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- PUSTA BUCOVA. NECROPOLA ŞI MORMINTE
DIN SECOLELE VI-XII (I)

INHUMAŢIE

Adrian BEJAN - Mircea MARE

I. Pe teritoriul Banatului, descoperirile arheologice care pot fi puse în
legătură

cu prezenţa aici a populaţiilor migratoare sunt îndeosebi necropolele
de inhumaţie. Pentru secolele VII-XII aceste necropole, constând majoritatea
doar din câteva morminte descoperite sau chiar morminte izolate, se concentrează, probabil şi ca urmare a unor tendinţe ale cercetării, astfel:
- în vestul Banatului, pe valea Mureşului, zona Mureş-Aranca 1 şi zona
Szeged (Ungaria) 2
- de-a lungul cursului inferior al Tisei şi în Banatul sârbesc, pe cursul
inferior al Timişului (zona Pancevo) şi sudul Banatului (descoperirile din jurul
localităţilor 3 Vârşeţ şi Biserica Albă).
- Câmpia bănăţeană, unde apar necropole la Deta 5 , Timişoara 5 (Podul
Modoş), Sânandrei 6 şi Hodoni 7 .
Alături de descoperirile arheologice din ultimele decenii, inedite sau
intrate în circuitul ştiinţific, prezintă importanţă renintegrarea în argumentaţia
ştiinţifică a descoperirilor arheologice, numismatice, etc.) efectuate anterior
primului război mondial (anii 1914-1918). Reevaluarea acestor descoperiri se
impune atât datorită condiţiilor fortuite în care majoritatea au reapărut la lumina zilei, cât şi prezentării lor confuze de-a lungul timpului în literatura de
specialitate. Clarificarea contextului şi conţinutului descopeririii poate constitui
efectiv o contribuţie la cunoaşterea unui anumit proces istoric. 8
Cercetările efectuate în ultimii ani ai secolului XIX - primul deceniu al
sec. XX de către un arheolog amator (Kislegy Nagy Gyula) în zona Sânicolaul
Mare - Cenad - Dudeştii Vechi 9 au vizat o parte din numeroasele movile
(tumuli) plasate izolat sau grupate pe arii mai restrânse. Cele cunoscute sub
numele de „Pusta Bucova" 10 se particularizează în bibliografia arheologică
datori tă di versi tă ţii interpretări lor ulterioare.
Pentru evitatea confuziilor, în prezentarea descoperirilor am abordat
următoarea metodologie:
a). Prezentarea descoperirilor în forma ştiinţifică iniţială, efectuată de
către autorul descoperirii
b). Analiza ştiinţifică a descoperirilor
c). Stabilirea raportului dintre descoperiri şi interpretările survenite de-a
lungul timpului.
II. Pe valea râului Aranca, între localităţile Dudeştii Vechi (fost
Beşenova Veche) şi Sânnicolau) Mare se găsesc mai multe movile cu urme de
locuire din diferite perioade, îndeosebu din epoca neolitică, reutilizate în epoci
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mai târzii, ca necropola de inhumatie. După abordarea cu rezultate modeste 11 a
mai multor tumuli de mai mari dimensiuni, cercetătorul amator Kislegy Nagy
Gyula s-a orientat spre zona numită „Pusta Bucova" unde se aflau concentrate
pe o arie relativ restrânsă aproximativ zece asemenea movile, unele aplatizate,
putin supraînăltate fată de nivelul câmpiei. La orientarea cercetării a contribuit
şi faptul că pe arătură se găseau fragmente ceramice apartinând primul mileniu
(cioburi decorate cu linii sub formă de val) 12 • Sunt cercetate şapte asemenea
movile, descoperitorul publicând partial rezultatele cercetărilor sale 13 :
Turnului nr. 2 (Bucova 2). Localizat conform hărtii militare (Spezial-karta
în zona 21, col. XXIII, lat. N. 38°11'40" şi Iong. E. 40°3'57"). Înăltimea
păstrată - O, 50 m. (aplatizat). Formă conică, circumferinta inferioară de cca.
50 m. La doi metri distantă de centru, spre SV, la o adâncime de 0,25 m. sa descoperit un schelet de femeie, distrus partial de lucrările agricole. Deşi
mormântul a fost distrus de arătură, s-a putut constata că nu a existat sicriu,
iar corpul a fost orientat NE (capul) - SV (picioarele). De sub craniu şi din
zona scheletului s-au recuperat, fără a se putea preciza pozitia exactă a
obiectelor 14 , următoarele piese:
- mic disc de bronz (aplică?) cu diametrul de 17 ,5 mm, cu marginea
zimtată şi având un orificiu central cu diametrul de 4,5 mm. Pe faţă este
decorat de Ia exterior spre centru cu opt semicercuri care se ating succedânduse, rezultând astfel în jurul orificiului un decor de stea în opt colturi. În
interiorul fiecărui semicerc este imprimat câte un cerculet, două nituri fixează
pe spate câte o plăcută de 6 mm lungime (dreptunghiulară). Între nituri s-au
găsit resturi de tesătură fină; 15
- şapte rozete din bronz turnat. Una are diametrul de 23 mm. şi o toartă
de prindere în formă de semidisc. 16 Partea centrală a rozetei, bombată, este
decorată cu un decor vegetal (tulpina - din care pornesc trei frunze). Celelalte
erau hexagonale sau ovale, cu axele celor mai mari de 26 şi 21 mm. Una din
ele este de:corată cu două dungi care pornesc din colturile rotunjite, se
întretaie şi împart suprafata piesei în patru zone distincte: două romburi şi
două triunghiuri. Dintre acestea, un romb are în interior un decor asemănător
cu o frunză triunghiulară, iar un triunghi este perforat de un orificiu rotund.
Pe dos, spre marginile piesei, se disting urmele a trei nituri, fiecare de 9 mm.
lungime 17 •
