GH. BICHIR
SARiVIAŢII LA DUNAREA DE JOS
IN LuMINA ULTIMELOR CERCETARI
Dacă p înă nu de mult studierea pătrunderii sarm aţi lor la Dunărea
de jos, numai pe baza izvoarelor literare şi a unor descoperiri de obiecte
izolate, adesea greşit datate şi atribuite etnic, era dificilă, astăzi, graţie
descoperirilor arheologice, antichităţile sarmate sint bine cunoscute, fapt
ce limitează domeniul ipotezelor şi permite să se aprecieze just rolul jucat
de sal'n1aţi Ia Dunărea de jos 1.
Studi erea şi publicarea antichităţilor sarmate în România a început
destul de tirziu. Este meritul prof. I. Nestor de a fi făcut prima încercare de sinteză as upra sarmaţilor din România, în tr-o vreme cînd aproape
întregul n1aterial era inedit 2, Au Ul'n1at apoi o serie de studii, publicate
de S. Morintz J, Gh. Bichir " Gh. Diaconu ·1 şi alţi cercetători G, în care
t Vezi Gh. Bichir, Sal'maţii şi pătrund erea lor la Dunărea de Jos, in Pe'uce,
II , 197t. p. lJ5-145.
:t Ce. Is toria României, I, 1960, p. 6il-G82; iclcm, în Raports IT, AntiC/uite,
X/ a Congres l ntel'national.. .• Goteborg-Stockholm-Upp sa la, 1960, p. 130.
3 Vezi Dacia, N. S.) II I, 1959, p. 451-471; idem, în Dacia, N. S., IV, 1960.
p. 553-560; ic1cm (in col ab. cu B . Ionescu), în scrv, 19, 1968, 1, p. 96, 101-103,
109-111 şi 116.
Ij Vezi
se/v. xn. 1961, 2, p. 262-271; idem, în SC1V, 16, 1965. 4, p . 691/)92; ic!cm, în ...-Hti, lIL Hnma, lD66. p. 78: idem, in Dacia, N. S., XI. 1967, p. 315220; ic!cm, în SCIV. 20. 1969. 2. p . 22J-236 ; idem, În P eucc, IT, 1971, p . 135-145;
id cm, în Actes du VIIle Congres Internatio nal des sciellces Prehistol'iq·ucs et
Protonistoriqttcs. f. Rapports genc raux, Bcogracl, 1971, p. 275-285.
a Vezi, SCI V, XIV , 196:1, 2. p. 323-343: idem, 'Tirgşol' Necropola din
secolel e 1Il-IV c.n.. Bu cureşti, 1965, p. 19- 29.
fi D inu V. Rosetti. in Genn.allla, J8. 193-1. 3. p. 208-209; Eug:. Zaharia. în
Matc riale VI, p. 897-901 ; I. T. DI'agomh', în Materialc, III, p . 300-30 1 şi i\Jateriale, V, p . 476-480; iclem, în Revista Muzeelor . .-1" 1965. p. 363-36-1: Al. Andl'onic, în SCIV, XIV, 1963, 2. p. 347- :360 : N. Zaharia, În Material e, VI. p. 20-~1 ;
idem (in coIab. cu Em . Zaharia), în Materiale, VIII. p. 601-605; iclC'm (In colab.
cu M. P e trcscu-Dimbovita şi Em . Zaharia), Aş czări din Moldova ... , Bucureşti, 1$)70,
p . 6~-71; 1. Ioni1. ă in AM, II-III, 1964, p. 311-:128; E. DOl"nel". Dacii şi sarmaţii
d i n secolele lI-lfI e.n., in vestul României, in Apulum, IX. 197 1. p . 681-601.
idcm, Urmc ale C1lltw'i-i materia lc dacice pe teritoriul arădean, Ar ad, tOG8. p . 20- :;:;.
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s-a pus accentul pe cunoaşterea şi datarea culturii lnateriale sarmatice,
scoţîndu-se in evidenţă raporturile dintre sarmaţi şi populaţia autohtonă
daca -carpi că.

Cu toate aceste contribuţii valoroase, studierea antichităţilol' sarmate
din România este îngreuiată de fa.ptul că majoritatea materialelor sînt
încă inedite. Totuşi, graţie an1abilităţii cercetătorilor care au făcut asemenea descoperiri 1) am putut vedea aproape întregul lnaterial, aşa încît
l1e putem permite să tragem concluzii cu privire la sarn1aţii pătrunşi la
Dunărea de jos.
Prezenţa sarmaţilor pe teritoriul României este atestată de morminte, descoperite fie întîmplător, fie în urma unOr cercetări sistematice,
Nu se cunosc aşezări apariinînd acestor n1igratori: în schimb s-au
descoperit materiale sarmatice în aşezări aparţinînd dacilor liberi şi
carpilor.
Pînă în prezent s-au identiIicat morminte sarmatice în circa 119
puncte (pl. 1), situate atit in zona extracarpatică (Moldova, Muntenia şi
Dobrogea), cît şi în cîmpia din vestul ţării (Cl'işana şi Banat). Nu s-au
descoperit morminte sarn1atice în Transilvania) Oltenia S şi vestul Munten iei, zona care a fost cu prinsă în tre limesul a1utan şi cel transalutan.
Notăm că aproape peste tot sarmaţii au preferat zonele de stepă şi ra r
de tot au pătruns în regiunile cu teren accidentat de la marginea cîrn ...
piei (Iveşti, Poieneşti).
Mormintele sarmatice apar izolat (Mitoc, Vaslui, Focşani, Sendreni,
Dric1u etc.) sau in grupuri mici, de două (Cetatea Veche, G1ăvăn eştii Vechi)
pînEl la 13 morminte cum este cazul la Tru şeşti unde s-a săpat întreg
cimitiruL Ra r de tot numărul n1ormintelor este mai mare şi în această
situ aţie se află numai trei necropole: Tîrguşor (25 morminte), Probota
(22 morminte) şi Poieneşti (23 morminte)!J. Desigur că în unele locuri
numărul mormintelor a putut fi mai mare deoarece o serie au fost
distruse cu ocazia diverselor lu crări, fără ca specialişti i să le poată înregistra. Totuşi. ţinînd seama şi de aceste distrugeri, cît şi de faptul că
mt peste tot s-au făcut cercetări exhaustive, constatăm că pe teritoriul
României nu poate fi vorba de n1arl necropole sarmaiice de genul celor
cunoscute în U.R.S.S., la est de Nipru şi în special în zona dintre Don
şi. Ural. Din acest punct de vedere, situaţia din România se aseamăn ă
cu cea din sud-vestul Uniunii Sovietice, în special cu regiunea dintre
Prut şi Nistl'u. Lucrul este explicabil, deoarece avem de-a face cu aceeaşi
i Ţinem să mulţumim în mod deoseb it cercetătorilor S. Morintz, N. şi Em.
Zaharia, Cl'. PoH, E. Dorn el', N. Anghclescu ş i N. Chidioşan. Mulţumim de asemeneiJ , prof. 1. Nestor şi E"ug. Zaharia care ne-au permis să consultăm jurnalul
ele săp ături, p lanurUc, şi să vedem o parte din matcdalelc de la Ploieşti-Triaj.
S Mormintul de la Vădastra şi tezaurul ele la Coşovcni (datat in jurul anului 400 e.n.), sînt hunice şi nu alanice. CL Gh. Bichir şi Eug. Popescu, în Studii
şi. comunicări, Pî teşti, 1968, p. 96.
J MOl'minlel e de i nhumaţic de la Poiencşli sînl considcl'ale de 1. I o niţă
ş i V. Ursache, carpice (SCJV, 19, ]968, 2, p. 224). Pentru ab·îbuirea lor sal'ma~
iilOl', vezi Gh. Bichir, SCJV, 20, 1969, 2, p, 228-236.
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ramură sarma.tică. pătrunsă

cam în aceeaşi. vrenle şi practicînd aceleaşi
ritualuri funerare. In plus şi în sud-vestul Uniunii Soviet ice şi pe teritoriul României. sarmaţii au venit în contact nemijlocit cu populaţii
de origine traco-dacică.
Pătrunşi la Dunărea de jos. sCll"matii pierd într-o nlăsură considerabilă caracterele primordiale ale ceremonialului funerar şi cultura lor
nlalerială, capătă o coloratură specifică acestei regiuni sub influenţa
pop ulatiei autohtone daco-c3.rpice şi a contactului cu civilizaţia romană.
Aşa se explică faptul că pe teritoriul României nu se cunoaşte nici un
nl0rm în t cu turnul, 1n schimb, sint relativ frecvente înmormîntările
secundare in tumuli mai vechi, apartinind în special epocii de tranzi ţi e
de la neolitic la epoca bronzului (grupul mormintelor cu ocru) : Măgura
Jilavei, Smeieni, Hagieni, Brăiliţa, Valea Lupului, GIăvăneşt i i Vechi, Larga
Jijia, Şuletea, Brîlad-Prodana, Tecuci. Şendreni, Largu (in dune de nisip)
şi Histria, necropola t.unlulară din epoca elenistico - romană.
Tot sarmaţilor apal'ţin şi înmormîntările secundare din tumulul
nr. ~ de la Ploieşti-Triaj lIl, considerate de alţi cercetători ca aparţi nînd
culturi i Sintana de Mureş-Cerneahov şi datate in secolul IV e.n. I l
Pe baza matelialului descoperit (ceramică şi o fi bulă de bronz),
mormintele de la Ploie şt i-Triaj se datează în prima jumătate a secolului III e.n. Datarea este confirmată şi de o monedă de bronz de la
Elagabal (anii 219-220) găsită în tumulul m. 2. Menţionăm că toate în1TIormîntările secundare din tumuli (evident. cele sarmatice), cunoscute
pînă în prezent în Muntenia şi Moldova se cl.atează post anul 200, incadrindu-se în special în limitele primei jumătăţi a secolului III e.n. P robabil că sartnaţii: păirunşi in zona extracarpatică a României, domi.nată
în această vreme de carpi. n-au mai avut posibilitatea să -şi înalţe mornlinte SODlptuoS ş i au preferat să se inmormînteze în turn'uli deja existenţ.i. Este un ecou al practicilor funerare de "acasă';; pe care roxolanii
pătrunşi la Dunărea de jos nu-l nlai pot respecta.
Marea m.ajoritaie a 111ormintelor sarmatice din România sînt grupate în cimitire plane. Se întîlnesc morminte de bărba ţi, femei şi copii,
ceea ce dovedeşte că se aflau aici cu hmiliile. Majoritatea zdrobitoare
a mormintelor sarmatice din zon3 exiraearpatică a României sint orientate nord-sud (Dridu, Olteniţ2-Iordoc, Coada Lupului, Valea Mare, Căs
cioarele, Largu. Tîrgsor, Letcani. Vaslui , Valea Lupului, Holboca, Probota,
PogorăşLÎ; Unţeşti, Epureni, Dîngeni etc.), cu ll1ici oscilaţii spre est sau
vest (Tirgşor, Cri steşt i , Poieneşti, LargUl Oltenita-Fundeanu, Renie, Cioinagi M.l si M.2 etc.), în funcţie de anotimpul cînd au fost înhumaţi.
Ol'icniarea N-S este caracteristică şi etapei tîrzij a mormintelor sarn1atice de la Volga I:?, Mai rar se intilnesc schelete CLI capul spre vest Şi
,.. Siiputuri efec tuate sub conducel'ea prof. L Nestor, v e zi Haport MNA,
1942-1943, Bucureşti. 1944 , p. 56.
Il I. loniţă., in .4.\1, 1966, p. 189. ş i fig . 1 : B. Mitrca şi C. Preda. Necropo·
l ele din secolul al IV-l ea C . n în. Muntenia, BU C lll'C Şti, 1966. p. 88.
I:! Cf. K. F. Smirn ov, în VDI. J, 1948, p. :!1 5 ; idcm, În KS, 108, 19G6, p. 3436; ic1cm. in AHA. 78, p. :!41-::~7 .
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Harta dcscoperiri]()l" sarmuticc (vezi cxplicatia la pug. 171).

