






Harta descoperirilor 
funerare sarmatice – 

sec. I-IV p.Chr.  

(apud Kulcsar 1998, fig.1) 



Harta descoperirilor sarmatice din 
Banatul sârbesc (apud Barački 1975)  

Descoperiri de factură sarmatică 
din Banatul românesc (apud Micle 
1996, fig. 3) 



Posibile “centre” de 
putere sarmatice – 

sec. I-IV p.Chr.  

 

Sec. II-III 

mijl. sec. III 

- sec. IV 



II. 3. Relaţiile politico-militare dintre sarmaţi şi provinciile dunărene 

• Evenimentele militare din anii 92-93  

• Evenimentele militare din anii 107-108  

• Criza din anii 117-119 p.Chr.  

• Războaiele marcomanice.  

• Perioada secolului III 

• Campaniile lui Diocletian şi Galerius 

• Războiul lui Constantin cel Mare 

• Problema sarmaţilor Limigantes şi sarmaţilor Argaragantes. 

• Perioada de sfârșit a secolului IV amintea de războaiele lui Marcus Aurelius cu „omnis 

barbaria”, un tumult permanent la granițele deja fragile ale Imperiului Roman. În secolul V, 

termenul de soldat devenea sinonim cu barbar.  

• Notitia Dignitatum, sunt menţionate un număr mare de unităţi barbare cu nume etnic, ceea ce 

denotă barbarizarea masivă a armatei Imperiului Roman târziu. Este vorba de populaţii slăbite 

de conflictele purtate de-a lungul sec. I-III şi care, sub presiunea noilor migratori sosiţi, cer şi 

primesc receptio în Imperiu. În izvorul antic, pentru partea occidentală, sunt atestaţi 23 de 

praefecti care comandau unităţi de sarmaţi aşezate în Imperiu – Sarmates Gentiles –, din care 17 

în Italia, iar 6 în Gallia. Pentru partea estică a Imperiului este menţionată: ala VII Sarmatarum în 

Egipt 

• Lovitura finală primită de sarmaţii din arealul Dunăre – Tisa – Mureş nu va veni din partea 

Imperiului Roman, ci din partea unor migratori. Invazia violentă a hunilor duce la pierderea 

influenţei sarmaţilor în zona Banatului.    

  



Posibile trasee iazyge în războaiele 
din anii 107-108 şi 117-118. 







Concentrări sarmatice odată cu presiunea vandală de la sf. secolului 
III – prima jumătate a secolului IV (apud Nagy 1993, p. 173) 



Cultura materială a sarmaţilor iazygi 

• Formele de locuire, de la venirea lor în „Punga iazygă” şi până târziu, 
în secolul V, sunt sesizabile la nivel arheologic, observându-se 
transformările societăţii barbare în contextul contactelor cu autohtonii 
daci (daco-romani) şi Imperiul Roman. În această situaţie, se constată 
trecerea de la nomadism la sedentarizarea sarmaţilor, în final ducând 
la asimilarea lor în rândul romanicilor. Puţine informaţii antice ne 
vorbesc despre tipul de locuinţe şi despre organizarea aşezărilor. 
 Fiind vorba de un popor al stepei, nomad, şi la nivel arheologic 
sunt destul de puţine aşezările identificate până în prezent. 
Considerăm că, trecerea de la nomadism la un stadiu de 
seminomadism al sarmaţilor se face relativ repede, spaţiul locuit de ei 
este „îngrădit” ferm de romani, prin provinciile Dacia şi Pannonia 
Inferior, posibilităţile barbarilor de deplasare fiind astfel limitate. 
Seminomadismul iazygilor dintre Dunăre şi Tisa, ar putea fi una din 
explicaţiile la problema numărului mic de aşezări.  

 

• Urmele sarmaţilor sunt sesizabile mai ales datorită necropolelor, pe 
care, prin ritualul şi ceremonialul funerar, le considerăm singurele 
elemente de atribuire etnică certă.       
 



Aşezările 

• aşezări simple şi complexe.  

