MORMINTELE DIN PERIOADA MAI TlRZIE
A NECROPOLEI GETICE DE LA ZIMNICEA
(jud. Teleorman)
de

A. O.ALEXANDRESCU
(Bucureşti)

I iLurile funerare la daci au preocupat
1 1•1

şi

vor mai preocupa pe ccr-

I ori. Din ultima lucrare referitoare la această problemă 1 reiese care

11• L diul actual al cunoştinţelor. Evident este faptul că în ceea ce prip )riooda mai veche cuprinzînd secolele V-III î.e.n., cercetările
hi şi mai noi în necropole, în special în Dobrogea, dar nu numai
u făcut posibilă o bună cunoaştere a înmormîntărilor din această
11•11 11',
ea ce a permis studierea riturilor funerare la geto-daci. În
1 1•1• 1 <·1 • priveşte însă înmormîntările din secolele II-I î.e.n. ·a cestea sînt
111 1 I u~in cunoscute şi unele dintre ele apar îndoielnice. De aceea în
1" '''
•p urmează se vor face reiferiri numai la înmormîntările mai tîrzii
ill11 111 · -r pola de la Zimnicea3•
f 11 p cial prin săpăturile din ultimii ani s-a descop~rit o serie de
1111 11 rn n L, -al căror număr trece de · 30 'şi ,a căror datare în secolul al II-lea
, 11 • 1 ig irată. Unicul tip de înmormîntare este cel mai răspîndit şi în
111 , o I I anterioară şi anume: oasele arse, în cantitate mai mică sau mai.
111 11 1• 1 I puse în urnă cu (Pl. IiI/5,6 ; IV/5,6), sau fără capac (Pl. IV/1,7,
I, 1) , I în unele cazuri cu două capace (Pl. V/1-3). Drept capac ser.:.
" ""
111
astă vreme mai ales străchinile, dar nu lipsesc nici căniţele
111 ,li l• • tipuri de vase şi în sfirşit, vasele fragmentare. ln niciun caz.
ul,: •rvaţia este valabilă pentru toată durata necropolei - nu aU:
111 t ro l os itc oapace propriu-zise ale căror tipuri sînt bine cunoscute
1111 11 ;1•z 1r 'a căreia îi aparţine necropola. · Ca urne erau folosite vase
11111 1 t1 · l nu rareori căni mai mari. Destul de des se foloseau v ase ieşite
, I 11 11 1 rr gm ntare sau cu găurele de reparaţie (Pl. 11/1; 111/1; IV/4) . ln
1