picioarele spre est (Ş lefă neşti. Valea Lupului. Poieneşti) şi extrem de
ra r (Ci o nagi-Balinteşti, M.3), avind orientarea SSE (capul) NNV (picioarele).
Aceeaşi oriental~e ca şi n10rmintele din cin1itirele p!ane o au şi
înmormîntările

secundare din tun1u1i.

Spre deosebire de zona extracarpatică, în cîmpia din vestul ţării
(Cri.5ana şi Banat), predomină mormintele ori entate S (capul), N (picioarele - Şim.and, Zădăreni I, Zădăreni II, Simpetru German 1, etc.), cu m ici
oscilaţi i spre est sau vest, morn1inie înLilnite în acelea şi necropole. Rar
de tot se întîlnesc schelete care au capul s pre nord sau vest (Zădăreni I) .
Orientarea S -N, cu oscila ţi i spre est sau vesl, este caracteri stică sarmaţilor iazigi din pusta ungară (Alfăld) I ~.
In ceea ce p riveşte poziţia schelet elor. notăm că cele mai multe
dintre ele erau culcate p€ spate cu picioarele în poziţie normală şi braţele întinse pe lîngă corp (pl. II/ l) sau avînd uneori unul din braţe îndoit
din cot şi aşeza t pe piept sau abdomen (Truşeşti, P ogorăşti, M.3, Cioinogi-Balint eşti, M.4). Mai rar s-au descoperi t schelete în poziţie chircită
(Olteniţa-Olada Malului , Tîrgşor (M.200), Şimand (M.4), Ştefăneşti, Pă u
leasca (pl. II/ 3) etc.). Nu lipsesc nici scheletele în poziţie " atacatoare"
(de atac) , cu un picior întins şi altul îndoit din genunchi (Jugureanu),
sau I; dansatoare", cu mîinile depă rtate de corp şi picioarele desfăcute
În aşa fel, încît descriu un romb (Ruş eţu) . ultimele două poziţii specifice
l'oxolanilor tii.
La Zimandu Nou (E. Dărner) şi Cioinagi -Balinteşti (Eug. Zaharia)
s-au descoperit morminte în care oasele erau "răvăşi te" şi chiar lipseau
păr\i din schelet. Neposedind dale suficiente nu ştim în ce măsură este
vOl'ba de reînhumare sau de un anumit ritual al ciopîrţirii cadavrului 15.
In mod obişnuit in fiecare n10rrnint era îngropat un singur individ,
dar se cunosc şi cazuri cînd s-au înmormintat două persoane (GIăvăneştii
Vechi, Ştefăneşti , Ploieşli- Triaj) , mamă şi copil sau soţ ş i soţie . L a
Hi siria în sectorul Z:h morminiul 5 conţinea trei schelete (soţ, soţie
şi copil) .
In multe morminte s-au descoperi t schelete cu cranii d eformate
artificiaU : Probota, Truşeş!i, Pogorăşti, Poieneşti, Cioinagi- Balin teşti, Focşanr şi Şendrei. în Moldova. Largu, Căl ă ra şi, Olteniţa-Pu ţul de C ără 
l11idă, Cetatea Veche (Tatina) , Spanţov, Oinac şi Tîrgşor, în Muntenia
H istria şi Constan ţa (Tomis) in Dobrogea şi Şimand in vestul ţării, în
Crişana. Cele mai multe schelete cu craniu deformat s-au descoperit
la Tî rgşor (ci rca 12 schelete), Poieneşti (n ouă schelete, două de matu ri
1

J3 Cf. M. P3I'OUC /: , in ArchHtmg, XXV, 19-1-1, p . 46-58; id cm, in ArchHung.
1944, p. 48-59 : idem, În ArchHung, XXX, 1950. p. ]30-138.
ti. Cf . pentru dC'ta liil c de rit şi ritual spccifice roxolanilor, K. F. Smimov,
in VDI, 1. 1948, p. 213-:2 19. Cercetările de la Jugureanu şi Ruşcţu au fost efectuate de Gh. Bichir.
1.> Situaţia este î ntîlni tă şi în unele necropole sarmatice d in UHSS (ef. M. L
Viazmitina, in Arheologia-Eîev. V IU, 19 5:~. p. 62, fig, 1/ 2. 3). Şi la Truşeşti cinci
morminte aveau oasele n"", văşitc. dar ~ici dCl'an jJmentele puteau fi p,'ovocate ~i
dc gangurîie de anim a le (Se] v, lV , 195 3, 1- 2. p. 28).
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PI. II. - Morminte in situ; 1, Olteniţa nescu); 4 - Jugureanu. M. 2; 3 -

Renie, M. 7 (după S. Morin tz ş i B .
M 57 (după Gh. Bichir).

Io~

Pău] easca,

ş i şapte de copii şi adolescenţi) şi Histria-necropolă plană (nouă) IB In
mod obişnuit era practicată deformarea artificială fronto-occipitală sau
cea circulal~-erectă .
In stadiul actual al cercetărilor, în România nu se cunosc morminte,
conţinînd schelete cu cranii deformate artificial, anterioare sfîrşitulu i
10:; CI. Gh. Bichir, în Dacia, N. S., X I , p. 215; Gh. Diaconu, în serv, XIV,
1963, 2. p. 325 şi D . Nicolăcscu-PlopŞOI', in St. Cercet. A1ltropol. , 6, 1969, 1, p. 19.
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FI. III. - Obiecte de inventar din mormin te ; 1, Amforă de t ip roman (Bucovcenotof); 2-5, cercei din bronz ( Păul easca); 6- 7, perle de calcedoniu (HagÎeni);
8, colier de mărgele (Păulea sca); 9, .şirag de mărgele (Ruşeţu); 10, cană cen u şi e
(Siiruleşli) .

secolului II e.l1. ; cele 111ai multe descoperiri de acest fel se datează în
prima jumătate a secolului III e.n. De altfel este ştiut că iazigii şi roxolanii timpurii n-au practicat deformarea artificială a craniului, aşa cum
au făcut roxolanii tirzii, a1anii, hunii şi alte seminţii 17.
în mod frecvent gropile mormintelor sînt strîmte şi au forma
rectangulară cu colţurile rotunjite.
La Smeieni (V. Teodorescu), Tirgşor (Gh. D iaconu) şi J ugureanu
(Gh . Bichir) s- au descoperit gropi rectangulare largi, aproape patrate,
în care scheletele au fost aşezaie in diagonală (pl. II/2), ritual funerar
specific roxolanilol'. Dar, ciiă vreme lTlOrmintele de acest tip descoperite
pe te ritoriul Uniunii Sovietice au în n10d obişnuit un inventar bogat,
cele din România au un inventar sărac. In unele morminte (Focşani,
Jugureanu) s-au găsit bucă\i de crelă . obicei de asemenea cunoscut la
roxolani.
Unele gmpi de morminte au avut trepte pe pereţii laterali (Truşeşti) sau simple praguri în colţul nord-estic, unde se aş ezau vasele
(Vaslui, Pogorăşti, NU) . La Oinac (M.77) şi la Histria, în necropola
tumulară din epoca elenistico-romană (M.XXX2) s-au descoperit mo rminte cu trepte şi nişe: unul din mormintele de la Oinac (M.42) avea
numai nişă. Morminte sarmatice cu praguri şi nişe s- au descoperit şi
în cadrul n ecro polelor de ti p Sinbna de Mureş-Cerneahov, la Spanţov
ş i Alexandru Odobescu; ele sînt bine documentate şi în necropolele
sarmatice din U.R.S.S. 18
Rar de tot ,a u apărut în ll10rminte resturi de lemn de la construcţii
mortuare (Truşeşti. două morminte şi Vlad Ţep eş, un mormint), fapt de
asemenea întilni t in lumea sarn1atică.
La Pogorăşti s-a constatat purificarea prin foc a fundului gropii,
la două morminte, ale căror schelete purtau urme de al'dere. Atit pe
schelete, cît şi sub ele s-au descoperit restu ri de cărbuni şi cenuşă 19.
Asemenea situaţii sînt întîlnite şi în unele D10rminte roxolane din suduJ
Uniunii Sovietice şi trebuiesc puse in legătură cu existenţa cultului
focului la populatia respectivă.
La Bucov-Cărămidărie , s-a identificat un cenotaf, sistem de înmormintare practicat încă din preistorie 20.
li" Părerea

lui

J.

