REZULTATE ALE CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE DE LA GHERĂSENI - GRINDUL
CREMENEA ÎN CAMPANIA 1992
drd. EUGEN-MARIUS CONSTANTINF.SCU

În septembrie - octombrie 1 992 am continuat cercetările arheologice în
necropola mixtă de la Gherăseni - Grindul Cremenea (pi. I ), începute în 1 99 1 .
Pentru stabilirea limitelor necropolei spre Est am reluat săparea secţiunii S 111/9 1 .
deschisă în campania anterioară, orientată Vest-Est, perpendiculară p e secţiunea S
11/9 1 în caroul 4 1 (m 80-82), cercetată atunci numai pe un tronson de 1 8 x 2 m, unde
a fost identificat mormântul 64. Epuizarea acestei secţiuni pe lungimea de 100 m
ne-a permis constatarea că în acest sector nu mai există morminte. În profilul nordic
a apărut o groapă de formă rotundă (în plan), u�or conică spre fund, nesăpată
deocamdată. Deci, limita spre Est a necropolei este marcată de mormântul 64
( fig. I/A).
Pentru a stabili limita de Vest a necropolei am trasai, în prelungirea
�ecţiunii S 111/9 1 , la Vest de secţiunea S 11/9 1 . (de partea cealaltă a acesteia), o
secţiune siglată PV S 111/9 1 , cu dimensiunile 22 x 2 m, (fig. I/A), în care au apărut
7 morminte, toate de inhumaţie. din care 4 aparţin unei necropole din perioada de
tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, semnalată deja' . iar celelalte ], necropolei
din secolul IV e.n.
Toate mom1in1ele din perioada de tranziţie la epoca hronzului suni orientale
Est-Vest. (fig. 4/4). iar scheletele, chircite, au fost depuse în diferite poziţii: în
decuhir stânga - M. 67, în decuhit dreapta - M. 70, în decubit dorsal - M. 69,
rn hraţele �i picioarele complet flexale; (mormântul 7 1 nu a fost săpat).
Mormântul 70 a fost parţial suprapus şi uşor deranjat de mormântul 66 (din
secolul IV e.n.) (fig. 4/4). Acesta, (m. 70), este şi singurul mormânt din perioada
de tr.inziţie la epoca hronzului care a avut inventar. Defunctul era depus în decubil
dreapta, cu capul spre Est şi picioarele spre Vest. Picioarele erau strâns pliate şi
Monninle de inhuma!Je chircile au (n•I cercclalc �i in 1 9 1> 1 . cr. Oh. Diaconu, în SC"IVA.
43 I. �i in ol!pAlurile noa..in: din 1 9'11 (un monnJinl. M. 61). fiind con•idernlt. Jllmci,
neohll..:t'.
� � .l . 1 '17 7 , p.
I
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aduse spre piept, iar braţele flexate strâns din coate cu palmele sub bărbie. Din
cauza acidităţii solului şi a faptului că a fost depus la adâncimea de nwnai 0,34 m,