- verigă (cercel?) din sârmă de bronz, rupt în două, cu diametrul
deschiderii de 28 mm;
- cercel de bronz sferic, cu diamtetrul de 6 mm. 1H
- disc din bronz, cu diametrul de 47 mm. şi grosimea de 2,5 mm.
Decorul central sugerează un animal stilizat (grifon?); 19
- instrument de perforat din bronz (lung de 10 m). Partea care intră în
mâner era de 3 ,7 cm. Diametrul maxim al piesei se află deasupra mânerului şi
era de 2 cm;
- 32 perle albe de sticlă, sferică (cu excepţia uneia), opt dintre ele fiind
duble. Au diametrul cuprins între 4-7 mm. Sunt perforate pe lungime.
La 150 m NV de Bucova II se află turnului III (Bucova III) 20 . De
dimensiuni mai mici, dar de aceeaşi formă ca anteriorul. Continea un schelet
de bărbat plasat spre centrul movilei, la aproximativ 0,50 m. adâncime. Nu
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s-au depistat urme de sicriu. Scheletul, aşezat pe spate, a fost orientat cu capul
spre vest. Ca inventar, mormântul conţinea:
- în partea stângă a craniului, în dreptul urechii, un cercel mic din
bronz, cu o sferă masivă şi tortită. 21
- în partea dreaptă a craniului, tot în zona urechii, o verigă rotundă din
bronz 22 ;
- în zona centurii, şase aplici în formă de scut (dreptunghiulară?) cu
dimensiunile de 2 x 1,5 cm. 23 ;
- în aceeaşi zonă a centurii, o aplică rotundă din bronz, cu diametrul
de 2,3 cm. 24 ;
- fragmentele unei bijuterii din plăcute de bronz;
- de-a lungul bratului drept, pe toată lungimea braţului, resturile de
metal ale unei tolbe de săgeti („teaca" de metal). Lungimea totală a „tecii" a
fost de 0,80 m., lătimea 9 cm.
- în continuarea „tecii", deasupra umărului bărbatului, se găseau patru
vârfuri de săgeti, din fier, lipite între ele de rugină 25 .
- pe piept, la mijloc, se găsea un amnar 26
- pe piciorul stâng al bărbatului se găsea un craniu de cal, aşezat astfel
încât incisivii animalului atingeau genunchiului mortului;
- sub craniul de cal erau oasele de la picioarele calului şi copite de
cal „îndoite în unghi drept", iar sub ele se aflau fragmente de scăriţe de şa.
- lângă craniul de cal s-au găsit trei aplice („nasturi") de bronz cu
marginile zimtate, cu diametrul de la 1 la 8 cm.27 Probabil împodobeau
harnaşamentul, pe fruntea craniului păstrându-s~ urma de culoare verde în
locul unde a putut fi un astfel de obiect.
- lângă mort a fost depusă o ofrandă de carne din care s-a păstrat un
os fragmentar lung de 15 cm de Ia o pulpă de animal.
Din cele şapte fragmente metalice recuperate s-au reconstituit părtile
inferioare ale celor două scăriţe de şa (lipsind părtile superioare, cu urechea
de prindere). Lăţimea bazei (tălpii) scăritelor era de 3,8 cm., părtile laterale
erau aplatizate.
Fragmentele metalice de „teacă" reprezintă armătura metalică a unei tolbe
de săgeti. Se păstrau resturi din lemnul pe care au fost prinse.
Banda metalică se îndoia, formând un tub cilindric, aplatizat pe partea
care se aşeza pe spatele luptătorului. O plăcută metalică prinsă cu un nit
închidea tubul în partea superioară. Probabil plăcuţa acoperea capacul propriuzis, din lemn al tolbei, deoarece dimensiunile sale corespund unei cavităţi mai
mari decât cea a tecii metalice. Resturile de teacă păstrate constau din şapte
fragmente de tablă, precum şi nitul de legătură, ulterior s-au indentificat ca
provenind din mormânt, încă un amnar, mai mic decât primul, şi un fragment
de metal, probabil tot din componenta „tecii", găsit în zona umărului drept al
bărbatului. Pe acest obiect, ca şi pe placa de închidere a tolbei, s-au găsit
resturi de tesături de bună calitate (fină).
Turnului nr. 4 (Bucova IV) 28 • Turnul de mai mari dimensiuni, păstrează pe
suprafata sa o aşezare neolitică şi o necropolă formată din 18 morminte,
plasate majoritatea pe versantul nordic. Dintre acestea, 16 contin schelete
intacte (complete) aşezate pe spate şi cu capul orientat spre vest, îngropate la
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adâncimi între 0,5 şi 1,5 m. Unele au urme de sicriu, altele sunt fără sicriu.
La 11 schelete braţele au fost aşezate paralel cu corpul, cinci schelete au
mâinile împreunate pe piept. Necropola se afla plasată pe versantul nordic al
tumulului, dar nu s-a constatat o sistematizare a înmormântărilor.
Din cele 16 morminte, doar patru au un inventar modest, ele fiind
descrise mai amănunţit:
a) mormânt de adult; scheletul cu mâinile împreunate pe piept, fără urme
de sicriu, se afla Ia 1m. adâncime. Lângă craniu s-a găsit un cui de fier plat,
de 3 cm. lungime;
b) mormânt asemănător, pe pieptul decedatului se afla o grămăjoară de
fragmente de fier. Scheletul avea lăţimea la umeri de 40 cm., Ia bazin de 33
cm., şi lungimea de 175 cm.
c) mormânt asemănător, cu scheletul Ia adâncimea de 1,5 m., având pe
craniu o sârmă mică din fier;
d) mormânt asemănător; pe piept s-a găsit un obiect de bronz rotund cu
urechiuşă
de prindere, diametru 0,8 cm., înălţimea urechii 0,5 cm.
Descoperitorul presupune că nu a fost folosit drept pandativ, deoarece se afla
pe pieptul mortului, iar urechiuşa a fost îndoită (utilizată).
În cadrul necropolei se particularizează două morminte: 29 (pi. Vl/4)