:rvIUnchcH, 1956. p . 12),

Werner

(B citrdge ZUI"

.4rchiiologie

des AttiZa

Reiches,
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l a vest de Nipru nu se găsesc schel ete cu c l·an ii detimpul'ii de inceputul secolului V e.n., nu mai poa te fi

formate artificial, mai
susţinută (ef. S. Morint7.. in Dacia, N. S., III, p. 466; L NestOl·, Haports, Il, AntiQuite, p. l~O şi Gh . I3ichil·, în SCIV, 20, 1969 , 2, p. 230-231.
1$ CI. B. Miirea ~i C. Preda, O]). cit., p. 100-103 şi 15 1 şi N. V. Anfimov,
în MIA, 23, t951. p . 101. P entru Oinac vezi D. Berciu şi colab. in se/v, 18, 1967.
2, p. 308---310. ial' pentru Histria, d. P. Alexandrescu, in Hi stria, IT, p. 22l.
l~ Si la Valea Lilpului un schelet :tăcea pe un strat de cenuşă (cI. Matc1"iale.
III, .174). P entru Pogorăşii. ve7.i AM, H-I U, p . 314, 329-330.
~I(j Cf. G. Wilke, Ken otaphion, în Reallexilwn dcr Vorgeschichte . Vi, Berlin,
1926, p. 326 şi RE, Xl. Stuttgart, 1922. col. 171-172. Cercctăl"ilc de la t3ucov-Că
rărnîdărie au fost efectuate de Gh. Blchir.
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Inventarul mormintelor diferă de la eaz la c~z : se cunosc morminte cu inventar bogat sau sărac (pl. II/ 1- 3). iar de multe ori mormintele sîn t lipsite de inventar, atribuirea lor etnică fă cîndu-se pe baza
detali ilor de rit şi ritual.
In ventarul mormintelor constă din ceramică, obiecte de podoabă
(perl e, cercei, b răţăr i. pandantive etc.), accesorii pentru vesmin te (fibule,
calal'ăn1i). obiecte ne uz casnic (cuţite. fusaiole) ş i mai rar din arme
(s ăbii, pumnale) şi pi ese de h3.rnaşamcnt (zăbale de fier ca la Truşe., ti
ş i I veşti). lucruri bine cunoscute in mormintele sarmatice din D.R .S.S.
şi Ungaria .
Ceran1 ica este lucrată cu mina sau la roată . Ceramica lucrată cu
mîna este reprezentată de vase de ti p s~rmatic (pl. IVIl -2 , 4-6 ;
pl. V 3-5: pl. VII19 : p l. VIII4, 10, 22; pl. VIII/4; pl. X i l -2:
p1. XIV 12-3: p1. XVII9 ; pl. XVTII/ 2, 4 ; pl. XIX 3-4), car e îşi găse s c
bune analogii in t:omplexele sarn1atice din stepele nord-pontice: n e referirn în special la descoperirile di n zo n a e x tracarpati că a R omâniei, căci
cele din vestul ţării (Crişan a şi Banat) se l eagă mai strîns de materialele elin cîmpia ungară (Alfold) .
Cel'am ica dacică, lucr ată cu mîna, apare r ar in complexele sa r matice din zona extracarp ati că. ea este însă, mai des î n tîln ită, în mornlintele sarmaţi l ol' iazigi din vestul R omâni ei şi elin cîmpia unga ră (Alf old) 21.
In schimb, în m ormi ntele sarmatice di n România apare destul de
fl"ecvent ceramica daci că şi carpică lucrată la roată. Ne referim la stră
chini (Tecuci, Focşani , Oltenita-Reni e , Pogorăşti) amfol'e de ti p car pic
(Pogorăşt i) şi în special căni le şi căniţele cu o toartă (Ştefăneşti. Pogorăşt;, Leţca ni. Valea L upului (pl. IX '7), Popeşti. Vaslui, Serboteşti, Unteşti. Ep ureni (pl. VIII5), I veşti, Tecuci, Focsani. Cioinogi (pl. V1!18 . 20),
Lal'gu (pl. XIX / 1- 2). Smcieni, Căscioarele (pl. VII '5). Cetatea Veche
(Tatinal. Ploieşti - Triaj, Olteniţa-Valea Mare. Fundeanu, Coada Lupului,
Ioreloc, Ulmeni , Renie (pl. XVIII!5- 6) , Şiman d (pl. XXII3) , Săruleşti
(pl. III 10).
Cănile de tip carpic apar frecvent şi in mormintele sarmati ce din
sud-vestu l Uniun li Sovietice, zo n a dintre Pru t şi Nistru (Bocani (1'. Fă
leşti), Soldăneşti (r. R ezina), Prajila (1'. Floresti) etc.) ~".
ca şi în necropolele sarma tice din Uniunea Sovietică şi U ngarl Cl
şi in m orm intele sarmaiice d in R omânia, apare ceranlică romană (pl. Iliii :
pl. XVI/8) . dar într- o măsură mult mai mică decIt ceramica daco - carpică.
21 Vezi M. Parducz, i n ArchHung., XXV, 1941, p. 6:~-66 şi planşc l e rC''\ p C'ctivc; ielem, in A J\lora Fereflc MtLzeum Evf.:.0nyvc, I , Szegcd, 1956, p. 20-21 ;
pl. J1I8 ş i III/G-I O, 12-13; E. Darnel' , op . cit., Ara d, 1968 , p . 19-22.
:.! ~ Vezi G. B. Fedorov, jn l zvesli a - Kişin ev , 1956, p. 52, fig. 3 ş i p. 60. fig
9/ 1-4, 6-8 şi Gh. Bichil', î n se /v , 22. 1971, 2, p. 187-188. nota 62. Necl'opola de
ta Docani se dat('~l%:ă, după părerea n oastr ă , in a d oua jum ătate a sec olului II c.n .
ş i in pdma jumătatc a secolu lui II I e .n. Nu este ni mi c cat·c să poată fi clatat î".
a doua jumătatc a secolului III e.n. şi în secolul IV. F edorov da lea ză ne-cropola
in secole le ll- lV e.n . (vezi, op. cit., p. 59-65).
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Pl. I V. -

Vase cl in )TIm 'minte ; 1 - ~, Jugurcanu (M, :2): :1, Păuleasca
nuşie); 4-5, Ruşeţ u (M. 1); 6, Jugureanu (l'v1. 1).

(st r achină

ce-

~

: ~,
j

• .

1

/
PI. V . -

Obiecte din mormin te : 1
banţu,

Pfill !";lSC';J ; Z (fibli l ă de bron z) şi 4, Doro3, 5, Jugureanu.

•.•

/8

__ . J 2D

P l. VI. Obiecte descoperite În morminte ; 1-17 Ştcffincşli (c1upfi. N. Zahal"ia,
M. Pell-escu Dî m boviţa şi Em. Zaharia) : 18-20 C i o inu gi -BaHn tcşti (dupit Eug. Zaharia) .

~~-c

20

~
23
PI. VII. -

Epureni (1-5); Probota (7- 25, după N. Zaharia, M. P e trescu-Dimb ovi ţ a
~ i Em. Zaharia) ; 6, C<1scioarele (după S. Morintz).
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Pl. VIII. -

Inventmul mormîntu lui ele la Vaslui

(după

Al. Andronic).
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Pl. IX. -

Obiecte

găsite

'

î n morminte; 1-9 Valea Lupului ; 10
trescu-Dîmboviţa şi co lab.).

Tr uscşt i (d upă

M. Pe-

,,:'.~ '~ " ~:.".'\/

, !{~~t~

Pl. X. -

Cel'umi cli el in m orminte; 1-5,
( după

V15sin cş ti

S. MOJ'in!?).

(eluptt Gl'. F oit); 6-1 0,

F oc şani

,;JjA
ţL , '

\

I

-

-o

-- - -

T -

I

"l'

-

- -

-

-

- O. lJ f - "

I

--

,1

•

'"
, "C>

l

\-

=

.,

=

-'"

,
__ J __

,\_-

~

J;
<>

<os
' "1'

•

,
~

ţ,

'"

ţ;
,~

"1'

)

'~

c;

'"
- - ....... -- -

"

Pc!. XI. -

-

\"',

,,,

~
;:

--

I

\',

t
(9l

3

2

I

1

U

_L

Oi

5

'"
, -~
-

IL..--o,OJO--..J
~~

8

9

'-- -0,021

-~

Obiecte din mormîntul de la

Focşan i.

La Olteniţa-Renie, în mormîntul nr, 7, S , Morintz a descoperit
un vas de sticlă roman (pl. XVI/3), iar la Ulmeni un vas de bronz de tip
italie (pl. XVIII şi 111. XVII), Vase de tip italie, apropiate ca formă, s-au
mai descoperit la Bărboşi în România, în unele morminte sarmatice din
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4

m..

5

9 "' • •

!

PI. XlI. -

Focşani.

III ·•••e
')

-~

m Ul'mÎnt (după

şi

în alte complexe

2~ Cf. A. 1. Mcliukova, in SA , 1, ] 962, p. 199-200 ; V. P. Ş i lov, In Awnu',ltcmopu_<f, Il. l.:y.'lb mypa Cpeau ae.ltlto.MOp bJf It npU'l.epIWAwphJ/, L ent ngrad , 1968.

şi fig. , 4; A. Radnotî, Die
B udapest, 1g;m, p . 9-68.

p. 3J8-320
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11

S. IVIorint7.).

U .R.S.S. (Olones ti, Usti-Labinskaia, Ma idan . S tariţa)
din cadrul imperiului roman şi din afara lui :!~.
ua.<'(.
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perle din
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Rămi sche n

BroTtzegejiisse

vo n Pannonien,
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Pi. XIII. -

Obiecte din inventarul mormîntului de la

Căsci o arele (după

S. Morintz).

Singurele arme descoperite în morminte sînt săbiile şi pumna1ele
{circa 15) păstrate în mod obişnuit in stare fragmentară , S - au descoperit
asemenea arme la Smeieni (M,3), Largu (MA şi M,6), Ruşeţu, Renie (M.3),
Tecuci, Serboteşti, Vaslui, Valea Lupului, Truşe.şti (M.5) , Iveşti, Probata, Pogorăşti (M,3), Arsa<::hi, Dlngeni (?), Broscăuţi. La Probota, Largu,
Pogorăşti şi Broscăuţi , pumnalele erau puse in partea dreaptă a scheletului, Exemplarele întregi şi cele care pot fi întregi t e sînt de tipul
cu inel aa 'capătuI de sus al m1neruIui şi au o mică gardă la baza lui
(pl. XX/I-2), arme specifice roxolanilor ", Teaca era de lemn, aşa cum
s-a constatat la Smeieni, Largu, Vaslui şi Valea Lupului.
Vi Este ştiut c5 în cîmpia ungară (AlfLild) asemenea arme nu apar decît
odata cu pătrunderea ro xolanilOl' aici (ef. J. Harmatta, în AE, 77, 1950, 1, p. 17-18
şi M. Parclucz, în Acta ArchHung, VIf, 1956, p. 17:~ ) .
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In nici un mormînt sarmatic din România nu s-au

de

găsi t

vîrfuri

săgeţi.

Intr-o serie de morminte s-au descoperit cu ţite de fier (Largu,
Probota) şi clopoţei de bronz, ele formă conică (Ştefăneşti
(pl. VI/J3), Broscău ţi , Tîrgşor (pl. XIV/13), Largu, Smeieni, UlmeniOlteni ţa) sau piramid ală (Căscioarele (pl. XIII 3), Şendreni , Probota (pl.
VII/8), Largu (pl. XX/8), avînd uneori pereţii ajuraţi (Valea Lupului,
pll IX/5). În necropola de la Largu s-au descoperit ambele tipuri de
Pogorăşti,

clopo ţei .

