REZULTATE ALE CERCETARILOR ARHEOLOGICE DE
LA GHERASENJ - GRINDUL CREMENEA, JlJD. BUZAU,
PRIVIND OBIECTIVELE DIN SECOLUL IV E.N.
de EUGEN-MARIUS CONSTANTINESCU

Situată la 1 0 km. sud de municipiul Buzău, pe malul drept al pî
rîului Călmăţui, între satele Cremenea( corn. Gherăseni) şi Budişteni
(corn. Costeşti), staţiunea arheologică Cherăseni - Grindul Cremenea
(Pl. 1) a intrat îri cfre.uitul ştiinţi.:.(ic, prin rezultatele cercetărilor între
prinse aici în anii 1961 şi 1 965 1 •
Staţiunea arheologică Gherăseni-Grindul Cremenea ocupă o Sjll
prafaţă de peste 48 ha, avind ca principal]. element de relieJ o cu� d.e
tere11 formată pt'in fixarea unei foste dune de nisip, orientată NV-SE,
de-a lungul Călmăţuiului. Urmărind să schimbe panta naturală a terenu
lui; fosta C.A.P. Gherăseni' a iniţiat, în vara anului 1989, ample lucrări de
terasare, distrugînd partea centrală a grindului. pe o suprafaţă de circa
1 2 ha. Ca urmare a intervenţiei noastre, lucrările au fost opriie, fiind
salvate părţile de NV (circa 1 /3) şi de S� (ceva mai mult de 1 / 3) ale
staţiunii (Pl. 2).
Cercetările· anterioare· arătau că aici se află. o staţiune arheologică
complexă, cu obiective din inai multe epoci istorice 2• Pentru a stabili
stratigrafia, struc;tura şi interraport�rile specifice locuim, pe suprafa,ţe�
neafectată de� terasări în zona de Nord-Vest a staţiunii, în anul 1989 am
deschis o secţiune - SI '89, cu dimensiunile 80 x 2 m (Pl. 2). Pe lînga
numeroase co�plexe din alte epoci 3, au fost cercetate trei locuinţe pre
feudBile, numeroase gropi menajere şi un complex rittial în care a:u· fost
descoperite o cabalină de talie mic<\ şi o pisică, aparţinînd locuirii din
secolul. IV e.n.
In aceeaşi campanie, răzuind suprafaţa decapată la baza profilu;lui
- martor de .' Nord-Vest, rămas la contactul dintre zona distrusă şi por�
·
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Bucureşti, 1965 . p .

descoperiril<,\ arheologice de .la Gherăseni-Buzău,
dii . şi cercetări de istorie buzoiană, Buză_u. 1973, p. 5-13. ldem, in SCIV,

