https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

VLAD ZIRRA

UN CIMITIR CEL TIC
ÎN NORD-VESTUL
ROMAN IEI
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

UN CIMITIR CELTIC
ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI
C IU MEŞ TI

I.

In comuna Ciumeşti, localitate a<?ezată la 11 km SV de oraşul Carei (r.
Carei, reg. Maramureş) , s-a descoperit în anul 1960, un cimitir celtic. Descoperir ea s-a făcut întîmplător, datorită construirii unor grajduri pe terenul
Cooperativei agricole de producţie Ciumeşti.1)
Comuna se află în cîm pia Nirului, şes ce se extinde şi spre apus, peste
grani ţa ţării noastre. Din punct de vedere geologic cîmpia Nirului este un
vechi bazin lacustru şi aluvial care conţine uneori în stratele mai puţin dense ale subsolului , benzi orizontale de oxid natural de fier - limonit. La
început ul cvaternarului vînturi puternice dinspre NE au purtat mari cantităţi de nisip şi le-au st ivuit uneori în dune. Datorită unui humus gras aşe
zat deasupr a şi în p arte limoJiitului în stare permanentă de formare, pamîntul este roditor, prielniC';.aş~zăriloT omeneşti.
In decursul ultimilor ani, pe ~ritoriul comunelor Ciumeşti , Berea,
Foeni, Sani sl ău , vecine între ele, s-âi.i făc'ut multe prospecţiuni arheologice.
Rezultatele acestor a arată o abundenţă şi intensitate de viaţă deosebită, începînd cu etapele cele mai timpurii ale neoliticului, pină în vremurile medievale - secolele XIII-XIV, cînd .Ciumeştii şi Berea sînt atestate istoric,
şi fireşte pînă în zilele noastre.2 (fig. 1).
t O parte d in dn.venta.rul funerar a fo st salvat de colecţionarul localnic Iuliu
Kova cs. Ulterior, piesele re.cu1pera1e au ajuns la Muzeul regional Baria Mare.
2 Cîtevcr din descoperirile mai important e din spa ţiul indicat: I. Punctele Surp ă tura (Rengatjo) Berea, 1959; „Bostănărie" (Tokos) şi „ La sHozuri" - Ciumeşti,
1961. CuU.ur.a l i.JlJi·ar ă est-slorvacă, neoli1ic. Cercetări, Al. Păunescu, Eug. Comşa, CJ. Al.
P ă un esou, Per ejit ki tardenuazkoi
culturi v drevnem neo/ile v Ciu meşli, în Dacia,
N . S., V II, 1963, p. 467-475; Eugen Co.rruşa , K voProsu o periodizatii neoliticesldh cultur na seve r ozapade Rumînscoi Narodnoi. Republiki , Î!l1 Dacia, N.S.,, VII, 1963, p.
4 77-484, Al. P ăunescu , Cu privire la perioada de sfirşit a epipa/eoticului în
n ord-v estul ş i n ord-es tul României şi Unele per sis tenţe ale lui Jn neoliticu/ vechi, în
SC N , 3, 1964; II . PU!Ilcrtele, „La silo7JUiiu ş i „Bostănărie" (Tokas ) Ciumeşiti, cu.ltura
Bukk - neolitic, cercetămi Eug. Comşa, 1961 ; VI. Zir.ra, 1962--1964, III. Pune-
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l!nul din obiect;vele arheologice căruia i s-a dat o deosebită atenţie, a
fost cimitirul celtic aflat pe terenul grajdurilor G.A.P. Ciumeşti. Lucrări
arheologice sistematice au început în 1962, au continuat în 1964 şi au fost
terminate în 1965. In paralel, s-au făcut cercetări şi în aşezarea celtică contemporană necropolei, situată la circa 600 m VSV de aceasta, pe locul numit Bostănărie (Tiikiis/.::
In lucrarea de faţă vom prezenta numai cimitirul celtic deoarece cercetarea acestuia poate fi considerată ca terminată. 4
Celţii aşezaţi prin părţile actuale ale comunei Ciumeşti şi-au al2s loc
pentru înmormîntare o dună de n:sip cu diametrele aproximative de
136 m x 104 m, adică o suprafaţă de cil'Ca 14.000 m.p. Colina de nisip avea
o formă ovoidă, cu partea sa mai ascuţită îndreptată sp1·e ENE. Zona cea
mai înnltă a dunei se află în partea opusă, spre VSV (2,4:'l--2,70 m faţă de

te1e „La Măcriş (Sooskas) şi .,Soci" (Bodzas), Berea: „Bostănărie" Ciumeşti. cultura
Tisa-neolitic. Cercetări VI. Zirra. 1962, 1964-1965; IV. Punctele „Bostănărie" şi CAP·
grajd'llri-Ciumeşti, cultura Baden-Pecel, cercetări Vl .Zirra
şi I. Nemeth, 1962, 1964-1965: V. Punctele „La silozuri"-Ciumeşti, cultura Bodrogkeresztur, cercetări Eug,
Comşa 1961. Cf. Eugen Comşa, op. cil. în Dacia. N. S.,
VII. 1963; Cimitir cu1tura
Sodrogkeresztur la biserica reformată-Berea. Cercetări M. Rusu, 1961; VI. Punctele
„Bostănărie" şi ,.CAP-grajduri"~Ciumeşti, Cimitiru! Otomani I, epoca timpurie a bronzului. Cercetări M. Rusu, 1962, v,1_ Zirra şi I. Nemeth, 1964-1965; VII. Punctele
„Măcriş"-Berea;
,.Bostănărie"
Ciumeşti.
Necropolă
Otomani III, epoca bronzului
-dezvoltat. Cercetări VI. Zirra; VIII. Punctele „In vii" şi ,.Soci"-Berea. Aşezare
hallstattiană; IX. Punctele Soci si GAP-grajduri-Berea. Aşezare dacică. secolul III-II
l.e.n. Cercetări VI. Zirra. 1965: X. Punctele „Bostănărie" şi GAP-Grajduri, Ciumeşll,
~sezare şi cimitir celtic, secolele III-II î.e.n. Cercetări Vlad Zirra. M. Rusu, 1962; VI.
Zirra, I. H. Crişan. şi I. Nemelh. 1964-1965; XI. Punctele .,Capela catoHcă", Sanislău.
'Cimitir celtic, secolele III-II î.e.n„ cercetări Vlad Zirra şi I. Nemeth. 1965; XII. Punctele „La sHozuri", Foeni, cimitir celtic: XIII. Punctele „Soci" şi ,.Cărămidărie" GAP,
Berea: grajdu~i. CAP Ciumeşti. Aşezări dacice, scolui III e.n. Cercetări ~!·ad Zirra,
I. Nemeth, 1962, 1964-1965: XIV. Punctele „Măcriş" şi ,,Soci". Berea; grajduri GAP,
Ciumeşti. Aşezări secolele V-VI e.n. Cercetări Vlad Zir.ra şi I. Nemeth, 1962, 19641965: XV. Punctele- .. Soci• şi „In. vii", Berea, aşezare secolele VIII-IX e.n.: XVI.
Punctele „La silozuri", CAP-Foeni, cimitir secolele X-XI e.n.; XVII. Punctele .,Soci",
teritoriul corn. Berea; „Cîmpul Mare" (Nagy Lapos), teritoriul comunei Ciumeşti, aşe7ări secolele XIII--XIV.
3 Fondurile pentru săpăturile arheologice au fost puse la dispozitie de către
Muzeul .regional Bai•a Ma.re. Mircea Rusu. de la Institutul de Istorie şi Arheologie din
Cluj, cu care arn făcut prima campanie. a avut amabilitatea coleq-ială să-mt cedeze
dreptul său de publicatie a.supra rezultatelor obtinute în anul 1962, la necropolă şi
aşezare. Aduc colegului Mircea Rusu mulţumirile mele şi pe aceas1ă ca·le. In campaniile 1964-1965, la cimitir şi aşezare am fost ajutat de muzeografii Muz~ului Baia
Mare, I.Nemeth şi M. Zdroba. Concursul lor a fost mai mult dec1t util.
4 Rezultatele obtinute în aşezare sînt deocamdată insuficiente. Descoperirea doar
a opt bordeie dispersate topografic PP o suprafată fără o limită \'izibilă. nu poate
oferi un •temei suficient pentru concluzii. fie şi partiaile. Cercetările făcute :pînă în prezent pot aduce totuşi unele indicii utile cu privire la caracterele un.or complexe funerare din necropolă, pot oferi analogii cu unele obiecte descoperite în aceasta. în
sfîrşit asigură unele relatii de cronologie re!aHvă. In consecintă, unele date obtinute în
sondajele aşezării vor fi folosite ori de dte ori se vor dovedi necesare.
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baza dunei). 5 Ridicarea acareturilor gospodăreşti şi scoaterea nisipului pentru construcţii sau alte lucrări, au distrus colina şi respectiv parte din cimitir pe o suprafaţă de aproape 5.000 m.p. (fig. 2).
Cercetările noastre au cuprins zona dominantă a colinei şi pantele domoale ale sale spre NNE, ESE şi VNV. Latura de SSV, mult mai abruptă
decît celelalte, a fost urmărită pe toată întinderea sa existentă, cu excepţia
curţii şi locului unde se află moara comunei. Un drum lat care trece pe la
moară a distrus de mult o parte din panta inferioară a dunei. Totalul cercetărilor noastre au alins aproape 2.000 m.p.
Numărul mormintelor celtice aflate în necropo[a de la Ciumeşti este
de 35. Dintre aicestea, 24 de complexe funerare au ocupat partea mai înaltă
a dunei, restul de 11 complexe fiind risipite pe toate pantele, pînă la 100 m
distanţă de zona cea mai populată. Faţă de suprafaţa de circa 500 m.p. să
pată pc culmea colinei, mormintele aflate aici reprezintă un procentaj de
4,8 la sută. In restul terenului cercetat (excluzînd circa 2.000 m.p. suprafaţă
pe care s-au făcut construcţiile), raportul, este foarte redus, ceva mai mult
de un mormînt la 1.000 m.p. Aceste cifre, desigur aproximative, dacă ţinem
seamă de porţiunile distruse din dună, de suprafeţele ocupate de clădiri,
precum şi de zonele săpate incomplet, sînt totuşi în măsură să ne arate că
zona funerară de maximă aglomerare a fost totdeauna către cuilmea dunei,
în timp ce spre poalele prelungi ale acesteia, densitatea a fost cu mult mai
mică.

Stratigrafia depunerilor arheologice pe dună este următoarea: nisip
steril, galben roşcat, de formaţie eoliană, adesea umed datorită unor benzi
negre roşcate de limonit. O depunere nisipoasă, inegală, între 0,10-0,30 m,
colorată cenuşiu închis, conţine răspîndiri ale culturii din faza de trecere
spre epora bronzului, Baden-Pecel.
De deasupra acestui nivel se urmăresc slab colorate, profilele unor
gropi de morminte care aparţin epocii timpurii a bronzului, cultura Otomani.6 Aproximativ tot cam de la aceeaşi adîncime coboară, perforind uneori nivelul Baden-Pecel gropile mormintelor celtice şi dacice. Deasupra
stratului ce corespunde necropo,lei de care ne ocupăm, urmează o depunere
nisipoasă cenuşie deschis, uneori vineţie, groasă între 0,20-0,35 m .. care
aparţine unei locuiri sporadice (gropi, vetre, semi bordei parţial distrus) din
secolul al III-lea e.n. Acest nivel a fost constatat numai în partea mai
înaltă a dunei. Uneori, la baza locuirii din secolul III şi deasupra gropilor
funerare menţionate, s-au găsit lentile orizontale de nisip steril, lungi de
3--5 m. Ele se datoresc probabil unor puternice deplasări eoliene.
Depuneri ulterioare necropolei celtice din secolele III, V-VI e.n. şi humusul
r:cent. a amplificat cu circa 0,30-0,40 m înălţimea dunei, incit în perioada cînd s-au
facut mmormîntănle în cimitir, duna nu măsura muH peste 2 m.
6
ln 1962, Mircea Rusu a început cercet·area unui cimitir cu morminte simHa1re
pe_ dealul „Bostănărie". Jn linii' mari, descoperitorul consideră că necropola aparţine
onzontului Otomani J. In anH 1964-1965 numărul mormintelor aflate ·la ,,Bostănănea
ca şi în aria cimitirului celtio a sporit (M. 24, 26-27, 30), incit studierea acestui grup
funerar de către Mircea Rusu se va baza pe complexe mai numeroase.
5
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Stratul imediat superior secolului III, constă dintr-o depunere redusă
ce corespunde veacurilor V-VI e.n. In acest nive~. de asemenea existent
numai în partea dominantă a dunei, s-a surprins contwul unei gropi de bordei. Nivelul secolelor V-VI, este mai intens colorat, datorită unui pămint
granulos cu un procentaj mai mic de nisip. Nivelul de deasupra, recent,
constă dintr-un cernoziom de grădină (fig. 3).
Cele 35 de înmormîntări din necropola de pe dună aparţin ambelor rituri funerare, inhumaţie şi incineraţie. Cele mai puţin numeroase sînt mormintele celtice cu schelete (M. 7, 8, 17, 18, 22, 23, 32). Majoritatea este reprezentată de mormintele de incineraţie. In cadrul acestui rit se disting două grupe: morminte depuse în gropi simple (M. 1-4, 5 b, 6, 9-16, 19-20, 28-29,
33--34, 36), morminte celtice depuse în urne (M. 21, 25, 31, 37). Trei înmormîntări. de asemenea, de incineraţie în urnă, sînt dacice dar fac parte
clin cimitirul celtic (M. 5, 22 b, 35).
Intre cele două rituri nu există o suoceS!iune în timp. Contemporaneitatea lor s-a constatat pe baza similitudinii inventarului funerar din morminte, pe observaţia că toate mormintele - cind gropile au fost sesizabile
- coborau de sub stratul de locuire din secolul III şi în sfîrşit pe faptul că
nu există un grupaj anume al mormintelor de inhumaţie, al acelora de incineraţie în groapă sau urne, ele fiind răspîndite pe toată suprafaţa dunei
funerare. 7

*· la care s-au

inhumaţie. Nivelul de
acelaşi pentru toate înmormîntările

săpat gropile funerare
este
de pe dună: sub stratul de locuire
din secolul al III-lea. Gropile rar surprinse, puţin colorate cenuşiu deschis,
sînt rectangulare, cu colţurile rotunjite. Nu s-au găsit scînduri sau pietre
de sprijinit pereţii. Gropile nu sînt marcate. Pereţii gropilor erau săpaţi
puţin înclinat, iar fundul netezit orizontal. Adîncimile mormintelor variază între 0,90-2,00 m. Deobicei, gropile funerare perforează nivelul BadenPecel~ trei morminte cu schelet zac în stratul cenu.c;;iu nisipos al nivelului
mentionat. Din cauza umidităţii permanente întreţinută de benzile de limonit si poate din cauza acestui oxid. toate scheletele sînt aproape complet măcinate. 8 Se mai păstrează doar cîteva oase de craniu şi membre lungi
(M. 8, 17, 18, 22, 32). Din scheletul din M. 18, cu 8 brăţări, nu a mai rămas
nici unul din membrele superioare, iar din acelea inferioare numai o parte
din picion1l drept. Doar poziţia brăţărilor si felul cum au alunecat acestea
după măcinarea totală a oaselor lungi superioare, indicau medul în care au
fost a~ezate braţele. In M. 7, unde nu s-a mai păstrat nici cel mai mic rest

Morminte de

7 Jntr-un sinqur caz s-a constatat o întretăiere. Un mormînt de inhumatie M. 22,
a atins groapa şi partial continutul M. 21 de incineratie în urnă. Cazul este izolat şi n.u
poate modifica si~ uaţia generală.
8 Procesul de formare a benzilor de limonit este permanent şi se petrece cu
predilecţie în acele zone unde nu întîmpină strate de sol prea compacte. Aşa se
e;xplică dece benzile de limonit. întrerupte la un moment dat de gropile mormintelor,
'1-au reflicut u11erior retelele şi în cuprinsul acestora. ca şi cum nu ar fi fost vreodată
perforate
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din schelet, numai poziţia a două brăţări de bronz, parţial suprapuse, puteau indica, prin analogie cu situaţia de la M. 18 că mormîntul a aparţi
nut unui inhumat. Puţinele oseminte păstrate fac dificilă precizarea poz1tlilor de înmormîntare. Totuşi după felul cum s-au găsit unele oase, obiectele de inventar şi ofranda, putem deduce că scheletele din mormintele nr.
8, 18, 23 şi 32 erau aşezate pe spate.
Orientările mormintelor sînt complet diferite; nici măcar două inhumaţii nu au aceeaşi orientare (M. 8 = NNV-SSE, M. 17 = ESE-VNV,
M. 18 = VNV-ESE, M. 22 = SSE-NNV, M. 23 = SSV-NNE, M. 32 =
VSV-ENE). 9 Condiţiile de păstrare şi a acelor puţine oase adunate din
morminte, nu pot da decît reduse indiaii din punot de vedere antropofogic.10 s-a putut preciza totuşi că scheletele M. 8, 17, 23, sînt de copii, scheletul M. 23 aparţine unui matur, iar acela din M. 18 este al unui individ către
25 de ani. Inventarul funerar aflat în mormînt in'dică suplimentar, că a
fost al unei femei.
Oamenii înhumaţi în necropolă au fost îmbrăcaţi în straiele lor obiş
nui te, nefolosindu-se o îmbrăcăminte specială, ritual funerară. Obiectele de
podoabă găsite la schelete (fibule, brăţări, cingători, cuţite, etc.) aflate la
piept, miini, picioare, mijloc, arată limpede acest fapt (M. 17, 18, 32). In
M. 18, pe o brăţară de fier s-a găsit amprenta unei pînze fine, urzită în
două iţe.

Vasele de ofrandă - maximum două-, sînt aşezate fie lateral, relativ depărtate de schelet (M. 18), fie alăturate acestuia (M. 32). Ofranda „de
carne", absolut comună la mormintele de incineraţie în groapă, este întîlnită o singură dată (la M. 18) la un loc cu vasele.
M. ?/1962. Conturul gropii neprecizat. Adîncime 1,91 m, la ba.za unei slabe depu·
neri Baden-Pecel. Nici o urmă de schelet. Nu s-au aflat decît două brăţări de bronz, suoraouse. Brăţara de deasupra era aşezată ma,i puţin de jumătate peste cea de a doua,
rămasă .orizontal pe sol. Poziti1a de găstilre a oelor două ob!i.1ecte de 1podo"3Jbă sugeriează.
eventualitatea alunecării ~or pe unul din bratele unui inhumat, ulterior fărhillitat cu desa vîrşire. ( cf. pentru poziţia brăţărilor şi disparitda OEl.selor de la mîini, M. 18). (fig.
4/M. 7 Pl. J/1).
I. Brăţară tubuiară de bronz cu relicfuri geometricP. ~i2zul umplut cu lut, întăriit.
Un capăt al brătării este introdus în golul celeilalte extremităţi şi f.ixat cu un ştift. De·
cor la extt>rior format din mănunchiuri în relief de V-uri ce alternează cu mănunchiuri
Ir. relief de 1-ur~. Extremitatea ce îmbucă celălalt capăt a1l brătării are o vagă umflătură
asem<lniHoare cu un cap de şarpe. Diam. ext: 0,085 m. (fig. 4/M. 7/1; 31, M 7.~1; pl. IX.
M. 7/1).
II. Brătară de bronz form3!ă din 9 sem'iove, dintre care un segment detaşaibil dintr-o singură semiovă, prevăzută cu limbă şi balama pentm fixare. Brătara nu este deconată. Diam. exil.: 0,077 m (fig. 4, M. 7/II; 31, M. 7/11; pl. IX, M. 7/11).
M. 8/1964. Croapă funeBră neprecizată, săpată în nisipul steril al dunei şi acopt-rită de niv·elrul de locUJire din S>ecolru1l III e.n . .Aidînoime 0,90 m.
I. Scheletul este în cea mai mare p11rte măcinat. Orientare NNV-SSE. Inmormîntare cu scheletul întins şi aşezat pe spate. Craniul deplasat spre NNV. Oasele toraceltJi

Prima dirertie indică în ce parte este orientat craniul.
Materialul .a fost depus pentru studiu la Centrul de antropologie al Academiei Republicii Soci \lliit.e România.
9

10

https://biblioteca-digitala.ro

M7

-

O

'

tf
I

lO

I •

"' 7/u

P'~il>
ca

M 17/11
•

10

ia

I
I

MS
·~

1•

-

r~

M 32

·~ţ;:V··
<

I

10

t.I]

~·

'WJ
"'

M 32/u

~
.

I

~M3 2/111

--

~M32 /Vl

I

(
M

32/v

fig. 4.

https://biblioteca-digitala.ro

-

10

VLAD ZIRRA

mişcate de wzătoare. Bazinul eora complet distrus. Fragmente de femure şi tiblii „in situ". Scheletul aparţine unui copil de 8-10 ani. Sexul nedetuminabil (Lg. 4/M. 8; pl. 112).
II. In regiunea unde se af.ia partea superioară a toracelui s-a găsit o verigă de fier,
\ucrntă prin batere, foaiJ'te oxidală. Diametru:0,043 m. (rfig. 4, M. 8 'II).
, M. 17/1964. Groapa funercră străbătefl depunerea Baden-Pecel. Nivelul oenuşiu al
lr,cuirhl din secolul al III-lea e.n. sigila groapa mormîntului. Forma gropii în plan era.
rectangulară, ou colţurile rotunj~te. DimeJl.Sliunri: 1,30 x 1,00 m. Adîncimea 1,15 m.
I. Din schelet nu se mai păstra decît craniul şi un fragment din tibia stingă. Craniul orientat ESE, fragmentul de tibie îndreptat spr·e VNV. Creasta tibiei era aşezată în
r;us, ceea ce indică, eventual, poziţia întinsă pe spate a scheletului.
ll. In regiunea unde fusese .bazftnu[ s-<a af1!1at o cutie pliată de gresiie cenuşi1 e, gău
rită dublu conic spre unul din capete. !Jimensiuni: lung. 0,135 m, gros. 0,013 m. (fig. 4,
M. 17/II: 36, M. 17/II).
LII. AJătll'J.alt 1cutei s-a mai gă!s1t cHeva fragmen•te Ioart e oXJidtat·e d~n •1'ama unui mic
-:util de fier.
M. 18. 1964. Groapa funerară, adîncHă prrin nivelul Baden-Pecel, se oprea .în straiele sterile de nisip ale dunei. O groapă care probabil apartinea unui semibordei din
\·eacul al HI-I ea e.n. •a distrus l 1a rindul său umrplutrura gropid funerare, fără însă să atli.ngă comrp\.exul propriu-zts. Forma gropi.i morrmîntului, rputin .viZiibilă -în plian, er·a aproximativ rectangulară, cu dimensliunirJ.e de 1,45 x 1,70 rn. Adincime 2,00 m (fdg. 5 şi rpl.
1/4-7).
I
I. Scheletul aproape complet distrur;. Se mari păstrau portiuni din oraniu, partea
superioo1ră a toracelui, cite un f.r·agrnent din •tibia şi peroneul stîng. Sînrt sufici.ente indicii
oentru a putea preciza pozitia înhnsă pe spate a scheletului. Orientarrc VNV-ESE. Scheletul aocirtine unui ind1vid între 20----25 ani. In jurul epifizei humerusului drept s-au
găsit doua fiibul1e de bronz, de tip 1..:atene mij'1ooiu.
II. Un exemplar, cu capul format din 6 spire şi coarda în faţă, are piciorul împodobit cu două sfere, dintre care ultima mai m!ică, reprezintă totodată şi vîrful. Acesta·
nu se prinde rpe arc, Dimensiuni: lung. 0,037 m. (fig. 5/II, 28, M. 18/ll; pi. VII, M. 18/II).
III. Al doilea exemplar, de asemenea, cu capul format d·in 6 spire şi coard•a aşezată
în fa1 ă, are piciorul prevăzut cu un buton sf·eri c, parte apli!tdzat şi crestături incizate pe
vîrf. pînă .Ja manşonul care-l fixează pe .arcul fibulei. Dimensiuni: lunq. 0,035 m. (fig.
5. III, fig. 28, M. 18/lll; pi. VII, M. 18/III).
IV. O altă fibulă de bronz s-a aflat a.luneca.tă printre coastele superioaire aJe
toracelui. De schemă Latene mijlociu, fibula are capul format din 4 spire şi coarda în
filtă, piciorul este prevăzut cu un nodul. Vîrfu) este rprins de arc. Acesta clin urmă,
<' ste decorat, între cap şi punctul de fi:xiare al cozii. cu arlti t•rei noduli. Dimensiuni
0,031 m. (fig. 5/IV, 23, M. 18/IV şi pl. VII, M. 18/IV).
V. In pa·rtea superioară a toracelui s-a găStit, întins între ce~ dOti humerus, un colier de fier l'llcrat din două sîrme alipite şi răsucite. Colierul este alcătuit din 6 segmente
rn mijlocul torsionat şi terminate la ambele capete cu cîte un „ochi" pentru artlicularea
intr·e ele . .A:l şaptelea segment care probabil va fi fost prevăzut cu un buton de prindere, lipseşte. Dimensiuni: lung. circa 0,58 m: di·ametrnl segmentelor circa 0,01 m. (fig.
5N, 35, M. 18/V).
VI. Jn dr·e.p~~uJ sternului .s-a găsilt o frirbu·lă de fiier, fragmentară, tip Laterue mijlociu.
Coardă s-piirnl·eli este petrecută 'Sub arcul fiirbulei. DimensiuTIJi: circa 0,12 rn. (rfdg. 5Nl; 30,

':>i portiuni din cn!9bra[e .au fost

1

1

1

M 18tVI).
VII. La jumătatea humerusului drept se mai a.flă o fibulă simiJară. Piesa era foarte
urost conservată.

VIII. In dreptul unde fusese baZ!inul scheletului, s-a găsit o centură de brîu fragd:in fier, lucrată din mai mucrte segmente. Hecare segment era alcătuit din mai
multe verigi prinse între ele în cruce. O ex.tremitate a cingătorii se termină ou un
nriinzător arrcuit cu un buton aplatizat. Extremitatea opusă avea un inel-cheutoare, unde
<;e introducea butonul de fixare. Cele 20 de fragmente ale cingătoriei însumează circ3'
0,70 m (fiq. 5/VIIT, 35, \1. 18/VIIT\.
mentară,

https://biblioteca-digitala.ro

~I

-

-~

o

--

~VII

-,

,

>,· ~ / /
~- . '

Fig

5.

https://biblioteca-digitala.ro

~--'

/

/

/

:12

VLAD ZIRRA

In locul unde ifUJSese br·aţul stîng, s-aiu găsit cinci brătăr1. caire se succedau din susul
spre laba mliinii în felul următor:
IX. Brăt-ară de sapropeilit, finisa.tă dar fără ornament. Sectiune plan convexă. Diametru: 0,Q78 m. (f.ig. 5/IX, 32, M. 18/!X).
X. Brătară de fier, fragmentară, foarte ox~dată, probabH nedecorată. Secţiune lentiliformă, cu extr·emitătiie uşor proifi1ate. Pe fata internă a bră~ării se observă amprente
de la o tesă.tură fină. Di'ametru: 0,085 m. (fig. 5/X; 32, M. 13/X).
XI. Bră~a·ră ·tubulară cu reliiefuiri mamelonatie, <iiLn ttalblă de bronz. Unul dlin oaipetele brăţării este introdus în ce 1lă'1alt şi fixat printir~un llilic ştift. In interior, brăţara conţine un miez de lut, iintărit. Diametru: 0,086 m. (fig. 5/XI- 32, M. 18/XI, pL X, M 18/XI).
XII. Brăţară simfi.llară cu prEcedenta. Se mai păstrează doar citeva fragmente.
XHI. Brăţară de bronz -OU şapte isemtio'\oie. Un segmenlt de bră\lară, format din două
ove este prevăzut cu bailama şi limbă pentru fixare. Diametru: 0,083 m. (fig. 5/XIII, M.
18/XIII. pi. IX).
,
XIV. La încheietura mîinii drep.te s-a aflat o brătară de bronz pseudo-ajurată, cu
{:apete~e des.chi.5e şi
terminate „în pecete•. Piesa este formată cllin opt rame 'l'Ombice,
goale Jn int erior. Pe .aoest sahielet sînt fixate l;a ext1erior sipkaile în S •oe iJJ'Ornesic din oeLe ·
4 colţuri ale fiecărui romb şi se aduna cruciş la centru. OchiurHe celor şase VO'lute ale
spiralelor se termină în butoane reliefate. Rombur.iJle care alcătuiesc brăţara sînt lucrate
orin turnare. Spiralele decorative sînt lucrate manua'1 şi sudate pe ,romburi. Diametru:
·0,073 m (.fig. 5/XIV, 32, M. 18/XiIV şi pl. X, M. 18/XIIV).
XV. La laba pkiornlui drept s-a mai găsit o brăţară fragmentară de tipul cu reliefuri mamelonate. Diametru apro:x1imativ 0,095 m. (pl. X, M. 18/XV).
XVI. La celălalt picior s-au găsit cîteva fragment e dintr-o brăţară din acelaşi tlp
cu preoedenta.
La circa 0,30 m SSV de schelet se afla depusă ofranda, formată din două vase şl
oase de an!mal.
XVII. Strachină adîncă, cu peretii arcui.ţi, fără gî.t, buza inelară. Fundul ~~arte
u.şor concav. Culoare cenuşiu-gălbufie. Dimensiuni: înălţime 0,10 m, diametrul gurii 0,24
m. (fig. 5;XVII; 42, M. 18/XVII şi pl. XIX, M. 18/XVllJ.
XVIII. Vas mare negrn, apro:id..maoliv blitronooruic, sltrhi:it pe loc. Ner·ee<uperabd·L
XIX. Maxilar de porc şi citeva oase neidentificabile de animal, aşezate între cale
dou ii vase.
M. 22/1964. Groapa funer·ară neprecizată, adîncltă în stratele sterile de nisip, Adîncime 1,40 m. La 0,20 m ESE de schelet se afla M. 21, incineraţie -în urnă, dar la adincime doar de 0,60 m, Este posibH ca M. 21 să fi fost atins de groapa funerară a mormintului de rnhumatie, deoarece în nisipul din zona gropii acestuia s-au surprins cîteva oase calcinate.
I. Scheletul este în cea mai mare parte distrus. Se păslrează doar părţi din craniu
5i un rest de la un peroneu. Orientare SSE-NNV. Aparţine unui matur.
II. La 0,10 m, ves.t de fragmentul de peroneu s-a găsit o verigă de fier, oxidată.
M. 28/1964. Groapă rect1angul•ară ou col·~urile rotu11ji·le, foair·te sl,aib colorată, cu dimensiuni,le 1,52 x 0,75 m. Fundu.I •grop1ii l'a 1,10 m, în nis'i'Pul st•eri1l, traver·salt de benzi
qroase de limonit.
I. Soheletul foart•e prost pă:strnt. Se mai păstrau portiuni diin -tier:rup0iralul şi rpariiieitalul
stîng, cîteva fragmt>nte din oasele picioarell.or. Probabil scheletul era întins pe spatie şi
orientat SSV-NNE.
II. Lingă resturile femurului dre<p·t (?}, se aflau trei bucăţi foarte oxidate dintr-o
lamă de culit.
M. 32/1965. Groapa funerară adîncită 'În nivel Baden-Pecel. Adîncime 1 00 m. Conturul gropii nepreoizat (fig. 4, M. 32 şi pl. 1/3).
'
I. Schelietul prost pă•s'.rnt; iputine restur1i dlin craniu şi cLint.r-o .Ubiie. Ori·entare aiproximativă VSV-ENE.
I~. La 0,?3 m. de fragmentiuil de ma'Il!dibulă s-a găsii.I o fibulă de bronz cu capul format d~n 4 spue. ş1 coarda petrecută în fată. Priciorul este prevăzut cu un disc. Vlîdul
·dl"estu1a este pnns de ·a-re. Lung. 0,041 m. (lfig. 4, M. 32;H; 28, M. 32/II şi :pl. VII, M. 32/II).
braţului

1

1
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III. O a doua fibulă similară se aHa lipită de oocip!Ltal. Dimensiuni: 0,041 m. (fig.
4, M. 32/III; 28, M. 32/III, pi. VII, M. 32/III).
Cam în dreptul unde se aflau oasele iJi.ace s-au găsit două vase ailăturate şi înclinate spre vest.
IV. Un vas cenuşiu CJU peretii arcuiţi în formă de „carafău (Linsenflasche). Inele reliefat~ sub
buză şi în partea
superioară a pînteceluli.
Dimensiuni: 0,168 m, înălţime,.
dtiam. 0,188 m. (fig. 4, M. 32/IV; 40, M. 32/IV. pi. XVI, M. 32/IV).
V. O strachină gailben-cenuşie cu fundul plat. Dimensiuni: înăltime 0.105 m, diam.
0,33 m. (fig. 4, M. 32N; 41, M. 32N, pi. XVIII, M. 32. 1V).
VI. Foarte aproape de vasul „carafă", s-a găsit un mic obiect de fier torsionat.
Fragmentul ar putea proveni de la un lanţ de centură (fig. 4, M. 32/VI).

MORMINTE DE INCINERAŢIE ÎN GROAPĂ.
(Caractere generale)
Din punct de vedere stratigrafic, mormintele de acest tip se prezintă ·
la fel ca mormintele cu schelet. Pornesc de la acela.c;;i nivel de sub baza locuirii din secolul III e.n„ perforează depunerile Baden-Pecel şi se opresc în
stratele sterile de nisip. Adîncimea mormintelor variază între 0,60-2,20 m.
Gropile funerare sînt în general mai mari decît acelea al primului tip·
de morminte şi au un contur oval, mai mult sau mai puţin regulat (nici un.
mormînt cu groapă rectangulară). Uneori în cuprinsul gropilor sînt amenajate trepte usor înclinate. Pe aceste po'liţe se aşează cîteodată un vas de lut
(M. 9 şi M. 13).
Gropile nu sînt niciodată arse. Foarte slab colorate, recunoa.c;;terea lor
este de cele mai multe or'i greu de făcut, atit în profil cît şi în plan. In puţine cazuri, datorită unor resturi de bîrne carbonizate, sau benzilor de cenu1e azvîrlite în gropi, conţinutul acestora e mai colorat.
l\Iormintele de incineratie de acest fel sînt răspîndite pe toată suprafaţa dunei şi reprezintă ritul funerar cel mai des înMlnit în necropolă (M.
1-4, 5 b, 6, 9 --16, 19-20, 28-29, 33-34. 36).
In toată zona cercetată nu s-a întîlnit însă nici un complex arheologic
care să poată fi interpretat ca rug sau ruguri funerare, locuri unde se petreceau arderile rituale ale morţilor (a.c;;a cum s-a constatat la Apahida).
Conţinutul mormintelor este determinat de cele două elemente esenţial rituale: resturile corpurilor arse ale decedaţilor şi ofrandele depuse spre
cinstirea acestora. In cuprinsul mormintelor, de cele mai multe ori împreună cu oasele arse, sau imediat alături, se găsesc obiectele sau podoabele personale ale incineraţilor. Aşezarea resturilor de incineraţie, inclusiv inventarul metalic şi ofrandele, este mai mult sau mai puţin stereotipă, dar totuşi se pot deosebi două variante, în funcţie de locul unde sînt aşezate oasele calcinate faţă de ofrande.
Prima variantă, cu puţin mai frecventă faţă de a doua, este reprezentată de morminte în care oasele sînt aşezate strîns la un loc, pachet şi sînt
depuse către părţile mărginaşe ale gropilor, în timp ce ofranda - vase şi
resturile de carne de animale- se afla depărtată la 0,20-0,50 m, către cenhttps://biblioteca-digitala.ro
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trul sau rnărginile opuse ale gropilor (M. 1-3, 11-12, 15, 19-20, 28,
34, ~6).
Mormintele clin varianta a doua, conţin pachetul de oase calcinate aşe
zat către mijlocul gropii -şi din apropierea imediată a vaselor şi ofrandei „de
carne" (M. 4, 6. 9, 10. 13-14. 16, 29). Poate din cauza apropierii vaselor de
resturile de oase se explică de ce, citeodată, s-au găsit oase arse (4-5 bucăţi) şi în interiorul vaselor (M. 10, 14). 11
La ambele variante, oasele umane calcinate nu sînt prea numeroase.
Pachetul de oase conţine obişnuit cam între 100-150 de oase calcinate. Cele mai mari ating 3--4 cm, cele mai mici nu depăşesc 1 cm. Se disting uneori fragmente din membrele lungi, ori de la craniu sau bazin. Arderile pe rug
au fost destul de puternice, chiar şi fragmentele mai mari de oase sînt insuficiente pentru unele precizări antropologice. Impreună cu oasele a fost
adusă din rugul funerar şi cenuşa, de cele mai multe ori de oase, dar şi de
la lem!1ele cu care s-a făcut focul (stejar şi o altă esenţă tare, nedeterminată).

Obiectele personale ale decedaţilor sînt aşezate, cum s-a amintit, lingă
pachetul de oase şi la un loc cu acesta. Constau aproape totdeauna din
obiecte de metal, bronz şi fier, rare ori din sticlă şi piatră. La o bună parte
din obiecte se recunosc urmele de trecere prin foc, la altele mai puţin, mai
ales dacă sînt din fier şi acoperite cu rugină. Sînt unele piese care sigur nu
au fost trecute prin foc. Acestea fac parte în deosebi din inventarul care nu
·era strict vestimentar şi eventual au fost aşezate direct în mormînt fără să
se fi aflat şi în rug (săbii, cuţite de vînătoare, polonic, cuţite şi cuie, cutii de
piatră).

Obiectele de inventar din morminte sînt variate şi adeseori numeroase.
Dacă folosim deosebirea, obiecte strict vestimentare şi obie<cte cu utilitate
specială, se poate socoti că din prima categorie fac parte fibulele de bronz
şi fier cu piciorul nelipit sau prins pe corpul fibulelor, brăţările cu semiove
multiple sau reduse, brăţările tubulare cu decor şi relief mamelonat, bră
ţară şi mărgele de sticlă, lanţuri de gît şi pentru cingători cu pandantive
de bronz sau de fier, cuţite mici die fier. Cele mai multe din aceste tipuri
păstrează urme de trecere prin foc.
Obiectele cu funcţie specială sînt mai rare şi se repetă de puţine ori.
Toate sînt lucrate din fier. Menţionăm două săbii cu teacă, lanţuri pentru
atîrnat săbiile la briu, o suliţă, două cuţite de vinătoare, un umbo de scut.
vas de fier cu mîner, cuie, verigi etc.
Dacă determinările antropologice sînt greu de făcut, inventarul vestimentar ~i special oferă unele indio:i care suplinesc în parte unele date de
11
Deoarece nu oredem că e posibLI să admitem existenta unui rit compozit inrineraţie în urnă şi în groarpă, doa·r rpe baza .acestor situatii. trebu.ie să •atribuim

prezen.ta celor cîleva oase din vase faptului că cel puţin în aceste cazuri vasele de
au fost aşeza.te 'În g!op1Lle funerare înainte de a fi depuse 1resturi1le inciner.atiei
aduse din rugul purificator. Cînd oasele au fost aşezate lingă vase. cîteva din. ele au
căzut şi în arestea.

ofrandă

https://biblioteca-digitala.ro

LN CIMITIR CELTIC IN NORD-VESTUL ROMAN!E[

15

'ceastă natură.

