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TIMPURII DESCOPERITE LA SNAGOV, ILFOV
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** Universitatea Spiru Haret, București; mircea_negru_arch@yahoo.com
*** Muzeul Municipiului București, București; elenagavrila83@yahoo.com
Abstract. In July 2015, at the request of the Ilfov County Directorate for Culture of, an archaeological diagnostic research was undertaken in Snagov Forest, located on the territory of Snagov
(Ilfov County, Romania). At this point was reported the discovery, made by an amateur with
the help of a metal detector, of an iron sword, since April of the same year. The discoverer left
the feature undisturbed in depth and notified the authorities.
At the indicated location, the archaeologists found, after removing the disturbed vegetal layer, the existence of a pit in which the profile of an iron sword could be seen. In order
to recover the archaeological material, a box-shaped excavation was made. Unfortunately, due
to the uniform composition of the soil, chestnut-black in color, the shape and size of the pit in
which the artifacts were deposited could not be identified.
The discovered inventory consisted of a ritually bent iron sword, an iron spearhead
stuck vertically into the ground, an iron knife, a bronze buckle, a few fragments of cremated
bones, and a few remnants of a bronze plate which disintegrated upon discovery. Our opinion
is that the deposit is a cenotaph. The archeological materials discovered allow, by analogy with
similar artifacts, the framing of this deposit in the 4th‒5th centuries AD, and they represent an
exceptional archaeological discovery both by the nature of the inventory, the ritual practiced,
and by the chronological and geographical positioning.
Keywords: cenotaph, weapons, warrior, early migrations, Sântana de Mureș-Černjachov.

1. Descoperirea
Materialul arheologic care face obiectul acestui studiu conține o serie de informații extrem de interesante și de importante atât prin natura sa, cât și prin istoria descoperirii sale, ambele coordonate având o serie de elemente cu un grad mare de originalitate.
Urmând firul istoriei recente al artefactelor în discuție, el începe în primăvara
anului 2015, când în mediul virtual a apărut informația potrivit căreia în apropierea
Bucureștiului (Fig. 1) a fost descoperită o spadă de fier îndoită. Autorul anunțului, care
folosise un detector de metale pentru a scana o zonă împădurită din preajma capitalei,
anunța descoperirea, dar și faptul că nu deranjase piesa mai mult decât săpase până la
dezvelirea ei, o fotografiase "in situ" și apoi reacoperise artefactul cu pământ pentru
conservarea și protejarea descoperirii. Al doilea pas a fost să anunțe Direcția Județea-
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nă pentru Cultură, Ilfov, printr-un e-mail, asupra faptului că “în data de 02.04.2015
a descoperit în Pădurea Snagov o spadă, pe care a acoperit-o în așteptarea arheologilor”.
Conduita descoperitorului, deși ni se pare firească, chiar dacă nu e singulară,
nu este nici pe departe un parcurs uzual în mediul amatorilor de detecții metalice. Cu
toate că există un număr de cetățeni care, practicând legal detecția de metale, predau
autorităților descoperirile lor, cei care doar le semnalează, fără a distruge contextele
arheologice sunt încă într-un număr supărător de mic. Descoperirea de la Snagov este
un astfel de caz, să spunem fericit, în care prelevarea obiectelor a fost făcută de către
personal de specialitate, fapt ce oferă consistența firească asupra contextului arheologic al inventarului.
Revenind asupra itinerariului artefactelor, la Muzeul Municipiului București1
s-a format o echipă, compusă din dr. Mircea NEGRU și drd. Elena GAVRILĂ, care, în
baza autorizației de evaluare de teren2, a luat legătura cu descoperitorul, dl. C. Dragomir,
și s-a stabilit ca în data de 20 iulie 2015 echipa să se deplaseze împreună cu acesta pentru a se recupera materialul arheologic semnalat.
Deplasarea în teren s-a efectuat cu prezența dlui C. Dragomir, iar locul exact
a fost identificat după coordonatele și indicațiile comunicate de acesta.
La fața locului, ulterior identificării complexului arheologic, a fost observat
solul deranjat de către descoperitor până la apariția primului artefact. Pământul scos
inițial fusese pus înapoi în groapă pentru a proteja piesele identificate. Această acțiune a deranjat iremediabil doar partea superioară a contextului arheologic.
S-a extras în primă fază pământul răscolit anterior pentru a ajunge la materialul
arheologic sesizat. În vederea dezvelirii integrale a pieselor, groapa inițială a fost lărgită. Astfel, a fost trasată o casetă cu dimensiunile de 0,60 m × 0,60 m, pentru a obține
cât mai multe informații despre un eventual context arheologic, stratigrafia complexului și, nu în ultimul rând, pentru a recupera piesele fără a fi afectată starea lor de conservare.
Nu cunoaștem cota de surprindere a complexului întrucât groapa săpată inițial
de către descoperitor s-a mulat aproape complet pe limitele complexului pe care l-a
golit superficial. Presupunem însă că partea sa superioară se contura imediat sub nivelul vegetal (care avea o grosime de 0,20 m). Adâncimea maximă atinsă în casetă a fost
de -0,55 m față de nivelul actual de călcare (Fig. 2–3).
Spada, ultima piesă depusă și aflată astfel deasupra celorlalte artefacte, a fost
identificată la cota de cca -0,35 m față de nivelul actual de călcare. Ea fusese așezată
într-o groapă de formă aproximativ circulară. Umplutura gropii era compusă din pă1

