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Abstract: In 1978, an inhumation grave was discovered by chance in the school yard of the village of Albeşti, Mureş County. Consequently, in 1979,
two test pits were excavated here. On this occasion, in addition to the disturbed grave no. 1, three more graves were discovered (Figs. 2–4). With the
exception of grave no. 4, oriented West‐East and disturbed by grave no 3, all other graves were oriented North‐South. In grave no. 1, oriented North‐
South, a wheel made pot was placed near the head, and a hand‐made pot was found next to the left femur. The grave orientation together with the
network of typological analogies of the two pots allow the dating of the four graves from Albeşti in the 4th century and their framing in the Sântana
de Mureş‐Černjachov culture.
Schlüsselworte: Siebenbürgen, Körpergräber, 4. Jahrhundert, Sântana de Mureş ‐ Černjachov ‐ Kultur
Zusammenfassung: Im Jahre 1978 wurde auf dem Gelände der Schule von Albeşti (Ferihaz, Firighaz; deutsch: Weissenkirch, Weißkirch; ung.:
Fehéregyháza, Fejéregyháza, Magyar‐Fehéregyháza, Fejéregyháza) ein Körpergrab gestört. Als Folge wurden hier im Jahre 1979 zwei Schnitte
angelegt. Dabei wurden, neben dem gestörten Grab (Grab 1), noch weitere drei, allerdings beigabenlose Gräber geborgen. Mit Ausnahme des W–O
orientierten und von Grab 3 überlagerten Grabes 4, waren alle anderen Gräber N–S orientiert. Im N–S orientierten Grab 1, wurde im Kopfbereich ein
scheibengedrehter und neben dem linken Oberschenkel ein handgearbeiteter Topf beigelegt. Die Orientierung der Gräber, zusammen mit dem
typologischen Netz der beigelegten Töpfe gestatten die Einordnung der Gräber in das 4. Jahrhundert und die Zuweisung der Funde der Sântana de
Mureş‐Černjachov Kultur.

În toamna anului 1978, în urma săpării unei gropi
în vecinătatea şcolii generale de pe Strada Lungă din satul
Albeşti, judeţul Mureş (denumire veche: Ferihaz, Firighaz;
germ.: Weissenkirch, Weißkirch; magh.: Fehéregyháza,
Fejéregyháza, Magyar‐Fehéregyháza), a fost deranjat un
mormânt de inhumaţie în care s‐a găsit un mic vas, depus
la capul defunctului (Fig. 1). Vasul şi craniul au fost
recuperate de către Muzeul de Istorie din Sighişoara. Ca
urmare, în vara anului 1979 a fost întreprins un sondaj în
vederea precizării situaţiei. Sondajul a constat în săparea
a două secţiuni orientate nord‐sud, paralel cu gardul din
beton de pe latura de vest a curţii şcolii (Fig. 2). Secţiunea
I, situată în curtea şcolii, aflată la 1,60 m de gardul şcolii, a
avut lungimea de 15 m şi lăţimea de 2 m. Capătul de sud
al secţiunii s‐a aflat la o distanţă de 12 m de colţul de SV al
clădirii noi a şcolii generale din Albeşti. Secţiunea II a fost
trasată în exteriorul curţii şcolii, în zona în care a fost
semnalat mormântul de inhumaţie, la o distanţă de 0,50
m de gardul din beton de pe latura de vest a curţii, cu
extremitatea de sud la 2 m distanţă de capătul sudic al
gardului. Secţiunea a avut o lungime de 22 m şi o lăţime
de 2 m. Situaţia din teren a impus şi deschiderea spre vest
a două casete laterale numite C1 şi C2.
Din punct de vedere geografic, situl în care s‐a
efectuat sondajul din 1979 se află pe malul stâng (de sud) al
1

râului Târnava Mare, 5 km în amonte de Sighişoara şi la
aproximativ 2 km est‐sud‐est de aşezările şi necropolele
postromane şi din secolul al XII‐lea de la Sighişoara – Dealul
Viilor, aflate pe malul drept (de nord) al râului1 (Fig. 1). Mai
precis, punctul investigat se află pe o terasă joasă de
deasupra unui braţ colmatat şi parţial secat în urma
regularizărilor moderne ale cursului Târnavei Mari. Această
terasă se află ridicată la o diferenţă de nivel de 2 m în raport
cu fundul albiei secate care se prezintă sub forma unei
depresiuni ovale în care a fost amenajat un teren de sport.