o parte din oase s-au descompus; s-au păstrat oasele craniului, 14 vertebre din siră,
oasele lungi ale braţelor şi picioarelor. Groapa a avut formă ovală. În dre tul
toracelui defunctului, pe latura de Nord a gropii au fost depuse două vase (fig. 4/
4), lângă oasele picioarelor erau câţiva bulgăraşi din ocru alb, iar sub ţeastă a avut
un suport din lut ars, de formă rectangulară, slarârnat (nu s-a putut reîntregi). Cele
două vase s-au reîntregit parţial. Primul este un bol cu corpul sferoidal, alungit
spre fund, cu gât cilindric înalt, marginea buzei este crestată şi răsfrântă uşor în
afară; fundul plat, nemarcat (fig. 4/1 ) . Pe partea exterioară a marginii superioare a
buzei, di ametral opuse, are două proeminenţe (butoni) conic - alungite pe axul
vertical; pe umăr are alte două proeminenţe (butoni) conic - alungite puţin mai
mari decât cele de pe buză şi dispuse în cruce faţă de acelea. Pe lin ia de unire
dintre corp şi gât (umăr) a fost imprimat prin apăsare un şir orizontal de alveole
snurate, în formă de potcoavă, cu partea deschisă orientată spre fundul vasului
(fig. 4/1 a, detaliu). În dreptul celor două proeminenţe de pe wnăr, două şiruri
paralele de alveole şnurate, dispuse vertical, unesc wnărul cu marginea superioară
a buzei (fig. 4/1 şi detaliu).
Pereţii vasului sunt subţiri şi au grosime uniformă; pasta conţine cochilii
pi sate; culoarea este maroniu - cărămizie.
Al doilea vas s-a reconstituit doar parţial. Este lucrat dintr-o pastă densă,
aspră Ia pipăit, cu nisip mărunt ca degresant, bine frământată, miezul este de
culoare neagră, iar exteriorul castaniu - gălbui cu nuanţe cenuşii. Corpul vasului
este globular, fundul plat, gâtul scurt, buza subţire, trasă uşor spre exterior (fig. 4/
2). Pe linia wnărului are două apucători - urechiuşe verticale, cu gaură orizontală
şi patru proeminenţe conice (bumbi), dispuse câte două în spaţiul dintre apucătorile
- urechiuşe, Ia acelaşi nivel cu acestea (fig. 4/2).
Cele două vase, ambele în formă de bol cu corpul quasisferoidal, au
analogii în ceramica grupului Folteşti IF, a culturii Cemavoda IP şi în aşezarea de
la Brăiliţa, nivelul II'. Pe baza inventarului din mormântul 70, considerăm că
monnintele de înhumaţie orientate Est-Vest, chircite, din această necropolă se
datează în perioada de tranziţie de la neolitic Ia epoca bronzului, mai aproape chiar
de Îl!ceputul epocii bronzului. Menţionăm şi faptul că în trei din mormintele de
înhumaţie chircite, orientate Est-Vest, s-au găsit bulgăraşi de ocru alb.