Prin adresa nr. 865/01.07.2015, Direcția Județeană pentru Cultură, Ilfov transmisă către Muzeul Municipiului București (înregistrată sub nr. 3604/01.07.2015) în vederea verificării informațiilor prin care dl. C. Dragomir solicita o verificare a unei zone cu posibil potențial arheologic,
din pădurea Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov, unde, potrivit declarației sale, a descoperit
o spadă, lăsată la fața locului, nederanjată.
2
În data de 15.07.2015 a fost emisă Autorizația de evaluare de teren nr. 152/2015, pentru punctul “Pădurea Snagov”, de pe teritoriul comunei Snagov, jud. Ilfov.
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mânt brun-cenușiu, omogen, cu urme de cenușă și câteva mici fragmente de oase calcinate care nu au putut fi recuperate (datorită solului acid acestea se aflau într-o stare
avansată de degradare).

2. Dosarul arheologic
Inventarul depunerii conține următoarele artefacte:
‒ O spadă din fier, îndoită (Fig. 4);
‒ Un vârf de lance din fier (Fig. 5);
‒ Un mic cuțitaș din fier, ușor curbat (Fig. 6/1);
‒ O cataramă din bronz, cu cui de fixare a curelei (Fig. 6/2);
‒ Un obiect de tablă din bronz, fragmentat, care s-a sfărâmat iremediabil la descoperire
din cauza acidității solului și a contactului cu aerul;
‒ Fragmente osteologice mărunte, nedeterminabile, calcinate (Fig. 2/8);
‒ Urme de cenușă.
Prima ipoteză a fost că este cel mai probabil vorba despre un mormânt izolat,
de incinerație, aparținând unui războinic. Trebuie specificat că artefactele descoperite nu prezintă urme de ardere, semne ale incinerării fiind doar resturile de oase calcinate și urmele firave de cenușă din sol. Urmele unei posibile incinerații, ritualul, precum și întregul inventar sacrificat au conturat, la prima vedere, presupunerea că avem
de a face o depunere de tip Padea-Panaghiurski-Kolonii (PPK), mai ales că inventare
asemănătoare au mai fost descoperite în regiune. La analizarea ulterioară a pieselor
recuperate a reieșit însă că, deși există asemănări de ansamblu, amănuntele arată că
artefactele aparțin altei perioade istorice.

3. Considerații preliminarii
Întregul inventar reconstruiește scenariul unei depuneri cu caracter funerar.
Spada, singura armă adusă în starea de nefuncționalitate evidentă, reprezintă un sacrificiu des întâlnit în mediile războinice ale Antichității, dar relativ rară în peisajul cronologic și geografic din care provine această depunere.
Încă din momentul descoperirii s-a emis ipoteza că depunerea este identică cu
numeroase descoperiri de arme și morminte aparținând epocii getice și celei dacice,
având în vedere asemănările și mai ales faptul că descoperiri mai mult sau mai puțin
similare sunt documentate în zonă (Făcău3, Izvoru, Popești, Radovanu4). Însă, după prelevarea inventarului și curățarea preliminară a pieselor s-au putut observa unele diferențe morfologice, care au impus prudență în ce privește datarea și apartenența etnoculturală a inventarului.
Din acest motiv, deși autorii articolului de față au prezentat inițial descoperirea la o sesiune de comunicări științifice5 la secțiunea Arme dacice, titlul și substanța
prezentării au fost rezervate, cu atât mai mult cu cât restaurarea pieselor nu era fina3

Constantiniu, Leahu, 1968, p. 195-209.
Sîrbu, Borangic, 2016, p. 78, 84-85.
5
Un mormânt de incinerație descoperit în comuna Snagov, județul Ilfov, Simpozion aniversar „Muzeul la 65 de ani- veşnic tânăr”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, 5‒7 octombrie 2016.
4
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lizată. Bănuielile ni s-au confirmat imediat ce piesele au fost curățate și supuse proceselor de conservare. Nici una dintre piese nu are analogii în mediul getic sau dacic,
ci ele se raportează la un orizont cronologic mult mai târziu.
Din nefericire, în inventarul depunerii nu a fost identificat nici un fragment
ceramic ori fibule, elemente care sunt indicatori cronologici foarte preciși. Spre deosebire de alte descoperiri făcute de amatorii de detecții metalice, în care aceștia scot
doar piesele metalice din sol, ignorând ceramica, resturile osteologice, cărbunii, cenușa
sau alte posibile elemente arheologice, în cazul de față golirea complexului de către
arheologi a permis recuperarea și observarea integrală a materialului și a complexului
arheologic.
În aceste condiții analiza istorică se poate rezuma doar la piesele de armament
și echipament existente.