.in Stu
tom. 28,

1977, nr . 3, 1:3uc. iul.-sept.. p. 431-457.
2. Gh. DiaconJJ, op. cit.
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.
3. Au fost cercetate mai multe 1ocuinţe şi gropi neolitice, o vatră dE! .mari
dimensiuni (D
2,06 �11) cu un vas _spart pe loc, �tind din prima epocă a fie
rului, două l ocuinţe med ievale şi o vatră amenajată in groapă, din aceeaşi epocă,
trei complexe de suprafaţă, numeroase gropi menajere şi de provizii din epocile
:unintite.
=
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ţiunea neafectată de terasări, am înregistrat topografic numeroase gropi,
locuinţe, vetre şi cuptoare ; dintre acestea, am cercetat trei locuinte· se
miîngropate Şi şapte gropi, toate prefeudale şi, toate, afectate patrţi al
de terasări .
În campania 1 990 cercetările au fost concentrate în sectorul central
'
al zonei distruse prin lucrările de terasare, unde. apăreau "la zi", răvă
şite de autoscrepere, resturi le unor morminte de înhumaţie 4• Cu ocazia
cercetăr•i mormintelor medievale au fdst înregistrate topografic mai
multe locuinţe semiîngropate şi gropi prefeudale, care se încadrează în
perimetrul aşezării Sintana de Mureş cercetată parţial în 1965 5 Necro
pola medievală a suprapus şi deranj at în parte •această aşezare, iar lu
crările de terasare au afectat grav ambele obiective. Dintre cele 7 gropi
prefeudale cercetate, una singură, G. 51 0, a avut material arheologic re
levant un pandativ prismatic din piatră, găurit, mînerul unui pieptene
de os din trei plăd, un fragment de cute (gresie) folosită, fragmente ce
ramice la roată cu decor lustruit, ş.a. (fig. 1 /3, 2, 4, 1).
Obiectivul principal al campaniei 1 991 l-a constituit localizarea ne
cropolei de tip Sîntana de Mureş, care a fost investigată parţial în
1 96 1 6• In acest scop, în zona de Sud-Sud-Est a staţiunli, lîngă Lacul
Frincului (o fostă baltă, astăzi colmatată) (Pl. 2), am amplasat două sec
ţiuni S II '91, cu dimensiunile 120 x 2 m, orientată Sud-Nord, şi S II '91
cu dimensiunile 90 x 2 m, orientată Vest-Est, perpendiculară pe S Il '91
în oaroul 4 1 (coroiajul ambelor secţiuni s-a făcut din 2 în 2 mJ,
Obiectivele descoperite în secţiunea S II '91 au fost cercetate inte
'
gral 7 , dar secţiunea S III '91 a fost cercetată doar în parte. Jn cele două
secţiuni au fost descoperite 7 morminte, toate de înhumaţie, din care
6 datează din secolul IV e.p. , iar unul este neolitic (M. 62) 8• Cercetările
din 1 991 au confirmat faptul că, în această zonă a staţlunii, pe lingă
complexele prefeudale, există şi unele complexe neolitic�, hallstattiene
şi medievale. Complexele arheologice mai vechi au fost deranjate, în
parte, de unele construcţii amplasate aici în prima jull}ătate a secolului
nostru, de gropi şi un sistem de canale de irigaţii aferent grădinii de
zarzavat a fostei C.A.P. în anii 1 961-1980.
4. Au fost cercetate 32 morminte de înhumaţie
din neeropola1 medievală
semnalată de Gh. Diaconu in 1965, cf. op. ,cit., şi o locuinţă feudală, L 502, in
care au fost descoperite doua blocuri de piatră (calcar de Istriţa), avind, fiel;are
săpată cite o cruce de Malta pe cite una din feţe.
5. Gh. Diaconu, in SC IVA torn. 28, nr� 23, Buc. iul-sept. 1977, p. 422, fig.2.
6. Gh. Diaconu, op. cit.
7. Au fost cercetate : un mormint şi două gropi neolitice, o groapă hallsta
ttiană, 3 locuinţe şi 7 gropi medievale, intre care o fintînă cu "hambar" din
lemn, pe lîngă obiectivele prefeudale.
8. Mormintele neolitice au fost descoperite şi in 1961, cf. Gh. Diaconu, op.

