TIPuRI DE MORMINTE HOMANE ÎN l,O>L\ C:\H1\NSEBEŞULUI

Despre castrul şi canabae-le Tibiscum-ului identificate încă în secoiul trecut la nord de satul Jupa se cunosc multe date, mai puţine însă
de~.pre oraşul (municipium) şi necropola acestuia.
După mai mulţi ani de cercetări de teren s-a reuşit în primăvara
anului 1976 să se descopere necropola romană, care în următorii ani a
fost cercetată prin cîteva sondaje de mai mare amploare 1 .
Lunca joasă, inundabilă din jurul anticului oraş este dominată de
terasa a doua a celor două rîuri - Timiş şi Bistra - care, chiar în zona
de confluenţă a acestora, venind dinspre sud, face o cotitură puternică
spre est în susul văii Bistrei. Acest loc poartă denumirea de „Dîmb" nume dat de numărul mare de movile („dîmbi") cc acoper[t aici o supraf a\[t de cîteva hectare. Informaţiile primite de la învăţătorul Patrichie
Puraci din Iaz, care ne-a atras atenţia asupra acestor movile, precum şi
toponimicul locului ne-au făcut, de la început, să bănuim existen\:1 aici
a necropolei romane. Fiind la o depărtare de 1,2 km E SE de castru şi
la numai 300-400 m SE de oraşul Tibiscum, acest loc este şi singurul
din apropiere căruia i se putea da o astfel de destinaţie. Pe de altă parte~
;Jceastă terasă este străbătută de drumul roman Dierna-Sarmizegetusa, din
care, în acest cot, se desprinde o ramificaţie ce coboară în oraşul Tibiscum. Şi în acest caz se adevereşte faptul că romanii obi<;;nuiau să-şi amplaseze necropolele de-a lungul drumului, de ambele părţi ale acestuia.
Cercetările preliminare ne-au permis să tragem cîteva concluzii de
ordin general. La Tibiscum se practicau două rituri de înmromîn tare:
inhumaţia (întîlnită pînă acum într-un singur caz) şi incineraţia ce pare
a fi mai răspîndită. Din punct de vedere al aspectului exterior se constată
morminte plane (cele mai multe) şi morminte tmnularc. Le vom prezenta
pe rînd, încercînd o subdivizare a lor.
ln cadrul mormintelor plane nu am întîlnit pînă în prezent nici un
caz în care decedatul să fii fost înhumat. S-au putut stabili trei tipuri
de morminte: a) morminte formate dintr-o simplă groapă neamenajată,
în care s-au depus cenuşa mortului şi ofrandele. Este cazul mormîntului
M 2 surprins în secţiunea S 1 din anul 1977. Mormîntul situat la o adîn1
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Iaz „Dîmb": Profilul mormintului M 3.

<ime de 0,50 m a avut ca inventar pe lingă oase carbonizate şi buc5ţi
de cărbune, două vase - ulcioare de tip obişnuit, de culoare cenuşie, cu
corp globular, gît îngust şi înalt, o singură toartă şi picior scurt inelar
~Fig. II, 1); două opaiţe (unul spart, posibil să nu fi făcut parte din mormînt, cu ştampilă ilizibilă probabil FORTIS) şi o monedă din bronz rău
conservată şi mai mul te piese mici din fier, de formă globulară, puternic oxidate şi lipsite de unul dintre vase. Conturul gropii mormîntului
nu este posibil de stabilit deoarece nici culoarea şi nici tăria solului nu
pr·ezintă vreun indiciu în acest sens. Pe baza materialului mormîntul se
poate data în sec. II-III e.n.
b) Morminte formate dintr-o groapă ovală, albiată cu pereţii arşi
ritual pînă la roşu 2 • (Aici amintim mormintul M 3 din secţiunea S 2 din
anul 1977 şi aflat la adîncimea de 0,50-0,70 m. Baza gropii este mai puţin arsă avînd culoarea neagră (Fig. 1). Mortul nu a fost ars pe loc, ci
rămăşiţele sale au fost depuse împreună cu o parte a inventarului, după
incinerarea în a;lrtă
în grioapa moirmîntului. Ca iinventiaJr 1apaIT" un
opaiţ (păsrtnat doar fmgmentar). o mărgea din sticlă de tip „p2ipene" de
culoare verde, puternic arsă (a fost purtată probabil de defunct în timpul
incinerării), o străchinioară fragmentară cu buza lată puternic aplecată

parritie;