4. Catarama
Catarama de bronz este artefactul care de la început a făcut diferența față de
depunerile de tip PPK. Este fabricată din bronz, prin turnare, rotundă relativ uniform
în secțiune. Forma generală este ovală și are cui de fixare a curelei. Cuiul este lățit, cu
o secțiune patrulateră, dar cu colțurile rotunjite. Starea de conservare este foarte bună
(Fig. 6/2).
Catarame ovale, de bronz, cu spin mobil, cu sau fără plăcuță de fixare a curelei, sunt descoperiri frecvente în aria culturii Sântana de Mureș-Černjachov (SMC).
Acest tip comun de cataramă, fără armătură, este considerat de specialiști a fi cel mai
timpuriu6, cu rădăcini în comunitățile germanice. El este prezent, cu toate variantele
lui, în unele descoperiri din tot arealul culturii Sântana de Mureș-Černjachov. Analogiile cataramei de la Snagov nu lipsesc, astfel de piese fiind găsite în toate stațiunile
importante: Sântana de Mureș, Târgșor, Mogoșani, Independența, Olteni, Mitreni,
Izvoarele, Kosanovo, Miorcani, Lețcani, Copuzu, Fântânele-Rât, Lunca, Valea Seacă-Bârlad, Mihălășeni, Copuzu, Barcea, Pietroasele, Budești, Gherăseni, PogoneștiIvești7 etc., îndeosebi în morminte, dar și în stratul de cultură.
Piesa de la Snagov a făcut parte din echipamentul războinicului, probabil încheia cureaua de susținere a spadei și al cuțitașului. Fragmentele de tablă de bronz descoperite se aflau la mică distanță de cataramă și nu excludem posibilitatea ca acestea
să fi fost resturile unei garnituri de curea.
Astfel de catarame sunt prezente în mediul Przeworsk, precum și în lumea sarmatică, dar aproape lipsesc din mormintele carpice și sunt la fel de rare în așezările
dacilor din zonele subcarpatice.
În ceea ce privește cronologia, acest tip de catarame sunt frecvente în depunerile funerare ale culturii Sântana de Mureș-Černjachov și au o lungă perioadă de uti6

Diaconu, 1965, p. 91; Magomedov, 2001, p. 69 (tipul A).
Dolinescu-Ferche, 1966, p. 147-156 (o mică necropolă de inhumație din care provin două
catarame de bronz); Țau, Nicu, 2012, p. 118 (cu bibliografia); Constantinescu, 2001, p. 56-58;
Vornic, 2006, p. 180, 199-200, fig. 120 (35 de exemplare de bronz, majoritatea ovale, simple,
fără garnituri, din morminte și din strat); Diaconu, 1977, p. 448; Mamalaucă, 1999, p. 94, fig.
4/5-6.
7
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lizare, putând fi întâlnite pe întregul interval al migrațiilor timpurii8.

5. Cuțitașul
Este realizat din fier, are un singur tăiș și, în consecință, are un profil triunghiular. Forma lui este una foarte ușor arcuită (Fig. 6/1).
Lungimea totală este de 8,3 cm, iar lățimea maximă 1,7 cm. Limba mânerului este triunghiulară, puțin alungită (Lmax = 4 cm; lmax = 1,5 cm), iar plăselele se fixau
cu ajutorul unui nit, de la care s-a păstrat doar orificiul.
Starea generală de conservare este în general bună, artefactul fiind acoperit cu
produși de coroziune care însă nu au afectat în profunzime metalul.
Cuțite de fier se regăsesc într-un procent foarte ridicat în siturile Sântana de
Mureș-Černjachov, atât în așezări, cât și în morminte9.
Considerate frecvent piese de inventar comun, cuțitele au fost tratate periferic
în cadrul cercetărilor arheologice, fiind foarte rar discutate în detaliu, chiar dacă astfel
de piese se regăsesc uneori și în depunerile funerare atribuite războinicilor. Numărul
lor mare și lipsa unei sistematizări tipologice și/sau statistice face imposibilă enumerarea și compararea analogiilor, dar ele sunt extrem de numeroase. Descoperirea unei
astfel de unelte domestice între obiectele unui om de arme nu trebuie să mire, fiind
evidentă utilitatea ei în activitățile cotidiene, fie că vorbim de procurarea și pregătirea hranei, fie de diverse activități care necesitau acțiuni de tăiere/cioplire, realitate
care face din cuțit un accesoriu indispensabil, indiferent de statutul individului.
Prezența în mormintele unor războinici ne arată că ele cumulau, pe lângă fireștile utilizări menajere și unele atribute cu caracter magic și/sau religios.