p

*

*

*

Cele trei morminte atribuite necropolei aşezării Sântana - Cemeahov sunt
toate de înhumaţie. Două sunt orientate Nord-Sud, M 66 şi 68, iar unul - M 65,
este orientat NNE-SSV. Groapa mormântului 65 a fost suprapusă parţial, pe colţul
' M. Florescu, în Arh. Mold., 11-111, 1964, p. 1 1 3, fig. 5/1 1 , 12.

3 D. Berciu, S . Morintz, P. Roman, în SCIV, 24, 3, 1973, p. 381, fig. 7/6.
• N. Harţuche, în MCA, III, 1957, p. 1 39, fig 1 0/4: idem, în MCA, V, 1959,

fig. 1/4; 2/1 .
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de NE, de o groapi mare, albiată, cu douA nivele de slpare, în care a fost depus
ţeheletul unui icrbivor de talie mare (fig. 4/4 ), care a avut pe greabin o cocoaşă,
cum au zimbrii, bizonii şi cllmilele. În umplutura gropii cu scheletul de animal
rrau antrenate fragmente ceramice de tip Sântana - Cemeahov, din nivelul
discontinuu al necropolei respective, dar şi materiale mai recente (ceramică, pietre
trecute prin foc, cuie etc.), ceea ce face imposibil de pruizat cărei perioade îi
aparţine acest complex şi greu de stabilit caracterul acestuia.
Gropile celor trei morminte cemeahoviene sunt de formă rectangulară cu
colţurile uşor rotunjite. Au fost săpate la adâncimi diferite: M. 68 la - 0, I 7 m, M.
66 la - 9,'.!4, iar M. 65 la - 1 . 1 6 m. Groapa mormântului 65 a avut pe laturile
lungi câte o treaptă lată de 0,20, respectiv 0,]5 m, �i înalte (de la fundul gropii) de
0,42, resp«:tiv 0,45 m (fig. 4/3). Spre Nord. ambele trepte se îngustau şi se
pierdeau în pereţii gropii, înainte de capătul acesteia, iar spre Su d se uneau
printr-o treaptă îngustă de 0, 1 5 m, care înconjura capătul gropii dinspre acea parte,
la aceeaşi înălţime cu treptele l ater ale (fig. 4/3).
Groapa momântului 66 a suprapus parţial mormântul 70 (fig. 4/4), din
perioada de tranziţie la epoca bronzului, iar mormântul 68 a suprapus un alt
mormânt din perioada respectivă, M. 7 1 (fig. 4/4), nesăpat în 1 992.
Defuncţii din mormintele 65 şi 66 au fost depuşi în decubit dorsal , cu
picioarele întinse şi braţele pe lângă corp; în mormântul 68, scheletul a fo st depus
în de4:ubit stânga, cu picioarele flexate din genunchi la 90" şi palmele între
picioare.
Toate mormintele din secolul IV e.n. au avut inventar.
Mormântul 65, înhu ma t, matur, probabil bărbat; orientat NE 43" - S V
223". Scheletul s-a păstrat foarte bine. Defunctul a fost depus în decubit dorsal, cu
braţele întinse pe lângă corp, oasele palmelor aşezate peste oasele bazinului;
picioarele întinse, paralele, cu labele uşor depărtate. Privirea răsucită spre Est.
Bazinul a fost depus pe un strat de pământ de umplutură, aflându-se cu 1 2 ,
respectiv 1 8 c m mai sus decât ţeasta, respectiv oasele labelor picioarelor, în zona
mediană. scheletul fiind puternic cabrat în sus. Între ţeastă şi latura de Nord a
gropi i a avut un vas bitronconic, mare, lucrat la roată, din pastă cenuşie, bine
aleasă, cu buza orizontalii, lată de 1 ,7 cm, gât foarte scurt, fund inelar faţetat. Pe
gât a av ut trei caneluri fine. iar deasupra diametrului maxim a avut două caneluri
orizonta.le (fig. 2/1 ).
Dimensiuni: I = 22 cm, Dmax = 25,5 cm, Dg = 19 cm. Cea mai apropiată
analogie - în mormântul 114 de la Târgşor', datat în secolul IV e.n.
În interiorul acestui vas a fost depusă o strachină mică, lucrată la roată, din
pa�tă a"Jlră la pipăit, cu nisip fin şi fu lg i de mică, bine frământată, de culoare
cenuşiu închis, cu miezu l cenuşiu deschis; are buza uşor îngroşată, umArul carenat
şi fundul inelar (fig. 2/]) Dimensiuni: Dg = 1 3,7 cm; Dmax = 14 cm; I = 5.8 cm.
l\re numeroase analogii tn necropolele culturii Sântana - Cemeahov.
' Oh. Dt1em11. Thf1"'· "'""polo din ucn/,w III-IV , n . Buc . 196.5,
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La picioare, pe treapta din stânga, (fig. 4/3} era aşezată o strachină lucrată la
roată din pasta cenuşie, bine frământată; are marginea buzei triunghiulară, trasă
oblic în afară şi fundul inelar faţetat (fig. 2/2). Spartă din vechime. Dimensiuni:
1

=

8,5 cm; Dg

=

1 7,76 cm; Df

culturii Sântana de Mures.

=

8,55 cm.

Are numeroase analogii în ceramica

La capătul dinspre S ud al treptei de pe latura de Vest (dreapta), a fost depus

un vas bitronconic lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă, cu nisip şi microprundişuri
ca degresant, de culoare castaniu neagră.