• După tipul locuinţelor, în cadrul aşezărilor sarmatice există locuinţe de 

suprafaţă şi bordeie.  
• Ammianus Marcellinus consemnează că sarmaţii limigantes aveau aşezările 

formate din colibe cu acoperişuri slabe şi case din bârne puternice. Colibele 
erau construite din stuf, sălcii şi lut, iar pentru case se foloseau bârne din 
lemn, procurat probabil din pădurile care acopereau în antichitate zona de 
câmpie înaltă şi zona colinară (Ammianus Marcellinus, XVII, 13, 12-15. ) 

 

Aşezări agro-pastorale:  

• Foeni – Selişte:6 locuinţe de tip bordei, având anexate 5 gropi de provizii şi 
menajere, un cuptor; 

• Timişoara – Cioreni  

• Sânnicolau Mare – Sălişte  

• Baranda – punctul Ciglana  

• Jabuka  

• Čurug – Stari Vinogradi  

Aşezări cu un caracter complex agro-meşteşugăresc : 

• Timişoara – Freidorf - În total au fost cercetate între 1984-2007, circa 25 de 
locuinţe, gropi de provizii, gropi menajere, cuptoare menajere, cuptoare de olar etc. 

• Vršac – Crvenka. 

 







Vršac, cuptor de olar  

Timișoara – Freidorf  







Čurug – Stari Vinogradi  

(Serbia) 



Ádám Németh's virtual reconstructions



Ocupaţii 
Pentru creşterea animalelor sunt importante informaţiile lui Apsyrtos (cca. 280 - 

337),  

 

care a redactat o lucrare despre medicina veterinară, din care s-a păstrat Veterinariae 

Medicinae Libri Duo, ce a stat la baza tratatului bizantin Hippiatrica. Părintele medicinii 

veterinare a deţinut funcţia de „hippiatrus” în armata lui Constantin cel Mare, participând la 

războiul contra sarmaţilor (323). Pentru sarmaţii din spaţiul dintre Dunăre – Tisa şi Mureş, 

studiul lui Apsyrtos rezolvă anumite probleme şi aduce informaţii inedit.e La finalul prezentării 

de tratamente şi intervenţii chirurgicale, medicul inserează propria sa experienţă despre 

scrobirea cailor de către sarmaţi. Participarea la tratamentele sarmaţilor, arată că relaţiile 

romano – sarmatice din zona frontierei nu erau întotdeauna belicoase, ci se ajunsese chiar la 

un anumit schimb de informaţii „ştiinţifice”. Medicul roman află denumirea sarmatică, dacică 

şi tracică a nalbei mari sau nalbei de mlaştină: arispis (la sarmaţi, daci şi traci) – althaia sau 

moloché, ebiskos sau hibiscus (la romani).  

 

 



Necropolele 

Ritul şi ritualul funerar al sarmaţilor a suscitat interesul cercetătorilor acestui neam 

barbar. Lucrarea remarcabilă a V. Kulcsár tratează exhaustiv problema ritului funerar 

sarmatic, corectând unele greşeli metodologice ale lui M. Párducz, determinate ultimelor 

trei decenii de cercetări care au schimbat cu mult datele problemei  

Autoarea foloseşte în analiza sa, cercetările făcute până în prezent în necropole şi 

descoperiri izolate, acestea însumând 1519 morminte din 197 de situri arheologice. 

 

Sud Nord Est Vest Total 

Situri 135 

61% 
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Distribuţia orientării mormintelor (apud Kulcsár 

1998a, p.16. Nu au fost incluse cele fără orientare 

clară sau mormintele cenotaf.) 
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Giarmata – lucrările de la autostradă 











        

Planşa LXXVIII 

 



Ceramica 
• A. H. Vaday nota: „ceramica sarmată arată calitatea ceramicii [...], ca şi pe prima populaţie a Câmpiei 

Ungare”. 

Ceramica lucrată la roată: 

- Vasele de păstrat alimente (vase de provizii).  

- Ulcioarele şi ulcelele.  

- Paharele.  