STRATIGRAFIA ZONEI SONDATE
Din punct de vedere stratigrafic, zona prezintă trei
straturi cu structuri şi consistenţă diferită. Solul viu se află
la ‐1,80/‐2,00 m şi este constituit dintr‐o argilă galbenă
nisipoasă. Peste solul viu se află un strat de cca 1,00 m
grosime de nisip roşcat, argilos, peste care s‐a suprapus un
strat de 0,60–1,00 m de humus brun închis, compus din
resturi vegetale şi animale, la care se adaugă obiecte şi
resturi de construcţie din perioada migraţiilor şi
medievală. Pornind de la suprafaţa actuală, situaţia se
prezintă după cum urmează:

Harhoiu, Baltag 2006a; 2006b.
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Figura 1. a. Zona aflată la est de oraşul Sighişoara cu siturile Albeşti – Școală, Sighişoara – Dealul Viilor – „Aşezare” şi „Necropolă”
(după un releveu topografic din 1982, scara 1/20000; prelucrare grafică Daniel Spânu); b. Zona aflată la est de oraşul Sighişoara cu
siturile Albeşti – Școală, Sighişoara – Dealul Viilor – „Aşezare” şi „Necropolă” (după Paldus 1919, p. 175–176) / a. Surroundings of
the town of Sighişoara with the sites Albeşti – Școală, Sighişoara – Dealul Viilor – „Aşezare” and „Necropolă” (after a 1982
topographic map, scale 1/20000; graphics by Daniel Spânu); b. Surroundings of the town of Sighişoara with the sites Albeşti – Școală,
Sighişoara – Dealul Viilor – „Aşezare” and „Necropolă” (after Paldus 1919, p. 175–176).
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1. Stratul vegetal (0 ‐0,20 m) a fost cultivat în anii
’70 cu legume şi pomi fructiferi. În conţinutul acestui strat,
s‐au aflat materiale medievale deranjate şi scoase la iveală
de lucrările agricole.
2. Humus medieval şi din perioada migraţiilor
(‐0,20 ‐0,70 m). În partea superioară, stratul conţinea
materiale arheologice databile, larg, în secolele XV–XVIII,
iar în partea sa inferioară s‐au descoperit fragmente
ceramice încadrabile în secolele IV–VII, cea mai bine fiind
reprezentată ceramica cenuşie negricioasă cu luciu
metalic din secolul al IV‐lea.
3. Strat din nisip brun‐roşcat (‐0,70 ‐1,80 m)
conţinând foarte rare fragmente ceramice postromane.
4. Solul viu (steril), constând din argilă de culoare
galben deschis, în amestec cu nisip apare la adâncimea de
‐1,80/ ‐2,00 m.

DESCRIEREA COMPLEXELOR2

Figura 2. Albeşti – Școală. Planul general al cercetărilor arheologice din anul
1979 / Albeşti – Școală. Plan of the 1979 archaeological research.

2

La descrierea complexelor şi a inventarului lor s‐au folosit următoarele
prescurtări: ad. = adâncime; dm. = diametru; dmf. = diametru fund;

