Brăiliţa, unde amforele greceşti provin din centre variate : Thasos,
Rhodos, Heracleea Pontică, Sinope, Soloha, Knidos şi alte centre pontice
neidentificate.
Avînd în vedere poziţia ei favorabilă, pe malul Dunării şi la un vad
de trecere, se poate considera că Brăiliţa a reprezentat un centru de difu
zare a amforelor greceşti în nordul Bărăganului şi sudul :Moldovei.
În ceea ce priveşte necropolele şi mormintele izolate se observă
existenţa a două rituri : incineraţia şi inhumaţia, nicăieri nefiind găsite
împreună . Noi atribuim mormintele de incineraţie geţilor, iar cele de inhu
maţie sciţilor, atît pe baza ritului şi ritualului, cît şi inventarului desco
perit. Incineraţia, ritul funerar specific geţilor 1 30, este întotdeauna aso
ciată cu ceramica getică, eventual importuri greceşti, şi este întîlnită pe
tot parcursul secolelor IV - III î.e.n. Toate sînt numai morminte plane.
În sprijinul atribuirii mormintelor de inhumaţie 8Ciţilor, pe lîngă
ritul, ritualul funerar şi inventarul mormintelor vin �i unele izova re seri se.
Acolo unde observaţiile au permis, s-a văzut că sehektele erau întinse
130 D. Protasl',

Riturile {1111erare lu daci şi <Iaco-romani,
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pe spate, cu mîinile pe lîngă corp, orientate cu capul spre vest şi picioarele
la est. S-au putut observa şi elemente de ritual : ofrandă de bovideu cu
cuţit între coaste (Chiscani şi Grădiştea) sau plăci de gresie, cu vase pe
ele, aşezate pe pieptul înhumaţilor ( Chiscani, Unirea) . De asemenea, pre
zenţa vîrfurilor de săgeţi la şoldul strîng, locul tolbei, este specifică popula
ţiilor scitice ( Chiscani, Lişcoteanca, Unirea, Grădiştea) . Menţionăm şi
prezenţa cazanului scitic de cult de la Scorţaru Vechi.
Inventarul lor este, în genere, de origine nord-pontică : pumnale
de tip akinakes,· vîrfuri de săgeţi, piese z oomorfe etc. Desigur, este bine
ştiut că numai descoperirea unor piese izolate de factură scitică nu pre
supune neapărat şi prezenţa unei populaţii scitice, ele putînd fi şi impor
turi. D ar atunci cînd ele apar compact, asociate cu elemente de rit şi ritual
specifice populaţiei scitice nord-pontice, interpretarea lor în acest sens
ni se pare necesară . Piesele greceşti din mormintele scitice ajută la înca
drări cronologice mai fine.
Dacă privim repartizarea pe hartă (fig. 1 ) a mormintelor de înhu
maţie observăm că ele se înşiră, de la nord spre sud, într- o zonă rela
tiv apropiată de Dunăre. Mormintele scitice sînt de trei tipuri : a tumulare (Berteştii de Jos, Unirea) b - înmormîntări secundare în man
taua tumulilor ( Chiscani, Scoarţaru Vechi ; la Lişcoteanca, Grdidiştea
popinele au forma unor tumuli) şi c - plane ( necropola de la Chiscani) .
Se observă că atunci cînd este cîte un singur mormînt el este întotdeauna
tumular ( ca mormînt principal) , iar în cazul necropolei de la Chiscani
toate cele peste 30 de morminte au fost plane.
Cronologic, ele se încadrează în sec. V î.e.n. ( Scorţaru Vechi şi
Chisea.ni - mormîntul din mantaua tumulului) şi în sec. IV î.e.n. toate
celelalte. Î n stadiul actual de cercetare, deşi n-o putem afirma cu abso
lută certitudine, cronologia descoperirilor din zona discutată justifică
atribuirea maj orităţ,ii acestor vestigii ultimului val scitic care, sub condu
cerea lui Atheas, trece apoi în sudul Dunării. Dupil, înfrîngerea grea sufe
rită în 339 î . e.n. din partea lui Filip al II-lea rămăşiţele acestui grup, ates
tate prin izvoare literare 131 şi numismatice 132, se sting treptat în zona
dintre Dunăre şi �larea Neagră.
