NOI MORMINTE DIN
EPOCA BRONZULUI DESCOPERITE
LA POIANA-TECUCI
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timpul cercetării unui turnul din necropola geto-dacică de la Poiana 1 , corn.
Nicoreşti, jud. Galaţi, aflat la circa 300 m est de " Cetăţuia"2 identificată de
3
prof. Radu Vulpe cu Piroboridava , s-au descoperit patru morminte de inhu
maţie (M.2, 3, 5, 6) şi unul de incineraţie (M.4) din epoca bronzului. Aceste
morminte se aflau sub al patrulea turnul cercetat prin săpături arheologice sistemati
ce4 aflat în dreapta drumului ce -duce din satul Poiana spre "Cetăţuie$, mormintele
făcând parte d intr-o necropolă plană cercetată cu mai mulţi ani în urmă5 , situată la
stânga aceluiaşi drum.
Ca şi cele mai multe morminte �in necropola respectivă, cele patru schelete
înhumate aflate sub tumulul dacic erau într-o stare precară de conservare, zăcând
într-un sol eli sos, la mică adâncime faţă de nivelul de călcare antic, gropile respective
fiind dezafectate la partea lor superioară în momentul amenajării mormântului dacic
(M.7).
Mormintele din epoca bronzului, numerotate de la 2 la 6, erau grupate în zona de
sud-est a zonei cercetate, la adâncimi diferite, cu un singur caz de suprapunere,
( 1 ) · Primele cercetări arheologice în necropola tumulară s-au e fectuat în anii 1 928- 1 930
şi 1 936, de ciitre Ecaft:rina Vulpe. Cf. R. Vulpe şi co lab. , Şantierul Poiana, în SCIV,
III, 1 952, p. 209-2 1 O; A . Vulpe, La necropole tumulaire gete de Popeşti, in
Thraco-Dacica, I, 1 976, p. 208-2 1 0.
(2) Radu şi Ecaterina Vulpe, Fouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1 933-1 934, p.
253-3 5 1 .
(3) R. Vulpe, Piroboridava. Consideratii a rheologice şi istorice asupra cetăţuiei de l a
Poiana, în MoJdova de Jos, Bucureşti, 1 93 1 .
(4) S . Teodor, S . Ţau, M. Nicu, Săpăturile d e l a Poiana din anul 1 989, Comunicare la
Sesiunea anuală de rapoarte arheologice, Arad, 1 990.
(5) Ecaterina .Vulpe, La necropole de l 'âge du bronze de Poiana, în Dacia, V-VI
( 1 935- 1 936), 1 938, p. 1 5 1 - 1 67.
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anume urna mormântului 4 aflându-se deasupra mormântului 6 (fig. 1 ).
Mormântul nr. 2,.de înhumaţie, se ţ�fla la 0,25 m adâncime sub nivelul mormântu
lui dacic, într-o groapă de formă aproximativ ovală. Scheletul era aşezat într-o poziţie
chircită, pe dreapta, în stare precară de conservare, lipsindu-i multe oase de la
picioare şi braţe. Lângă schelet nu se afla nici o piesă de inventar (fig. 1 1 1 ) .

Mormântul nr. 3, de înhumaţie, avea de asemeni scheletul incomplet, aşezat în
poziţie chircită pe partea stângă, cu capul spre sud-vest. Groapa, de formă rectangu
lară cu colţurile rotunjite, era mult mai mare decât ar fi fost necesar şi se adâncea cu
numai 0,30 m faţă de nivelul geto-dacic. Din schelet lipseau labele picioarelor. oase
ale toracelui şi de la mâini (fig. 1/2). Lângă picioare se afla o ceaşcă din pastă fină
de culoare neagră, de formă globulară şi fundul adâncit şi cu două torţi supraînălţate,
trase din buză. prevăzute cu şa şi prag şi patru linii orizontale spre faţa interioară. Pe
·gât are un decor format din trei brâie subţiri în relief. Dimensiuni : înălţimea - 7,9
cm; diametru) - 1 1 .5 cm (fig. 2/4; 4/1 ).