A. Gropi cu funcţia neclară. Secţiunea I. Cercetările
efectuate în secţiunea I au condus la identificarea şi
cercetarea a numai două complexe, ambele situate în
jumătatea ei sudică (Fig. 2):
Groapa 1 (G1, SI, □ 1–2): groapă de dimensiuni
mari, de formă ovală în plan şi de pâlnie în profil, cu
deschiderea de 3,25 m. Se conturează la adâncimea de
‐0,20 m şi are fundul la ‐1,20 m. Inventar: resturi de la o
construcţie medievală (cuie, scoabe, cărămizi, mortar,
pietre, ţigle, resturi de obiecte casnice, ceramică).
Inventarul ceramic permite încadrarea complexului în
secolele XV–XVIII.
Groapa 2 (G2, SI, □ 3) de dimensiuni mai mici,
rotundă în plan, cu diametrul gurii de 1,60 m, îngustată
spre fund; a fost sesizată la ‐0,50 m şi săpată până la
adâncimea de ‐1,80 m. Inventar sărac: în umplutura relativ
uniformă, de culoare închisă, s‐au aflat câteva fragmente
ceramice de culoare brună modelate cu mâna, oase
nearse, pietre, fragmente de chirpici şi cărbuni. Inventarul
ceramic este irelevant cronologic sau cultural, prezenţa
ceramicii modelate cu mâna sugerând o posibilă încadrare
în perioada migraţiilor.
Secţiunea II. Spre deosebire de raritatea
descoperirilor din secţiunea I, în secţiunea II au fost
descoperite şi cercetate două gropi şi patru morminte.
Groapa 3 (G3, SII, □ 5): groapă mică cu marginile
înroşite, având o crustă subţire de pământ ars; rotundă în
plan, cu dm. de 0,40 m. A fost sesizată la ‐0,40 m, şi se
îngustează spre fund, care se află la ‐0,80 m. Inventar:
cărbuni, cenuşă, mici fragmente ceramice atipice, de
culoare brun‐roşcată, din pastă nisipoasă. Groapa a fost în
mare parte distrusă de o groapă târzie, pornită din nivelul
medieval, astfel încât determinarea funcţiei ei (mormânt
de incineraţie?) rămâne neclară.
dmg. = diametru gură; dmmx. = diametru maxim; dr. = dreapta;
H = înălţime; L. = lungime; l = lăţime; st. = stânga; □ = carou.
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Groapa 4 (G4, SII, □ 4): groapă mică, nearsă, rotundă
în plan, cu dm. de 0,70 m la gură, care se lărgeşte treptat
spre fund, până la dm. de 1,00 m, având în profil forma unei
sticle. A fost observată la ‐0,70 m şi a avut fundul spre ‐1,50
m. Inventar: cenuşă amestecată cu granule de cărbune şi
pământ ars, aşchii de oase arse şi nearse, pietricele
rotunde, fragmente ceramice de la un singur vas, modelat
la roata înceată şi decorat cu benzi de striuri alternate cu
benzi în val. Inventarul ceramic datează complexul în
perioada Caganatului Avar târziu (ultima parte a secolului al
VII‐lea – începutul secolului al IX‐lea)3. Materialul osteologic
a fost înaintat spre analiză încă din anul 1979. Din păcate,
nici după aproape 40 de ani nu dispunem de rezultatele
analizei antropologice, ceea ce face imposibilă stabilirea
exactă a caracterului complexului.
B. Morminte. Toate mormintele descoperite sunt
de inhumaţie şi au fost identificate în secţiunea II4.
Mormântul 1 (M1, SII, □ 7) (Fig. 2–3); inhumaţie;
vârsta: ?; deranjat de intervenţia din anul 1978 când au
fost extrase craniul şi oala aflată în vecinătatea acestuia;
pentru dezvelirea integrală a mormântului a fost trasată
caseta C1. Groapa funerară este simplă, fără urme de
sicriu sau alte amenajări; dimensiuni = 2 × 0,50 m; ad. =
‐1,50 m; orientare = N–S. Poziţia şi starea de conservare a
scheletului: decubit dorsal, braţul drept lipsă, din braţul
stâng numai humerusul, întins pe lângă corp; partea
superioară a cutiei toracice deranjată, piciorul drept
întins, piciorul stâng uşor deplasat spre dreapta; schelet
prost conservat; L (fără craniu): 1,50 m. Inventar: 1. în
zona capului: oală (Fig. 3/3) din pastă zgrunţuroasă,
culoare cenuşie, modelată la roata rapidă, cu buza uşor
răsfrântă şi rotunjită, umerii prelinşi, pântecele bombat cu
dmmx. în zona centrală; fundul îngust şi plat, uşor evazat,
cu amprenta discului de pe care a fost ridicat;
ornamentată cu trei caneluri orizontale, paralele;
dimensiuni: H = 14 cm, dmg. = 8 cm; dmmx. = 12,5 cm;
dmf. = 6 cm (Muzeul de Istorie Sighişoara); 2. lângă
genunchiul stâng, la exterior, în poziţie verticală, cu gura
în sus: oală borcan (Fig. 3/4) modelată cu mâna, din pastă
grosolană cu pietricele şi cioburi pisate, culoare brun‐
roşcată datorită unei arderi neuniforme; suprafaţa
exterioară cu fisuri şi porozităţi; formă cilindric‐ovoidală,
cu buza subţiată, uşor aplecată în afară; sub buză
amprente digitale; pântecele puţin bombat, fundul plat şi
lăţit sub forma unui postament alveolat; dimensiuni:
H = 15,5 cm; dmg. = 9 cm; dmmx. = 12,5 cm; dmf. = 9 cm
(Muzeul de Istorie Sighişoara).
Mormântul 2 (M2, SII, □ 10) (Fig. 2); inhumaţie;
vârsta: infans I; deranjat în vechime. Groapa funerară este
simplă, lipsită de amenajări; dimensiuni = 0,80 × 0,40 m;
ad. = ‐1,90 m; orientare = V–E. Poziţia şi starea de

conservare a scheletului: decubit dorsal; schelet prost
conservat; s‐au păstrat: o parte din craniu şi din cutia
toracică, deranjată şi deviată spre dreapta; in situ oasele
picioarelor; L = 0,70 m. Fără inventar.
Mormântul 3 (M3, SII, □ 2) (Fig. 2, 4); inhumaţie;
vârsta: adultus; nederanjat. Groapa funerară este
dreptunghiulară, cu colturile rotunjite; dimensiuni: 2,40 ×
0,60 m; ad. = ‐1,60 m; orientare = N–S. Poziţia şi starea de
conservare a scheletului: decubit dorsal, craniul spre
stânga; braţul stâng perfect întins de‐a lungul corpului, cu
palma întinsă în jos lângă femur; braţul drept uşor îndoit din
cot, cu palma pe coapsa stângă; oasele picioarelor întinse şi
paralele; L = 1,80 m; schelet bine păstrat; craniul are o
spărtură în zona tâmplei drepte. Fără inventar.
Mormântul 4 (M4, SII, □ 2) (Fig. 2, 4); inhumaţie;
vârsta: iuvenis (?); la capătul de est, groapa a fost
deranjată parţial de groapa mormântului 3. Groapa
funerară are o lăţime de 0,50 m; lungimea nu a putut fi
determinată; ad. = ‐1,70 m; orientare = V–E. Poziţia şi
starea de conservare a scheletului: decubit dorsal, braţul
drept îndoit din cot cu palma pe bazin, braţul stâng întins
de‐a lungul corpului, cu palma pe bazin; picioarele întinse,
uşor apropiate în zona genunchilor; schelet bine păstrat.
Datorită deranjării de către groapa mormântului 3, oasele
membrelor picioarelor mormântului 4 se aflau dedesubtul
bazinului scheletului din mormântul 3, ceea ce
demonstrează anterioritatea mormântului 4 în raport cu
mormântul 3. Fără inventar.