Neîndoios este de exemplu că M. 9 şi l? sînt de bărbaţi şi
aparţin unor războinici. Poate că şi l\I. D şi H c~1
cuţit de lovit şi fibule mari de fier sînt ale unor bărbaţi. l\Iormintele 19, 28
şi eventual 3 şi 6, pot fi socotite că au aparţinut unor femei (brăţări cu se·
miove cu decor reliefat plastic, cu diametre mici, fibule miniatură, cingători
de bronz cu pandantive etc.).
Ceramica aflată în morminte, aparent bine păstrată în momentul descoperirii, din cauza umezelii întreţinute de benzile de limonit şi în contact
cu aerul, de cele mai multe ori s-a crăpat şi s-a îmbucăţit de îndată ce a
fost atinsă pentru a fi scoasă. Dln această cauză circa 40 la sută din vase nu
.au putut fi ridicate şi restaurate.
Vasele din morminte sînt, în afara unei singure excepţii, lucrate la
roată şi specific celtice, ca formă şi decor. In ambele variante ele erau aşe
zate în gropile funerare: vertical, 12 alăturate sau chiar suprapuse. Numărul
lor în morminte nu era egal şi nu cuprindeau decît o parte din spaţiul gropilor. Sînt morminte care conţineau numai două vase funerare, în altele
s-au găsit şi şase oale de ofrandă.
Forma absolut constantă care nu lipseşte nici într-un mormînt, este
strachina adîncă. Cîteodată, aceasta apare şi în dublu exemplar (M. 6, 1:3,
34). Strachina este însoţită aproape întotdeauna de vasul mare bitroncon:.c
cu pereţii arcuiţi, care aminteşte uneori de clasicul profil celtic al „carafei u.
In mormintele 4, 6, 9, 14, 15, 28, 34, s-au găsit două sau chiar trei vase de
acest t;p.
Vase în formă de „carafă", de dimensiuni mijlocii sînt puţine. S-au
constatat numai în mormintele M. 6, 16, 32. La M. 16 s-au găsit două recipiente de acest tip.
O formă care este destul de frecventă, dar nu permanentă, este vasul
castron, cu pereţii rotunjiţi sau bitronconic şi gîhtl înalt (lVI. 9-11. 14. 16.
19-20, 34). In M. 10 unde s-au găsit două castroane, unul din acestea ţine
locul vasului mare.
Căniţa cu toartă puţin supraînălţată este o formă care apare sporadic
şi totdeauna într-un singur exemplar (M. 4, 6, 11, 14, 28, 34).
In tot cimitirul nu se cunoaşte decît un singur vas cu grafit, tronconic,
cu decor de striuri verticale (M. 3). Corespondenţe numeroase ale acestei
forme s-au aflat în bordeiele celtice cercetate.
In M. 13, împreună cu vase de ofrandă celtice, s-a găsit o cană fragmentară, lucrată cu mina, cu pereţii arcuiţi şi decorată pe pîntece cu caneluri verticale. Vasul are un caracter tîrziu hallstattia:n dar este Latene ca
epocă.
'
Aşezarea vaselor în cuprinsul gropilor funerare este făcută cîteodată
în grup, alteori răspîndită. Deoarece nu putem stabili un alt raport între

d'. . armele aflate acolo

iz ~in cauz~ tasării nisipului din gropi şi partea
din cauza înqrămădirii si suprapunerii unora din recipientele mari şi mici, s-au constatat cîteodată vase înclinate
pe o parte, alunecate pe pîntece sau chiar răsturnate cu fundul în sus.
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vase si resturile de incineraţie şi inventar, decît acela menţionat mai sus,
nu ptit('m să ne dăm seama dacă concentrarea sau răspîndirea vaselor de
ofrandă este condiţionată de anumite obligaţii rituale, dacă este legată de
conturul gropilor, sau este fortuită.
,,Ofranda de carne" este aşezată pe sol, între vase, sau la oarecare distanţă de acestea. Intr-un singur caz „ofranda de carne" a fost aşezată în
strachina incineratului (M. 36).
In general în morminte au fost depuse bucăţi destul de mari de carne
(nu animale întregi), piept, pulpe, picioare. Oasele rămase sînt articulate.
Cel mai obişnuit animal-ofrandă este porcul, mai rar oaia, păsările (găina).
Intr-un singur monnînt, în afară de oase de porc, s-a găsit un colţ mare
de mistreţ (M. 15).
Mai multe morminte n-au conţinut deloc „ofrandă de carne" \M. 2, 9,
10, 13, 16, 20, 28).
Dintre toate mormintele de incineraţie în groapă, o singură înmonnintare este deosebită faţă de celelalte. Mormîntul 3, 13 deşi posedă acele~i elemente specifice mormintelor celtice în groapă, oase calcinate, inventarul
metalic ars, carne şi vase de ofrandă, conţine toate acestea în stare fragmentară, răspîndite în groapă fără nici o ordine, încit dă impresia unui mormînt deranjat sau jefuit. Că nu aceasta este situaţia, reiese din observaţia
că obiectele de podoabă nu lipsesc, iar o parte din vase sint întregibile . .Aişa
dar, este vorba de o înmormîntare care foloseşte o variantă rituală deosebită.

*

M. 1/1962. Mormîntul a apărut în taiuzu[ es1ic, prăbu~it în urma nivelării parţiale
a dunei. ContlM'ul gropii în plan a fost surprms 1la nivelul complexului funeriar, în stratele sterile de nisip. Adîncimea de l1amalrul eixstent 1,00 m. Groapa avea o formă oivoidală, cu partea mai alungită spre nord. Dimensiuni: 0,61x0,92 m. (fig. 6 şi pl. 11/1).
I. Oase calcinate, nu prea numeroase, adunate grămadă spre partea de nord a
gropii.
ll. PrJntre oase se af1la o ftibuJ,ă de bronz, tip Laten:e mijlociu. Sîrma arcului es~e
încolăcită în trei 8-uri parailele aşezate transversall pe axul arcului. Capul fibulei este
format dlin şase spire, iar coarda este petrecută sub arc. Piciorul rupt din vechi. DimensiunHe: lung. 0,028 m. (fig. 6/11; 28, M, 1/11; pl. VII, M. 1/11).
III. La 0,20 m sud de oase, se afla o strachină rioşiatecă cu buza inelară. Distrusă
pe loc, nerecuperabi!l.ă.
IV. Alături de strachină se aflau fragmellite dintr-un vas mare, cu peretii arcuitl.
Inel reliefat 1la baza gituliui. Dimensiuni: înă'lţime 0,30 m; diam. pîntecelui 0,25 m. (fig.
6iIV; 38, M. 1/IV).
M. 2/1962. Mormîntul a fost descoperit în porţiunea de teren unde fusese nivelată
o pane din dună. Groapă mare, ovială, nu px·ea <bi.ne oonturată. Dimen1s~unti: 1,50x2,50 m.
Orientare ax lung, NNE-SSV. FundulJ. gropii fo partea de nord adîncit la 1,68 m, în partea de sud, la 1,97 m. (fig. 7 şi pl. II/2).
I. In par,tea de NNE a gropiii se afliau adunate pachet, oasele umane calcinate. Cenuşă putină.

IT. Alătu·ri, pe toată latur·a nordică a gropii, s-a găsit •o birnă de lemn carbonizată.
Dimensiuni: 1,40 m lungime.
13

Complex cercetat în 1962 de M. Rusu.
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llI. ln .partea opusă a gropii se afl.a, ·aplecat pe o parte, un vas mare, bi,tronconic.
Brte inelare remefate sub buză şi la baza umărului. Incizie circulară pe pintecele vasului. Fundul plat. Dimensiuni: înăltime 0,27 m, diametru 0,28 m. (fig. 7/lll; 39, M. 2/III,
:pi. XVI; M. 2/lll).
I\'. Alipit de vasul mare se aHa un castron bitronconic, castaniu. Buza inelară,
umbo pe (und. Prag pe partea superioară a pîntecelui. Dimens:uni: înăltime 0,071 m,
di.a.metru 0.096 m. (fig. 7;IV; 44, M 2JIV şi ipL XXI, M, 2/IV).
V-VI. Lingă vasele mention-ate se găseau resturile de 13 alte două vase, o strachină şi un all vas mare. Vasul mare, parţial restaur·at, are peretii arcuili. In zona de tre•cere spre git este decor·at cu un mănunchi de 4 linii inciza·te, pa.miele, orizontale. Culoare·a .roşie, oastan.ie. Dimensiuni: înălţime 0,26 m; diametru 0.32 m. (fig. 7/V, şi pi,
XVII, M. 2 1V).
M. 3/1962. Mormîntul a fost surprins în zonă nivelată a dunei. Groapa era destul
<le bine co'.orată, avea o formă ov,ală cu dimens·iunile de 1,20 x 1,80 m. Orient<1re pe
axul lung ENE-VSV. Fundul gropH, iputin .alv eolat, se oprea înire 2,00--2,15 m. (f!g. 8).
ln cuprinsul gropii, oasele calcinate, obiectele de inventar, ofrandele, vase şi oase
-de animale, erau răspî·ndite şi rupte.
1. ln regiiunea centrală a gropii, împrăştiate cam pe vre-o 1,00 m.p. se aflau oasele
calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbune. Printre oase s-au găsit citeva obiecte de metal şi cioburi de la un vas cu grafit, întiregibil,
II. La circa 0,20 m ENE de prima zonă se afla o altă portiune acoperită cu oase ar·se, printre care şi riteva obiecte.
III. ln prima zonă S-'a găsit o f,tbulă •de bronz t0recută .prin foc. Piciorul rupt. Capul
!ibulf'li es·te .format din patru spire: coarda aşezată în fată. Dimensiiu.n.i: 0,03.:t m lung1im2,
(fig. 8 III şi fig. 28, M. 3/Lll, pi. VII, M. 3/HI ).
IV. Pu!in în 'lfara primei regiuni de oase, spre VSV, s-a găsit un fragment dintr-o
'brătară cu semiove mici. Restul din brălară, format din două semisfere, păstrează urme
de ardere. Dimensiuni: 0,046 m Jun9ime. (fig. 8/lV; 31, M. 3/IV şi pl. IX, M. 3/IV).
V. ln cealaltă pdrte a zonei cu oase, s-a mai descoperit o fibulă de ·bronz, de asPmenea ar.să. Tipu·! fibulei, La.ilene mijlociu, •are arcul îngroşat, prevă'liUt cu proeminente
·decor·ative.
Piciorul se termină cu două sfere putin aplatizate, dintre care ultima este şl vîrtu:
cozii. Acesta nu se lipseşte de arc. Capul fibulei este distrus. Dimensiuni aproximative:
·0,048 m. (fig. 8/V; 28, M. 3/V şi pi. VII. M. 3/V).
VI. In e.fara celei de a doua zone de oase s-a mai aflat o fibulă Hp La-lene mijfociu,
dar rte fier, foarte oxidată şi fragmentară. Coarna de la capul fibulei este aşezată în
·spatele spirelor. Dimensiuni aproximative: 0,10 m. (fig. 8/VI; 30, M. 3/VI).
Vil. In a doua zonă de oase s-a găsit o 'limbă de curea arcuită din fier, asemănil
torirc cu un virf de suLită. Extremitatea în care s·e prindea capătul de piele al curelei sa
termină într-o teacă semiînohisă oare în partea dinspre lamă este prevăzută cu un nodul.
Virful Hmbei ·este rupt din vechi. .Piesa a fost arsă. Dimensiuni: 0,09 m. (fig. 8/VM; 35,
M. 3/VII, pi. XI; M. 3/VII).
VII b. Fragment de limbă de curea (?). Lamă de f.ier lucrată pe mijloc cu un şir d.:
umflături. Lungime' 0,052 m. (fig. 8/VII b: 35, M. 3NII b, ol. XI, M. 3/VII b).
VIII. In acelaşi (Jmplex, s-a mai găsit o verigă de fier cu un vîrf ascutlt, sudati'i
-din cauza focului de un fragment din Iama unui cuţit de fier. Lungimea lamei de cutii:
.
0,052 m (fig. 8/VIII).
IX. La extremitatea de VNV a gropii, în portiunea primei zone de oase s-au găsit
mai multe frngmen!.·e diintr-un vas cu grafdt. Alte fragmente din acelaşi vas s ....au .afl?.\
tocmai în partea opusă a gropii, alături de cioburile altor recipiiente. Forma întregită a
veisu1ul arată un profil de borcan scund (butoli) cu umerii putin arcuit!. Buza vasului
·este inelară, subliniată de o Hnie ad-incită.
Decor striat vertical pe toată suprafata pîntecelui vasului pină aproape de fund.
Dimensiuni: 0,173 m înăil.t1ime. (fig. 8/IX)
din trei \'aSE-.
t! ~resturi
s-.~
In part.ea de ENE a gropii ~~vi::
·~~;-..;:_„,
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X. Cele ma:i mU11te fragmente fac parte dintr-cun vas negru de dimensiuni mari. Vasul în cea mai mare parte distrus, avea buza inelară răsfrîntă. Pe umăr şi sub buză cite
un brîu inelar, aplicat. (fig. 8/X; 38, M. 3/X),
XI. Citeva fragmente făceau parte dintr-o strachină adîncă, roşiatecă.
XII. Printre cioburile de strachină s-a aflat şi un fragment dintr-un vas „carafă"
negru. Partea surperfoară a pînteculwi este decorntă cu o qhirlandă ori.ront\3Jă de arcade
<:are acopăr mici cerculeţe. Decorul este incizat. (fig. 8/XII).
XIII. In cuprinsul gropii s-au aflat, de asemenea, împrăştiate, cîteva oase de porc
şi de pasăre(?) ..
XIV. Pe latura de ESE a gropii se păstrau resturile carbonizate ale unei bîme.
M. 4/1962. Mormîntul a fost descoper.it în regiunea distrusă a dunei. Conturul gro-pii es~e ov'Oida'., cu d:mensiuniJ.e de 1,05 x 1,20 m. Adincime 1.61 m, în nisoipu~ dunei. (fig.
9, pi. II/3~.
I. Grămadă de oase calcinate şi muHă cenruşă de oase, aşezate în partea de SSE a
·gropii între vasele şi oasele de ofrandă.
II. La mică distanţă, spre VSV de resturile de incineraţie se aflau fragmentele
~roase ale unui vas cenusiu. cu peretii r:::itunjiti şi gitul cilindric. Vasul nu a putut fi
salvat.
III. la est de acesta s-a af1at un vas castron, negru, cu pereti'i arcuiţi, buza inelară,
fund'll~ plat. Linie adinoită, circulară între git şi pîntece.
Dimensiuni: înăltime 0,10 m,
diametru 0,14 7 m. ( lig. 9/III; 43, M. 4/III. pl. XX, M. 4/III).
IV. la ciţiva centimetri mai sus şi mai la est de castron, se află o cană mică bi·
tronconrică, cenuşie, cu ·toarta supraînălţată. Buza inelară puţin proeminentă, fundul plat
puţin stabil. Decor format c!J1ntr-un inel reliefat, circular la baza gîtului şi linie incizată,
circulară deasupra diametrului ma:irim ffi pînteceiui. Intre inelul de la baza gîtului şi bu2ă, ornament format din două linii parnlele, orizontale lustruite. De asemenea, decor austruit format din linH verticale de la inelul reliefat al gîtului spre bază. Pe fund decor
în cruce, lustruit. Dimensiuni: înăllţime 0,071 m, diametru 0,08 m. (fig. 9/IV; 45, M. 4/IV
~i pi. XXII, M. 4/IV).
V. La est de pachetul de oase se afla o strachină roşie cu rumerii rotunjiţi, fără gît.
Buza groasă, inelară. Fundul aviea un umbo pronunţat. Vasul nu a putut fi r·eoUJperat.
VI. La enremitatea de nord a g.r<>'Jl'ili s-au ·aflat dteva fragmente groase, probabil
de lu un alt vas mare. Vasul nu a putut f:i salva1.
VII. La 0,10 m VNV de pachetul de oase calcinate se aflau resturile „ofrandei de
carne". O mandibulă şi un femur de oaâ'e.
M. 5/1962. Groaip.a funerară coborn die sub haza nh·elu1ud de locuire din secolul
III e.n. şi perfora strntul Baden-Pecel, oprindu-se la 1.10 m adîndme în nisipul steril
<11 dunei. Con~urul gropii în pl1an ,era vag. Diaimetru mare, a:prox:imatliv 0,80 m.
I. Oase cakinate aflate grămadă, că'lre mijlocul gropii. Un C"anin de lapte arată că
inc::ineratul era un copil sub 7 arij.
TI. La 0,10 m SSE de oase se afila o fibulă fragmentară de fier, cu nod pe a.re, tip
Latene mijlociu. Piciorul rurpt din v.ech'i. Numărul spiTelor nu se rpot staibili; coairda s·e
află în f.ată. Fibul1a ·este 1mgrinlită diar pare rpe alocuri să rpăstreze urme de .t,reoer·e prin
foc. mmensiuni: 0,033 m lungime, (fig. 9, M. 5 b/11; 29, M. 5 b~H şi rpl. ViIII, M. 5 b/ill).
III. Lingă fibulă se aflau mai multe fragmente roşiatice care aparţineau unei stră
chini. Vasul nu a putut fd salvat.
M. 6/1962. Groapa funerară slab colorată. Surprinsă atit în profii! cit şi în grundris.
Adincirea gropii s-a făcut de sub baza niveilu~ui de locuire din secolul III e.n. şi pătrun
dea în nisipul steril pînă la 2,02 m. Forma gropii era ovală neregulrată. Di·ame1re:
(),92 X 1,30 m. (Hg. 10, ipl. ll/4).
I. O~e oalciruate în oan·tLHBlte mare ră.spîndită maâ în toată umplutura gropii. Pa.chelul mail COrllllpact de oase se aJ!la pe fundwl qropii, întl"e vasrel'e marii Vlll şi IX.
Obieot,ele de metaJ, vasele şi o·ase:Je de animal au fost grupate şi supr·apuse rcătre
centrul gropii deşi spatiu1 săpat era mari. încăpător.
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II. Intre 1,50 m-1,61 m s-au găsit două semitimpane de care atîrnau două bastoprinse în yerigi. Toate p1esele s.înt din fier şi -aparţin probarb:il unui coHer. D:.ametrele 1Hmpanelor: 0,22 m. Lungimea bastonaşelor 0,031 m. (fig. 10/Il; 34, M. 6/II, pl. XI,
M. 6/JI).
III. La 1,18 m adincime s-a găsit o mică fibulă de bronz cu arcul îngroşat şi pkiorul preYăzut cu o sferă cu polii alungiţi, Virful cozii este aproape lipit de arc, dar nu
prins. Capul fibulei este forma.t din şase sp:ire. Coarda este aşezată în fată. Dimensiuni:
0,03 m lungime. (fig. 10/III: 28, M. 6/lll, pL VII, M. G/lll).
In regiun~a de ENE a gropii, izolală de grupul de obiecle, s-a aflat un fragment de
brătară de bronz cu trei semiove, decorate cu proeminente pJastice în spirale.
Două
segmente fac parte din corpul brătăl'ii, al treiJ.ea aparţine piesei detaşabile şi păstrează
limba de fixare. Golurile semiovelor sînt umplute cu o masă întăr.Ltă. Urme nete de ardere. Diametrul fragmentului existent: 0,08 m. (fig. 10/IV; 31, M. 6/IV, pl. IX, M. 6/IV).
V. Un fragment dintr-o brăţară de bronz, tubulară, cu decor geometric în relief,
deforma·tă de ardere, a fosl găsH la baZia gropdii 1'a ·adîncLme de 2,05 m. {®g. 10/V, fig. 31,
M. 6/V, pl. IX, M. 6/V ).
In nivelul superior al gropii, între 1,60 m şi 1,89 m, se aflau vasele. O parte din
ele, din cauza tasării nisipului din umplutură gropii s-au deplasat din poziţia lor iniţială.
VI. Strachiină admcă, neagră, J"ăsturnată cu funidul în sus. Pînteoele vasului estie
arcuit şi plasat sub buză. Fundul perforat circular, intenţionat (Seelenloch7). Dimensiuni:
0,10 m înălţime, diametrul gurii 0,25 m. (fig. 10/VI; 41, M. 6/Vl, pi. XVIII, M. 6/Vl).
VII. V:is negru, bitronconic, cu pereţii arcuiţi, în formă de „carafău. Recipientul
este decorat pe git şi fo partea superioară a pîntecelui cu cîle un inel reliefat, circular.
Fu11dul vasului are un umho pronunţat. Dimensiuni: înălţime 0,17 m, diametrul pîntecelui 0,143 m. (fig. 10/VII; 40, M. 6/VII, pl. XVII, M. 6/VII).
VIII-IX. Spre centrul gropii, s-au descoperit două vase de mari dimensiuni, ambelP negre la culoare. Vasele aveau o formă bitroncorrică, cu gîtul îngust, cilindric, decorat cu inele reliefate. Nu s-au 1putut sahna decît cîtevia fragmente din vase.
X. Lipită de unul din vasele mari, se află o strachină cenuşie, cu umerii bombaţi
şi buza inelară. Vasul are fundul uşor concav. Dimensiuni: înăHirne 0,075 m, d:ametrul
gurii 0,21 m. (fig. 10/X, 41, M. 6/X, pl. XVIII, M. 6/X).
XI. Intre strachină şi vasul mare amintit, s-a găsit o cană mică, cenuşie, cu prof.ii
bitronconic şi gît alungit. Toarta puţin înăltată. Sub o linie adîncită dintre pîntece si
gîit, se află un decor format dintr-o ghi.r1landă în zig-zag de cerculeţe adîncite. Dtmen·
siuni: înălţimea 0,055 m, diametrul gurii 0,062 m. (fig. 10/Xl: 45, M. 6/XI, pl. XXII,
M. 6/XI).
XII. In apropiere de cănita amintită s-a găsit „ofranda de carne''. Oase de porc -;;i
pasăre, aşezate la un loc.
na~e

M. 9/1964. Groapa oval-alungită, orientată NNV-SSE, adîncilă în nisipul dunei. Dimensiuni: 0,60 x 1,25 m. Compl1exul funerar Ziace rpe fundu1 gropii l:a ,a,dîno:me d!e 1,05 m.
Mormîntul a fost descoperit în zona unde duna era parţial rasă. In cuprinsuil gropii, la
extremitatea sa de SSE, s-a descoperit o ~trachină (XIV) cu 0,70 m mai sus decît restul
complexului. De la nivelul acestui vas şi pînă la baza gropii, umplutura gropii a căpătat
treptat o culoare mai int·ens cenuşie. (f,ig, 11; pl. n/5---6).
I. Spre latura de SSV a gropii se aflau oasele calcinate, aşezate într-un pachet compact. Cîteva oase, amestecate cu cenuşă, se aflau însă şi către centrll'l gropii. In această
parte oasele erau mai rare.
II. La limita de est a rnprafeţei cu oase, ceva mai sus decît acestea, s-a găsii! o fibulă d~ bronz cu piciorul prins de arc. Piciorul fibulei este împodobit cu o sferă turtită,
decorată rn şantuiri obl:ce. Capul fibulei este format din patru spire, coarda aşezată în
fată. Dimensiuni: lungime 0,08 m. (fig. 11/II; 29, M. 9/11 şi ip!. VIII, M. 9/Ll).
III. In apropierea fibulei se afla lama unui cuţit de fier, cu minerul rupt. Pe ambelo
fete ~le lamei s-au amprentat resturile unei ţesături din două fire. Dimensiunile cu~i-tului:
lungime 0,16 m. (fig 12/III; 36, M. 9/III; pl. XIV, M. 9/III).
https://biblioteca-digitala.ro
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IV, ·Lipită dre lama cutitululi se arfl.a o cute de gresii·e par.a'.eLipiJpedioă, negăurHd..
Amprentele tesărturii se recunosc şi pe lilla din .fetele cutei. DimensiUJli: lungime 0,99
111. (fig. 36, M. 9/IV).
V. La marginea de SSV a gropii, în partea deasupra pachetului de oase, s-a găsit
0 sabie de fier cu teacă, tip Latene C. Minerul cu tije lungă, sectune pătrată şi terminat cu un buton-Hoa•re, era îndreptat spre SSE, virlul săbiei către NNV. Dimensiuni:
lungime 0,840 m, lătimea săbiei la gura tecii 0,064 m. Teaca săbi·ei este ?Jrost păstrată
şi atacată de .rugină. La virful itecti se observă, sudată de rugină, buterol•a. Marginile
acesteia se ridLc:ă în su.s pe teacă şi se unesc intr-o bară transversală reliefată. In pai
tea de sus, teaca are un vrofil campaniform ca şi buza săbiei. Sub aceasta, pe fata car'
cn văzută, se afrlă un buton mar·e, deccrativ. Cealaltă fală a ·tecii, aceea dinspre corp
este prevăzută cu o ureche scundă şi lată pentru prinderea lanţurilor ce se ataşau la
centură. Obişnuiţii butoni laterali ai urechei, '1ipsesc. (fig. 13, M. 91V; pl. XIII, M. 9/V
a-b).
Lmturile s-au găsit ataşate chiar la locurHe lor. Piesa mai lungă era în partea sa
„upe:rioară, ·aJPropi·ată de urechiuşă, In
timp ce e:xitremitatea inferioară se încovoia,
alipindu-se de ceailaită parte a teoili. I.Janţul mari. mic era alătmat ureiohiuşii, făra a f1i
fixd!t şi aLirna î·n jos die p1a.rtea opusă lantiului mare.
Ambele lanţuri sfot 1ucrate din sîrme groase de fier, ·răsucite, bătute şi aplatizate
cu ciocanuL Capeite'le lanţurilor se termină cu oheutori inelare pentru fixare (în a1ară
de extremitatea inferioară a lanţului lung, care este rupt din vechi). Dirmensiuni: lungimea piesei mari 0,34 m, lungimea lanţului mic 0,18 m. (fig. 13, M. 9/V b-c, pl. XIJI,
VI. In apropierea minerului săbie·i, în continuare spre SSE, s-.a găsit un vîrf de sulită din fier, foarte oxidat, în formă de frunză de salcie, străbătuiă de o nervură mediană, reliefată. Manşonul de înmănuşare tubular, conic, păstrează resturi purtrezite de lemn
de la vergeaua suliţei. Dimensiuni: lungime 0,25 m, Jăţime 0,05 m. (fig. 12/VI, pl. XIV,
M. 9.IVI).
VII. In p 1<Htea opusă a gropii, sprre ENE, s-a găsit partea meta.'.ică ·a 11.llllUi umbo de
scut, în formă de bandă profilată, cu capetele în unghi escutit. La ambele capete se mai
păstrează niturile care pătrundeau în discul de lemn al scutui!ui. Dimensiuni: lungime
0,173 m, lătime O045 m. (fig. 12/VII, pi. XIV, M. 91VII).
VII b. Lingă umbo-ul de scut se afla un cîrrlig de <:ingă.toare din fier, foarte oxidat. D~menSiiurui: lunif.me 0,13 m. (fig. 12/VII b).
VaJsele de ofrandă în număr d:e şa&e, erau parte înşiruHe dre-a lungu'. să:biiei, pe la·tura de VNV a gropii (VLII-X), part·e aşezate 51pr.e mijlocu[ groip:ii (XJ-Xm).
VIII. Către minerul săbiei se afla un castron, roşcal gălbui, cu pereţii arcuiti, cu
gîtul cilindric, înalt. Buza inela!I'ă, proeminentă. Fundul cu umbo pronunţat. Dimens;uni~
înălţime 0.16 m, diametrwl gurii 0,19 m. (f1ig. 11/Vlll; 43, M. 9,/VIII; pL XX, M. 9/VIII).
IX.--X. Două vase mari, bi.tronconice, cenuşii. cu inele ,reliefate ·la baza gîtului.
Unul din acestea a fost partial salvat. Vasul are pereţii bombaţi, gîlul subtire, înalt. Hu·
za răsfrînlă mare. Pe umăr, între două inele reliefate subţiri se află două benzi de·CO·
rate cu baslonaşe adîncit·e şi ,Justruite, oblice, aşezate în sens contrar. Vasul are o culoare cenuşie. (fig, 11/IX; 39, M. 9/.IX şi pl. XVI, M. 9/IX). ·
XI. Alipit de vasul XI, se afla un alt castron, bitronconic, roşcat, cu buza inelară
teşili1. Fundul are un umbo pronuntal. Dimensiuni arproximalive: 0,12 m, înălţime 0,102
diametrul gurii. (fig. 11/XI; 44, M. 9/XI şi pl. XX!I, M. 9.XI).
XII. Pe gura castnmulu~ menţionat se sprr·ij1inea co·aj·a un.ui polonJic de .mer (vias de
turnat metalul). Cupa polonicului era îndreptată spre ESE. Pe fund umbo. Dimensiuni:
lnăltimP 0,10, diametrul gurii 0,22. (fig. 11/XII).
XIII. ln apropicerea fibulcl dre ibironz, a outitului şi cut.ai, s-a mai găsit o slr•achină,
ne 1 agră, cu buza inelară. Vasul nu a .puitul Ii recuperat.
X~V. O ailtă strachină rroşiatică, cu buza inelară, complet distrusă, se afla cu 0,70 :::=
mai su> în groapă decît resrtul compexulul funer-ar. Dimensiuni luate pe loc: 0,09 m, înă·J
time, di:tmPtml gurii 0,21 m.
M. 10/1964. Groapa funerară nu s-a putut preciza. La adîncime de 1,25 m în nisip
steril ·s-a descoperit comple:iml !funerar, format din oas·e arse şi t·rei vasie de ofrandă.
(fig. 18 M. 10 şi ip!. HI. 11).
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aşezate grupat pe pămînt.
II. La oîtiva cm est de acestea, se afila o strachină de culoare neagră, cu buza în·
groşattl. In interiorul vasului s-au găsit cîteva oase arse. Strachina nu a putut fi recu-

I. Oase calcinate, nu prea numeroase,

perată.

lll. La est de restUJ1iie de i111ai:neria1tie se aJla un castron negru, bitronconk, cu gîtul scund. Vasul nu a putuit fi r..:>cuperat.
IV. La NNV de pachetul de oase, se găsea un alt castron, castaniu, bilronconk, cu
gîtul înalt şi prag reiJiefat pe pintece. Fundul concav. Dimensiuni: înăl\ime 0,09 m, diametrul gurii 0,102 m. (fig. 18, M. 10/IV; 43, M. 10/IV, pi. XX, M 10/IV).
M. 11/1964. Groapa ovală, slab colorată, surprinsă imediat deasupra complexului,
ld 0,85 m adîncim.e. Baza gropii la 1,07 m. Diametrele 0,85xl,OO m. (fig. 14, pi. III/2).
I. Pachet de oase calcina·te, destul de numeroase, aşezate spre limita de NNV a
gropii.
11. La est de paohetul de oase se afla, trecwtă prin foc, o fibulă de fi,er, tiJp Latene
mijlociu, cu nodozităţi (?). Piesa este foarte rău conservată. Dimensiuni aproximative:
0,18 m, lungime. (fig. 14/11; 30, M. 11/11, pi. Ill/4).
III. Sub fibula de fier s-a mai găsit o altă fibulă, dar de bronz. Obiectul este ar'>.
Piciorul este distrus. Capul !fd!bu~ei es~e forma.t din patru spdre cu coarda în fală.
DimPnsiuni: 0,86 m lungime. (fig. 14/III; 29, M. 11/III, pL VIII, M. 11/III).
IV. La un loc cu ~i:bu1'e1'e s..iau găsl't cîteva fragmentie cliintr-un colrier de bl!'onz
format din tiiblite rectangulare, decorate cu cerculeţe adincite. Extremită\ile laterale a~e
tăblite.Jor, prevăzute cu m11nşoane tubulare înlănţuie cite o verigă de care se prind alle
p1ăci similare, dar şi cite un baistonaş-pandativ-, terminait cu un călcîi aipl<!itizat.
Bn~tonaşele sînt decorate pe mijlocul lor cu aceleaşi cerculete inciziile. Toate piesele
colierului sînit arsie. D~mensiuni: 0,053 x 0,022 m, d!·ametirele plăciJor cu manşoane: 0,021
ill, diame•trul verigilor 0,043 m, lungimea bastonaşelor. (fig. 14/IV, 34, M. 11/IV, pi. XI,
M. ll)V).
V. ln zona de oa:se s-a mai aflat o Hbu:ă de bronz a[1să, ·cu pdciorul prevăzut cu o
mică sferă aplatizată. Vîrful cozii nu se lipeşte de arc. Capul fibulei este format din patru spire, coarda este aşezată în faţă. Dimensiuni: lungi1mea 0,038 m. (fig. 14/V; 23,
M. 11/VI.
VI. lmpreună cu exemplarul mentionat se mai afla o altă fibulă de bronz de asemenea trecută prin foc. Pkiorul fibulei este prevăzut cu un disc. Virful cozii este prins
de arc. Dimensiuni: lungime 0,034 m. (fig. 14/VI; 28, M. 11/Vl).
Mijlocul şi latura de ESE a gropii era ocupată de vasele de ofr.andă şi de oase de
animale.
VII. Vas de dimensiuni mari, cu pere\ii arcuiţi, Recipientul era ccmplet măcinat.
VIII. Stra:ohilllă neagră cu pere\ii arcuiţi, fără gî.t, cu buza îngroş·ată, teşită şi
răsfrîntă. Fundul uşor concav. Dimensiuni: înăltime 0,12 m, diametrnl gurii 0,24 m. (fig.
14/VIII; 42, M. 11/VIII, ~·XIX, M. 11/VIII).
IX. Alăturat strachinei se afla un castron, cenuşiu gălbui. Vasul nu a putut fi salvat.
.
X. La ESE de castron, s-a găsit o cănită roşie, bitronconică, cu fundul înălţat pe
JDC!I. Toarta şi gura rnpită din vechi, Dimensiuni: 0,09 m, înă.JtLme. (fig. 14/X; 45,
M.
11/X, pi. XXIJ, M. 11/X).
XI. „Ofranda de carne, un maxilar şi cîteva coaste de porc, era depusă în partea
de vest a gropii.
1

M. 12/1964. Groapa funerară aproximativ de formă rectangulară (coltul de est teşit
oblic). Dimensiuni: 1,00 m, 0,90 m. Aclindmc 1.16 m. (fig. 15; ·pi. III/3,5).
'
1. Lu marginea de vest a gropii, s-a găsit grămadă o cant!tate mare de oase calci·
nate. O lent.i:lă de cenuşă, groasă de aproape un cm, se întindea peste toată lungimea O::c.
npus a gropu.
_ II. _ln această suprafată de cenuşă, s-a găsit chiar la marginea gropii o sabie de fier
bagată m teacă sa. Minerul săbiei, term:nat cu un buton, cu sectiune palrată, era îndreptat spr~ nord, iar virful acesteia către sud. In apropiere de vîrf, dar deplasată pe:
latura sa stmgă, se afla buterola în formă de V a tecii.
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VLAD ZIRRA

Partea de sus a săbiei, sub miner, are un profi!l de clopot, formă care o împrumută
gura tecii. T.eaoa în oea mai mar,e parte debeJ1i01rată, est,e gravată ipe fo~a care era pr,ivită, sub gură, cu cercuri, S-uri sillllple, afrontate şi triscele. Pe partea opusă, de asemenea sub gura tecii, se află urechiuşa lată şi mică, însoţită de doi butoni la.terali, pentru
prinderea lanţurilor de fixare. Dimensiuni: lungime 0,82 m, lăţime la gura tecii 0,006 m.
(fig. 13, M. 12,'II, pi. XIII a-b).
lll. Ln arpropiere de pachetul de oase, spire nord, s-a .găs-it o fibulă d!e fier, tii1p Latene mijlociu, în mare parte distrusă de foc şi de rugină. Se poate recunoaşte la cap pozitia corzii care se afla aşezată în spate~e spirelor. Dilinens'.uni aproximative: lungime
0,13 m. (fig. 15/III, 30, M. 12ilU).
IV. Spre partea opusă a gropii, spre est, într-o zonă de cenuşă subţire, s-a găsit un
.cui de fier cu floare mare. Dimensiuni: lungime 0,05 m.
In coltul de NNE a gropii se găseau două vase de ofrandă. Ambele recipiente erau
foarte prost păstrate.
V. Vas mare cu peretii arcuiţi, gHul cilindric. Culoare neagră.
Vl. Strachină cu buză inelară, îngroşată, culoare cenuşu::.
VII. Io part,ea de ESE a gropii se afla „ofranda de carne'', citeva oase şi un maxi'.ar de porc.
şl

M. 13/1964. Groapa funerară a fost săpată în stratele de nisip stertl a dunei. Oasel@
arse, obiecte!~ de inventar, ofrandele, erau aşezate pe fundU!l gropii la 1,55 m adîncime,
în afară de vasul VII care se afla în cuprinsul gropii, la adîncime de 1,30 m. (fig. 16;
pl. III/6.
I. Grămadă de oase ars~. re!ativ mică, aşezată la mijloc între vasele de ofrandă.
ll. Foarte apropiată de vase se afla o fibulă fragmentară de fier. Piciorul avGJ spre
capătul său o sferă neregulată, amplificată de rugină. Nu se poate preciza dacă vîrful
său se prindea de arc. Dimensiuni: 0,086 m. (fig. 16/II, fig. 29, M. 13/II).
III. la 0,50 m mai la NNV de p2chetul de oase s-a găsit o a doua fibulă de fier,
tip Latene mi,j'looi:u, fmgmenl.ară. Numărul s.plirefor die •l1a cap nu iSe pot rp;rediza. CD'ard:i.
este aşr-z.ată în faţă. Dimensiuni aproximative: 1,13 m. (fig. 16/III; fig. 30, M. 13/Ill).
IV. La nord de resturile de incineraţie, S<> c>f!a un V'iS ma.re, bitronconic, complet
distrus de umezeală.
V. Alăturat acestuia, se afla o strarhină bit.ronconică ,roşu-gălbuie, cu buza teşită
şi răsfrinotă şi fundul plat. Dimensiuni: înăltime 0,092 m, diametrul gurii 0,20 m. (fig. 16/V
şi fig. 42, M. 13/V).
VI. la sud de strachină, dar imediat în a·propiere se a.flă un castron negru, cu pereţii si gîtul arcuit. Slab prag pe pîn1ece. Buza teşită şi puţin răsfrîntă. Fundul vasului
este uşor concav. Dimensiuni: înă~time 0,18 m. (fig. 16/VI; 43, M. J3NI, pi. XX,
M. 13/VI).
VII. Vas-cană cu pereţii aircuiti. gHul prelung conic. Fundul pilat. Buza şi p•a.rtea
superioară itorţii rupte din vechi. Decor de caneluiri verticaile 1pe ipîntece. Gana es1e Iucratit cu mina. Aspect hallstattian întîll'ziat. Culoare castanie. Dimensiuni: înălţime 0,13
m, diametrul gurii 0,10 m. (fig. 16/VII, fig. 46, M. 13/VII, 1pl. XXIII, M. 13NII).

M. 14/1964. Groapa funerară s-.a putut urmări cum cobora de sub baza nivelului se·
colului I11 e.n., perfora stratul Baden-Pecell şi se adîncea în nisipul stertl al dunei p,înă la
adîncime de 1,90 m. Conturul gropii în plan nu a putut fi determinat. (fig. 17, pi. III/7
şi IV/1 ).
I. Oase calcinate um.aine, IJ'ăspîndite şi destul de putine.
II .. La \iSV de oase se afla !!n cuţit de lovit din fier. Vîrful şl capătul mîneru11}l
rupte dm vechi. Dimensiuni: 0,32 m, lungime. (fig. 17, M. 14/II; 36, M. 14/II).
III. La est de oase s-a găsit -0 strachină neagră cu buza inelară. Vasul nu a pulut ft·
salvat.
IV-V. La nord de oase, aşezate unul lingă a1ul1Uil se ·aflau două vaise mari, unul.
m·qru, aHul roşiatic„ complet măcinate de umezeală.
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VI. La vest de cele două vase mari s-a găsit un castron negru cu buza inelară, înmult deteriorat. (fig. 17, M. 14/VI).
VII. In inte-riorul castronului. aşezată cu gura in jos s-a găsit o căn:tă bitronconică,
·CU gitul înalt şi toarta putin supraînăJtată. D~ adîncit pe pintece, în ghir1!.andă de arcade concellltrice. Crestături paralele, orizontale pe toartă. Dimensiuni: inăltime 0, 13 m.
{fig. 17, M. 14/VII; 45, M. 14/VII, pi. XXII, M. 14/Vll).
VIII. In apropierea vasului V, se aflau oileva oase de ;::orc.
groşată,

M. 151'1!164. Groapa funerară sliab colorată,
c:rcular-ovală,
cu dimensiunile
·0,82 x 0,96 m. Adincdme 1,80 m. (:fiig. 18 şi pi. IV/2).
I. P.ach~t izolat de oase în reg1~unea de v;est a gropiJi. Cenuşe c.~v·a maJi a•bund~ntci
in jurul oaselor dar şi împrăştiată aproape în tot cuprinsul qropii.
H. la 1.10 m de oase se afla o fibulă de bronz, latene mijlociu, cu patru spire la
cap şi coarda .petrecută cruciş după arc. Pic:orul est.e fale-tal şi decorat cu carculete incizate pină la k>cul unde vîrful său se prinde pe arc. Arcul este şi el decorat cu mici
.umflături, între bucşa de prindere a cozii şi spirale•le capului. Dimensiuni: lungime 0,098
Dl. (fig. 18, M. 15/II; 29. M. 15/11, ipl. vm. M. 15/ll).
Mijlocul gropii ern ocupat de vasele de ofrandei. TGate erau distruse din cauza
umezelii.
Iii. In partea de nord a gropii se afla o str.Khină neagră, buza ingroşală, inelar.I.
Fundul plat.
IV. In mijlocul gropii se a.fla un castron bitronconic cu prag accentuat pe pîntece
şi două J:•ni<i para·le!e indi7late sulb buză.
V-VI. Spre .Jatura de sud a gropii se aflau alipite două vase mari, cu gitul cilindric, unul nPgru, altul roşu. Formele lor nu s-au pu·tut stabili.
VII. In partea de răsărit a gropii era depll.5ă „ofranda de carneM: oase de porc arli·Culate si un colt de mistret.
M. 16/1964. Groapă rectangulară cu colturile rotunji·te, orientată VNV~ESE, adînîn strntul Baden-Pecel, la adincime de 1,2 m. Dimensiuni: 0,68xl.04 m. (fig. 19,
pi. 8, IV/3).
I. Pachet de Oilse oalcina•te depu~e în partea de NNV a gropii.
II. Imediat în apropiere se af.la un vas fragmenta.r roşu, pronuntat bitronconlc, in
formă de „carafă". Umbo pe fund. Dimens~uni: 0,18 înăltime, diametrul pîntecelui 0,147
m. (fig. 19'Il; 40, M. 16/ll).
lll. C"ălr.e •Oenit·ru·l grop:ii se a.fla un ea.st.ron în parte di.stnll5, gallbien-c·enuş.:u, cu
umbo pe fund. Dimens:uni ap.roximative: 0,15 m înăltime, dicmietrul pîntecelui 0,25 m.
~fig. 19/Ill; 44, M. 16.'III).
IV. Al treile:i vas, răsturnat spre est. pe axul longitudinal a'l gropii, are o formă
do „ca.rafă" cu pereţii rotunjiti. Inele n•lief•ate, aplicate pe glÎ•t şi partea s-uiperioară a
pîntece:ui. Umbo pe fund. Dimensiuni: 0,26 m înăltime, diame.trul gurii 0,13 m. (fig.
19/IV; 40, M. 16/IV; pi. XVII, M. 16 lV).
·cită

M. 19/1964. Groapă oval-triunghiulară, neregulată, săpată în n:sipu\ steril al dunei.
Adîncime 2,20 m. Orientar·e NNE-SSV. Dimen5iu.ni max.ime 1,15 x 0,75 m. (~-ig. 20; pi.
IV/4-6).
I. Pachet compact de oase arse, aşezate în par·lea de vest a gropii. Cenuşe şi rare
-oase calcinate exilinse pe mai mult de 2/3 din suprafata gropii.
II. Amestecat cu oasele arse, s-a găsit un fragment probabil dintr-o fibulă de Uer
arsă cu nodozităţi pe arc. Sohemă Latene mij.lociu (fig. 20/11).
Lingă grămada de oase, spre vest, s-au găsit alăturate, doull fi.bule mici d2 bronz.
Ul. Un ex~mplar ·a:re p·!dorul pr1e" ăzut cu un d:tsc; virfuil său este pnirus cLe arc, i·dr
<:apui fo:mat d.:n pa1'.·ru spitre are c -·a•rda aşezată în f.a•tă. •llimensiund: 0,037 m lungJm~
~fig. 20/III; 28, M. 19/III, pi. VII, M. 19/111).
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IV. ce;ăJalt exemplar similar cu primul, are bucşa care prinde arcul decorată cu
linii crestate, oblice. Dimensiuni: 0,047 m. (fig. 20/IV; 28, M. 19/IV, pl. VII, M. 19/IV).
V-V b. La vest de resturiJ.e de indneratie, la cîtirva cm distantă, s-au qăsi't fragmcnle dintr-o centură de fier mginită, lucrat din inele înlăntuite în cruce (fig. 20/V,
35, M. 19/V).
Alte fragmente, poate din acelaşi lant, s-au af.lat intre cele d'Ouă vase de ofrandă.
VI-VII. La 0,10 m de ;pachetul de oase, spre esl, s-au descoperit suprapuse, lîngă
doua oaiS'e lun•gii de pruc, două. brătă'Tli de bronz cu paLru siem!iove. Ambele exerrup.lare au
.oi te o semisferă detiaŞ>aibr:ilă, preivăzută cu balama şi Jimbă de fi:irare. Brătăr1ile nu sin t <k~
lOrate. Di.ame'.·rc: VrI=0,133x0,136 m; Vil=0,133x0,141 m (fri-g. 20VI-VJil; fig 33, M.
19/Vl-VII, pi. X, M. 19/VII).
VIII. La c:-xtrernit'!tea de SV a gropii se afla un vas mare, probabil bitronconic, complet distrus.
IX. Către mijlocul gropii se afla un al doilea vas, un castron roş închis. Şi acest
vas e.ra complet măcinat de umezeală.
X. In regiunea opusă pachetului de oa-se cil'lcinate şi în afa.ra zonei de cenuşe, s-au
găsit oase arHculate de porc: maxilare, coaste şi două oase lungi. La un loc cu acestea
s-a aflat şi un maxilar de ciine.
M. 20/1964. Groapă oval-alungită, foarte slab colorată, adincită în nisipul steril al
dunei, la adîncime de 1,60 m. Or·!·entare ENE-VSV. Dimensiuni: 1.15 x 0,82 m (fig. 17;
pi. V/1).
I. Grămada de oase calcinate, depuse la extrem.italea de ENE a gropii. La circa
0.40 m s.url de oase er·au aşezatf' a1lăturat, voasele de ofrandă.
II. Strachină roşie cu buza îngroşată şi teşită. Vasul nu a putut fi salvat.
III. V·as mare, bitronconic, negru, cu gîtul înalt conic, deteriorat aproape complet.
I\'. Cas.lron cu pereţii şi gîtul arcuit galben-cenuşiu, buza răsfrîntă, fundul plat.
Dimensi·uni: 0,13 m înăltime, diametrul gurii 0,14 m (fig. 17, M. 20/IV: 43, M. 20/IV; pi.
XX, M. 20/IV).