cit.
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Toate cele 6 morminte de tip Sintana de Mureş - Cerneahov cer
cetate au fost de înhumaţie. Dintre acestea, unul era de copil - M.60 9,
dou ă - M.58 şi M . 6 1 - au aparţinut unor adolescenţi sau femei, j u
_
după dimensiunile gropilor şi · oaselor, iar trei - Î\1.59, M63 şi
decmd
M.64, unor maturi, probabil bărbaţi 1 0.
Mormintele 59; 6 1 , 63 şi 64, au fost orientate Nord-Sud, uneori cu
mici abateri , (M.59, M.64), mormîntul 58 a fost orientat Sud-Nord ' iar
mormîntul 60, Sud Vest-Nord Est.
De regulă, gropile mormintelor au fost săpate pînă la adîncimea de
0,9 - 1 ,00 m faţă de nivelul actual al soJului. în două cazuri, însă,
această regulă nu a fost respectată mormîntul 60 a fost săpat superfi
cial, resturile osteologice aflîndu-se _la - 0, 1 5 m (în zona mormintelor
58, 59 şi 60 pămîntul nu a fost arat niciodată), iar groapa mormîntului
63 cobora pînă la - 1 ,69 m, fiind cea mJai adîncă' dintre cele cercetate.
Gropile au formă rectangulară, cu colţurile rotunjite Groapa mormîntu
lui 59 avea laturile lungi uşor arcuite spre interior. în două cazuri mormintele 58 şi 5 9 - pe latura de' vest a gropii a existat cîte o treaptă
îngustă de 0,07-0 , 1 5 m la - 0,69 m, respectiv - 0,71 m. Groap� mor
mîntului 61 a fost săpată oblic, de la Est spre Vest, cu abatere de la
verticală a fundului faţă de gură de 0,30 m la cap, respectiv 0,50 m la
picioare.
Trei morminte au fost deranjate din vechime - M.58, M.59 şi M.63.
ln primul caz - M.58, scheletul a fost răvăşit în întregime, iar o .parte
din oase a fost aruncată afară din groapă. Este posibil ca, Jn această
împrejurare, să fi dispărut şi o parte din inventar, în groapă fiind des
coperită numai o strachină şi trei fragmente din alte două vase, aflate
cu 12-18 cm., sub nivelul pe care se aflau oasele J;cheletului. în mormnn
tul 59, scheletul a fost deranjat de la' bazin în sus, lipsind din groapă
aproape toate oasele craniului. Este posibil să fi fost jefuite �i u nele
obiecte, dacă avem în vedere faptllil că î� zona gîtului au lfost găsite
numai două mărgele cubooctoedrice din sticlă albastră şi un mic obiect
din metal (bronz ?), dar trebuie menţionat că acest mormînt a avut· cel
mai bogat inventqr. în �ormîntul 63, scheletul a fost răvăşit de la bazin
în sus, inclusiv femurul stîng. Unele oase au dispărut, craniul a �ost
aruncat în mijlocul gropii, iar meta�pienele şi falangele Jabelor pi
cioarele au fost împrăştiate în. toată groapa. Femurul drept şi oas�le
ambelor gambe au fost găsite în poziţia iniţială, nederanjate. Şi în aţest
caz este posibil să fi dispărut unele obiecte, în mormînt fiind descoperite. :
o oală bitronconică, două fusaiole şi un cuţit - pumnal.
9. In 1990 şi 1991 am• numerotat mormintele preluind Şi continuind numero
tarea din 1961 şi 1965.
10. Cercetarea inventarului osteologice descoperit in morminte a fost pre 
luată de· dr. Nicolae Miriţloiu, � la Institutul Antropologie Bucureşti.
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La mormi ntul 59, oasele braţului stîng şi cîteva fragmente de coaste
au fost găsite cu 0,45 m mai sus decît restul oaselor, în umplutura. gro
pi i,. Atit în- acest mormînt, cît şi în mormîntul 63, printre oasele umane
d�ranjate erau amestecate oase de animal de talie mijlocie (ovicaprină).
La m orm i ntel e 58 şi 59 groap�L ·săpată de jefu�tori nu s-a observat,
deoarece a fost încadrată în limitele gropii iniţiale a mormîntului. La
mormîntul 63', insii, si tuaţi a este dife.ri tă : groapa de jefuire a avut, la
a pariţie, imediat sub stratul arat (-0,30 m), aspectul şi di m ensi unil e
unei gropi de b orde i, iar la � 0 ,70 m s-a restrî ns la dim ensiunil e ini
ţi ale ale gropii mormîntului.
Iri trei mormi nte - 59, 6 1 şi 63, au fost găsite resturi din ofra ndele
depuse. in mormîntul 59, î ntr-unu l din vase se aflau seminţe şi resturi
din pulpă · de fructe carbonizate, în absenţa aerului, împreună cu un mic
c <Jrbu ne ; fructele par si'i fi fost- m ere · sau pere sălbatice. Pe fundul pa
harului de sticlă din acelaşi mormînt &e afla un m i c corp amorf, de cu
l oare brună, puţin consistent, provenind, probabil, dintr-o · rnaterie or
g anică şi, tot acolo, un os mic. Printre vasele depv.se la picioare şi prin
tre o asel e r<'1văşite ale totacelui erau amestecate cîteva oase de animal
de talie mijlocie (ovicaprină). · In mormintul 6 1 , în strachină şi lîngă
aceasta se aflau mai multe oase de pasăre (porumbel ?). Ia:r în partea
de Est a gropi i , de la nivelul toracelui spre picioare, la .acelaşi nivel cu
oasele scheletului, a u fos t depuşi peste 50 melci, din specia întî<lnită
frecvent în zonă . În sfîrşit, printre oasele deranjate ale scheletul ui din
mormîntul 63 erau a mest ecate o man dibulă şi mai multe oase, urue•lf>
sparte, de animal (ovicapri nă) .
Un singur mormînt nu a avut inventar - M.60. Celelalte 5 mor
minte au avut un inventar bogat şi variat. Dintre obiectele descoperi te,
un i nte res deosebit suscită un vas lucrat cu mîna, care, "pe suprafaţa
d i ntre buză şi diametru! maxim are 1ncizat Iri pastă moale îna inte de
ardere un decor djn semne alfabetiforme. Deocamdată nu avem , încă, · o
desci frare a respect ivelor semne şi, deci, nu putem preciza cărei scrieri

îi aparţin acestea.