3

5

4

Cf. Harhoiu, Baltag 2006a, p. 377 şi urm.
Niciun mormânt nu a fost analizat din punct de vedere antropologic.
Toate observaţiile privind grupele de vârstă aparţin arheologilor.

ÎNCADRAREA CRONOLOGICĂ ŞI CULTURALĂ
Amploarea redusă a cercetărilor din anul 1979 nu a
permis definirea precisă a întinderii zonei funerare.
Situaţia este asemănătoare cu cea a altor situri din
Transilvania. În afara necropolei eponime de la Sântana de
Mureş (Anexa, nr. 15), numărul de morminte din zonele
funerare cercetate este, în comparaţie cu Moldova sau
Muntenia, dezamăgitor de mic. Cauza principală trebuie
căutată mai ales în caracterul redus al investigaţiei
arheologice. O altă cauză a fost observată cu ocazia
cercetărilor de la Sighişoara – Dealul Viilor – „Necropolă”
(Anexa, nr. 17). Cele 21 de morminte descoperite aici
sugerau existenţa unei necropole relativ mari: optimismul
iniţial a fost repede curmat de identificarea orizonturilor
funerare din secolele VI–VII şi mai ales din secolul al XII‐
lea. Considerăm că numărul redus de morminte
aparţinând culturii Sântana de Mureş‐Černjachov (în
continuare SMČ) este reflecţia mai mult a unei lacune a
cercetării decât a unei situaţii de fapt, o lacună pe care
viitoare investigaţii vor trebui să o elimine5.

Este suprinzător faptul că, faţă de orizontul răsăritean al mormintelor
în şiruri de la sfârşitul secolului al V‐lea şi din prima jumătate a
secolului al VI‐lea, numărul de morminte aparţinând culturii SMČ este
totuşi destul de mic.
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Figura 3. Albeşti – Școală. Fotografia (1), planul (2) şi inventarul (3–4) mormântului 1 / Albeşti – Școală, grave 1: photo (1), plan (2) and inventory (3–4).
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Figura 4. Albeşti – Școală. Planul mormintelor 3 şi 4 / Albeşti – Școală plan of graves 3 and 4.

Ritul şi ritualul funerar ilustrat de cele patru
morminte de inhumaţie de la Albeşti se integrează în
obiceiurile
funerare
caracteristice
necropolelor
aparţinând culturii SMČ. Depunerea defuncţilor în gropi
simple, fără alte amenajări, împreună cu orientarea N–S,
dar şi V–E, reprezintă caracteristici ale acestei culturi.
În general se susţine că orientarea V–E a
mormintelor ar reprezenta un indiciu pentru o datare mai
târzie a acestora6. Situaţia stratigrafică de la Albeşti pune,
însă, sub semnul îndoielii aserţiunea, întrucât mormântul
4, orientat V–E, este suprapus de mormântul 3, orientat
N–S. De fapt, afirmaţia nu se sprijină pe o analiză
amănunţită a marilor necropole ale culturii SMČ; ea este
influenţată de faptul că, în secolul următor, în bazinul
Dunării inferioare şi mijlocii, orientarea V–E este cea
dominantă. Este, mai departe, problematic în ce măsură
această orientare a mormintelor ar fi fost influenţată de
răspândirea creştinismului. Mai degrabă, poate fi vorba
despre o influenţă a mediului funerar antic târziu7. Tocmai
în perioada când orientarea V–E devine dominantă,
inventarul mormintelor nu numai că nu se reduce, ci
dobândeşte o amploare deosebită, în pofida prescripţiilor

bisericii şi după cum o dovedesc sugestiv şi complexe
funerare ale epocii migraţiei timpurii din Transilvania8.
Mormintele 1 şi 4 au fost deranjate datorită unor
intervenţii secundare neintenţionate. Mormântul 1 a fost
afectat de săparea unei gropi moderne; mormântul 4 a
fost deranjat de amenajarea gropii funerare a
mormântului 3; mormântul 2 pare să fi fost deranjat încă
din vechime. În unele dintre cimitirele culturii SMČ, cum
sunt cele de la Mihălăşeni sau Târgşor9, mormintele au
fost relativ puţin deranjate; în alte cazuri însă, deranjarea
mormintelor a fost accentuată, aşa cum este, de exemplu,
situaţia în cimitirul de la Bârlad – Valea Seacă10. La
întrebarea „jefuire sau profanare?”, nu se poate da un
răspuns limpede. Aserţiunea potrivit căreia cauza
deranjării mormintelor ar fi fost jefuirea pare să fie
contrazisă de situaţia din cimitirul 3 din secolele VI–VII de
la Bratei. Tipologia variată a ofrandelor, împreună cu
poziţia lor in situ în morminte, sugerează aici o conscientia
a membrilor comunităţii celor decedaţi. Se poate admite,
ipotetic, că profanarea sistematică a mormintelor a avut
loc înaintea plecării membrilor comunităţii şi a fost

6

7

Ioniţă 1971, p. 56; Bierbrauer 1980, p. 132. Pentru tranziţia de la
orientarea N–S la orientarea V–E a mormintelor culturii SMČ:
Symonovich, Kravchenko 1983, p. 133–134, fig. 7–8; cf. Vornic 2010,
p. 197–198 şi urm.