M. 17. Descoperit în centrul tumulului. Nederanjat ulterior, fără urme de
coşciug. Scheletul se afla Ia adâncimea de 0,40 m. Se pare că nu este o
înmormântare integrală a scheletului, s-au descoperit doar oasele de Ia picioare
şi câteva fragmente de craniu, deşi nu sunt urme de deranjare ulterioară.
Lipseau vertebrele, coastele, oasele de Ia mâini şi bazinul. Inventarul
mormântului constă din următoarele obiecte din fier: în partea superioară a
scheletului, spre bazin, două scăriţe de şa fragmentare; lângă femurul drept, o
săgeată de formă rombică de 7 cm. lungime şi 3 cm. lăţime maximă, cu vârful
rupt. Săgeata se lipeşte în partea inferioară prin rugină de un mic obiect
cilindric (perforator, sulă?) de 6 cm. cu extremităţile mai subţiri şi diametrul
maxim de 1 cm. Ia mijlocul obiectului; aproximativ la mijlocul scheletului s-a
găsit o cataramă dreptunghiulară cu colţuri rotunjite, lungă de 6 cm., lată de
3,5 cm. şi cu laturaile lungi curbate spre interior.
Dintre scăritele de şa una era întregibilă, executată din bandă plată de
metal care în partea superioară se uneşte formând urechea scăriţei, ureche de
1,5 cm. înălţime. Înălţimea interioară a scăriţei era de 10,5 cm., lăţimea bazei
de 4 cm. A doua scăriţă s-a păstrat fragmentar doar partea inferioară, lăţimea
bazei fiind de 3,5 cm. În această zonă banda de metal era puternic îndoită în
jos.
De sub schelet a apărut un vas neolitic, provenind probabil de la nivelul
neolitic de locuire care s-a surprins aproape Ia toţi tumulii.
M. nr.18. Descoperit Ia distantă de 6 m. de precedentul şi Ia adâncimea
de lm. Este de asemeni o înmormântare incompletă: câteva fragmente de
craniu fără maxilar, părţi din coaste şi oasele picioarelor. Inventar: două verigi
deschise de argint, cu diametrul de 2cm., în zona pieptului; pe partea dreaptă
a scheletului, spre mijloc, un cuţit cu lungimea totală de 11 cm., Iătimea lamei
de lcm,; lângă umărul drept un vârf de săgeată din fier cu două anp1oare,
lungime 5 cm., Iătimea maximă 2 cm.; două vârfuri de săgeţi de formă
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rombică păstrate fragmentar, trei perforatoare („sule") cilindrice din fier unite
prin rugină şi un al patrulea separat, toate de forma obişnuită, îngroşate la
mijloc şi subţiate la extremităţi. Se particularizează unul dintre ele de 7 cm
lungime care se termină la un capăt ascuţit, iar la celălalt într-un spin.
Vârfurile de săgeţi şi obiectele mici de metal au apărut lângă umărul drept, tot
aici fiind găsită şi o bandă de metal lungă de 6 cm. dar de Iătime variabilă,
lăţimea maximă fiind de 1,6 cm.
La picioarele scheletului se afla un craniu de cal, în aceeaşi poziţie
precum cel din turnului Bucova III, şi două copite de cal. În gura calului se
aflau fragmentele zăbalei din fier; într-i grămăjoară în faţa incisivilor calului,
fragmentele a două scărite de şa, două catarame întregi din fier. o jumătate
dintr-o cataramă din fier mai mică, un cerc din fier rupt în patru bucăţi, patru
fragmente dintr-un cerc de fier de formă ovală, o lamă de cuţit, o piatră de
mici dimensiuni. Una din scărite are dimensiunile: înălţime totală 17 cm.,
urechea de prindere 5,5 cm. lungime, cu orificiul pentru curea de 2 cm.;
dimensiunile interioare ale scăritei sunt de 13,5 cm. înăltime şi 10,5 lăţime;
baza (talpa) are o lătime maximă de 2,8 cm. şi este îndoită în jos; spre
extremităti se subtiază până la 2 cm., dimensiune care este şi grosimea părţii
laterale şi apaltizate. A doua scărită, identică cu prima, are lătimea bazei de
3,1 cm.
Descoperiri izolate din aria turnu/ului Bucova IV:
a). La patru m. vest de M. 18, la o adâncime de 0,50 m. s-au găsit şase
săgeti din fier
b). În zona nord-vestică a tumulului, Ia 0,40 m. adâncime s-a găsit un
fragment dintr-un colier realizat din trei sârme subtiri din bronz împletite, de
care sunt prinse mici plăcuţe triunghiulare, de culoare argintie. În total sunt
nouă plăcuţe, exemplarele întregi sunt perforate la mijloc şi ataşate de colier
prin bucăţile de sârmă de bronz. La două pandative urechea s-a rupt şi ele au
fost legate de colier prin perforare la una din margini 30 (pi. Vl/3).
c) La 10-15 cm. deasupra nivelului neolitic au apărut fragmente
ceramice sau vase fragmentare. Lângă un fragment de craniu uman s-a găsit un
borcănaş înalt de 14,5 cm. decorat dinspre fund spre gât cu registre (grupe)
de câte patru linii orizontale. Sub gât, registrul al şaptelea (cel mai de sus)
este din linii în val 31 (pi. Vl/2).
d) La cinci m. NV de M.17 au apărut trei castronaşe fragmentare,
suprapuse şi răsturnate cu faţa în jos, acoperind oase de animale rupte şi
parţial arse. La 7 m. E
de acelaşi mormânt a mai apărut un asemenea
castronaş, aşezat tot cu faţa în jos, sub care erau de asemenea fragmente de
oase de animale. Cel mai mare castron dintre primele trei s-a aflat aşezat
deasupra celorlalte. Avea diametrul buzei de 33 cm. Descrierea decorului este
confuză, se pare că avea ca decor de la mijloc spre bază motive imprimate de
jur împrejurul vasului (puncte, linii, liniute oblice). Buza era decorată cu
proeminente rotunde aşezate simetric în patru grupe. 32 Vasul era de culoare