Mormântul nr. 4. Incineraţie în urnă ce a fost depusă într-o groapă de formă
aproximativ rotundă care începea la circa 10 cm sub nivelul geto-dacic şi se adâncea
până în partea superioară a mormântului nr. 6 (fig. 1 /3). Vasul, care conţinea foarte
puţine oase incinerate şi pământ amestecat cu cenuşă albicioasă, este lucrat din pastă
fi nă, de culoare neagră şi cu lustru exterior. El are corpul tronconic, gât înalt uşor
oblic şi marginea mult evazată, pe umăr fiind decorat cu trei linii subţiri în relief.
Dimensiuni: înălţimea - 30, 1 cm; diametru) - 34 crn (fig. 2/2 : 4/2).
·

Aformântul nr. 5. inhumat, în poziţie chircită, depus într-o groapă de fonnă ovală
cu adâncimea de 1 ,00 m în raport cu nivelul de călcare antic. Din schelet s-au păstrat
puţine oase din partea superioară a corpului, câteva fragmente de craniu, precum şi
braţul, femurul şi peroneul de pe· partea dreaptă, orientate aproximativ sud-vest
nord-est (fig. 1/2). În zona capului şi la picioare se aflau cinci vase: a. Ceaşcă din
pastă fină de culoare neagră, de formă globulară, cu fundul uşor adâncit; cu două torţi
supraînălţate, uşor oblice faţă de corp, prevăzute cu prag şi şa şi trei linii în relief
spre faţa interioară. Între gât şi corp se afla o bandă îngustă constituită din două l inii
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 6,8 cm; diametru] 7,5 cm (fig. 2/7; 4/3) . b. La
picioarele scheletului se afla o ceaşcă în stare fragmentară lucrată din pastă grosieră
de culoare cărămizie netezită în interior şi exterior, de formă tronconică, cu o toartă
; de secţiune/rotundă trasă din buza vasului. D!mensiuni: înălţimea - 1 1 cm; diametru]
16,8 cm (fig. 2/1 ; 4/8). c. Castron de formă tronconică, cu marginea oblică, modelat
din pastă fină amestecată cu cioburi pisate, de culoare neagră; decorat cu două brâie
în relief la partea superioară. Dimensiuni : înălţimea - 9,3 cm; diametru] - 1 7,5 cm
(fig. 2/3; 4/4). d. FarfuriC:de formă tronconică cu marginea rotunjită, lucrată din pastă
grosieră de culoare cenuşie, uşor netezită în interior şi exterior. Dimensiuni : î
nălţimea - 2,9 cm; diametrul - 7,6 cm (fig. 2/5; 4/6). e. Ceaşcă de formă tronconică,
modelată din pastă fină de culoare maronie, cu ful)dul uşor adâncit şi cu o toartă
supraînălţată cu şa, dispusă oblic faţă de corpul vasului. Ea se afla în vasul precedent.
Dimensiuni: înălţimea 6,8 cm; diametru) 1 0, 1 cm (fig. 2/8; 4/5).
·
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Fig. 1

Mormintele din epoca bronzului descoperite la Poiana şi
-·măciuca din piatră din mormântul 6.