M. 28/1964. Descoperit întîmplător de tărani după campania de săpături 1964. Re·
cupera·t partial de către muzeograful I. Neme·th, de la Muzeul Baia Mare.
Groapa funerară n-a fost precizată. Adindmea 0,60 m, adîncită in stratele de nisip
steril.
I. Mică grămadă de oase arse, aşezate pe sol.
II. Printre oase s-au afl.a•t cîteva fragmente dintr-un lant, lucrat din inele duble de
s.îrmă din bronz şi prinse în cruce. T·rei verigi ovale, mari, cu sectiuni biconvexe, erau
prinse de l·ant. PliesieJ.e care probabliI au apartinut unu'i l·ant d·e cent1U.ră, s.înt deformate
de foc. Dimensiuni: diarnetre~e verigilor: 0,033-0,035 m, lungimea fragmentelor de Iant
0,35 m (•f'ig. 21 IJI; 34, M. 28/.JI, pi. ~I, M. 28/H).
III. Tot în 'Pachetul de oase s-a mai găsit o brătară fragmentară şi torsionată de
foc, din stidă ·alb.::istră. La exterior, brătara este decorată cu butonaşi in relief, aşezati
pe trei rînduri. Dimensiuni: grosime 0,013 m (fig. 21/111; 33, M. 28/lll, pi. X, M. 28'III).
IV. Jn afara pachetului de oase, Jîngă brătara de sticlă S· a aflat o lamă de cutit din
fier, curb, prinsă într-o teacă de os cu două nituri de fier. Cutilul are urme de trece'"'
prin foc. Dimensiuni: lungime 0,097 (fig. 21/IV; 36, M. 28/IV, pi. XIV, M. 28/IV).
V. La 0,30 m nord de pachetul de oase, s-a găsit o cană mică roşie cu g·itul şi toarta
ruptă din vechi. Vasul are un profil bitronconic. Inel şi umbo accent1111t pe fund. Decor
de cerculete formate din incizii radiale, aşezate în zona de trecere de ·la gît la pîntece.
O slabă incizie circul•ară, însoţeşte decorul principat Dimensiuni: înălţime 0,11 m, diametrul pintecelui 0,134 m (f'ig. 21/V: 45, M. 28N, pi. XXII, M. 28./V).
VI. Alăturat cănitei se afla un vas cu 'Peretii aircuiti, deformat, castaniu. Trei lini\
paralele, or:zonta:le, adîncite în partea superioară a pîntecelui. Dimensiuni: înăltime
0.245 m, diametru.I ip'i.nteceilui 0,22 m (fig. 21/VI; 40, M. 28/VI. pi, XVU. M. 28/Vl).
VII-VIII. La 0,40 m est de resturile de incineraţie se ma.j a.fiau două va.se complet măcinate de umezeală. S-a rputut rcunoaşte forma unei slrăchini cenuşii şi în castron galben-cărămiziu.
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M. 29/1965, Groapa slab conturată, adincită. în stratele de nisip a dunei. Adincirn2
1,35 rn (fig. 21, pl. V/2).
I. Pe fundul gropii in partea de NNV a acesteia se afl~u amestecate cu cenuşe, oase
arse, nu prea numeroase.
II. Intre oase s-a gilsit un bastona.ş cu sernitimpan prins de un inel de fier. Dirnenc;iuni: lungimea bastonaşului 0,033 m, diametrul timpanului 0.086 m (fig. 21. M. 29 II.
'34, M. 29/11, pl. XI. M. 29/u).
La circa 0,30 m spre sud se înşiruia de la ENE sprE> \"S\", ofranda funerară, formată din două vase şi oase de porc.
III. Vas mare, formă bitronconică, detericrat în cea mai mare parte.
IV. Str.achină adîncă, roşie, cu buza inelar teşită. Vasul nu s-a putut saka.
V. Lipită de buza exterioară a străchinii, s-a aflat o fibulă de bronz cu capul format din şase spire, coarda aşezată în fată. Piciorul este prevăzut cu două sfere inegale
aplatizate, dintre care cea mai mică reprezintă şi vîrful cozii. Acesta nu se prinde de
arc. D'.mensiuni: 0,036 m (fig. 21/V; 28, M. 29/V, pi. VIL M. 29/V).
Vl. Sub pî.nteoele aceluiaşi vers, spre sud, s-a găsit o altă fibu'.ă de bronz, la fel cu
prima. Li.pseşt1e acul şi trei spire de ·la cap. Dimensiuni: lungime 0,03-l m (fig. 21/VI; 28,
M. 29/Vl, pl. VlI, M. 29/VI).
VII. La 0,20 m vest de strachină se afla „ofranda de carne": oase articulate de la
o pulpă de porc.
M. 33/1965. Groapă funerară adincită în stratul de nisip cenuşos, saturat de fragmente ceramice şi oase de an'.male, Baden-Pecel. Forma gropii nu a putut fi precizată.
Adîncime3. mormîntului 1,07 m (fig. 22: pl. V. 3~.
I. Grămăjioară de oase calcinate într-o m'.că adîncitură.
II. In!re oase s-a găsit o fibulă de fier, tip Latene mijlociu, cu arcul .at•acat mult de
Tugină. Capul fibulei este format din patru spire, coarda în fată. Dimensiuni: lungime
0,019 m (fig. 22, M. 33/11; 29, M. 33/II).
M. 34/1965. Groapa funerară nepredzată. Complexul funNar est"' adîncit în nisip
1.a adîncime de 1,30---1,50 rn. M. 34 se află imediat în apropierea M. 33, aşezat la VNV
de acesta (fig. 22; pl. V/3, 5).
I. Grămadă compactă de oase calcinate. In partea de est a oaselor se aflau cîtevil
bucăti de cărbune de lemn, esentă slabă.
II. Printre oase se afl.a o fibulă de bronz, cu uşoare urme de ardere. Fibula tip Latene mijlociu, are piciorul decorat cu două proeminenţe l.ater·aile conice şi linii inciZi!te, paralele pînă la Jocul unde vîrful cozii se prinde de arc. Dimensiuni: 0,053 m
·(tig. 22, M. 34/11: 29, M. 34.'II).
III. Imediat în apropierea oaselor, la ESE, de ace~tea, erou a5ezate două vase sp3rte din vechi.
III. Unul din vase era o strachină cenuşiu-gălbuie cu buza inelară, teşită înspre in1erior şi umbo pe fund. Decor de benzi mate, p.'lralele, orizontale, pe suprafaţa vasului.
rnmensiuni: înăltime 0,11 rn, diawetrul gurii 0,26 m (fig. 22. M, 34/III; 41. M. 34/III).
IV. Al doilea vas era un ca:stron, castaniu-negru, foarte prost conservat. La 0,30 m
VNV- de c:omplexul indicat, se aflau depuse în groapă cu 0,20 m mai sus, alte patru vase.
V. Strachină adîncă cu pîntecele foarte arcuit, buza inelară, teşită spre interior.
Umbo pe fund. Culoare cenuşie. Dimensiuni: înăltime 0,075 m, d'.ametrul pîntecelui 0,195
m (fig. 22, M. 34/V; 41, M. 34/V, pi. XVlII, M. 34/V).
VI. Vac; mare bitronconic, ne9'ru-cenuşiu. Inele reliefa.te sub buză şi la baza gîtu'Iui. Dimensiuni: înălţime 0,295 m, d'.amet.rul guru 0,168 m (f:g. 22,'VI, 39, M. 34NI, pi.
XVI, M. 34/VI).
VII. Vas bitronconic cenuşiu. Inele relie~ate sub buză şi în partea superioară a oinlecelui. Partea inferioară a vasului lipsă. D'.mensiuni: înăltime 0,125 m, d'.ametrul pin11,.
·celui 0,12 m lfig. 22, M. 34/VII; 39, M. 34/VII, pl. XVII, M. 34,'VII).
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VIII. Cănită crnuşie-neagră, bitro.nconică: T~nrtă în _b3.nd_ă, supr~înăltată. Ine~ îna~t
la fund. La punctul de trecere dintre pm~ece ş1 g1t, s~. afla un me~ reliefat, decorat1~. Dimensiuni: înăHimea cu toartă 0,13 m, diametrul guru 0,086 m (fig. 22, M. 34/VIII. 45,
M. 34/VIII. pl. XXII, M. 34/Vlll).
M. 36/1965. Groapa adîncită în nisipul steril, contur neprecizat. Adîncimea 0,60 m
(fig. 23, pi. V/4).
I. Pachet mic de oase arse, amestecate cu cenuşă de oase, dar şi de lemn.
11. Printre oase s-a găsit o fibulă de bronz fragmentară, din care se mai păstrează
rnarda şi tr~i spire ale capului, precum şi acul de fixare. Dimensiuni: lungime 0,028 m
·(f'ig. 23, II, 28, M. 36/II).
III. Tot în p:i.chetul de oase se afl.au două fragmente arse dintr-un lant format din
.mici v'!rigi de bronz turtite. Dimensiuni: 0,032 şi 0,026 m (fig. 23/lll; 34, M. 36/111).
IV. la 0,30 m vest de oas•! se afla o strachină fragmentară neagră. Profil în S cu
huza inelară teşită, fals inel pe fund. Benzi alternate, orizor:.tale, mate şi lustruite pe pîn·tece. Dimrnsiuni: înăltimea 0,10 m, diametrul gurii 0,27 m (fig. 23/IV, 41, M. 36 1IV, pi.
XVIII, M. 36/IV).
V. Aproape alipit de strachină se afla un vas mare roşu, bitronconic, cu peretii ar·cuiti, fundul putin concav. Mănunchi de linii subtiri adîncite, în partea superioară a
pîntecelui Dimensiuni: înălţime 0.24 m, dLametrul pîntecelui 0,34 m (fig. 23/V; 39,
M. 36/V, XVI, M. 36N).
VI. In strachina IV s-a găsit un maxilar de porc.

MORMINTE CELTICE DE INCINERATIE ÎN URNĂ.
(Caractere generale)
Numărul

mormintelor este restrins: M. 21, 25, 31, 37. Cum s-a mai spus
în urnă s-au descoperit exclusiv în regiunea mai înaltă a dunei.
se limiteze la o anumită zonă. Mormintele sînt săpate de sub
baza nivelului din veacul al III-lea e.n. şi perforează sau se opresc în nivelul
Baden-Pecel. O situaţie mai clară în acest sens o are M. 25. Adîncimile mormintelor sînt felurite. M. 23 si M. 25 nu depăşes~ 0,70 m, dar M. 31 ajunge
la 1,05 m, iar M. 37 atinge adîncimea neobişnuită de 2,05 m.
Conturul gropilor nu este bine precizat, în afară de acela al M. 31, care
avea o suprafaţă destul de mare pentru un mormînt de incineraţie
(0-30 x 0,50 m). In general urnele au fost găsite deplasate din poziţiile lor ini·ţiJle. Toate se aflau răsturnate pe o parte şi chiar întoarse cu fundul în sus.
Faptul poate fi explicat nu numai din cauză că gropile erau mai mari decît
strictul necesar, dar şi că pereţii de nisip ai gropilor nu erau cu nimic protejati.
·vasele urne nu erau acoperite (în afară de M. 37), de aceea inventarul
lor şi aşa foarte restrîns, nu totdeauna poate fi considerat ca sigur aparţi
nînd mormintelor. In special este cazul M. 25, unde un fragment de brăţară
şi o limbă de curea, ambele de bronz, au fost găsite între 0,50-0,80 m, de la
locul unde era răsturnată urna. Numai în urma faptului că în vecinătate nu
s-a mai gasit nici un mormînt celtic şi că în perimetrul respectiv s-au aflat
oase arse căzute din urnă, s-au putut admite că acestea fac parte din mormîntul indicat.
incineraţiile
fără însă să
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Toate obiectele de inventar au urme de trecere prin foc (brăţara şi limba de curea din M. 25, lama de cuţit de fier de la M. 31).
Cantităţile de oase calcinate din urne sînt reduse. In orice caz mai reduse decît la monnintele de incineraţie în gropi. In cazul M. 31, cu o urnă
de dimensiune mare şi mai puţin deranjată, cantitatea de oase nu depăşeşte
114 din conţinutul vasului.
Repertoriul formelor care servesc ca urne nu este special. Se foloseşte
vasul bitronconic (M. 25), vasul mare cu pereţii arcuiţi (M. 31) cu dimensiuni mai mici sau mai mari, castronul (M. 21) sau strachina (M. 37).
Vase de ofrandă nu apar în morminte, de asemenea, lipseşte complet
„ofranda de carne".

*
M. 21/1964. Groapa funerară nedeterminată. Mormîntul a fost găsit în nisipul steril
la adîncime de 0,64 m (fig. 24, pl. VI/I).
I. Castron. cenuşiu, fragmentar, folosit ca urnă. Forma bitronconică cu buza inelară
şi fundul plat. La baza gîtu:ui, inel inciwt. Dimensiuni: înălţimea 0,08 m, diametrul pîntecului 0,142 m (fig. 44, M. 21/1).
II. Pe fundul vas1.1lui-urnă, s-au aflat vreo 20 de oscioare arse. Cîteva oase arse,.
care poate provin din urna mormîntu:ui, au fost găsite în umplutura gropii mormîntului
nr. 22, de inhumaţie.
M. 25/1964. Groapa mormînlului este săpată de la baza nivelului de secol III e. n.,
în cu;.irinsui unei gropi mai vech!i Baden-Peoel. O parte din groa:pa mormîntului 25, este daanjarn de un complex din veacul al III-iea (un vas castron roman).
Adi;1cimea la baza urnei 0,52 m (fig. 24; pl. Vl/3).
I. Mormîntul constă dintr-un vas urnă castaniu ,de formă bitronconică, cu mic „inel•
si umbo pe fund. Buza şi o parte din gît rupte din vechi. Decor de duble linii incizate în.
partea inferioară a gîtului. Dimensiuni: înăltime 0,19 m, diametrul gurii 0,09 m (fig .24,
M. 25/I, fiq. 39, M. 25/I, pl. XVII l ).
II. Urna a fost găsită cu fund ul în sus şi spartă d:n vechi. Printre cioburile vasului
s-au aflat oase arse în cantit:1te mică. Alte oase, erau răspîndite în jur pe o suprafată
de circa 1 mp.
III. La 0,40 m de urnă, în cuprinsul gropii Baden-Pecel, a apărut un fragment de·
brăţară din bară rotundă de br0nz. Brătara este decorată cu o placă rectanguLră încadrată cu două umflături. ln apropiere de placa dc:corativă, se desfac în ambele sensuri
m:ci proem:n-2nţe a căror prelungire dublează corpul brătării. Placa şi umflăturile sint
ornamentate cu ochiuri adîncite care probabil au fost acoperite cu email. Dimensiuni:
diame1ru 0,06 m (fig. 24, M. 25/Ill; 33, M. 25/UI).
JV. L<' circa 0,50 m de urnă s-a mai găs'.t o limbă de curea curbă de bronz, în formă·
de sulită. VîrJul limbei este străbăt1.1t pe partea ventrală de o mediană reliefată, care
lipseşte pe latura opusă. Manşonul limbei de curea este conic şi teşit, ca să poată prinde
pielea curelei şi e prevăzut cu un nit C1.I floare mare pentru fiXJarea aoestei•a. Intre „suliţăM şi manşon, obiectul este decorat cu o sferă turtită. încadrată de două inele reliefate·
şi brăzdate ide crestături oblice. Dimensiuni: lung;me 0,15 m (fig. 24 M. 25/IV, 35, M.
25/JV; :pl. XI).
şi se opreşte

M. 31/1965. Groapa slab contura.tă, oval-alungită (0,50 x 0,45 m). Orientare NNE-SSV.
nivelul Baden-Pecel şi se adînceşte pînă la 2,05 m (fig. 25; pl. VI/5).
I. Vas cu peretii arcuiti roş-castaniu, cu buza răsfrîntă, inelară, fundul plat. Pe gîtul
vasului, decor a.'.cătuit din două be-nzi suprapuse ce cuprind în mijlornl lor linii adindte cirrculare, semidecorntive, mai jos de diamevrul maxim al vasului. Dimensiuni: înălti
me 0,35 m, diametrul gurii 0,29 m (fig. 25, M. 31/l; 37, M. 31/I, pi. XV, M. 31/I).
Perforează
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II. ln interior, spre fundul vasului se aflau depuse oasele calcina·te. Vasul a fost
pe o pnrte, spre NNE.
UI. La 0,30 m de gura \"asului, probabH a:un.ecată d!in interior, s~a găsit o lamă de
cutit din fier, foarte oxidată. Dimensiuni: lungime 0,06 m (fig. 25 şi 36, M. 31/III, plXlVJ.
găsit răsturnat

M. 37'196,5. Groapa funerară neidentificată. Complexul zace în nisipul steril, la adîncime de J ,05 m (fig. 25; pi. Vl/6).
I. Vasul folosit drept urnă era o strachină galben-cenuşie, cu buza inelară, fundul
plat. Dimensiuni: înălţime 0,094 m, diametrul gurii 0,246 m (fig. 25, M. 37/I; 41. M. 37/I,
pi. XVIll).
II. O altă strachină mai mare decit prima, cenuş:e, cu buza tăiată drep1, fundul plat.
era folosită drept capac. Vasul nu a putut fi recuperat.

MORMINTE DACICE DE INCINERAŢIE ÎN URNE CU CAPAC.
(Caractere generale)
Db punct de vedere stratigrafic morminte·le 5, 22 b şi 35, se încadrează
grosso- modo în grupa tutrnor mormintelor celtice aflată în regiunea dominantă a dunei.
Gropile funerare par să fi fost mai mari decît dimensiunile stricte ale
urnelor C\1. 2L b şi 35), şi neprotejate, ca şi morminte·le celtice. In afară de
?d. 22 b care a fost găsită deranjat, M. 5 şi 35, se aflau „in situ", cu urnele
nedeplasate din poziţia lor iniţială.
Vasele întrebuinţate ca urnă, din cele trei morminte sînt lucrate cu mt·
na. Formele lor însă diferă. Vasul din M. 5 are un profil bitronconic, asemănător întrucitva cu cc>.stroanele înalte, celtice, deşi aspectul său general,
inclusiv cele patru aripioare, este hallstattian tîrziu, dacic. Vasul urnă M. 35
este piriform, înalt, de asemenea, de aspect hallstattian. In sfîrşit la M. 22
b, vasul-urnă este o oală cu toarta în bandă, cu pereţii arcuiţi, decoraţi cu
caneluri de acelaşi caracter hc.llstattian.
Urnele erau acoperite cu capac. Urnele mormintelor 5 şi 35 foloseau
cîte o strachină mare, lucrată cu mîna. Străchinile erau aşezate peste urne,
cu gura L1 jos. In cuprinsul M. 22 b, strachina aflată acolo, de dimensiuni
mult mai rnlci, dar cu profil identic ace:ora mari, va fi fost folosită de asemenea, drept capac.
In interiorul urnelor M. 5 şi 35, s-au găsit in afară de pachetul de oase
abundent (cam 213 dln conţinutul vaselor), şi mai puţin calcinat ca la mormintele celtice. cîte un vas cu toartă. (Inventar metalic s-a aflat numai la
M. 35: un vîrf de cuţit de fier). Probabil că acestea aveau aceeaşi semnificaţie ca vasele de ofrandă de la mormintele celtice. In M. 22 b, vasul de
ofrandă, lucrat cu mîna, este aproape identic ca formă şi decor caneluri
pe pîntec - - cu acela din M. 35. Un vas cu toartă lucrat cu rnîna, de asemenea, cu decor canelat pe pansă, s-a aflat în mormîntul de incineraţie în
groapă, M. 13, celtic, (Vasul VII). (fig. 16/VIJ, pl. XXIII).
Dacă situaţia este aceasta, reiese că deşi M. 5, 22 b şi 35 se deosebesc
ere restul grupului de înmormîntări de pe dună, atît ca practică rituală, cît
https://biblioteca-digitala.ro
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ş1 in ceea ce priveşte ceramica de un net caracter hallstattian intirziat, dacic, aceste morminte sînt contemporane cu înmorrnîntările celtice din necrnpolă şi fac parte integrantă din aceasta.

*
M. 5/1962. Croap:i nedeterminată. Mormîntul c fost surprins la 0,38 m adîncime. Baza complexului se afla .Ja 0,68 m în nisipul steril. (fig. 26; pi. Vl/2).
I. Mormîntul constă dintr-un vas-urnă, umplut pe trei sfertur.i cu oase destul de putin calcinate. Urna era acoperită cu o strachină, aşezată capac, cu fundul în sus şi cu
gura oprită pe peretii urnei.
II. Vasul-urnă are o formă bitronconică, turti1ă, cu peretii pintf'celui putern:c ar·
cuiti. Buza vasului este uşor îngroşată şi trasă în afară. Fundul plat. Cam !a dist·antă egală, între diametrul maxim al pîntecelui şi fundul sînt aşezate în cruce p•atru aripioare cu
vîrfurile lăsa•te în jos. In zona de trecere dintre pîntece şi gît, este adînc'.tă în jurul vasului, o linie orizontală. Vasul este lucrat cu mînfl, d:ntr-o pastă cu degresant de cioburi pisate şi a•rs la negru-ceriuşiu. Dimens:uni: înălţime 0,28 m, diametrul gurii 021,5 m
(fig. 26, M. 51Il; 46, M. 5/II, pl. XXIII).
III. Strachină-capac, adîncă, cu pîntecele scund şi gitul svelt. concav. Buza evazată,
putin îngroşată. Fundul slrachinii e plan. Vasul esite lucrat cu mina, dintr-o pastă amestecată cu cioburi pisate. Culoarp castanie. Dimensiuni: înălţime 0,15 m, diametrul gurii
0,4(1 m (fig. 26, M. 5/III, 46, M. 5/III).
M. 22 b/1964. Mormîlllt deranjat. Groapa neagră-cenuşie surprinsă la nivelul complexului. Dimensiuni: 0,45x0,55 m. Adîncime 0,55 m, în cuprinsul stralu'.ui Baden-PeceJ.
Complexul funerar era format din tre: vase, parte răsturnate, parte fragmentare. O
parte din oasele arse, probab] căzute din vasul-urnă, erau răspîndite pe supraiata groptl
(fig. 27; pi. VI, 4, 7).
I. Vas urnă (?) castaniu, cu peretii arcuiţi şi gîtul prelung conic, fundul plat. Toarta
plet~. Partea superioară a gîtului cu buza şi toarta, rupte din vechi. Decor canelat orizonta•! pe gît, vertical pe pîntece. Vasul este lucrat cu mina, culoare C3stanie. D!mensiuni: înălţime 0,10 m, diameLrul gurii 0,102 m (fig. 27/I; 46, M. 22 bfl).
II. la 0,20 m vest de urnă se afla un alt vas cu toartă cu peretii arcuiti şi gîtul
înalt. Zona dintre pîntece şi gît este subliniată de un prag .reliefat din ca•re se desfac
trei proeminente aşezate în cruce, în locul celei de a patra fiind toarta. Vasul este
lucrat cu mina, culoare castanie-.roşcată. Dimensiuni: înălţimea 0,075 f, diametrnJ gurii 0,080 m (fig. 27/II; 46, M. 22 b/IIJ.
III. Lingă vasul mentionat se afla o strachină castanie, fragmentară. Profilul vasului, repetă în mai mic, forma strachinii-capac - de la M. 5. Vasul are un umbo pronunţat pe fund. Formă lurrată cu mîna. D'.mens:uni: inăltime 0,04 m, diaim~trul gurii 0,14 m
(Iig. 27/III: 46, M. 22 b/III).
M_ 35/1965. Groapa mormintului a fost surprinsă la nivelul complexului. Era uşor
colora•tă cen:.işiu-negru, şi avea o formă ovală cu diametrul mare de 0,55 m. Adîncime în nisipul steril al dunei 1,55 m.
I. Vasul urnă este piriform, cu fundul plat, gîtul înalt, terminat cu o buză lată, teşită. Io partea superioară a pîntecelui o linie adîncită circulară, subliniază zona de trecere spre git. Le: vreo 10 cm de fun'.l din pereţii vasului se desfac patru aripioare putin
ciscutite Ia virf, aşezate în cruce.
Vasul este lucrat cu mina, culoare castanie deschis. Dimensiunl: înăltime 0,48 rn.
diame·tru[ gurii 0,27 m (fig. 26, M. 35/J; 46, M. 35/I, pi. XXIII)
II. In interior, oasele arse erau foarte numeroase, depăşind jumătate din continu1ul
vasului. Oasele aveau dimensiuni destul de mari şi mal puţin arse.
III. In pachetul de oase se ·afla şi un mic vas castaniu. CTl toartă. lucrat d>? asemenea, cu mina. Oala este identică, în af.ară de dimens:uni, cu vasul ofr.andă d1n M. 22 b.
4
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Dimensiuni: înălţimea 0,082 m, dia.metrul gurii 0,080 m (fig. 26, M. 35/III; 46, M. 35/III~
pi. XXIII, M. 35/III).
IV. Vasul urnă era acoperit cu o strachină mare, castanie, lucrată cu mina, de acelaşi tip cu strachina din M. 5. Dimensiuni: diametrul gurii 0,36 m (fig. 26, M. 35/IV; 46.
M. 35/IV).
V. La vreo 30 cm ENE de baza urnei, s-a găsit pe sol cîteva oase arse, pr6babil că
zută din vas şi o mică lamă de cutit din fier, arsă. D:mens:uni: lungime 0,041 m (fig. 26~
M. 35/V; 36, M. 35/V).

*

Descoperirea cimitirului de la Ciumeşti, datează încă din 1960. Inaintf'
de cercetările noastre, unele materiale au fost salvate de către I. Kovacs
din Ciumeşti. In prezent, obiectele recuperate au fost achiziţionate de Mu7eul din Baia Ma1~e. Dintre aceste materiale, se numără în afară de un
splendid coif de fier, încoronat cu un şoim, o cămaşă de zale din fier şi cnemide de bronz14 (fig. XII), cîteva fibule de bronz şi fier, un inel, două bră
ţări şi mai multe vase de lut.
In cele ce urmează, prezentăm pe scurt o listă a obiectelor salvate pentru a avea o imagine măcar în parte mai întreagă a complexelor funerare
din necropola de la Ciumeşti. Tot aici adăugăm două obiecte, găsite întîmplător în aria cimitirului în anii 1962 şi 1963.
de bronz cu piciorul prevăzut cu două sfere turti1e. Ult'.ma
prinde pe arc. Capul fibu:ei este format din
acul fibulei). Coarda este uşezată în fată. Dimensiuni: lungime 0,035 m (fig. 28/passim, pl. VII/pass:m).
2/1963, şanţul IV (nr. inv. 12106). Că:cîi conic de !ancie din fier. In interior, resturi
de lemn de la vergea'l!a suliţei, mai ales în regiunea găurilor unde se introducea cuiul
pentru fixre. Dimensiuni: lungime 0,058 m, diametrul gmii 0,03 (fig. 13/2/1963).
J/1961 (nt. inv. 7537). Fibulă de bronz, tip Latene mijlociu. Arcul este aproape necurbat. Din loc în loc, mici gîtuituri formează ia exterior patru unităţi decorative. Piciorul este prevăzut cu un pseudo-cap de fibulă, format din şase spire cu coarda în fată.
O extremitate a corzii este;, înfăşurată de trei ori pe arc, reprezentînd obişnuitul manşon
de prindere pe acesta. Capul propriu zis al fibulei este, de asemenea, format din şase
spire. Coarda partial ruptă, este aşezată în fa1ă. Dimensiuni: lungime 0,041 m (JJ.g.
28/7537, · pl. VIII/7531 ).
4/1960 (nr. inv. 7536). Fibulă de bronz, Latene mifoc:iu. Piciorul este rupt, în locul
unde aceasta se înco•oaie pentru a se prdnde pe arc. Vîrful cozii este prins pe ·arc printr-un sernirnanşon, ceva mai sus de jumătate a corpului aces.tuia. Capul fibulei este format d:n patru spire ce an coarda aşezată în faţă. Dimensiuni: lungime 0,084 m (fig.
29/7536, pl. VIII/7536).
5/1960 (nr. inv. 7538). Fibulă de bronz, t.ip La.lene mijlociu. Piciorul şi aricul rupte cL'.n
vechi. Arcul este desdoit, încît şi-a pierdut bombarea originală .Pe mijlocul său se păs
trează trei spire înfăşurată de la vidul piciorului. Capul fibulei est~ format din paitru

t/196.2, passim.

Fibulă

sferă, în acelaşi timp şi vîrful cozii, nu se
şase spire (dintre care trei sînt rupte, ca şi

14
Piesele menţionate fac obiectul unui studiu special, în curs de apariţie, elaborat de M. Rusu de la Institutu:! de istorie şi arheologie din Cluj şi G. O. Bandula, di-·
rectorul Muzeului din Baia Mare. In lucr-arna de faţă ne vom limita p.rin urmare numa•
la semnalarea că aceste obiecte fac parte din cimitir. Totodată pre?.entăm cîteva clişee
personale (planşa XIV).
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5pire ce au coarda petrecută La mijlocul arcului. Dimensiuni: lungime 0,0-13 m (fig. 28'7538,
pi. VIII/7538 ).
Ci/1961. Fibulă de fier, tip Latene mijlociu, găsită într-un mormînt de incineratie. Piciorul prevăzut cu un buton sferic şi două inele adîncite, decorative, se termină prinzîndu-se de corpul arcului printr-un semimanşon prelung. Capul fibulei este format din
.patru spire. Coarda este aşezată în fată. Dimensiuni: lungime 0,063 m (fig. 29/1961, pi.
VIII/m. incineraUe Kovâcs).
7/1960 (nr. inv. 7542). Brătară din sîrmă subtîre de bronz, formală din cinci spire.
Ambele extremităti sînt rupte din vech:. Dimensiuni: înălt'.me 0,034 m, diametru 0,045 m
{fig. 33/7542. pl. X/7542).
8'1960 (nr. inv. 7553). Brătară de bronz pc;eudo-torsionată, cu capetele terminate în
„pecete". Torsionarea este redală prin şăntuiri obl:ce, paralele ,care acopăr fata dorsală
şi !atera'.ele brătării. Partea :lin interior este netedă. Brătara este lucrată prin turnar<'.
Dimensiuni: diametrul maxim 0,058 m (fig. 33/7553, pl. X/7553).
9/1961 (7). Inel de bronz găsit pe falanga inelară a unui înhumat. Inelul este lucrat
prin tres3j, deasupra căruia sînt aplicate la exterior spirale înlăntuite în S. Volutele
sp'.ralelor se încolăcesc pînă în centrul lor, formînd un buton reliefat. Dimensiuni: diametrul exterior 0,22 m (fig. 33/9-1961, pl. X, 9/1961 )„
10/1961 (nr. inv. 7524). Castron c<o>nuşiu, cu profil bitronconic, turtit. Gîtul î11ia1'.t cu
pereţii concavi, cu o buză inelară răsfrîntă. Fundul vasului uşor conoav, este aşezat pe
un mic in~l. In interior, umbo în reilief. In zona de trecere de la pîntece la gît, inel decorativ puţm reliefat, aplicat. Dimensiuni: înăltime 0,103 m, diametrul gurii 0,14 m (fig.
43/7524, pl. XXI/7524).
tl/1961 (nr. inv. 7311 ). Castron cenuşiu, bitronconic, cu gîtul înalt terminat cu o
buză inelară, îngroşată. Pe fund umbo. In zona de trecere de la pîntece spre gît, este
adîncită o linie circulară care accentuează pragul de pe pîntece. Dimensiuni: înăltimea
0,081 m, diametrul gurii, 0,098 m (fig. 43/7311, pi. XXI/7311).
12/1961 (nr. inv. 7527). Costron hitronconic, galben-roşcat, ru gîtul nu prea înalt, arcuit. Buza rotunjiită, fundllli uşor concav. Dimensiuni: înălţime 0,077 m, diametrul gurii
0,10 m (fig. 43/7527; pl. XX/7527).
13/1961 (nr. inv. 7523). Vas bilronconic, castaniu închis, cu buza inelară, subliniat
sub aceasta de o linie incizată. Fundul plat. D'.mensiuni: inăltime 0,10 m, dia.metrul gurii
O.li m (fig. 44/7523, pl. XXI/7523).
14'1961 (nr. inv. 7531 ). Vas bitronconic roşu. Buza îngrosată de la baza şi puţin evazată în afară. Fundul p•!a·t. Dimensiuni:
înăltime 0,08 m, diametrul gurii 0,99 m (fig.
44.'7531, pi. XXl/7531).
15/1961 (nr. inv. 75Hi). Strachina castaniu-cenuşie, cu peretii pronuntat arcuiti. Buza
îngroşată, inelară. Fundul plat. Dimensiuni: înăltimea 0,077 m, diametrul gurii 0,14 m
(fig. 4117516, pl. XVIII 17516l.,
16/1959-196,0 (nr. inv. 7525). Strachină adîncă, cenuşie, cu peretii arcuiţi şi evazati.
Buzil Ială şi răsfrîntă, aproape lipită de pînlecele vasului. Fundul plat la exterior, umbo
reliefat în in·terior. Pseudo-decor de dungi parale·le, alternate, cenuşiu-gălbui pe toată
suprafata exterioară a vasulu:. Dimensiuni: înălţ:me 0,097, diametrul gurii 0,22 m (fig.
4'1./7525, pl. XIX/7525).
17/1961 (nr. inv. 7530). Strachină adîncă, cenuşie, cu început de profil în S. Buza
inelară, teşită spre interior. La exterior, buza este şăntuită de o linie circulară incizată.
Fundul plat. Dimensiuni: înăltime 0,105 m, diametrul gurii 0,24 m (fig. 42/7530, pl.
XIX/7530).
18/1961 ( n. inv. 7520). Strachină adîncă, cCllSltaniu-deschis, cu pîntecele bombat. Buza
îngroş.3tă, răsfriîntă în afară. Umbo accentua~ pe fund. Dimensiuni: înăltime 0,075 m,
diametru: gurii 0,16 m (fig. 4217520; pi. XIX/7520).
19/1961 (nr. inv. 7064). Striachină ttdîncă, cenuşj.e, cu profil în S. Buza Inelară teşită
Şi .răsfrîntă în afară. Fundllll plat. Dimensiuni: înăltime 0,116 m, diametrul gurii 0.25 m
(fig. 4217064; pi. XIX/7064).
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20/1961 (nr. .in-v. 7062). Cană mică, castanie, cu toarta. rotunjită. Formă b'.tronconică.
cu un foarte slab inel pe fund. O parte din gît şi buza vasului, rupte din vechi. Decor
pe pîntece alcătuit din două ghirlande suprapuse de semilune, ·adîncite orizontal. Dimensiuni: inălt:me 0,087 m, d:ametrul pîn1•ecului 0,09 m (fig. 45/7062, pi. XXII/7062).
21_/1961 (nr. inv. 7063). Cană mrcă bitronconică, castaniu-roşcată .Toarta, o parte dim
qlt şi buza, ruţte dJn vechi. Fundu•: căn.itei are un s:·ab inel. Decor aşeza.t în'.re pîntece
Şi gît, format din două ghirl·ande suprapuse de semilune ,adîncite vert:cal. Dimensluni:
înălţime 0,065 m, diametrul pîntecslui 0,080 m (fig. 45/7063, pi. XXII/70631.
22/1961 (nr. inv. 7523). Vas înalt bitronconic, castaniu deschis, formă de „carafă",
Bun mare, răsfrîntă în afară. Fundu.I concav. In interior amplelos pronuntat. In zona
dinlre git şi pîntece, inel relief.at, ap'.icat şi sublinia·t de două şanţuri paralele. Sub buză
alt inel reliefat. Dimensiuni: înălţime 0,04 m, diametrul gurii 0,22 m (fig. 3817523, pL
XV/7523).
23/1960 (nr. im·. 4312). Vas mare cu pt>rPtii arculti. cenuşiu-cărăreiziu, formă de „carilfc'.!". Buzil rotunjită şi răsfrîntă. Fundul cu umbo mic. Inel putin re'liefat sub buza vasului. Inel puternic refiefat la baza gîtnlui. Intre d'.iaimetru~ maxim al pîntecului şi fund,
decor incizat formO!l din şase linii par:i.:e le, suprapuse, corn la dist·ante egale. Dimensiuni:
inălt:rne 0,3.t m, d'.:imetrul gurii 0,16cl m (fig. 38/4312, pi'.. XV/4312).
24/1961 (nr. inv. 7528). Vas mare în·a'lt, uşor bitronconic, cenuşiu-castaniu. Buza inelară răsfrîntă. Fundul p:at la exltrior, putin convex în interior. Decor de inele reliefate·
sub buzJ vasui'.ui şi la baza gîtului. Dimens:uni: 0,34 m înăltime, diametrul gurii 0,15 m
(fig. 37;7528; pi. XV/7528).
25/1961 (nr. inv. 7501 ). Vas bilroncon'.c îna1:t, „carafă", c3stianiu-roşca.t. Buză răs
frintă, terminată în plisc de vultur, fundul uşor concav, decor între diametrul maxim al
pintecului şi buză, forrna.t din patru şanturi parailele, orizonta·le şi inel reliefa.t sub buză,
Dimen-;iuni: năltime.a 0,267 m, diametrul gurii 0,115 m (fig. 37/7501; pl. XV/7501 ).
1

T!POLOGIA INVENTARULUI FUNERAR
In mormintele cercetate s-au găsit 19 fibule de bronz şi de fier. La
acestea mai sint de adăugat, o fibulă de bronz aflată în 1962 în zona cimitirului, alte trei din acelaşi metal care împreună cu o fibulă de fier au fost
adunate din aria necropolei de I. Kovâcs şi în prezent se află în colecţiile
Muzeului Regional Maramureş.
Fibulele de bronz se pot separa în mare în două categorii, ţinînd seama
de schemele clasice: fibule cu piciorul nelegat de arc, schema Latene timpuriu B-neinecke, fibule cu piciorul prins de arc printr-un semimanşon sau
~pirale răsucite pe acesta, schemă. Latene mijlociu C-Reinecke (15).
Di~ mof?'lintele 3. 6: 11, 18, 19, 29 şi passfm, provin 8 exemplare ce facpa~te dm prima categorie. ln cuprinsul acesteia se pot separa 2 grupe. In
pnma grupa intră fibule~e mici cu corpul pronunţat arcuit, cuprinzînd
aproape 213 din mărimea lor. Piciorul este prevăzut cu o mică sferă sau but~n care 2?~ti~uă -~u un vîrf alungit, nelipindu-se pe arc. (M. 6/111. M.
l 1/V). O .mica fibula de bronz, decorată cu crestaturi adîncite pe arc, afilată
în borcieml celtic 111964, repetă acelaşi tip (fig. 21lll-1964, pl. VII). Fibula
15