gălbuie (pi. Vl/1). Al doilea vas, restaurat în întregime, avea dimensiunile:
înălţime 12,5 cm., diametrul bazei (fundului) 9 cm., diametrul mijlocului 26 cm.
diametrul buzei 29 cm. Avea o toartă semiciculară în secţiune. Culoarea
vasului era maroniu deschis. Decorul sugera imprimarea în jurul mijlocului a
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unui brâu cu un betişor dreptunghiular sau cu rotita. Buza era imprimată cu
mici liniuţe oblice („oase de peşte"). Al treilea castronaş, cel mai mic şi aflat
sub celelalte, s-a păstrat doar parţial (50%) şi era nedecorat. Aceste vase îl
aminteau descoperitorului de ceramica de proastă calitate din epoca bronzului.
e) La patru metri de M .18 s-au mai găsit două castronaşe asemănătoare,
tot cu faţa în jos şi cu fragmente de oase în interior. Într-unul s-a aflat şi o
cataramă de fier rotundă cu diametrul de 4,5 cm. identică cu cea din
mormântul de călăreţ din apropiere. Descoperitorul consideră că aceste vase au
fost depuse cu ofrande, în cadrul unor ritualuri de înmormântare.
Turnului nr. VI (Bucova VI) circular, formă conică, mai mic decât
Bucova I (1/5 din volumul precedentului), aflat la 600 m. sud de acesta,
menţionat pe harta militară sub numele de „Hunca Mare" 33 • Conţine doar nivel
de cultură neolitic.
Pârâul Aranca pe traseul său, dinspre Mureş spre Tisa, în apropierea
localităţii Beşenova Veche face două braţe, unul dinspre Sânicolaul Mare, al
doilea dinspre Cenadul Vechi. Cel dinspre Cenad, numit Gornia Aranca, la
aproximativ 500 m. de Beşenova Veche coteşte spre sud, dar înainte de
cotitută crează o mică albie secundară care descrie un semicerc, pentru a
reveni apoi şi a-şi continua cursul spre zona mlăştinoasă numită „Stare
Bastye". În interiorul semicercului menţionat se ridică o zonă mai înaltă, cu
un perimetru de aproximativ 200 de m. şi înălţime maximă de 3m. Pe
suprafaţa movilei au fost depistate cu ocazia unei cercetări de teren fragmente
ceramice şi oase de animale, fapt ce a determinat desfăşurarea de cercetări
arheologice, între 7 aprilie 1906- 23 august 1907. S-a împărtit movila în 20
de parcele care au fost săpate până la adâncimea de 2,5-3 m., degajându-se în
total 1336 m 2 de pământ. S-a dezvelit o aşezare neolitică. 34 În mijlocul
movilei, la adâncime de 1,5 m., deranjând nivelul neolitic, a apărut un schelet
uman întins pe spate. Nu s-au depistat urme de sicriu. Scheletul era orientat
cu capul NE, braţele erau aşezate paralel cu corpul. Lungimea scheletului: 1,60
m., lăţimea umerilor 0,36 m., lăţimea bazinului 0,30m. Inventarul mormântului:
un disc rotund de bronz cu urechiuşă, probabil mânerul unei oglinzi. Sub
acesta s-a găsit un vârf de săgeată din fier. Sub bazin, în partea dreaptă, o
cataramă ruginită din fier de mici dimensiuni. La laba piciorului drept, spre
exterior, o fusaiolă de culoare cenuşie. După deshumare au mai fost depistate:
un cercel de argint cu patru proeminente aşezate sub formă de buchet
(ciorchine?). În vârful colinei, la 10 cm. adâncime, s-au găsit un cuţit din
fier, o zăbală (pentru cal mic, mărunt, mânz, probabil, zăbala fiind de
dimensiuni mici) şi o cruciuliţă de bronz cu urechiuşe. Pe baza analogiei
cruciuliţei, descoperitorul datează mormântul în sec. V-VI. 35
II!. A. Bucova IV. Necropolă de inhumaţie
Turnului IV din punctul Bucova, locuit în epoca neolitică, a fost
refolosit ca necropolă de inhumaţie în perioada migraţiilor. Cele şasesprezece
morminte fără inventar sau cu inventar puţin constituie un grup compact de
înmormântări. Ritul de înmormântare este creştin. Atât adâncimea înmormântărilor (între 0,50-1,5 m.) cât şi cele două variante de rit creştin (cu mâinile
aşezate paralel cu corpul şi cu mâinile împreunate pe piept) încadrează cimitirul de la Pusta Bucova IV în cadrul necropelelor bănăţene de sec. XI-XII 36 ,
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cele cu existenţă îndelungată putându-se perpetua până în feudalismul
dezvoltat.
M. 17 şi M. 18 diferă de restul mormintelor de inhumaţie din necropolă,
atât datorită ritului funerar cât şi inventarului lor.
Înmormântările de călăreţi cu schelet de cal incomplet sunt caracteristice
populaţiilor migratoare
necreştine din mileniul
I şi primele secole ale
mileniului II d. Hr. de pe o întinsă arie geografică.
Inventarul mormintelor M 17 şi M 18 conţine piese identice tipologic.
Dintre acestea, cele care datează mormintele sunt pies•!le de harnaşament
(scăriţele de şa, zăbalele şi cataramele dreptunghiulare) şi săgeţile romboidale.
Scăriţele de şa reprezintă variante des întâlnite în mormintele de sec. X,
îndeosebi în morminte atribuite maghiarilor, în Transilvania, în mormintele de
la Siclău 37 şi Cluj3 8-, dar şi în morminte car nu sunt atribuite etnic maghiarilor
(Necropola de la Hodoni) 39
Zăbala face parte din tipul format din două bare, unite la mijloc prin
două ineluşe, descoperit aproape în aceleaşi morminte de călăreţi, împreună cu
scăriţele de şa. El este contemporan cu zăbala executată dintr-o singură bară.
Zăbala din două bare unite Ia mijloc prin două inele este atribuită de