t• t 1•

1

I I 111 ntu r , JWurtle funerare la Daci şi · Daco-Romani, Bucureşti, 197l .
1111 Nou, Enl ulu, Murighiol, Bugeac, B r ăiliţa, Slobozia-On eşti, etc.
t 1 111 1•11•11lur
g n rnlli a n r opol i d e ln 7.lmni cN.1, I Conf rinţu Naţl u nol ţ1 rll1111 olou1 , r nl ov n, ti r<' mbri<' 106!1.
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general poate fi socotită ca o caracteristică a înmormîntărilor din secolu
al Ii-lea de la Zimnicea o oarecare sărăcie; acum apar mai rar vase
adiacente iar inventarul care în mod obişnuit însoţea oasele arse este ma
sărac sau lipseşte cu totul. Aceastlă sărăcie în general a inventarului mormintelor care se făcuse în parte simţită şi în a doua jumătate a secolului
al III-lea, ar putea duce la concluz'.a că refl e ctă o d ecădere si o sărăcir
generală în cursul secolului al Ii-lea, ceea ce nu corespunde cîtuşi de
puţin situaţiei , reale, căci tocmai în această vreme aşe;z:area cunoaşte o
perioadă de mc;1re ,înflorire. Astfel că cel puţin pentru moment o explicaţie plauzibilă ·ar fi o oarecare lipsă de grije pentru cei morţi sau mai
bine z;s pentru viaţa de dincolo a decedaţilor.
Trebuie menţionat însă că în cadrul necropolei nu au fost înc,
descoperite morminte ale reprezentanţilor aristocraţiei tribale, spre deos eb:re de secolele anterioare. Astfel că ar fi totuşi posibilă ap,2riţia uno
morminte asemănătoare celor de la Cetăţenii din Vale 4 sau Popeşti -No
va.ci 5 , cu toate că acolo avem de-a face cu alt fel de înmormîntări, cu
incinerarea pe loc, aşa cum pare a fi şi la unele morminte din aceeaşi
vreme, din sudul Olteniei 6 şi nord-vestul R. P. Bulgaria7, caracterizat
prin prezenţa armelor tracice şi celtice şi la oare - ca şi la Cetăţeni S-9.
Popeşti ceramica joacă un rol cu totul secundar, dacă nu chiar lipseşt
cu totul. Aceasta în contrast evident cu situaţia de la Zimnicea und
principalul element din inventarul mormintelor îl constituie tocmai ce
ramioa. Şi poate că totuşi aceste două teluri de înmormîntări să reflect
nu numai folosirea unuia sau altuia din tipurile de înmormîntare d
către una sau alta dintre categoriile sociale, ci să fie vorba de o tradiţi
păstrată în zona Dunării potrivit căreia, înmormîntările se făceau cu
precădere în urne. Singurele analogii pentru mormintele de la Zimnice
le găsim la Celei8 , la Chirnogi 9 şi la Mircea Vodă 10 • Este drept că pentr
mormintele citate nu există decît unele informaţii sumare, dar nu est
mai puţin adevărat că în general se ştiu prea puţine lucruri despre în
mormîntările mai tîrzii la geto-<la.ci.
Poate .nu este lipsit de interes faptul că, spre deosebire de necropo
lele mai vechi bine cunoscute ca Satu Nou, Murighiol sau Slobozia-Oneşti
a căror existenţă încetează în cursul primului sfert al se-colului al III-lea
' Dorin Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anu
1962, în SCIV, XIV, 1963, 2, p. 456; Radu Vulpe, Aşezări getice din Muntenia
Bucureşti, 1966, p. 39; D. V. Rosetti, în „Magazin istoric", nr. 11, Hi69; D. Pro
tase, op. cit., p . 22 şi urm.
5 Radu Vulpe, op. cit., p. 37.
( C. S. Nicolăescu-Plopşor, Antiquites celtiques en Oltenie, in Dacia, XI-XII
1945-1947, p. 17 şi urm.
7 Bogdan Nikolov, Trakuski pametniţi vîv Vracensko, in Izvestiia-Institut, XXVIII
1965, p. 174 şi urm.
8 Material inedit în Muzeul Corabia.
9 D. Frotase, op. cit., p . 23.
to D. Frotase, op. cit., p . 27.
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în cazul necropolei de la Zimnicea nu se constată vreo întrerupere cel
puţin pînă la sfîrşitul, secolului al II-lea, pentru că, după cum se va
vedea mai departe, un singur mormînt datează din secolul I •şi acesta
lin a doua jumătate a lui.
Dar dacă la Zimnicea nu se poate vorbi de o întrerupere în cursul
s colului al III-lea, în schimb se poate surprinde mai degrabă în a doua
ju mătate a secolului şi mult mai evident chiar în secolul ,a l II-lea, pe
<l o parte o modificare a trăsăturilor la unele forme d e vase vechi, iar
p0 de altă parte apariţia unor :forme noi, oare nu pot fi socotite dezvolUi ri ale unor forme locale.
Datarea mormintelor de la Zimnicea se bazează pe ceramkă şi fibule.
l'entru ceramkă, în special, pe lîngă analogiile ce se pot face cu alte
ll cropole sau aşezări, cel de-al IV-lea nivel din aşezar e a de la Zimnicea
11 oferit cele mai bune paralele. Cît priveşte fibulele fiind vorba de tipuri
1·u foarte l,a rgă răspîndire şi cu datare general acceptată , nu este necesar
1 insistăm .