2 Morminte identice s-au descoperit la Drobeta Turnu-Severin (cf. D. Benea,
C. Tătulea, în Apulum, XIII, 1975, p. 669, 673); Alba Iulia (cf. D. Protase, în
Materiale, VI, 1959, p. 398-399, 401).
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sp re exterior (Fig. II, 2) ş i cîteva mici bucăţi din tr-o plăcu ţă din bronz.
Curios este faptul că gro apa a fost umplută cu un p ămî nt de culoare galb en ă , lutos, steril adus din altă parte şi care se deosebeşte clar de p ămîn
tul b ru n din împrejurimi. Să fi făcut oare parte şi aceasta din procedeu l ritual ? Mormîntu l se d atează in sec. II- III e.n . Aceleiaşi catego rii
îi a par ţin e ş i morm întu l M 5 (Pl. 1) aflat la no r d de tumulul T 3 , şi fiind
su pr apus pa rţi al de acesta din urm ă . Mor mîn tul este încă in complet dez-
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Yclit, fiind parţial surprins în secţiunea T 3 S 1 din anul 1978. El are pe;·e\ii laterali arşi la roşu.
c) Morminte în formă de cutie (cistă) la care pentru pereţii laterali,
bază şi acoperiş s-au folosit ţigle. Pentru acest tip avem două morminte:
unul (M 7), identificiat în necropolă în secţiunea S 4 din 1978, la adîncimea
de li,55 m, dar încă nedezvelit şi altul (M 1) descoperit în Caransebeşul
Nou, în locul numit „Măhală", în cadrul micii necropole aparţinînd
Yillae-i l'Ustice cercetate cu cîţiva ani în urmă 3 . Insistăm puţin asupra
~l<T'-'tuia din unnă pentru că este un foarte interesant şi în <.icelaşi
iirnp bine păstrat exemplu de mormînt-cistă. Mormintul, situat la
adincimea de 0,30-0,75 m, a fost jefuit încă din antichitate şi ca urmare
nu c:e poate stabili cu exactitate dacă este vorba de inhumaţie sau incine1 ;1tie. De asemenea, inventarul păstrat este foarte sărac, găsindu-se doJr
i·1·;1;~mente dintr-un vas, în colţul sud-vestic al mormîntului. Ţinînd seama de dimensiunile relativ mari ale cistei (1X2,50 m) şi de analogia cu
;lile morminte înclinăm să credem că este vorba de un mormînt de inhuma\ie. Cista a fost făcută din ţigle de două categorii: una bine cunoscută,
~ u bordur[1 pe ambele laturi lungi şi alta mai rar întîlnită, fără bordur[1.
'figlele au fost aşezate vertical, cu latura scurtă înfiptă în pămint (Fig.
4--<> ). Podeaua este formată din două rinduri de ţiglă din categoria celor fără bordură iar capetele mormîntului din cite două ţigle aşezate bi erai. Presupunem că acoperişul era construit în două ape, cu pante line,
f<ipt indicat de cele citeva ţigle căzute în interiorul mormintelor şi de
prezenţa olanelor. Deasupra acestora s-au găsit ţigle şi olane sparte
i·ăvă5ite de fierul plugului în timpul lucrărilor agricole, dar mai ales de
.iefuitorii mormîntului. Mormîntul se poate data, în raport cu villa nLsilcn, pe la mijlocul sec. al III-lea e.n. 4 . Menţionăm, descoperirea, tot aici,
la numai 0,50 m depărtare, a unui zid din piatră fără mortar, care nu
apar~inc fermei romane şi care, se pare, că înconjura necropola, mai ales
că fundaţia acestui zid se află la nivelul de călcare roman, respectiv al
construirii morrnîntului. Cu toate că lipsesc dovezile clare stratigrafice,
bimuim că rnormîntul a fost iniţial acoperit cu o manta de părnînt sub
"!'ormă de turnul. In acest caz ar trebui mai degrabă încadrat în cea de
~1 ~doua categorie a mormintelor tu mulare - ce urmează a fi prezentată în continuare.
Mantaua de părnînt la mormintele turnulare de la Jupa are dirnen~iuni variabile: diametrul între 8-16 m şi înălţimea între 0,30-1,50 m.
1n total au fost săpate patru movile din cele peste 30 ce se pot observa
clar în zonele neacoperite cu vegetaţie înaltă. Astfel că, prezentarea celor cercetate urmează a fi completată cu rezultatele ce se vor obţine
ln urma investigaţiei şi a altor tumuli.
3