asemenea etnic maghiarilor, dar apare pentru sec. X-XI şi în unele morminte
pecenege. 40
Cataramele dreptunghiulare cu colţurile rotunjite şi cu laturile curbate
spre interior fac parte din harnaşamentul călăreţului. Sunt foarte frecvente în
mormintele pecenege 41 , găsindu-se însă şi în mormintele maghiare. 42
Vârfurile de săgeţi romboidale au existenţa cronologică mai îndelungată,
pe parcursul sec. X-XII. Apar în aceleaşi tipuri de morminte 43 , împreună cu
piesele de harnaşament. De menţionat că cele două morminte nu conţineau, cu
excepţia cuţitului din M. 18 alte arme: săbii, vârfuri de lance, piese metalice
de la arc sau de la tolba de săgeţi.
În ceea ce priveşte ritul de înmormântare, el prezintă unele particularităţi
ce deosebesc cele două morminte de mormintele contemporane de sec. XI-XII.
Descrierea descoperirilor nu oferă date privind modul de execuţie a gropii
mormântului. Morţii au fost îngropaţi direct pe pământ, fără coşciug. Doar M.
18 conţine, alături de scheletul uman şi un craniu şi două copite de cal.
Craniul se afla plasat la picioarele mortului, probabil în stânga scheletului, cu
cele două copite sub el. În jurul oaselor de cal s-au aflat piesele de
harnaşament mai importante, zăbala aflându-se în gura calului.
Înmormântările de cai (integral sau doar capul şi copitele) aparţin
ritualului funerar caracteristic secolelor X-XI şi sunt atribuite atât maghiarilor
necreştinaţi (sex. X) cât şi pecenegilor (sec. X-XI). Mai puţin obişnuită în
epocă este înmormântarea parţială a scheletului uman, mormintele atribuite
etnic populaţiilor menţionate conţinând schelete umane întregi. Înmormântarea
doar a unor părţi din scheletul uman este atestată la înmormântări din perioada
avară târzie (sec. VIII~IX) 44 . Obiceiul depunerii de ofrande de hrană (carne)
în mormânt (direct pe pământ sau într-un vas) este de asemenea o practică
utilizată mai timpuriu de sec. X, pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a
mileniului I, de către populaţiile nomade. Îngroparea doar de ofrande (fără
schelet) (morminte cenotafe?) se încadrează în aceeaşi perioadă. Vasul
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descoperit (fig. Vl/2) nu depăşeşte nici el prin tehnica de execuţie şi decor
începutul mileniului li.
În actualul ·stadiu al cercetării, inventarul mormintelor M. 17 şi M. 18
indică datarea lor pe parcursul secolelor X-XI, probabil prima parte a intervalului (a doua jumătate a sec. X). Cei doi înhumaţi au fost călăreti nomazi
necreştinati, pecenegi sau maghiari, elementele de rit anterioare se. X permitând
ipoteza atribuirii lor şi unor avari târzii, penetrati aici după distrugerea statului
avar la sfârşitul sec. IX.
Reevaluarea succintă a descoperirilor arheologice de la turnului IV Pusta
Bucova-Dudeştii Vechi permite următoarele concluzii:
- turnului a slujit ca aşezare neolitică, iar în perioada de început a
feudalismului a fost utilizat ca şi necropolă de inhumatie;
- necropola se încadrează în rândul necropolelor de sec. X-XI din Banat
(unele continunându-se până în sec. XIV): Hodoni, Banatsko Arangelovo, Batmonostor, Bociar, Novi Becei, etc. Cele două grupe 45 de înmormântări apartin
astfel: 16 morminte fără inventar, populaţiei locale, sedentare şi creştine şi
două morminte de călăreţi, apaqinând unei populatii nomade, coabitând cu
populaţia locală, pecenegi, sau avari târzii, ori călăreţi maghiari necreştinaţi.
Referirile la voievodatul bănăţean al lui Glad indică prezenţa în cadrul
acestei formaţiuni politice şi a oastei conducătorului Glad a pecenegilor,
slavilor şi românilor. 46 Documentele ulterioare 47 înfrângerii lui Ahtum fac
referiri la prezenţa în zonă a unei comunităti pecenege importante (vechiul
nume al localităţii Beşenova făcând de asemeni referire la prezenţa acestei
populaţii şi după dispaqia voievodatului bănăţean al lui Glad şi Ahtum). Sunt
considerente care ne determină să atribuim ipotetic-pecenegilor cele două
morminte de călăreţi nomazi din necropola de Ia Bucova IV.
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NOTE
I. Csallany, O„ Kora-Avarkori girlele1ek, în Folia Arch, 1-11, Budapesta, 1939, p. 121-155.
2. A se vedea revistele muzeului şi universităţii din Szeged: A Mora Ferencz Muzeum,
Szeged, I (1960) şi următ.: Acta Universitati.1· de Attila Josef Acta antiqua et archaeologica,
Szeged, I (1950) şi următ.
J Cuprinde îndeosebi în Starinar. Organ Srpskog Arheoloskog Drustva, Beograd, Seria I
( 1884) şi următ; scria II ( 1906) şi următ.; seria III (1950) şi următ„ seria IV ( 1992) şi urmă!.,
RVM, Novi Sad, I (1956) şi urmă!„ Glasnik, Narodni Muzej Pancevo, I (1989) şi urmă!.
4 Hampei. J „ Alterthilmer desfriihen Mittelalter in Ungarn, Braunschweig, li, 1905, p. 370.
' Bejan, A„ Necropola de inhumaţie din sec. Vlll--IX de la Timişoara - Podul Modoş, în
ActaMN, XX, 1983, p. 489-498.
6
Idem, Banatul în secolele IV-XII, Timişoara, 1995, p. 79-83.
7 Bejan, A„ Moga, M„ Necropolajeudal-timpuriedela Hodoni (jud. Timiş) în Tibiscus,„V,
1979, p. 159-169; Draşovean FL, Ţeicu, O„ Muntean, M„ Hodoni, locuirile neolitice şi necropola
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medievală