Are corpul

bine proporţionat, de formă

uşor bitronconică, zveltă; fundul mai mic decât gura, plat, cu tapla îngroşată inten

ţionat, gât cilindric, buza îngroşată, rotundă la parte superioară, dublată de un şanţ

circular la interior; baza gâtului este marcată prin două caneluri orizontale (fig. 2/
4); prezintă urme de ardere secundară. A fost puţin defo rmat înainte de ardere.
Dimensiuni: I
1 1 ,38 cm; Dmax
1 0,25 cm; Dg
7,8 cm; Df
5 , 3 cm.
Analogi i : în mormântul 1 8 1 de la Târgşor6 şi la Bogdăneşti - Fălciu, în mormântul
397•
=

=

=

=

La câţiva centimetri de craniu, uşor spre dreapta acestuia, se afla un
pieptene de os din trei plăci, cu mâner semicircular scund, cu nituri de fier (fig.

2/5) desfăcut în mai multe fragmente. Analogii: la Vlad Tepes8, Târgsor,
mormântul
·

374 b9 si Alexandria10 (asezare), toate datate în secolui I V �.n.
ktre clavicula st�gă şi stern s-au găsit câteva fragmente mici dintr-un
obiect de bronz sf"
arârnat, neidentificabil (fibulă?). La jumătatea osului braţului

drept, spre interior, erau câteva fragmente dintr-un alt obiect de bronz descompus,
irecuperabil (fibulă?). Între falangele mâin ii drepte au fost găsite fragmente

dintr-un obiect circular de bronz, din bandă lată de 7-8
(fig. 2/6).

mm,

probabil un inel

Sub osul stâng al bazinului şi sub oasele antebraţului se afla o cataramă din
bronz uşor ovalizată, cu partea frontală mult îngroşată, cu spin din bronz cu vârful

încovoiat (fig. 2/7). Dimensiuni 2 1 ,6 x 20 mm; L spin = 25,6 mm. Un exemplar
asemănător a fost descoperit în mormântul 1 8 2 (dublu, cu fibulă „creştinată") de
la Târ&.şor' 1
Intre oasele gambelor era depusă o mandibulă de ovicaprină, peste
metatarsiene o coastă, iar sub oasele lahei drepte un os lung de animal de talie

mijlocie şi câteva oase de pasăre (fig. 4/3). În jurul vasului aflat pe treapta din

dreapta picioarelor defunctului erau mai multe oase de animal şi de pasăre, depuse
ca ofrandă de came.
Mormântul

66, înhumat, orientat N 1 2°

S

1 92°.

Scheletul a fost depus Ia

mică adâncime. Defunctul a fost depus în decubit dorsal, uşor cabrat spre dreapta;
-

picioarele întinse, paralele; braţele pe lângă corp, uşor flex ate din coate. Groapa,
6 Ibidem, p.

65, pi CX!l/2.

' V. Palade, în M CA, X, 1973, p. 1 75, fig. 6/3 (greşit nominalizat amforă).
' N . Angelescu, in SCIY, 6, 1 ·2, 1955, p. 324, fig. 1 1/8.
' Gh. Diaconu, în SC!Y, 29, 4, 1 978, p. 520, fig. 2/4.
'° C. Preda, în M.C.A. Vll. 1 96 1 , p. 2 1 5 , 2 1 1 , fig. 2(!..
1 1 Gh. Di aconu, Tirgşor, necropola . . „ Buc, 1 965, p. 65, pi. CXlll/3, CLXl!/8.
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rectangulari, cu colţurile uşor rotunjite, a avut latura de Est curbată spre interior,
dimr.nsiuni: 1 8 1 x 0,86 m. A avut inventar bogaL în stinga craniului, la nivelul
osului temporal, se afla o fibulă din bronz de tipul p.î.d. înfăşurat, cu resort
bilateral scurt (fig. 3/2); acul era desprins de resort; resortul fi opritorul sunt
măcinate de oxizi. Pe ac«aş:i parte, la 5-6 cm spre Est de fibulă se aflau o mărgicA

de coral alb (tubulară) (fig. 3/14), o mArgicA mic!, ronmdA, din sticlă albastră (fig.
3/1 8 ) şi două mărgele din lapis - lazuli (fig. 3/1 1 , 1 2).