O. Tischler, Ueber G/iederung der Latene-Peri©de, în Corr.. bl.d.d. GesseJAnthro_p, 1885 p. 187; P. Reinecke, Zur Kennlniss der La Tene-De-nkma··1e 1 d er one,.
t s d er A /pen, îru Ma/nzer Festschrilt. 1902. p. 63-64, 84'„
n d
or war

z
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miniatura din M· 6-III (fig. 28, pl. VII), cu arcul îngroşat şi capul format din
spire, cu coarda aşezată în faţă, este asemănătoare cu exemplarul din
mormîntul 5 de la Andelfingen-Elveţia, care împrennă cu un torques cu peceţi corespunde după Giessler-Kraft, fazei Wiedmer I c Reinecke B 16 c;;i
B-C'. W. Krămer în noua sa împărţire mai sensibilă a fazei B-Reinecke, încadrează tipul Andelfingen în etapa B2 17 • Fibula din M. 6 de la Ciumeşti
este însă şi o bună replică a exemplarului-miniatură aflat în mormîntul 2
de la Kosice. care după J. Filip, aparţine seriei recente Dux şi corespnnde,
între altele, împreună cu brăţările cu rehefuri spiraUce 18 secolului II î.e.n. 19 ,
(Pittioni C~) 20 •
Exemplarul V din M. 11 (fig. 28), tot miniatură, cu arcul subţire dar la
fel bombat, face parte, de asemenea, din seria DlL"X recentă· încadrarea se
verifică şi prin prezenţa altor piese din contextul mormîntului, specifice
Latenu:ui miJlociu. Astfel. în afară de un lanţ pandantiv Latene C, (IV)
s-au mai găsit trei fibule (II, III, VI). dintre care una mică de bronz cu piciorul prevăzut cu o sferă turtită şi prinsă de arc (VI) (fig. 28), alta mare de
fier, cu nodo7ităţi (?) pe arc şi pe picior. Virful co7ii este prins de ar.eul fibulei (II) (fig. 30).
Din M. 3 şi 11, provin două fibule cu piciorul rupt (M. 3 III, M. ll'III,
fig. 29). Formei arcului, felul cum este întors piciorul pînă 'la locul rupturii,
corespunde aceleiaşi faze recente Dux şi probabil, repetă tipul V din M. 11·
A doua grupă de fibule de schemă Latene mijlociu de la Ciumeşti, au
arcul mai bombat spre cap. Piciorul fibulelor este prevăzut cu două sfere
turtite dintre care ultima mai mică reprezintă şi vîrful cozii. Aceasta nu se
lipeşte de arcul fibulelor. Dimensiunile pieselor sînt reduse, 0,034-0.047 m.
(M. 3/V, cu arcul îngroşat şi decorat cu proeminenţe; M. 18111; M. 29/V şi
VJ; 1f164 passim, fig. 28 si pl. VII).
W. Krbmer introduce acest tip de fibulă în subfaza sa B~. (Vioillier,
I C= 325-250 i.e.n.). a-lături de seria primei noastre grupe şi alături de bră
ţările cu reliefuri spiralice şi semiove numeroase 21 • Mormîntul 27 de la Andelfingen contine însă patru fibule dintre care trei exemplare cu piciorul
prins pe arc, iar al patrulea exemplar repetă pînă la identitate tipul nostru. Giessler/Kraft, remarcînd că schema ultimei fibule aparţine 01izontului
şase

Giessler 1Kraft, U ntersuchungen zur Jriihen und ă/lere Lalenezeit an Obeuhein
und in der Schweiz, în 32, BerRGK, 1942. p. 74-75. pi. X, fiq. 3-5 si 7; D. Vfollier,
Les sepultures du seccncl âQc Cili /E'r, sur le plateau Suisse, Geneve, 1916, pi. 6/261.
17
W. Krămer, Ke/li.>che Hohlbuckelringe vom Istmus von Korinlh, în Germania,
40, 1962, p. 304-308 şi tabela I.
2
s J. Filip, Kellove ve slredni Evrope, V. în Monumenla ATchaeologica, Praga,
1956, p. 528 (rezumat german, p. 514-551), fig. 28, 1-2.
1 9 Ibidem, p. 524.
20
R. Pit.tioni, Ein Latenegrab aus Boile/sbrunn (Sudmăhren), în Sudela, 1928,
p. 64-67.
21
W. Krămer, Manching II. p. 305----307 şi tabela I,· D . v·10 Ll'ier, L es St::
"'P u JI ures„„
p. 35. fig. 4/154-156 şi fig. 5/209-210.
16
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imediat premergător Latene-u~ui II, încadrează desigur mormîntu~ după
cele trei exemplare cu piciorul prins pe arc, în Latenul mij'lociu 22 •
Situatia de la Ciumesti este aceeasi. In M. 18 se cunoaste în afară de
tipul în discuţie. două fib~.le de bronz,· una cu sferă, alta c~ un nodul la
picior, dar ambele cu vîrful cozii .prinse pe arc (III .c;;i IV)· Tot din acelaşi
mormînt mai provine o fibulă de fier (VI) schemă Latene mijlociu, cu coarda petrecu tă sub arc'.!3.
In sprijinul datării mai tîrzii a fibulelor cu două sfere în complexele
de la Ci urneşti, vine şi descoperirea din M. 3, împreună cu fibula cu două
sfere ele acolo, a unui vas situlă cu grafit, de forma şi decorul pe care \V.
Krămer il fixează pentru faza C şi chiar D1 24 (fig. 8).
Tipul fibulei cu sfere la picior, dar lucrat în fier, este cunoscut în Transilvania în mormîntul de incineraţie în groapă de la Calaţii Bistriţei şi
datat în Latene C25 •
In R.P. Ungaria sînt citate cîteva exemplare similare ca structură cu
piesele noastre, dar totusi de un caracter mai vechi. Il. Hunyady le datează
în Latene B-C şi C propriu-zis (O-Pittioni 26 ).
Fibulele din a doua categorie din necropola de la Ciumeşti sînt ceva
mai numeroase şi mai variante. Se pot deosebi 5 grupe cu mai multe variante.
ln prima grupă intră fibulele mici de bronz din M. 11/V, M. 19/IIJ şi
IV, de incineraţie în groapă şi M. 32/II şi III, de inhumaţie (fig. 28 şi pl. VII).
Arcul la aceste piese este mai redus ca dimensiuni şi bombare, capul este
constmit clin patru spire cu coarda aşezată în faţă, iar piciorul este totdeauna prevăzut cu o sferă mică uneori foarte aplatizată, ca un disc. In continuare, vîrful cozii se prinde pe arc cu un semimanşon cu puţin înainte de maxima bombare a arculu:.
Tipul de faţă apare în acelaşi mormînt 27 de la Andelfingen, la un loc
cu fibula cu sfere la picior. Datarea lor este desigur Latene mijlociu27 •
22
Giessler/Krafl, Untersuchungen .•. , p.77, pl. 9, fig. 12; K. Bittel, Die Kelten in
Wiirtenberg, 1934, p. 76, fig. 11/4 (Latene C).

Pentru felul· cum va evqlua fibula cu două sfere în Latene C, Cf. J. Filip,
p. 99, fig. 30/14, Lenesice.
'.!.4 W. Krămer, Manchinq II, tabela I.
is St. Dănilă, Inventaru/ unor morminte de incineraţie din secolul al Ill-Il-Jea
fnaintea erei noastre, în Din activitatea muzeelor noastre, Cluj, 1955, p. 93. Din descrierea celor două fibule de fier reiese că piciorul a.cestora este ridicat în sus şi lipit de
arc. In acest caz, cum termenul de „lipit" nu echivalează cu notiunea ,,prins sau legiat de arc", fibulele de la Galatii Bistri tei nu-şi găsesc analogii exaote în M. 5 de la
Apahida. (Şt. Kovâcs,Az apahii'tai 6svori telep es La Tene temet6. - La station preh1st?nque el le cimitere de J'epoque La Tene d'Apahida, rezumat fr·ancez, în Dolg.
CluJ, II. 1911. p, 65, fig. 38/6 a-6 b), nici în mormintele de la Dezmir, recent publicate
c!e !. H. ~rişan. Mormintele inedite din sec. III î.e.n. în Transilvania, în Acta Musei
Napocens1s, 1. 1964, p. 92-94, ci deocamdată numai printre fibulele aflate în necropola de la Ciumeşti.
28
Hunyadi Ilona, Ke/lak a Karpatmednceben, în Diss Pann, II, nr. 18, 1944,
p. 74-76, pl. XIX/13 şi XX/3.
27
Giessler/Krăft, U ntersuchungen.„, p. 77, pl. 9, fig. 11 şi 13.
:LJ
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Fibulele III şi IV din M. 19 de la Ciumeşti sînt însoţite de brăţări cu
patru semiove mari, de tipul pe care W. Krămer le aşează la capătul seriei
brăţărilor cu ove 28 (fig. 20).
Din morrnîntul 5 de la Apahida provine o fibulă similară tipului nostru, dar de dimensiuni mai mari. In acela.şi morrnînt s-au găsit două bră
ţări cu patru semiove~ 9 •
O variantă din aceeaşi grupă o prezintă fibula IV din M. 18 şi al doilea exemplar (IV) din M. 19. Aceste fibule au piciorul prevăzut cu un buton nu prea reliefat, din care continuă vîrful cozii ce se prinde pe arc printr-un mic semimanşon în formă de şa. Tipul derivă evident din forma Dux
cu buton la picior avînd vîrful nep1ins pe arc 30 , dar evoluată prin etapa recentă Dux în forme~e Latene-ului C propriu zis 31 •
O altă variantă a aceleiaşi grupe este exemplificată de fibula III din
M· 18 (fig. 28, pl. VII) şi de unica fibulă din M. 9 (II) (fig. 29, pl. VIII). Primul exemplar are piciorul prevăzut cu o sferă uşor turtită, mare pentru dimensiunile piesei. Vîrful cozii. prelung şi crestat, se prinde pe arc printr-un semimanşon puţin dezvoltat. Arcul foarte înalt şi bombat este de tradiţie Latene B. Cealaltă fibulă din M. 9. de războinic -sabie Latene C, lanţuri de agăţat sabia, um bo şi suliţă-, reprezintă o fază mai tîrzie în seria
evoluţiei fibulelor cu sferă pe arc (C2 32 ).
:F'ibula din M. 34 (II), din M. 15 (II) şi exemplarul - inv. 7536. descoperit în 1961 în aria cimitirului (fig. 29 şi pl. VIII) reprezintă în felul lor
·o altă grupă şi se plasează cronologic eventual mai recent în cuprinsul Latenului C decît piesei:e menţionate pînă aici. Exemplarul din M. :-i4, cu doi
butoni conici reliefati aşezaţi lateral pe picior, are mai ales ca formă bune
analogii Ia Neunkirchen, în etapa c~ Pittioni 33 (Latene II Viollier}, în R. P.
Ungaria. la Jutas 34 , în Slovacia, în mormîntul de inhumaţie 564 de la Horny
28

W.

29

tă.k,

Krămer,

f\e/lische Ho/1/buckelringe. p 34.

St. Kovacs, La slalion d'APahida, p. 65, fig. 37-38/6-a, 6-b.; II. Hunyady, Ke/-

XXX/36 (Te:xrt), un exemplar la Balsa. mediu I.alene C 2 .
30 M. Jahn, Die Kelten tn Sch/esien, 1931, pi. II, fig. I (Kent!'lchkau, Frlihlatene-

zeit).
3i De acest tipi este fibula din bordeiul l/1964 (pi. VII, fig. 28). Pentru astfel de
fibule Dux recente, cf. B. Benadik. Kellische Grăberfe/der în Sudvestslowakei, în
Archeo/ogia Slovaca Fonles. I. Bratislava, 1957. Hurbanovo-Bacherov, M. 6, p. 62, pi.
XXIII, fig. 2. Benadik datează grupul funernr da la HurbanovoJBacherov. îP.tre
170-50 î.e.n.; B. Benadik. Zur Frage von chronologische Beziehungen der ke/lischen
Graberfelder in der Slova/iei, în S/ovenska Arheologia. XI. 2, 1963, p. 376, tabela II.
32 W. Krămer, Manching II, tabela I; II. Hunyadi, Kelt6.k. Gyoma p. 77. pi. XIIl'3;
Roska Marton. A Ke/16.k ErdeJyben - Les Gau/ois en Transy/vanie, în Kăz/emenyek,
IV. 1-2, 1944, Cluj. p. 77. Fibula de la Valea lui Mihai estei foarte apropiată de
-exemplarul nostru; J. Filip datează întregul qrup al fibulelor cu piciorul prins pe
arc, între care şi acelea cu sferă mare la picior. decorate sau nedecorate, în secolul
II î.e.n. Unele dintre acestea au o vădită înflorire şi în faza oppidană. din prima jumătate a secolului I î.e.n. (J. Filip. Keltove, p. 525-526).
33
J. Gaspa,rt, Ein Grăberfeld in Neunl.-ircJien am Sleinfeld (Niderdonau), în
WPZ, 16, 1929, p. 48, fig. IV/3; R. Pittioni, La Tene in Niederăsterreich, 1930 Wien
P. 47-48, pl. XI, 3; D. Vic;>llier, Les sepullures. pi. 7/285--286, Mlinsinqen şi Aarberg:
34 li. Hunyady, Keltak, p. 78, pi. XXI '3.
·
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Jatov, unde buton:i sînt înlocuiti cu o mică sferă 35 • Exemplarul din M. 15cu arcul prelung, piciorul faţetat şi coarda înfăşurată peste aTc, precede formele tîrzii de mari dimensiuni, pe care .J. Filip le datează la sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n. 36 • Cam clin aceeaşi vreme pare să fie exemplarul nr. inv.
7536, cu p:ciorul uşor angular şi prins cu un semimanşon dezvoltat pe maxima bombare a arcului3 7•
O grupă aparte o constituie fibulele cu „opturi". Din M. I (fig. 28;
rl. VII) provine un exemplar, dealtfel unicul din tot cimitirul. Fibula îşi are
bune corespondente în bordeiele celtice ale aşezării (două exemplare în
bordeiul B 1962, un exemplar descoperit de I. Kovacs dintr-un bordei distrus în 1960 (fig. 28, pl. VII). Fibula din M. l, lucrată din sîrmă de bronz, are
schema tipică a La tenului mijlociu, ca de altfel şi celela11te p'.ese din bol'deie.
Peste arcul fibulelor se suprapune prelungirea piciorului format din trei şi
ruri de „opturi", paralele şi transversale pe axul arcului. Sîrma optului cel
mai apropiat de capul fibulei, continuă înfăşurindu-se de două-trei ori pe
arc, aproape de coarda capului care este trecută peste arc.
Din tipologia fibulelor cu „opturi'", care în genere fac parte din faza
C.-Heinecke, şi care se prelungesc pînă în etapa de înf:orire oppidană 33 , cele
patru exemplare de la Ciumeşti nu sînt mai vechi de secolul II e.n.
Din catc>go1 ia fibulelor cu piciorul legat de arc mai trebue adăugate·
încă două piese. adunate înainte de 1962 din aria c:mitirului. Fibula (nr. inv.
7337, fig. 28 şi pl. VIII), este unkă în acest gen în necropoaa ciumeşteană.
Tipul său se caracterizează printr-un arc aproape plat. decorat cu adîncituri
distantate egal şi cu piciorul prevăzut cu un pseudo-cap de fibulă ilintre ale
cărui spire una se prinde, înfăşurîndu-se pe arc. Analogii în categoria fibulelor Latene-ului mijlociu nu sînt numeroase. Menţionăm un exemplar combinat cu „opturi" din M. 34 de la Malomerice (Mora.via), care are piciorul
terminat cu cap de fibulă, dar nelipit de arcul înfăsurat într-un 8 longitudinal. J. Filip socoteşte acest tip de fibulă de schemă Latene B, in seria tipurilor recente şi contemporane cu fibu~ete Latene mijfociu propriu-zis 39 •
O aliă fibulă de bronz (nr. inv. 7338, fig. 28 şi pl. VIII) are arCU!l deformat şi piciorul rupt din vechi. Trei spire înfăşurate pe mijlocul arcului, indică apartanenţa sa la Latenul mijlociu.
Fibulele de fier din cimitir sînt mai puţin numeroase, doar nouă exemplare. Dacă mai adăugăm şi acelea d:n aşezare al căror tip este similar cu
acela din necropolă, numărul lor ajunge la 16 (fig. 29 şi 30). In general,
35 B. Benadik, Keltische Grăberle/der ... , p. 38. p. XIV/5. Datarea cimitirului de
la Horny Jatov este făcllltă de către Benadik între 210--120 î.e.n. Benadik, Zur Frage ..••
p. 376. tabela II.
36 J. Filip, Keltove p. 526.
37
II. Hun.yady. Ke/lâk, Fibula de la Aba. pl, XXl/18.
38
Ibidem, exemplarnl de la Jutas, pi. XXI/16; J. Filip, Ke/love, exemplarul de la
Jelsovce (Slovacia), p. 99. fig. 30/7.
39
J. Filip, Keltove, p .524, fig. 10/2; B. Benadik, Ke/tische Grăberfe/der.. „ M. 9 de
incineraţie ?in cimilirul de la Hurbanovo-Abadomb, p. 49 şi 129, fig. 15./5. Fibula clin
acest mormmt, .ra.ră şi în Slovacia, este foa•rte apropiată de exemplarul nostru.
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piesele din cimitir sînt fragmentare, arse sau oxidate, încit nu totdeauna se pot preciza unele detalii necesare pentru a le determina categoria sau grupa din care ar face parte. Ceea ce este însă sigur e că toate
exemplarele descoperite sînrt de schemă Latene II. Cu :rezervele arătate
rnc=ii sus, fibulele găsi te se pot im părţi în două grupe. Prima grupă este reprezentată de forme~e simple cu arcul alungit, puţin bombat, cu piciorul
nu prea rotunjit, ridicat către jumătatea 2rcului unde se fixează printr-un
man.şan jumătate închis. Din această categorie fac parte fibulele din M.
3/VI, M. 12/III, M. 13 1III. M. 18 VI. In bordeiu~ I/1964 s-a descoperit o fibulă de acelaşi tip~ 0 (fig. 30).
Diferenţa dintre exemplarele menţionate constă In variatele dimensiuni
ale lor ~i în poziţia corzii de la spiralele capului. Amintim că fibula din M. 3
estC' ~nsoţită de un yas tronconic, cu grafit, iar fibula din M. 18 face
parte din inventarul mormîntului de inhumaţie cu fibulele de bronz, menţionate mai sus (fig. 5).
A doua grupă este formată de fibulele cu o sferă, sau o simplă umflă
tură pe arc la pidor, sau atît pe arc, cit şi pe picior. Fibula II din M. 5 b,
şi exemplarul fragmentar din bordeiul B/1962. au o umflătură pe arc (fig.
29 şi 30); fibwa din l\1. :i3/II, fibula din mormîntul de incineraţ;e salvat în
1960, eventual fibula II din M. 13, precum şi fibulele din bordeiele B, şi
C/1962 şi bordeiul 111964, sînt prevăzute cu o umflătură sau sferă (?) pe
picioT (fig. 29 şi 30). In sfîrşit fibula mare din M. 11/II, pare să fi avut atît
pe arc, cît şi 1a picior sfere decorntive 41 (fig. 30). In afară de piesa din
bordeiul 1/1964 şi exemplarul 2 din bordeiul C/1962, cu coarda petrecută
pe sub arc - tip B1b Bren-42 , celelalte au coarda aşezată în faţa spirelor,.
după sistemul curent în Lareneul B şi C.
Brătari si inele. In cimitir au fost găsite 19 brătări dintre care 16 de
bronz, u'na de fier, una de sapropelit şi 'lma de sticlă.' Cel mai mare număr
de podoabe de acest fe'l (opt exemp~are) s-au găsit în M. 18 de inhumaţie.
Din M. 7, probabil şi acesta de inhumaţie, provin alte două brăţări. Restul
exemplarelor (în afară de două piese, nr. 7542 şi 7553, recuperate din aria
neoropO'lei înainte de 1962), s-au aflat în moirmintele de incineraţie în
groapă.

In general, toate brăţările găsite se dovedesc a aparţine prin contextele lor Lateneului mijlociu. Tipologic însă, aşa cum s-a văzut şi la capitolul
despre fibule, uneile exemplare păstrează anumite caractere mai vechi
Reinecke B (B~Krămer).
Brăţări tubulare. umplute cu o masă solidă, decorate la exterior cu
4o Din acelaşi bordei.I provin.e, în afară de o ceramică abundentă cu grafit şi
cioburi dacice de factură hallstaittiană, două f.ibule de bronz din care una de schemă
Latene C, cm buton decorat.iv Ia picior.
4t Tipul se încadrează în seria fibulelor mari de fier datate de J. Filip la sfî.rşitul
secolului II şi începutul veacului urmă•tor, Kellovl!, p. 526.
42 Jiri Bren The
signi/icalion of brooches for daUng of the celtic Oppida irr
Boemia, (rezumai englez) inSborniknarod·nihoMuzeav Praze„ XVIII, 1964. 5, p. 263.

pi. 3/209.
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linii geometrice în relief. (M. 7 11; M. 6/V) fig. 31 si pl. IX). Brăţările sînt
lucrate din tablă de bronz; unul din capete se introduce în golul celuilalt
şi e fixat cu un dop. Tipul acestor podoabe, de o veche tradiţie hallstattinnă. aparţine deobicei unui Latene mai vechi. Brăţările de la Preissnitzberg
bei Ranis (Kr. Possneck) şi la Koditz (Kr. Saalfeld) în Turingia, sînt datate
Latene B. Exemp~arele din prima localitate sînt pre\·ăzute ca piesa din
M. 7 de la Ciumeşti, cu o vagă umflătură în chip de cap de şarpe la un2.
din capete:e brăţărilor 43 • Prin urmare, brăţara de la Ciumeşti, luată pur tipologic ar putea face parte din faza B-Reinecke. Incadrarec1 poate deveni
mai concludentă dacă ţinem seama că împreună cu podoaba menţionată se
afla şi o brăţară de bronz cu nouă ove, tip pe care \\'. Krămer îl înserează
în faza sa Bi44 •
Celălalt exemplar de la Ciumeşti, din M. 6, contrazice însă încadrarea
strict tipologică a brăţării din M. 7. Amintim că în IVI. 6 s-a aflat acea fibulă de bronz cu arcul îngroşat, formă miniatură, care este proprie fazei
recente Dux, respectiv Latene C. In consecinţă, sin tem constrînşi a admite
o datare mai tîrzie şi pentru M. 7. Dealtfel, cum se va vedea mai jos, nici
brăţară cu ove din acelaşi mormînt desigur tipologic,
existentă încă din
Latenul B, nu exclude prezenţa sa în Latenu~ C. 45 • uneori chiar foarte
tirzie.
Desigur, nu putem socoti că brăţările din M- 7 şi M. 6 pot fi plasate
·către sfîrşitul secolului II î.e.n., sau ulterior, situa~ie care se petrece în
H. S. Cehoslovacă, deoarece acel caracter însă pregnant Latene B la unele
·obiecte de inventar d:n necropolă nu poate fi extins pînă către limita inferioară a Latenului mijlociu. Se ,mpune deci, în cadrul LRtenului C, o fixare a brăţărilor în discutie. într-o vreme în care persistenţele unui B. întîrziat sînt încă manifeste de5i cronologic se cuprind deja într-o nouă fază
culturală. V/. Kersten încă din 1933 justifica o pre:ungire a fazei B pînă
-către 230 î.e.n. 46 • Recent F. R. Hodson precizează pentru începutul Latenului
mijlociu, anul 180 î.e.n. 47 • De fapt, ambele corective crnnologice citate, asu1

43 Marti~ Claus.
l!ranzcfundr von du Pipinsburg bei Osterocie/Harz un:l i/Jre
Verbreilung. în A/t-Thiiri•nger1. 1962/1963, p. 3G3-364, pl. 3, fig. 1-2. 5.
44 W. Krăme.r. Manching II, p. 306-307. tabela I.
45 Cita-t J. Filip la, W. Kramer, Ke/1isc/1e Hoh/bUcke/ringe. p. 37; M. Jahn, Die
.Kelten in Schlesien, p. 28, 40-43, pl. 111/9-12 şi 42-43. Brăţări cu semiove multiple

mici, datate în l:atenul mij.lociu.
"' W. Kersten, Der Beginn der ta Tene-Zeit in Nordoslbayern, în PZ, XXIV,
1933, p. 167-168.
47 F. R. Hodson, La Ti!'ne Cluono/ogy,
Continental and Brilisch, în Buii. oi the
Institute oi Archeolcgy. 4/1964, p. 125--141. Autorul ca şi Giessler/Kraft şi Krămer,
revine asupra schemei lui D. Viollier (Wiedmer-Stern) fixată pe baza cimitirului de la
Mtinsingen. Vechea sa împărţire a Latenului Jb şi Ic, corespunde în parte Latenului
B-Reinecke C Ib = 400-325; Ic = 325--250), iar Mtinsingen II echivalează cu Latenul C
:şi în parte D-Reinecke (La tene II = 250-50 î,e.n.); Hodson propune după analizared
sî redatarea de către Giess!er/Kra.ft a mormintelor de la Mtinsingen, următoa·rea schemă
c Latenului: Latene Ia = - - 400: 1A tene Ib = 400-280; Latene Ic = 280-180
(fibule cu două sfere la picior, neprinse de arc. de tipul exemplarelor din M. 3, 18, 2ci,
.de la Cimneşti); Lat~ne II = 180-50 î.e.n.
1

1

1
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pra sistemului clasic Reinecke, caută a justifica tocmai acea prelungită.
prezenţă a produselor culttITale de caracter B, într-o epocă mai recentă. In
spetă, fie că podoabele noastre se încadrează în comoda dar întrucîtva pu-ţin mecanica diviziune a C-ului-Pittioni, respectiv C1, fie că li se fixează odată către sfîrsitul secolului III î.e.n., deci la începutul Latenelui C.-Ker-

sten48, înseamn:ă că întrevedem încă de pe acum că anumite complexe funerare din cimitirul de la Ciumeşti aparţin unei epoci mai vechi din cadrul
Latenului C.-Reinecke.
Brăţări cu semiove mici, multiple. In afară de brăţara cu semiove·
menţionată din M. 7, un exemplar cu şapte ove provine din M. 18 de inb1Jmaţie (X!II. fig. 31 şi pl. IX). In M. 3 s-a găsit un fragment format din
două sem~ove (IV) dintr-o piesă similară (fig. 31 şi pl. IX). Ambele brăţări
întregi RU cîte un segment detaşabil, format din un:l sau două semiove,
Acestea sînt prevăzute cu o balama şi limbă cu o mică gaură, pentru fixare.
Fragmentul din M. 3 erupt din corpul brăţării.
Dacă am exclude brăţara din M· 7 a cărei încadrare cronolog:că după·
cum am văzut, ar putea fi fixată şi mai timpuriu, în cazul cînd nu am ţine
seama de contextul general al necropolei, ne-ar rămîne totuşi pentru vremea mijlocie a Latenului cele două exemplare din M. 18 şi M. 3. De altfel
datarea lor corespunde altor descoperiri din Transilvania cu piese similare49.
Brăţările de la Ciumeşti fac parte din seria recent adunată şi studiată
de W. Krămer, „Hohlbuckelscharnierringe mit 6-10 Buckel davon 2 am
Verschlusstlick" 50 • Brăţară din M. 7 deşi foloseşte o singură semiovă deta~abilă, are bune asemănări cu cele două exemplare de la Saal a. d. Donau ,iar piesa din M· 18 repetă foarte apropiat formele brăţărilor din M. 5
de la Straubing, ca să nu mai adăugăm analogii cu alte exemplare prezentate ele autor în lista finală a articolului său 51 • Deoarece Kramer consideră
că o parte din brăţările cu semiove fac parte din faza finală a B-ului-Reinecke. dintre care unele sînt identice cu acelea de la Ciumeşti, ar însemna
că măcar unele din morminte"!e din necropolă ar fi databile în faza B2-Kra0

\V. Kersten, Der Beginn. .. , p .lt8; Lt A = 500-420; Lt B = 420 - pe la 230;
pe la 120 î.e.n.
49
Roşka M., Les Gaulois en T ransylvanie. fragment dintr-o brăţară cu semiove
fl'.ici, multiple, de la Curtuiuşeni (r. Marghita, reg. Crişana), p. 77, (fiq. 15) fragmente
dintr-o brăţară cu semiove mici, multiple de la Bandul de Cîmpie (r. Tg. Mureş, reg.
M1 1 re~-Autonomă Magh!ară), p. 78, fig. 30. In 1%5, la Dindeşti (r. Carei, reg. Mara•

Lt C -

mu~eş). la un mormînt de inhumaţie, datat cu fibu'.ă de bronz de schemă Latene mij-

locm, s-au găsit două brăţări cu 7 semio\·e, .aşezate la liabele picioarelor. Ambele bră

ţ~ri sînt prevăzute cu un segment detaşabil, format din două semiove, cu balama şi

limbă de fixare, pl. XXIV. Dorin Popescu. Le bracelet celtique d'Uroiu, în Dacia,
IX-X, 1841-1944. p. 183-188. Autorul citează mai multe brăţări din RS. Cehoslo\'acia. şi R,P. Ungaria, de tipul cu semiove, multiple, mari şi mici. Exemplarele din.
Transilvania le da,tează în Latene C.

W. Kramer, Keltische HohJbuckelringe„., p. 40 şi lista brăţărilor descoperite.
p. 41-42.
50

51

Ibidem, p. 40, fig. 11-12. Saal a.d. Donau; fig. 15--16, Straubing.
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mer 52 • Deducţia este însă puţin probabilă, deoarece atît fibulele cu piciorul
legat din M. 18, cit şi exemplarul de tip neo-dux din M. 6, coboară cronologia acestor complexe funerare şi implicit a brăţărilor cu semiove în faza
C-Reinecke. Ceea ce însă nu pare neverosimil pentru Ciumeşti este încadrarea brăţărilor de acest tip în faza preconizată de Pittioni, C1, şi anume
către sfîrşitul său cînd probabil fibule de tipul recent Dux se substituie
tipului clasic cu acelaşi nume. \V. Krămer, observă o răspîndire şi o preferinţă deosebită a modei brăţărilor cu semiove multiple dinspre Bavaria
către est 53 , numărul
mare de astfel de brăţari pe teritoriul R. S. Cehoslovacia, fiind o dovadă· In acest teritoriu o durată mai mare şi o evoluţie
puţin sensibilă a acestei podoabe, este întrucitva posibilă. Poate şi în acest
sens J. Filip fixează ca dată de început a brăţărilor în discuţie, o vreme
care este net mai tîrzie decit aceea preconizată - în parte -- de Krămer,
respectiv limita dintre secolele III-II î.e.n., stabilind totodată, maxima
utilizare a acestor podoabe în tot secolul II şi pînă către începutul veacului
următor5 4 •
Brăţări

cu semiove, decorate cu spirale în relief. Unicul exemplar descoperit provine din M. 6 1IV, (fig, 31, pl. IX). Brăţara este fragmentară şi
constă din două semiove ce fac parte din corpul brăţării şi o semiovă care
aparţine segmentului detaşab:l. Un calcul matematic al diametrului brăţă
rii arată că iniţial aceasta a fost formată din şase semiove, cum sînt cele
mai multe exemplare din această specie. Semio·i1a detaşabilă. prevăzută cu
limbă pentru fixare, putea să se fi continuat cu încă o piesă similară, formînd un segment de închidere din două bucăţi, asemănător cu brăţările cu
semiove nedecorate de la Ciumeşti, sau eventua'l din trei bucăţi, deci jumătate din brăţară, cum sînt în ambele cazuri analogii destule în R. S.
Cehoslovac1a55 .
Ca şi pentru brăţările cu semiove mici, multiple. din a căror familie
fac partess, brăţările cu spirale reliefate sint numeroase mai ales în Boemia
52 Ibidem, p. 33-37: ldem. J>v1anching II, p. 304-306. pl. l: M. Jahn constata de
asemenea că unele tipuri din seria cu semiove multiple, mici, aparţin La1enului timpuriu. Alte brăţări cu semiove mai mari şi mai puţin numeroase corespund însă Latenului mijlociu. Die Kellen in Schlesien, p. 41-43. Z. Wozniak,Deux bracelets celliques de Mogila (Nova Hula), Wiad. Arch., p. 230 (rezumat francez). Autorul datează un
exemplar probabi'l cu 8 ove, primul aflat în Polonia Mică, în a doua jumătate a sec.
II î.e.n.
53 W. Krămer, Keltische Hohlbucke/ringe, p. 40 şi harta 2.
54 J. Filip, Kelto,·e. p. 528.
5 5 Ibidem, Planany (Kolin). Brăţări cu 6 semiove, segment din 3 semiove, pl.
pl. XXXVIll/5: Becov (Most) şi Koslice (Lov,asice), segment din 2 semiove, pl. XLI/12
5i fig. 14; St.ankovice (Za.tec), segment din 3 semiove, pi, XL V/13: Kse!y (2 brăţări),
segment din 3 semiove, pi. LVIJ/1 şi 3: Cerhenice (Kolin) două brăţări, segmente probabil cu două semiove, pi. LX/8 şi 9: Novy Bydzov, segment din două semiove, pi.
lXlJI/7; Rajhrad. probabil segment din trei semiove. pi. LXXIV/8: Mistrin (Moravia).
!.egment cu două semiove detaşabile, pi. LXXXV/18; B. Benadik, Keltische Grilberlelder„., din cimitirul de la Horny Jatov. mormîntul 398, provine o brăţară cu segment detaşabil format din 3 semiove. In acelaşi mormint s-a găsit un exemplar format
din 4 semiove ma.ri. nedecorate, p. 30, pi. VIII/4-5. 7, 11.
56 vV. Krămer, Keltische Hohlbuckelringe .... p. 34.
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l\Ioravia. In Slovacia si R.P. Ungaria se întîbesc mai puţine exemplare,
ţara noastră, brăţara de la Ciumeşti este deocamdată singura.
J. Filip. datează „după toate probabilităţile" brăţările de acest tip în
a doua jumătate a secolului II şi începutul secolului I î.e.n., ele flind în general însoţite de fibule cu sferă mare la picior, fibule cu picior pe arc şi
decorată cu nodul, sferă sau disc, brăţări cu semiove, brăţări de lignit sau
sticlă, brăţări cu pseudo filigran, lanţuri de centură etc. 57 •
Brăţara din M· 6 de la Ciumeşti, însoţită de fibula miniatură de tiri
neo-dux. tip care după cum s-a văzut mai sus, nu face parte d:n inventarul
însoţitor al brăţărilor cu decor spiralic din R. S. Cehoslovacia, este probabil
mai veche şi datează către sfîrşitul secolului al III-lea î.e.n.
Brăţări tubulare din tablă dt! bronz, cu decor mamelonat. Cele patru
exemplare din necropola de la Ciumeşti provin toate din M. 18 de inhumaţie. Două brăţări cu diametre mai mici se aflau pe mînă stingă a scheletului (fig. 32: pl· X), două brăţări m3i mari s-a.u găsit la încheieturile picioarelor. Nu există nici o deosebire în ce priveşte decorul sau sistemul de
închidere cu stift la brăţările desc-operite.
Datarea lor este asigurată de contextul în care s-au aflat. Cele două
fibule de bronz cu piciorul prins pe arc (III şi IV, fig. 28, pl. VII) şi
exemplarul din fier (VI) din mormînt, asigură da.tarea brăţărilor în plin
Latene C.
Brăţările cu decor mamelonat sînt frecvente în mediile celtice dintre
secolele IV-II î.e.n- In R. P. Ungaria, 11. HunyadY le constată exclusiv în
faza C, de exemplu, la Gyoma, Kemend, (Kamenin), Gyor, etc. 58 • In Boemia şi Moravia, brăţările de acest fel se întîlnesc la nivelul orizontului
Dux, dar şi mai tîrziu, în secolul II î.e.n. 59 • In Slm,·acia, toate brăţările tubulare, cu decor mamelonat provin din morminte de inhumaţie. Cele mai
multe exemp3re sînt de la Kamenin, Horny Jatov şi de la Hurbanovo
Bacherov 60 • Monnîntul 11 din acest cimitir conţine şi o fibulă de tipul gă
sit la Moreşti, databilă în secolul II î.e.n. 61 •
Brăţări de lignit (sapropelit). Din cimitir provine o singură brăţară de
sapropelit din M. 18/IX, fig. 32). Brăţara are o secţiune plan convexă. In
interior, pe partea netedă care atinge mina, se observă striuri de la lucru·
Un număr destul de mare de astfel de brăţări s-a găsit în cele opt bordeie
celtice săpate în vecinătatea necropolei. Unele exemplare au aceeaşi secIn

J. Filip, Keltove, p. 134-135 şi 528.
p. 96. pi. IX-X (Kemend) (Kamenin), pi. XXVIII/2-3
(Kosd şi Regoly).
59 J. Filip, Keltove, p. 527.
60
B. Benadik, Keltische Graberie/der. cimitirul de la Kamenin (Kemend) (28018_0_ 1_.e.n.), mormintele cu sche·let nr. 8, 11, 16, 19, pi. XXXIX/8 şi 10; XL/1-2. 5--6; cim1tmle de La Horny Jatov (220-120 î.e.n.), mormintele de inhumaţie m. 234 şi 523,
Pl. IV13--l; XII 2; cimitirul de la Hu,rbanovo Bacherov (170-50 î.e.n.). Mormîntul cu
schelet nr. 11. pi. XXV!l-2.
61
K. Horedt, Miltellatenezeil/iche Siedlungen aus Siebenbiirgen, S/Udien aus
A lteuropa, II, 1965. p. 59, fig. 8/3).
5
5

;

~ Il. Hunyadi, Keltcik,

https://biblioteca-digitala.ro

lJN CIMITIR CELTIC 1N NORD-VESTUL RO!\L\N __ _

67

ţiune

plan convexă, altele au pereţii laterali puţin faţetaţi, incit convexitatea feţei exterioare este mult redusă; în sfîrşit unele brăţări au o secţiune
rectangulară.
Atît în aşezare.

cit şi în contextul M. 18, brăţările de lignit sînt înso·ţite de fibule de bronz '?i fier, de schemă Latene mijlociu.
In R. P. Ungaria. această categorie de brăţări corespunde Latenului
-cs2. J. Filip le constată în R. s. Cehoslovacia în faza recentă a orizontului
Dux ca ~-i în acela al fibulelor cu sferă pe picior. continuind apoi în vremea fibulelor cu piciorul p1in pe arc, a brăţărilor cu spirale în relief, a
-suliţelor cu frunza lată şi a vaselor cu grafit. decorate cu striuri verticale,
pînă la începutul secolu:ui I î.e.n. 63 •
Brăţară de fie1·. Un singur exemplar, aflat in l\l. 13-'X. (fig. 32). Sec·ţiune lenticulară. Exemplarul, atacat tare de rugină, nu a permis nici după restaurare conc:;tatarea vreunui decor. Datarea sa este asigurată de mediul în care s-a aflat.
Brăţară de bronz, pseudo-ajurată, cu capetele „pecete". Un exemplar
remarcabil atît ca execuţie, cit şi în ce priveşte decoru:. este mica brăţară
·pseudo-ajurată, alcătuită din opt segmente rombice din acelaşi mormînt
nr. 18 (fig. 32 şi pl. X)· Asocierea dintre lucrarea manuală a multiplelor
spirale în S şi khnica de turnare a osatu1ii de romburi-suport, arată odată
mai mult deosebita măestrie a meşteşugarilor celţi din vremea mijlocie a
La tenului.
Pentru podoaba descoperită, nu cunoaştem analogii apropiate în literatura avută la dispoziţie. O brăţară închisă de la Mocovice (Ceslav) R. S.
-Cehoslovacia are oarecare similitudini cu brăţara de la Ciumeşti, în priviniţa felului cum este turnată suita de „ochiw·i" care formează corpul piesei.
Lipsesc însă spiralele decorative, suprapuse 64 •
Datarea brăţă1ii M· 18, este aceea a brătărilor cu capetele „pecete"
-urzii, respectiv Latene C-Reinecke, cum dealtfel arată întregul complex
'funerar.
Brăţări de bronz cu patru semiove. Singurele exemplare de la Ciumeşti
provin din M. 19 de incineraţie (VI şi VII, fig. 33, pl. X). Tipwl lor. pre-văzut cu o semiovă detaşabilă, cu limbă şi balama de fixare, este foarte
răspîndit, mai ales în R. S. Cehoslovacia,
unde sînt frecvente, dar şi în
:restu: Europei centrale şi chiar în vest, în regiunea Ma1·nei 65 •
Kriimer 1e ac-.ează la finele evoluţiei brăţărilor cu ove multiple, dar
acestea sînt încă contemporane în multe complexe din Cehoslovacia cu se-ria brăţărilor cu ove mici, multiple, în plin secol II şi chiar la începutul
veaculu: următor 66 ·
~2
63