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Mormântul nr. 6. inhumat într-o groapă de formă aproximativ O\;ală, cu adânci
mea de 0,60 m de la nivelul mormânt ului geto-dacic. În groapă se aflau câteva oase
de la craniu, torace şi membre, în foarte proastă stare de conservMe, împreună cu
care, pe o lungime de 1 ,50 m pc direqia sud-est nord-vest, erau înşiruite nouă vase
şi o măciucă din piatră (fig. l /2 ; ' 4 ) . a. Borcan drn pastă fină de culoare cenuşie,
netezit în interior şi lustruit în exterior, de formă tronconică, cu fundul îngust, gâtui
strâmb şi marginea cvazată. Pe umăr este prevăzut cu un decor format din trei brâuri
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 1 4 ,8 cm: diametru! 20,7 cm (fig. 3/2). b. Castron,
din pastă fină de culoare neagră, netezit în interior şi exterior. de formă tronconică
cu marginea evazată oblic, decorat cu o linie în relief mai jos de buză. Dimensiuni :
înălţimea :.... 8,8 cm; diametru! - 1 9,9 cm (fig. 3/4). c. Castron din pastă fină
amestecată cu cioburi pisate fin, de culoare neagră, de formă tronconică. cu buza
oblică, decorat cu două linii în relief mai jos de margine. Di..mensiuni: înălţimea 7, 1 cm: diametru! 18,3 cm (fig. 3/6). d. Castron lucrat din pastă fină, amestecată cu
cioburi pisa.te, de culoare neag'ră, cu corpul tronconic, umăr proell\inent şi marginea
evazată, prevăzut cu patru torţi din bandă lată plasate vertical, între buză şi umărul
vasului. Pc buză deasupra torţilor se află trei linii incizate. Dimensiuni: înălţimea 10,2 cm; diametru! - 24,2 cm (fig. 3/1 ; 511). c. Ceaşcă de formă globulară. din pastă
fină de culoare neagră, cu fundul adâncit, cu marginea uşor evazată şi cu două torţi
supraînălţate prevăzute cu şa şi prag. Pc umăr se află un decor format din trei linii
în relief. Dimensiuni: înălţimea - 9,2 cm; diametru! - 1 3 , 1 cm (fig. 3/3; 5/3). f.
Ceaşcă de formă globulară, din pastă fi nă de culoare neagră, cu corpul scund,
marginea uşor evazată şi fundul adâncit spre interior. Trase din buză, cele două torţi
supraînălţate sunt prevăzute cu şa şi prag şi trei linii o.rizontale pe faţa interioară.
Î �tre umăr şi gât se află un decor simplu format din trei linii în relief. Dimensiuni:
înălţimea - 9,0 cm; diametru! - 1 3,8 cm (fig. 2/6; 5/8). g. Ceaşcă de formă globulară,
din pastă fină de culoare neagră, netezită în interior şi lustruită la exterior, cu două
torţi supraînălţate de secţiune ovală, decorată cu o linie în relief la baza gâtului.
Dimensiuni: înăltimea - 8,4 cm; diametru! - 12,2 cm (fig 3/5; 515). h. Oală din pastă
poroasă amestecată cu cioburi pisate, de culoare cărămizie, cu fundul îngust şi gura
largă şi cu marginea evazată. Pe gât se afJă un decor constând dintr-o linie în relief.
Dimensiuni: înălţimea - 1 5, 2 cm; diametru! - 17,5 cm (fig. 3/7; 517). i. Oală
fragmentară lucrată din pastă poroasă de culoare cărămizie, cu marginea evazată
decorată pe gât cu o linie în relief. Dimensiuni: înălţimea - 1 5,3 cm; diametrul 1 6,3
cm (fig. 3/8; 417).
După cum s-a putut remarc113 din prezentarea celor �;inci morminte, necropola din
care făce�u parte, cercetată parţial cu circa 70 de ani în urmă, era mult mai întinsă
decât s-a crezut iniţial. Aflându-se întâmplător sub turnului geto-dacic, aceste mor
minte n-au fost afectate de alte distrugeri curn s-a întâmplat cu restul necropolei, care
fi ind amplasată pe un teren în uşoară pantă şi la mică adâncime a fost supusă unei
lente eroziuni provocată de apa ploi lor, care au spălat cea mai mare parte a stratului
vegetal. Cu excepţia mormântului nr. 2, care nu conţinea nici un fel · de inventar,
•.
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Fig.