6. Spada
Spada este din fier, fabricată prin forjare. Înainte de depunere, arma a fost îndoită în trei segmente. Secțiunea lamei este lenticulară, alungită, fără șanțuri sau nervuri, iar limba de mâner este robustă, ușor triunghiulară în lungime. Fixarea plăselelor – fără îndoială din lemn – se făcea printr-un nit, de la care a rămas doar orificiul
(Fig. 4).
Lungimea totală a armei este de 76 cm, lățimea maximă a lamei este de 5,3 cm,
iar grosimea profilului păstrat de 4 mm. Limba de mâner are 8,6 cm. Vârful are forma unei ogive elegante, fapt ce arată că era o armă de lovit și mai puțin de înjunghiat.
Piesa este relativ bine conservată, doar în câteva locuri metalul prezentând
atacuri ale oxidării datorate zacerii îndelungate în sol.
Arma a fost depusă ultima, la o adâncime de 0,35 cm față de nivelul de călcare actual, cu vârful orientat spre N‒NV (Fig. 2/2; Fig. 2/5; Fig. 3/1‒2).
Acest tip de artefact, ca de altfel orice alt tip de armă, este mult mai puțin prezent în sectorul geografic și cronologic Sântana de Mureș-Černjachov. Diverse tipuri
de spade10 au mai apărut în spațiul nord-dunărean al secolelor IV‒V dHr. Pentru ana8

Lichiardopol, Ciupercă, 2010, p. 156.
Spre exemplu, numai în situl arheologic de la Bârlad-Valea Seacă au fost descoperite 86 de
cuțite, din care 75 provin din morminte (Palade, 2004, p. 206). Proporția este relativ similară
și în alte situri SMC.
9
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logii, mai mult sau mai puțin exacte cu depunerile de la Snagov, dar databile în aceeași perioadă, notăm descoperirile de la Sântana de Mureș (jud. Mureș)11 (Fig. 7/1),
Târgșoru Vechi (Prahova)12 (Fig. 7/2), Pietroasele (Buzău)13 (Fig. 8/4), Vladimirescu
(Arad)14 (Fig. 8/1), Corni (Botoșani)15 (Fig. 7/3), Valea lui Mihai (Bihor)16 (Fig. 8/3),
Desa (Dolj)17, o piesă incertă la Sultana18 (Călărași) (Fig. 8/2) și, la fel de discutabilă,
cea de lângă Alba Iulia19 (Fig. 7/4). Se pot adăuga acestora spadele de la Budești (R.
Moldova)20 și Oselivka (Оселивка, reg. Cernăuți, Ucraina)21. Se mai poate adăuga
10