E. Iarosloavschi, în Banatica, III, 1975, p. 355-363.
O descoperire asemănătoare la Cluj-Napoca (cf. W. Wolski, în Apulum, IX,
1971, p. 587, 588, fig. 2 b.
4
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Fig. 1 - Car anse b eş ul N ou „ M ăh alE
··: mormî nlul M 1 în că n edezve1it ;

Fig. 2 -

Caranse b eş ul

Nou
mormînt11 l M, dcz
Yeli t, cu cîtev a ţ igle d in a co
p e ri ş „in situ".

„Mă h ală":

in stadiul actu al al cercetări lor se p ot s tabili frei t i puri de morminte:
:.:i) mo rminte fără v reo amena jare spe ci a l ă, p ăstr înd u- s e doar inventarul
{ritul de în mormîntar e este necu noscu t); b ) mormîn t d in cără mid ă în
for mă de cu tie; c) mo rmînt con struit din lesp ezi di n p i atră .
a) Din p rima categorie fa c p arte m ovilele T 2 şi T 3 • In mo vila T 2 nu
c un o a ş t em cu exact itate locul m ormîntului prop riu-zis. Chiar în centrul
movilei, deasup ra unei gr opi h allst a ttiene (sem ibor dei) se p are, că exi stă
-0 ci dîncitură albiere - în n ivelu l de călc are roman. Aceasta s-a dedus
doa r din dife renţa de t ări e a solu lui şi nu dup ă culoare, păm întul avînd
.aici, în general, o culoare brun-cenu şie închi să . !n această adînci tură nu
!:'- -a aflat nici un fel de inven tar rom an, în schimb, la a p roximativ 2,10 m
~p r e est , au a p ăr ut foa rte multe fr agm ente dintr -un vas d in cat ego ria
amfo relor , acop erite cu olane fragmentar e. O si t ua ţi e asem ănătoare s-a
c onstatat la mov ila T 3 , unde a proximativ în centru l ei, nivelu l de călcare
rnman p rez int ă o a dîn ci tură m ai p ro nu nţată cu p rin să în tre 1,30- 1,6 5 m .
(P I. III) . De d at a aceasta groa p a se de limi tea z ă m ai clar , cu um p lut u ră
de pă mînt b ru n -închis, dar fără nici un fel de inven tar. Alături de ea s- a
găsi t un fragment de cără mid ă , iar în jurul ei, ră spî ndite pe o s u prafa ţ ă
<le a pr oximativ 4 m 2 , trei vase ceramice de culoare că răm iz i e de tip ul
cunoscu t cu o to artă, din car e doar unul a put ut fi recuperat. In apropier ea acestuia a apărut o monedă din bronz de la Hadrian. Toate piesele
€ rau la a cee a şi adîncime şi făceau parte, probabil, din inventarul mo rhttps://biblioteca-digitala.ro
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Iaz „Dîmb" : mormînt ul Ms din l um u lul T 4 - pilanul morrnintului a coperit (l ); morm întul M Gdin t umulul T 4 - planul mormîntul'Ui dezvelit (2).
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mintului (M 4). Se pare că ambele morminte sînt de inhumaţie, neexistind
nici o urmă de incinerare.
b) Din această categorie se cunoaşte pînă în prezent un singur mormînt (M 6). Acesta este situat chiar în capătul de nord al terasei. Mantaua