Destul de frecvent apar în morminte (în special în cele de femei)
fusaiolele, de fonnă tronconică şi mai rar bitl'onconică şi sferică . S-au
descopeEit fusaiole la : Olteniţa -Iordoc, Valea Mare, Renie, Coada Lupului, Fundeanu, Ulmeni, TîrgşOl' (pl. XV/3), Largu, Epureni, Cris teşti,
H olboca, GIăvăneştii Vechi, Probota (pl. VIII7, 25), Pogorăşti , Ştefăneş(i
(pl. VI/l), VIăsineşti, Simpetru German, Zădăreni, Zimandul Nou şi Văr
şand. Notăm că în necropola de la Largu s-au întîlnit toate cele trei
tipuri. Numărul mare al Iusaiolelor este explicabil dacă ţinem seama
că ocupaţia principală a sarmaţilor era păstoritul, preocupare ce stimula şi dezvoltarea torsului . In unele morminte s-au păstra t chiar fragmente de ţesătură, imprin1ate pe oase (Largu, Jugureanu) sau pe unele
obiecte din inventar (Probota) .
Un loc important în cadrul antichităţilor sarmatice îl ocupă podoabele. Spaţiul nu ne permite să insistăm asupra fiecărui tip în parte,
aşa încît ne mulţumim să amintim că s-au descopei'it cercei (din argint
şi bronz), brăţări (de bronz) şi pandantive din bronz (pl. XI!4-5), fier
şi colţi (dinţi) de animale (pl. XIII O), podoabe ce-şi găsesc bune analogii
în mediul sarmatic din estul şi vestul ţării noastre.
Pe-rlele constituie inventarul obi!?nuit al mormintelor sarn1atice
(Pl. I1I/8, 9; pl. XII) . Variate ca formă şi mărime ele sînt lucrate din
sticlă, pastă de sticlă, coraliu, chihlimbar, corna1ină, lapis-lazuJi, calcedoniu şi mai rar din os. (Şend reni, Truşeşti etc.) şi bronz (Leţcani, Şen
dreni şi Ploieşti-Triaj) ~'Ia .
La Holboca, Truşeşti, Ciocani ş i . Tîrgşor, s-au descoperit perle de
sticlă acoperite cu foiţă de aur. De notat că perlele de calcedoniu, frecvente la iazigii din pusta ungară (AlfbJd) şi în unele morminte din vestul
României, apa'r destul de rar în complexele sarmatice din zona extracarpatică a României (Smeieni, Ruşeţu, Hagieni : pl. IIII6, 7, 9), ca şi în sudul
Uniunii Sovietice de altfel.
IV!ărgeJele de calcedoniu se întîlnesc şi în complexele carpice din
Moldova, dar la carpi sînt prezente nunlai perlele sferice şi lipsesc cele
în formă de butoi, specifice iazigilor.
2', a S - au descoperit măl'gelc de chihlimbal' la Renie (M . 7), Ulmeni, TiegProbota, IVIitoc, Lal'gu ~i Untcşti, iar lapis-Iazuli la Căscioarele, Oltenita-Io\'dac şi Coada Ll.lpului , Tîrg'ŞOl', P robota, Mitoc, F'ocşani şi Ruşeţu.
ŞOI",
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Pl. XI V . -

14

TÎl'gsnl', nccropola S<.1! "m Htică (după Gh. Diaconu).
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PI. XV. -

""1
'''01' , nCCJ.OpO I El S~'ll'matict'L
"r".,

Pl. XVI. ~ Ulmcni- Oltcni\3; 1. vas de bronz; Z, ogli ndă de tip sal'mato-carpic:
3, flacon ele sticlă; 4, clopoţel, 5-9, ceramică (după S . Morintz şi B. Ionescu).

PI. XVlT. -

Ulmcnî-Olteniţa.

vas de bronz redat

şi

in pl. XVI 'I (folo) .

în mod obişnuit numărul perIelo!' este mai mare în monnintele
iazigilor, decit in cele ale roxolanilor şi alaniloL Astfel la Şimand, în
vestul ţării, N. Chidioşan a găsit în unele morminte iazige (M.3 şi M.II)
peste 500 de perle la un schelet, în timp ce în zona extracaTpatică a
României, numărul perlelOl' este n1ult n1ai mic, cele mai. multe perle,
238 (intregi ş i fragmentare) au fost descoperite de S. Morintz în mormîntul de la Focşani (roxolanic). Fel ul cum erau purtate mărgelele este
cunoscut şi nu mai insistăm asupra lui. O serie de per1e de coraliu ,
calcedoniu şi lapis-lazuli au fost preluate de carpi (Virleşcoiu, Butnăre şti,
Poiana-Dulceşti) de la Sarmati, împreună cu alte obiecte de podoabă
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(oglinzi) brăţări) ca urmare a convieţuirii pe acelaşi teritoriu. Mai nlult,
influenta sarmatică se simte şi in ceramică. Mai l'ar apar în n10rmintele
sarmatice din România arşi cele (Olteniţa - IOl'doc) şi ghiocurile (Ştefăneşti.
în Moldova, Lovrin ş i Checea în Banat).
Intr-o serie de nl0rminte din zona extracarp atică a Romfmiei (Călă
raşi, Dridu, Tîrgşor (pl. XIV/G; pl. XV /4 . 9). Măgura Jilavei , Olteniţa
Ulmeni (,pl. XVI '2). Ciocani. Epureni (pl. VII 1). Unţeşti. Holboca, Proboia. Mitoc, B l'oscăuţi şi Ştefănesti) s-au descoperit oglinzi de metal"".
Cu excepţia exemplarului de la Ştefăneşti, toate ,c elelalte oglinzi au fornla discoidală, cu mîner lateral. perforal) avind pe revers o tamga ŞI
lnarginea uş or reliefată. Tipul este bine cunoscut le>. sarmaţii din stepele
nord-pontiee. in secolele Il-III e.n. "", de asemenea, la carpii şi dacii
liberi din Moldova şi Muntenia . In complexele daco-carpice din România,
oglinda nu depăşeşte mijlocul secolului III e.n. 'l7.
!n descoperirile din România lipseşte tipul de oglindă cu proeminenţă ·coni că la mijloc (cu llumbo") şi marginea nlult reliefată, tip care
pl'.~cede oglinzile cu tamga şi este datat în complexele sarmatice din
U.R .S.S., în secolele I î.e.n.-II e.n. 2".
Preluate iniţial de la sarmaţi, oglinzile cu !amga (de tip sarmatocarpic) au început să fie lucrate şi de dacii liberi, aşa cum dovedeşte
descoperirea de la Bucul'eşti-Militari. unde Vlad Zirra a găsit un tipar
întreg de turnat oglinzi şi fragmente din alte trei exemplare diferite. Deci
în aşezarea autohtonă de la Bucureşti-Militari a existat un adevărat
atelier de turnat oglinzi, meş·terii putînd fi deopotrivă sarmaţi sau daci.
In mormintele sarmatice elin Moldova şi Muntenia, s-au ·descoperit
circa 27 oglinzi, întregi sau fragnlentare : nlenţionăm acest lucru întrucît
se cunosc şi cazuri (Cioinagi-Balinteşti, Focşani, Largu) cînd ele au fost
puse sfărîmate în morminte şi nu întregi cum se constată obişnuit. La
Broscăuţi, jud. Botoşani , s-au descoperit două oglinzi) dintre care una
fra;gmentară cu două perforaţiuni, ceea ce denotă că erau purtate ta
amulete (avînd rol apotropaic) ş i fragmente de oglinzi.
1.-;

Este VOrba de un aliaj metalic in

compoziţia că ru ia

s-a putut determina:

C:lIPI·lI. plUmb, staniu, stibiu. arsenic, zinc - ultimele trei în procent mai mare la oglinzile de culoal'c albă ş i un procent mai mare de cupru, la oglinzile de

,.bron:>::" . Unele dintre oglinzi sînt acoperite Cli un lac metalic de culoare neagră
(Tirgşor şi Brosdi.uţi,
morminte sarmatice; Butnă,·cşti şi Pădurcni, morminte
earpice ).
~r, CL E . 1. S olomonik.
Cap.:wIII.C/'IlC
a/lallt' (,'ctJepllo.!o
nplt'LCJ/U/o.-IIb.</',
Kiev,
1D5)}. p. 36 .
27 CL Gh. Biehir. in SCIV . XIf, 1961, 2, p. 260, nota 1. Pentru oglin:7.ile de
tiP sa.·matic din complexde daco-eal'pice. vezi Dacia, N. S. XI, 1967, p. 20B-:::11 .
:!I$ Cf. N. V. Anfimov, op. cit., p. 191. 198 şi fig:. IBII; V. P. Şilov . in MIA,
60, p. 464-466: ~1. r. Viazmitina şi colab. în AP, Kiev. VIII, 1960, p. 88, fig, 16/14
şi E. V. Mahno. in AP. Kiev, lX, 1961. p. 30 şi p. 38 (datare). Propunem denumll'ilc de oglinzi de tip sa.rmaw - caTpic pentru cele cu tamga şi oglinzi de tip
:=:armato-polztic pentru exem plarele cu proeminenţa conică la mijloc.
11-c.56
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PI. XV TTL -

162

Olten iţa -R eme,

Obiecte descoperite in i\L 7
B. Jo ncseu).

(după

S. Morintz

şi

PI. XIX. -

Vase descoperite În morminte sarmatice; 1-3, Largu; 4,
(după r. T . Dragomir ş i A. Atanasiu).

Dorobanţu
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PL

xx. -

Largu, obiecte descoper ite în mormin te.

4
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Pl.

xxr. -

Cel"amică

clin ncnopola de la

Şi man c!

(sfip51ur i N .

Chklioşan).