IL Hunyady, Ke/tâli:. p. 97.
J. Filip. Ke/love, p. 530.
6-1 Ibidem. p.J. LXIV/9.
65 J. Dechelette., Manuel d'archeo/ogie prehistorique
ce/lique et gallo-romaine,
:N. Seconde cige de Fer ou epoque de La Tene, 1927, p. 729.
cu J. f'ilip, Kellove, p. 528-529.
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In Transilvania se cunosc nouă descoperiri cu astfel de brăţări, toate
provenind din cimitire întîmplător sau parţial cercetate. Datarea lor este
Latene C6 i. In cazul brăţărilor de la Ciumeşti. încadrarea lor cronologlcă
este aceea.şi, deoarece cele două fibule cu pidor prins pe arc din M. 19.
aparţin Latenului mijlociu (C. 2).
Brăţară închisă de bronz, cu placă decorativă.
Brăţară fragmentară
găsită în zona mormîntului de incineraţie în urnă nr. 25, este un exemplar
mai puţin întîlnit în categoria brăţărilor celtice (fig. 33). Eventual, folosirea emailului în cupele adînci ale plăcii rectangulare şi a nodozităţilor laterale, ne dă totuşi indiciul ca plasarea în timp a brăţării în Latene C, este
posibilă· In acest sens pledează şi forma bitronconică, decorată cu striuri
sub gît a urnei şi catarama în formă de suliţă, aflată în perimetrul mormîntului68.
Erătara pseudo-torsionată cu capete „pecete". Brăţara (nr. inv. 7553,
(iig. 33, pl. X) recuperată înainte de 1962 din necropolă, este tipologic susceptibilă de o încadrare mai timpurie, respectiv „Fri.ihlatenezeit" după l\'I.
Jahn 69 , B2, după W. Krămer 70 .Il· Hunyady constată în Ungaria un grup de
brăţări cu capetele „pecete", în secolul IV î.e.n., altul, mai recent, ce se încadrează în Latene C, în generail cu corpul brăţărrnor nedecorate. La exemplarele mai vechi capetele ,,pecete" sînt mici, dar evoluiază într-o fază mai
nouă, mărindu-sen. Tot în Latenul de mijloc se plasează brăţările perlate,
de asemenea, cu extremităţile terminate în „pecete", cum este exemplan11'
din mormîntul de incineraţie de la Dezmir72 •
In R. s. Cehoslovacia, brăţările şi inelele cu capetele „pecete". corespund orizontului Dux. dar au o dezvoltare şi mai tîrzie indiferent de decor
şi dimensiunea capetelor. Ele evoluiază în paralel cu torquesul cu capetele
„pecete·', fibulele cu sferă la picior sau cu piciorul prins pe arc. J. Filip, constată dispariţia lor către sfîrşitul secolului II î.e.n. 73 .
Exemplarul nostru, nu are o analogie exactă în privinţa decorului7 4 • In
orice caz forma capetelor core8punde mai ales acelora a brăţărilor din
Cehoslovacia, din faza Dux recentă, ceea ce ar însemna sfîrşitul secolului
III. începutul veacului următor î.e.n. 75 •
Dorin Popescu. Le bracelet cellique d"Uroiu, p. 184-185. Dintre brăţările cu 4
semiove cea mai veche pare să fie exemplarul fragmentar de la Dipşa, I. Nestor,
Kellische Graber bei Mediaş, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 181-182; Dorin Popescu, Le bracelet celtique ... , P. 188; K. Horedt, Zwei keltische Grabfunde aus Siebenbiirgen, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 199-200.
68
\V. v. Jenny, Latenezeitliche Grabfunde aus Dalja (Slawonien) în PZ, 23, 1932,
p. 238, fig. 113: II. Hunya.dy. Keltak, p. 104.
9
c M. Jahn. Die Kelten in Schlesien. pi. III/1-5.
;o W. Krămer, Manching II, tabela I.
71
Il. Hunyady, Keltdk, p, 88-90.
72
I. H. Crişan, Morminte inedite din sec. III. î.e.n.„, p. 92, fig. 3/1, pl. II/15.
73
J. Filip, Keltove, p. 527 şi 538.
74
•
_
O _b_rătară c.u capelele .,pecete" şi corpul în. torsadă în Oppidum des Pennes.
llng_a _Mars~ha._ J. D~~elette, Manuel d' Archeologie ... , IV, p. 730, fig. 519/5. Aşezarea·
cell1ca de lmga Mars1ha datează de la începutul secolului III î.e.n. (Dechelette. p. 510).
75
J. Filip, Keltove, p. 527 şi 531.
67
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din sirmă de bronz. Exemplarul (nr. inv. 7542, fig.
33, pl. X) aflat în cimitir înainte de 1962, este atipic şi nu poate fi datat
decît în funcţie de contextul general al necropolei de la Ciumeşti.
Brăţară de sticlă cu proeminenţe. Un singur exemplar, aflat în M. 28
JII, fig. 33, pl. X). Brăţara deşi este deformată şi în parte decolorată de
arderea suferită, păstrează descifrabil caracterele sale specifice pentru a fi
încadrată în seria de brăţări pe care Thea Haevernick le datează Latene
C 76 • Un exemplar apropiat şi bine păstrat, între numeroasele brăţări de
acest fel, din teritoriile celtice, s-a găsit la Macsola (Munkacs) R.P. Ungaria. Dart:area sa este Latene cn.
Inel tresat din sîrmă de bronz. Exemplar aflat la un monnînt de inhumaţie. inainte de 1962 (fig. 33, pl. X). Tehnica de execuţie a împletiturii
şi aplicarea spiralelor în S culcat, nu este străină de epoca mijlocie a Latenului. Făra comparaţii exacte, dar în acelaşi fel executate volutele spiralelor sînt exernpla1·ele de la Bonge-Chambalud (!sere) şi de la MUnsingen7a.
Lanţuri de bronz şi fier de la ~entllri şi coliere d«! femei. Majoritatea
pieselor provin din mormintele de incineraţie în groapă (M. 6, 11, 19, 28,
29, 36) .. Sînt arse şi fragmentare· Singurele exemplare din mormîntul de
inhumaţie s-au aflat în M. 18.
Din M. 28 provin şapte fragmente dintr-un lanţ de centură de bronz
(II, fig. 34, pl. XI), dintre care trei verigi mari sînt prinse între ele cu ine1uşe duble din sîrmă.
Deobicei acest tip (seria III-Filip) 79 , se termină cu capete masive, emailate, cu reprezentări animaliere. Un lanţ găsit la Charvaty (Olomouc)a 0 , ne
sugerează cam cum va fi arătat lanţul de brîu din M· 28, înainte de a fi
ars şi îmbucăţit.
Resturile unor tăbliţe, verigi şi bastona.şe de bronz găsite în M. 11
(IV, fig. 34, pl. XI), ne documentează un alt tip de lanţ de c-entură asemă
nător întrucîtva cu exemplarele de la Valea lui Mihai (corn. Săcuieni, r.
Marghita, reg. Crişana) 81 şi Veţel 82 (r. Ilia, reg. Hunedoara) şi de la BoBrăJţara spiralică

1

76
Th. E. Hae\·ernick, Die Gla.sarmringe und RingPerlen der 1VfilteJ- und Spăt
Jatenezeit aui dem europeischen Festland, Bonn, 1960. Brăţara de la Ciumeşti face parte

din grupa 14-Haevernick „Armringe mit Knotengruppen, drei Reihen \'011 seinen
Spitzknotengmppen ". Exemplarele apropiate la Niederwichtrach, pl. 11. nr. 14. 9;
Bulhany-Mikulov (Moravia), pl. 12, 14, 8-t
11 11 Hunyady Ke/tdk, pi. XXXIl/2.
78
j, Dechelette, Manuel d'Archeologie„. IV, p. 771-772. fig. 5-t4/l,3.
79
J. Fiilip, Keltove, p. 152 şi 534. Din aceeaşi serie dar cu inelele lucrate din
tablă de bronz şi prinse în cruce, la Libceves (Bilan), pi. XXVIII/1 şi XXVIII/4. Becov
iMost) pl. XLI'4: Ksely (Horny Ksely), pl. LVII/2.
eo Ibidem, pl. XCI/2.
81
Roska M., Les GauJois en Transylvcrnie. p .58, fig 18/3.
82
Idem. Erde/y Regeszetl Repertoriuma I. Cluj 1942, p. 304. fig. 366'a-b.
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·csarlapujt6, R P. Ungar:a 83 . Lanţul constă dintr-o serie de plăci subţiri,
rectangulare cu colţurile tăiate, care sînt prinse de verigi mari. De aceleaşi
verigi atîrnă cite un bastonaş pandantiv. Acestea din urmă sînt decorate,
ca şi plăcile, cu cerculeţe adîncite cu punct central. Probabil că extremită
ţile centurii se terminau, de asemenea, în capete de animal. De la Lenesice
(Louny) şi Tvrsice (Zatec). in Boemia, provin două lanţmi de brîu (se1ia
III, Filip), de a căror verigi mai atîrnă cite un pandantiv în fo1mă de bastonaş81.

Din M. 6 (II) şi 29 (II), (fig. 3-J,, pl. XI), provin citeva astfel de pan·
dantlve bRstonaşe dar care sînt prinse printr-un mic inel şi o spancă, de
cite un timpan. Toate aceste pandantive sint din fier· Piesele găsite aveau
desigur o utilitate vestimentară, dar probabil nu aparţineau unor lanţuri
de centură.
In M. 19 (V şi Vb) (fig. 35) ş! 1\1. :rn (fi~. 35). s-au găsit încă cîteva mici
fragmente din inelele unor lanţuri de bdu, din fier. Fragmentele din M.
19, cu ineleile prinse în cruce, mari, aaele mai mici, anarţineau la două
lanţurl diferite. Inelele brîului din l\I. 36, au un aspect deosebit în sensul
că nu sînt ca deobicei rotunde, ci au o formă turtit-alungită cu un vîrf ascuţit: prinderea între ine:e se face însă normal.
Lanţul de brîu găsit în regiunea unde se afla bazinul sche~etului măci
nat din M. 18 VIII (fig. 35), deşi întreg, era atît de atacat de rugină înl2ît
nu s-au putut aduna decît un număr de fragmente aproape informe. După
restaurare s-a putut vedea la cîteva fragmente că lanţul era format din
mici inele rotunde, prinse în cruce. O extremitate a lanţului se termina
într-un prinzător cu buton aplatizat, cu corpul alungit şi arcuit, d'1r nedr-'·corat. Partea opusă era prevăzută cu o ve1igă-cheutoare pentru fixare.
Cele 14 fragmente de fier lucrate prin răsucire, ce formează mai multe segmente te1:rninate cu o ureche pentru articularea intre ele, aflate tot
în M. 18/V (fig. 35), nu aparţin unei centuri. ci fac parte dintr-un colier
care atîrna la pieptul înhumatei. Tehnica de lucru a segmentelor care formează colierul este întrucîtva asemănătoare cu unele prinzători de sabie,
tipice Latenu'1ui C. Răsucirea segmentelor c()lierului din l\I. J 8 ec:te însă
mai deasă şi nu sînt aplatizate prin batere ca prinzătoarele de sabie din
M. 9. Cîteva. exemple dar tot dE' la lanţuri de centură, se cunosc la Horny
Jatov 85 •
Datarea fragmentelor de IRnţuri de centură <;:i coliere în cadrul cimitirului este asigurată de contextele funerare unde acestea s-au găsit. Inca·drarea lor este deci sigură în cuprinsul Latenului C, poate mai vechi în
M. 6 şi 18 (sfîrşitul secolului III - începutul secolului II) mai recentă :;i
M. 11, 19, 28 (secolul II î.e.n.).
Limbi de curea. Toate exemplarele aflate în cimitir (~J. 3 de incineraţie în groapă, VII şi VII b: l\I. 25 de incineraţie în urnă, IV) (fig. 33, pl. XI),
11. Hunyadi, Keltcik. pi. XXXIV17.
J. Filip, Ke/10\·e, Lenesice, pi. XLII:4-5; Vrsice, pi. XLII/12.
ss B. Benadik. Ke/lische Grăberfelder„. M. 111. flg. 5/14, M ..rnu, fi~. 5/11-1 '.2.
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lucrate în fier si bronz, au o formă de suliţă cu frunza subţire, alungită.
Profilul lor este' aricuit deoarece erau aşezate la brîu.
Analogii pentru acest tip de limbă de curea ne sînt cunoscute în Slavonia la Dalja 86 , la Kupinovo (Zagreb). Zalaba (Muzeul Leva) ?i din R. P.
Ungaria, la K6sd, :mormîntul 10 87 . Exemplarul din M. 25 are cele mai bune analogii cu limbile de curea de la Kosd şi de la Kupinovo 88 .
Pentru fragmentul VII b din M. 3 cu puncte reliefat „au repousse",
nu cunoastem asemănări.
Data~ea acestor obiecte vestimentare este în general tîrzie în cuprinsul La tenului C. Descoperirea de la Dalja se p:asează spre sfîrşi tu1 secolului II î.e.n. 89 , acelea din R. P. Ungaria aparţin aceluiaşi secol90 . Tradiţia
acestor ustensile vestimentare se transmite pînă tîrziu în Polonia„ în medii
v-andalice, secolul III e.n.9 1 .
Arme· In cimitir nu s-au găsit decît trei morminte de războinici.
Dacă excludem mormîntul cu coif, găsit înainte de campania de să
pături din 1962 şi căruia i se dedică un studiu special, rămîn incineraţiile
în groapă. nr. 9 şi 12, ambele aflate în 1964. Neîndoios că dintre aceste
două, pri mul este cu mult mai bogat şi variat: o sabie cu teacă şi lanţmile
sale de. prindere (V), (fig. 13, pl. XIII), suliţă (VI), umbo de scut (VII), un
cuţit (III), (fig. 12, pl. XIV), în afară de fibula obligatorie, de un po lonic
pentru turnat metal (fig. 11), numeroase vase de ofrandă. M. 12 nu conţi
nea decît o sabie cu teacă decorată (II) (fig. 13, pl. XIII), o fibulă şi cîteva
vase, (fig 15).
Săbiile. Ambele exemplare sînt acoperite cu un strat dens de rugină
care a fixat, totodată şi o apreciabilă cantitate de oase arse pe minerele
săbiilor ~i feţele tecilor. După
tratarea şi restaurarea acestora, desigur
s-au putut constata unele detalii (cîteva la raze X}, dar nu totdeauna suficiente. Totuşi cunoaşterea în amănunt a detaliilor de construcţie şi decor
sînt foarte de dorit atît pentru înserarea lor tipo,logică, cit şi pentru obţi
nerea unor date cronologice mai restrînse. Din excelentul studiu tipologic
a lui Jose Maria de Navarro, publicat acum cîţiva ani despre tecile de sabie de la La Tene 92 , reiese cu prisosinţă necesitatea cunoaşterii acestor detalii. In consecinţă, <leşi unele date privitor la cele două săbii au fost expuse la descrierea complexelor funerare din care acestea fac parte, vom reveni cu i.m plus de precizări asupra unor detalii care în cazul de faţă prilejuiesc unele încadrări tipologice şi cronologice mai sensibile.
Despre săbiile propriu-zise, din cauză că sînt introduse în teci şi ru1

86

W. \._ Jenny, Lalenezeil/iche Grabfunde„., p, 231, fig. 1/3.
li. Hunyady, Keltcik. p. 104, pl. XXXIII'l0-13.
ss Ibidem. pi. XXXIII/10 şi 13.
89
W. \'. Jenny, Lalenezeil/iche Grabfunde •.• , da,tează descoperirea de la Dalja la
~mşitul secolului II Le.n., Il. Hunyady, Ke/lcik, p. 104, în secolul 11-1 î.e.n.
0
•
II. Hunyady, Keltdk, p .104.
91
Th. Zurowski, Report an the 1957 excavation of Barrows al Szurpyty, the
Sen·e/ki District, în \Viadom. Archeo/og, XXVII/1961, µl. XIII 7.
92
Jose Maria de Navarro, Zu einiqen Schwertscheiden aus 111 Tene, 40 BerRGK,
87
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p. 79--118. pi. 1-23.
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ginite acolo, nu se poate spune prea mult. Tijele mînerei!or, pătrate în secţiune, se termină fie printr-un buton paralelipipedic. neregulat (M. 12), fie
printr-un buton aplatizat cu o floare de cui (M. 9). Partea lor inferioară,
transformată în lamă, cu secţiune lentiliformă, are un contur în formă· ele
clopot, similar cu bu:za îngroşată a tec:i în care se introduce.
Faţa tecii care era ţinută spre corp, este la ambele exemplare prevă
zută sub buza sa îngroşată cu o urechiuşă şi butoni de prindere (căzuţi la
sabia M. 9)- Ure-::hiuşele sînt scunde şi late, ceea ce indică un caracter de
epocă mai recentă 93 • Buza îngroşată a tecBor, cu acelaşi profil campaniform ca şi creasta lamelor de sabie, au concavitatea clopotului puţin accentuată (mai ales la sabia din M. 12), indiciu, de asemenea, pentru o vreme mai tîrz:e 94 •
Deşi foarte acoperită de rugină, 1a capătul tecii de sabie din IVI. 9 se observă rama îngroşată cu slab profil cordiform în V al buterolei. Marginilesale se ridică în sus pe teacă formînd 2 muchii subţiri, reliefate, care se
unesc, la 19 cm de vîrful buterolei, într-o baghetă transversală, reliefată,
peste lăţimea tecii 95 • In multe cazuri extremităţile marginale ale buterolei
se termină în capete de păsări sau dragoni, sau mai rar în bară transversală ori mici rotondităţi. Ultimele două tipuri au o tradiţie mai veche în
Latenul mijlociu ca şi tipul buterolei cu braţele prelungite pe teacă 96 •
Buterola de la teaca săbiei din M. 12, era deplasată în mo;rmînt de la
locul său iniţial, (fig. 15, pl. III 3,5). Tipul său este de asemenea în formă de inimă şi in V, are însă braţele scurte ce se prindeau numai la cîţiva
cent:metri de capătul tecii. J. M. de Navarro atribuie acestor buterole scurte o epocă tîrzie in cadrul Latenului mijlociu97 •
Feţele exterioare ale tecilor adică acelea care se vedeau cînd erau pur·
tate la centură, sînt de multe ori decorate. Teaca săbiei din M. 12 este si
ea ornamentată, dar numai sub buza sa îngroşată. Decorul realizat în teh~
nica grcwăr:i, constă din 3 cercuri inegale, suprapuse, înconjurate de S-uri
şi triscele. La dreaptc. cercului mare se observă vag unele linii adîncite dar
care din cauza ruginei şi oaselor lipite, nu se pot desc'.fra. In concavitatea
buzei se află două „S" afrontate (fig. 13, pl. XIII). Motivul ornamental deşi
simplu nu prea cunoaşte analogii. Cele mai frecvente motive dintr-o vreme
mai timpurie a Latenului mijlociu sînt acelea cu capete stilizate de pasăre
0 ). Recent, în 1965 într-un nou cimitir celtiic, în curs de cerşi dragoni
cetare, din comuna Sanislău, r. Carei, reg. Maramureş, s-a găsit într-un
mormînt parţial distrus. o sabie cu teaca sa fragmentară. Teaca prevăzută
cu creastă mediană era decorată sub buză cu doi dragoni afrontaţi 99 •

e

p. 83-84.
p. 84-85.
p. 88. pi. 10/4 b; pi. 4/2 b.
p. 87.
p. 87.
p. 95 si urm.
99
J. M. de Navanro, observă că prezenta crestei mediane pe teacă este rară pe
•ăbiile Latenu'.ui mij'1ociu şi reprezintă o tradiţie din Latenul timpuriu, ca de altfel şi
apariţia în dreapta şi stinga medianei a capetelor de dragoni afrontati. p. 91 şi 95-96
Ibidem,
Ibidem,
us Ibidem,
9o Ibidem,
87 Ibidem.
9e Ibidem.
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Fata ce se vedea la cealaltă teacă de sabie din M. 9 nu pare să fi fost
In masa de rugină se vede doar un buton reliefat care este plasat
în concavitatea buzei.
Tehnica chagrinajului care adesea este folosită pe tecile din Latenul
mijlociu, nu se poate observa tot din cauza ruginei. In orice caz, pe o porţiune cam de 10 cm mai curată ce se păstrează pe faţa dinspre corp a tecii
săbiei din J\1. g, nu se constată nici o urmă de mici adîncituri, decor care
se foloseşte adesea în tehnica chagrinajului.
Un element care pare să fie neobişnuit la săbiile din necropolă şi ar
indica tot un caracter arhaizant al acestora, este lăţimea exagerată a tecilor (M. 9 ~ 0,06-1: M. 12 = 0,066 m). J. M. Navarro citează doar un singur
-exemp:ar la La Tene care atinge 0,057 m lăţime 100 .
Toate caracterele specifice ale celor două săbii de la Ciumeşti ne asigură în mod cert datarea lor în plin Latene C. După autorul menţionat mai
sus, tipul scurt al buterolei şi profilul nu prea accentuat al gurii de teacă
de la sabia din M. 12. indică însă o vreme mai recentă decît la celălalt
exemplar din M. 9, care datorită buterolei sale cu laturele alungite, s-ar
situa între etapa anterioară. Cit de veche poate fi această etapă nu ne mai
poate spune tipologia acestor săbii, ci evident, celelalte obiecte de inventar
din morminte, dintre care în primul rînd este de menţionat fibula de bronz
cu piciorul prim pe arc ~i !Jrevăzută cu o sferă- Datarea sa precizată şi mai
înainte, nu poate fi uşor deplasată mai timpuriu de secolul II î.e.n .. fie folosindu-ne de cronologia mai ridicată germană, fie de aceea mai coborîtă,
stabilită de J. Filip. In acest oaz este de admis că persistenţa unor caractere arhaice din LatenUl timpuriu se manifestă încă in a doua parte a La tenului C. Reinecke, nu numai la brăţările cu semiove multiple şi acelea cu capete în pecete, dar şi la săbiile de tipul curent.
In ţara noastră se cunosc destule săbii celtice. In afară de exemplarele
din Oltenia cqre aparţin de grupul scordisco-iliric101 şi al unui exemplar
mentionat de P. Reinecke ce provine din Moldova 102, restul săbiilor
aflate sînt din Transilvania. Din Latenul B-C nu se cunoaşte deocamdaU-1
decît lama de sabie şi buterola tecii din mormîntul cu coif de la Silivas103 .
Alte descoperiri, de la Sîntion (Muzeul Aiud) şi Săcuieni (r· Marghita, reg.
·Crişana) ca şi exemplarul de la Aiud, via Wink~er. au fost atribuite greşit de
decorată.

100
Ibidem. p. 196, pi. 20/2a-2b. Exemplarul este păsitmt în muzeuil din Neunburg. Fata dinspre corp a tecei are buterola cu marginile pre1ungite care se încheie cu
o bară [,ransversală reliefată oa la saibia de la Ciumeşti, ca ,la alt exemplar afla,t la
Cluj (Roşka M., Les Gau/ois„., p. 60, fig. 24), şi a1'tul la Bandl!Jl de Oîrnpi,e (St. KoYacs,
Dolg. VI, 1913, fig. 7/9.
101
V. Pârvan. Getica, o protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 505-506: I.
N_estor. Der Stand„ p. 155-156; C. S. Nicolăescu-Plopşor Anliquit~s ce/tiques en O/te-.
nie, repertoire, în Dacia. XI-XII. 1945-1947, p. 17-33, pl. I-V.
102
I. Nestor. Der Stand, rp. 156, nota 646.
103
M. Roska, Ke/tische Grab von Siebenbiirgen, în PZ. XVI, 1925, p. 210-212;
I. Nestor. Der Stand, p. 153, nota 632.
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M. Roşka, Latenului timpurium, ele ap:i.rţinînd Latenului C. Restul exemplarelor de peste 20 la număr au fost aflate intimplător sau în context2
închise, atît la sud, cit şi la nord de Mureş 105 •
Comparativ cu numărul apreciabil de săbii aflate în Transilvan:a. lanţurile de care se atîrnau săbiile pentru a fi prinse la brîu, sint foarte puţine. In afară de lanţul lung, răsucit, în opturi de la Jucul de Sus 106 , acelea
de la Dezmir, Dipsa107 şi alte două exemplare complete aflate cu săbiile
lor la Sanislău, nu se cunoaşte <lecit exemplarul complet - lanţ scurt cu
inele la capete, lanţ lung cu inel şi buton de prindere - din M. 9 de la
Ciumesti (fig. 13, pl. XIII). Ambele lanţuri de aici reprezintă un tip intermediar între acelea formate din inele simple sau în optud răsucite, de gen
Jucul1°e şi tipul Neunkirchen, format din inele răsucite, aplatizate prin batere ~i decorate pe una din feţe cu mici adîncituri 109 • Caspart, apoi Pittioni
consideră că lanţurile de sabie de la Neunkirchen (C~) 110 • au bune paralele
în mediile germanice, teutone şi c:mbre şi deci se datează spre sfîrşitul secolului II î.e.n. 111 •
104

Pentru Sînlion

şi Săouieni

(r. Marghitia,

reg.

Crişana),

of. M.

Roşka,

Le.s

Gaulois .... p. 79. Pentru Aiud, Yia Winkler. Ke/lisc/1e Grabe bei Nagyenyed, în Do/g
Szeged. V. 1929. p. 82--89. Pentru rectificare, I. Nestor, Der Stand, p. 154 şi nol'a 634.
105
Da,te iluate âin V. Pân:an, Getica; I. Nestor, Der Stand; M. Roşka, Repertorium şi Les Gaulois en Transylvanie; II. Hunyady, Keltâk, a Karptâmedenceben (leletanyog), în Regeszeti Ftizetek, 2, 1957; C. Daico\'iciu, Cetatea de la Piatra Roşie, 1954:

Aiud (r. Aiud. reg. Oluj). O sabie din via Winkler, trei săbii aflate în cimitirul brhegy; Apahida. r. Cluj, reg Cluj). O sabie şi umbo de scut în M. 7; Bandul de Cimpie
(r. Tg. Mureş. reg. Mureş, resturi dintr-o sabie cu teacă; Cepari (r. N<lsăud. reg. Gluj),
fragment de sabie, fibulă Latene II tîrzie. fragmente dintr-un kantha~os hellenistic;
Cluj (reg. Cluj), sabie cu teacă. tip Ciumeşti M. 9; Craiva (r. Alba, ·reg. Hunedoara).
3 fragmente de săbii, Cristuru Săcuiesc (r. Odorhei. reg. Mureş-Autonomă Maghiară).
o sabie şi ,J.ancîe dintr-un mormînt cu car; Ciume-şti (r. Carei, reg. Maramureş).
săbii aflate în M 9 şi 12; Dezmir, oraş Cluj (I. H. Crişan, Morminte din .>ec. lll. p. 99.
pi. 11/17. pi. IIl/17); Jucul de Sus, (r. Gherla, req Cluj). J.ant lung de atirna1t sabia;
Mosna (r. Mediaş. reg. Braşov). o sabie (Muzeul Mediaş); Pecica (r. Arad. reg. Banat).
o sabie cu teacă; Piatra Roşie r. Deva. reg. Hunedoara); San.islău (r. Carei, reg. Maramureş); 3 săbii dintre care două fragmentare. Exemplarul întreg ou resturi de la teaca
sa. Două săbii au lanţuri de fixare. Săpături VI. Zirra 1965; (Sîntion. r. Oradea. reg.
Crişana); sabie datată greşit Latene I (Muzeul Aiud); Săcueni (r. Marghita. reg. Crişana) sabie datată g,reşH, Latene I; T1ransilvanta, sabie cu teacă decorntă ou dragoni
stilizati, frontati. Intre capetele lor mediană reliefată. (Muzeul Brukenthal).
106
Orosz M„ AE, 1912 p. 171-172.
107
I. H. Crişan. Morminte din sec. III, p, 98, ,pi. II. 10, 14 şi pl. III 5; K. Horedt.
Zwei Keltiscfie Grablunde, p. 198, fig. 5/6.
08
•
'.
Verigile răsucite aile lantu~uî de la Jucul de Sus sînt decor,ate cu punc,te
a~mc1te. Acest decor este caracteristic mai ales pe lar.turile aplatizate de tip Neunkirchen. Din mormîntul de la Jucul de Sus provine şi o brăţară cu patru semiove.
109
J. ~aspart. ~in_ G!'ăberleld in Neunkirchen (M. 2, p. 44. fig. 511-2); II. Hunyady, Ke/tak, l,antun similare la Ak1a, Nagykato şi K;upinovo, pi. XI 1, LII/3-4.
11
~ Este interesant de observat că buterola tecii de sabie din M. 2 de la Neunkirchen, este cu bratele. alungite. adică similară cu aceea de la Ciumeşti, M. 9. Prin
urmare caracterul arhaic al buterolelor lungi constatate de Navarro. este îndelung
prsistent şi 1n cuprinsul Latenului C2 • J. Gaspart, op. cit„ p. 4..t, fig. IV/l
111
J. Oa:spa,rt, op, cit. p. 52; R. Piltioni, La Tene in Niederăsterrei ch p 4-1 ş·1
115-116.
' .
0
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Lanţul lung de la Ciumeşti, de asemenea, aplatizat prin ciocamre, areambele feţe foarte asemănătoare cu partea dorsală a exemplarului de la
Neunkirchen 112 , ceea ce ar însemna că tipologic ar fi mai aproape de acesta decît de lanţul de la Jucul de Sus. Este însă foarte probabil că ambeletipuri coexistă în anumită perioadă a LatenUJlui C 113 • Din cimitirul de la
Sanislău, necropolă cu un context funerar în genere mai recent decît acela
de la Ciumeşti, provine de exemplu, un lanţ de sabie de tip Jucul, dar care nu este nici ap~atizat, nici decorat cu adîndturi mici (pl. XXV).
Suliţă şi călcii de suliţă. Din M. 9 provine unica suliţă aflată în tot
cimitirul în timpul săpăturilor (fig. 12, pl. XIV). Un alt exemplar este atribuit mormîntului cu coif. încît este publicat separat 114 (cf. şi pl. XII). Exemplarul din mormîntul amintit, în formă de foaie de salcie este comun în
complexele tîrzii Latene C115 • In R.S. Cehoslovacia corespunde epocii suliţelor cu foaia lată si plată, de dimensiuni mari, cu lanţurile de sabie aplatizate si decorate cu mici r.dîncituri, cu fibulele prevăzute la picior cu sfe1-2 mare~ 16 . Descoperirile de la Sanislău confirmă perfect acest raport. Aici
sînt prezente suliţe de genul aflat la Ciumeşti dar şi acelea cu foaia lată şi
plati'i, şi fibulă cu sferă mare la picior (pl. XXV).
Călcîinl de suliţă este găsit întîmplător în aria necropolei. Provine desigur dintr-un mormînt distrus (fig. 13). Tipul său în formă de con este
comun întregului Latene mijlociu.
Umbo de scut. Un singur exemplar, de asemenea, descoperit în M. g.
(fig. 12, pl. XIV). Tipul său, cu creastă mediană longitudinală şi plăci de
fixare triunghiU:are. face parte din seriile tîrzii Latene C, uneori contemporane, alteori anterioare umboului cu plăcile de fixare trapezoidale1 17 •
Gănrile pentru nituri, cu ajutorul cărora umbo-ul se prindea de discul de
lemn al scutului, sînt date la exemplarul de la Ciumeşti în cuprinsul plă
cilor de fixare, deci mai simplu decît la frumoasele exemplare de la
'Neunkirchen 11 B, Iwanovice119 şi Sz6b 120 • J. Filip datează seria de umbo-uri
cu plăci triunghiulare, la sfîrşitul Latenului II, adică vremea lanţurilor de
sabie, aplatizate şi punctate 121 • Il. Hunyady, plasează tipul cu plăci triun-

J. Caspart. op. cil., p. 44. fig VI/1-2
II. Hunyady, Kellcik, p. 118.
114
M. Rusu, şi O. Bandula, Mormintul unei căpetenii celtice de Ja Ciumeşti~
(sub tipar).
115
ln Transilvania. suUta din M. 8 de la Apahida (Şt. Kovacs, La stalion d'Apa/lida. p. 66. p. 49/1 ); exemplarul din mormîntul de incineraţie, via Winkler, Aiud
(M. Roska, Les Gaulois„ .. p. 33/5).
i1o J. Filip, Keltove, Cimitirul de la Letki, Boemia, pi XLIX/1, 7, 18; cimitirul de
la lpelske Predmostie (Sahy), pi. CII/1, 4-5, 8, 10.
117
Ibidem, p. 533.
118
J. Caspart, Ein GrăberfeJd„. p. 44, fig. V/3.
119 Rosen Przeworska. Antiquites celliques en Pologne, în Swialowil, 1946-1947.
p. 189. fig. 12 şi pi. IIl/8; J. Potocki şi Z. Wozniak, Les Celtes en Pologne, în OGAM.
xm. 1961.
1. p. 88.
121
l'. Hunyady. Keltcik. ol. XXIX (text).
121
J. Filip, Keltove, p. 533.
112

113
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ghiulare în aceiaşi fază cu umbo-urile cu plăci trapezoidale de fixare, resf)ectiv Latene C2 şi D. Printre exemp:arele de la Dalja, Ba,lsa. H6dsag, menţionează şi umbo-ul din M. 7, cu sabie, de la Apahida! 22,
Cv.ţite de .fier. In cimitir se deosebesc trei tipuri de forme alungite cu mînerul şi tăişul arcuite concav, aşa numiteile cuţite de lovit (M. 9 III: M.
14/II), forma scundă, convexă, inmănusată în plăsele de os (M. 28, IV), forme miniatură, cuţitaşe cu lc:me drepte şi mînerul mic (M. 17/III; M. 23'/II;
l\1. 35/IV) (fig. 36, pl. XIV).
Cuţitul din M. 14 face parte din seriile comune La tenului C (lama îngustă. arcuire slabă în S-ul format de cele două părţi componente, miner
şi ascuţiş 123 ). Vîrful lamei şi capătul mînerului ~înt distruse din vechi, încit
o încadrare mai precisă este imposibilă. Tipul de cuţit mai scund din M. 9,
este de fapt un cutit obişnuit, deoarece minerul nu este prelung, curbat la
capăt şi terminat printr-un buton sau verigă, ci este drept şi scurt desigur
pentru a fi înmănuşat între plăsele. Tipuri relativ asemănătoare dar deja
din I.atenul D, la Gallisheg:v (Muzeul Munkacs) ~i Kupinovo (Muzeul Zagreb)l24.
Cuţitul curb cu plăsele de os, fixate cu nituri de fier, s-a găsit într-un
mormint feminin, împreună cu o brăţară de sticlă şi un lanţ de centură
din bronz, (M. 28, fig. 21. pl. XIV). Utilitatea sa era desigur apropiată cuţitaşelor obişnuite. Un exemplar de dimensiuni aproape duble, dar asemă
nător ca formă aceluia de la Ciumeşti.
provine din cimitirul de la Kemendl25,
Lamele de cuţitaşe din M. 17, 31, 35, sînt asemănătoare între ele. Ultimele două provin din morminte cu urnă, celtic şi dacic. Ambele sînt arse. Cuţitaşul din M. 17, aparţine unui inhumat.
Verigi şi cuie de fier. Cele două verigi aflate în necropolă provin din
morminte de inhumaţie (M· 8 şi 22). Piesele sînt lucrate prin batere şi nu
sînt decorate. Nici una din verigi nu pare să fi făcut parte dintr-o piesă
mai complexă care s-ar fi deteriorat ulterior în morminte. Din M. 9 provine un cui cu floare mare (XI); altul similar s-a aflat în M. 12. Astfel de
exemplare au fost găsite, prinse în table de fier, în bordeiele celtice cercetate. Utilizarea lor foarte variată în general, nu permite să le atribuim o
utilitate precisă în morminte.
Cutii de viatră. NumEi.i două exemplare. O cutie neperforată, paralelipipedică, pro~ne din mormîntul de războinic M. 9 (IV) (fig. 36); al doilea
exemplar s-a aflat în M· 17 de inhumaţie. Aceasta din urmă are o formă
mai zveltă, muchiile rotunjite şi este perforată la unul din capete (fig. 36).
Obiceiul de a se pune gresii de ascuţit sau lustruitoare în morminte
celtice nu este foarte rar. In R.. P. Vngaria. le aflăm într-un mormînt la
II. Hunyady, Ke/lak, p. 121.
Un exemplar cu vîrf rupt, dar cu miner aplatizat şi îndoit spre
tirziu Latene Ci într-un rnorrnint dernnjat la Sanisli1u, 1965.
m Ibidem. Gallishegy. pi. LXIl/ 17; KupinO\"O. pl. LJI/18.
125 Ibidem, XI/7.
6
m
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'T6tkamlas 126 • In Slovacia, se cunosc mai multe cute în cimitirul de la Kemend12i (Karr..enin), dintre care două exemplare provin din morminte de
'inhumaţie Şi unul dintr-un mormînt de incineraţie în groapă 128 •
Datarea cutei din M. 9, depinde desigur de contextul în care s-a aflat.
Fibula din mormînt, cu sferă la picior, indică o vreme mai tîrzie a secolului II î.e.n. Celălalt exemplar, lipsit de context databil se poate f:xa tot
"în acelaşi veac, prin analogie cu un exemplar aproape identic de la Wernburg (Kr· Păssneck) 129 , acelea amintite de la Kamenin (Kemend).
Ceramica. Din cele 90 de vase aflate în cimitir doar 48 exemplare au
fost salvate în întregime sau partial, din motivele arătate mai înainte. Incă 16 vase adunate de I. Kovacs înainte de 1962, întregesc numărul cera1nicei din necropolă la 64 de piese.
D'ntre acestea, 18 vase sînt de dimensiuni mari şi mijlocii, cu pereţii
-rotunjiţi sau cu profile bitronconice. 15 sînt străchini. 14 castroane, opt
-cănite. Vasele dacice lucrate cu mina, sînt în număr de nouă.
Fuse mari. A (nr. 7528: M. :n/1.: nr. 7501: fig. :n şi pl. XV)· Forme
zvelte cu pereţii rotunjiţi, diametrul maxim al pîntecelui ridicat mai sus
de jumătatea înă1timii. Gîtul vase:or este strîmt şi relativ scund faţă de
rotun,iime3 pîntecelui şi înăltimea formei. Buza mare. rntunj:tă este teşită
·şi răsfrîntă. Fundul plat la exterior, slab convex în interior. Decorul este
plasat mai ales între umăr şi buză. Este format fie din ineile reliefate orizonate, aplicate .'>au organice, sub huză si la baza umărului, fie realizat
·din linii incizate, paralele, multiple. Vasul urnă M. 31 este decorat supli·me11tar cu două 1iniI în val cu unde egale, adîncite şi lustruite, aşezate
suprapus în chenare de l:nii incizate. Acelasi vas în partea inferioară este
decorat cu două linii a.dîncite paralele.
Formele arătate SU:nt puţin comune în mediHe celtice vecine ţării
noastre. In R. S. Cehoslovacia aproape nu se întîlnesc, la fel în Austria şi
Polonia 130 • In R.P. Ungaria găsim unele analogii în descoperirile întîmplă
toare de la Bekasmegyer şi de la Surcin (mai ales pentru urna din M.
31) 131 • De la Vărşand (r. Pecica, reg. Banat), provine un vas nu prea îndepărtat ca formă de
exemplarele noastre şi atribuit de Il. Hunyady. La132
tenuJui D •
Vasele adunate de 1. Kovacs sînt lipsite de contextul descoperirilor.
Urna din M. 31, însoţită doar de o lamă de cuţit atipică. este, de asemenea,
nerlatabilă. Inclinăm să credem totu5i, dat fiind înrudirile acestor forme cu
126

J. Banner, Dolg. Szeged, IV. 1928, p. 303, fig. 1/3,
II. Hunyady, Ke/tdfr, pi. XI/21-22. (Kemend. col. Dud:lich).
m B. Benadik. 'Ke/lisc"he Grăberfelder, M. 5. fig. 32/13-1-t.
179
R. Radig, Die Eimer aus dem FuchshiigeJ I i·on Wemburg (Kr. Possneck, du'Pă H. K<t'Ufmann, Die vorgeschichlliche Besiedlung d'Or/agues, Alt Thiiringen, VI,
1962/1963, fig. 2. Mormîntul :3.
130 J. Filip 'Keltowe., textul şi pianşele; B. Benadik, Keltische Grăber/e/der„.,
,planşele şi 1extul.
131 II. Hunyady. Kellalf.; Beklrsmegyer, pi. C/II, Surcin, p. 1-t7. Latene D. pi. CXII/8.
1H Ibidem. pi. LXXXV!II/10.
127
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vasele ce le vom prezenta mai jos, că ele aparţin tipologic Latenului c
tîrziu.
B:. ~.IVI :rn:v, M. 91IX; fig. 39 pl. XVI). Vase mari cu pereţii puternic
rotr~n31ţ!, apro~p_e ~l~~mlari. perimetrul pîntecului mare şi plasat mai sus
de JUmatatea malţmm vaselor. Umerii recipientelor sint slab conici sau
arcuiţi. Decor plasat la bazn gitului, format dln mănunchiuri de striuri inciz_ate. sau inele reli.efa~e. subţi1i, ce încadrează bastonaşe oblice şi uşor
adînc1te, asezate obluc ş1 în sensuri opuse (M. 9).
Formele acestor vase reprezintă un aspect intermedîar între vasele
globulare propriu zise şi formele de carafă, mai mult sau mai puţin bitronconice. Ca şi tipul precedent, astfel de vase se întilnesc mai rar. Cîteva
-exe?1plare s-au găsit în vechile săpături ale lui A. Or6sz la Apahida, în
perioadele 1900-1902 şi 1914, inedite în parte si astăzi1 33 (fig. 47/1-2). In
R. P. Ungaria, exemplarele Latene O-C2 de la Alcsut şi Gyor oferă unele
similitudini1 34 •
C. (nr. 4332, M. llIV, M. 3/X, nr. 7:>23: fig. :rn, pl. XV). Vase mari cu
pereţii arcuiţi, gîtul înalt. Aspect general bitronconic. Diametrul maxim
ridicat mai sus de jumătatea înăltimii vaselor, sau cu puţin mai jos de
-acesta (M. 1/IV). Vasele au buza mare, dreaptă sau puţin răsfrîntă. Fundul
plat. uneori concav. In general, profile înrudite cu acelea a vaselor .,carafă". Decor format din două inele reliefate, organice sau aplicate sub bu2ă şi în partea inferioară a gitului.
Vasele mari de tipul C, sînt spre deosebire de acelea anterioare adesea întîlni te în complex~le oo1tice în tot cuprinsul La tenului C. La Apahida, forme similare apar în nu mai puţin de patru morminte, în afară de
alte 12 vase descoperite de A. Or6sz 135 (fig. 4713). In R. P. Ungaria le întîlrum mai ales în mormintele de inhumaţie de la Kettornyulat, la Als6geller136. In Slovacia apar în mormintele de inhumaţie şi incineraţie de la Kamenin, Hurbanovo-Bacherov Majer, Horny Jatov, Ondrocov, Ipelske
Predmost137 .
Cele două exemplare aflate la Ciumeşti în mormintele 1 şi 3, se datează în vremea tîrzie a Latenului C (fibulă cu 8-uri, ,-as grafitat, tin
Vas aflat în 27. III. 1900; fig. 47/2, două vase aLlate în 15. V. 1900; fig, 47/1
Mănăştur-Ouj se află la Muzeul de Istorie, Cluj;
ooJ.ecţi<a A. Or6sz, din
Decorul adîncit şi lustrudt oote înbilnit în Slovacia în aşezările din prima jumătate a
sec. I. i.e.n. Este un ornament specific la daci. B. Benadik, Zur Frage ... p. 371-372.
1
3~ 11. Hunyady, Keltak, p. 144, Alesul, pi. LXXXVI/2-3; GyOr, pl. LXXXVII/1.
135
Şt. Kovacs, La Stalion ... d' Apahida. fig. 23, profilele 3-6; M. 3, fig. 32; M. 7.
fig. 42; M. 10, fig. 51, M. 18, fig. 69. Din fosta colectie A. Orosz, v1as descoperit în
211111, 1900, două v-ase afl.ale în 31. III. 1900, vas aliat la 25. \". 1900, vas anart la 20 XII,
1900 (Mormînt I). vas aflat în 21. V. 1901. vas aflat în 18. IX. 1902, două vase aflate
deasemenea în cimitir dar fără nici o [ndlcatie de dată (fig. 47/3).
136
li. Hunyady, Ke/tâk, KettornyuJ,at, pi. LXXVII/5, Also9e!ler. pi. XCI/5.
137
B. Benadik. Keltische Grăber/elder ... Horny Jatov, mormînt de inhumatie, nr.
87, pl. 1/9, nr. 450. pi. X/12. mormînt de incineratie nr. 292, pi. VI./11; mormînt de inhumaţie nr. 450, pi. X/10. Hurbanovo-Bacherov Majer. mormînt cu schelet nr. 2. pl.
XX/12. idem M. 6, pl. XXIII/18; Kamenm. mormînt cu schelet nr. 17. pi. XLI/17; J.
Filip, Keltove, Ondruchov (Surany), pi. C/11, Ipelske PrPdmost (Sahy), pi. OI/12.
133