Vago, Bóna 1976, p. 175–181.
Harhoiu 1998, p. 34 şi urm.
9
Şovan 2005, p. 200; Diaconu 1965, p. 153, pl. 1.
10
Palade 2004, p. 111 şi urm.
8
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efectuată de aceştia în scopul desacralizării zonei
funerare11.
Tot specifică ritualului funerar al culturii SMČ este
şi depunerea de unul, două (ca la Albeşti) sau chiar mai
multe vase ca ofrandă12.
Pentru încadrarea cronologică şi culturală a
grupului de morminte descoperite la Albeşti, definirea
reţelei tipologice de analogii a celor două vase din
mormântul 1 este decisivă. Astfel, vasul modelat cu mâna
din mormântul 1 (Fig. 3/4) apare frecvent în necropolele
din Muntenia, la Spanţov, Izvorul13 sau Târgşor14, dar şi în
complexe din Transilvania15. Vasul este înrudit tipologic cu
vasul modelat cu mâna şi prevăzut cu protuberanţe
ascuţite pe umăr din mormântul 174 din necropola din
secolul al IV‐lea de la Sighişoara – Dealul Viilor16. O
analogie apropiată este cunoscută din mormântul 184 din
grupul de morminte „sarmatice“ de la Târgşor17.
Oale modelate dintr‐o pastă cu structură
asemănătoare şi apropiate formal apar şi în mediul
„sarmatic” din Câmpia Tisei18. Astfel de oale sunt
documentate şi în mediul funerar al culturii SMČ şi au fost
încadrate de Boris Magomedov, alături de exemplare de
la Spanţov sau Izvorul, în tipul IV al ceramicii modelate cu
mâna19. Uneori, cum este cazul mormântului 384 de la
Mihălăşeni, astfel de vase apar asociate, după model
„sarmatic”, cu şiraguri lungi de mărgele20. Vase cu
structură asemănătoare mai sunt cunoscute în Moldova
din necropolele de la Bârlad – Valea Seacă21 sau Barcea22.
Pe lângă exemplarele înrudite de la Spanţov23, trebuie să
fie amintite şi exemplarele din mormântul 3 din cimitirul
de la Independenţa24, ornamentat cu protuberanţe
ascuţite pe umăr, sau exemplarul din mormântul 14 de la
Târgşor25. Vasul modelat la roata rapidă este şi el frecvent
atestat în necropolele culturii SMČ din secolul al IV‐lea, fie
la Spanţov, Izvoru şi Târgşor în Muntenia26, fie la Sântana
de Mureş în Transilvania27.
Descoperirile funerare din secolul al IV‐lea de la
Albeşti se apropie de un fenomen cultural denumit, cu
decenii în urmă, de către Kurt Horedt „cultura Sântana de
Mureş cu influenţe străine”28 – o grupă arheologică care

integrează, pe lângă elemente specifice culturii SMČ,
(orientarea N–S, depunerea mai multor vase, anumite
tipuri de oale din ceramică cenuşie modelată la roata
rapidă) şi alte elemente străine sau rare în spectrul
tipologic al acestei culturi. Ne referim în special la oala
modelată cu mâna, depusă la picioarele defunctului din
mormântul 1. Acest aspect pune în evidenţă posibile
influenţe de sorginte sarmată, fenomen care s‐a presupus
în bazinul Târnavei Mari şi pentru descoperirile funerare
de la Rugăneşti sau Sighişoara – Dealul Viilor –
„Necropolă” (Anexa, nr. 14 şi 17)29.
Totuşi, dimensiunea cronologică şi consistenţa
orizonturilor funerare din ultima parte a existenţei
provinciei Dacia, din ultima parte a secolului al III‐lea şi
apoi de pe parcursul secolului următor nu este deloc
limpede. Această imprecizie nu poate fi invocată însă ca
un argument pentru o pătrundere „întârziată” a culturii
SMČ în Transilvania. Datarea acestei pătrunderi în a doua
jumătate a secolului al III‐lea şi poate şi la începutul celui
următor, ca un reflex al sumbrelor decenii ale părăsirii
provinciei, pare a fi mai verosimilă30. Totuşi, se poate
considera că extinderea culturii SMČ şi în Transilvania a
avut loc mai târziu decât în Moldova sau în Muntenia. Cel
mai timpuriu orizont cronologic al culturii SMČ, atestat în
cimitirul de la Târgşor şi ancorat cronologic imediat după
mijlocul secolului al III‐lea31, nu a putut fi conturat încă în
interiorul arcului carpatic. Peisajul funerar al secolului al
IV‐lea din Transilvania este dominat de expresia funerară
a fazei mature a acestei culturi arheologice (Fig. 5–7). S‐a
presupus, în repetate rânduri, că pătrunderea culturii SMČ
în Dacia transilvăneană32 a avut loc abia pe la mijlocul
secolului al IV‐lea33. Analiza descoperirilor funerare de la
Sighişoara – Dealul Viilor, împreună cu poziţia cronologică
a celorlalte orizonturi funerare au evidenţiat că nimic nu
putea împiedica extinderea culturii SMČ în Transilvania pe
parcursul primei jumătăţi a secolului al IV‐lea34. În aceste
condiţii, încadrarea descoperirilor de la Albeşti – Școală în
prima jumătate a secolului al IV‐lea pare cât se poate de
probabilă.

