DATE NOI PRIVIND UNELE MORMINTE GUMELNIºENE
Cåtålin Alexandru Lazår

Scopul prezentului articol este acela de a introduce în circuitul ¿tiin¡ific rezultatele
unor cercetåri arheologice mai vechi, întreprinse la începutul anilor 60 pe terasa de la est de
mågura Gumelni¡a, în apropierea ora¿ului Olteni¡a, jude¡ul Cålåra¿i.
Toate informa¡iile legate de aceste cercetåri ne-au fost puse la dispozi¡ie de d-na dr.
Silvia Marinescu-Bîlcu cåreia îi mul¡umim pe aceastå cale.
Primele morminte de pe terasa de vis-a-vis de tell-ul Gumelni¡a (Pl. I.), au fost
descoperite întâmplåtor cu prilejul realizårii unor gropi pentru scoaterea lutului din râpa
terasei, la sfâr¿itul anilor 50. Este vorba probabil de 7-8 morminte de inhuma¡ie, distruse de
aceste lucråri, o parte din inventarul acestora fiind recuperat de Barbu Ionescu de la Muzeul
din Olteni¡a.
În anul 1961, Barbu Ionescu a reu¿it så recupereze alte douå morminte de inhuma¡ie,
notate de noi M1/1961 ¿i M2/1961 (Pl. II.1-2), unul dintre acestea având inventar funerar.
Descoperirile acestea au fost semnalate Institutului de Arheologie Bucure¿ti.
În aceste condi¡ii, în toamna anului 1962, sub conducerea d-nei Silvia MarinescuBîlcu ¿i a Ersiliei Tudor Iorgulescu, s-au realizat douå sondaje de 25x1 m, notate SI ¿i SII , al
cåror scop a fost confirmarea existen¡ei unei necropole pe aceastå teraså. Cu aceastå ocazie
au fost descoperite trei morminte de inhuma¡ie, notate M1/1962, M2/1962 ¿i M3/1962 (Pl.
III. - IV.).
Ulterior, în 1977, în incinta fostului I.S.C.I.P. Ulmeni, amplasat pe aceia¿i teraså, cu
ocazia unor lucråri de amenajare, au fost interceptate ¿i distruse mai multe morminte de
inhuma¡ie. Interven¡ia Muzeului din Olteni¡a a condus la cercetarea a trei morminte (Pl.V.13), notate M1/1977, M2/1977 ¿i M4/1977. Tot cu aceastå ocazie s-au recuperat ¿i o parte a
obiectelor care apar¡inuserå inventarului funerar a altor morminte distruse de aceste lucråri
(D.ªerbånescu,1985,p.25).
Toate aceste morminte descoperite pe terasa de la est de a¿ezarea eponimå, au fost
atribuite pe baza inventarului funerar culturii Gumelni¡a ¿i probabil apar¡in unei necropole
a acestei culturi.
În continuare vom prezenta mormintele descoperite ¿i descrierea lor.
M1/1961 – (Pl.II.1). A fost descoperit la o adâncime de –1.60 m. Groapa mormântului
nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-vest, se afla depus în pozi¡ie decubitus
ventral stânga, cu membrele inferioare pliate puternic iar cele superioare îndoite spre cap.
Starea de conservare relativ bunå. Inventarul funerar consta într-un topora¿ trapezoidal de
aramå (L=5.2 cm, llamå=1.4 cm, grosime=0.6 cm), cu sec¡iune transversalå trapezoidalå ¿i
tåi¿ul rotunjit; apoi o dålti¡å dreptunghiularå de aramå (L= 5.1 cm, grosime= 0.4 cm) ¿i o
perlå micå, albå, de os.
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M2/1961 - (Pl.II.2). A fost descoperit la 30 m de limita vesticå a terasei, la o adâncime
de –0.40 m. Groapa mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-vest, se
afla depus în pozi¡ie decubitus ventral stânga, cu membrele inferioare pliate puternic iar
cele superioare îndoite spre cap. Starea de conservare proastå. Pe baza unor observa¡ii preliminare s-a constatat cå acest schelet a apar¡inut unui copil. Mormântul acesta nu a avut
inventar funerar.