Astfel, descoperirile din zona Brăilei susţin părerile lui Vl. Iliescu şi
V . Yasiliev, după care ultimul val scitic, atestat istoric, pătrunde în Dobro
gea în timpul lui Atheas 133. Deplasarea sciţilor în sudul Dunării s-a dato
rat, probabil, şi presiunii exercitate de geţi a căror prezenţă numeroasă
este documentată în această zonă de la sfîrşitul sec. IV î.e.n. - începutul
sec . III î.e.n., iar sub aspect politic, puţin mai tîrziu, este menţionată
puternica uniune de triburi din Cîmpia R onu\nă condusă de Dromichaites 134.
�
Izvoarele scrise notează prezenţa sciţilor la Dunărea de Jos în seco
lele VI - IV î.e.n. cu ocazia conflictelor pe care aceştia le au cu pPrşii, odri131 VI. Iliescu, Pontica, 2, 1969, p. 189-197 ; I dem, Cercetlst, 3, l!l72, p. 59-64, unde
analizează citeva din ştirile referitoare la prezenţa sciţilor in Dobrogra in cursul seco
lului IV i.e.n.
132 V. Canarache, SCIV, 1, 1 950, p. 213-257.
13 3 VI. Iliescu, op. cit. , passim ; V. Vasiliev, Scilii agatlrşi, p. 140.
1 34 Diodor din Sicilia, Bibi. Hist., 2 1 , 12, 2, Strabon, Geografia, 7, 38.
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şii şi macedonenii : 514 /513 î.e.n . , expediţia lui Darius, cca 496 î.e.n., în
legătură cu fuga lui Miltiades din Chersones la Atena, cca 460 -450 î.e.n.
cînd are loc incidentul dintre Scyles şi Octamasades 135, 339 î.e.n. , cînd
are loc conflictul dintre Atheas şi Filip al II-lea, cca 326 î .e.n. , expediţia
lui Zopyrion 136, etc. De asemenea, atunci cînd Herodot enumeră apele
existente la Dunărea de Jos deseori face referiri la prezenţa sciţilor aici 137•
Reanalizarea descoperirilor arheologice din C' împia Brăilei a permis
emiterea unor noi concluzii privind dezvoltarea istorică a acestei zone
în secolele V -III î.e.n. Prin redatarea importurilor greceşti şi pe baza
analogiilor pentru piesele getice şi scitice s-au propus noi încad:r-<lri cronolo
gice pentru majoritatea aşezărilor, necropolelor şi mormintelor descoperite
aici. S-a putut demonstra că aşezarea şi necropola de la Brăiliţa sînt numai
parţial contemporane : necropola datează, mai ales, din sec. IV î.e.n. pe
cînd aşezarea de la mijlocul sec. IV î.e.n. pînă la începutul sec . II î .e.n.
Pe baza interpretării descoperirilor arheologice, coroborate cu izvoa
rele antice, s-a putut deduce că în această perioadă există aici două popu
laţii diferite : sciţi 138 şi geţi. Deocamdată, dovezile privind relaţiile dintre
cele două populaţii sînt destul de firave : 2 fibule locale în necropola
scitică de la Chiscani, 2 vîrfuri de săgeţi din �I. 9 din necropola de la
B răiliţa şi 4 vîrfuri de săgeţi de tip scitic în zona aşezării getice de la
Siliştea. în aceste condiţii, evident, nu putem vorbi de o simbioză „scito
getică" sau de asimilarea sciţilor şi, cu atît mai puţin, de folosirea unor
concepte de „cultură scito-geto-dacică" sau „geto- scitică" flau de a atri
bui toate aceste descoperiri populaţiei autohtone getice 1 39 • Noi sîntem
de părere că în ultimul sfert al sec. IV î.e.n. populaţia scitică de aici a trecut,
probabil, în Dobrogea şi sub presiunea geţilor.
Existenţa unor lacune în cercetarea arheologică n-a permis rezolva
rea certă a unor probleme importante pe care le ridică dezvoltarea ii,;to
rică din această zonă : momentul şi cauzele dispariţiei culturii B asa.rabi,
lipsa unor descoperiri autohtone din secolele VI -V î. e.n. ( excepţie, poate
136

Herodot, 4, 93 : 6. 40 ; 4, 78-80 ; P. Alexandrescu, SCIV, 7, 1 956, 3-4 , 3 1 9-339.