movilei este în cea mai mare parte distrusă de actualul drum de ţar{1 ce
frece prin acest loc. Mormîntul a fost dezvelit în anul 1978, cînd s-a îndreptat peretele movilei dinspre stînga drumului, pentru a urmăl'i str;1ligrafia. Cutia din cărămidă (dimensiuni 1 X 1,80 m) a fost făcută într-o
groapă săpată pînă la adîncimea de 1,JO m. La zidirea mormîntului s-au
folosit circa 56 cărămizi (30 X 40 cm) dintre care unele au fost spal'tc
pentru a fi folosite în părţile unde groapa este mai îngustă (Pl. V/12). Ceea
ce se poate constata de la prima vedere este meticulozitatea cu care a fost
construită cutia. Baza o constituie patru cărămizi înşirate în lungimea
lor, iar spaţiul rămas liber între acestea şi peretele gropii este umplut
cu pietre de rîu de dimensiuni mijlocii clădite cu mare grijă, fixind în
aşa fel cărămizile, incit, practic, era imposibilă o deplasare ulter;oa r{1
a lor. Peste acest pat s-au ridicat pereţii laterali ai cutiei, constînd fiecare
din cite patru rînduri de cărămizi ce se suprapun exact, iar pentru umplerea spaţiului rămas liber între pereţii din cărămidă şi ai gropii s-au
folosit în continuare pietl'e de riu, fragmente de cărămizi şi nisip; înlre
1 îndurile de cărămizi s-a depus un strat de nisip. Spaţiul interior al cutiei are dimensiunile de 0,40X1,40 X 0,30 m şi este umplut cu nisip <;;i
pămînt infiltrat. Deasupra pereţilor s-a aşezat încă un rînd de ţigle trao..;e
mult spre interior, lăsînd liber un spaţiu lat de vreo 10-15 cm. Acest
~pflţiu a fost apoi acoperit cu un ultim şir de 4 cărămizi, formînd, împreună cu rîndul anterior, acoperişul (bolta) mormîntului (Fig. li--7).
I\Tormîntul s-a păstrat intact5 . Din scheletul defunctului, ce pare a apar\ine unui copil (după inventar, de sex masculin) în vîrstă de 12-15 ani,
'-'-a păstrat doar cutia craniană cu maxilarul inferior, o claviculă, p{1rţi
ciin membrele inferioare şi superioare. Inventarul mormîntului (Fig. G)
C'onstă dintr-o monedă de bronz, slab conservată (probabil din sec. U),
ce a fost pusă în gura celui mort, o piesă din fier lungă de 10-12 cm,
cu profil circular, a cărei funcţionalitate nu se poate stabili din cauza
slabei păstrări, fiind aşezată în dreapta bazinului şi un vas - strachină
(Pl. Il/2) -- situat în exteriorul mormîntului, în colţul său sud-estic. Mo:·mîntul a fost acoperit cu o manta de pămînt nu prea înaltă. Se constat<:\
de asemenea, că cărămizile ce formează baza cutiei au fost aşezate cu
p;:utea netedă, ce poartă amprenta a două grupuri de cîte trei linii realizate cu degetele în diagonală din colţurile cărămizii, în sus, iar restul lor,
inclusiv cele ce formează bolta (excepţie făcînd doar trei bucăţi din rîndul tras spre interior) sînt cu această faţă în jos. Mormîntul se datează
în sec. II e.n.
5