Pe clavicula stâng!, spre humerus, era o fibulă de bronz de tipul p.î.d.
înflşurat, cu resort bilateral lung (fig. 3/1 ); acul, opritorul şi resortul bilateral sunt
puternic degradate prin oxidare.
La dreapta sternului, deasupra coastelor s-a aflat o mărgicA de sticlă albastră
(fig. 3/17), alta plat-rotund! de piatră alb!, mată (marmura?) (fig. 3/1 3) şi una de
chihlimbar (spartă de săpător), iar la O, 1 7 m spre VSV de acestea (spre încheietura
mâinii drepte), omărgicăde lapis- lazuli polifaţetată (fig. 3/1 0), de culoare deschisă.
Lângă încheietura mâinii drepte era o mărgică de coral (fig. 3/1 5), iar la
vârful falangelor aceleeaşi mâini, două mărgele; una sferică de sticlă albastru
închis si una din coral (fig. 3/1 9 , 16).
Între femurul stâng şi marginea gropii au fost depuse trei vase: un vas
cilindric cu o toartă, un vas lucrat cu mâna şi o strachină.
Vasul cilindric, înalt, din pastă bun!, aspră la pipăit, este lucrat la roată, ars
la cenu,iu deschis: pe partea vertical! a corpului are trei brâie netede în relief,
dispuse orizontal: fundul este inelar, faţetat, pereţii groşi; a avut o toartă polifaţetată
(fig. 3/3). Dimensiuni: I = 1 5,66 cm; Dg = 1 8, I cm; Dmax = 1 7 ,6 cm: Of = 9,77
cm. Fără analogii (deocamdată).
in interiorul acestui vas se afla o strachină mică, lucrată la roată, din pastă
fină, săpunoasă, la culoare cenuşiu închis - negru, miezul cenuşiu deschis; buza
uşor îngroşată, fundul inelar (fig. 3/6); spartă în numeroase fragmente. Dimensiuni:
I = 4,5 cm; Dg = 1 1 ,46 cm.
in strachină se afla o fusaiolă din lut bitronconică (fig. 3/8), din pastă
săpunoasă de culoare castaniu închis, spartă în mai multe fragmente.
Tot în vasul cilindric era depus un stllus din os lustruit, cu ambele capete
active (fig. 3n).
in dreptul gambei era o strachină lucrată la roată, din pastă de bună
calitate, cenuşiu închis la culoare, cu marginea buz.ei înclinată trasă mult în afară
�i fundul inelar (fig. 3/5). Dimensiuni : I = 7, 1 cm; Dg = 2 1 , I 5 cm.
Intre cele două vase lucrate la roată era un vas lucrat cu mâna, din pastă cu
multe cioburi pisate ca degresant, ars la galben - cărămiziu., foarte friabil; gâtul
este foarte ICUl'l, buza simplă, trasă puţin în afară, fundul eva.zat, plai (fig. 3/4) .
Dimensiuni: I = 1 1 cm; Dmax = 1 1 ,6 cm; Dg = 8,8 cm; Of = 9,6 cm. Lipsit de
e leganţi.
Cu excepţia vasului cilindric cu o toartă, care nu are, deocamdată, analogii,
cdeb1te vuc SIDlt bine replU.mtlde în cerunica culturii Slntma
Caneahov.
Llnp llnChin.i a fost depus.I ofrmldă de came, din care s-au pi.Urli doul
ouc de mimai de talie mijlocie (ovicaprinl).
-
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Mormântul 68, înhumat, orientat N-S, depus în decubit stânga, cu picioarele
flexate din genunchi la 90', cu faţa spre Est, cu palmele între picioare. A fost
depus foarte aproape de suprafaţă, - O, 1 7 m, din care cauză a fost deranjat, în parte,
de lucrările agricole: partea dreaptă a craniului

a

fost sfărâmată şi împrăştiată de

plug. Oasele erau fragilizate (putrezite), din cauza acidităţii solului. Groapa este
de formă rectangulară, cu colţurile rotunj ite, de dimensiuni 1 ,49 x O, 72

m.