Vor intra în discuţie doar cîteva din formele de vase prezente în
111ormin tele din secolul al II-lea şi ,a nume cele mai interesante şi mai
IP' i Loare. In primul rînd este vorba de cana bi tronconică cu variantele
1•! (Pl. II/1,5; IV/6,7). Acesta fa.ce parte din grupe de apariţii noi în
11<·<·ropola de la Zimnkea. Pînă în prezent nu a apărut în niciunul din
111ormin tel datate în secolu l . al IV-lea sau în prima jumătate a secolului
li 111 -1 şi nici în nivelurile vechi din aşezare, ceea ce nu înseamnă că
111 tlt zone nu există, p entru că pare a apare ceva mai devreme în
111•c·rop 1 de la Brăiliţa 11 , spre a cita presa cea mai apropiată ca timp şi
pn îu . Printre elementele caracteristice ale cănilor de la Zimnicea sînt
cl1• n' ţinul : marcarea mai mult sau mai puţin accentuată a trecerii între
11111 1· ~i /( t printr-un mic prag, înlocuirea sau combinarea în mai multe
, t 111·1 11 t· nt ului ce marchează diametrul maxim •CU o zonă de caneluri
111 r 1lt'tt 1 blice, tortiţe în bandă cu umeri la bază sau avînd de o parte
1
1 dr• 011 11 n bazei torţii proeminenţe rotunde, alungite sau cîrlige spi111111·1•
i '1 •11 I 111 i:icest e elemente există bune analogii în aşezarea de la Zim1111·1 •11 11 11 v lul IV, despre care am mai vorbit, dar şi în cazuri mai
1111 111 1111 111ni puţin izolate şi în alte aşezări sau necropole. Căni cu
, 1111•11 11
111 faţe te se cunosc de pildă în cimitirul celtic de la Apahida 12
1111 11 11ilu l Olteniei la Dăbuleni1 3 ca şi în aşezarea de la Coconi1 4 •
1'1111 • 11111 111ţ1• sau cîrlige spi.rialice la baza torţelo r, se cunosc din acelaşi
11
11

r1
11 111 ţ11 c· hi şi F. A nastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968, p . 32, fig. p. 62, M . 4.
lud ' I, 111, Un cimitir ce ltic în nord-vestul României (Baia Mare, 1967), p. 102,

,,,

11

li

li

li

11/1

l11 , /Jr, împ de urne în jud e ţul Romanaţi, '.in A r hivele Olteniei, XXII,
111 I I 1:1 0, 1943, p. 93, f ig. 5.
11!1111 , 11'011ort asupra slfpl1tur ilor d, la Pisc11l oco11Llor, (lin septembrte 1923,
111 /11 li , X V II , foi,(' , :JO, 1024, p. •17.

11!