timpurie, Reşita, 1996, p. 34-54 şi pi. LIV-LXIX; Bejan, A., Note de lectură, în SIB,
XVIII, 1994, 1997 (sub tipar)
8 Elocvent în acest sens este publicarea contextului descoperirilor numismatice de la Deta
şi Denia, cf. Bejan A., Documenle privind conţinutul şi componenţa descoperirilor monetare de la
Deta (jud. Timiş) din anii 1880--1881, în Cercetări numismatice, V, Bucureşti, 1983, p. 53-66.
9
Referitor la cercetările lui Kislegy Nagy Gyula a se vedea Medelet FI., Bugilan, I.,
Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, în Banatica, IX, Reşi{a,
1977, p. 100: „ ... între 1893 şi 1909, Kislegy Nafy Gyula, arendaş de moşii, sondează nu mai
putin de 47 de movile de pământ aflate în hotarele localitătilor Dudeştii Vechi, Cenad,
Sânnicolau! Mare, Teremia Mare, Tomnatec, Vizejdia şi Nerău, ale căror rezultate, partial
cunoscute, nu pot fi folosite decât cu maximum de prudentă datorită lipsei de metodă a
săpăturilor şi faptului că nu există certitudinea cercetării exhaustive a acestor movile, Nagy
limitându-se adesea, probabil, doar la creşterea înmormântărilor secundare din mantaua movilelor."
IO Kislagy Nagy G., Lova.1· Halomsirokrâl loronta/megyeben, în ArchErt, XXIV, 1904, Bp.,
p. 417-421; Idem, Arsnkavideki halmok (Toron/a/ M), în ArchErt, XXVII, 3. 1907, Bp., p. 267279; Idem, Az Obessenyâl Ostelen (Torontal M), în ArchErt, XXIX, 2, 1909, Bp. p. 146--154
(partea I) şi ArchErt, XXXI, I, 1911, p. 147-169.
11
AE. 1904, p. 418.
11
Ibidem
13
Medelet FI. şi Bugilan, I., loc. cit. informează despre existenta unui manuscns Nagy,
cuprinzând relatarea în detaliu a cercetărilor acestui arheolog amator. Manuscrisul se află în lucru,
urmând a fi valorificat ştiintific (inf. Medelet FI.).
14
Descoperirile de la Bucova li, în ArchErt 1904, p. 418-419
15
Ibidem, fig. I, p. 418
16
Ibidem, fig. 2
17
Ibidem, fig. 3, p. 419
IK Ibidem, fig. 4
19