*

*

*

•
DESCRIEREA MORMINTELOR
Mormîntul 58. Inhurnat ; orientat. Sud-Nord j răvăşit din vechime.
Inventar 1 . strachină mică, la roată, din pastă cenuşie, fină in care
s;..a� folosit ca deg rasant microprundişuri cu oxizi de. fier.· (Fig. 117) ;
2. fragment din buză şi partea superioară a -unei străchini, la roat::i ,
elin pa&tă cenuşie, aspră (Fig. 1 /6) ; 3. două fragmente din umărul şi
buza unui vas cu pereţii subţiri, (căniţă ?), lucrată la: roată, din pastă
roşie, iispră, <;:u . p\llber_e de mică în conţinut (Fig. 1 /8).
Mormintul 59. · Inhu.mat ; orientat NNE 1 2° '"-'- SSV 1 9 2° ; deranjat
din vechime. j\şez�t pe spate, pic�oarele întinse, brflţui drept pe _1lîngă
corp, b rnţul stîng flexat di n .cot cu antebraţol peste capul s_uperior · a.l
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femurului. Oasele toracehai, şir�i şi bazinului deranjate ; lipsesc aproape
toate oasele craniului . Inventar bogat 1 . urcior la roată, din pastă gal
ben-căr�mizie, aspră la piPăit, cu nisip ca degrasant, corp uşor asimetric,
buza presată orizontal cu · guler exterior, gîtul conic, toartă lată (bandă),
prinsă: sub buză şi pe umăr, lundul slab marcat la exterior, cu um.bo
• în mijloc (Fig. 213) ; 2. castron, la roată, din pastă cenuşie, fină, buza
. rotunjită, cti guler exterior, fundul inel�D polizat, în interior "coaste"
pronunţate (Fig. 2/1) ; 3. pahar din sticlă, eonic, din pastă translucidă
cu uşoară tentă galben-verzuie, · decorat cu trei caneluri late d-e 5-6 rhm,
distanţate între ele ; pdn trasarea aanelurilor s-au creat tensiuni în
pastă, care au produs crăpături �i chiar dislocări de material (Fig. 212) ;
era aşezat în castron , spart în mai multe fragmente ; 4. strachină , la
roată, din pastă cenuşie, fină buza înaltă·, rotunjită, umăr corenat, fund
inelar (Fig. 2/ 4) ; 5. vas piriform, la roată, din pastă neagră - cafenie.,
zgrumţuroasă, cu microprundiş ca degrasant ; buza rotunjită fundul
plat m:ult mai mic decît gura · (Fig. 2/6) ; a fost lucrat foarte îngrijit ;
conţinea seminţe şi resturi de fructe carbonizate ; 6. vas borcan, la roată,
din pastă neagră - cărămizie, cu nisip, microprundişuri şi cioburi pisate
ca degresant ; buza simplă cu marginea presată orizontal, trasă spre
exterior, gîtul scurt, fundul gros, plat (Fig. 2/5) ; ars incomplet, găsit
în stare f�agmentară, s-a descompus la, sp�iat ; 7. vas - sac, lucrat cu
mîna , din pastă galben-cărămizie, cu microprundişuri şi cioburi pisate,
miezul negru ; buza dreaptă uşor evazată, gîtul scurt, corpul asimetric,
fundul netezit intenţionat ; pe zona dintre buză\ şi diametru! maxim,
circular, are un decor compus din semne alfabetiforme (Fig. 3/4) ; 8.
fusaiolă din perete de vas, de culoare cărămizie (Fig. 312) ; 9. pie,ptene
de os din trei ptăci, cu şapte nituri din fier, mînerul semicircular cu
umeri în şa (fragm.) (Fig. 3/1) ; se afla în zona părţii stîngi a· toracelu-i
în poziţie secundară ; 10. obiect din fier (cataramă ?) complet deformat
prin oxidare ; _în masa de oxizi sjnt prinse două f1·agmente din oasele
peste care. a stat (Fig. 3/8) ; se afla la 3 cm. Vest de pieptene ; 1 1 . tub
din os pentru a�e (Fig. 3/5) ; era . depus între falangele palmei drepte ;
1 2. ac din fier (fragm.) (Fig. 3/6) ; se afla .în interiorul tubului ; 1 3. pan
dativ din colţ de mistreţ, găurit la l:iază (Fig. 3/7) ; împreună ca tubul
de os ; 14 pandativ din dinte de urs. găurit la bază (Fig. 3/3), tot între
falangele palmei drepte ; 1 5 . mă:r:gică poliedrică plată, roşie - chihlim
bărie, din co'rnalină (Fig. 3/9) ; acelaşi loc '; 16. două mărgele cuboocto
edrice din sticlă de culoare albast.ru intens (Fig. 3110, 11) ; în zona gi
tului, împreună cu
1 7. obiect din metal (bronz ?) (fragm.), -puternic
oxidat.