Pentru analogii în intervalul cronologic din care provine spada de la Snagov nu am luat în
considerare spadele scurte de tip “Micia” (Kurzschwert), diferite morfologic și funcțional.
11
Kovács, 1912, p. 324, fig. 104. Spadă ( Lpăstrată = 82 cm, descoperită într-o stare precară de
conservare. La momentul publicării ei lipseau deja porțiuni din vârf și din capătul tijei mânerului, iar tăișurile erau puternic afectate de produșii de coroziune, astfel că dimensiunile reale
nu mai pot fi precizate. Piesa a fost restaurată la un moment dat, în laboratoarele MNIR, dar
completările făcute lamei nu pot fi luate în calculul dimensiunilor (Fig. 7/1/c).
12
Lichiardopol, Ciupercă, 2010, p. 155, fig. 4/1-5/1. Spadă provenită dintr-un mormânt de incinerație. L = 98 cm, Lmâner = 12 cm, Llamă = 86 cm, llamă = 5 cm. Secțiunea lamei este lenticularbiconvexă.
13
Constantinescu, 2001, p. 56-57. Spadă din fier cu dublu tăiș (Lpăstrată = 85 cm, l = 5,8 cm), nervură mediană pe ambele feţe şi teacă de lemn placată cu tablă din fier.
14
Pădurean, 2006-2007, p. 93, Pl. II/1. Spadă cu două tăișuri (Lpăstrată = 75 cm), cu secțiunea
biconvexă, fără canal sau nervură, datată pe parcursul secolului IV p.Chr. Descoperirea se află
oarecum la periferia culturii Sântana de Mureș-Černjachov și prezintă analogii cronologice și
morfologice, precum și a inventarul asociat. Din același mormânt de inhumație s-au mai recuperat un vârf de lance de fier, un cuțit drept din același material, o cataramă de bronz ovală,
compusă, o fibulă de fier, un denar de la Antoninus Pius și un vas ceramic. Scheletul defunctului, deși a fost revelat de săpătură, nu a fost prelevat.
15
Spada a fost amintită episodic în literatura de specialitate (Zaharia et alii, 1970, p. 299), dar a
rămas nepublicată integral deocamdată. Descoperirea a fost una întâmplătoare și despre care
există puține detalii: “În marginea râpoasă a terasei din stânga Siretului, la circa 3-4 km sudvest de sat, la aprox. 0,300 km vest de punctul geodezic, pe versantul sud-vestic al Dealului
Cornet” (RepArh Botoșani, 1976, p. 83). Chiar dacă lipsesc detalii, care să fixeze mai bine
arma cronologic sau cultural, ea are bune analogii cu spadele din aria culturii Sântana de MureșČernjachov. Dimensiuni: Lpăstrată = 88,5 cm; lmax (spre mâner) = 4,2 cm; l la vârf = 2,7 cm;
grosime = 0,5 cm; Lmâner = 6,5 cm; lmax (spre corp) = 1,6 cm; lminimă (capăt) = 0,8 cm; grosimemâner = 0,6 cm. Secțiune biconvexă. Loc de păstrare MJI Botoșani (Inv. 1242).
16
Harhoiu, 1997, p. 193, fig. CII/1. Lama spadei este ruptă și precar păstrată.
17
Depunere de spadă și lance (CCA, 2005, p. 151).
18
Trohani, 1981, p. 101, fig. 2. Spadă cu un singur tăiș, descoperită întâmplător “pe un tumul”
din zonă, posibil îndoită ritualic. Dimensiuni: Lpăstrată = 76,6 cm, Lmâner = 10,6 cm, llamă = 3 cm,
diametru orificiu din mâner = 0,5 cm. Loc de păstrare Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița (Inv.
10027). Pentru acest tip de spade în mediul Przeworsk vezi Biborski, 1978, p. 116-121.
19
Popa, 2006. Spadă de fier prezentată drept armă dacică, dar care prezintă analogii cu piesa
din inventarul de la Snagov și nu cu spadele de epocă dacică. Din prezentare rezulta că fusese
recuperată dintr-o balastieră amplasată pe râul Mureș, undeva în apropiere de Alba Iulia. Inedită.
20
Рикман, 1967, p. 29, fig. 42. Armă descoperită în strat. Piesa pare pierdută (sau dezintegrată?) înainte de anul 2006, când a avut transferul colecțiilor de la fostul Muzeu de Arheologie
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acestei scurte liste și un exemplar descoperit recent cu detectorul de metale (Fig. 8/5)
în apropiere comuna Valea Salciei, județul Buzău, piesă aflată în curs de restaurare și
publicare22.
Cu excepția spadei de la Pietroasele23, celelalte piese de acest fel au o construcție simplă, bazată pe banda de fier a lamei care coboară către tăișuri, rezultând un profil lenticular. Astfel de spade au fost datate începând cu mijlocul secolului III și pe
întreg secolul IV dHr, datare valabilă desigur în zonele central europene dominate de
cultura Przeworsk24.
Spada de la Snagov nu are nervuri sau șanțuri longitudinale, fapt ce denotă necunoașterea anumitor tehnologii de forjare și inexistența unor ateliere și/sau meșteri
pricepuți. Am putea adăuga și faptul că atât la piesa de la Snagov, cât și la analogiile
enumerate, cu excepția spadei de la Oselivka, lipsesc orice fel de gardă de mâner sau de
buton terminal. Lipsa acestor componente dezechilibrează arma în condițiile de luptă
și evident îi scad manevrabilitatea și eficiența. Nici chiar plăselele sau fabricarea unui
buton terminal din lemn nu compensează suficient greutatea lamei.
De remarcat însă că aproape toate spadele cu context cert dintre cele identificate în orizontul cronologic analog provin din amenajări funerare.