2 Vase din mormintele 4 (2), 5 ( 1 , 3-5, 8-8) şi 6 (6).
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celelalte patru morminte aveau cel puţin un vas bine păstrat (ca în monnintele 3 şi
4) sau cinci şi respectiv nouă vase (în mormintele 5 şi 6) . Dintre acestea, cinci sunt
ceşti, a căror formă scundă, globulară şi decor fom1at exclusiv din linii în relief
6
permit încadrarea mormintelor respective în faza IC2 a culturii Monteoru . Ele au
analogii în aşezări şi necropole din sudul Moldovei, care au fost intens cercetate cu
mai mulţi ani în urmă . Astfel, în aşezarea cu mai multe faze de locuire ale culturii
Monteoru de la Bogdăneşti, jud, Bacău7 s-a remarcat prezenţa unor astfel de ceşti cu
torli suprainălţate, prevăzute cu şa şi prag şi ornamentul respectiv, în gropi şi în alte
complexe de locuire din faza IC2. Pe unele considerente de ordin stratigrafic şi
tipologie, Marilena Florescu a deosebit şi etapa 1 a acestei faze care ocupă o suprafaţă
mică din zona centrală a platoului, unde· suprapune o aşezare din faza ICJ a culturii
Monteom.
tot pe baza analogiilor cu aşezarea de la Bogdăneşti, în această etapă pot fi
încadrate străchinile şi castroanele cu corpul tronconic şi gura largă, cu marginea
întărită sau, evazată. din necropola de la Poiana, precum şi oalele cu corpul relativ
drept şi cu buza lărgită trasă în afară, decorate de asemenea numai cu linii în relief! .
Î n u nna cercetărilor din aşemrea di_Ii. epoca bronzului de la Costişa, jud. Neamţ,
Al. Vulpe încadrează vaselţ cu caracteristicile respective într-o perioadă mai largă,
anume Monteoru IC2 Ia, în care include un mare grup de descoperiri ca cele de la
9
Perchiu, Rugineşti, Răcăciuni şi altele , precum şi unele descoperiri mai vechi de la
1
0
Poiana (nu se specifică dacă vasele menţi onate au fost descoperite în aşezare sau
în necropolă). După cum se cunoaşte, în necropola cercetată în anii 1 928- 1 93 1 ,
inventarul mormintelor era destul de bogat, fiind fonnat n u numai din vase c i şi din
diferite obiecte în special din piatră şi bronz 1 1 . Repertoriul formelor şi al decorului
de pe vase documentează, în special în zona centrală a necropolei şi etape mai
timpurii ale culturii Monteoru, în special faza ICJ. Unele elemente decorative de pe
vase, cum sunt cercurile concentrice şi micile i rnprcsiuni circulare sau lăţimea
uniformă a torţilo i de ceşti sunt criterii pe baza cărora Eugenia Zaharia distinşe, atât
2
în �ecropol ă cât şi in aşezarea din epoca bronzului de pe Cetăţuia de la Poiana , faza
3
1
IC4 a culturii Monteoru . Î n acest sens'se remarcă analogiile cu alte aşezări în care
�

(6) 1 . Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumlinien, în BerRGK, 1 93 3 ,
p . 94- 1 00; M . Florescu, Contribuţii l a cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii
Monteoru, în ArbMold, I V, 1 966, p. 84-99.
(7) M. Florescu şi C. Buzdugan, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti, în
ArhMold, VII, 1 972, p. 1 86- 1 90, fig . l l ll l - 1 4; 3 3/ 1 -2, 9.
(8) Idem, p. 1 8!!, fig. 3 51 1 7; 36/6.
(9) A. Vulpe, C voprosu o periodizaţii bronzovogo veca ,. Moldave, în Dacia, NS, V,
1 96 1 , p. 1 08- 1 1 2 , fig. 3/3-5; 2/3; Al. Vulpe, M. Zămoşteanu, Săpăturile de la
Costişa, în Materiale, VII I , 1 962, p. 309-3 1 7 .
( 1 0) A. Vulpe, op. cit , p. 1 08, fig. 2/4 .
( I l ) Ecaterina Vulpe, op. cit. , fig. 9-14.
( 1 2) R. Vulpe şi colab. , Şantierul Poiana, în SCIV,. II, 1 , 1 95 1 , p. 1 8 1 .