M1/1962 – (Pl.III.1). A fost descoperit la o adâncime de –1.75/-1.80 m. Groapa
mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-sud-est 210- vest-nord-vest
53¿. Ini¡ial individul se aflase depus, probabil, în pozi¡ie decubitus ventral stânga, cu privirea
spre sud-est. Înså, la momentul descoperirii membrele inferioare erau puternic flexate,
membrul superior stâng îndoit se afla sub schelet iar cel drept întins pe lângå corp, falangele
aflându-se sub bazin. Starea de conservare relativ bunå. Mormântul acesta nu a avut inventar funerar.
M2/1962 – (Pl.III.2). A fost descoperit la o adâncime de –0.20/-0.30 m. Groapa
mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-vest, se afla depus în pozi¡ie
decubitus ventral stânga, accentuat. Membrele inferioare erau pliate puternic iar cele
superioare îndoite spre cap. Starea de conservare relativ bunå. Mormântul acesta nu a avut
inventar funerar.
M3/1962 – (Pl.IV.). A fost descoperit la o adâncime de –2.65 m. Groapa mormântului
nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-sud-est 250 vest-nord-vest 570. Spre deosebire
de celelalte morminte, la acesta înhumarea s-a realizat în pozi¡ie dorsalå, cu privirea în jos,
craniul fiind întors spre stânga. Membrele superioare erau îndoite, falangele membrului
stâng aflându-se sub mandibulå iar ale celui drept sub occipital. Starea de conservare relativ
bunå. La demontare a fost descoperit un fragment de strachinå ¿i câteva oase de animale în
zona membrelor inferioare. Este verosimil så fie vorba de ofrandå funerarå depuså în mormânt.
M1/1977 – (Pl.V.1). A fost descoperit la o adâncime de –1.20/-1.40 m. Groapa
mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul a fost distrus par¡ial, påstrându-se doar
partea inferioarå a scheletului, respectiv oasele bazinului, câteva vertebre, oasele membrelor
inferioare. Pe baza unor observa¡ii preliminare s-a presupus cå individul respectiv a fost depus,
probabil, în pozi¡ie decubitus ventral stânga. Inventarul funerar al acestui mormânt consta
într-un topor ciocan din piatrå ¿lefuitå ¿i o lamå de silex (Pl.VI.). Toporul-ciocan de formå
pentagonalå (L=12.7 cm, lmax.=4.0 cm, grosime=2.3 cm, Øorificiului=1.5 cm), este din rocå
vulcanicå de culoare cenu¿iu-albåstruie, cu orificiul de fixare tubular, tåi¿ul arcuit asimetric,
muchia planå, ovalå, descoperit în zona craniului. În dreptul membrului inferior drept, se afla
depuså o lamå de silex (L=17.3 cm, l=2.5 cm, grosime= 0.5 cm), de culoare gålbuie, neretu¿atå,
profil longitudinal pu¡in arcuit, fårå urme de folosire (D.ªerbånescu,1985, p. 25-33).
M2/1977 – (Pl.V.2). A fost descoperit la o adâncime de –1.20/-1.40 m. Groapa
mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-vest, cu capul orientat spre est,
se afla depus în pozi¡ie decubitus ventral stânga, accentuat. Membrele inferioare erau pliate
puternic iar cele superioare îndoite spre craniu. Starea de conservare relativ bunå. Mormântul
acesta nu a avut inventar funerar (D.ªerbånescu,1985, p.25).
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M4/1977 – (Pl.V.3). A fost descoperit la o adâncime de –1.20/-1.40 m. Groapa
mormântului nu a putut fi identificatå. Scheletul orientat est-vest, cu capul orientat spre
est, se afla depus în pozi¡ie decubitus ventral stânga. Membrele inferioare erau pliate moderat.
Membrul superior stâng îndoit spre maxilar iar cel drept întins spre femurul drept. Starea de
conservare relativ bunå. Mormântul acesta nu a avut inventar funerar (D.ªerbånescu,1985,
p.25-26).
Men¡ionåm cå în cazul celor douå schelete (M2/1977 ¿i M3/1977), craniile acestora
aveau devieri între 400 ¿i 900.
Tot în aceastå zonå, cu ocazia lucrårilor de amenajare amintite anterior, au fost distruse
mai multe morminte de inhuma¡ie, unele având inventar funerar. Acesta consta în topoareciocan, asemånåtoare cu cel descoperit în M1/1977 (Pl.VII.1-3). Nu departe de locul unde
au fost descoperite acestea, s-au gåsit cu prilejul construirii întreprinderii amintite, trei topoareciocan asemånåtoare cu cele de mai sus, care, provin, probabil, dupå relatårile descoperitorilor
tot din morminte distruse (D.Serbånescu, 1985, p. 33).