1
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cimitir de la Apahida 15 ca şi în aşezările de la Coconi1 6, Crăsani1 7 sau
în unele cazuri canelurile apar împreună cu decorul în relief.
Decorul de caneluri sau faţete mai apare şi pe alt tip de vas şi
anume la unele străchini adînci şi profilate, cunoscute doar în nivelul IV
din aşezarea de la Zimnicea. O asemenea strachină a apărut şi într-un
mormînt în săpăturile din 1971 (Pl. III/3). O oarecare apropiere se poate
face între acest tip de strachină şi unul din exemplarele apărute în complexul funerar de la Gruia 19 .
Mai trebuie amintite şi unele vase mari, mai ales bitronconice, cu
apucători şi proeminenţe diferite la care se remarcă tendinţa de a se da
o formă mai zveltă vasului (Pl. III/ 5); de altfel aceasta apare ca o tendinţă generală în ceramică şi tot acum se întîlneşte pentru prima dată
ceaşca dacică folosită drept capac la o urnă (Pl. II/2).
Toate datele de mai sus se referă la ceramica lucrată de mină pentru
că, pe de o parte în vremea de care este vorba în necropolă constatăm
o evidentă preponderenţă a acesteia, iar pe de altă parte se observă în
felul de prelucrare a pastei din care este realizată ca şi a culorii pe care
o capătă vasele, adică un brun mai roşcat sau mai cenuşiu şi nu prea
închis, o asemănare izbitoare cu ceramica de tip Ferigele, depărtată ca
timp şi spaţiu; se constată deci o renaştere a unui fond oare nu este
local zimnicean. Şi ni se pare interesantă observaţia făcută de Jan Filip20
privitor la ceramica celtică din Europa centrală şi anume că în secolul
al ll-lea formele ceramice capătăt un profil hallstattoid, aceasta odată cu
apariţia aşa numitei Paukenfibel.
Pentru a nu se crea impresiia falsă că ceramică •l a roată nu se mai
lucrea ză, trebuie amintit că atît vasele mari cit şi cănile, se prezintă în
forme deosebit de elegante şi de o execuţie foarte fină (PI. V/5). Decorul
care lipsea aproape cu totul pare să înceapă a juca un rol (Pl. V /1,4)
Decorul ştampilat care apăruse ,către sfîrşitul secolului al III-lea est
prezent pe v.asele din necropolă (Pl. V/2) - e drept în mai puţine cazuri
decît în aşezare, unde apare în număr mult mai mare. Sînt prezente vas
celtice (Pl. IV /3) şi mai ales forme celtice realizate in pastă local
(PI. IV/1,5).
In ceea ce priveşte fibulele, către sfirşitul secolului al III-lea ş"
începutul celui următor se răresc şi apoi dispar fibulele tracice şi apa
tipuri celtice; acestea vor fi de fapt singurele pe care le mai întîlni
în mormintele de secol II. Este vorba de fibule de tipul Duchcov tîrziu
Popeşti 18 şi