în prezent
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C-D). Vasele nr. 4312 şi 7523, pot fi încadrate tipologic şi mai timpmiu
dar nu mai devreme de prima jumătate a secolului II î.e.n.
D. (M. 2/IIJ, IvI. 34/VI, M· 34/VII; fig. 39, pl. XVI). Vase mari şi mijlocii (M. 34/VII). cu peretii arcuiţi, dar cu profil net bitronconic. Raportul
dintre înălţime şi diametrul maxim al pîntecului este aproape egal. Maxima bombare a vaselor se află mai sus de jumătatea înălţimii lor. Vasele
au gura mai largă decît tipurile de mai înainte, buza inelară, teşită, mai
mult sau mai putin răsfrintă. Fundul proporţional mic faţă de pîntece şi
gură, este prevăzut cu omphalos pronunţat. Decorul constă din obişnuite~e
inele reliefate, sau linii duble incizate, ac;,ezate sub buză şi la baza gîtului
Formele de faţă sînt, de asemenea, des întllnite în faza C. Reinecke.
Unele apar în contexte mai timpurii ca la Kemend (Kamenin) 133 , la Hurbanovo-Bacherov Majer139 , dar şi mai tîrziu ca la Untergoritschitzen, Horny
Jatov 140 sau Balsa141 • De la Apahida provine un vas asemănător în M. 2142
Cele două vase de la Ciumeşti sînt databile. de asemenea, mai tirziu, din
cauza fibulei cu slabă arcuire şi butoni laterali pe arc din M. 34.
E. (M. 25, fig. 39, pl. XVII). Formă unică în necropolă· Profil net bitronconic cu pereţi aproape deloc arcuiţi. Elemente comune cu vasele „carafă". Forme asemănătoare se constată în R. P. Ungaria încă din etapa de
tranziţie Latene B-C14 3. Frecvenţa lor sporeste însă în Latene C1 şi se prelungeşte şi în subfaza următoare (K6sd, 144 Horny Jatov, Dvory nad Zitavou)145. La Apahida în mediu şi mai tîrziu C2-D, se cunosc patru vase asemănătoare, dintre care două decorate cu val pe umăr, celelalte cu inele
reliefate 146 (fig. 4 7/4,6).
Vasul de la Ciumeşti se datează, de asemenea, în Latene C2, după limba de curea aflată în perimetrul mormintului (cf. pg. 45).
Vnse mijlocii, bitronconice. (M. 16/JV, M. 6/VII: fig. 40, pl. XVII). Forme alungite în rl.ub]u trunchi de con. Diametrul maxim al vaselor la jum2.tate sau sub jumătatea înălţimii lor. Buza inelară şi uşor răsfrîntă. Fundul
cu umbo accentuat. Decor format din două inele reliefate, aplicate pe
umărul şi gîtul vaselor.
II. Hunyady, Kellak, Kemend (Kamenin), col. Dudlich, pi. VI/I.
B Benadik Keltische Grăberfelder, HurbanoYo-Bachero,- Majer, mormînt de
inhumaţie 'nr. 2. pi. XX;l4; mormînt cu schPlet nr. 5. pi. XXI/X; mormfnt cu schelet
nr. 23, pi. XXVI/16.
240 R. Pittioni. Urgesicht2.„, p. 697. fig. 495'3, Untergorlttschirtzen după MiillerKarpe Carinthia I. 1951, fig, 5; B- Benadik, Keltische Grăberfelder„., Horny Jatov, mormînt cu schelet nr. 460. pl. X/13.
141 II. Hunyady. Ke/lcik, pi. XCI/I.
14 2 St. Kovacs, La station.„, d'Apahida, \1ormîntul nr. 2. fig. 29.
143 I!. Hunyady, Kell<ik. p. 144--145.
244 Ibidem. ol. LXXXIV/3.
m B. Benadik. Keltische Grăberfelder. Horny Jatov, mormînt de inhumaţie nr.
518, pi. XI/14; Dvory nad Zitavou, mormînt cu schelet nr. 7. pi. XXVIII/19.
146 Col. Oro<=z. V·as cu decor în val, afJ.at în 24. III. 1900. (în interior, văscior
bitronconic lucrat cu mina. cu opt proeminente sub buză, dacic) fig. 47/6; vas aflat tn
31. III. 1900. (fig. 47/4). vas cu decor în val, aflat în 22. V. 1901; vas fără dată de gă
sire, marcat cu o stea mică.
138

139

1

https://biblioteca-digitala.ro

I

t

I

''

'

==---A

'"' \
\

I

I

i
'

j

I
I

I

/

,~36/•

- - = = = - -)

M.Z/111

M 3~ / VII

-M.25/ 1

Fig. 39 .
https://biblioteca-digitala.ro

/

~_//

I

-- ~

M 16 jlV

M. 6/YU

--

M.32/ rv

\

M.16/11

-fig. 40.

https://biblioteca-digitala.ro

'

'

90

VLAD ZJRRA

Forme mai rar întîlni te. Analogii mai apropiate se află în mediu Late ne C, împreună cu vase amforoidale tirzii, cum este caZ'lJll la KoZ'lany şi
Apahida 147 .
\"asul din M. 6 de la Ciumesti se poate încadra către sfi:rşitul secolului III si începutul veacului următor, după fibula Dux recentă şi fragmenLUl de brătară cu decor reliefat geometric din morrnînt (fig. 10 şi :~l).
Vase carafă, zvelte. (Linsenflasche). (M· 32/JV, M. 28/VI; M. 16/II· fi~
40, pl. XVI şi XVII). Primele două exPmplare au pereţii globulari, gîtul
alungit, gura strîmtă, buza inelară, dreaptă. Vasul deformat din M. 28 are
fundul aşezat pe inel, celălalt vas are fundul plat. Decorul constă din inele reliefate sau linii incizate, plasate pe gît. Forma vasului din M. 32 este
comună în contexte Latene C. Tipologic, vasul de la Ciwneşti îşi găseşte
analogii în R. P. Ungaria, la Gava în mediu C1 148 , la Kemend (Kamenin)
C1-C2149.
Contextul de la Ciumeşti cu fibula Latene II cu disc pe picior (fig. 4
$i 28) precizează datarea vasului într-o epocă mai recentă, care corespunde
cu orizontul brăţărilor cu patru semiove şi al brăţărilor de sticlă, respectiv
secolul II î.e.n. 150 . Exemplarul din M. 28, aparţine acelui~i secol (brăţară
ele sticlă cu proeminenţe, lanţ de centură (fig. 21 ).
Vasul din 1\1. 16, cu profil bitronconic şi gîtul biconvex, este contemporan cu formele precedente. Exempi!are analoge 1a Sz6reg 151 , Kamjatice,
Velka ManCJ. 152 . De la Apahi<la, colecţia Or6sz, provine un vas-carafă cu decor lustruit cu linie în valm.
Străchini adinci cu pereţii arcuiţi. (M. 6/VI, M. 34/IIJ şi V, nr. 7516;
fig. 41. pl. XVIII). Forme fără gît, cu pîntecele tare arcuit şi turtit, situat
imediat suh buză. Aceasta este te-;;ită sau rotunjită, trasă mult spre interior U1'I. B VI si M. 34'V). Fundurile c;înt plate sau cu omphalos. Exemplare
pt1ţin comune. O analogie mai apropiată în cimitirul tîrziu Latene C de la
Horny Jatov 154 . Din col. Or6sz şi săpăturile Kovacs de la Apahida, provin
trei vase ele acest aspect 155 (fig. 4717).
B. (l\1. 37/I, l\L 36/JV; fig. 41, pl. XVIII)· Forme de asemenea cu peretii tare al'cuiţi, dar care pînă la buză se continuă cu un început de gît.
147
J. Fi'.ip. Kelto\·e, p. 398 şi pi. LXXXIII/2: Apahida. Col. Orosz. vas aflat la
21. III. 1900, fig. 47/5.
m Jl. Hunyadi, Keltcik, pl. 1x115 (text).
149
Ibidem. Kemend (Kamenin). col. Dudlich. pi. VI '6; J. Filip, Kellove, fig. 60/9.
1:.o .1. Filip. KeltoU'. p. 537.
151
Il. Hunyady, Ke/lak, pi. LXI/9.
1
'c .J. Filip. J\.eltovc. Komjatice (Surany). pi. XCVI/15; Ve•lka Maua (Vroble),
pi. XCVII 12.
15
_ • • ~ Col. A. Orosz. vas descoperit în 22. V. 1901. ilustrat şi la II. Hunyady, pl.
LXXXL',/3: cf. si R. Pittioni. U rgeschichte, Stinkenbnmn, p. 692. fig. 480/5.
154 B. Benadik, Kelti.>che Grăberlelder ... Horny Jatov, mormint de inhumaţie
nr. 233, pl. V /21.
155
Col. A. Orosz, vas aflat în 31. III. 1900; (fig. 47/7), vas aflat în 7. IX.
I 901: S .. Ko\· ac5. La sta/ion ... , d'Apahida, p. 24, fig. 24/2; strachină asemănătoare şi
în Au-,tr!a, lu Ct'ntrumsdo~f. R. Pittioni, Urgeschichte, fig. 47/83.
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Buzele vaselor şînt inelare, mari, teşite pe creastă, drepte sau foarte slab
răsfrinte.

In Boemia astfel de forme se întîlnesc la Polepy, iar în Moravia, la
Vvskok 156, Unele forme asemănătoare s-au găsit în săpăturile vechi. A.
0~6sz 157 (fig. 4 7/8).
c (M. 32/V, fig. 41, pl. XVIII). Un singur exemplar în necropola de la
Ciumesti. Strachina este cu pereţii tare arcuiţi, dar separată de buză printr-un gît scund. Buza este profilată la exterior şi tăiată pe creastă, orizontal.
Tot de la Polepy se cunoaşte un exemplar analog 156 . Din M. 6 de la
Apahida provine o strachină asemănătoare, cu buza tăiată drept, dar neprofilată în afară 159 •
D. (M. 18,XVII, M. 11,1VIII, nr. 7530, fig. 4 2 , pl. XIX). Străchini cu pereţii arcu:ti ridicaţi sub buză. Gît aproape inexistent, decorat în afară cu
linii adîncite. Buzele vaselor sînt teşite lateral şi răsfrînte oblic. Primele
două exemplare au pe fund un început de umbo.
Străchini apropiate vaselor menţionate. provin de la Apahida şi sînt
datate de Il. Hunyady, Latene C2-D 160 .
E· (nr. 7064, fig. 42, pl. XIX). Formă similară cu precedentele, dar cu
·buza mare, inelară ~i răsfrîntă mult.
Străchini cu profilul în S. (Nr. 7520 şi M. 13/V, fig. 42, pl. XIX).
Vase cu pereţii arcuiţi dar profilaţi aproape bitronconic, gîtul mai net
detaşat, buza rotunjită sau teşită, răsfrintă.
Analogii apropiate la Ocsa (Latene C2-D) în R.P. Ungaria161 , la Kremovice în Moravia1~ 2 •
Strachină cu pereţii evazaţi. ('7525, fig. 42, pl. XIX). Formă unică în
cimitirul de la Ciumeşti. Partea i.nferioară a vasului pînă la diametrul maxim al pîntecelui este tronconică, dar mai sus spre buză, pereţii se desfac
oblic în afară şi sînt acoperiţi puţin de buza subţire şi atît de răsfrîntă în·cît aproape îi atinge.
O formă similară la Surcin (Latene D) 163 , iar un profil similar la Apanida164.
Analogiile celor trei forme de străchini cu variantele lor de la Ciurneşti aparţin, cum s-a văzut, celei de a doua faze a Latenului C. pedoadei
de tranziţie C2-D şi chiar LatenuJ.ui D. Desigur că descoperirile din care
fac parte străchinile de la Ciumeşti le asigură de cele mai multe ori datări
Filip. Ke/love, Polepy (Kolin), pl. CXX/10; Viskok, pl. LXXIX/8.
Col. A. Orosz, străchini găsite în 31. III. 1900, 20. XII. 1900, 21. V. 1901

isa J.
157

'(fig. 4718).
156

1;9

1
60
161
162
163
16

"

J. Filip, Ke/love, Polepy, pi. CXX/16.
I. Kavacs, La stalion.„ d'Apahida, P. 24, fig. 24/5.

II. Hunyady, Kellăk, p. 130-131, pl. LXXXVIII/2a-'.3d şi 3, 3a-b.
Ibidem, p. 131, pl. LVII/15.
J. Filip, Ke/tove, Krenoviice (Slavkov). pl. LXXXI/10.
Il. Hunyady, Ke/tăk, p. 131-132, pl. LVIII/3.
1. Ko\·acs, La stalion .... d' Apahida, p, 2-1, fig. 2-l,'5.
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nu numai tipologke, ce se încadrează între ultimele decade ale secolului III
cel puţin la 2· 3 din secolului II î.e.n. Străchinile recuperate din cimi:tir
înainte de 1962, fără contexte precise chiar dacă tipologic se întîlnesc şi
mai tîrziu, cum este cazul vasU!lui nr. 7525, le socotim totuşi contemporane
.cu cei~e mai recell'te complexe funerare din necropo•lă.
Castroane cu pereţii arcuiţi. (M. 4/III, fig. 43. pl. XX).A. Un singur
exemplar în cimitir. Buza vasului este rotunjită şi puţin răsfrîntă. Fundd
plat. Linie incizată, decorativă. pe umăr.
Analogii la Kemend (Kamenin), Radostyan, Egreskato, Nagydem
·(Lt. D) is5.
B. Castroane cu pereţii arcuiţi şi gît înalt. (M. 9/VIJI, fig. 43", pl. XX).
De asemene3.. un singur exemplar în necropolă. O treime din înălţimea va·sului constă dintr-un gît cilindric. Buza teşită orizontal şi răsfrîntă. Omphalos profilat şi accentuat pe fund. Un profil similar de castron, dar cu
gîtul mai conic, provine de la Apahida 1G6.
C. (nr. 7572, M. 20/IV, M. 13/VI; fig. 43, pl. XX). Castroane cu pereţii
şi gîtul arcuit. Profile în S cu bucla inferioară mult arcuită. Buzele vaselor sînt rotunjite şi răsfrinte, fundurile plate sau slab concave în interior.
Analogii la Apahida 167 , la Kemend si Szob 1 ~ 3 (l.t. Ci). Pentru vasele din
~I. 13, mai ales exemplarele de la Făldeak şi Gy6r-Szeszgy6rte1lep 169 •
Castroane cu gitul arcuit şi pintecele turtit (Usenformig). M. lOIIV),
nr. 7524, nr. 7311; fig. 43, pl. XXI). La aceste vase pîntecele este plasat
mult mai ai=roape de fund decît de buză. Acesta este turtit şi reliefat încît
·dă aspectul unui prag, mai ales dacă este separat de gît printr-o incizie
orizontală. Buzele vaselor sînt teşite şi răsfrînte în evantai, iar fundmile
sînt prevăzute cu umbo.
Bune analogii se găsesc la Kemend (Kamenin) 170• şi în Austria la
Mannersdorf 1i 1 . Tipuri de castroane cu pîntecele turtit şi prag, dar plasat
către jumătatea înălţimii formei, gen vasul din M. 10, se cunosc la Apahida:12 (fig. 47/10) şi la Dvory nad Zitavou (Lt. c~) 173 •
Castroane pronunţat bitrnnconice cu gîtul arcuit. (M. 9/XI, M. 16/III:
fig. 44). Ambele exemplare sînt fragmentare, dar forma lor este asigurată.
Este curioasă disproporţia dintre lărgimea deosebită a pînteculrui şi profilull.
exagerat de oblic ce merge spre fund. Analogii apropiate se găsesc în cişi

165

I!. Hunyia.dy, Keltâk, Nagydem (Veseprem), pi. :'\1Li2; R·adostyăn (Miskok),
:pl. LXVIII, Egreskata (Budapest), pl. LXIX/l, Kemend (Kamenin), pi. VIII/4
1
'b St. Kovacs. La slalion...
d'Apahida, p. 25/4.
167
Ibidem, p. 25/6.
168
II. Hunyady. Kemend (Kamenin), p. VIII/6; Szob, pi. LXX/5.
188
Ibidem, Foldeak. LXVII/16; Gyăr-Szeszgyărtelep, pi. LXIX/10.
170
Ibidem, .pi. VJI/4.
171
R. Pittioni, La Tene in Niederăsterreich, p. 41. pi. 117.
172
Şt. Kovacs. La stalion ... d'Apahida, p. 31, fig. 32/3, M. 3; col. Orosz, două
-castroane aflate la punctul „Ritul satuluiu, M. 6. 28. III. 1900, fig. 47/10.
173
B. BeP..adik. Ke/lische Grăberfelder. pi. XXX/6.
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mitire Latene C1 şi C2, la Hurbanovo-Abadomb Dvory nad Zitavou 174 ,
Szob i; 5 (fig. 47111).
'
Castroane bitronconice cu fundul plat. (M· 21/I, nr. 7531, fig. 44, p!.
XX). Forme cu diametrul pîntecului mai redus şi înălţimea proporţional
mai mare. Buzele vaselor sînt teşite şi răsfrînte în evantai. Un castron
apropiat vasului nr. 7531, se cunoaşte din M. 2 de la Apahidal77. Un alt
exemplar similar provine de 12. Szob. R. P. Ungaria 1i 8 • O formă asemănă
toare vasului-urnti. din M. 21, se cunoaste la Alcsut, în ţara ve'Cină 179 •
Castroane bitronconice înalte (nr. 7523. l\I. 2/IV: fig. 44, pl. XXI). Arcuirea părţii superioare a vaselor este slabă, comparativ cu celelalte tipuri
de castroane, încît gîtul este aproape inexistent. Buza cu profil slab rotunjit, este slab evazată. Fundul plat sau cu ompholos. Castroane similare
vasului din M. 2, la Apahida 180 şi Foldeak181 • De la Kiskoszeg (C2) 182 , provine un castron foarte asemănător cu exemplarul nr. 7523'.
Castroanele descoperite la Ciumeşti sînt adesea întîlnite cum s-a vă
zut, în Austria, R. P. Unga!'ia, Slovacia şi Transilvania (Apahida). In general J. Filip le consideră contemporane fibulelor de bronz cu sferă la picior şi le datează în secolul II î.e.n. 183 • Contextele din care provin castroanele aflate la Ciumeşti nu ~.înt totdeauna grăitoare în afară de M. 9 şi 13,
ale căror fibule aparţin sigur 1 atc:·nului C' tîrziu. Restul vaselor, desigur
toate Latene mijlociu, pol fi încadrat.:: prin analogii tipoilogice, în ambele
subfaze ale Latenului C.
Căniţe scunde decorate cu semilune (nr. 7062 şi 7063, fig. 45, pl.
XXII). Forma turtită cu pereţii arcuiţi, cu profilul opus torţei mai acceI}tuat si uşor înclinat în fată. Fundul plat. Dublă bandă de semilune, aşeza
te orizontal sau vertical la baza gîtului, pe linia unde toarta se desface din
pîntece.
Forme asemănătoare. dar cu profile mai pronunţat bitronconice, la
Basaharc şi Sînandrei1 84 . Decorul c:u semilune apare frecvent în R. P.
TJngaria numai în Latenul mijlociu si de preferinţă în a doua fază spre
Latenul D.185, Pe căniţe se intllneşte la Mezăkovesd, Gybr-Kalvaria, SînIbidem, Hurbanovo-Abadomb, pl. XV/27, DYory nad ZitaYou, pl. XXX/6.
II. Hunyady, Kellak, pi. LXV1III, 1.
17 6 St. Kovacs.La slalion ... cl'Apahida, p. 25, fig.
25/3; P. 41, fig. 48, 13, M. 9 şi
col. A. Orosz. vas descoperit în M. 6, 28. III. 1900.
177 Ibidem, p. 28, fig. 29/3 M. 2.
178 II. Hunyady, Kellah., pl. LXlll;7.
179
Ibidem, pi. LXIX/12.
.
.
.
1 s0 St. Kovacs. La slat1on„. el Apah1da, P. 37, fig. 42/3 ~. 7,
181 li. Hunyady, pl. LXIX/8, p. 111 (Latene C2)·
182 Ibidem, pi. XVI/2-2a.
183 J. Filip, Keltove, p. 538.
.
. •
.
184 li. Hunyady, Kellak. Basaharc ş1 Szentandrăs, pi. LXXIII/3 s1 7.
1ss Ibidem, P. 52-53. Auitoarea a.tiribuie _ c~nit'.'lor cu decor .se~ilunat .o ~p~ă
tirzie, Latene C-D şi le stabileste o ane de raspmdue pe dreapta ş1 stmga T1se1, mtre vărsarea Someşului şi Crişului, care ar corespunde eventual cu teritoriul unul
trib celtic cu preferinţe speciale pentru decorul semilunat sefnifica\.iv în rituJ funerar al acelui trib. II. Hunyady menţionează în Transilvania descoperirile de la
Dezmir şi Bandul de Cîmpie (Szaltelek), Harta nr. 3 (text).
1;4
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andrei în ţară
Cîmpie 186 •
Căniţe

vecină 186 ,

iar in Transilvania la Dezmir, Blaj 18i

scunde, decorate cu benzi

şi

şi

Bandul de

cercuri concentrice sau nedecorate

<M. 4/IV, M. 6/XI. M. 34/VIII; fig. 45, pl. XXII). Forme cu profilul mai accentuat bih~onconic. Aceeaşi înclinare în faţă şi asimetrie a siluetei ca la
vasele precedente. Căniţele au buzele inelare, turtite, foarte puţin răsflin
te. Fundul plat sau cu inel. Toartele nu exagerat supraînălţate, sînt groase, ov-ale în secţiune. Decorul c:>ste compozit: inele reliefate pe gît şi sub
buză ca la vasele mari (M. 4), linie incizată la buza gîtului (M. 4 şi 6), dungi
verticale, lustruite pe git, pîntece şi fund (M. 4). sau ghirlandă de cercuri
concentrice pe pînkce (}.l. li). Cana din M. :J.!, cu o fo1111ă mai simetrică şi
inel pe fund, este nedecorată. Analogii în pri vin ta formelor la Sînandrei1 89 şi
la Kosi<X' (Slovacia) 190 • Decor de cercuri concentrice pe căniţe găsite la Cluj
-şi Apahidarn 1 (fig. 47,9).
Căniţă cu peretii rotunji.ţi, prag şi decor de cercuk~ţe. (M. 281V; fig. 45,
pl. XXII). Formă comună căniţelor scunde, dar prevăzut cu „Standring:'
pronunţat şi urnbo. Citul este înalt, conic, separat de pintece printr-o linie
adincită sub care se află un şir de cerculeţe form2.t din mici bastonaş~
.adîncite. Decorul estt: comun ceramicei ştampilate celtice în tot Latenul,
inclusiv acela rnijloCiu. şi în această perioadă este contemporan cu ornamentul format din cercuri concentrice 192 •
Căniţe înalte cu corpul simetric (M. 1-l!VH. M. lllX, fig. pl. XXII).
Căni cu profilul birronconic. buza rotunjită, fund cu inel, eleganţa şi echilibrul vaselor, chiar şi decorul de arcade pe căniţe din M. 14, sugerează
unele profile şi elemente decorative greceşti. Din repertoriul căniţelor celtice din R. P. Ungaria, numai un exemplar de la Szob, are oarecare similitudini cu vasul din M· 11 19 ~.
Toate cănitele din cimitir au, în funcţie de complexele în care s-au
găsit, o datare 'ctestul de tîrzie, asigurată rle fibulele din M. 34, de fibula
de fier cu nodoziiă\i din M. 11, de fibula neo-dux din M. 6. In ,cazul căni
ţelor din M. 4 şi 14, elementele de datare sînt mai nesigure. Vasele castroane din aceste complexe, pot da totuşi unele indicaţii pentru a doua perioadă a Latenului C. Decmul semilunar de pe cei:e două căniţe aflate anIbidem, Mezokbvesd, Gyăr-Kah'aria. Szenlandras. pi. LXXIII/5-7.
I. H. Crişan. Morminte inedite„. Dezmir, p. 91, Iig. 3/4, pi. 1/5; Blaj. p. 88.
:flig. 2J2. Datarea sa, Latene B-1C, referiitor la cănile de la Blaj şi Dezmir cu decor
<;mi!unat. nu se poate susţine (cL II. Hunyady, p. 52-53).
188 M. Roska, Les Gaulois.„, p. 64, fig. 31/2. Il. Hunyady mention!c'az<l punctul
-şi nu ,localitatea, :p. 53 şi harta 3 (text).
19 o II. Hunyady, Keltdk, pl. LXXIII/7.
1 9e J. Filip, Keltove, p. 207. fig. 6517.
19 1 M. Roska, Les Gaulois, p. 61. fig. 26 şi col. Orosz, \'as aflat în 23. III. 1900,
~fig. 47/9).
19z J. Filip. Keltove, Korucany (Kyjov), pl. LXXII/14; IL Hunyady, Ke/tak, Be1
Jcasmegyer, pl. LX/2, Gava, fig. 9 15 (<text).
1o3 11. Hunyady, Ke/lak. pi. LXXII/12.
1P6
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terior în necropolă, este cum s-a văzut, de asemenea, de epocă recentă 194 •
In Transilvania ca şi în R. P. Ungaria şi Slovacia, căniţele sînt destul de
frecvente, fapt care nu se constată însă în necropolele celtice din afara
spaţiului tro.nsilvano-ungaro-slovac. Este de crezut aşaidar că aceste fonne
nu sînt prop1ii reelţilor 195 si că au fost preluate de aceştia numai în spaţiul
Ungariei, Slovaciei şi Transilvaniei de la populaţiile localnice, daci şi sciţi.
care le utilizau, lucrate la roată sau cu mîna, încă din secolele VI-V196. Provenienţa căniţelor lucrate la roată la această epocă
timpurie în spaţiul
menţionat, nu poate fi decît sud-dunăreană 197 şi pontică, din lumea grecească.

Fnsul cu grafit ('!\L 3 IX, fig. 8). Unic exemplar în cimitir, dar numeroase fragmente similare în bordeiele aşezării. Vasul are o formă de butoiaş cu pereţii umflaţi în apropierea buzei. Aceasta este inelară, groasă şi
puţin răsfrîntă. Decor striat cu pieptenele puţin mai jos de linia adîncită
care separă buza de pîntPce, pînă la fund. Formă tîrzie, comună în cimitirele şi aşezările Lat~nului mijlociu şi tîrziu. Vaseile cu grafit cu decor striat
cu pieplenele, socotite de P. Reinecke, de O. Paret198 specifice numai ultimei perioade Latene s-au dovedit a fi şi mai timpurii1 99 (toată perioada Latene C), cum este de altfel şi cazul de la Ciumeşti unde fibu~a cu sfere pe
picior din M. 3, indică cel puţin p1ima jumătate a secolului II î.e.n. Dealtfel forme foarte apropiate şi decorate identic se întîlnesc în R. P. Ungaria~
la Racalmas şi Lovasberenv 200 , iar în Slovacia, la Kemend, la Horny-Jatov
şi Holiare 201 , în medii C1-C2 şi C2-D.
Ceramica dacicii lucrată cu mîna. (M.5/II şi M. 35/J; fig. 46, pl. XXIII).
Forma urnei din M. 5 derivă clin vasele mai scunde, cu pereţii tare arcuiţi.
decoraţi cu canelur: şi proeminenţe hallstattiene. Pare însă, că în mediul
de la Ciumeşti o astfel de formă a primit şi o vizibilă influenţă a castroanelor cu pereţii ~i gîtul arcuit, celtice (gen vasul din M. 20 fig. 43).
Probabil că şi linia decorativă care separă gîtul de pîntecele urnei, este, de
asemenea, de inspiraţie celtică.
Cealaltă urnă din M. 35, piriformă, cu diametrul pîntecelui mai jos de
jumătatea înălţimii, are un caracter hallstattian mai pronunţat, evoluţia
sa din formele cu pereţii arcuiţi fiind mai netă. Poate tot de inspiraţie celtică să fie, de asemenea, aceea linie incizată ce apare la baza gîtului·
194

Ibidem, p. 52-53.
I. Nestor, Ke/tische, Grăber„„ p. 174 şi nota 4.
196
Numeroase cănite cu toartă supraînălţată in cimitirul scitic de la Szenle!Vekerzug. Ct. M. Parducz, Le cimitiere ha/Jstattien de Szente.s-Vekerzug, ActaArch.
195

VI, 1954 şi 1955.
I. Nestor, Keltische Grăber... , p. 178-179.
198
•
P. Reinecke. Auh. V. 1911. p. 290; O. Paret, Der Graphit in Vorgeschichtllche. E':1ropa, în Sudeta, V. 1928, caiet I, p. 34; Libuse Hairakova-Jansovt't, Die Late:~ze1tllche Graphitkeramik in Băhme'n (rezumat german), în PA. XLVI, 1955.
199
li. Hunyady. Ke/tak, p. 141-142; B. Bnadik, Die Graphitkeramik in Latenezeitliche Grăber in der Slowakei, SA. 1961, IX, 1-2, p. 208.
0
:
li.. Hunyady, Keltâk, Rac~lmas şi Lovasbereny, ~lanşa L?CXV/3. 6.
01
Ibidem, Kemend. (Kamenm.), pl. VI/2; B. Benad1k, Kelt1sche Grăberlelder,
Horny Jatov morminlen ~che'.et nr. 401, pi IX/12; Holiare, mormint de incineraţie.
nr. 605, pi. XXXVII. 10.
.
IV
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Străchinile-capac ale urnelor din M. 5 şi 35, sînt destul de asemanai:oare între ele (fig. 46). Acelasi profil faţetat al gîtului îl posedă şi mica
strachină din l\I. 22 b. La aceasta din urmă este semnificativ omphalos-ul
care apare frecvent la străchinile celtice. In rest caracterul hallstattian tîrziu al celor trei exemplare este dominat, atît ca tehnică de lucru, cit şi in
ceea ce priveşte formele lor.
Căniţele secunde din M· 22 b şi 35, sînt forme mai vechi cu decor spediic hallstattian. caneluri şi proeminenţe, dar care sînt comune în medii
contemporane sau mc.i vechi 202 • La fel şi cana cu gîtul înalt din M. 13, precum si yasul cu toartă, socotit urnă din M. 22 b. (Fig. 46, pl. XXIII). O cronologie independentă a mormintelor dacice din cimitirul celtic de la Ciumeşti nu se poate stc'.bili decît in linii mari. Lipsa oricărui inventar mai
grăitor din mormintele aflate, nu ne permite decît pur tipologic să constatăm c?., de exemph1, urna din M. 5, mai aproape de castroanele celtice, este
prnbabil recentă decît forma piriformă din M. 35, iar că vasele cu toartă
din r-.r. 22 b sînt contemporane cu e}:emplarul similar din M. 35.
Un studiu amplu al tipologiei formelor ceramice specifice dacilor din
epoca fierului în România, .s-a făcut recent de către I. ÎI. Crişan 203 • In cadrul acestor înserieri pot intra desigur şi vasele de la Ciumeşti, dar într-o
vreme pe care o socotim mai recentă faţă de limita inferioară - începutu!
secolului III î.e-n. - · la care se opreşte autorul citat. Intr-adevăr la Ciumeşti cana înaltă cu caneluri pe pîntece din M. 13 celtic, se datează pe baza fibulelor de fier aflate acolo în cursul secolului II î.e.n., epocă în carecel puţin şi mormîntul cu urnă nr. 5 ar putea fi încadrat. O datare aparent c:tît de tîrzie a acestor forme care păstrează înc8 bine caracterele hall~tattiene. nu poate fi socotită însă nici exagerată nici unică, deoarece în
cimitiru: de la Apahida (datat de Il. Hunyady, Latene C2 şi C2-D) se cunosc. în afară de vasul mic tronconic descoperit într-un reciplent celtic(nota 146). un vas mare, tronconic cu patru aripioare pe pîntece (fig. 48/3),
un altul bitronconic, de asemenea, cu proeminenţe (fig. 4812) şi 2 căni cu
toa1 ta supraînălţată (un exemplar e decorat pe pîntece cu caneluri oblice)~04 (fig. 48 1,4)· Dealtfel aşezarea celtică parţial săpată de la Ciumeşti~
în care s-au găsit unele fo1me similare străchinilor şi chiar vase lor mari
din mormintele în discutie, se poate d::ita în pr('zent mai ales în sec. II
î.c.n. pe baza aceloraşi tipuri de fibule de bronz şi fier aflate în cimitir
(Iig. 28 si 29). Nu e de priws să mai adăugăm că în necropola în curs de·
1

~ 02 Ii. Hunyady. Kelld/{, fig. 41/b (te:x:L). cănite şi vasu'. mare de la Donja Do-

lina.
203
„Ceramica daco-getică", teză de doctorat în curs de publicare a arheoloµului clujan, I. H. Crişan; idem. Morminte inedite ... ; Morminte în urnă de tip Ciumeşti. acoperiLe cu strachină-oapac, apar şi la Hodmezovasarhely-Kishomok. cf. M.
Parducz, Ein Grtiberield in Hodmezăvasnrhely-Kisliomok. n11.c; rfpr Rronze-Skyl/1enLa Tene und Germanenzeit, în Dolg., XVI, 1940, p. 97. pl. Xl/3 şi VIV19.
204
Col. A. Orosz, Vas tronconic, descoperit în 25. III. 1914; vas bitronconic„
aflat în 28. III. 1900; cană cu toarta supraînălţată. 25. III. 1914; cană cu Loairtă supraînăltatC"1 şi caneluri pe pîntece, 28. !II. 1900; cf. K. Horedt, Mittellatenezeit/iche
Siec/Junc;e·1 ... p. 55-/S.
·
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eercetare de 1a Sanislău, cunoaştem de pe acwn două morminte celtice.
<lintre care unul (M. 8) bine datat în secolul II. Mormîntul conţine în afară
de ~îtev~ vase specifice ce~tice şi trei oale dacice de o factură prea puţin
departata de acelea de la Cmmeşti.

*

Prezentarea complexelor funerare de la Ciumeşti şi tipologia obiectelor
aflate.·, oferă o imagine destul de clară asupra perioadei istorice în care
·s-au petrecut înmormîntălile în necropolă pe duna de la grajdurile C.A.P·
De asemenea, datele obţinute din cercetarea celor opt bordeie săpate în
aşezare, întregesc şi ele rezultatele cu privire la cimitir, dînd totodată şi
reciproc o lumină asupra densităţii, bogăţiei şi relaţiilor comunităţii celtice
cu localnicii daci.
După cum s-a arătat în capitolele introductive referitoare la tipudle
de morminte de la Ciumeşti, între ritul de înmormîntare prin incineraţie
·cu vadantele sale şi acela al inhumaţiei există un raport de contemporaneitate dar cu o preponderenţă netă pentru primul rit. Necropola de la
Ciumeşti nu constituie o exceptie în tara noastră. Cimitirul în curs de cercetare de la Sanis'lău ara tă deocamdată aceeaşi situaţie şi se pare la fel,
.acela de la Dendeşti.
Unica necropolă celtică mai mare. săpată în Transilvania pînă la descoperirile recente de care ne ocupăm, este Apahida. Din rezultatele publicate de Şt. Kovacs şi din materialele şi notele descoperitorului anterior A.
Or6sz, reiese că cimitirul de lingă Cluj este unul din rarele complexe funerare din centrul şi răsăritul Europei care foloseşte exclusiv ritul incineraţiei cu varianta sa, morminte în groapă 205 •
Este binecunoscut că ritul funernr caracteristic la celţi a fost inhumaţia, mai ales în fazele mai vechi Latene A. şi B. Inci11Pratia apare în Europa
'Centrală, Austria, Ungaria, Slovacia. mai rar în Moravia. Polonia. mai ales
în Latenul C şi este explicată ca urmare a contactului cuceritorilor celţi cu
localnicii, care în unele regiuni se incinerau 206 Luînd ca bază aceste afirmaţii ar reieşi că întregul grup ·ceiltic din
Transilvania, specific mai ales prin incineraţie. se plasează într-o epocă tîrzie Latene, necropola de la Apahida stînd la capătul acestei evoilliţii. Am
putea aşadar, admite că necropola de la Ciume~ti, cu mormintele sale majoritate de incineraţie în groapă foarte asemănăto.?.re ca rit funerar şi în
multe alte privinţe cu aceea de la Apahida, este deci contemporană cu
205 Un alt cimitir de incineraţie în groapă( un siP..gur mormînt în urnă). este
acela de Ia Holîare (Slovacia). dalat la sfîrşitu] secolului II î.e.n. B. Benadik, Ke/tische Graberfelder ... p. 118 şi 138.
. . .
.
.
..
..
206 I
Nestor Ke/lische Grăber ... , p. 163; R. P1tl1om, La Tene m 1\'1ederoster.reich, p. ilS-116; II. Hunyady, Kellak, p. 501 J. Filip, Ke/lo,·e. p. 5_-rn. idem, pie
Ke/ti!iche Zivi/isalion und ihre Erbe, Praga 1961. p. 183-184; J. Potocki. Z. Wozniak,
1.es Celtes en Po/ogne, în Celticum, OGAM, nr. 73-75. 1961. p. 85; C.F.C. Hawkes, The

·Celts. (Report on the study of their cullure and their
i""lediterranean
re/alions.
1942-1962) VIII-e Congres International d'Archeologie classique, Paris, 19G3, p. 1-1.
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o perioadă de timp, si se plasează, de asemenea, într-o fază
tîrzie a Latenelui mijlociu. Fenomenul pare a fi însă mai comp~ex, necropolele biritua~e (Ciumeşti, Dendeşti, Sanis1lău) coexistînd cu acelea monorituale de incineraţie (Apahida) şi poate chiar cu acelea monorituale de
inhumaţie 207 , în funcţie de densitatea grupului celtic stabilit. de obiceiurile
lor religioase şi de relaţiile mai apropiate sau mai Emitate cu băştinru;;ii incineraţi.