Spre deosebire de tipul sarmato-carpic, oglinda de la Ştefăneş!i,
localitate situată pe Prut, în nordul Moldovei, este discoidală, fără mîner
ş i 'tamga, ,a vînd diametru de 0,04 m (pl. VI'9). Oglinda, lucrată dintr- un
aliaj metalic alb, îşi găseşte analogii în aşezările dacice tirzii (Tinosul,
Poiana-Tecuci, Piatra Şoimului (Calu), Ti seş!i) . cît şi în unele necropole
sarmatice din U.R.S.S., datate în secolele I î.e.n .- I e.n. ''', datare, care
este valabilă în mare şi pentru aşezări1e dacice de la noi.
Datarea tipului de oglindă şi in prima jumătate a secolului II e.n .
este posibilă , judecînd după invent8.rul unor necropole sarmatice şi ţinind
seama de faptul că aşezările dacice de l~ Piatra Şoimului (Calu) şi Tiseşti,
încetează abia în juniI anului 106. Deş i nu pot fi luaţi ca indici cronologiei, pentru o datare mai strînsă, amintim că în mormîntul de la Şte
făncşti s-au mai descoperit: un c1opoţel de bronz) un scal'abeu şi O bl'oscuţă de alabastru, piese destul de frecvent întîlnite în complexele sarmaticc din sudul Uniunii Sovietice şi datate în secolele 1 î.e .n . -III e.n,
'T inînd seama de întregul inventar al mormîntului de la Ştefăneşti
(pl. VII1-17), în care s- a mai găsit o cană de lut, perle şi patru coch ilii
de melc (specia Cypraea ti gris) :m, considerăm tă avem de- a face cu cel
mai vechi mormînt sarmatic din Moldova, pe c~re-l datăm la inceputul
secolului II e.n.
Infringerea dacilor de către romanÎ in anii 105-106. a facilitat
pălrunderea unor grupuri de sarn1aţi la vest de Pl'ut, in teritoriu dacic.
Tot în prima jumătate a secolului II e.n .. contemporan în parte, sau
ulterior mormîntului de lJa Ştefiineoti. se datează şi mormîntul de la
Vaslui (pl. VIII) :ll. în limitele secolului II se pot încadra oi unele morminte din necropola de la Probota (faza mai veche); cele mai multe
mOl'minte d in această necropolă se datează însă la începutul secolului
III e.n . 32.
In Muntenia, pe baza inventarului mormîntului n1'. 1 de la UlmeniOltenita (inedit ) se poate admite pătrunderea sarmatiJar în cîmpia 1'0n1[mă, în preajn1a anilor 117-118, după părăsir ea de către romani a
casteelor din zona subcarpatică a Munteniei :1:1.
La Ulmeni-Olteniţa, s-au cercetat cinci morminte şi s-a recuperat
unele materiale provenind din morminle distruse de lucrările de irigare.
Analiza inventarului permite să definim două faze de inmorn1Întare : una
~'!l CI. K. F. Smirnov. în MTA. 60, p . 252 şi fiţ;. 18/4. şi V. P. Şilov. in MTA,
60, pp. 464. 466. fi .• . 5~1J0. lJ.
30 Vezi t'V. Zaharia. M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit.. p. 281Mormîniul ('ste datat de autOri în secolcle TI-IV c.n .
;.:1 Vezi Gh. B ichir, in Peuce, II , p. 143. Mormîntul est" datai de AI. Andronic,
op. cit., p. 358. in secolele TI- III c.n.
::~ Gh. Bichir. In SCTV, XlJ , 1961, 2, p. 260, nota 1, p. 268; idcm. în Peuce,
IT , p. 143 şi S. MQrint7. şi 13. Ionescu, Mormintele sarmatice elin imprejurim ile o,.a$'ltl-ui Olteniţa (ms. inedit). Pent!'u o datare timpuri e se e xprimă verbal şi N . Zaharia. deşi lucrarea I'ccent apăn.ltă (Aşezări din Mo/ciova, p. 278) datează necropula în secolel e J T-IV.
:J;J Ci. Gh. Bi('hil', În Pence, II, p. 142-H3.
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reprezentată de M.1, data tă
cumentată de M.2, M.3 şi

în prima jumătate a secolului Il si alta. dounele piese din mormintele distruse, datate
în a doua jumă tate a secolului II e.n . 3\ această ultimă fază fiind contemporană cu mormîn tul de la Oloneşti (RS.S. Moldovenească) :".
Nu există nici o dovadă arheologică care să ateste pătrunderea 5a1'maţ:ilor în cîmpia română mai timpuriu de această dată, aşa cum credeau
unii cercetători J(;. Aşa încît, incursiunile roxolanilor în Moesia: amintiLe de Tacitus (Histo,-iae, 1, 79) pentru vremea lui Otho, nu mai pot fi
interpretate în sensul că in această vreme roxolani i se aflau în cîmpia
română :li, ci aceste atacuri trebuiesc privite
cun1 însuşi Tacitus le defineşte , a căror bază de
tor ~111lui Dalciei, şi cu atît mai mult nu poate

ca incursiuni

prădalnice,

pornire era în afara terifi susţinută ipotez.a unlUi
presupus "imperiu sarmatic" între anii 125- 61 î.e.n.) care s-ar fi întins
din stepele nord- pontice, pînă în nord- vestul Bulgariei, incluzînd şi zona
ext racarpatică a României, precum şi sud-estul Transilvaniei 3..-; ; erau a taşate acestui p resupus imperiu, zone ca sud-estul Transilvaniei, Oltenia
şi v~stul Munteniei , unde nu s-au descoperit morminte sarmatice nici
pentru epoca luai tîrzie.
Falerele de argint decora te cu busturi umane, cu protome de anin1ale sau cu alte motive, descoperite pe teritoriul geto-dacic la SUfcea,
Herăstrău şi Galice, în nord-vestul Bulgariei, ca şi rythonul de argint
de la Poroina, piese puse în legătură cu amintitul )n1periu sarmatic",
ref,ledă doar o influenţă iraniană transmisă prin sarmaţi în arta getodaci că din secolele II~I î.e.n . şi nu dovedesc prezen ţa efectivă a unor
grupuri de sarmaţi în regi unile respective 39, aşa cum s-a p resupus de
unii cercetători. Falerele marchează începutul procesului de contact 1,0 şi
de presiune reciprocă între sarm aţi şi get o-daci, pe care Burebist a prin
o cuparea Olbiei, il rezolvă pentru un timp prin stăvilirea expansiunii
sarmatice spre vest. în teritoriu geto-dacic.
De altfel) descoperirile arheologice făcute de cercetătorii sovietici
şi .l"omilni, arată că nu se cunosc morminte sarmatice anterioare secolului I e .n. la vest de Nipru, lucru ce reiese şi din harta lui Agrippa,
care sit ue ază graniţa de vest a sarmaţilor pe Nipru.
;'1 l\llOl'mintele de la Ulmeni sînt datate de S . MOrÎntz şi B. Ionescu, olJ. cit.,
(ms , inedi t) tot in secolul II e.n.
::-, Datat de A. r. Meliukova in secolele II - III c.n . (SA, 1, 1962, p. 207-208).
După părerea noastră mormîntul nu depăşeşte limitel e secolului II.
:}ti A.
Alfoldi, Die Roxolanen in del' Vlalachei, în BeTicht ii-bel" elen VI I ntemation.alen Kongress - Berlin, 1940, p. 534-535.
::7 Ibidem.
·\8 Vezi
J. Harmatta, S'tudi es on the history of the S'annatians, Magyar
Goroq Tanulm.cinyok, 30, Budapesta, 1950, p. 3-64.
:;~. Cf. I. Nestor , O]). cit., p. 672 şi Gh. Bi chir. în Peuce, II, p. 138.
~o Ne referim la geto-dacii din Dacia, căci primul conta ct dintre sal"maţi şi
populai(ii de origine traco-daciC'ă a avut loc în stepele nord-pontice , întrucît este
ştiu t că toponimia, onomastica, unele ştiri literare antice şi datele arheologice
îi at estă pe tt'aco-dacj în această regiun e, înainte de pătr'under e a sarmaţilor aici
(vE'?o i Gh. Bic h ir, în Fel/ce, IT, p . 138).
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Pe seama relaţiilor (de schimb sau războinice) dintre sarmaţi şi
daci, t rebuie pusă prezenţa cazan ului de bronz din aşezarea daci că de la
Piatra Şoimului (Calu) din Moldova " .
Şi în Muntenia şi în lVloldova cei mai mulţi sarmaţi au pătruns la
sflrşitu:! secolului II şi în prima jumătate a secolului III e .n .. presati
de goţi, noii stăpîni ai stepelor nord-pontice-. care la D1ijlocul secolului III
au ocupat Olbia şi Tyras. Sarmaţii pă trunşi în această vreme în zona
extracarpatică a Ron1âniei) intens locuită de carpi şi daci liberi. au trebuit
să accepte hegemonia carpilor, care la această dată pretindeau că sint
mai puternici decît goţii (Petrus Patricius, frag. 8). Roxolanii care n-au
vrut să accepte hegemonia oarpică n-au pătruns în teritoriu dacic şi s-au
îndreptat spre vest, la fraţii lor iazigi, unde puteau să se manifeste liber.
Aşa se explică prezenţa morn1intelor tUll1ulare în cîmpia ungară (Alfbld)
şi lipsa tumulilor din r'E'giunile noastre, dominate de puternicii carpi.
R;st e semnificativ în acest sens faptul că mormintele tumulare sarn1atice se opresc ]a limita estică a teritoriului dominat de ·carpi. Amintim
aici necropolele tumu lare de pe cursul inferior al Nistrului: Catargi,
Şabalat, Karotnoe, Ciobruci, Slobodzeia, Sukleia şi Olon eşti.
Roxolanii, ca mai înainte iazigii, au pătruns spre vest prin nordul
Daciei 1, 2, urcîp..d pe Nistru ş i Prut şi apoi prin pasurile" Carpaţilor au
ajuns în Cîmpia ungară (Alfold), aşa cum par să indice descoperirile
arheologice făcute de cercetătorii sovietici în bazinul cursului superior
al rîurilo r Nistru şi Prut, la Mărcăuţi în nordul R.S.S. Moldoveneşti, la
Lencăuţi şi Kiselev, în regiunea Cernău ti, la Os triveţ şi Pîsari, în regiunea Ivan Frnnkovskaia şi la Zvinigorod lîngă Lwov, descoperiri daiate
în secolele I-III e .n. ~:l . In sprijinul acestei teze pledează şi prezenţa
elementelor de tip sarmRtic în cadrul culturilor Lipiţa şi Przeworsk 41
R Vulpe, în Dacia, VlI-VlILlD·11. p . 59-62. fig. -1-2 şi 43 . Aşezarea se
în secolele II î.e.n . I e.n. (vezi Gh . Bichir, în Studii şi Comunicări,
XIV, Sibiu, 1970, p . 14:=i şi nota 18) şi nu in secolele I - III c.n . (R. Vul pe. a]). cit.,
p . 66-67) . Analogii pcntru cs;:..:an la V . P . Şi Iov, in 1\1[[ A. 60 , p . 48:2-484 ')i fi~.
57/4 (datarc secolele 1 Î.c .n. 1 c .n., p. 490); E. K. Maksimov, in SA, 1, 1966,
p. 53-5:1 şi fig. 1/4 :'ii 2/1. 5, datare secolele 1 Le.n. ~ 111 c.n.
1,2 CL C, Daicovic-lll. în Apt/tton, T, 1942, p. 99- 101; 1. Nestor, op. cit"
p. 673.
43 Cf. A. r. I\Tcliuko\'<1. în KS . .11. 1953. p. 60-67; G. B. Fedorov, în se/v,
x, H159, 2, p. 375-376: r. S. 'linokul' şi L. V. Vakulcnco. in KS, 112. 1967, p, 126131 ; M. /\ . Tihanov.:l. in 5 _1, 4, 1%7, p . 185: M. 1. Smi<,;ko. în i.l Iam epua ..m i Doc'/J'IOJJCCIIHfI. 3 apxeo.lOeii IIpUI.apnamlll.'{, i Bo.wliL 4, 1962, p. 54-70. Materialele de la
Zvinigorod, descoperite ele 1. K. Sveşnikov sînt inedite.
"t, Ci. n ota 43. Vc/.i <';Î Z . Bukovski, în Ada Arch. Carpa tica, IV,
1-2,
Kralmw, H163, p. 129. N-am putut consulta lucrat'ea lui T. Sulimirski, Th e Sarmatians in the Polish }Jast, în The Polish Review, IX, 1, Ncv..'-Yark, 1964. In ceea
ce P l' iveşte lucrarca lui T. S ulim it'ski, The Sarmatians. l'cccnt apat'ui<:\ În c olectia
Andent PeupLes and Places, 1970, ca nu aduce nimic nou pentru l·e.~iunile noast!'e,
.Intrucit autorul nu cunoaşte materialul şi în mare parte r eia te?:c mai vechi
infirmate de noile Cercetări arheologice . Identificarea alanilar cu antii şi origin ea
alanică a unOl' nume de oraşc cum sînt Iaşi şi Hotin, nu merită nici să f ie luate
in discuţie. D e asemenea identif icarea Prutului cu Alanlts fluvius.
foi