7. Lancea
Vârful de lance este din fier, de formă romboidală alungită ușor spre partea de
vârf, cu dulie și o ușoară nervură incipientă dedusă din aceasta. Lungimea totală păstrată este de 30,9 cm, lățimea maximă a lamei este de 3,6 cm, grosimea este de 1,8 cm.
Diametrul maxim al duliei este de 2,6 cm și nu a fost identificat vreun orificiu pentru
cuiul de fixare (Fig. 5).
Starea de conservare este bună, cu excepția buzei duliei, afectată de rugină –
fapt ce a dus la pierderea a aproximativ un centimetru din piesă. Pe lamă sunt, de asemenea, câteva puncte de atac al produșilor de oxidare.
Lancea a fost descoperită cu vârful înfipt vertical în fundul gropii (Fig. 2/9‒10).
Lăncile au fost unele dintre cele mai numeroase și răspândite tipuri de arme în
Antichitate și în Evul mediu.
În ciuda acestui fapt, lăncile sunt destul de rare în descoperirile din aria culturii Sântana de Mureș-Černjachov25, iar cele de pe teritoriul românesc, atribuite acestei culturi, sunt și mai puține.
Astfel de arme provin de la Archiud (jud. Bistrița-Năsăud)26 (Fig. 10/5); Târgu
27
Mureș (Mureș) (Fig. 9/2); Chilieni (Covasna)28 (Fig. 10/1‒1a); Pădureni (Covasna)29
și Etnografie al Academiei de Științe a Moldovei la Muzeul Național de Istorie a Moldovei
din Chișinău. A supraviețuit doar un desen (Vornic, 2006, p. 193-194; fig. 26/8).
21
Никитина, 1995, p. 60-61; Магомедов, Левада, 1996 - mormânt de incinerație.
22
Mulțumim colegului Gabriel STĂICUȚ, arheolog la Muzeul Județean Buzău, pentru informații și permisiunea de a ilustra piesa și managerului instituției, Daniel COSTACHE, pentru
fotografia piesei.
23
Import din lumea romană, de o certă calitate superioară tehnic și tehnologic.
24
Godlowski, 1970, p. 11-13; fig. 3; Biborski, 1978, p. 86-91 (tip IX, lungime 80‒95 cm).
25
Магомедов, Левада, 1996, p. 563.
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(Fig. 10/4‒4a/b); Pietroasele (Buzău)30 (Fig. 9/1); Mogoșani (Dâmbovița)31 (Fig. 10/2;
Lețcani (Iași)32 (Fig. 9/5; 10/3); Nicolina (Iași)33 (Fig. 9/4); un exemplar probabil la
Bârlad-Valea Seacă (Vaslui)34; Vladimirescu (Arad)35 (Fig. 9/3) și Desa (Dolj)36.
Din exemplarele identificate în literatura de specialitate, doar patru lănci provin sigur din morminte, un caz este probabil mormânt, iar celelalte din stratul de cultură. În ce privește tipologia, dintre piesele identificate, patru au analogii în mediul
Przeworsk37, două au nervură mediană mai mult sau mai puțin pronunțată și doar trei
au secțiune lenticulară, relativ similară cu lancea de la Snagov, care este totuși diferită
morfologic de toate exemplarele identificate.
Privind în ansamblul culturii Sântana de Mureș-Černjachov, se poate observa
că tipurile de lănci descoperite sunt relativ variate, fapt ce indică surse și trasee istorice diferite.
Proveniența acestei piese trebuie căutată în mediul barbar, în ciuda morfologiei relativ singulare. Nervura mediană, în fapt o prelungire a manșonului pe lamă, este
majoritar întâlnită la lăncile din lumea barbară și extrem de rarisim în cazul celor romane din perioadă.

8. Fragmente de tablă de bronz
Din depunere s-au mai recuperat o serie de fragmente mici de tablă din bronz,
aflate în stare avansată de dezintegrare. Nici poziția, nici caracteristicile fizice ale res26

Gaiu, 1999, p. 314 , fig. XVI/8. Descoperit într-o locuință. Tot într-o locuință este notată descoperirea unui “vârf de lance”, neilustrat.
27
Kovács, 1915, p. 288, fig. 46; p. 293, fig. 52/15. Două exemplare cu aspect de suliță robustă
mai degrabă, provenind din depuneri funerare.
28
Bartók, Bordi, 1999, p. 176, fig. 2/2. Două exemplare.
29
Székely, 1969, p. 69, fig. 18/5. Lancea, care avea vârful îndoit în momentul descoperirii, provine dintr-un probabil mormânt de incinerație, informație care trebuie preluată cu prudență, dat
fiind faptul că locul a fost deranjat de către muncitorii care lucrau la amenajarea unui drum, iar
artefactele, provenind de la mai multe complexe, au fost grupate de către SZÉKELY Zoltán când
a ajuns la fața locului. Tot cu reținere trebuie încadrat la lănci și fragmentul foarte rău păstrat
descoperit la Reci (Székely, 1969, p. 53, fig. 3/4), într-o locuință incendiată, documentat doar
printr-un desen neconcludent.
30
Diaconu et alii, 1977, p. 218, Fig. 24/3. Vârful are secțiunea romboidală, specifică unor sulițe din mediul Przeworsk.
31
Diaconu, 1969, p. 373, abb 4/2. Un vârf de lance de tradiție Przeworsk provenit, alături de
alte arme, dintr-un mormânt de incinerație. De notat că și în acest caz vârful era înfipt vertical
în sol.
32
Bloșiu, 1975. Două exemplare, un vârf provenit dintr-un mormânt de inhumație (p. 236, fig.
23/5) și unul (p. 239, fig. 39/1), cu bune analogii în cultura Przeworsk, provenit din strat.
33
Ioniță, 1985, p. 36, fig. 12/1. Un vârf de lance de tradiție Przeworsk descoperit în strat.
34
Palade, 2004, p. 207, fig. 75/6. Sunt notate două vârfuri de “suliță” și un călcâi de lance, dar
este ilustrat doar un desen, care redă fragmentar cel mai probabil un vârf de lance relativ scurt.
35
Pădurean, 2006-2007, p. 93-94, Pl. II/2. Un vârf de lance de tradiție Przeworsk.
36
Lancea din această depunere era însoțită de o spadă, un fragment de pumnal și un vârf de suliță/pilum (CCA, 2005, p. 151).
37
Kaczanowski, 1955, p. 55, Tab. I.
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turilor nu ne-au permis o ipoteză rezonabilă asupra funcționalității exacte, dar, cel mai
probabil, a fost vorba despre garnitura care lega catarama de curea sau doar o piesă de
ornamentare a echipamentului.