Varianta incineratiilor în urnă este rară în Transilvania208 • O constala Ciurnesti si în cimitirul vecin de la Sanislău, la Dipşa 209 şi în Transi lv2ni3 de la sud de Mureş 210 . I. NPstor consideră incinerările în urnă, mai
vechi decît acelea în groapă 211 . Pe de altă parte în Slovacia această formă
de înmormîntare apDre tîrziu, către sfîrşitul Latenului mijlociu212 •
La Ciume$ti situaţia nu este deosebit de limpede în pr~vinţa încadrării
cronologice ale acestora, deoarece puţinele obiecte de inventar din urna nu
sint databile. Doar limba de curea aflată în apropierea urnei mormîntului
nr. 25, ar putea indica o epocă destul de recentă din a doua jumătate a
secolului II, vreme c3re ar corespunde deci cu urnele celtice din Slovacia.
In categoria mormintelor cu urnă de la Ciumeşti intră şi grupul restrîns dar sugestiv al mormintelor dacice. Acestea deşi fare parte integrantă
din necropola celtică si în unele cazuri urnele aflate imită forme celtice,
păstrează totusi caracterul lor hallstattian, autohton. De asemenea se foloseşte un rit specific de înmormîntare
(urne cu capac). Prezenţa acestor
morminte concordă cu di:>sroperirea frecventă !n toate bordeiele celtice a
unui procentaj redus dar caracteristic de olărie dacică, la fel lucrată cu
mina ca si vasele funerare (pl. XXIV). Cu alte cuvinte, este de admis că în
componenta comunitătii reltice de la Ciumeşti intra un număr de familii
tăm

Din comuna Foeni (r. Carei). provin mai multe obiecte de metal (brăţări
sec. III-II î.e.n. După spusele colecţionarului I. Kovacs obiectele s-au
, oa<;e umane inhumate". Din relartarea lucrătorilor de la silozul C.A.P.
Foeni, care au descoperH
mormintele, reiese că au distrus vreo patru morminte,
toate cu schelete.
M. 3 de la Ciumeşli care deşi întruneşte caracterele tipice ale acestei variante. se deosebeşte de celelalte morminte prin acea aparentă împrăştiere şi îmbucăl ăţire a complexului
funerar. In cimiture:e Latenului mijlociu această formă
rituală se constată. dar este foarte rară. O întîlnim la Horny J.atov (M. 549, B. Be'ladik, Kellische Grăberfelder, p. 37) şi eventual la Apahida (St. Kovacs, La station •..
d'Apahida, M, 17, p. 29), In medii mai tîrzii celto-bastarnice se întilneşte în necropola de la Wilanow. lîngd. Varşovia (J. Merciniak. în La Te•ne cremation buria/e
at Wilanow near Warsow, în Maleria/y Starozytne, II. 1957, P. 170 şi următoarele),
iar la daci se ounoaşte mai clar la Porolissum (M. Macrea şi M. Rusu, Der daki~che Friedhoft von Porolissum, în Dacia, N. S,, IV. 1960 p. 201-229).
208
D. Popescu. Celţii In Transilvania, p. 19.
209
K. Horedt. Zwei keltische Grabfunde. p. 196-200.
210
I. NEstor, Ke/tische Grăber, •. , p. 16~164.
m Ibidem, p. 164, 176, 182.
212
B. Benadik, Chrologische Bezihungen der keltischen Grăberfelder in der
Slowaliei, în Slov. Arch, X, 2, 1962, p. 395.
207

şi fibule),
oăsit lîng.i
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localnice care .aveau anumite drepturi, probabil relaţii de rudenie. şi aşa
cum ~e vede, ~1bertatea de a se înmormînta în necropola comunităţii după
propriul lor ntual. Acest fapt este constatat şi la Sanislău unde s-a găsit
un morrn.înt de incineraţie cu urnă celtică, ce avea ca vas de ofrandă o
oală dac:că (M. 14).
Raporturile relativ egale dintre cele două populaţii cu etnic diferit din
comunitatea de la Ciumeşti, se datoresc desigur prezenţei în imediata sa
apropiere a unui puternic grup dacic contemporan care era instalat în actuala comună Berea, la 2 km nord de Ciumeşti. Săpăturile incepute aici în
vara anului 196:1, ne-au arătat că nu.mai în cele patru bordeie cercetate
deocamdată, se manifestă o intensitate de viaţă deosebită (vetre refăcute.
cuptoare cu cenuşare adînci, olărie dac:că de aspect hallstattian tîrziu, printre care şi puţină ceramică celtică contemporană), cu nimic inferioară aşe
·~ării celtice clin vecinătate. Mai mult, s-ar părea că dacii de la Berea i:;;i
manifestau în pofida celţilor, acte de totală liberă acţiune, sau poate chiar
de duşmănie faţă de aceştia, dacă atribuim o hecatombă cu 16 schelete descoperHă în aşezarea dacică, unor celţi înfrînţi şi schingiuiţi de autoht.Gni
(pl. XXIV). Poate că studiile antropologice, în curs de efectuare, vor putea
spune mai mult·
In această lumină, cu aceste neamuri vindicative în apropiere, dacii
din comunitatea celtică de la Ciume"ti, nu puteau fi decît siguri de actele lor
şi destul de puţin dispuşi să accepte altceva din partea celţilor, decît înrîuririle care le conveneou. Este de altfel foarte posibil ca populaţia dacică
de la Berea-Clumeşti-Sanislău să fi luat parte la marele proces de fermentare a triburilor daco-getice care a culminat un veac mai tîrziu, în
vremea lui Burebista, printre altele. cu expulzarea şi supunerea celţilor din
Transilvania, Ungaria şi Slovacia213 • Dar marea expansiune dacică spre
vest din prima jumătate a secolului I î.e-n .. cu refulălile sale ulterioare impuse de situata politică după asasina1:ea lui Bureb:sta, a avut ca unul din
efecte şi uniformizarea culturii daco-getice în tot spaţiul ocupat înainte de
apariţ'a romanilor. In acest chip se poate înţelege de ce în vremea dominaţiei romane din Dacia si ulterior acesteia. atît în teritoriile cucerite, cît
şi acelea neocupate. cultura dacică avea deja un fond comun. ale cărei forme exterioare de expresie do<?.r, s-au manifestat d:fcrit, în funcţie de contextele istorke din r.cele vremuri. Aşa se explică şi de ce dacii liberi din
secolele III şi IV e.n. care au avut o asezare tot la Berea, instalată pe acelea~i locuri unde se afla locuirea din secolele dinaintea erei noastre, pase213 c. Daico\·iciu. La TransyJvanie dans l'antiquile, Bucure5ti,
1945, p. 46-47;
H. Daicoviciu. Dacii, Bucureşti, J961. p. 93-94. Despre grupul dacic stabilit în Slovacia. după cuceririle lui Burebista din vest. articoluil lui A. Tocik. Zur Frage der
Besiedlung der Siidwests/ovakei zur Ende der a/ten Zeilrech'nung. AR. XI, 6. 1959
şi recenzia A. Laszlo. Dacii pe teritoriul Slo\·aciei, în Analele ştiinţifice ale Univer·
sităfii Al. I. Cuza din Iaşi (seria nouă), Sect, a III-a, btorie. tomu: XI, 1965, p.

107-116.
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dau materiale apropiate acelora de la Mediesu Aurit. în Maramureş 214 , la
Valea lui Mihai, reg. Crişana 215 , sau Ceala Arad, reg. Banat 216 .
Prezenta dacilor în contextele celtice din Transilvania se constată tot
mcii mult. H. Crişan, urmăreşte aceste dovezi la Blaj, Hărman şi mai ales
la Dezmir 217 . La Apah:da, săpăturile lui A. Or6sz au dat la iveală materiale
dacice în cimitir (fig. 48).
In studiul său referitor la mormintele celtice de la Mediaş, I. Nestor
insistă asupra prezenţei autohto!1ilor în spaţiul ocupat la sud de Mureş ulterior de către celţi • Aici noii veniţi au putut prelua practica incineratiei în urnă de la localnicii care foloseau acest rit de mai înainte 219 · Aceiaşi arheolog observa recent, că în Transilvania de sud nu se constată grupuri compacte de celţi aşa cum se dovedesc a fi în nord-vestul provinciei220. Faptul s-ar putea datori eventual, unor deplasări ulterioare a celţi
lor din Transilvania de sud spre nordul provinciei, deoarece la miazăzi de
Mureş puteau fi concentrate unele triburi localnice
destul de puternice.
S-ar putea formula însă şi ipoteza că celţii, mai degrabă contemporani atît
în bazinul Mureşului cit şi al Someşului (unele materiale de caracter Lat9ne B-C. Reinecke, se constată în ultimul timp şi în vestul şi nord-vestul
provinciei), s-au instalat în Transilvania peste o populaţie băştina.?ă mai
puţin densă, mai ales în zona de stepă din vestul provinciei. Din aceste
tedtorii, cete de celţi vor fi pătruns în Transilvania intramontană, în diferite momente, în special în secolul al III-lea î.e.n. Atacurile lor se vor fi
terminat fie cu raiduri războinice, fie cu instalări de nu prea lungă durată în Transilvania propriu zisă. Grupul mare şi strîns al celţilor se plasează însă în vestul ţării, în Ungaria de nord şi Slovacia meridională, teritorii
care şi geografic au un aspect comun şi unitar.
In Ardealul de vest şi de Miază Noapte se constată nu numai un grup
compact celtic ci şi o anum:tă uniformitate culturală a acestora. Intîlnim
cam ace1eaşi forme de vase, străchini, căniţe, castroane, \·ase mari, la Apahida, la Galaţii Bistriţei în centrul şi nordul Transi:vaniei sau în zona vestică, la Ciumeşti, Sanislău, Curtuiuseni, V3lea lui:Mihai. Săbii, umbo de scuturi, vîrfuri de suliţe, coifuri, cuţite de lovit, tipic Latene C, apar uniform

r:

218

214

T. P.ader. Se\'er Durnirtraşcu, Aşezarea dacă din sec. II-III de la Medieşu
Aurit, comunicare ţinută Ja Sesiunea ştiinţifică a muzeelor, decembrie, 1965.
2! 5 Staţiune cercetată de colectivul Muzeului regional Oradea.
216

L H. CrLşan, E. Dorner, Aşezarea dacică din secolul IV. e.11. de Ia AradCea/a, comunicare ţinută la Sesiunea ştiinţifică a muzeelor, decembrie 1965. Morminte cu inventar specific celtic da·r şi cu ceramică hallstattiană recentă (cultura
ICustano\"ice). în sec. III-II î.e.n„ se constată nu numai în regiunea Tisei şi Ucraina subcarpatică, daT şi în Slov·aaia de SE, of. B. Benadik, Die SpăJatenezeitliche
Sied/ung vom Zemplin in der Ostslowakei îru Germania, 43. 1965, p. 64-65.
217
I. H. Crişan Mormint 0 inedite din sec. III î.e.n„ p. 87-100, 102-104.
218
I. Nestor, Ke/tische Grăber, p. 181-182.
219
V. Pân a.n, Getica, p. 628; Dorin Popescu, Ce/fii în Tra11si/\'allla, p. 30 .
220
.
c_onstatare exprimată într-o discuţie
personală pe ca.re îmi permit s-o
1r.cntionez m aceasta ordine de idei. Cf. şi I, Nestor, .4. propos de /'im·asion celtique
·en Transy/\·a11ie, în Dacia. IX-X, (1941-1944), p. 5-17-540.
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la ~pahida, Dezmir, Aiud, Dipşa, Ciumeşti. Sanislău, Cw·tuiuşeni etc. La fel.
o~iectele ?e podoabă, brăţ_ăr~ cu semiove multiple sau cu trei şi patru serm:fere, fibule .~e ~roi:z _şi fier :u sfere la picior, le găsim prea puţin difente, la Galaţu B1stnţe1. Apah1da, Bandul de Cîmpie, Diosig, Valea lui
Mihai, Dendeşti, Ciumeşti etc.
Aceste caractere comune, restrinse pe un teritoriu oarecum limitat si
într-o perioadă de timp în care nu există de la o descoperire la alta decÎt
mici diferenţe cronologice, impune nu numai o datare genera1lă în Latene C, care se va vedea cît de articulată poate fi, ci şi posibilitatea ca nordul
Transilvaniei să fi fost ocupat de hiburi celtice foarte înrudite, care aveau
relaţii economice strînse şi aproape aceleaşi, indiferent dacă populau împreună cu băştinaşii, regiunile de cîmpie şi uneori de dealuri. Pe de altă
parte acelaşi fond comun cultural celtic se constată şi în partea de apus a
cîmpiei Nirului, dincolo de graniţele noastre pînă aproape de Tisa mijlocie. Desooperirile din R. P. Ungaria de la Nyiregyhaza, Nyirgyu:aj, K6taj,
Balsa, Rozavagy, Berkesz, Balkany, aparţin în genere Latenului C
tîrziu, şi au acelaşi aspect ca materialele ceiltice descoperite în necropolele de la Ciumeşti, Sanislău, Valea lui Mihai, Curtuiuşeni. De asemenea,
în aceste părţi, nu lipseşte prezenţa elementului dac, cum arată I. H. Crişan221 (numai scitic după II. HunyadY) 222 .
Ptolemeu localizează în regiunea de NV a Dac:ei pe anarţi 223 , uniunede triburi celtice instalate şi în nordul Ungariei ,unde se învecinau cu
ossii, neam amestecat poate cu ilirL2 24 • V. Pârvan, după Caesar şi Ptolemeu,
plasează în afara regiunilor muntoase şi de dealuri ale Transilvaniei de
miază noapte, tot aceleaşi triburi şi vorbe~te „de anarţii de prin părţile
Sătmarului2 2 5, Că anartii reprezentau un mozaic de populaţii, cum crede
M. Mi."tllenhoff22c este foarte probabil, deoarece măcar componenţele. dacică
şi scitică, de la noi si dinspre Tisa, trebuie admise.
Majoritatea analogiilor găsite în afara graniţelor noastre pentru inventarul mormintelor de la Ciumesti, r;rnvin din teritoriile R. P. Ungariei şi
Slovaciei. Faptul este semnificativ pentrucă indică şi în acest chip tocmai
comunitatea acestui fond cultural. Este firesc prin urmare ca şi încadrările
cronologice admise in aceste teritorii să convină în anumită măsură complexelor noastre mai apropiate·
Din orezentarea mormintelor cu diferitele lor rituri şi variante şi din
urmărire~ tipologică a inventarului funerar din necropola de la Ciumeşti,
a reieşit că unele morminte con\in obiecte de o tradiţie mai veche Latene,
altele conţin neîndoios elemente noi. Intrebarea este dacă acest inventar·
de caracter mai vechi este de atribuit unor faze mai timpurii, sau dacă el
H. Crişan. i'1orminte inedite din sec. III 1.e.n •.. , p. 106.
Hunyady. f\.eltâk, p. -19-56 şi harta II.
Ptolemeu. III. 8, 3.
J. Filirp, Die kellische Zh·ilisation, p. 64.
V. Pârvan, Getica. p. 249, harta II.
RE, I. Anarles. p. 20f-3.

221 !.
222 II.
223
224

22S
22e
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avînd o durată mare de viaţă poate fi totuşi contemporan cu forme mai
recen te 22 î.
In R. S. Cehoslovacia faptele demonstrează că a doua alternativă este
posibilă. Intr-adevăr, o serie de obiecte de uz comun, probabil foarte apreciate de celţi. de factură Latene timpuriu, brăţări cu capetele „pecete", cu
semiove, fibu~e etc., durează îndelung, persistînd în Latenul mijlociu şi
chiar în acela tîrz·u 220 •
La Ciumeşti constatăm în aceleaşi mo1mînte, asocierea unor fibule de
schemă Latene B cu exemplare tipice Latenului C, brăţări cu semiove multiple, laolaltă cu brăţară de sapropelit, sau vase cu grafit, tîrzii (M. 18 şi
M. 3), incit ar confirma parţial situaţia din Cehoslovacia. Este de reţinut
pe de altă parte, că mormintele de la Ciumeşti, care conţin acele obiecte
de aspect mai vechi, au totuşi o dominanţă în general mai timpurie ce nu
poate fi ignorată. Este suficient să nu existe obiectul care să dea o notă
mai nouă în inventarul mormîntului, ca automat să-i se atribuie complexului o încadrare msi veche (M· 7 şi poate mormîntul cu co:f). Fără a lua
prea mult în consideraţie inventarul desprins de contexte închise ,adunat
din cimitir de I. Kovacs, nu se poate, de asemenea, contesta că, de pildă,
mica brăţară cu capetele ,,pecete" şi corpul pseudo-torsionat, este de un
caracter timpuriu, cel puţin tot atît de vechi ca al brăţării cu decor geometric reliefat din M. 7.
Faţă de aceste considerente, o cronologie intimă a mormintelor de la
Ciumeşti pare a fi dificilă. A considera pe de o parte că unele morminte ar
fi de atribuit sfîrşitul fazei B. Reinecke, sau fazei de tranziţie B-C, în
timp ce ailteile sînt databile tîrziu de tot, tocmai spre sfîrşitul Latenului
mijlociu, ar însemna a admite o durată de timp exagerat de mare, de
aproape 200 de ani, care chiar dacă am dubla mormintele aflate în cimitir
(socotind că un număr paroximativ egal de morminte cu acelea descoperite
au fost d:struse). nu poate corespunde realităţii.
S-a menţionat la tipologia brăţărilor, că anumite situaţii regionale din
lumea celtică eu:·opeană au impus unele modificări cronologice. Diferltele
corective la crono:ogia Latenu~ui B şi C. Reinecke, aduse de R. Pittioni229,
M. Jahn 230 • W. Kersten231 , W. Krămer 232 , Th· Vo:gt 233 , D. TrGmpler2 34, R.
227
D. Be>rciu, Les Celle~ el la civilisation de La Tene chez Ies Geto-Daces,
în Buii. of the Institute of Arheology, 1. 1966, (sub tipar). Autorul admiite că cele
mai vechi mărturii celtice în ţara noastră datează înt,re 300-280. Printre dovezile
rna,teriale specifice Latenului C, consta,lă însă şi obiecte întîrziate de caracter Latene timpuriu. situaţie care după cum se vede se confirmă foarte bine la Ciumeşti.
2
2s J. Filip, Keltove, p. 539-541.
229
R. Pittioni, Ein l.a Tenefund aus Voitelsbrunn, p. 64; idem, La Tene in
Niederijsterreich, cap. III, şi mai ales p. 74-76.
23
" M. Jah1~„ Die Kelten in Schle3ien, p. 35--36
nota 1.
231
\V. Kersten, Der Beginn, 167.
m W. Krămer. Mcrnching II, p. 304-308.
233
Th. Voigt, Gab es zur spăt La Tene Zeii eine selbststăndige HuJturprovinz
im Saalgebiet? în Jahresschrift iiir milleldeUtsche V orgeschichte, 41/42, 1958.
234
D. Tri.impler. Die iriihe Latenezeit in Mittelland und Jura in Die Eisenzeit
der Schweiz. ZQrlch, 1957.
'
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Wyss 235 , combinarea sau înlocuirea acesteia cu sisteme mai vechi ca acelea
ale lui D. Viollier şi J. Widmer-Stern 236 , ori utilizarea orizonturilor cronologice a lui J. Filip 237 , arată necesitatea de a se folosi o mai fină articulare
cronologică care să corespundă realităţilor regionale sau teritoriale ale spaţiilor din Europa vest-centrală şi răsăr:teană (Polonia), ocupată de celţi între secolele V-I î.e.n. Printre altele, această necesitate îsi are sursa tocmai în persistenţa unor elemente vechi care mai sînt încă p.rezente în medii
evident mai recente.
Sistemul cronolog:c cel mai adecvat descoperirilor din ţara noastră nu
poate fi aşadar, decît acela care operează în teritoriile cele mai apropiate
de noi. Dacă sistemul lui Reinecke aproape unanim admis în Europa, are
o valoctre imensă dator:tă separării etapelor celei de a doua epoci a fierului238, acesta operează mai ales în Bavaria şi regiunea Rinului, de unde
P. Reinecke şi-a extras bazele sale cronologice pentru La tenul B şi C 239 • Cu
cit se ajunge însă spre zonele periferice ale lumii celtice, cum ar fi spre est
Boemia, Silezia, R. P. Ungaria. Transilvania, realităţile şi deci posibilită
ţile de încadrare sînt diferite, în~ît, cum am văzut. se unpun cîteodată modificări. E.ste de fapt repetarea inconvenientelor sistemului cronologic Reinecke pentru epoca bronzului şi Hallstattului.
Cronoilogia mai recentă a celţilor din Europa centrailă a lui J. Fi1ip
porneşte de la controlabile obiective, atît de numeroase în spaţiile celtice
ale Boemiei. Moraviei şi Slovaciei. stabilind trei orizonturi care se bazează
pe formele de înmormîntare, inventare funerare şi maţeriale din aşezări.
Cronologia sa absolută, desigur axată tot pe importurile venite din lumea
clasică, este însă mai maleabilă, beneficiază de mai multe descoperiri deoît
acelea din vremea lui Reinecke şi conţine concordanţe sigure atît în complexe, cît şi intre acele sute de necropole aflate şi foarte adesea sistematic
cercetate în R S. Cehoslovac:a.
Cu puţinele săpături ştiinţifice făcute în ţară noastră privitor la celţi,
nu putem deocamdată să ne dăm seama întrucît folosirea unică a cronologiei stabilite de J. FiLp ar fi complet aplicabilă. Pe de altă parte, efortul
susţinut al arheologilor români care în ultimii ani tind să stabi:ească o
cronologie proprie a civilizaţiei populaţiilor autohtone din cadrul epocii
Latene, obligă acordarea cronologiei lui J. Filip. - măcar în linii mari cu dovezile istorice ale Latenului doi.co-getic.
Imensa importanţă a cronologiei lui P. Reinecke care numai în amă
muntr: regionale poate fi uneori caducă, ~i-Cl găsit aplicarea în estul Euro23s R. Wyss, Die mittlere und spăte La Tenezeil in Mittellanrf und Jura. în
Die Eisenzeit der Schweiz, Ziirich, 1957.
236 D. Viollier, Les sepu/lures.„; J. WiedmPr.
Da:> La Tene Grăberfeld bei
Miinsingen, Berna, 1908; Giessler/Krafl, Unlersuc/1ungen„„ p. 52-5.t.
231 J. Filip, Keltove. p. 518-520. Despre utilitatea cronologiei Iul J. Filip, la
F. R. Hodson La Tene chronology, p. 126-127.
238 P. R~inecke. Zur Kentniss.„. p. 53--98; Importanta sistemului cror>.ologlc a
savuntului ge.rman. La F. R. Hodson, la Tene c/1'.onology, p. 125-127.
239 w. Kramer.
Keltische
Hohlbuckelrrnge„. p. 35·
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pe1, m Silezia şi Polonia mica, m Ungaria şi la noi. Folosirea acestei cronologii în continuare (din a cărui izvor în ultimă analiză s-a desprins şi
aceasta mai recentă a lui J. Filip), este deci firească, şi am putea spune.
necesară încă. Pe de altă parte, utilizarea, atunci cînd este cazul, a unor
datări mai precise sau mai aproape de situaţiile noastre, luate după sistemul cronologiei cehe, o socotim tot atît de binevenită.
Faţă de aceste considerente putem vedea în clmitirul de la Ciumeşti
un prim prilej de a încerca o stabilire atit de cronologie intimă a mormintelor de aici, cît şi o cronologie absolută.
Cronologia relativă a mormintelor de la Ciumeşti se poate face în
functie de riturile de înmormîntare (raritatea inhumaţiei, abundenţa deosebită a variantei de incineraţie cu morminte în groapă, dar nu generală
ca la Apahida, morminte de incineraţie în urnă). de existenţa unor complexe funerare neceltice, în fine, în funcţie de prezenţa unor obiecte de
inventar de aspect mai vechi ori mai nou, în morminte. Prezentarea fiecărui mormînt în parte, caracterizarea grupelor rituail-funerare, analizarea
tipologică a inventarului, ne permite să stabilim că cele mai tîrzii complexe sînt M· 9 şi l\L 12, de războinici, M. 13, cu fibule de fier şi cană dacică.
:\1. 11 cu lanţul de centură şi fibula mare cu nodozităţi, M. 19 cu cele două
brăţări cu patru semiove. Eventual, şi mai recent decît acestea ar putea
fi M. 15 care conţine acea fibulă de bronz cu arcul faţetat. Dimpotrivă.
:1\T. 18 şi :M. 7 de inhumaţie par a fi mai timpurii, ca şi M. 3, M. 6 şi M. 29, de
incineraţie în groapă: (Brăţările cu semiove şi cu reliefuri geometrice, fibule cu piciorul nelipit pe arc). Intre aceste limite ar intra apoi lotul mai
pu~in determinabil a l\L 31, M· 33, M. 36, M. 37 şi acelea cu slabe indicii
către o epocă mai recentă, cum ar fi
1\1. 1, M. 5, M. 25, M. 28, M. 34,
Ultimul grup format din M. 2, M. 4, M. 10, M· 16, M. 21, cu un inventar
prea puţin determinabil nu poate fi legat decit prin analogii în toată perioada ce urmează a fi stabilită pentru necropolă.
Cele m2.i bune „fosile" conducătoare pentru determinarea celei mai
tîrzii perioade a cimitirului de la Ciumeşti, sint lanţurile aplatizate de sabie din M. 9, fibula cu sferă la picior din acelaşi mormînt, fibule[e de fier
din l\I. 13 si 11, în fine fibule. de bronz din M. 15.
Este în general admis că lanţurile de sabie de tipul aplatizat şi decorat
cu adincituri, corespund fie în Polonia (lwanovice) 240 , fie în Moravia (Kobylnce)241, în Slavonia (Dalja) 242 , în Austria (Neunkirchen) 243 , fie în R. P.
Ungaria (Aka 244 ), ultimilor decade ale secolului II, în vremea cind în lumea
240

J. Rosen-Przeworska.Zabylki Celtichie na Ziemiech Polski, în Swiatowit .•
XIX, 1946-1957, p. 319-320 (rezuma1 francez) fig. 10/3, 11. la-Id; 12, pi. IV; J. Potocki-Z. Wozniak, Les Celtes en Po/og'ne, în OGAM. XIII '!961, p. 88; z. \,Yozniak.
The cllronology of the Celtic Cemeteries in Poland, în "\Viad-Arch., 314, p. 140-141
şi tab. 7
24i • J. Filip, Keltod?, p. 164, fig. 37.
2
'~ \\'.-v.-J(·r.ny. I.c.!cnezcitlich<? GrdberJunde aus Dalja, p. 231.
243
J. Caspart, Ein Grdberfeld in :\Jeunkirchen, P. 44. fig. VI/1-2.
244 II. Hunyady, Keltci.k, p. 118.
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fac aparitia neamurile războinice ale cimbrilor şi teutonilor2 • Cum am văzut, exemplarul de la Jucul de Sus este decorat cu adîncituri dar nu este aplatizat, în vreme ce acela de la Ciumeşti
este aplatizat. dar probabil neornamentat (din cauza ruginii nu se poate
stabili exact). Dacă atribuim acestor elemente ele modă o importantă care
se poate traduce în date absolute, am putea încadra lanţurile de sabie din
M. 9 într-o epocă cu puţin anteiioară ultimelor decade ale secolului II, respectiv 140-130 i.e.n.
Cimitirul de la Apahida, atribuit în mare Lat8nului mijlociu. i se asigură în studiul de sinteză a II. Hun,vady o importanţă apreciabilă pentru
etapele de sfîrşit a Latenului C. Aceasta aLribuie Apahidei o datare care
oscilează între subfaz:=t numită de Pittioni c~ şi faza finală a Latenului,
Heinecke D. 246 • Din numeroase cornparatii făcute, a reieşit în general că
necropola de la Ciumeşti are multe lucruri comune cu cimitirul de lingă
Cluj, mai ales pentru acele materiale care la Ciumeşti se arată a fi mai recente. Nu mai reamintim aici lotul întreg de vase funerare comune ambelor
cimitire, ci ne mulţumim doar de a semnala schema analogă a fibulei de
bronz din M. 5 de la Apahida cu aceea clin M· 9 de la Ciumeşti. In M. 6
de la Apahida s-a aflat şi o brăţară de hrom· cu patru sPmiove care după
W. Krămer se plasează, aşa cum s-a mai arătat, la capătul evoluţiei brăţă
rilor cu semisfere, către a doua jumătate a secolului II 247 • Dar fibula din
acest mormînt. cu oise în loc de sferă (adică exact de tipul celor două
exemplare din M. 19- Ciumeşti, de asemenea, cu brăţări cu patru semiove), poate aparţine si unei faze ceva mai timpurii, decît tipul M. 9 de la
Ciumeşti, încît reiese că pentru obiectul de metal clin mormîntul de război
nic· datarea lanţurilor de sabie este corespunzătoare. O încadrare tot atît
de avansată în cuprinsul secolului II o au şi fihulele de fier din M. 13 şi
11. In Slovacia şi Boemia, forme similare se constartă adesea în aşezările
întărite de la sfirşitul veacului 248 •
Fibula din M. 15 pare să fie la Ciumeşti cea mai tîrzie dovadă a existenţei necropolei. Tipul său prelung, cu bombarea arcului slab şi faţetată,
cu coarda spirelor răsucită în X şi petrecută sub arc, este de o modă nouă
în Lart:enUJl C. Analogii chiar mai puţin evoluate apar în oppidum-ul de la
Hrozany şi datează acolo din ultimul sfert a secolului II î.e.n. 249 •
Concordanta acestor date. din care doar unele obţinute după cronologia cehoslovacă·. indică pentru necropola de la Ciumeşti un termen .,post
celtică central-europeană, îşi
45

J. Cil'>pa,rl. Ein Graberfeld in Neunliirchen, p. 52; R. Pittioni, La Tene in
p. 115-116.
246 II. Hunyady. p. 59-61 şi passim. Autoarea recunoaşte în general cirnil'irului un aspect cultural tîrziu. Unele materiale de aspect germanic timpuriu îi juş
tifică încadrarea mai recentă a complexului.
247 W. Krămer,
Keltische Hohlburheringe ... , p. 34; J. Filip, Ke/lm·e, p, 529.
at,ribuie brătărilor cu semiove mari epoca lantmilor de sabie aplatizate şi decorate
cu adîncituri.
24s Jiri Bren, Die Bedeutung der Fibeln ... , p. 266--~68 (rezum<it gennan).
249 L Harakova-Jensova,
Deux phases ele construction a J'oppiclum ele La
T~ne tardi;,,e â Hrozany, în AR. VIJI/1956. I. p. 46. fig. 29.
245

Niederăsterreich,

8
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quem non" care s-ar fixa către începutu[ ultimii treimi a secolwlui II
(140--130 î.e.n.).
Epoca primelor înmormîntări din cimitir este cum s-a arătat determinată de acele morminte (M. 3, 6, 7, 18, 29) în care sînt prezente obiecte de
aspect mai vechi: fibule cu piciorul prevăzut cu buton, sferă alungită sau
sfere turtite, neprinse pe arc, brăţări cu reliefuri geometrice sau cu semiove multiple (toate acestea lipsesc la Apahida). In afară de acele două bră
ţări din M. 7, care nu au asociate şi alte obiecte, celelalte descoperiri din
M. 18 şi 6 conţin piese care se dovedesc a fi specifice La tenului miHociu.
Fibula cu sferă alungită din M. 6, fibulele din fier din M. 18, ca şi acelea
cu sferă mică sau cu buton, aparţin deja La~nului C. Vechimea tipologică a
brăţării fragmentare cu semiove şi a fibulei cu sfere aplatizate din M. 3.
este contrabalansată de forma şi decorul mai recent ale vasului cu grafit
din acelaşi complex. In consecinţă şi obiectele de aspect mai vechi din cimitir nu pot fi atribuite dedt Latenului mijlociu.
J. Filip, care a coborît datarea pentru fibule de tip clasic Dux, din secolul IV î.e.n. în cuprinsul veacului următor 250 , împinge automat formele
miniaturale recente Dux (gen fibula din .M. 6) către secolul II, asociindu-le
fibulele lor cu sferă la picior, cu brăţările cu trei şi patru semiove, cu ceramica „graphitton" decorată cu pieptene251 • Ar urma aşadar. după cronologia respectivă că şi mormintele de coloratură mai arhaică de la Ciumeşti
să se plaseze foarte aproape de acelea care constituie lotul final al înmormintărilor din necropolă. Raţionamentul ne pare însă departe de realitate,
nu numai pentrucă ar fi să negăm complet semnificaţia totuşi tulburătoare
a unor obiecte de cara.cter mai timpuriu în cimitir, dar pentrucă limitele
în care ar urma să fie cuprins complexul de la Ciumeşti ar fi anormal de
restrîns, chiar dacă am socoti că numărul total al mormintelor nu ar fi depăşit jumătatea unei sute. Ne pare aşadar mai aproape de adevăr atribuirea acelor permanenţe de aspect mai vechi din contextul menţionat, unor
faze ceva mai timpurii în cadrul Latenului C şi anume spre UJltimele decade aile secolului III î.e.n. cind obiectele de tradiţie Latene timpurii se gă
sesc în toată Europa Centrală făcind loc unor tipuri numeroase, de schemă
caracteristică Latene c~. Argumente suplimentare pentru datarea generală
a cimitirului în discuţie, pentru o perioadă de circa 100 de ani intre
230--1:30 î.e.n., sînt numeroasele elemente comune !n privinţa riturilor de
înmormîntare şi a inventarului funerar din necropolele apropiate nouă,
din Slovacia, ca, de exemplu cimitirul biritual de la Horny Jotov (220-120
î.e.n-). acela ceva mai tirziu de la DvorY nad Zitavou (170-70 î.e.n.). Ci25

0

251

J. Filip, Ke/tov~, p. 523-524 şi 540.
Ibidem, p. 523-524 şi 540; Th. Voigt,

Bemerkungen zu LaM·nezeitliche
Problematik. in Elbe-Saale-Gebiet und in Mitteleuropa, AU-Thiiringen,
6,
1962/tP_

p. 396-397; menţinerea datării fibulelor Dux în cursul sec. IV î.e.n. (a doua Jua veacului), la K. Ludikovsky, Akeramischer Horizont reicher Frauengrăber
in Măhren, în PA. LV. 1964/2, p. 346-349; J. Meduna, Zur Frage der er:9ten Bestattungen auf de11 1.eJtischen Flachgrăberfeldern in Măhren, in AR, XVII, 6/1965, p.
823-825.

mătate
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mitirul de la Holiare, exclusiv de incineraţie în groapă, ca necropola de la
Apahida, începe i;iupă B. Benadik în ultimele decade ale secolului II
i.e.n.202.
O ultimă problemă care ne mai reţine înainte de a încheia, este încadrarea mormintului cu coif descoperit în 196i, în perioada de timp precon~zată de noi pentru necropola de la Ciumeşti. Sîntem informaţi că autorii
studiuhii ce tratează această descoperire, M. Rusu şi O. Bandula, datează
.coiful, cămaşa de zale şi cnemidele de bronz din mormîntul de căpetenie
de la Ciumeşti la sfîrşitul secolului IV î.e.n. - începutul veacului următor.
Nu cunoaştem care sînt argumentele colegilor noştri de la Cluj şi Baia Mare pentru această datare. In orice caz, faţă de necropola de la Ciumeşti înrcadrarea respectivă pare destul de ridicată, deşi admitem că dat fiind valoar('a pieselor oare cum în afară de modă, ar fi putut fi folosite mai multe generaţii pînă a fi îngropate odată cu ultimul lor posesor. Ne punem tutuşi întrebarea dacă nu cumva coiful cu şoim ca şi cele'la1~te piese din mormînt nu păstrează a.c;,işderea obiectelor de factură mai timpurie semnalate
de noi în cimitir, unele caractere arhaice care s-au transmis· la exemplarul
în discuţie într-o epocă mai recentă. Că astfel de piese de paradă au fost
pe ~ustul celtilor îndelungată vreme, ne-o dovedeşte, ca să dăm un exemplu, şi scenele de pe va•ml de la Gundestrup, poate de la începutul secolului I î.e.n. 253 , unde printre căpeteniile celtice ce conduc pedestraşii se
află un călăreţ ce poartă pe cap un coif cu şoim pe creştetm. Reprezentarea sa din profil, evocă foa1ie indeaproape casca războinicului de la Ciumeşti.

VLAD ZIRRA

B Ben.adik. Zur Frage„„ p. 372 şi tabela II.
Klindt.:__Jensen, Foreign intluences in Danmark's ear/y Iran aqe, lu
ActaArch, XX/1949, p. 125, fig. 78/E.
ZS4 Fr Drexel Ober der Si/berkesse/ von Gundestrup, tn JDr, 1915; recent,
«. T.G.E. P~well. Die Kelten, ln ,,Alte Kulturen und Rassen". n. 181.
252

!53
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EIN KELTISCHES GRĂBERFELD IN NORDWESTRUMĂNIEN
CIUMEŞTI

I.

11 km WSW-lioh von der Stadt Carei (Region Maramureş), wurde in der Gemeinde C1umeşti bereiits im Jahre 1960 ein kel tisches Grăbe!ifeld entdeckt.
Das Dcrigebiet von Ciumeşti, sowie auch das <ier an::iegenden Gemeinde Berea
Iiegt in der Nir-Ebene, die sich auch i.i.ber die Landesgrenze, in <l'ie Volksrepubl·ik Uq.,'
garn ers·treckt. Die Gegend ist e:n~onig und wenig abweohsilungsreiich und scheint
fri.iher aber anziehender gewesen zu sein. Ber·eils vom Neolithikum bis zu der ·ersten
urkundlichen Erwăhnung :Ier beiden Gemeinden im XIII-XIV. Jh. konnten Mer zahl:reiche Siedlung·en und Grăberfelder a!rchăologisch naiche-qewiesen werden. Vermutlich
bildete der Urno.nit - ein NaLureisenoxyd, <las den Boden der mehreren T.arusend
HektOO" grossen Gemeindeflur dur·chzieht, eirien wesenblichen Grund fi.ir die Fruchtbarkeit des Bodens und den Anlass fi.ir rue Besiedllung dieser Gegend. Dank der LimonHschichten speioher.t der Boden die notige FeucMigk eiit auf und io.t reich an EisenSd'l7'en, als.o geeignet fi.ir Acker- u.nd Obstbau, VJe:hzuicht usw.
(Reinecke), liess sich eine bedeutende
\Văhrend der Periode C der LateI11ezeit
davon (bei den Gerneinden
keltische Gruppe bei Ciumeşti rund in der Umgebrung
Foeni und Sanislau~ nieder. D1e keltische Siedlung von Ciumeşti befindet sich auf
dem „Kii~bisfeld" (Tokos), in ·ei.ner Sanddiinenwne, aber au·oh in der Năhe e1niger
'Jdeinen Teiche und eines Flusses, der heute ausgetrocknet dst. Das Grăberfeld liegt
ungefăhr 400 m nordăstlich von der ArusiedLung en~ferrut aulf ·einer anderen Sa:nddil1ne,
di·e aber tei!lweise du111ch Stallbauten der LPG CLuimeŞ'H zerst o!it wurde.
Die ersben !i.n de.n Jaihren 1958-1960 an die.ser Ste!lie erricMet•en Gebăude tfiihrte.n zur Entdec:kJung des Grăbenfeildes. ELn Teii! der Funde ·arus mehreren zerstbrt•en
9amml<'r J. Ko\ 1cks g·eborgen urud naohtrăgHch
·Grăbern wurde vom einheimischen
vom Museum Ba-ia Mare erworben. Au:sser den MeLallgegerusliinden und der Ker.amik
unserer Untersudhung
aus dLeser Sa:mmlung, die 'ZJUSaIIlllDen m.J.t den Erg·ebnis.sen
vorg·elegt werden, wurde duroh Zufall im Jahre 1961 nodh e'in Grab entdeo!k·l; di·eses
enthielt eiiuen prăchtigen eisernen Helm mH eLnm BekrOnunq ·i,n Forrm eines Raubvo·gels, ein Panzerhemd rund ei!nen Speer, beide .aus Eirnn, sowie ein Parr bronzene
Bei.nschienen. D.aJ.S Gr·ab schein.t eLn Brandgrah gewesen zu sein. Die angefUihrten
verof:ferut'l:icht
Oluj und O. Bandula - Baia Ma;re
Funde sol•Len von M. Rusu werden.
In dem Friedhof begannen d1e Grabu ngen im Jahre 1962 und wurden 1964 un::l
1965 .fo;rtges.et7Jt. Die hăhergelegene Hauptzone der Dii..rue wurde ganz unlersuC'ht. Am
Rande der Dune wurde •auch ein SuchgNben gezogen, t1m einige zwischen den gesti:irten GeiandeteHen noch nicht verrnichtete Crăber zu s1•chen (Abb. 2), Aut der ganZE"n, fast 3000 m2 grossen unt·er.suohten Flăche wurden 37 Grăber entdeckt, von denen 32 der Kcltewzeit und 5 der Bronzenzeit (frOhe Otomani-Kullur) angehoren.
Die meisten keU.ischen BeslaNungen sind Brnndg,rabe.r der Variante mit nioM
.eusgeorannten Gruben (21 Fălie). .Ander.e 5 Grăbn sind Urnengrăber. Leicheube1

1
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staHuug wurde in 6 Făllen mit ungeJahr demselben Incventar wie bei den Brandgriibe.rn festgestellt.
In der Nekropo1'e wurden ausserdem 3 Urnen miot Decke:I ent<loecikt, dem Ritn.Is
und der ha.ndgeMbeiten Keramik von hallstattzeiHichem Aussehen nach milssen sie·
dakische.r Herkunft se~n.
Di·e Anordnung des ganu•n Grăiberfoldes und die Wi•edel"hOl!ung der GrabLniventar·e zeigt, :!ass die v?rschiedenden Gre.bbrăuche ein..,;ch1iesslich des daki!sahen gtleichzeitig geiibt wurden und den gemischrben Ohar.allc1ter des Firied!hod'es 1bestătig.en. Wăhrend
Leichen- und Brandbestattu.ngen in den kefHisohen Grăbenfelder.n Miael- und Osit eUiopas hău1ig anzutiref.fen sind, ist di·e Entdeckiu.ng von dakischen Grăibern in denseliben
Neluopole und aus dersei!Jben Ziei•t, wie die ke!Jtlsohen Bestatitn.Ingen, u.ngewohnliclh.
Zieht man aber in Betrndht, das.s in den 8 Hutrten aus der •t eiilweise ausgegir.arbenien
keltisohen Siedlung auf der Diine vom „KiirbisfaldM, dakische iKer1irIIl!hlc im Verlhă1tn:s.
von etwa 10 \". H. gefund-:-n wrurde, so L5l diese Erscheinung weirter !IlJiicht iiberraschend. Nach Technik und Form ăhnielt di•ese Keramiik von 1hallstătit:sahem Auss·ehen
einigen Urnen aus dem GPabfeld. Ubrigens wurde 2 km von der keilt.:schen Ansiedlung enHemt, in der benaohbanen Gemeinde Be\Tea, im Jahre 1965 eine der keLHsdhen
gleichzeitJge daikisahe Ansi•edliung entdeckt. Di•ese eDJbhiiellt 1n den 4, bd.$ter uutersuchten HUtten, za.h!lreiche dakische Keramik, wie sie in der keltisohen Siedlu.rug und
im Grăberleld Yorkommt. Die 7rumimdest t·ei:J.weise Gle~ohz,eiHgke:irt der lbeiden Ans'iedlungen mit verschiedener Bevolk·errung zeigt auss·erdem dlll;Cih das VQrkommen einigeT
keltischer Gelfăs·se und Geg·enstănde in der dakisohen Sied1ung. 'D:•ese F unde Stind vo·n
g·le~oher Machart und Zei·lste!lrung, wie in den ikemschen Fund•Vlerbănden VO!Il Ciiu1

1

1

meşti.