Monnîntul 60 . Inhumat ; orientat SV-NE ; copil. Oasele scheletu
lui, în bună măsură putrezite, se aflau într-o groapă puţin adîncă
0,15.
m), peste un strat ·de pămînt negru-cenuşiu, gros de 0,1 2 - 0,14 m.
Fără inventar.
�

·

M�rmîntul 6 1 . inhumat ; orientat Nord-Sud ; nederanjat. Intins pe
spate, uşor întors spre dreapta, cu priv,irea spre Vest. O parte din oase
a putrezit ; în general; oas�le sînt gracile. Groapa a fost săpată oblic.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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de la Est spre Vest. Inventar : 1 cană înaltă, la roată, din pac;tă cenuşie
aspră, bine aleasă ; gură -trilobată, ciocul mai jos decît ceafa, toartă din
bandă rotunjită ; pe corp, urme de lustruire, vertical ; fundul. inelal' ;
sub buză - brîu lis în relief (Fig. 4/1) ; era aşezată în dreptul craniului
spre Est ; 2. cănuţă - urcior cu o toartă, la roată, din pastă cen�k.
aspră ; corpul .piriforll}, gîtul conic strîmt, buza simplă, fundul plat ; sub •
buză o nervură orizontală în ·relief ; buza spartă ritual din vechime (Fig_
4 / 4) ; împreună cu cana m�re, ambele în poziţie verticală ; 3. strachină.
la roată, din pastă cenuşie, fină ; profil în �S", buza ...rotunjită, puternic
curbată spre exterior, umărul carenat, fundul inelar - faţetat ; defor
mată (gura ovalizată) în ainte de ardere (Fig. 4/6) ; 4. vas-borcan, la roată.
cenuşiu-negru, din pastă zgrunţuroasă, cu nisip, microprundişuri şj cio
buri pisate ca degresant ; corpul globular, uşor alungit spre fund, gîtul
scund, buza rotunjită răsfrîntă orizonta� în afară, fundul plat, separat
de corp printr-o canelură adîncă unghiulară, inegal trasată ; pe umăr trei caneluri orizontale trasate superficial (Fig. 4/5) ; 5. castron, la roată ,
din pastă cenuşie, miez închis la culoare, cu microprundişuri şi cioburi
pisate ; buza lăţită orizontal şi curbată spre interior, corpul globula r ,
.fundul mic, plat, s e observă amprenta desprinderii d e pe roată ; friabil,
la demontare jumătate s-a sfărîmat în granule mărunte (Fig. 4 / 3 ) ; 6 .
fusaiolă din l ut,neagră, "bitronc!?nică ; friabilă. la demontare s-a des
făcut în bucăţi (Fig. 4/2) ; 7. circa 50 cochilii de melci de luncă ;

M01·mîntul 63. Inhumat ; orientat Nord-Sud ; puternic răvăşit din
vechime ; au rămas î n . poziţie iniţială femun.il drept şi oasele ambelor
gambe, paralele ; craniul aruncat în mijlocul gropii ; printre oasele
umane răvăşite erau amestecate oase de animal de talie mijlocie ovi 
caprină) . Inventar
1 . - oală bitronconică, lucrată l a mînă, neagră, din
pastă cu nisip şi cioburi pisate ; buza scurtă simplă, evazată, fundul plat ;
deformată şi spartă din vechime (Fig. 119) ; 2 . fusaiolă .din lut, bitronco
nică, cărămizie, ' arsă secundar (Fig. 1 / 1 0) ; 3. fusaiolă din piatră şle
fuită, plată (Fig. 1 / 1 1) ; 4. cuţit - pumnal din fier, Cll lq.mă - v îrf şt
mîner - spin ; a avut plăsele din lemn, fixate la mîner cu un nit de
fier ; f!l.Înerul frînt de la bază (Fig . 1 / 12).
.

Marmîntul 64 11 Inhumat ; orientat Nord-Sud, nederanjat. Matur,
întins pe spate, picioarele întinse, lipite, braţele pe lîngă corp, flex:ate
din cot cu palmele aşezate sub şolduri ; craniul răsturnat pe spc;�te :'ii
răsucit spre dreapta, mandibula căzută peste vertebrele gîtului. Fundul
1 . cuţit - pumnal din
gropii mai ridicat la cap şi la picioare. Inventar
fier, cu lamă puternică, la mîner, a avut plăsele din lemn fixate cu un
nit din fier, iar l a baza lamei acestea erau strînse într-o verigă tubular:)
din fier, păstrată fragmentar ; cuţitul era frînt în trei (Fig. 3 / 12) ; depus
,

lîngă genunchiul drept ; 2. cataramă din fier, rotundă, din bară ro tundă
în secţiune, cu spin drept, masiv, din fier ; puternic oxidată (Fig. 3/13) ;
depusă peste osul drept al bazinului.