9. Resturi osteologice
Din groapa cu depuneri s-au recuperat câteva fragmente de oase, puternic calcinate (Fig. 2/7‒8). Din cauza dimensiunilor mici și a stării de degradare a resturilor
osteologice, nu se poate aprecia dacă oasele sunt umane sau provin de la ofranda alimentară consumată în timpul ceremoniei sau doar arsă cu această ocazie, dar prima ipoteză, bazată pe cantitatea mică descoperiră, este că sunt resturi de la banchetul funerar.

10. Concluzii
Fără îndoială că, pentru perioada migrațiilor timpurii, depunerea de la Snagov
reprezintă o sumă de excepționalități.
În primul rând pentru că reprezintă un reper nou pe o hartă relativ săracă a armelor și obiectelor de metal.
O statistică sumară relevă faptul că toate descoperirile de arme din arealul culturii Sântana de Mureș-Černjachov adună aproximativ 300 de piese cu caracter militar,
enumerând aici spade, pumnale, vârfuri de lance, suliță și de săgeți, topoare, pinteni,
zăbale, mânere și umbo de scut provenite din necropole, așezări sau descoperiri izolate
(nu sunt incluse aici cataramele și cuțitele, piese numeroase mai ales în contexte nemilitare)38.
Dispersia, varietatea tipologică, contextele și riturile variabile identificate reconstruiesc un tablou amalgamat și neunitar în expresie, aflat în evidentă disonanță cu
fenomenul militar al regiunii și epocii. Situație este explicată de către istorici prin penuria de metal și de ateliere specializate capabile să fabrice un număr consistent de astfel de produse. Legat de acest aspect, unele analize metalografice au relevat și o serie
de probleme structurale ale metalului utilizat la fabricarea armelor, derivate direct din
slaba stăpânire a procedurilor metalurgice39.
La o privire largă asupra acestei problematici se poate observa că cea mai mare
parte a descoperirilor de arme provine din strat și doar o parte din morminte, registru
în care depunerile de piese de armament capătă o semnificație în plus.
În al doilea rând, descoperirea este interesantă prin tipul de asociere al armelor
ofensive depuse, respectiv spadă și lance. Analogiile de acest fel sunt puține și putem
aminti, dintre cele mai mult sau mai puțin apropiate geografic, pe cele de la Arad, Desa,
Siedlisko40 și Oselivka41. Analogia cu descoperirea de la Oselivka este și mai evidentă,
aici fiind vorba despre ritualul distrugerii spadei, practică cu adevărat rarisimă în acest
peisaj cultural. Asocierea spadă/lance este importantă pentru că situează lancea între
38