( 1 3) Eugenia Zaharia, La culture de Monteoru. Sa deuxieme etape de d eveloppement a
·
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3 Vase din morrnântul 6.
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Fig. 4 Vase din monnântul 3 ( 1 ), 4

(2), 5 (3-6 , 8) şi 6 (7).
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14
s-au e''iderv iat astfel de descoperiri timpurii, ca cele de la Sărata Montcoru ,
1
Mândrişca şi altele, descoperiri care opt demonstra o evolutie locală a culturii
Monteoru. în cele mai multe din aşezările din sudul Moldovei, cxistând straturi
16
monteorenc care suprapun complexe eneoliticc. respectiv cultura Cucuteni B, sau C
sau Foltcşti. l a care s e adaugă uneori şi u nele influenţe sau infiltrnţii din zonele
·
învecinate 1 7 .
E xistenţa mormântului nr. 4 de incineraţiC . în acelaşi spaţiu al nec ropolei, supra
·

pus peste un momlânt de inhumaţie, indică o durată mai mare a nec ropolei, acest
mormânt după aspectul urnei putând fi atribuit fazei Ib ·a culturii Monteoru. Vasul
cu caracteristicile respective are, în general, puţine analogii printre descoperirile de
18
la Sărata Monteoru şi de la Cândeşti, jud. Vrancea , ca dealtfel şi în aşezările
contemporane cu acestea, prezentând unele apropieri numai în ceea ce priveşte pasta
şi forma. B râicle subţiri, pc trei rânduri, cu care vasul este decorat în zona de contact
a corpului cu gâtui, umărul înall şi proeminent cât şi marginea puţin evazată, sunt
carncteristici ce se V()r generaliza în fazele târzii ale culturii Monteoru, când şi ritul
19
de incineraţie va fi tol mai mult preferat .
Cât priveşte alte piese de inventar, se remarcă lipsa acestora din mormintele
prezentate, cu excepţia unui singur obiect din piatră şi anume măciuca din mom1ântul
nr. 6, cu perforaţic completă şi diametru! de 5 cm. deşi în restul necropolci au mai
fost descoperite vârfuri de săgeţi din silex, topoare din dioril, diferite obiecte de
podoabă din os şi broni0 . Măciuci din piatră, considerate arme, au fost menţionate
21
şi în cadrul descoperiri lor din alte staţiuni .
Î n partea de nord a satului Poiana, unde n-a existat posibilitatea efectuării unor
săpături sistematice, s-a descoperit înta mplător un vas, care după toate caracteristicile
ar putea să aparţină de aceeaşi necropolă, a cărei limite în partea de sud-vest nu s-a
putul preciza cu exactitate. Vasul are înălţimea de 26,7 cm; diametru! corpului de 26
cm; diametru! buzei de 22 cm şi al fundului de 9 cm (fig. 6). El este lucrat din pastă
fină de culoare cenuşie-gălbuie, netezit în interior şi lustruit la. exterior. După aceste
la lumiere des fouilles de Sărata Monteoru (dep. de Buzău), în Dacia, NS,
XXXIV, 1 990, p. 4 5 .
( 1 4) Eugenia Zaharia ş i Alexandrina Alexandrescu, Săpăturile de l a Sărata Monteoru în
campania anului 1950, în SCIV, I l , 1 95 1 , 1 , p. 1 59- 1 67.
( 1 5 ) Gh. Bichir, Eug. Dogan, Săpături arheologil:e la Mândrişca, în Materiale, VII I ,
1 962, p. 2 9 1 -3 0 1 ; G h . Bichir, Beltrag z u r Kenntnls d e r frUhen Bronzezeit in
siidostllchen Transilvanien und in der Moldau, în Dacia, NS, VI, 1 962, p. 1 89.
( 1 6) Vezi nota 1 4 .
( 1 7) M. Florescu, op. cit., î n ArhMold, I V, p. 40-44.
( 1 8) M. Florescu, Quelques observations concernant le rit et les rituels des
communautes Monteoru a la lumlere des fouilles de Cândeşti (dep. de Vrancea),
în Actes du Ile Congres International de thracologie, I, 1 980, p. 77-89.