Trogus Pompeius-I ustinus, Istoria lui Filip, 9, 2, 1-1 5 : 9. 3, t-:� : 20, 2, 1 6- 1 7.
13 7 „ lstrul fiind dintre fluviile Sciţiei cel dintîi dinspre Apus". „l·na din apele curgătoare de la sciţi este Tstrul" etc.
138 Problema dacă aceştia sint sciţii „autentici" sau populaţii „scitizante" nu poate
fi rezolvată in cadrul lucrării de faţă. Cert este faptul că sînt morminte ale unei populaţii
nomade, intrusive, cu rit, ritual, şi inventar funerar specific sciţilor nord-pontici şi deosebite
de cele ale geţilor. Pentru problema în discuţie vezi D. Popescu, SCIV, 9, 1 958, 1 , p. 9-39
şi V. Vasiliev, Sciţii agalirşi
, p. 10-18, unde autorii discută şi opiniile din istoriografia străină.
Pentru arta scitică de pc teritoriul României, vezi VI. Dumitrescu, .4 rla preistorică în Româ
n i a, Bucureşti, 1 977, p. 454-472 ; I dem, SCIVA, 32, 1 98 1 , 1 , p. 1 6 1-165. (recenzia lucrării
lui V. Vasilicv, Sci/ii agalirşi
). Autorul este de acord cu o prezenţă scitică efectivă pe teri
toriul R omâniei şi nu punctul de vedere care explică influenţele iraniene numai prin conlac
telr cu sciţii nord-pontici sau cu lumea persană prin filieră scitică. Pentru o prezenţii scitică
efectivă în această zonă se pronunţă şi Alex. Vulpe, op. cil . , p. 195. Pentru opinii diferite
privind problema scitică, vezi şi ultima poziţie adoptată de E. l\Ioscalu, Thraco-Dacica, 2,
1 98 1 , p. 23-36. Notăm că văscioarele de la Chiscani, modelate cu mina, sint cert scitice
fiindcă au fost descoperite împreună cu vase greceşti de secolul IV î.e.n. şi ln mormînt
cu ritual specific sciţilor, deci nu pot fi atribuite şi sarmaţilor, cum propune E. Moscalu,
op. cil„ p. 35.
1 39 N. Harţuche, F. Anastasiu, Brăili/a, p. 55-57 ; idem. Catalogul selectiv
p. 1 9 ,
197-199 ; N . Harţuche, Zilele culturii
, 1 970, p. 16 ; F. Anastasiu, Zilele culturii, 1 970,
p. 53. N . Harţuchc, Istros, 1, 1980, p. 303, 307, 337.
136
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M. 6 de la Brăiiliţa) , natura exactă a raporturilor dintre geţi şi sciţi în seco
lele V - III î.e.n., cît şi a unor aspecte speciale ale civilizaţiei getice din
secolele IV -III î.e.n. - tipul locuinţelor, ocupaţiile etc. pentru care docu
mentaţia arheologică este destul de săracă.
Î n concluzie, în actualul stadiu de cercetare situaţia din zona Brăilei
prezintă următoarele trăsături :
1 . Dispariţia culturii Basarabi are loc la sfîrşitul sec. VII - înce
putul sec . VI î.e.n., probabil sub presiunea şi incursiunile sciţilor nord
pontici deşi, deocamdată , nu avem descoperiri scitice din această perioadă
( sec. VI î.e.n. ) ; astfel de descoperiri există însă în alte zone ale spaţiului
extracarpatic.
2 . Lipsa unor vestigii arheologice autohtone din secolele VI -V î.e.n.,
prezente în zonele din jur (Vrancea, nordul Dobrogei etc . ) , probabil şi
datorită unei cercetări arheologice lacunare.
3 . Prezenţa unei populaţii scitice nomade în secolele V -IV î.e.n.
i;; i chiar sedentarizate în a doua j umătate a sec . IV î. e.n. (Chiscani) .
4 . l.iocuire getică î n secolele I V - III î.e.n., documentată prin variate
categorii de monumente : aşezări, necropole, morminte izolate etc.
5 . Existenţa unor importuri greceşti, îndeosebi amfore, în aproape
toate descoperirile arheologice din secolele V - III î.e.n.
Sperlm ca cercetările viitoare să, aducă noi contribuţii la cunoaşterea
acestei epoci din Cîmpia Brăilei*.