- Vase în formă de vază  

- Vasele în formă de sticlă.  

- Ceşti 

- Vase cu corp globular  

- Vase cu toartă superioară (Oale cu toartă)  

- Vase în formă de butoi (în formă de cilindru)  

- Străchinile  

- Capacele  

- Strecurătoarele  

Ceramică lucrată cu mâna: 

- Ceaşca; Capacele ; Oalele – borcan; 

- Vasele rectangulare , se poate observa că acestea sunt descoperite în special în mormintele sarmatice, 

alături fiind aşezate alte tipuri de vase, bijuterii, arme. Putem susţine că descoperirile acestor tipuri de 

vase sunt în legătură cu ritul funerar sarmatic şi obiceiurile acestei populaţii migratoare. Ele sunt 

documentate la: Alsótanya, Kenyérváróhalom, Sarkad – Kőröshát, Hódmezővásárhely – Solt-Palé, 

Tiszaföldvár – Téglagyár, Kenyérváróhalom (fără context stratigrafic). În afara aşezărilor, în necropolele 

sarmatice, în morminte cu inventar feminin, asemenea piese au fost descoperite la: Hódmezővásárhely 

– Kopáncs, Klarafalva – cimitirul B, Kovacica, Vršac – Crvenka, Pančevo – Vojlovica, Čurug, paharul de 

la Cioreni. În sfârşit, un fragment de văscior cu profil rectangular neornamentat a fost descoperit în 

aşezarea de la Timişoara – Freidorf şi este încă inedit.  

- Castronaşele şi ulcioarele; Vasele pentru păstrarea jarului; afumători; Fusaiolele .  



                             

Planşa LXXVII 



  Accesorii vestimentare 

• Cercei  

• Coliere şi şiraguri 

• Lanţuri din metal  

• Torques  

• Pandantivele (Pandantive în formă de 

capsulă, Pandantivele – tobă, Pandantive în 

formă de topor – labrys, Pandantive de tip 

lunula, Pandantive prevăzute cu bandă, 

Pandantivele cu capete spiralate, 

Pandantive – Cypraea, Pandantivele cu mai 

multe corpuri, Pandantivele în formă de 

frunză, Pandantivele cu două capete de cai, 

Pandantivele compuse din mai multe bucăţi, 

Inele cu bile, Inele cu capete înfăşurate ). 

• Clopoţeii (tintinnabula) 

• Monedele ca şi pandantive.  

•  Brăţările  

• Inelele  

• Centuri şi curele – Catarame, Limbile de 

curea, Aşa-numitele „catarame sarmatice” 

(catarame pentru încălţăminte). 

•  Nasturi şi garnituri 

• Decoraţia textilă şi de îmbrăcăminte  

• Mărgelele  

• Fibule  

• Pantofi şi pinteni.  

 

 

   Obiecte uzuale  
• Cuţitele 

• Amnare şi cremene 

• Pietre de şlefuit (cute) 

• Ace şi sule  

• Fusurile de tors  

• Oglinzile  

• Pungi de piele 

• Pixide şi instrumente cosmetice  

• Instrumente de iluminat  

• Monedele 

• Alte piese de uz comun (figurine şi jucării, 

jetoane, zaruri etc.) 

 

 

 

 Armamentul 

• Pumnalele 

• Săbiile şi spadele 

• Lăncile  

• Arcul şi săgeata.  

• Armurile şi coifurile 

• Scuturile  
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Formele de manifestare culturală (spirituală) a sarmaţilor 

iazygi 

•Panteonul şi ritualuri 

•Simboluri – Tatuajele, 

Stilul animalier, 

Tamga-le. 

•Preotesele sau 

femeile – şaman  

 

•Cel mai cuprinzător 

mit, cel despre Narţi 

(grup de zei, eroi şi 

strămoşi totemici), 

este prezent în diferite 

variante la majoritatea 

popoarelor 

caucaziene, dar 

originea sa este cea 

sarmato-osetină. Narţii 

sunt eroii legendari din 

antichitate, divizându-

se în trei neamuri sau 

ramuri genealogice: 

Alagata, Ahsartagkata 

şi Borata, fiecare cu 

atributele specifice 

(înţelepciune, vitejie şi 

avere).  