10
·

tr:
J7

Jg

io
~

V. Zirra, op. cit., p. 102, fig. 48/1; I. H. Crişan, Materiale dacice din necropol
şi aş ezar ea de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi celţi î
Tran silvania, Baia Mare, 1966, p. 49, fig. 20/2 = 21/2.
R. Vulpe , op. cit., p. 47.
R. Vulpe, op. cit., p . 47.
R. Vulpe, Şanti erul arheologic Popeşti, în Materiale VI, 1959, p. 312, fig. 9/1.
Vasile Pârvan, Considerations sur les sepultures celtiques de Gruia, in Dacia,
1924, p. 37, fig. 3.
Jan Filip, Keltove ve S ti'edni Europe, Praga. 1956, p. 104.
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fi bule cu 8-uri pe arc sau pe prelungirea piciorului întors, în sfirşit aşa
numita Paukenfibel (Pl. I/3,4; IV/2).
Pentru o mai bun ă înţelegere a situaţiei mormintelor din secolul al
11-lea în cadrul necropolei este nec e s a ră o s curtă prezentare a acesteia.
Necropola se întinde pe un spaţiu foarte mare care nu a fost încă delin1itat. Pentru moment se ştie doar că între zonele de înmormîntare cerc ' Late menţionăm că în ambele apar şi morminte din secolul al
11 -lea - , distanţa este de peste 1 km, şi între acestea se mai cunosc încă
:J grupuri de înmormîntări, cu spaţii mai m ici sau mai mari între ele.
Mormin tele din secolul al II-lea apar în aproape toate cazur ile printre
mormintele mai vechi, fie ca morminte secundare în mantaua unor tumuli
ridicaţi deasupra unor morminte principale, fie apărînd ca morminte
r,l ane în apropierea unor tumuli sau fo şti tumuli azi d isp ăruţi. Intr-un
i11gur caz a apărut un mic grup d e trei morminte din s ecolul al II-lea,
n preajma căruia nu pare a fi fost nidun turnul.
In ceea ce priveşte în general mormintele din secolul al II-lea, trel,1 1i reţinut faptul că cel puţin la Zimnicea nu se pun probleme în le' tLură cu originea tipului de înmormîntare folosit în această vreme,
1w ntru că acesta nu face altceva decît să continue o practică funerară a
1• ·olelor precedente, de asemenea că se poate vorbi de o dacizare sub
11. p ctul culturii materiale în necropola getica de la Zimnicea.
In ceea ce priveşte mormîntul din secolul I î.e.n. este vorba de un
11 1ormînt cu oas ele incineratului aşezate pe sol, fără c eramică şi cu in1• 11 l-ar constînd dintr-o placă de bronz fragmentară cu decor au repousse,
11 bandă arc uită din fier, o mică oglindă din metal alb şi o fibulă d e bronz
frng m ntară (Pl. VI/ 1-3), acestea din urmă două piese asigurînd da tarea.
11 1 11 est caz avem de-a face cu un tip de mormînt diferit de ,cele din
, <·o lul a l II-le-a î.e.n., care de altfel se poate apropia de gT'llpul de
111lll'rninte din nord-vestul R. P . Bulgaria şi sudul Olteniei pomenite deja
11 · putea reprezenta o generalizare a acestui tip de înmormîntare.
I in cele expuse mai sus ni se pare că a reieşit destul de limpede că
I 1•1 d n1 o zo nă mai degrabă restrînsă ştim cum se făceau înmormînt,~rile,
d11 1• el îndată ce ne îndepărtăm de Dunăre şi tocmai în zonele unde sînt
, 1111ni;c uL aşezări din secolele II-I î.e.n. cînd este vorba de morminte,
, 1111 lu L m că au fost foarte puţine descoperite şi cercetate, că nu putem
111
1•!, I unu l sau mai multe, tipuri de înmormîntări caracteristice geto,11!'1 1or 21, p ntru că sînt d eosebite unele de altele, ba, chia r cum este cazuţ
1111 11 mormînt secundar dintr-un turnul de la Popeşti, se socoate că ar ti
111I 1 1 el o apariţie izo lată în •c adrul culturii getice din Muntenia şi se
I 11 pr·t•s upunerea că ar p utea fi vorba d e un războinic scordisc 22 . Şi
1

11,11

C'omşo şi
111/111 c/ cs o p

'l' ll

Constantin Tl i snu, Comp7 x11l funerar din a doua epocii a fi e•
r l ca , /\rnd ,•mln ll publicii oclaliste România ntrut
şi
Ln olo~I, cli11 c·,·nl11vn, Srl"lu /\l'h ologicu II,
rolovu,

rit la
ol,• I ,lol'I , fi lozof!

1111111;

I)

l'roLOR , 07}. dl, p . (lO •1t

111 · 111 .
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probleme asemănătoare se pun şi în cazul necropolelor celtice, celto-dace
sau daco-celtice.
Era într-un fel de aşteptat ca necropola de la Zimnicea să nu poată
da răspuns la toate problemele ce se pun în legătură cu riturile funerare
la daci, dat fiind că se află situată într-o zonă periferică, astfel că răs
puns nu vom afla decît după obţinerea unor rezultate mai concludente
şi numai de la cei care cercet ează interiorul Daciei.