Pentru analogii vezi D. Protase, în Apulum, XII, 1974, p. 134-136, 142, fig. G/4.
Din cauza slabei conservări a mormintului, în stadiul actual al cercetăriloi· nu
so µoate încă stabili tipul' mormîntului ~i ded nici analogii.
6
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c) Mormîntul construit
din lespezi de piatră (Mi) e ste şi el acoperit cu o manta
de pămînt 6 • Din păcate ~ i
acest mormînt a fo st jefuit,
încă din antichitate şi deranjat recent de lucrările de implantare a unei conducte de
gaz metan, cu care ocazie a
ş i fo st descoper it. Din mormîn t s- au păstrat două rînduri de cîte trei lespezi ce
formau b aza mormîntului,
avînd fieca re dimensiunile d e
1 X 0,30 0,40 X 0,10 m.
Din partea s uperioară nu s- a
păstrat nimic, neputîndu-se
reconstitui forma mormîntului. Probabil a avut for m ă d e
cutie cu capacul constînd
dintr-o singură les pede . A proximativ la acelaşi nive l
cu lespezile păstrate „in situ" ,
lîngă marginea lor nord-vesti că, s-a u găsit fragmentele
u nui vas din sticlă şi dint r-unul ceramic . Piesele proFi g. 5 - I az .,Dîm b ": t u rn u l ul T 1. mormint il
vi n foarte probabil din morM 6 - p la nul mor m înt.ul ui d upă d e m ontare,1
mînt. Mormîntul are oriena : op c rişu l ui .
tarea E/SE ...:_ V /NV. Orientîndu-ne după dimensiunile sale reduse (1 X 0,80 m ) şi presupun înd
că este de inhumaţie, se pare că avem de a face cu mormînlul unui cop il.
Ca desco.perrire izolată trebuie amintit un co rona m en t funera r dintr-o piatră albă, ni sipoasă, reprezentînd doi lei funerari adosaţi7, găsi tă
într-o poziţie secundară, fără a se putea preciza căru i tip de mormînt a
:J parţinut.

ln concluzia celor prezentate mai sus, se constată, că toate mormintc:>le, atît cele de inhumaţie cît şi cele de incineraţie, cu g roapă bine d elimitată, au orientarea E V. Inventarul et>te în general sărăcăcios, r ezumindu-se la 1-3 vase ceramice, o monedă şi puţine alte piese d in
stidă, pastă sticloasă, bronz ' şi fier. Numărul redus de morminte dezvelite nu permite încă o delimitare clară a categoriilor sociale din ca re
proveneau cei înmormîntaţi. Mormintele sînt identice cu cele datînd di n
7
O piesă asemănătoare se găseşte la muzeul din Lugoj şi provine tot de la
Tibiscum. Vezi şi D. Isac, V. Wollmann, I. P. Albu, în Sargetia, X, 1973, p. 144 ,
1-2. Pl. 1-2, M . Jude, în ActaMN, IX, 1972, p. 498, 5, p. 501, fig. 5.
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Iaz .. Dîm b" : lei f unera r i

ados<:iţi .

sec. II-III e.n. din restul Daciei. Ca analogii se p ot aminti m ormintele
de coperite la Moldova Nou ă în a nul 19778, Dr obeta-Turnu Severin 9,
Apulu m 10 , Romu la 11 . oile cercetări ce vor fi în trep1inse, în continuare,
în necro pola o raş ul u i Tibiscum şi în alt pu ncte de p e ra za actualului
OI"aş Caran se beş vor contribui la c u noaşt e rea acestui aspect a l epocii romJne din zona c en tra l ă a Ban atului.
RI CH A RD PET ROVSZKY