11

25

12

26

Harhoiu 2010, p. 150 şi urm.
Mitrea, Preda 1966, p. 117 şi urm.
13
Mitrea, Preda 1966, p. 256, fig. 72/13, 321, fig. 179/2.
14
Diaconu 1965, 215, pl. 65/3, 233, pl. 83/1, 251, pl. 101/4, 261, pl. 111/4;
cf. Mitrea, Preda 1966, p. 365, fig. 234/2.
15
De exemplu, mormintele 46 şi 72 de la Sântana de Mureş: Kovács 1912,
p. 299 fig. 63; p. 320 fig. 89.
16
Harhoiu 2014, p. 160 şi urm., p. 177, pl. 2/1.
17
Diaconu 1965, p. 160, pl. 10/2.
18
Vaday 1989, p. 177, 345, fig. 53, 49–53.
19
Magomedov 2001, p. 228, pl. 26/12–15 (Zajačivka).
20
Şovan 2005, pl. 215/21.
21
Palade 2004, p. 484, fig. 150/1 (mormântul de incineraţie 446).
22
Ţau, Nicu 1980, p. 388, fig. 7, 10.
23
Mitrea, Preda 1966, p. 24, 219, fig. 28,2, 383, fig. 253,8 (mormântul
15), 262 fig. 86,3 (mormântul 63).
24
Mitrea, Preda 1966, p. 47–48, 279, fig. 106/8, 383, fig. 253/4.

Diaconu 1965, p. 39, 173, pl. 23/3.
Mitrea, Preda 1966, p. 236, fig. 52/ 3; 343, fig. 206/7; Diaconu 1965,
p. 196, pl. 46/2, 220, pl. 70/1, 252, pl. 102/2.
27
Kovács 1912, p. 275, fig. 30/1 (mormântul 26); p. 277, fig. 38/8
(mormântul 27); p. 284, fig. 41/8 (mormântul 31).
28
Horedt 1982, p. 119 şi urm.
29
Harhoiu 2014, p. 164.
30
Harhoiu 2014, p. 164 şi urm.
31
Niculescu 1993, p. 220.
32
Spaţiul Transilvaniei romane cuprindea partea de NE a Daciei
Malvensis, părţi din Dacia Apulensis şi Dacia Porolissensis: Petolescu
2010, p. 383, fig. 20.
33
O privire generală a problemei la Schmauder 2002, p. 187 şi urm., cu
literatura; grupei celor „întârziaţi“ i‐au aparţinut sau îi aparţin Horedt
1982, p. 113 şi urm., respectiv Harhoiu 1987, p. 124.
34
Cf. Bóna 1990, p. 66 şi urm.
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Figura 5. Harta descoperirilor funerare Sântana de Mureş‐Černjachov din Transilvania (cf. Anexa) / Map of Sântana de Mureş‐Černjachov funerary
discoveries in Transylvania (see Appendix).

La fel ca în Moldova sau în Muntenia, dar şi ca în
Basarabia sau în Ucraina, înmormântarea defuncţilor în
cimitire, cu morminte orientate N–S (rar şi V–E), depunerea
unuia, dar mai ales a două vase, sau chiar a unor seturi
variate de recipiente din lut, ca şi de piese de port sau de
podoabă specifice sunt caracteristice şi în Transilvania,
conturând astfel un koiné cultural care se întindea din
bazinul Niprului şi până la Oltul inferior. Se pare că spaţiul
cultural extracarpatic a încercat, în pofida coroanei de
munţi (corona montium) evocată de Iordanes, Getica 74, să
cuprindă şi spaţiul transilvan care, în mod tradiţional, se
integra arealului cultural al Dunării mijlocii. Un astfel de
fenomen este extrem de rar în pre‐ şi protoistorie.
În ultimul sfert al secolului al IV‐lea, orizontul
funerar SMČ pare să înceteze35. Sugestive în acest sens
sunt piesele de port din tezaurul cu solidi emişi de

Gratianus (375–383) din tezaurul de la Valea Strâmbă
(Anexa, nr. 21), şi anume fibulele din argint cu placă
semicirculară şi picior romboidal, pieptenii cu un rând de
dinţi şi cu mâner semicircular tras în sus, catarame cu
placă dreptunghiulară sau ovală şi spin puternic,
pandantive semilunare etc.
Cu toate că există o bază documentară
impresionantă, ilustrată prin zeci de necropole cu sute de
morminte şi prin sute de aşezări cu zeci de locuinţe, nu
există nici până în momentul de faţă o analiză cronologică
elaborată a culturii SMČ. Cu toate propunerile, mai mult
sentimentale decât raţionale, de prelungire a existenţei
acestei culturi până în prima parte a secolului al V‐lea36,
sistemul cronologic al culturii SMČ rămâne, în continuare,
poate tocmai din aceste cauze, un proiect de cercetare în
faşă.