Ibidem, fig. 5
Descoperirile de la Buco va III, Ibidem, p. 419-421
21
Ibidem, fig. 1, p. 419
22
Ibidem, f°!!?. 2
2:\
Una din eie,Jbidem, fig. 3
24
Ibidem, fig. 4
25
Ibidem, fig. 5
26
Ibidem, fig. 6
27 Ibidem, fig. 7
28
Pentru Bucova IV Idem, ArchErt, 1907, p. 266--278. Localizarea tumulului: harta
militară I : 75.000, lat. N. 46°4'27", long. E. 38°12' 17" (p. 267) necropola la p. 273-278. Sa încercat depistarea în Muzeul Banatului a pieselor provenind din descoperiri, reuşindu-se până
în prezent depistarea câtorva piese (vezi planşele).
29 Inventarele mormintelor în ArchErt, 1907, p. 275, pi. li.
30
Ibidem, fig. 26, pag. 273
31
Ibidem, fig. 27, pag. 273
32
Ibidem, fig. III/I, p. 278
33
Ibidem, p. 278-279
34
Descrierea cercetărilor, în ArchErt 1909, p. 146-154 şi 1911, p. 147-169. Localizarea
obiectivului şi modul de organizare a şantierului, la p. 146--147, ArchErt, 1909.
20
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35