datează
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şi
şi

lipsa lor la vest de limesul transalutan. respectiv in vestul IvIunt2niei
in Oltenia, infirmind ipoteza conforn1 căreia iazigii şi mai tirziu roxolanii au pătruns spre vest prin valea Dunării ~'~'.
Nici drumul de care vorbeşte Dio Cassius (LXXI, 19, 1) atunci
cînd arată că '[Vrarc Aureliu a dat permisiunea iazigilol' să facă comerţ
cu roxolanii , prin teritoriul Daciei: ori de cîte ori guvernatoru.l acestei
provincii va permite, nu pare să fi fost prin Muntenia si Oltenia, ci mai
probabil pe tra,eul Olbia-Tyras si apoi pe valea Trotuşul ui şi a Oituzului in TrEtnsilvani? ul'mind valea Tirnavei Mari şi a Mureşului pînă
la Tisa, drum pe care au pătruns În Transilvania şi carpii 1(/.
Spre deosebire de s~rmaţii pătrunşi în Moldova şi Muntenia care
au trebuit să accepte hegemonia carpilor. sarmaţii infiltraţi în Dobrogea
au trebuit să accepte dOlllinaţia romană. Nici în Dobrogea nu se cunosc
morminte sarmatice care să poată fi datate in secolul I e.n . 1,7, totuş~
informaţiile transmise de Ovidiu ne fac să credem că au putut exista
în această vreme, grupuri de sarmaţi în Dobrogea 1"" deşi tot Ovidiu
(TTisf . III, 10, 51 -66) ne lasă să înţelegem că pericolul cel mare venea
de la sarn~aţii care locuiau în afara Dobrogei şi ale căror atacuri fulgerătoare erau de aşteptat în orice moment al anului. dar mai ales iarna,
cînd gerul dura pod de ghiată peste Dunăre, lăsînd cale liberă năvăli
torilor prădalnici. Este vorba desigur de incursiuni de jaf; sarmaţii trecînd Dunărea în Dobrogea prin Bugeac (R.S.S. Ucraina).
Asa cum a reiesit din prezentarea făcută n1ai sus, mormintel e sarmatice din zona extracarpatică a României, datate în secolele II-III e.D.,
apartin roxolanilor şi nu alaniloL Subliniem acest lucru întrucît este
ştiut că in literatura de specialitate se acreditas€ părerea conform căreia
încă din timpul lui Marcus Aurelius, alanii ar fi atins cursul inferior al
Dunării 1!). Teza, combătută si de alţi istorici :1), este infirmată şi de cercetările arheologice din Români?..
Alanii constituie ultin1ul v31 sarmatic pătruns la Dun~\.rea de jos,
dae pentru cun oaşterea culturii 101' n1ai sînt necesare cercetări . AlannOl~
ar putea să le aparţină unele morminte Sal'n1atice din cadrul necropolelor
de tip Sîn(ana de Mure ş- Cemeahov din secolul IV . Sigur aparţin alanilor
o serie de mormin te din necropola plană de la Histria, da tată in secolele IV-V e.n. şi poate unele din mormintele de la Piatra Frecă\ei.
/':1 A . Alfoldi.
op, cit... id em , Daci e U()malli in Tran sill.;ani.a, Budapesta,
] 940, p . 14; A . Mocsy, în ActaArchHl!/lg. 1954, p. 124-]25. B ecent M . Parducz
Ş 1 M. Kohcgy. in comunicările pl'ezenlalc la al VllI~lC'a Congl'es inlcmaţional de

~tiinţ c Pl·C ~i

r, Beograd,

protoistol'icc au

susţi nut acceaşi tC7.ă (Vezi Ades

du V l!l e C()ltqre s....

19i 1, p . 268 .
',10 Vezi Gh . 13ichir, In Dada, N. S., XI, p . ::!8:!.
/,7 Idcm. in Peuce, I L p. 139-141.
·:8 Vezi argumcntClţ i a la Gh. Bichir, 0]1. dt.. p. 139-140.
I'j!) M. Eber t, SiidnLsslancl im Alterium.
Bonn-Leipzig, 1921, p. 376; :M. Ros
tovtzcff. în CAH, XI, 1936, p . 95; Fr. Althcim, Die Krise <Zer Aften \I/clt, J. B e l·lin-Dahlem, 1943, p. 97.
=-o J. H armaHa, in AE, 77, 1950, p . 10-18.
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Majo.ritatea mormintelor sarn1atice din vestul României (Crişana şi
Bana) aparţin iazigilor, pătr u.nşi aici din Cîmpia Tisei. Un nwnăr mic
de morminte pot fi a tribuite şi roxolanilor, aşa cum este cazul cu mormîntul nI'. 1 de la Şimand, care conţinea un schelet cu craniu deformat

artificial.
Ocupîndu-se recent de aceste descoperiri: E. Dărner fii, constată că
din 43 de descoperiri cîte se cunosc pînă în prezent în vestul României ,
13 pot fi datat.e în secolele II-III (anii 106- 271) iar 32 în interval-ul de
timp dintre anii 271- 375. Din cele 13 descoperiri sarmatice da tabile în
perio"ida 106-271, opt se află în Crişana şi numai cinci în partea de
vest a Banatului. Majoritatea descoperirilor sarmatice din Banat se datează în perioada a III-a, respectiv după retragerea stăpînirii romane
din Dacia (anul 271).
Singura descopeJ'"lre ce poate fi mai veche este cea de la Vărşand,
în Crişana, unde s- au găsit unele obiecte de aur (cinci foiţe plate, iniţial
în formă tubulară şi un pandantiv semiluna'r) şi bronz (provenind probabil dintr-un mormînt distrus) databile în jurul anului 100 57 .
Şi în cîmpia din vestul României şi în zona extracarpatidi, sarmaţi i
au convieţuit cu dacii şi carpii: care constituiau populaţia n1ajoritară a
acestor regiuni: un singur exemplu este concludent; pe teritoriul Moldov·ei s--au descopelit aşezări şi necropole daco-carpice în cea. 200 de
puncte, iar morn1Înte sarn1atice în nun1ai 35 de puncte. Proporţia este
si mai conc1udentă dacă amintim c ă numărul total al n1ormintelor sarrnatice din cele 35 de puncte este de cea 150, în tin1p ce numărul mormintelor carpice descoperHe rpînă în prezent, depăşeşte cifra de 1000
şi n-a fost săpată exhaustiv nici O necropolă 5:3.
Intrucit situaţia din Moldova e mai bine cunoscută din publicaţiile
de specialitate, von1 insista mai mult asupra realităţilor arheologice din
Muntenia, unde rezultatele cercetărilor d in ultima vreme sînt î ncă inedite
sau au fost publicate în reviste cu o sferă de circulaţie mai restrînsă sr,.
Este ştiut că în Cîmpia română, unele aşezăli au încetat la începutul secolului 1 e.n. (ne referim la acţiunile lui Aelius Catus), iar altele
pe vremea lui Plautius Aelianus sau în timpul războaielor dintre daci
şi ronlani, în vrenlea lui Decebal.
Săpăturile arheologice efectuate de prof. Gh. Ştefan în castrul
roman de la Drajna de Sus ,a u arătat că p opulaţia geto -d acjcă a continuat să trăiască în zona subcarpatică a Munteniei şi la începutul secolului II e.n. ; ultinlele monede sînt din anul 117 55 . Cercetările efectuate
de autor în ultimul deceniu la Mătăsaru (jud. Dimboviţa) au permis să se
Vezi, în Apulum, IX, p . 687-688.
5:! M. Parelucz, în AE, 1942, p . 320; ielem, în ArchHung, XXV, 1941 (Sar matenzeit, 1), p. 72 şi E. Derncr , op. cit.
&:l Pentru cultura cal'pică vezi Dacia, N. S ., XI. 1967, p. 177-224.
5-'. Vezi Gh. Bichir, în Valahica, I, Tîrgovişte, 1969, p . 15-21; idem , În colab.
cu Eug. Popescu, in Studii :jri Comunicări, I, Piteşti, 1968, p. 81-96 . P entru situaţia
pînă in 1961, ye7-Î S. Modntz, în Dacia, N. S., V, 1961, p. 395- 414.
:;:; eL Gh. Ştefan, în Dacia, XI-XII, 1948, p. 115-144.
SI
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identifice prezenta populatiei autohtone dacice in a doua jumătate a secolului II e.n . şi in secolul III e.n. Lipseste in prezent documentarea arheologică cu privire la dacii liberi din Muntenia pentru perioada cuprinsă
intre cea 117 şi mijlocul secolului II e.n." pe rio adă în care cîmpia română
a put ut fi controlată de sarmati, desi mme arheologice care pot fi datate
în acest interval de timp n-au fost descoperite decît la Ulmeni.