35

36

Bierbrauer 2008, p. 32: „Mit dem Ende der Černjachov‐Kultur gegen
Ende des 4. Jahrhunderts bzw. um 400 ...”; Bierbrauer 2015, p. 370 şi
urm.

Ciupercă et alii 2015, p. 213 şi urm.; Lăzărescu et alii 2015, p. 220 şi
urm., mai ales p. 221, fig. 5; şi tot în acel an: Lăzărescu 2015, p. 105 şi
urm.
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Figura 6. Descoperiri funerare ale culturii Sântana de Mureş‐Černjachov din Transilvania (pentru numere cf. Anexa) / Funerary inventories of
the Sântana de Mureş‐Černjachov culture in Transylvania (for numbers see Appendix).
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Figura 7. Descoperiri funerare ale culturii Sântana de Mureş‐Černjachov „cu influenţe străine” din Transilvania (pentru numere cf. Anexa) /
Funerary inventories of the Sântana de Mureş‐Černjachov culture with “foreign influences” in Transylvania (for numbers see Appendix).
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Sondajul din anul 1979 de la Albeşti – Școală, judeţul Mureş
ANEXĂ. NECROPOLE ŞI MORMINTE ALE CULTURII SÂNTANA DE
MUREŞ‐ČERNJAHOV DIN TRANSILVANIA37
1. Alba Iulia (den.v.: Bălgărad, Bălgrad; lat.: Apulum, Alba Carolina;
germ.: Weißenburg, Karlsburg; magh.: Gyulafehérvár), mun., jud.
Alba. Loc. desc. „Str. Brânduşei”; 2 morminte de inhumaţie;
orientare: N–S; piese de port; Lit.: Dragotă et alii 2009, p. 11–26.
CSMČ (aici Fig. 6/C).
2. Albeşti, Ferihaz (germ.: Weißkirchen; magh.: Fehéregyháza,
Szászfehéregyháza), com., jud. Mureş. Loc. desc. „Şcoală”; cimitir: 4
morminte de inhumaţie; orientare: N–S, V–E; ofrande vase.
Lit.: contribuţia de faţă.
3. Archiud (germ.: Arkeden; magh: Szászerked, Mezőerked), com. Teaca,
jud. Bistriţa‐Năsăud. Loc. desc. „Hînsuri”; cimitir: 18 morminte de
inhumaţie, unele cu mai mulţi defuncţi; schelete mutilate; piese de
port, ofrande vase, morminte de câini; gropi cu ceramică, piese de
armament, găleată din lemn. Lit.: Gaiu 1999. CSMČ? (aici Fig. 7/ F).
4. Bratei (germ.: Breitau, Pretai; magh.: Baráthely), com., jud. Sibiu. Loc.
desc. „Rogoaze”, între cimitirul 2 şi aşezarea 1; descoperiri
întâmplătoare din morminte (?). Lit.: Blăjan, Togan 1981. CSMČ
(aici: Fig. 6/F).
5. Cernat (den.v.: Cernatu; aparţine oraşului Săcele/Hétfalu; germ.:
Zernendorf; magh.: Csernátfalu), jud. Covasna. Loc. desc. incert;
cimitir (?): 1 mormânt de inhumaţie; piesă de port; Lit.: Horedt 1982,
206. CSMČ?
6. Ciumbrud (astăzi aparţine oraşului Aiud; magh.: Csombord), jud. Alba.
Loc. desc. „Cimitirul din secolul 9”; mormânt de inhumaţie; ofrandă
topor; piese de port şi podoabă. Lit.: Dankanits, Ferenczi 1959,
p. 614, 612–613 fig. 7, 8. CSMČ? (aici Fig. 7/A).
7. Cluj‐Napoca (lat.: Napoca, germ.: Klausenburg; magh.: Kolozsvár),
mun., jud. Cluj. Loc. desc.: lucrări CFR; cimitir (?); pereche de fibule.
Lit.: Horedt 1982, p. 209. CSMČ (aici Fig. 6/H).
8. Fântânele (germ.: Eisch; magh. Újős, Szászújős), com. Matei, jud.
Bistriţa‐Năsăud. Loc. desc.: „Rât“; cimitir; 16 morminte inhumaţie;
orientare: S–N; ofrande vase, topor; piese de port şi de podoabă.
Lit.: Marinescu, Gaiu 1989. CSMČ? (aici Fig. 7/E).
9. Gheja (astăzi aparţine oraşului Luduş; magh.: Marosgezse), jud.
Mureş. Loc. desc. incert; mormânt (?); Lit.: Horedt 1955, p. 671, 672,
fig.15/ 6–7. CSMČ.
10. Lechinţa de Mureş (magh.: Maroslekencze), com. Iernut, jud. Mureş.
Loc. desc. „Sălişte“/„Cimitir”; mormânt incineraţie; vas cu şarpe;
fibulă; Lit.: Horedt 1982, p. 210. CSMČ (aici Fig. 6/E).
11. Mediaş (germ.: Mediasch; magh.: Medgyes), mun., jud. Sibiu.
a. Loc. desc.: „Târnava Mare”; mormânt (?); pieptene cu motiv
aviform; Lit.: Horedt 1982, p. 210. CSMČ (aici Fig. 6/B).
b. Loc. desc. „Teba”; cimitir: 9 morminte de inhumaţie.
Lit.: informaţii M. Blăjan şi Gh. Togan. CSMČ?
12. Ocniţa (den.v.: Ocna; germ.: Salzgruben; magh.: Szàszakna,
Mezőakna), com. Teaca, jud. Bistriţa‐Năsăud.
a. Loc. desc. „Pe dric”; cimitir (?): 3 morminte de inhumaţie (1973);
găleată lemn; orientare: SE–NV; fibulă; Lit.: Marinescu, Dănilă 1976,
p. 26–30. CSMČ? (aici Fig. 7/B).
b. Loc. desc. „Valea Lupului”; mormânt de inhumaţie; piese de port
şi de poadoabă; Lit.: Marinescu, Dănilă 1976, p. 30–31, Gaiu 1994.
CSMČ?
13. Pălatca (magh.: Magyarpalatka), com., jud. Cluj. Loc. desc.: „între
construcţii romane”; cimitir cu 9 morminte de inhumație; orientare:
N–S; piese de port şi de podoabă, vase de ofrandă, Lit.: Hica‐
Câmpeanu 1977. CSMČ. (aici Fig. 6/D).
14. Rugăneşti (magh.: Rugonfalva), com. Şimoneşti, jud. Harghita.
Loc. desc. „Curtea parohială”; cimitir (?): 2 morminte de inhumaţie;
orientare: N–S, piese de port şi de podoabă, ofrandă vase, oglindă;
Lit.: Körösfői 2008. CSMČ? (aici Fig. 7/D).
15. Sântana de Mureş (magh.: Marosszentana), com.; jud. Mureş.
Loc. desc. „Nisipărie”; cimitir cu 77 morminte de inhumaţie;