Numărul este într-o ușoară creștere în România, noi arme și piese de echipament aparținând
acestui areal cultural fiind descoperite periodic de către amatorii de detecții metalice, cum este
și cazul inventarului prezentat în acest articol.
39
Никитина, 1995, p. 66.
40
Anke, 1998, p. 23-24, Taf. 73.
41
Никитина, 1995, p. 60-61; Магомедов, Левада, 1996, p. 305, Fig. 2/7 (mormânt de incinerație).
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armele de luptă și abia apoi secundar între cele de vânătoare, cum putem deduce destinația lăncilor din strat sau descoperiri izolate.
Am fi tentați, ca pe baza acestor analogii, să teoretizăm că ne aflăm în fața unui
mormânt, dar lipsa clară a oricăror resturi umane obligă la o doză substanțială de reținere. Putem aprecia însă, pe baza ritualului practicat, că este vorba, cel mai probabil,
despre un cenotaf. Reținerea este dată de amploarea mică a săpăturii, condiționată de
starea vremii în acel moment, considerând că există posibilitatea, ca prin lărgirea suprafeței investigate, să fie descoperit și mormântul propriu-zis.
La fel de prudent, vom evita atribuirea etnică a depunerii. Într-o perioadă extrem de dinamică, cu o mobilitate evidentă din punct de vedere etnic, cultural, demografic și militar, caracterizată de diversitatea riturilor și ritualurilor funerare, fără alți
indicatori preciși nu putem atribui vreunui grup sau unei populații anume depunerea.
Cu toate acestea, putem spune că defunctul căruia i-au aparținut piesele de armament și echipament a fost, fără îndoială, un personaj important în grupul, tribul și
familia lui. La fel de puține lucruri putem presupune despre soarta lui. Faptul că osemintele nu i-au fost așezate împreună cu armele în mormânt ne permite și ipoteza că
el a murit în altă parte și corpul nu i-a mai putut fi recuperat.
Îndoirea ritualică a spadei trebuie văzută ca o renunțare voluntară la un bun
valoros, de prestigiu și poate fi interpretată drept ofrandă oferită unei divinități astăzi
necunoscute. Oricum am privi lucrurile, sacrificarea armamentului a fost o formă fundamentală a vieții religioase din Antichitate. Acțiunile distructive reprezentau o altă
formă de sacrificiu, ceea ce evidenția importanța lor în mentalul colectiv. Aceste practici reprezintă o proiecție a credințelor și mentalităților comunităților despre post-existență, un loc unde armele, obiecte materiale, trebuiau să ajungă împreună cu stăpânul
lor42.
Sacrificarea armelor a constituit un puternic gest simbolic, similar morții eroice
în luptă, element esențial ale ideologiei războinice. În acest caz, pragmatismul oarecum specific perioadei și care ar fi trebuit să ducă la moștenirea armelor în cadrul familiei, clanului sau a comunității a fost eludat. Dorința testamentară a războinicului și a
tovarășilor, care i-au respectat-o și au săvârșit ritualul, a fost mai puternică și putem descifra în acest caz probabil o moștenire sau o influență balcanică.
În ceea ce privește datarea, nici această problemă nu poate fi reglată foarte fin
și comportă discuții. Considerăm însă că ea trebuie plasată în secolele IV și V dHr, chiar
dacă artefactele au o perioadă de utilizare ceva mai largă. Intervalul poate fi restrâns
și mai mult, respectiv sfârșitul secolului IV și prima jumătatea a secolului următor dacă
ținem seama de situația de ansamblu de la Dunărea de Jos.
În ultimele decenii ale secolului IV dHr, în ținuturile de la Dunărea de Jos își fac
apariția "hunii de dinaintea hunilor", iar apoi conflictele goților cu hunii, fiecare cu aliații lor, duc la transformarea malului nordic al fluviului într-o ripa hunica. În acest context politico-militar apar cele mai multe piese de armament în mormintele din cadrul
culturii Sântana de Mureș-Černjachov, ca reflexie a efervescenței războinice din regiune.
42

Borangic, 2017, p. 418.
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Acestui amestec de neamuri, credințe, practici și obiceiuri trebuie să-i fi aparținut și personajul înmormântat spiritual la Snagov.
Nu putem ști nici de ce acolo a fost ales locul depunerii, dar este evident că
acesta s-a aflat într-una din zonele de maximă intensitate a relațiilor economice, culturale, dar mai ales militare dintre lumea barbară și cea romană.
Un areal și o epocă deosebit de neliniștite, în care, o vreme, undeva, la marginea unei păduri, foarte probabil a fluturat o fâșie de pânză legată de coada unei lănci
înfipte adânc într-un mormânt fără mort.
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Fig. 1. Localizarea descoperirii de la Snagov, județul Ilfov.
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Fig. 2. Aspecte din timpul cercetării.
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Fig. 3. Profil și grund al complexului arheologic.
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Fig. 4. Spada de fier (desen/foto).
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Fig. 5. Lancea de fier (desen/foto).
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Fig. 6. 1. Cuțit de fier (desen/foto); 2. Catarama de bronz (desen/foto).
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Fig. 7. Spade. 1a/b/c. Sântana de Mureș (a. desen; b. foto apud Kovács, 1912;
c. foto M. Amarie); 2a/b. Târgușoru Vechi (a/b desen/foto apud Lichiardopol,
Ciupercă, 2010); 3a/b. Corni (a/b desen/foto A. Kovacs);
4a/b. Alba Iulia (a/b desen C. Popa).
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Fig. 8. Spade. 1/a/b Vladimirescu (a. foto V. Sava, b. digitalizare desen
apud Pădureanu, 2006-2007); 2/3 Sultana (a/b foto M. Dimache);
3. Valea lui Mihai (apud Harhoiu, 1997); 4/a/b Pietroasele (a. foto M. Amarie,
b. digitalizare desen apud Constantinescu, 2001);
5. Valea Salciei (foto D. Costache).
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Fig. 9. Lănci/Sulițe. 1. Pietroasele (1 digitalizare desen apud Diaconu et alii, 1977;
2. Tg. Mureș (desene apud Kovács 1915, fără scară); 3. Vladimirescu (digitalizare desen apud Pădureanu, 2006-2007); 4. Nicolina-Iași (digitalizare desen
apud Ioniță, 1985); 5. Lețcani (digitalizare desen apud Bloșiu, 1975).
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Fig. 10. 1‒1a. Chilieni (foto apud Körösfői, 2016); 2. Mogoșani (digitalizare
desen apud Diaconu, 1969); 3. Lețcani (digitalizare desen apud Bloșiu, 1975) 44a/b Pădureni (4 digitalizare foto apud Bartók, Bordi, 1999; 4a/b foto apud
Körösfői, 2016); 5. Archiud (digitalizare desen apud Gaiu, 1999).
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