Incepind insă cu mijlocul secolului II e.n., dacii liberi retraşi în
Tegiunea

subcarpatică

a Munt eniei, se extind

că tr e

Dunăre,

încurajaţi

întărirea pu ter ii carpilor şi de pătrunderea lor la Dunăr-ea de jos,
TI1icşorind astfel sfera de acţiune a sarn1aţilo r care cu t impul vor fi
asirnilaţi de daco-carpi şi goţi sau vor pă trunde în imperiu aşa cum
arată descopetirile din necl'opolele de la Ton1is, Histria şi Piatra Frecăţei.

de

Ce rcetările arheologice ara tă că in pragul secolului III e.n. , intreg
teritoriul Munteniei era locuit d e daci şi carpl. O demonstrează din plin
aşezările de tip Militari - Mătăsaru , descoperite la Jirlău în estul Munteniei, Bragadiru- Zimnicea pe Dunăre ) Udeni, Bucureşti -Militari, S trău
leşti. Tei, Căţelu Nou, Costeştii de Vale, Mătăsaru etc., localităţi situate
toate in 20na de cimpie a Munteniei. Nu este cazul să amintin1 aici aşe 
zăril e din zona subeaI'Patică (Tîrgşor. Buco\'. Valea Teancului etc.) şi cele
din ves tul Munteniei (Scornic eşti , Chilia, Maldăr, Vultureşti etc.).
Am menţionat deja că sarmaţ ii s- au limitat la jumătatea estică şi
c entrală a Mun teniei, căci la vest de riul Vedea nu constatăm deci t pă
trunderi izolate la Păuleasca pe cursul inferior al Vedei şi la Bogdana pe
Urlui (fig. 1).
Descoperirea mormintelor de la Păuleasca şi Eogdana care se
datează în prima jumătate a secolului III e.n .. ara tă că în momentul pă
t runderii sarmaţilor aici exista li'mesHl transalntan, dar nu mai el'a în
funcţiune nBrazda lui Novac de sud" CIr,. ambele localităţi Păuleasca
şi Bogdan a - fiind situ3te la sud de pBrazdă" .
Lipsa descoperirilor sarm ati ce din vestul Munteniei şi din Olten ia)
respectiv zona de la ves t de li'mesuL t'ransalutan, infirmă pasajul din
Iordanes (Getic3.) XII, 74) conform căruia iazigii erau separaţi de roxolani de riul Olt, indiferent dacă ştirea se referă la secolul II .-,7 sau la secolul IV e.n . .-,"

Pl. 1.

L o calită ţ il e

1. Mi toc
:2.
J.

Broscăuţi
VIăsineştî

4. Bucecea
5. Dîn geni
6. Ştef;;mqti
5li

:'7

liS

t/'eetlle pe

hartă

, . T l'USCŞ ti
8. PogOl'ă ş ti
9. GIă văn eştii Vechi
10. Probot a
11 . Larga Jiji a
12 .

Leţ. cani

Cf. Gh . Bichir, in P euce . 11, p . 143.
Vc/:i A. Alfo lcli, în CAH, XI. 1936, p . 85, no ta 3.
Vezi Istoria României, 1, 1960, p. 675 .
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H. Va lea Lupului

14.

C ri s t cşti

15. Holboca
16. Căncşti
17. Pop eşt i
18. Scrbotc~ti
19. Vaslui

70. T1rgşor
71. P[w! easca
j:!. Bogda na
n , Deta
j·I. Ciacova
75. Sa.!..!

7G. i\ !o'mita

~O. Poieneş t i

i7 .

TimÎş()[t ra

2 1. t;nţ('~H

,8.

Du m brăvi1.a

22. Suse-ni
23. Şulctea

i!J. C('ncÎ
BO. Checc'a

2 . 1. I!:pureni

(1 1.

25. Biducl - Şcoala de mC'canici agricc
~6. Birlac! Fabrica de conf.::-ctii
'2 7. 13irlacl - Prodana
28. Ciocani
29. IVf'şti
30. Ci oi na.(,n··Ba ljnt c~ti
31. Poiana - Tecuci

8~ .

:n.

S,k5.lu:-:i
C('rnC'teaz
33. Hoclon i
~4.

!-;f.iI'i:1tCH%

85 . Sa tch in cz

86.

C(Jml(l~u

1I1are

8Î. \'L-:e jdia

88. Lov rin
H!J . Tomnatic

'I 'CCllCÎ

3~~. Foc~an i

90. Sinicolau .:vl .:u·('

34. Ijdil<,ni

1)1. Dllc1qtii Vec hi (Bc""jcn ova Veche)

35.

Şendrcni
!"!' ('ctiţei

:.16. Pia tra -

37. Hi slria-Nccl·Opolll
38. Histria- Cctatc
39. Constanta (Tomis)
40. BriUliţa
41 . .]ugu rcanu
4 ~ . lluşcţu

43. Largu

92. Chereslu r
93 . Bebu Veche
94 . Sîmpelnl G C'rman
95 . Simpetru German TI
96. Z ă dăreni r

rr

97. Z ădfireni

g8. Arad -

Cai

~O. Al'ad -

GAS

47. CJ!ăraşi- Hal c
48. CăIăraşi - F('rma el e porci

100. Arac! - Ceala
In,. }\ruel - I\Iov ilu Putri
10:3. Pe<, iea TI
1(14. Sem lac
105 . Şcilin

40.

1(16. Ncid la .~

44. S m cicni
45. Hagicni
46. Radu Nf'gnl
C0aCll

::'0. AI. Qd obcscu
51. Leiliiu

] 0 7. Zimandu N 0U
108. P er eP lIl Mic

5 1 3. Srlrulc.5ti
G2. Ulmu

109. Doroban(i

5:J. DOI'oban (u
54 . Sultann

111.

~5 . Span (ov
.56. CctatC'a V<,che ('ratina)
57, Ulmc ni

113. fermata Nea.!.!!':)
114. T[lrian
t 15. Săcuie n i

bB. Olt enit a -

Ilo. Chcl"cch iu
ll7. Carei
118. Zvinigorod

11 0. Şî m anci

Fundeanu

69.

Valea Mal'e

60.

Puţ ul de cărămidă
Coada Lupului
roreloc
H.cnie

61.
62.

63.
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1~9.

LES SARMATES DU BAS- DANUBE r\ LA LUMIER E
DES DERNIERES RECHERCH ES

L 'au teur s'occupe du probleme des Sarmat.es sur le territoire de la Roumanie,
en pa rtant des donnees arc:hcologiques el des :SOlirccs litteraires antiques, Il en r esu ite les conclusions suivantes :
1. Les tombes sa l·mate.. de Yalachie et dC' l\lo1clavic, datables POU I' les
lIe - Ill e s, de n.~, appal'tienncnt aux Rox olan s. C0 Quî est attei'te pal' toute une
serie de particularites specifiques il ccitc populati on. Nous rappel1eron~ les en terl'Cments en diagonal e, connllS LI Smeicni, TÎl'gşOl ' ('t Jugureanu, les squelettcs e n
position "d'attaque" (line jambe tendue, et l'aut..!'C' le genOll courbe - .Jugureanu) ou
b ien en pos ition "de d<.\ nse" (l es mains Edo igne('s du corps et les jambes ecartees,
si bien qu'el1es fo rm ent lin l'hombe - RU$etu) : la cou tum e de mctt rC dan s les
tombes des mOl'cea ux de craie (F'ocşani, Jugul'eanu), des sab l'es ou des poign ard s
avec lin anneau au manche, des miroil-S il tamga (type sarmato-carpe), spec ifîquE'
aux Roxolans, mals nOn pas au x Alans, ct la coutume de purifier pur le fcu le
fond de l a fosse (Pogorăşli).
2, Les tombes sarmates de l'oue5t de In Honmanic (Crişana ct Banat) appartiennent, pOUI' la plupart, aux Ya:dglles, vC'nus el" la p laine hongr oise (Alfold),
Il e5t tl'es rare qu'on tl'QUVC des tombes du type I'ox olan (Ş im anc!). La plus vieille
tom be de cette n§gion €'st ccJlf' de Vărşancl, datablc autour de J'annec 100. Les
aulres tombes se placcnl cntr e les limites du [I~ - lVC s, de n.e.
U esl il remal'que r que sur le territoirC' ele j'anciennc Dacie, en Banat, les
Sal'matcs n e pene trcrcnt qu-apres la retraite ele la c\omination romaine.
3, En Molclavie, les pllls anciennes lo mb e~ sarmates (Ştefăne$t i , SUl' le Prut,
au noreI de la Moldavie, et Vasltll) pcuvenl &tl'e elatt~(''' pOliI' le debul du I1 e s, de n.c,
II est proba bIe que la de[u ile des Daccs pal' les Romains, au CDurs des ann ees
105-106, a fa cili te lr,. penetl'a t ion ele quclquC's .'!l'ollpes de Sal'mates il. l'OllcSt du
Prut, sur le territoirc c!a('C'.
4. En Valachie, ('n parta n t de l'inventairc dE' la tombe No 1. de Ulmeni-Oltcni( a , on pcut admcttrc que la penetration des Sal'matcs dans hl p lainc l'oumain e
cu t !ieu 8utoU l' ele<; a~ne('s 117-118. apl'c<; ql\(' 1(':,; Romains eussent qllitle les
champs fortifies de la zone sous-carpatique d(' la Valachie,
fl n 'y a aucune pl'ellvc Bl"cheologique (quoiqu 'on ait faii de nombreuses
decouvcrtesJ qui altesle nt 13 penetl'ation des Sa l'ma tes dans la plai ne roumaine,
avant cette date.
5. La plupart des Sarmates ont pen <:'tI'L' dans le tcrritoire e xh'a -carpatique
ele la Houm anlE' il. IEI fin clu ITe siecle et au ('om-s de la p remiere maiUc du IIIe
s. de n.e., pl'CSSCS pal' ! ('S (; 01I1es, les nouveallx maitl'es des steppes n Oi'cl-pontiques.
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En Dobt'oudja, selon les informations t r ansmises par Ovidius, nOl1S croyons
des Sarmatcs a l'epoquc de l'exîl du pocte <-1 Torni .
7. Les Alans constituent la derniere vagll e sarmate penetrec dans le Bus·
Dan llbe. De n ombreu x tombeaux, clatablcs au I ve-Ve s. de n,e ., leur appar tiennent; tel est le cas a Histria (la necr opole plane) et ailleurs (materieI inedit).
8. Une fois pendres dans le tcrritoil'e dace. les Sarmates on\ cohabi te avcc
les Daces libres et les Carpes et se sant influences recîproquemcnt, L'i m pressionnant
nombre des sites et des necropolcs de type carpe et dace, decouvel"ts ces del'l1 iers
tem ps en Moldavie, Valachie et il roucst de la Roumanie indique que la majori tc
de la population de ces l'egions elaiat constituee par les Daco-Carpes, et non pat'
les Sarmates,
6.

qu'il

y avait

Legende des figul'cs

Pi. 1.
Il.

PL

Pi.

PI.
PI.
PI.
PI.
P I.
PI.
Pi.
PI.
Pl.
Pi.
P I.
Pl.

Pi.
Pl.