37

Prescurtări. com. = comună; CSMČ = cultura Sântana de Mureş –
Černjachov; den.v. = denumire veche; germ. = toponim german; jud. =

orientare N–S (predeominantă); ofrande vase, piese de port şi de
podoabă. Lit.: Kovács 1912. CSMČ (aici Fig. 6/A).
16. Sfântu Gheorghe (den.v. Sepşi‐Sîngeorgiu; germ.: Sankt Georgen;
magh.: Sepsiszentgyőrgy), mun., jud. Covasna. Loc. desc.
„Eprestetö“; cimitir (?); 1 mormânt de inhumaţie şi 1 mormânt de
incineraţie; orientare E–V; ofrande vas; Lit.: Horedt 1982, p. 207.
CSMČ?
17. Sighişoara (germ.: Schäßburg; magh.: Segesvár), mun., jud. Mureş.
Loc. desc.: „Dealul Viilor” – „Necropolă”; cimitirul „2” cu 21 de
morminte; orientare N–S (majoritară), dar şi V–E sau SV–NE; ofrande
vase, piese de port şi de podoabă. Lit.: Harhoiu 2014. CSMČ?
(aici Fig. 7/C).
18. Târgu Mureş (den.v.: Mureş‐Oşorheiu, Murăş‐Oşorheiu, Tîrgu
Mureşului; germ.: Neumark, Marktstadt; magh.: Marosvásárhely),
mun., jud. Mureş.
a. Loc. desc. „fosta str. Kálmán Mikszáth”; cimitir: opt morminte de
inhumaţie; orientare N–S şi V–E; ofrande vase; piese de port şi
podoabă. Lit.: Kovács 1915.
b. Loc. desc. „Combinatul chimic”; 2 morminte de inhumaţie;
orientare V–E şi E–V; ofrande vase; Lit.: Horedt 1982, p. 213.
19. Turda (lat.: Potaissa; germ.: Thorenburg, Torenburg; magh.: Torda),
mun., jud. Cluj.
a. Loc. desc.: „Castrul roman”; 1 mormânt de inhumaţie; orientare:
V‐E; mormânt cu nişă; piese port. Lit.: Bărbulescu 1982, p. 137–142.
b. Loc. desc. incert; mormânt de inhumaţie; ofrandă vas; mărgele.
Lit.: Horedt 1982, p. 211. CSMČ?
20. Uioara (sat aparţinând localităţii Ocna Mureş; germ.: Miereschhall;
magh.: Marosújvár), jud. Alba. Loc. desc. neprecizat; 1 mormânt de
inhumaţie; vas de ofrandă; mărgele. Lit.: Horedt 1982, p. 211. CSMČ.
21. Valea Strâmbă (magh.: Tekerőpatak), com. Suseni, jud. Harghita.
Loc. desc.: „Hotarul satului”; tezaur cu piese de port şi monede
(Constantin I – Gratian). Lit.: Székely 1945; Gáll et alii 2018. CSMČ.
(aici Fig. 6/G).
22. Vermeş (den.v.: Vermiş; germ.: Wermesch; magh.: Vermes),
com. Lechinţa, jud. Bistriţa‐Năsăud. Loc. desc. neprecizat;
1 mormânt de inhumaţie; orientare: N–S; ofrande vase. Lit.: Horedt
1982, p. 213. CSMČ?
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