* * *
Pe baza acestor observa¡ii asupra mormintelor ¿i a inventarelor funerare descoperite
pânå în prezent, putem presupune cå terasa pe care au fost fåcute aceste descoperiri, a fost
folositå de locuitorii a¿ezårii eponime drept necropolå.
În continuare vom încerca så identificåm câteva analogii existente între mormintele de
la Gumelni¡a ¿i alte necropole cercetate în arealul complexului cultural Gumelni¡a - Karanovo
VI- Kodjadermen.
Pozi¡ia scheletelor descoperite pe terasa de vis-a-vis de tell-ul Gumelni¡a este decubitus
ventral stânga (cu excep¡ia unui singur caz M3/1962). Aceastå pozi¡ie de înhumare este
specificå ¿i altor necropole gumelni¡ene de la sud ¿i nord de Dunåre. Amintim aici doar
necropolele de la Goljiamo Delcevo-Bulgaria (H.Todorova et alli,1975, p. 59-61) sau cea
de la Chirnogi-„Terasa Rudarilor”. ªi în cadrul necropolei de la Vårå¿ti-„Grådi¿tea Ulmilor”,
din 118 schelete atribuite culturii Gumelni¡a, 111 schelete sunt depuse în pozi¡ie decubitus
ventral stânga (E.Com¿a, 1995, p. 110). Scheletul depus în pozi¡ie dorsalå (M3/1962), are
analogii în arealul complexului cultural Gumelni¡a - Karanovo VI- Kodjadermen. Amintim
aici doar cå în cadrul necropolei eneolitice de la Durankulak (Bulgaria), mormintele masculine
aveau schelete depuse în pozi¡ie dorsalå (T.Dimov et alli, 1984, p. 80-83). Totodatå, în
marea necropolå gumelni¡eanå de la Varna (Bulgaria), existå de asemenea o serie de morminte
care con¡in indivizi depu¿i în pozi¡ie dorsalå. Amintim aici doar mormântul M43, care a
apar¡inut unui bårbat, depus în pozi¡ie dorsalå (I.S.Ivanov,1978,p. 18; 1988, p. 55).
Prezen¡a unor morminte cu inventar funerar ¿i a altora fårå, ne permite så presupunem
posibilitatea existen¡ei unei organizåri a spa¡iului funerar în cadrul acestei necropole. Astfel
de organizårii a spa¡iului funerar sunt cunoscute ¿i în cazul altor necropole din cadrul
complexului cultural Gumelni¡a - Karanovo VI- Kodjadermen. În cazul necropolei de la
Durankulak mormintele erau dispuse în ¿iruri relativ paralele, observându-se diferen¡ieri în
ceea ce prive¿te inventarul funerar a mormintelor situate pe diferita ¿iruri (T.Dimov et alli,
1984, 80-83). ªi în cazul altor necropole gumelni¡ene observåm discrepan¡a existentå între
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morminte în ceea ce prive¿te inventarul funerar. Astfel la Varna avem grupuri distincte de
morminte unele cu inventar foarte bogat, altele cu inventar såråcåcios, discrepan¡a fiind
foarte mare (I.S.Ivanov,1978,p. 15-24). Acest fenomen este vizibil ¿i în cazul necropolei de
la Vårå¿ti-„Grådi¿tea Ulmilor” (E.Com¿a, 1995, p. 113-119). Aceste diferen¡e între
mormintele cu inventar bogat ¿i cele cu inventar sårac reflectå pozi¡ia importantå sau mai
pu¡in importantå, pe care deceda¡ii o avuseserå în cadrul grupului/comunitå¡ii.
Încheiem aici scurta noastrå expunere legatå de mormintele descoperite pe terasa de la
est de mågura Gumelni¡a. Din påcate caracterul restrâns al cercetårilor din aceastå zonå nu
ne permite så aducem mai multe date despre presupusa necropolå de la Gumelni¡a. Numai
cercetårile viitoare, fåcute pe o scarå mult mai mare ¿i pe cât posibil pe întreaga suprafa¡å a
terasei, vor conduce la rezultate concludente.
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