LA PL AINB D E B R Ă I LA AUX V - III" SIE CLES AV. N.E.

D E COUVERT:ES A R CHE OLOGIQUES
ET I"N"TERPR E TATIOXS HI STORIQUBS
H E SCME

Dans cette etude l'auteur presente toutes Ies decouvertes archeolo
giques dans la zone de Brăila aux ve - lile siecles av.n.e. On y constate la
presence de deux populations d'origine differente : Ies Getes et les Scythes.
La population scythique nomade est attestee dans cette zone aux V -IVe
siecles av.n.e. par des tombes d' inhumation ayant le rite, le rituel et l'in
ventaire funeraire specifiques a cette population dans les regions nord
pontiques, aussi que par des sources antiques ecrites. Yeril la fin du IVe
siecle av.n.e. la population scythique nomade partira vers d'autres zones,
probablement en Dobroudja, a cause de la pression exercee par les Getes,
dont l'importance demographique et politique croît durant cette periode.
La population autochtone geto-dace est attestee le long des IV - Ilie
siecles av.n.e. par differentes categories de decouvertes : etablissements,
necropoles, tombes d'incineration avec un inventaire archeologique typique
pour toute son aire d'habitation.
• Doresc să aduc, şi pc această calc,
multumirilc melc cercetătorului Mircea Babeş,
pentru pre liosul ajutor acordat ln clarificarea unor probl eme ridicate de acest studiu.
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Pour le moment, les preuves archeoiogiques concernant Ies relations
eta.blies entre Ies deux populations sont tres faibles : il y en a seulement
quelques pieces importees reciproquement.
On y remarque aussi les nombreuses et variees importations grec
ques - surtout des amphores - presentes dans presque toutes les decou
vertes getes ou scythiques, des preuves pour Ies relations etroites entre les
communautes humaines de cette zone et le monde grec.
EXPL ICATION DES F I GlJRES
Fig. 1 . Decouvcrtes archeologiques dans la zone de Brăila aux V- I l ie siecles
av. n.e.
Fig. 2. Găvani, 1 casque en bronze ; 2 applique argentee.
Fig. 3. Pieces scythiques. 1 Cireşu, pointcs de baldaquin ; 2 Scor\aru vechi, chaudron
de culte ; 3 Unirea, pointes de fleches.
Fig. 4. Chiscani. La necropole scythiquc : 1-3 vases scythiques : 4 amphorc thasienne ;
5 bol attique ; 6 kantharos attiquc.
Fig. 5. Chiscani. La necropole scythique : 1 poignnrd akinakes ; 2 anse de basin gre c .;
3 support de basin ; 4 couteau ; 5 pointe d e fleche e n fer ; 6 anneau ; 7 bracelet ; 8 perles
en pâtc vilr�e ; 9--- 1 0 pctites clochcs.
Fig. 6. Fragmcnts ceramiques getes travailles â la main (1-6) ct a la roue (7-9). 1
Baldovineşti ; 2,4-9 Brăiliţa ; 3 Spiru Haret.
Fig. 7. Ceramiquc getc ( 1-4) et grecquc (5--6) : 1, 4 Spiru Haret ; 2, 3, 5, 6 Brăiliţa.
Fig. 8. La necropole gete de Brăiliţa : 1 , 3 M1 ; 2 M2 ; 4, 5 l\14. 1 ,2 amphores grecques ;
3-5 vases getes.
Fig. 9. La necropole gCtc de Brăiliţa : 1 M5 ; 2 M7 ; 3 l\13 ; 4 M6 ; 5 Ml 1 ; 1-2 vascs getes ;
3 amphore de Thasos ; 4 oenochoe ; 5 cruche grecque.
Fig. 10. La necropole gCte de Brăili ţa ; 1, 3, 4 M8 ; 2, 5, 6 !\110. 1-2, 4-6 vases
getes ; 3 nmphorc de Thasos.
Fig. 1 1 . Importations grecques : 1-2 Spiru Haret. Amphores de Soloha : 3-5 Dudcscu
(lechytos, askos, amphore de Rhodos) ; 6 Berteştii de Jos. Hydria en miniature.
Fig. 12. Grădiştea. Tombes scythiques ; 1, 4 l\16 ; 2, 5 M10 ; 3 l\115 ;
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