 

Zeii din mitologia 
oseto-alană au un 
pronunţat caracter 
cinegetic, pastoral 

şi agrar. Uatsilla era 
adorat ca 

producător al 
fulgerului şi ploii 
(sincretizat sub 

influenţa 
creştinismului în 

Sfântul Ilie), 
ajungând mai apoi 

protectorul creşterii 
vitelor şi al 
agriculturii. 

Animalele îşi aveau 
patronii lor: Falvar 
pentru oi; Avsati 
pentru animalele 
sălbatice nobile 
(cerbi, zimbrii, 

căprioare), fiind 
reprezentat ca un 
bătrân cioban cu 
barbă; Anigal era 

protectorul 
albinăritului; Tutyr 
era păstorul lupilor 

(echivalentul 
Sfântului Petru / 

Sânpetru din 
mitologia 

românească). 
Barastyr era zeul 

dur, stăpânul lumii 
morţilor 

 

Cei din neamul Alagata, păstrătorul unei cupe magice, deţin funcţia 

regal – sacerdotală, fiind şefi politici şi şamani; în Ahsartagkata sunt 

războinicii, succedaţi de două generaţii – Uryzmaeg şi Hamy tz,  

Soslan şi Batraz; cei bogaţi erau în ultimul neam. Dintre toţi, cel mai 

glorios este Batraz, care a devenit invulnerabil în urma călirii lui în 

atelierul faurului ceresc, Kurdalagon. 



 

•Pe lângă Zeul Războiului, există o 
divinitate feminină, echivalentă străvechii 
Zeiţe – Mamă, cu echivalentul în 
străvechea Potnia Theron.  Din cortegiul 
zeiţei fac parte, patrupede şi păsări, 
aşezaţi de o parte şi de alta, Soarele şi 
Luna. Peştele, reprezentând lumea 
apelor, decorează cămaşa zeiţei. 
Elementele de mai sus apar pe piesele 
greceşti aparţinând sciţilor, cu unele 
modificări ale formelor: şarpele se 
încolăceşte pe corpul femeii, sugerând 
mitul originii la sciţi. Zeiţa-Mamă, urmată 
de cortegiu, alături de simbolurile astrale 
şi zugrăvirea unui „copac al vieţii” (axis 
mundi), sugerează patronajul asupra 
vieţii. „Copacul vieţii” este totodată 
copacul şamanului, copacul lumii (arbor 
mundi) cu şapte sau nouă ramuri, care se 
întinde spre cer. Credinţele din regiunea 
Altai arată că arbor mundi sau axis mundi 
este, de multe ori, combinat cu muntele 
lumii, unde şarpele îmbrăţişează centrul 
pământului. 

1 a-b – Reconstituirea rochiei şi diadema 

preotesei sarmate  de la Novocherkassk 

(apud Sulimirski 1970, p. 156-157, fig. 57-

58); 2- toiagul cu coarne de cerb de la 

Peschanij (apud Istvánovits – Kulcsár 

1997, pl. V/2-3) ; 3 – descoperirea de la 

Szentes – Nagyhegy (apud Sulimirski 

1970, p. 179, fig. 67). 



Reconstrucţia tatuajelor bărbatului 

mumificat de la Pazyryk din kurganul 

nr. 2 (apud Hančar 1952, p. 188, fig. 

12-14) 











Mormânt de luptător  
de la Mezõszemere 

Spadă cu inel de mâner 
de la  Újszilvás 









Stelă funerară reprezentându-l pe 
Triphon, sarmat catafractar înarmat cu 
contos, descoperită în Tanais – secolul II 
p. Chr. 

Stela funerară de la Chester (Anglia), 
reprezentând un draconarius sarmat – 
secolele II-III p.Chr. 





Harta descoperirilor de arme 

din mediul sarmatic cuprins în 

arealul Dunăre – Tisa – 

Mureş. 