LES Sf:PULTURES D'EPOQUE PLUS RECENTE DE LA
NECROPOLE GETJQUE DE ZIMNICEA (DEP. DE TELEORMAN)

- resume L'auteur examine l es sepultures datees des ne-rer siecles av.n.e. de la
necropole getique de Zimnicea . Les fouill es effectuees ces--dernieres annees ont m is
au jour plus de trente tombes a incineration en urne datees du ne siecle av.n.e.
(du r este l'incineration constitue l'unique rituel constate dans cette necropole).
Les ossements - n'importe q uelle soit le ur quantite - sont deposes dans des urnes
a vec (pll. In/5, 6, IV/5,6) ou sans couvercle (pll. IV/1, 7, V/4, 5). Quant aux urnes,
ce sont des recip:ents de differentes tailles (grands ou petits) et dans leur majeure
partie desaffectes (pll. II/I, III/1, IV/4). On utilisait en general pour couvercle des
ecuelles, des tasses, certains types de vases, voire d es fragments de p oterie. Dans
deux cas on a constate un couvercle double (pl. V/I-3).
Sous le rapport du mobilier, les tombes du n e siecle av.n.e. de Zimnicea
accusent la pauvrete. On ne saurait cependant en ded uire le declin de l 'etablisse-ment que la n ecropole desservait car c'est juste a cette e poque que celui-ci connaît
un momen t de plein epanouissement. L'explication serait que les fouilles n'ont pas
encore m is au jour les sepultures de la noblesse tribale, comme elles l'avaient fait
pour les siecles precedents ou comme c'est le cas des tombes du n e siecte av.n.e.
de Cetă ţenii din Vale ou de Pop eşti-Novaci. A Zimnicea, le princi pal element d
mobilier est constitue par la ceramique, a tel point meme qu'elle sert a ta datatio
de la necrop ole. On constate a cet egard qu'a la difference des autres nec:ropoles
de l a meme categorie qui aboutissent au terme de leur existence des le premie
quart du IIIe siecle av. n .e., celte de Zimnicea atteste une parfaite continuite
jusqu'a la fin du ne siecle av.n.e. Cette datation est surtout atestee par la cruche
bitronconique avec ses v ariantes (pll. II/I, 5, IV/6, 7), ainsi que par Ies diverses
fibules: celles de type tardif Duchov, celtes avec des 8 sur un arc ou avec un pro-longement su pied tordu et ce!lPs dites Paukenfibeln (pll. I/3, 4, IV/2).
En ce qui concerne le rituel fun eraire en ge1,erat du n e siecle, il convient d
noter qu'a Zimnicea celui-ci ne pase point de problemes quant a son origine
puisqu'il ne fait que continuer une prat1que funeraire en usage depuis plusieur
siecles deja.
Pour finir retenons aussi la mise au jour dans cette necropole d'une tomb
avec les restes de la cremation deposes a meme le sol et depourvue de ceramique,
Son mobilier est constitue par une plaque fragmentaire de bronze, decoree a
rcpouss&, une bande de fer courbe, un petit miroir en metal blanc et une fibul
de bronze fragm entaire (pl. VI/I-3). Les deux dernieres pieces susmentionnee
datent cette tombe du rer siecle av.n.e.
22

R. Vulpe, Aşezări getice .. . , p . 37.
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Pl. II .. - . 1-4, inventarul mormîntului Z. 67. C. :J.4. M. 1.
5-7, inventarul mormîntului Z. 70. C. 15: ·M. 56.
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1-4, inventarul mormîntului z. 71. C. IO. M. 112.
6- 7, inventarul mormtntului 7. . 71. C' . 10. M. 115.
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PI. IV. - 1-2, inventarul mormîntului Z. 69. C. 10. M. 73.
3-4, inventarul mormîntului Z. 69. C. 10. M. 68.
7 inventarul mormintului Z. 69. C; 17. M. 2.
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PI. V . - 1-3, inventarul mc,rmîntului Z . 69. C. 17. M . l.
4, inventarul mormîntului Z. 67. C. 10. M. 32.
5, inve ntaru l mormîntului Z. 67. C. 14. M. 2.
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PI. VI. -

inventarul mormintului Z. 67. C. 10. M. 21.

https://biblioteca-digitala.ro

I