Carte des decouvertes sarmatcs.
Tombes in situ; 1 - Oltenii-a- Renie, T . 7 (d'apn~s S. Morintz et B . Ionescu); 2 Jugureanu, T. 2; 3 - Păuleasca, T . 57 (d'apre s Gh, Bichir).
IIl .
Objets d'invcntait'e des tombes; 1 amphore d e type roma in (Bucov- cenotaph c) ; 2-5 - boucle cl'oreille en bronz€' (Păul easca) ; 6-7 - perles en calcedoine (Hagicni) ; 8 - collin de pcrles (Păuleasca); 9 - rang ee de perles ( Ruşcţu) ; 10 - cruchon gris (Sărul~şti).
Vases des tombes; 1-2 Jugureanu (T. 2); 3 - Pău1casca (ecticlle
IV.
gri se) ; 4-5 - Ruşcţu (T. 1.) ; 6 - J ugurea nu (T. 1).
Objets des tombcs; 1 - Păuleasca; 2 - (fibulc en bronze) ct 4, DoV.
robanţu ; 3, 5 -- Jugurea nu.
Objets trouvcs dans les tombes; 1-17 - Şiefăneşti (d'apres N. Zaharia,
VI.
M . Petrescu - Dimboviţa et Em . Z3haria); 18-20 Cioinagi-Balintcşti
(d'apl'€s Eug. Zaharia).
VII.
Ep ureni (1 - 5); Mitoc (6) ; Probota (7-25, cI'pres N. Zaharia, M . Pdl'escu Dîm boviţa et Em. Zaharia).
VIII. L'inventaire du tombeau ele Vaslui (d'apres Al. Andrcnic) .
IX,
Objets trouves dans les tombcs; 1-9 Valea Lupului; 10 Truşeşti (d'apd!:s
M . Petrescu- Dîmbovita et collaborateurs).
X.
Vases decollverts dans des tomb es; 1··5 - VIăsineşti (d'apres CI'. Poi!):
6- 10 - F'ocşani (d'apres S . Morintz) .
XL
Objcts de la tombe de Focşani.
XII.
Per Ics, 1-1l - Focşani.
XIII. Objets de l'inventaire du tomb ea u de Căscioarele (d'apres S . r.'forintz).
XIV. T îrgşor, necropole sarmate (d'apres Gh. Dlaconu),
XV.
Tirgşor , n ecropole sarmak.
XVI. Ulmen i- Olteniţa ; 1 - vase en bronze 2 - m iroir du type sal'matocarpe; 3 - flacon cn vene (romain) ; 4 - clochette ; 5-9 - ceram ique·
(d'apres S , Morintz ct B . Ionescu) .
XVII. Ulmeni -O lteniţa, vase en bronze, prescnte egale-ment dans la pl. XVIII
(p h oto).

PI. X VIII.
PL XIX.
PI. XX .
PI. XXI.
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O l teniţa-Renie,

objcts decouverts dans la tombe 7 (d'apres S . Morin tzet B , I on escu).
Va ses decou ver!s dans des tombes sarm ates ; 1-3 - Largu ; 4 - Doroba n ţu (d'apres 1. T. Dragomir et A . Atanasiu) .
Largu, objets c!ecouve rts dans des tomhes (d 'apres T. T . D ragomi r) .
Vases' de la necropole de Şimand (fouilles de N . Chidioşan) .

DIE SARMATEN AN DER UNTEREN DONAU Il\tI LICHTE DER NEUESTEN
FORSCHUNGSERGEBNISSE

Zusammenfassung
Der Vedasser bett"aC'htet elie Frage eler Sarmate n auf dem Gcbiete von
Rumanien in Abhănglgkeit von elen archăologischen Angaben und den alten Iiterarischen Quellen .
Daraus erhellen folgende Schhisse :
1. Die sal"matischen GrabeI' în Muntenien und cler Moldau , die in das 2. -3.
Jh .u.Z . datiet'bar simt, gehoren den Raxalanen an, "vas von elen dicscr VOlkerschaft
eigenen Merkrnalen beglaubigt wird; e r wăhnt scien d ic Schrăgbcst attung cn, dic
in Smeicni, Tîrgşor und Jugureanu 7utage gekommen sind, clie Skclette in Angriffstellung (mit einem gestreckten und einem gebeugten Knie Jugureanu) odeI'
die sagen. tanzenden Skeleite (Arme vom Korper entfernt und Bein e gesprc izt,
sa daB sie eine Raute bilden - Ruşetu); clic Sitte, Kreidestlicke als Beigabe ins
Grab 7.U legen (Foqani, Jugureanu), Schwerter oder Ringdolche, Spiegel mit sarmatisch-karpischen Tampa- Zeichen, die den Roxolancn eigen sind und nicht dcn
Alancn, 50 ,vie du TIr3ueh den Grabboden durch Brand zu reinigcn (Pogod'iş1D.
1. Die Sarmatcngrăber in \Vestrumănien (Crişana und Banat) gehorcn in
ih1'cr Mchrzahl den Jazygen an, die aus der Ungarischen Tiefebene hierher gedrungen sind; schI' selten sind GrabeI' von roxolanîschem Typus vorgekommen
(,';iimand). Das alteste Grab in diesem Lanclesteil ist das Grab van Vărşand, das
ehva um das Jah1' 100 zu datiercn ist, clie Ubrigen Graber sind vom 2. b is zum 4.
Jh . datierbar .
Erwahnenswel·t ist, claB auf dem Gebiet cler ehemaligen Provinz Dacia, clie
Sarmaten erst nach dcm Abzug cler Romer in d3S Banat eingedl'ungen sind .
.1 . In der Moidau sind die frlihesten Sarmatengrăbcr (Ştefăneşti am Pntt,
im Nmden der Moldau und Vaslui) zu Beginn des 2. Jh. anzusetzen. Wahrscheinlich hat die Nieelerlage cler Daker im Jahre 105-106 das Eindringen von Sarm atengntppen westlich des Prut in dakisches Cebiet ermi:iglicht.
4. Aui G r und der Beigaben in G 1 von Ulmeni Olteniţa kann angenommen
,vcrclen, da/3 die Sarmaten etwa um 117- 118 in die Rumanische Ebene eingedrungen sind, nach dem die RomeI' die Castra im Vorgebirge von Muntenien offengelassen haben.
Es liegt kein archăologischer Beweis vor, ob\vohl zahlreiche Entdeckungen
gemacht wurden. der das Eindringen cler SC>.rmaten in die Rumănisehe Ebene VQl'
diesem Daium bewiese.
5. Die meisten Sarmaten sind in das auBet"halb der Karpaten gelegene Ge~
biet von Rurn ă nien gegen den Ausgang des 2. Jh . und in der ersten Halfte des
3. Jh. unter dem Druck cler Goien gedrungen, den neuen Herrschern der nord pontischen Stcppe.
6. Aufgrund der von Ovid ubermittelten Nachrichten ist anzunehmcn, da/3
zur Zeit seiner Verbannung in Tomis. in der Dobrudscha Sarmatcn Iebten .
7. Dic Alanen b ilclen clic letzte bis an clie Niederdonau vorgestoGene Sarmatenwelle. Thn'e n gehoren bis in das 4.-5 .Jh. datierbare GrabeI', ':I.'ie diejenigen in
H istrta (Flachgrăberfeld) und anderc (unveroffentlicht) .
3. Nachclem sie in das clakischc Gebiet eingedrungen sind, haben clie Sa1'maten mit den freien Dakern und mit den Karpen in Gemeinschaft gelebt und
sieh gegenseitig beeinfluBt. Die beeindruckend groBe Zahl der S iedlu n gen und
Grăberfelder karpischen und dakischen Typus, die in letzer Zeit in der Moldau.
in Muntenien und im Westen Rumăniens aufgedcckt wurden, zei gen, da/3 clic
meiste Bevolkerung clieser Gebiete aus Dako-Karpen und
nieht aus Sarmaten
bestancl .
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ErkUinmg cle r Abbild'llllgen
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Karte der sarmatischcn ?unde.
Crăbc-r in situ ; 1 Oltenita-TIcnic, C. 7. (S. IVlOl'inl7 und B . Ionescu ) 12 - J ugureanu, G . 2 ; 3 - Păul easa, G . 57 (Gh . Bichir).
Grabbesta!1d : 1 AmphOl'u r6mischen Typs (K cnotaph -13u cov );
TafeI lil.
2-5 - Ohring aus Bronze (Păuleasc a ); 6, 7 - Chalzedonperlcn (BaS - Perlenh alskette (P ăuleasca); 9 Perl cn k etle (H. uşeţu); 10 gr<we Kanne (SăruI cşti) .
GrabgcHU3e : 1, 2 - Jllgll r ennu (G.2); 3 - P ăulE'a sca (grauc SchusTaiel IV.
sel) ; 4, 5 - Ruşeţu (G. 1) ; 6 - J u gu rcanu (G . 1).
G rabbeigab cn : 1 - Păulcasca ; :2 - (B I"Onzcfibel) tind 4. D u r ob an ţ u;
T a ieI ~l .
3, 5 - Jugllrcanu.
Grabbei gabc n : .1 - 17 - Ştefăneşti (N. Zahal'ia. M . P e t rescu - Dimbo v iţa,
TaiC'! YI.
E m. Zaharia); .18-20 Cioinag i-R a linteşti (Eug. Zaharia).
1- 3 - Epul'cni ; (j - lVIitoc; 7-25 - Probota (N . Zahari a, M . PctrescuTatel VI J.
Dimbovita, Em. Z9.hal'ia).
13estanrl d es Grabcs von Vas lui (AI. Andron ic).
T arel VJlL
Grabbcigabcn
1-9 - Val ea Lupullli; 10 TnJşcşti (M. P etl'escuT afel IX.
Dîm b oviţa lI. Miiarb.).
KCl'amik aus elen Gră b el'n: 1-5 - V l ăsîneşti (Cr. Foii); 6- 10 - FocTafcl X.
şa nI (S. M orintz).
Gnbbcigab en aus F'oc:şani.
Taiel XI.
T2.fel XII.
Perlen ; 1- J 1 - Focşani.
Tatel XIT J. Grabbeigaben aus Căscioarele (S. Morintz) .
Tarel X I V . Sal'matischcs Grăbcrfe!d , Tkgşor (Gh . Di~conll) .
Tarel XV.
Sarmatisches GrabE'rfeld , Tirgşor .
Taiel XVI.
U lm eni-Olteni i, <l : 1 - Bron7.cgcWB; 2 - Sarmatiseh-kmpischer Spicgel; 3 - Romisehes 61f1ăsc hchcn ; 4 - G lockch cn : 5-9 - KE'l'amik
(S. Mo!'int% . B . Ion esc u).
Tafe l XVII. Ul meni-Olteniţa. BronzegeHiC. das auch in Tafel X Vr!l dar!.!estellt
ist (Foto).
T::tfcl XVJl!. Olteniţa - Renie , Beigaben aus Grab 7 (S. Mo!'int%, 11. Tonescu).
Tafel XIX.
Beigabcn aus sa rmatischcn Gr~i.bcrn: 1-3 - La t'gu: 4 - D oro banţu
(T . Dragomir und A. Atanasiu ).
Tafe! XX .
Largu , Grabbcigaben (I. T. Dl'n,t!omir).
T afc} XXI.
Ket'amik aus dem Grabel'feld vo n Şimand (Ausgrabun gcn 1\. ChiTclfe!
TaleJ

cli(;şan ).