11. Deocamdată, este singurul mormint descoperit
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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In secţi unea S II '91 au fost cerceta.te şi 3 gropi care aparţin nive
lului cerneahovian. Una dintre acestea - G 537, este un complex ritual
în care au fost depuse o j umătate . de mandibulă, mai multe coast� şi un
·metatarsian de cabalină 1 2• în pămîntul de umplutură al gropii erau an
trenate fragmente ceramice de tip Sîntana de Mureş şi un fragment din
peretele unui vas de sticlă.
Groapa G 538 este sitt,tată la 54 m Nord de mormîntul 63, acesta
fiind amplasat ultimul spre Nord dintre cele cercetate în secţiunea S II' 9 1 ,
zona î n care a fost descoperită groapa fiind, presupunem, dincolo de
limita nordică a necropolei. în această groapă au fost descoperite 4 frag
mente care formează împreună o . jumătate din piatra mobilă a unei rîş
n i ţe cioplită din calcar de Istriţa. În centru, rîşniţla avea un orificiu cu
diametru! de · 79 mm, prin care instalaţia era alimentată - cu boabe. Faţa
inferioară, activă, prezintă urme de folosire intensă. Cealaltă faţăi este
uşor neregulată şi prezintă două scobituri conice în care se fixa ştelul
cu care era pus'iaîn mişcare instalaţia. în umplutura gropii se mai afla
un obiect din fier, cu un vîrf ascuţit (piron ?) puternic oxidat şi un: os
de animal, spart.
Groapa G. 523 nu a avut în· umplutură dec;ît !J.n fragment de os de
animal, necalcinat şi un mic cărbune.
•

...

*

*

In cursul cercetărilor noastre nu a apărut nici un mormînt de in
ci neraţie, dar, întrucît în această zonă a staţiunii nu s-au executat lu
crări de decapare a terenului şi, deci, situaţia arheologică nu a fost al
terată recent, este posibil ca astfe-l de morminte să apară, dacă mai
există altele decît cele descoperite anterior 13•
Una din problemele ridicate de cercetările din campania 1 99 1 este
cea privind deranjarea din vechime a unor morminte. În stadiul actual
nu putem preciza dacă este vorba de o practică rituală 14 sau de jefuiri
propr:iu-!se. Nesemnalarea unor astfel de situaţii. în săpăturile vechi 15
n u ne ajută îp clarificarea problemei. Deocamdată, în această situa,ţie
am înregistrat următoarele aspecte :
- în două cazuri, gropile prin care au fost deranjate mormintele
58 şi 59 au fost săpate în limitele (interiorul) gropii iniţiale ale acestora
gră a provoca deteriorarea marginilor lor :
- sitl.l.aţia este diferită în cazul mormîntului 63 ; pen.tru reperarea
amplasamentului acestuia, a fost săpată mai întîi o groapă cu dimensi·

·

12. In l!l61, în aceeaşi zonă: a /st;aţiunii, a fost cercetat parţial un complex cu
crcmii de cal .dispuse in cerc, nedatat şi neatribuit. Vezi Gh. Diaconu, op_ cit., .in
S 1'89 a fo>t cercetat un al complex cu cabalină, cf. supra.
13. In 1961, cf. Gh. Diaconu, op. cit.
14. Aşa cum consideră V. Palade, tn Dacia N.S., tom. 24, 1980, p. 220-257,
·

B ukarest.

·

15. Gh. Diaconu, op. cit.
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uni mai mari, .avînd forma unui bordei , iar după reperare, intervenţia
10-a res trin s la dimensiunţle gropii ini ţiale a mormîntului ;
în ·mormîntuL 58 oasele scheletul ui au fost răvăşite complet unele
au fost arunca te afară, dar craniul a rămas în groapă, in pozi ţie se
�

cund;Jră ;
In m ormîn tul 59 oasel e scheletului au fost deranjate de la bazin
în· sus ; aproape toate oasele crani ului au dispărut din groapă, dar oa
s el e membrelor inferioare, c ele ale braţului drept, şi an tebraţu l ui stîng
. au rămas în poziţie iniţială, nederanjate ;
în mormîntul 63 au rămas în poziţie i ni ţi ală , nederanj ate t, femu
rul drept şi oase le ambelor gambe (parţi al ca în mormîntul 5 9), restul
oaselor au fost răvăşite, iar craniul aruncat în mijocul gropii, în poziţie
secundară (ca în mormîntul 58) ;
i nter venţi a celor care au der an j at
' mormintele s-a produs, in
toate cele trei cazuri , după dispariţia l igaturilor anatomice dintre oase,
aşa cum indică situaţia î nregis trată de noi ;
în sfîrşi t, groapa mormîntului 6 1 , nederanjată, a fost săpată oblic,
fundul său fiind d eplasat �Spre Vest cu 0,30 m la cap şt,IJ.50 m la picioCII'e,
La ce putea servi o astfel de poziţionare a gropii unui m ormînt ? Nu
cumva pentru a deruta pe eventualii j efuitori ?
In str î nsă legătură . cu cele de inai sus se pune şi problema dacă, i n
epocă , mormintele cel puţin cel e de înhumaţie, erau sau nu semnalate
în tr-un an}lme mod la sup rafaţa solului, problemă deja abo rd ată în li
teratura de speci alita te 1 6•
�

�

�

�

*

*'

*

ln aşezarea 17 şi necropola de tip Sîntana d e Mureş a u apărut am
bele categori i ceramice spec!�ce acestor · morminte a) ceramica Jucr�tă
la roată şi b) ceramica lucrată cu niîna. Dacă î n a·şezare ceramica lu
cra tă cu mîna este oarecum mal frecventă, în necropolă s-a înregistrat
o prezenţa red usă a aces tei categorii, dacă avem în vedere $I din oele
1 5 vase. descoperite în morm i nte , numai două sînt lucrate cu· mîna,. A cest
raport, net favorabil ceramicii lucrată la roată, a fost interpretat ca o
dovadă a faptului că aşezarea şi necropola de la Gherăsen i -Gri ndul Cre
menea aparţin perioadei ti rzi i a culturii Sintana de Mureş-Cerneahov1·�
Remarcăm că unul di n tre cele două vase lucrate cu mina - ceea ce
16. M. Ba beş , în Dacia, N.S., tome XIV. 1970, p. 167-206, Bukarest.
17. Av în d în vedere faptul că, între sectorul de Nord-Vest al staţiunii , unde
au fost cercetate locuinţelE:! Sîntana in 1989 şi zona necropolei med ievale , cercetata
parţi al în 1990. unde . se af'iă aşezarea Sîntan a cercetată in l!l65 există o d istanţă
de 250-300 m, spaţi u în care, cel puţin deocamd ată, nu · apar . locuiitţe prefeudale,
este posibil să ne aflăm în prezenţa a două faze de locuire in intervalul dintre
mijlocul secolului IV c.n. şi pr imele decenii ale secolului V e.n . In �1cest se n -s
ar putea fi invocată �i de scopţ!rirea mormintelor mai tîrzii, intre care unul cu dia
demă whunică".
18. Gh. Diaconu, op. cit., p. 445.
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presupune că a fost confecţionat pe loc, în aşe<:are ---: poartă un ,deco�
alcâtuit din semne alfabetiforme. Acest decor poate fi o inscripţje, even
tual avînd legătură cu personajul alături de care a fost depus în mor
mînt, şi, în acest caz, a fost speda l modelat în intervalul dintre deces
şi înhumare sau cu puţin timp înainţea ultimului moment ; satl. poate
fi un . "blestem" destinat să ape,re complexul funerar de eventualii je
fuitori, avînd, ded, putere magică mai genera} ă în concepţia autorului
său. Dar, ori -care ar fi sensul posibilei inscripţii râmîne bun cîştigat fap
tul că în acest spaţiu, pe . malul CălmăţiuJui, trăia şi lucra un personaj
iniţiat în secretele scrierii. Este posibU ca asemenea personaje să fi
avut un mod de viaţă itinerant, eventual în legătură cu iniţierea popu:..
laţiei latinofone din zonă în tainele noii religii creştine şi, la insistenţe
sau în cazuri în care erau interesate personal , puteau realiza asemenea
documente.
Avem, aici, în vedere şi cele două vase, dintre care unul cu inscrip
ţii "runice" d�scoperite în necropola nr. 3 - Dara a complexul1.1i arhe
ologic Pietroasele 1 9• Discutînd descoperirea, recent V. Teodorescu con
sideră că inscripţia de pe strachina de la Dara are conţinut religios 20,
pentru realizarea acestei a fiin<;l folosit alfabetuţ grec din epocă. Chiar
dacă personajul de la Gherăseni-Grindul Cremenea nu are aceeaşi dex
teritate ca cei de la Pietroasele sau Niculiţel, prezenţa tot mai frecventă a
documentelor scrise de acest gen în zona de Est a Munteniei �nu i nsistăm
aici), �oroborată cu descoperirae simiJare din restul teritoriului românesc
este de natură să impună o nouă imagine asupra cunoaşterii şi folosirii
scrisului îri acest spaţiu după părăsirea Daciei pînă la formarea popo
rului român.
In ceea ce priveşte ceramica lucrată la roată descoperită în necro
polă, aceasta se imparte, după pasta din eaTe a fost confecţionată, în trej
subcategorii a) ceramica_ cenuşie fină ; b) ceramica galben-cărămizie sau
roşie, aspră la pipăit, cu nisip fin sau pulbere de mică ii;J. pastă ; c) ce
ramica neagră sau neagră-cenuşie, zgrunţuroasă, cu nisip, microprun
dişuri şi, uneori, cioburi pisate ca degresant. Repertoriul formelor, foarte
variat, cuprinde urcioare, căni (una cu gura trilobată), castroa;ne, stră-
chini (cu profilul în "S", cu umărul carenat), vas-sac, vas-bol, vas bi
tronconic, oală bitronconică etc.
Obiectele de podoabă şi ustensilele completează inventarul mor
mintelor, asigurînd o bună incadrare cronologică şi culturală a acestora.
Ceramica, paharul de sticlă, obiectele de podoabă şi ustensilele din
necropola de 1<1 Gherăst>ni:..G rindul Cremenea au analogii apropiate 1n
• 1 9. Gh. Diaconu, în Daci a
20. Comunic;-;re s1,1sţinută
la Pietroasele şi problematica
6-7 decembrie 1 991.