A avut ca inventar o fibulă din bronz de tipul p.î.d. şi înfăşurat de trei ori, cu
resort bilateral lung (din multe spire) (fig. 2/8). Resortul, acul şi opritorul erau
măcinate de oxizi. Fibula se ai1a peste osul braţului drept, la jumătatea humerusului.

La 0,24 m Est de fibulă, în ump lutura gropii, a fost găsită o mărgică din sticlă
albastră din două ove sudate (fig. 2/9).
Mormântul 68 a suprapus parţial un alt mormânt de înhumaţie, M. 7 1 ,
orientat Est -Vest, apţinând, probabil, necropolei din perioada de trecere la epoca
bronzului, nesăpat în 1 992.

*

*

*

Mormântul 66 este singurul până în prezent la Gherăseni, Grindul Cremenea,
care a avut în inventar două fibule. De remarcat că amândouă se aflau în partea
stângă a scheletului, una la nivelul osului occipital, la câţiva centimetri de acesta,
iar cealaltă peste clavicula stângă.

Tot ca o noutate apare şi vasul cilindric cu o toartă faţetată, din acelaşi
mormânt, care pare să fie o formă evoluată din vasul cu două terţi, înt<'Jnit frecvent
în cimitirele de la Locusten i şi Soporul de Câmpie, spre exemplu.
Vasul bitronconic, cel din pastă zgrunţuroasă castaniu închis -- negru şi
pieptenele cu mâner semicircular scund din mormântul 65 par să împingă datarea
acestui mormânt spre sfârşitul secolului IV e.n. şi începutul secolului V e.n. 1 2 •
Prin cercetările din 1 99 1 şi 1 992 s-au stabilit limitele spre Sud, Nord şi Est
ale necropolei situată pe malul de Nord-Vest al fostei bălţi „Lacul Frâncului",
necropolă desemnată de d-l Gh. Diaconu, în 1 96 1 , cu sigla Ci13. Totodată, s-a
observat că între C2 şi C1 există un spaţiu în care nu apar morminte.
Aceasta ar putea să însemne că, la Gherăseni , în jurul Lacului Frâncului, au
existat două (sau mai multe) necropole în secolul IV e.n. Având în vedere
observaţiile din teren, unde la circa

300 m Nord de necropolă şi

la 500 m Est de

aceasta se văd clar vestigiile a două aşezări (locuinţe semiîngropate, vetre, ceramică,
gropi, oase etc.) se conturează o situaţie deosebit de interesantă; două aşezări sau
trei aparţinând aceluiaşi orizont cultural, au funcţionat pe acelaşi grind, la distanţă ·
de câteva sute de metri una de cealaltă (fig. 1 ) , folosind fiecare câte o necropolă.

Este deosebit de important de stabilit dacă aceste aşezări şi necropole au funcţionat
simultan, ori s-au succedat în timp. Oricum, situaţia este neobişnuită şi impune
cercetarea, în v iitor, atât a aşezărilor cât şi a necropolelor menţionate.

" Pieptenele de la Târgşor este men\ionat de autor (SCIV, 19, 4, 1978, p. 5 20. fig. 2/4) între
elementele timpurii ale culturii romanice prezonte în staţiunea respectivă, iar exemplarele de la
Alexandria Ooc. cit) şi Ghcn\seni par să reprezinte o fază ulterioară în evoluţia acestei piese.
" Gh. Diaconu, în SCIV, 28, J, 1977, p. 433, fig. 1 .
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C f\ [ M E NE "

Fig. 1. Gbe.răseni-Grindul Cremenea. Plan de situaţie. Se.: 1:5000
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