RbMISCH E GRABER -

TYPEN I

D ER UMGEBWNG VON

CARANSEBEŞ

(Z

usa m men f a ssu n

g)

N ach d er En tdeclw n g d es G r aberfeld es des r omis chen M unizi p iums Ti b isc um
in de r Gem arkung des Dorfes Iaz (G e m eind e Obrej a), auf de m „Dîmb" gen annten
Pla tz, wurden die ersten archaologi sc hen Gra bungen auige nommen, di e Beweise
el n e r Bew ohnu ng di eser T e rasse , beginne n d mit de m N eoli th ik um b is zur Rom e rzei t, zu T age fo rderten.
Das romische Gra berfeld liegt b ei<le r seits de r k a iserlich e n Ha U1Ptstra l3e welc he
von Dier na ( Or ş ova ) komm t und b e kraftigt wie derholt din An n a h m e, clie a uch
in an deren r om ischen Siedlungen festgestel'lt wurde, d a l3 es in d er Ro merzei t
8 Infor maţie

, ,S ă l i.5 te" .
9

Cf. D.

Ovidiu Bozu, a utoru l săpăturilor din 1977 de la MoLdova Nouă

Benea-c.

° Cf. D . Protase,

1

Tătul.ea, loc. cit.
in Material e, VL, 1959, p. 300-399, 4011; idem. in Apulum, X II,

1974 , p . 134-136.
11

Cf. D. Tiudor, OUenia

romană, ecliţia

ai IV-a Buc., 1978, 507.
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Grăberfelder entlang
Grăbertypen erwăhnen wir auch ein

i.iblir:h war die

der Wege anzulegen. Bei der Festlegung der
Grab das einer kleinen Nekropolis einer „villa
rus.tioa" aus dem 3. Jh. u.Z. angehort und in Caramsebeşul• Nou am Orte „Măha.lă"
freigelegt wurde.
In Tibiscum wurdcn zwei Bestattungsrituallien angcwcndel: die Deerdigung
:Jlld die Einăscherung. In der Reihe der flachen Grăber konnte man drei Typr'n
unterscheiden: Grăber die aus einer einfachen Grube bestanden die, die Asche
des Toten und die Beigaben enthielt (M 2), Grăber die aus ovalen, beckenartigen
Gruben mit gebrannten Wănden bestanden (M 3; M 5) und Grăber die Schachtelformig, mit Ziegelwănden, angelegt wurden (M 7 und M 1 aus Caransebeşul Nou
„Măhală„).

In der Reihe der Grăber mit Erdaufschilttung konnte man auch drei Kategori en unterscheiden: Grăber ohne eine besondere Grabeinrichtung, von welchen nur
die Beigraben erhalten blieben (T 2; T 3 M 4); Schachtelformiges Ziegelgrab (T 4 M 6)
und ein Grab wel·ches aus einer Steinplattenkonstruktion bestand (T 1 M 1).
Alle Grăber hatten die Orientierung 0-W. Die Beigraben waren im allgemeinen ărmlich (1-3 Gefălle, eine Munze und einige Gegenstănde aus Glas, Bronze
oder Eiscn). Die Grăber stammen aus dem Il.-III. .Jh. u. Z. und haben grofk Ahnlichkeiten mit anderen aus verschiedenen Teilen Daziens, wobei wir jene von Moldova
Veche, Drobeta-Turnu Severin, Apulum, und Romula erwăhnen wollen.
Mit dieser Gel'egenheit wollen wir noch einen Fund erwăhnen und zwar eine
Skulptur aus weifien Sandstein die zwei Grablowen darstellt. Da es ein Slreufund
war, also in sekundărer Lage gefunden wurde, konnen wir nicht feststellen welC'her
Grăberart er angehorte.
Die Festlegung dieser Typen ist nur einc provisorische, wăhrcnd in Ul'n
folgenden Grabungen wahrscheinlich auch andcrc crmiltclt werdP.n kănncn.
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