N.S. . tome XX , 1976, p. 269-27 1 , Buk�lrest:
in cadrul colocviului ,.Cercetările arheologice de
secolelor IV-V - e.n . in spa�iul române:"-c ", Buzău,
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descoperirile de la Pietroasele 21 Ţirguşor 22, Mogoşani 23, Mărtineşti 24 etc.,
datate în a doua jumătate şi la sfîrşitul secolului IV e.n. Paharul de sti
clă are. cea mai apropiată analogie la Mărtineşti 25,
în judeţul Vran
cea. Astfel, prin descoperirile din 1 989-1 991 se confirmă datarea aşe
zării şi necropolei de la Gherăseni-Grindul Cremenea la mijlocul şi în
a doua jumătate a secolului IV e.n� şi l a începutul secolului V e.n. 26• tn
acest sens poate fi interpretat şi inventarul mormintelor 27 59 şi 6 1 , con
ţinînd 18, respectiv 6 obiecte, din care, în primul Ciaz 7 vase, iar în ce
lălalt 5. Prezenţa ceramicii cu decor. lus_truit (groapa 5 1 0), de tradiţie da
cică şi a celei de tradiţie sau chiar de factură romană atît în aşezare cît
şi în necropolă, coroborată cu tipul de locujnţe indică folosirea ambelor
obiective de către populaţia autohtonă. tmpreună cu localnicii dacoromani
vor fi convieţuit şi elemente aparţin�nd altor etnii 213, �şa cum este semna
lat în mod frecvent, de cercetările pri_vind obiectivele acestei epoci.

21. Dacia, N . .S., tom., XXI, 1 9 77. p. HJ!J-220, şi fig. l ljl , 4 ; fig. l4/4, S, fig.
1 6/1 , 2 ; fig. 19/4, 13 ; fig, 2L'J ; fig. 25/2, 4.
22, Gh. Diaconu, op. cit., pass.
23. Gh. Diaconu, Mogoşani. Necropola din secolul IV e.n., fig. 6/14 ; fig. 8.13 ;
.
fig. W/5, 8, 9 ; fig. 17/5 ; fig. 18/10.
24. V. Bobi, în Vrancea. Studii şi comunicări, voi . IV, Focşani, 1 981, fig. 1 1 '1.
25. V . Bobi, op. cit. , fig. 13/4.
449-450 �i nutele 10, 1 1 , 13, )4, p. $53 !)Î
. 21i. Gh. Diaconu, op. cit., p.
nota 24.
27._ 1. Ionil ă, Din istoria şi civiliz(ţia dacilor liberi, Iaşi, 1982, p. 107.
28. Gh. Diaconu, op. cit" I. Ioniţă, op. cit., V. Palade, op. cit.
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Gherăsen i -Grindul Cremenea. Plan de situaţie'
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