( 1 9) ldem, p. 77-79.
(20) Vezi nota I l .
(2 1 ) E. Zaharia şi A. Alexandrescu, op. cit. , p. 1 6 1 .
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Jig. 5 Vase din mormântul 6 .
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Fig. 6 Vas descoperit în
apropierea necropelei.

caracteristici de formă, precum �.i a decorului format din caneluri crestate, romburi
haşurate şi mai multe şiruri de linii scurte incizate, vasul aparţine fazei Ila a culturii
Monteoru, având analogii în cele două mari obiective din epoca bronzului cercetate
în sudul Moldovei, respectiv cimitirul m. 4 de la Sărata Monteoru şi aşezarea de la
22
CândeŞti-Coasta Nacului, j ud. Vrancea . Fiind descoperit în apropierea necropolei,
este mai mult ca probabil că vasul a servit drept urna unui mormânt de incineraţie,
23
rit frecvent folosit în fazele târzii ale culturii Monteoru . Dealtfel, printre vasele de
ofrandă din mormintele de inhumaţie, cercetate prin săpăturile din anul 1 928, s-au
aflat şi unele ornamentale cu decor asemănător, format din romburi haşurate, şiruri
24
de trăsături scurte, "cusături" continui sau grupate , caracteristice acestei etape
cronologice.
După cum se poate aprecia prin existenţa şi a acestui vas, necropola din epoca
bronzului de la Poiana a avut o durată relativ lungă, acoperind mai multe etape ale
culturii Monteoru.
Prin studierea exhaustivă a tuturor descoperirilor din nivelul 1 de pe Cetăţuie, se
va putea cunoaşte dacă aşezarea din epoca bronzului a avut aceeaşi durată ca
25
necropola din apropierea sa .
(22) E. Zaharia, Die Lockenringe von Sărata Monteoru und ihre typologischen und
chronologischen beziehungen, în Dacia, NS, 1 95 9, p. l l2; M. Florescu, op. cit.
(23) Vezi nota 1 8 .
(24) E. Vulpe, �p. cit., fig. 8/4, 1 1 - 1 2.
(25) Menţiuni sumare au fost înserate în toate rapoartele, începând cu săpăturile din anul
_
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N EW QRAVES FROM THE BRONZE EPOCH
D ISCOVERED AT POIANA
Summary
The authors analyze five graves from the bronze epoch discdvered in 1 989 when
a Geto-dacian tumulus �vas investigated . These graves were situated al aboul 0,25 m
under the levcl of the main grave.
Four of them were of inhumation and one grave was of incinerary urn (fig. 1 ) .
The clay vcssels from the gravcs o f inhumation havc featurcs that can place thcm.in
the phase -IC2 of Monteoru culture and thc um from thc grave 4 belongs to phasc lb
(fig. 2-5).
Thc authors consider that these graves bclong to a necropolis of thc same period
invcstigatcd bctwccn 1 928- 1 930.
In thc south part of this nccropolis a vessel specific to the phase Ila of Montcoru
culture was accidentally discovered (fig. 6).
Taking in to accounl these discoveries onc can cstimale that the nccropolis from
the bronze epoch from Poiana was much larger and laslcd a longcr timc, that is
Montcoru IC4 Ila.
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Fig. 1 . 1l1e gravcs from the bronze cpoch discovercd at Poiana aud the stone club from the
sixth grave.
Fig. 2. Vessels from grave number 4 (2), 5 ( 1 , 3-5 , 7-8) and 6 (6).
Fig. 3: Vessels from grave number 6. ·
Fig. 4. Vessels from grave 3 ( 1 ), 4 (2), 5 ( 3-6, 8) and 6 (7).
Fig. 5. Vessels from grave no . 6.
Fig. 6. Vessel discovered near the necropolis.

1 927 şi până în 1 952. Descoperirile din anii 1 968 şi 1 985-1 990 sunt în curs de
pregătire pentru tipar.
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