ArchErt 1911 p. 168-169 - descrierea mormântului.

36

Ţeicu, D„ Necropole medievale româneşti din Banat în lumina cercetărilor arheologice, în

Mitropolia Banatului, XXXII, 4-6, 1982, Timişoara, p. 267-277; Idem, Necropole medievale (sec.
X-XIV) din sudul Banatului, în Banatica, XII, I, 1993, p. 229-254; Dnişovean, FI„ Ţeicu, D„
Munteanu, M„ op. cit. p. 42.
37 Rusu, M„ Dorner, E„ în Materiale, Vl11, 1962, p. 709, fig. 4/2
38 Istoria României, I, 1960, p. 771, fig. 190/11
39
A. Bejan, Moga, M„ op. cit., p. 163, fig. 3/1; Draşovean FI„ Ţeicu, D„ Muntean, M„
Idem, p. 37-38.
40 Sâmpetru, M„ lnmormântări pecenege din Câmpia Dunării, în SCIV, XXIV, 3, 1973, p.
445-465
41
Ibidem, p. 458-459
42 Stoianov, M.,NekropoleX-XVveku u Vojvodini, Novi Sad, 1989, p. 65 nr. 340 (Novi
Becej).
43 Sâmpetru M„ Ibidem, p. 158-159; Stoianov, N„ Ibidem, p. 21, nr. 98-99 (Batmonostor
Vinograd - Ungaria), p. 65, nr. 335 (Novi Becej); Sarkadkerestur - sec. X-XI în Evkiinive (A
Hernma Otto Muzeum), Miskolc, 1993, p. 502, fig. X/1--6, etc.
44
Analogia cea mai apropiată este mormântul de la Sânandrei, cf. Bejan, A„ Banatul în
sec. IV-XII, p. 80-83
45
Prezenta a două tipuri distincte de înmormântare la Hodoni cf. Draşovean, FI„ „. p.
37; alte necropole similare din Banat, cf. Ibidem (cu bibliografia şi Stoianov, N „ ibidem.
46 Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. Szentpeterfy, I, 1937, p. 90 (Anonymus, cap. 44)
47 Bako, G„ The relation c~f the Principality cif the Banat with the Hungarians ans the Petchenegs
in the tenth Century, în Relation between the Autochthonous Population and the Migratory
Population of the Teritory of Romania, Bucureşti, 1975, p. 241-248.

LISTA
Obiecte provenind de la

ILUSTRAŢIILOR

Dudeştii

Vechi (Beşenova Veche) aflate în
Banatului - Timişoara
Dudeştii

colecţia

PI. I/fig. 1

I. Bucova, inv. 3636; 2-3

PI. II/fig. 2

1-3

PI. III/ fig. 2

1-3/6-8

PI. IV I fig. 3

1-4

PI. V I fig. 3

1-2/6-7 Bucova, inv. 3764; 3-4/8-9 Bucova, inv. 3764

PI. VI

Dudeştii

Vechi, inv. 3643; 4-9 Bucova, inv. 3656

Vechi, inv. 3630; 4-5 Bucova, Hunca Mare, inv. 3617

Dudeştii

Dudeştii

Muzeului

Vechi, inv. 3670; 4--6/9-11

Dudeştii

Vechi, inv. 3705

Vechi, inv. 3705; 5 Bucova, inv. 3764

Bucova IV. Inventar din necropolă (dopă AE, XXVII, 3, 1907 : I =fig. III/I, p. 278;
2 = fig. 27, p. 273; 3 = fig. 26, p. 273; 4 = fig. II, p. 275.
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DUDEŞTII

VECHI - PUSTA BUCOVA

THE INHUMA TION GRA VES AND NECROPOLIS FROMT THE 6th - 12th
CENTURES (1)

- Summary Beside the archaeological discoveries from the last decades, capitalised or unpublished, the integration of the archaeological and numismatic discoveries made before the
World War I in a scientific approach is of great importance.
In the late l 9 1h - early 20 1h century the amateur archaeologist Kislegy Nafy Gyula
carried out some researches in the Sânnicolau Mare - Cenad - Dudeştii Vechi (former
Besenova Veche) area. He investigated some mounds (tumuli), isolated or grouped together on smaller areas. Those known as „Pusta Bucova" have a particular position in
the archaeological literature, because of the diverse significance they have been given. ln
a restricted area, more than ten such mounds were located, from which the researches
pointed out three. These were: Bucova II - female grave; Bucova III - the grave of a
male wandering rider; Bucova IV - inhumation necropolis.
The burials, datd by the discoverer to the beginning of the znd millennium, superposed a Neolithic settlement. From a Neolithic mound, located also within the territory of
Besenova Veche, a burial has been recovered, dated to 5 1h-6 1h centuries on the basis of
the funeral inventory.
The reanalisation of the necropolis from the tumulus IV (Bucova IV) points out
that the tumulus has been the location of a Neolitihic settlement and of an Early Middle
Age inhumation necropolis. The necropolis can be dated to 10 1h - l I 1h centuries, more
probably at the end J0 1h century - beginning of the I I 1h century. There were two groups
of burials: 16 Christian graves lacking inventories and belonging to local, sedentary
people; 2 graves (M. 17 and M. 18) belonging to riders from a wandering population,
cohabiting with the local peoples.
The funeral rite, inventories and documentary information are backing the assignment of the 2 graves to the Petchenegs, wandering people in process of sedentarisation in
the I0 1h century Banat.
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