Das gemeinsame und gileichze~tig 1 e A'lllftre~en von daki<>hen Grăl>ern iin keltisohen FriedhOfen TrMlssilvanienis, be;s.Lllig·en auch das efoige Km vcn Ciumeşti entfeirnte Grabfeld von Sanislău, wo die Untersuchungen noch im Gange sind, ·di•e Oră
ber1elder von A:p.a.hida und De7lillir, netben Clruj, lbai Galcrtii Bis!Jri~ei usw.
Die Korpergrăber ( Gr. 7, 8, 17, 18, 22, 23, 32).
Die GTU'ben .fiir die Sk·eilelt'bes.tattunrgen si.nd bei. .a1Hen keltisohen Grăbern auf
dE>r DiinP ,·on dem ;:rleichen Niviean .ausqegr~ben woirden. Dieses wiJrd von schwa.
chen Siedlungsrest;en aus dem 3. Jahrhundiert u. Z. uberLag.ert. Manahmal d11..iricihlsohne1dcn di·e Grabgmben eine diinne SiecHungssohicht der 1Baden,,,Pec·al-iKiu~rtiur vom Anfang.
der Bronzezeit (.A!bb. 3). Si e sind rnohteokig, mit abgerundeten Ecken, schrăgen Wăn
den und fi ~chem Boden. Es wurden keine Bretteriiberreste von Sărgen Old~ St·eine!c
rur den Schulz der Grurben feslgestellt. Die Tiefe der G1Tăiher schweruk:.t zw.isahen
0,9~2.00 m. Die Skelette s:nd sehr schleoht erhal·ten, da die Limonitschichten dauemd
Feuohlii.gkeit
autfi~e1chern . .Di1e K.noohen sLnd da-her gI1osstenrtehls zersitort und nur
noah DhE'Tl'este VQD G!iede- und S0hădelk:ncchen erhal·t.en. V<X!D Skel.ett des Grabes.
7 ist n'i!chts mehr iirbriggebldeben.
me Bestimmun.g .der Lage der Skeletle in den Orăbern und ihrer Orienrtierung
ist daher sehr schwierig.
Berii.oksichti!gt man a:hle vorhandenen Hdnweise, so lăsst siiah annehmen, dass'
es S'ich .bei den Grăbeirn 8, 17, 32 rum K·indergrăber handtelt. Ln Gr. 22 J.ag ein Erwaohsener, in Gr. 18 eine ·Persan 1unter 25 Jaha'en. Das Inventar des Grabes 18 zeigt ebenfa1Hs, da·s·s es einer Fr•d/U ang•ehorte. In Gr. 32 [kfumle das Slkelett in Hoc.kerstellung
gelegen haben, da sioh sei•ne Gefăss·e ungefăhr an der StelGe des Beokens befanden,
wenn das Skelett .auf dem Riicken gel egen wăre. AMe anderen Grăbea- scheinen nur
auf dem Rucken !Jiegende Skelette enthalten zu haben. Die Ori•entieriung der Grăiber
ist, soweit 1JTian fe.stsitellen konnte, g.anz verschied-en.
K orperbestattungen WU'Tden iiber1aH .aut der Diine zwiscihen den BrandgrăberD'
gefunden; eine bevorziugte Zone ko.nnte nicht tfestgestalllt we«len.
Den Inventar der Grăber besteht aus Schmuck oder TrachLentiellem. Die Gefăssebei
gil ben, hochstens zwe1, lagen entwe::lier wei.ter von d.en Slk.eletten entfernt oder in
iJhrer Năhe. „Fleisohopfer" ersche:i.nt nur ei.nmal, im Orab 18.
Gr. 7. Der UmTliss der Grube ist un<leu•tEch, das Skel•eH ganz oz,ersMr.t. In ·einer
Tiefe von 1,91 m wurden zwei bronzene t.eilweise iib.ereinandeiiiegiende Arrmring.e1

1
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getiu.,n~en, di·e vermullich vcn einem der . oberen Glieder abgerutsoht sind (ahnliahe
Lag_ in Gr. 18_), Abb. 4/Gr. 7; Taifel. 1/1. Einer _der Armringe i1st ein Hohll·bleahannring
_aus Bronze, m1t _erhai~en-:r geom~t.nsoher Verz1erung. E'.n Ende des Armringes steckt

im 'inderen und ist mit -ei.nem StopselvNschlu~.s befestigt. Das Ende welches das an~ere festhalt, stelilt einem unde~tl:iahen ?rhlangenkopf daa (Ab. '4, Gr. 711; 31, Gr.
t(l, Taf. IX, Q-.. 7fl ). ner. zwe1·te Armrmg, besteht aus 9 H.ohLbuckeln, von denen
emer lose urui mit Sch8'rmer und Befe-stigungszunge verisehen ist (Abb. 4/G. 7.'JI,
31, Gr. 7/11; Tal. IX, Gr. 7/II).
Gr. 8. Kinderskelet~. sehr schJ,echt erhiaHen. Tief1e 0,90 m. Am oberen Teii des
BrusJcorbes wurde ein Eisenring gefonden (.AJbb. 4, Gr. 8/U).
Gr. 17. Rechteakige Gr·abgrube mit abgerundeten Edk!en. Aus.masse 130x100 m.
.
T1ef.E 1,15 m. S7hC~ht c-rhaltenes SkeleH. In der Beckengegend Lag ein pdil'alellopioed'ischer SohJ.e~f9tem aus Sandstein mit einem LQICh, das sich voo beiden Seiiten gegen i:e Mitte :m verengt (.Abb. 4, Gr. 17/11).
Gr. 18. Gr.abbruge tehlwieise durch eirie Huite aus dem 3. Jahrhwn!dert u. z.
zerslort. Im Grundriss halte sie efoe rechteakige Form mit den Amsmiassen 1 45x·l 70
m, Tiefe 2,00 m. Da.s Sk·el•ett :n Ruckenlage ist sohleoht erhallten WNW-OSO ori~n
tierl, in dier Gegend des Bruslkorbcs befaaden ~ich dr·ei klein~ Bronzefibeln. Bei
einer endet der Fuss in zwei Kugeln, die den Biigel nicht beriihren (Abb
5}Il, 28, Gr. 18/U, Ta!f. VII, Gr. 18/ill). Der Fuss der zweHen Fiibel is1 mit einer ldeinen
plattged1ri.i1ckt-en Kugel Yersehen, der For•tsa1z mit dem Biigel durch Eofoe halbe Ose
Vtlf'bunden .(Abb. 5/III, 28/lll, Taf. VII, Gr. 18/III). Bei beiden Fibeln besteht die Feder aus 6 W.indungen mit aus~enstehende.r Sehne. Der Fuss der dritten Pibeil 1sit mit
einem Knp.pf versehen und der Fortsatz am Biigel befestig•t, der mit drei Verd:ckungen verzieJ"t ist (A:bb. 5/IV, 28, Gr. 18/IV; Ta.f. VII, Gr. 18/IV). Neben dem Bmstbein
und in hct:be,r H~he des r·eohten Obcrarrnes wurden noch zwei Eisenfibf'ln
vom Mittellatenescherna entdeckt, von dent>n eine besser arhalten ist (.Abb. 5/IV;
Gr. 18/VI). Ehenfalls auf dem Brustkorb l.:ig1en die Reste einer Halsk1ef!1e, sechs Glieder
aus ge-.vtmdenern Eis':'ndiraht, die mH einern Ring fiir d'.e GHederung der Teile enden.
Das siebente Glied, das vermut;.icb mit einem Knopfhacken veiisehe.n war, fehlt (.Aibb.
5/V; 35, Gr. 18/V). In der Beckengegend wu1Tden 20 Bmchstiiake e1nes Glirte1s aus
kreuzfbrmig ver!:>undenen Eisenringen entdeckt 'Abb. 5/VIII'. An de<r Stelle des linken
Armt.s befianden sich fi1nf Armringe, die \"Oil' Obeirnrrm zum Handgelenkt folgenderfolgten: Sapropelitarimring, ein Eiise.nring mit linsenf·Onlnigem
rniassen auf.ei.nander
Durchschnitt, zwe<i innen mit Ton gelfiill~e. aussen durd1 Buckel geglied'erte Bronzeblechan:nrinc;w ei'Il Armring mit sieben Hohlhuckeln, davon zwe! beweglioh (Aibb. 5/IX,
X, XI, XIII; .Abb. 31-32/Gr. 18, IX, X, XI, XIII; Taif. IX). Am rechten Handgelenk wurde
noch ein Bron~rnrin9 mit Petschafte,1den entdeckt. Das Sti.icik ist .am; ·acht rhombischen Gliedern zusammengesetzt. An d'iese sind je vier S-\formig1e Spiralen, die si.ch
m der MiN·e ·tref,fen, angesohweisst (Abb. 5/XJ:V; 32/XIV, T1aif. X/XIV). Bei den Filssen
befand sich je ein .Arrnr~ng mit Huekelverzierung, V0'1Il gtleliohen Typ wie derjenige
vom linken Arm (Taf. X/XV). 0,30 m WSW vom Ske1Iett wurden di1e Beigaben, zwei
Gefăss·e (eine Hefe Schtissel miit bogenf.Ormig·en Wănden (Albb. 5/XVII, 42/XVII, Taf.
XIX/XVII und ein grosses doppelkonisches zerstartes Gefăss) und einige Schweinsknooh.en gefun:den.
Gr. 22. Graib eines Erw.aohsenen, fast ganZl11ioh zerstort. Tiefe 1,40 m. Das Gralb
ist wermutlich jri.ingeir 11ls da::> Brandgrab in Urne. Gr. 21, da skh in seiner Gmbe
einiige verbr.annle, vermut~ioh auis der nebenstehenden zer·stOr\.en Urne stammende
Knochen befa111den. Der Bestattente Nr. 22 oesass neiben dem linken Oberschenike1beiin
Eoinen E:Senmi:ng.
Gr. 23. R·echteokige Grube mit 111bgerundieten Bcken, 1,52x0,75 m; Tiefie 1,1 m.
Dass SkeUeH ist schleoht erhalten, die Orientierunq SSW-NNO. Neben dem I'echten
Ober;;cilenkel edn ikleines g·ebogenes Eisenmesser.
Gr. 32. Die Grube 1bef.indet s:oo im Niveau Baden-'Peoell, Tiefe 1,10 m (.Albb. 4,
Or. 32; T1af. J/3). Sohleoht arhaltenes Sk•elet.t, R.es~e eines Sohăd~els und eines Schiienbeines. Ungefii!hr·e 0Iienrnerung .w~W-ONO. Bei dem Un1 terikief~ und unt~ dem
Hinterkoipf wurden zwei Bronzef1be„n geh.mden, deren Fuss am Bugel befeshg-t und
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auf diesem m~t je ei·ner Sche'ibe vierzier,t ist. Di.e Spiralrolle hesteht aus vier Windungen mit aussenstehend€r Sehne (Abb. 4, Or. 32/lil, III; 28, Gr. 32/JI, III, Taif. VII, Or.
32/II-III). ln der Gegend des Beckens befand sLch eine LinsenfJasdhe mit gesdhwungenen \Vanden, die mit einer LeiJslte Tunter dem R.and und .aruf der Schulter verziert
war. Daneben ~ag eine Sahussel mirt ·einem kegelstumpfiformLgen Pirorn und lfilad?em
Boden (Abb. 40, Gr. 32/IV; 41, fir. 32/V; TaJ. XVI, Or. 32/IV; 'Iiaf. XVlJI, Gr. 32/V;
Brandgriiber in Gruben (Gr. 1-4, 6----16, 19-20, 28-29, 33-34, 36).
Die Form der Grnbgruben ist ov.al, manchmal mit ei·ne.r Stuife, auf die man d:P.
Gefăssbeig.Cl!b€n sN:1llte. Die Gruben sind immer ungebr.annt. Graber dieses Tyipus s'ind
auf der ganz€n Di.ine verteilt, jedoch hauptsăahlich in hoherg1el·egenem Teii. Es v.urden weder Schei1ter1hauJem lfUr die Verbrennung gefunden, noah Gmben, in di~ man
die Restbestănde warf. Die Brandgraber in Gruben lk.wmen naoh der h 1t, in der die
Beigaben angeordnet waren, in zwel Cruppen eitngete~Lt werden: Grăber,bei denen die
Beigaben in einem Abstand von 20-25 cm VOIJl1 Leichenbrand und dern oftmaLs EbenfoJr:s 1..-erbrannten MetaiHinventaiI' li~gen ur.d Grăbeir, bei denen .sich die Beig~ben
um die verbrnnnten Knochen herum und neben dem Tnventarr des Besta:tteten bGfiaden. Die unmittelbar zur IGeidung gehiYrenden Gegenstănde der Bestatteten (Fibeln,
Armringe, Gtirtelketten, Messer, usw.) waren dem Feuer .ausgeseitzt. Die nicht .mit der
Kleidung zusammenliegenden Slticke \\'affen, Eisenwerkzeuge ze'.gen kei.ne
Feuereinwirkung. Die Ergebnrisse der anthropologischen Untersuchungen des Leichenbrandes sind wenig aufsah!luss.reidh, doah kann in einigen Fă.illen das Geschlecht der
in den Grăbern Bestattet·en durch das 'in diesen entdeck1t-e Inventar ermHte11t werden.
So sind Gr. 9 und 12 K'riegergrăber. Ebenfalls Mănnergrăber sind d~e Grăber 13 und
14, mit Haumes5ern und grosen eisernen Fibeln. Die Grăber 19, 28, vielleich auch 3
und 6, k.Cmnen Frauen zugesprochen werden (Hohlbucke!.a·rmringe, Armrring mit Reliefverzierung. Miniaturfibel, Gtirtel miit Anhăngern).
Die Keramik aus den Gră:bern wurde, abg·esehen von einem dak:ischen Gefăss
aus dem Grab 13, auf der ScheiJbe gear:bei.tet und ist rspezifr~ch k·e!tisch. Die Anzahl
de.r Gefasse ~n den Grăbern :ist versohieden (2----6 Gefasse). Die am hăufiigsten vorkommende Fonm ist di·e Schi.issel:
mamchmal
wurden zwei Exemplare gefunden.
Ebenso hăufig ist d.as gross.e Gefăss, d.essen \Vănde mehr ader wen~ger doppellrkonisch
sind. Terrine, in vielfăltigen Formen. kornmt ziemli·ch oft vor, jedoch erscheint
sie niaht im.mer in den Grăbern wie die Schi.issell und das rgrosse Gefăss. See~~ener
sind K.ri.ige mit hochgezogenem Henkel. Sie wt.1rden in nur soohs Grăbern .gefunden.
~-.Joch sellener begegnet man den
Gefăssen in Flaschenform,
einschiliesslkh der Linsenflasche (3 Grăber). Das einzige Gelfăss arus Graphi.iton erscheint im Grab 3. Diese
Form wurde lin grosser Anzahl in den freigetlegten keltisciein Hi.itten ausg-egraiben und
auf Grund der in diesen Gefăssen qefondenen Bronze- und Eiseruib~n konnt·e Jhre
Gleichzeitigkeit miit den Gră:berin ill11 Grăberrfeld naoh9ev::2:.eH werden.
Fleiscihbeigaben kommen nicht immer vor. In 6 Grăbiern f.ehliten sie (Gr. 2, 9,
10, 13, 16, 28) . .Jn den meisrten F1i.JJ1'en lagen sie n·eben den Gefăssen und hestandein
BUS grossen Schweine-, Schaf- und Gefiltige~sti.ioken (niemals das g.anze ner). In eimem
einzigen Fall 1lag das „Heiohcpfer" rin .einerr Sahtissel (Gr. 36).
Gr. 1. Ovale Grnbgrube, 0,61 x0,92 m gross. Teilweise zerst:or.tes Grab. Tiefe 1,00
m (Abb. 6 und Taf. II/I. Der Li?ichenbrnJnd im nordilichen Teii der Gmbe. Zwischen den
Knochen befand sich eine 1achterarHge Fibel vom MitteNateneschema (Abb. 6/II; 22.
Gr. 1/11, Taf. VII/Gr. 1/11). 0,20 m \·om Knochen:hauifen
en:tf·ernt, befand skh eine
zerstorte Schtissel und ein bruchstuckwei:se oohaHenes g.rosses Gefăss mit geschwungeneTJ. Wănde-n, mit eineil' LeisLe am Hals (Abb. 6/IV: 38, Gr. 1/IV).
Cr. 2. Grosse, ovale Grube, 1,50x2,50 m. OrienLierung NNO-SSW. Derr Grubenboden ist ungleioh vertieft, im no.rdlichen TeH bis zu 1,80 m, ;im si.idilkhen Teil bis zu
1.90 m. ln der NNO-Zone der Grube befanden sich zu<>ammen auf ·einem Platz ein1ge
verbr:innte Knochen, daneben ein verkohHE'l" Hohba•lken. Im entgegengesetzten Teil
de;r Ornbe lagen die Beig,aben, ein grosses doppelkooisches Gefăss mit eill!em WuJ:st
C1m Hale; und auf der Schu11ter (A:bb. 7/Ill: 39, Or. 2/III, Taf. XVI, Gr. 2/IHi, daneben
e'.ne doppellkonische Terriine mH Omphalos (Abb. 7/IV, 44„ Taf. XXI/IV). Neben einer
zerstorten Schi.issel, wurde noch ein ander.es grosses Geifăiss entdedkt, dieses halte
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geschwungen Wănde und an der Schul,ter eingeritzte Linien (Abb. 7. V, 39, Gr. 2/V,
T':>f. XVII/V).
Gr. 3. Ovale Gmbe mit d-en Ausmassen 1,20xl ,80 m. Or'.entierung ONO-\VS'v\'.
Tieife 2,00-2,15 m (Aibb. 8). In der Grube verbrannte Knochen, Be:.gaben, Ge.fi:iss·e unei
Tierkn·ochen, die ,in Bruohs1i.icken in der ganzen Grube \'estreut lagen. Man erkenn:
dennoch 9eg'oo die Mitte der Griube zu, zwei dichter,e Haufen ,·on verbrannten Knochen. Im ers.t·en Haufen ibefand skh eine Bronz·efibel m:t abgebrochenem Fuss (Abb.
8/IH: 28, Gr. 3/Jll: T3!. VII, Gr. 3/111). Neben den l(nochen befand sich auch das
Brucl1!>ti.i<:ke eines Bronzearmringe mit kL~inen Hohlbuckeln ( Abb. 8/lV: 31, Gr. 3 'IV;
Ta.f. IX, Gr. 3/IV). Im anderen Knoc-henh.auf,en wurde noch eine Bronzefibel gefunden,
der1en Fuss in zwei criJachg·edri.ickten Kugeln endet, die nicht am Bi.igel befestigt sind
(Abb. 8N; 28, Gr. 3/V; Taf. VII, Gr. 3/V). Eine ande.re Fibel aus Eisen 'vom Mitter!h1eneschema wurde unw2it des Kinochenhauf,~ns entdeckt (_'.'•„bb. 8NI 1 30, Gr. 3 'VI).
Ebenfalils hier w,aren zwei 1lanzenf0rmige
Gi.irte!zung·en aus Eisen (Abb. 8NII 'und
Vllb; 35/VII-Vllb; Taf. XI 'VII-Vllb). Schliess!'.ch wurde în demse!ben Knochenhan.i1fen
em Eisenrinq entdeckt, der durch <las F·euer an -eine Eisenmesserkilinge angeba,cken
wa·r (Abb. 8/VIII). In dem WNW-Teill der Grube !agen veristreut mehrere Tei!e eines Graphitgefiisses, das wJederhergestc(lt und err1ănzt di2 Form eines mit senkrr>chtPn Ri!1len
verz'.erten răsschens ergab (8 'IX'. Im entgegensetztoo TeH der Grube wurden noch andere Scherben en1deckt; sie gehoren zu einer Schlissel, zu einem .grossen Gt-făss und
zu einer PJ"3sche, die mit eingesternpelten Bogen und Kreismuste-rn Yerziert war (8/XII). Keines d·ieser Gernsse kann wiederhergestellt werden. In der Grnbe warnn noch Schweine- und Gefli.igelknochen vorhanden. Im westHchen Tei! derselben Grube haben sich
die Res!e eines vierkchlten Ho'1zba!kens erhalten (Abb. 9, Taf. II. 3).
Gr. 4. Ovale Grube mit den A,usmassen 1,05xl,20 m. T'.efe 1,61 m. Verbrnnn1e
Menschenknochen in dem SSO-Teil der Grube Z\\·ischen Gefăssen und neropfergabe.
Neben den Knochen bef,and sich ein grnsses, zersMrles
Gefăss. Un""°-it d.ess1eU)en
Wll!rde eine Terrine mit gewolbten \Nănden und filachem Boden qefunden (Abb. 9,:III;
43, Gr. 4/IlI; T.af. XX, Gr. 4/III). bst!ich der Terr,ine !ag ein grader doppelkon'.sch~r
Krng mit hoC"hgezegenem Henkel. Die ganze Gefăssoberflăche ist mit eingeg!iiteten
StreLfen bedeckt; unt·er dem Rand und -auf der Schu!ter, erhabene Ringe (Abb. 9/IV:
45, Gr. -1/IV; Taf. XXII; Gr. 4/IV). In .d0r Grube re>f<!nden sich 1auch die Bruchsti.icke
c-iner Sohi.isse1 und ei111es .grossen Gefăsses. Das „Fle'.schopf er" wurde în der Năhe der
verbrannten Knochen gefunden.
Gr. 5b. Fast ovale Grube, welche die Baden-Pece!schichte durohbricht und 1,10
m tief bis zum Sand der Di.ine reiC"ht. Ein Hăufchen Yerbrannter Knochen uingefăhr in
d-er Mit!'e der Grube. Ein Mi~chzahn darunter zeigt, class :li?r Ve.rbrannte eiin Kind unter 7 Jahren wax. In dier Năhe der Knochen wurde eine Fibel mit Brandsipuren vom
MiHellateneschema gefurrde>Tl. ( A.bb. 9, Gr Sb/II: 29, 1b/II; TM. VIII'5b/II). Neben deiFibe1l b(;'fam.d sich i:.-ine d111rch FEuchtigkeit ze11stortc Sch;.issel.
Gr. 6. Ovale, schwach gefărbte Grube. Durrhmrsser 0,92xl,30 m. Tiefe 1.30 m.
Verbrannte !f«nochen verstreut in der ganzen Grube und în verschiedenen Tiefen.
Eine stărker,e Anhăuf<tmg zwischen zwei g.rossen Gefăs5en. Die_ Beigaben wurden ungefăhr im der Mitte der Grube i.ibereinander geleCT-t. obwohl d1e Ausmas"'' derselben
ihre Anordnung .auf dern gleichen Niveau 'f'r!aubt hăHe. In vepschiedenen Tiefen wur·den zwei stăbcherufănnige Anhănger uind ihre Kalotten aus Esen gefunden (Abb.
16/IJ, 34, Gr. 6/11; T 3 .f. -XI, Gr. 6 1IJ): e.:ne Mini~turfibel, spăt.erer Duxer Typ (Abh.
XiIII, ·28, Gr. 6/III; Ta.f. VII, Gr. 6/III); Bruchsti.ick von einem Hohilb'.echarmri·ng au~
Bronze mit geometrischer Verzierung (Ahb .. 10!\';. 31, Gr: 6/V; Ta:f. TX, ~r. 6/V); ein
Bruchsti.ick von e'.nem anderen Bronzearmnng mit pJ.ast1scher Sp11ralverz1erung (Abh.
10/IV, 31. Gr. 6/TV; Ţc;f. IX, Gr. 6/IV) ... BPide .A rmringe w"isen ~randspuren ~uf. F-;
·sind zwci Schfisseiln mit gewolbten WandPn ''orhanden (Abb. 10. VI, und X; „1, Gr.
6/VI und X; Taf. XVIII, Gr. 6/VI und X), eine doppe!konisohe F!asrhe mit erhabenen
Leist,en au,f dem Hals und auf der Schuller {kbb. IONII; 40, Gr. 6 VII; Ta1f. XVII, Gr.
"ti/VII). Zwei grosse doppeLkonis•che _Gefăsse, beide durch :-·e-u~htigke:t ~ert?r-t un? ein
-Ooppelkc:nischer Krug mit eill'em le1cht hochgezongenen He-nkel und mit -emeir G1.rlande -aus konzentr.ischen
Kreisen verziert (Abb. IO'XI; 45, Gr. 61XI; Ta.f. XXII, Gr.
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6'XI). NebL"'ll dem Krng b2'famd sich d,as „Fleiohopfetru, Sohweine- und Gefli.igelknochen.
Gr. 9. Qy.aJe Jangsgezogeine Grube 0,60x1,25 m, in den Sand der Di.ine g·egraben.
Auf einer Stufe der Grube, in 0,35 m Tieife, hetf.and sich einie Sahi.issel. Der Lekhenbra:nd auf der SSW-Seite. Einige auch awf der i.ibrig·en Grahfllăche verst.reut. Neben
den Knochen befand sich ,eine Bronzeifibel, deren Fuss eine flachgedri.ickte, sdhrăgge
riefeHe Kugel trăgt (Abb. 11/11; 29, Gr. 9/11; Taf. VIII, Q. 9/II). Neben di,eser Fibel
bef.and sich ein kurzes Messer mit abgebrochenem GriH (Abb. 12/Ill; 36, Gr. 9/lll;
Taf. XIV, Gr. 9/IIJ). An das Messer w.ar ein Sohleifstein .angebacken. An ibeiden konnte
man d:e Abdriîcke eines doppei:.fădigen Gewebes ·erkennen. Jn der Năhe wurde ein
I:isenschwert mit Scheide entdeckt. Unter der Scheidenmi.indung ist auf der einen Sei.te
eine bse zum Festmaohe.n der Tragkettien angebracht, au~ der anderen ein Zierkno•pf.
Die ScheiderrOJfnung ist glockenform:g und entspricht gen.au dem Heft.aibsc:hluss des
Schwertes. Die Spitze der Scheide endet in ,einem V-formi,gen Or11band, dessen Enden
verlăngert und mittels eines Quersteg15 <an der Sche~je befestigt sind (.Alblb. 13, Gr. 9,/V;
Taf. XIII, Gr. 9.jVa-b ). .An der Scheide k!ebt>en die zwei iKetten des Sohwertes. Beide
smd aus Eisen, aus gewundenen und mH dem Hammer HachgelQlopnen Gliedern. g·earbeitel (Abb. 13, Gr. 9Nb-c; Ta:f. XIII, Gr. 9/1b-c). In der Năh·e des SchwertgriJfJ.es war
noah eine weidenb1attformige Lanzeni!>pitze mH Mittielrilµpe .aus Eisen (.Albib. 12/Vl; Taf.
XIV, Gr. 9 VI). Im entgeg.engesetzten-T-eiil der c;rnbe befand sich ein bandife!fl1Ilige-r
Schhldbuckel mH d:reieokiqen Sei1•enteilen mit Lochem. fi.ir die Befest:gung an der Hoizlaf el des Schild·es (A'bb. 12Nll; TaJ. X~V. Gr. 9/V.JJ). Die Gefăssbeigabe.n 1Jagen entlang
des Schwer.tes, .gegen das Innere der Qrcube Ziu. Eine doppelkonis'che Terr.ine m:t hohem
lfa~s (Abb. 11Nlll; 43, Gr. 9/VlII; TaJ. XX, Gr. 9/Villl), zwei grosse, 1halb zerstorte Gefăsse, eine andere •Ter·rine mit hetontem Omph.allos {Ahb. 1:1/XJ; 44, Gr. 9/XI; Truf. XXI,
Gr. 9/XI). An der Ter-rine :Jehnte der Stiel ein.:s SchopflOJfels aus Ei:sen mit eingewolbtem
Boden (Giessgefăss fi.ir Met.a.111). (Abb. 11/XII). Ausser der Sahiissel, die ·Buf der Stufo
lag, befand s.Lch in der Năhe der flbetl eine zweite. Das Gefăss konnt,e nicht gerett2t
werden.
Gr. 10. Undeutliahe Grube. In einer Ţj,eJfe von 1,25 m wurde das Grab en1deckt.
Es enlhielt einen kleinen Knochenhauf.en {Aibtb. 18, Gr. 10, Taf. UI/~) und ringsherurn
zwei Terrinen und ein.e Sohii.issel. Von den Oefăssen wurde 111\II eine Ternin.e gerettet
(Abb. 18, Cr. 10.'IV; 43, Gr. 10/IV; T'af. XX, Gr. 10/IV).
Gr. 11. Oval·e Grube, 0,85x1! ,00 m, 1,07 m. Heife (.Albb. 14, Truf. IIIJ/2). Der Leiclhenbrand
Jiegt aulf der NNW-Seite der Grube. bstUch des Haufens betarud sich eine .gifOsse Knotenfibeln aus Eisen. Unter dieser bef.and sioh eine ,andere bronzen.e, verbrannt und iteilwe:se w:e die vorhergelhende zerstort (Abb. 14/lI-HI; 29, 30, Gr. 11/U-HI; Taf. IIl/4).
llier wurden ebenfaHs einige Bwd1sti.icke von rechteckigen, m.it Kreisen verzi,erten,
p].atten .einer Bron7iekeUe und einige ebenso veirzierte stăbohenif•fumig•e AmhMl9er entdeckt (Abb. 1.WV; 34, Gr. H/IV; ,Ţalf. XI, Gr. 11/IV). Bei den Knochen 'befanden s'.ch
noch
zwei
Mini.atur-flbeln, mit Brandspuren. Bei einem Stuck hat der Fuss a.]s
Sah1lrusssti.ick emen Knopf und ist freistehend. Das andere Exemplar, welches mit 1einem
ăhnlichen Kno:pf am Fuss versehen ist, hat den Foritsatz am Bilgel befiestdigt (Albb.
14-V-VI; 28, Gr. UN-V~). me GeJfăssbeig<tben ibef.anden sich g,egen die Mitte der Grube 7iU. Ein .grnsses Gefăss mit gewcdhten Wănden und eine graue Terr1ne k01lillten nicht
~Jerettet werden. Eine Schi.issel mit ringfi:irmig1
em Rand und ein dopipelkonisoher Krug
mit abgebrochenem Henkel waren besser -erhalten {Abib. 14/Vlll, X; 42 und 45, Gr.
11/Vlll, X; 11aif. XtIX und XXII, Gr. 11MH, X). Neben dem Kănnahen urud den zwe.i
kleinen Hbeln befand si·ch das „F1leischopfer"; ei-n Urrterk:eter rund eini,ge SchweÎlneknochen.
Gr. 12. Ov al-rechteckige Grube: 0,90xl,OOO m. Ti.ef,e 1,10 m (Abb. 15. Taf. HI/3, 5).
!:>'O'r Haru1f.en mit Lekhenhrand am Westr.and der Grube. Neben dem Gruibenrand befand
sich ein Schwert mit ·Bi•ner Scheide aus Esen. Das Heft ist glockenlfiărmiq und entspricht
der Murudung dl?r Sch<'ide. Ddese ist vom Rost sM,rk z·erfresisen, jedooh kann man .auf
der Scharuse:·t,e eine giravier.te V erzierung erkennen, die aus zwei i.ihereinaniderl:teg·enden
KrB.isen be·st,eht und vo1J1 einfachen und g.egeni.ib-erst·ehenden S-rormigen Must-ern umgeben ist. Auf der Innenseite befindet sich d:ie schmale bandfl'>rm:ge Schilaufe fi.ir die
1
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,Befestigung der Tragkelten. Das Orlband der Soheide ist V-formig, mit Jmrzen Armen
(Abb. 13, Gr. 12/ll; Tai. Xlll Gr. 12/Ua-b ). N ".rdlich der Knochen wurde ei ne gros.se
VIOm Feuer zerstllrt.e Eise!:11ibe~ gefunden. (Abb. 15/ILI; 30, Gr. 12/HI). In der NNO-Eck~
der Grube ~:agein dl·~ Gefa~_sl>e1gaben: er~e Schilssel und ein grosses Gefăs'S mil gewolbten Wan<len. Die Gefasse konnten mcht ger·ettet werde.n. In OSO-t'feil der Grube
befand sich das Fleischopfer einige Knochen und ein Schweinsk1iefer.
Gr. 1:.l. Die Form der Grube ist unc:IJeu1tHch. Der Boden der Grube t.n t 55 m
Tiefe. In 1,30 m Tiefe st.a.nd auf ein·er Stufe ein dakisohes Gefăss (VIII. (Abb. 16/VII •.
Taof. III/6). Der etw.as k~edne tlilufen verbrannter Knochen befand sich 1•n der Mit'.e
zwiscben Gefassbeig.aben und dem Inventar. Bine Eisenfib.el, demn FutSs mit eLner
lilnglichen Kugel versehen ist und ve.rmlllllich nicht am Bi.igel l>efesitigt wa.r (Abb.
16/II, Ahb. 29, Gr. 13/II). Dcs zweite Exemplar, Mittl'lllatenescheoma, 0,50 m NNW v rn
den Knochen enLfern't (Abb. 16/Ill; Abb. 30, Gr. 13/III). Dlie Gefă.ssbeig·abe111 best.eh2n
aus einer. doppelkonischen
Sohi.issel mit f.lachem Boden (Abb. 16/V, 42, Gr. 13/V;
und cus e1fl1er Ter.rine, ·demn Wănde und Hills gewălbt sind (Abb. 16/VI, 43, Gr. 13/VI;
T?1· XX, Gr. 13/VI). N6rdlich des Knochenha~1fens befond sich ein grnssen doppelkcmsches du.rah Feuchtigkeit zeirstortes Cefăss. Dc·s dakisc-he Gefăss, da.s im Innern der
Grube hoher gec;tellt war, ist •"ine handgeeirbc1:tete Ka·nne mit senkrechten Karruneli.iren
von spă·bhallstattzeitlichem AucSsehen (Abb. 16/VII, 46, Gr. 13,VII; T·a.f. XX!III, Gr. 13/VII)_
Gr. 14. Die Grube :begin.nt unlte<r dem Sie<llung'Sniveau des 3. Jahirhunderts u. Z.,
durchistăsst diie Schiohte der Baden-PE>.oel-Kullur und dr~ngt in den Sand bis zu 1,90 m
Tiefe vor. Der Umriss der Grube lă.sst sich nic.ht bestimmen (Abb. 17, Ta!. lll/7 und·
IV/J). Wenige und vcr•slreut•e verbrann•te Knochen. WSW-lich der Knoohen ein Hrnrnesser mit z"E>rstllrten Enden (:\bb. 17, Gr. 14/IJ; 36, Gr. 14/11). Um die Knochen her·um st-ehen die Gefăssbeigaben, zw.e: grosse Gefă.sse, eine Schi.isse-1 UJTid eine Terrine,
alle durch FeuchtigJrnit zmslărt. In dm TeJTine befand s:ch, mi1 der Ofnung nach
u.nten, ein JcJ.einer doppetlkc·nischer Krug mit hochgezogenem Henkel. BogenJbrmige
verti•efte Verzi·erung aur clem Bauoh (Abb. 17, Gr. 14;·VII; 45, Gr. 14/VII; Ta-f. XXI!,
Gr. 14/VII). Ln der Năhe der grosseon Ge1ăsse befa.!:lden ·&ich einige Schweineknochen.
Gr. 15. Ova1:e, ,fast kreisformf.ge Grube, 0,82x0,96 m. 1,80 m Tiefe. Im westlichen
Teil der Grube abg.esondert der Leichenbrand (Abb. 18; Taf. 1V/2). In 0,10 m Tiefe,_
eine Bronzdibe~ vom End.e dE'!l' Mittellatenr'zeit (Abb. 18; Gr. 15/11; 29, Gr. 15/11; Taf.
VILI, Gr. 15/iII). In der Mitte der Grube waren die Gefăsse niedergelegt: elÎfile Schi.issel,.
eine doppelkonische Tnni.ne mit Abs.a·tz .au~ dem B·rnch und zwei girosse Gefăsse. Wegen der Feuchligkeit konnte keines gerettet werden. Im ostlichen Teii der Grwbe wwden ein!ge Schweinsknochen U1Dd ein Hauer gefunden.
Gr. 16. R·echteckige Orube mi't abgenundelen Ecken, Ori.entierung WNW-OSO,
i·n die Baden-Pec.el-Seihicht1e eengeLle.ft. I.42 m Tiefe. Ausmasse: 0,68xl,04 m (Abb. 19,
Taf. IVi/3). Der Leichenbrand dm NSW-Teil der Grube. Daneben eime doppelkonische
Omph;illo;;-Fla.sche (Abb. 19/ll; 40, Gr. 16/11). In der.. Gruhenm~l'l·e
befanden sich
Bruchsti.icke einer Terrine (Aibb. 19/lll; 44, Gr. 16/III). Ostlich davon bef.and sich efoe
andere doppe;konisohe FJ.asche, m~t ausgeprăgten LeisLen ·auf diem Hals und cuf der
SchuHer (Abb. 19/IV; 40, Gr. 16/IV; T·af. XVII, Gr. 16/IV).
Gr. 19. In den DU..nensan.d gegrabene, oval-dreieckige, UJliregelmăssige Grube,..
1'iefe 2,20 m. Ori·en~ierung NNO-SSV. Ausmasse: 0,75xl,15 m (Abb. 20; Tai. IV/4-6).
Ein gI'osser-er HaJllif.en v.e11brannler K111oohen im westlkhen Teii der Grulbie. Zwisahen
den Knochen eine Eisenifibel mit Kn-0-ten. Neben dem Knochen befanden sich zwei
r1beln, der·en Fuss mit joe ein.em schaibenfi0J1rni9en
Schlusss.tilck V•erziert ist. Der
Fortsatz i!st am Bi.igel f.estgemach't (Abb. 20./III-IV; Gr. 19/III-IV; Tatf. VII, Gr. 19/III-IV).
\\'.estlich der K.nochen wurden noch Bruohslil·cke einer Gi.ir·tel'kelle gefumd<'n, die .aus
kreuzfă.rmig veribun.de.!:l•en Eisenri:ngen be~tehit. ds·tiJi:Ch des Kn~rahenha;ufens n~bcn
zw1ei Jange>n Schweimsknoohen, befa.nden s1ch nebe~ennandeT .zwe1 gros?e 11nverz1er.e
Armringe mit vier Hohlbuckeln. Biner der Buckel is.t beweghch und mit Zunge undi·
Schiarni·er v·erseheon (Abb. 20/VI-VII; 33, Gr. 19/VI-VII; Tcf. X, Gr. 19/VII). Gegen die
GrubPnmitte und der·~n S\V-End<::! befanden sich eine mie T•errme und eil' gross·es
Gefăss. Beide Gefăsse waren von der Feuc.htigkeit gă.m:lich zPT;;t1fut. Im erulgegen-.
1
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ge-setzten Teil der Grube, wo die Knochenrreste 1Lagen, befa.nd si:ch das „F1.:-ischopf1er",
Gel.enkknoch·~n. Ripµen uind zwei Gliederknochen von Schweinen.
Gr. 20. OvaJ-lăng1iche Grube.
Tiefe 1,60 m. Ori-en.tierung: ONO-WSW. Alusmasse: l,15x0,82 m (Abb. 17, Taf. V/I). Ein Haufen verbrannbe.r Knochen am ONOGmbenrand. Ungeifăhr 0,40 m siid 1:ich davon entJfernt sind nebeneinander di.e Gefdssbeigaben niedergelegt: e~ne Terrine mLt verdicktem Rand, ein grosses doppelkonisch e'i Gefass, beicte zerstort, eine Terrine m:t geschwungener 'Nand (Abb. 17, Gr.
20.ilV; 43. Gr. 20/IV; Taf. XX, Gr. 20/IV).
Gr. 28. Grubenfo11m unbesrtimmt. Tiefe 0,60 :n. Viele verbrannte Knoohen, dJzwischen eine Giirtelkette aus grossen ow1.len Gliedern, die untereiruander kreu~formig
duroh doppeHe Ri.nge verbunden s:nd (Abb. 21/11; 34, Gr. 28/II; Ţ.a-f. XI. Gr. 28iII).
Im Kno.chenhaufen befand sich ein durch Brand verbogener Glasarmring, mi>t drei·
re:higer BuohelV'erzierung (Abb. 21/III, 33, Cr. 28/III: Taf. III, Or. 28/III), der Knochen
lagen. ctie Bruchstiicke eines K1mges, auf dem Bauch mi•t K·rei1Sairtigen Rosetten
verziert. {Abb. 21/V, 45, Gr. 28/V; T·af. 22, 28/V). Neben dieser.n war ein defonniertes Gafass mit abgerundeten Wă:nderr. (Abb. 2i/Vl; 40. Or. 28/Vl; Taf. XVII:
Gr. 28/VI). Eine g·elbliche TEnine und eine gr~ue Schi.issel etwia 40 om von dem Leichenbrand entfernt, v'Jn d?r Feuchtigkeit gănzlich zersti)rt.
Gr. 29. Undeutliche Grube, Tiefe 1,35 m. (Abb. 21. Taf. V/2). Im NNV-Teil der
Grube befanden sich einige verbrannt·e Knochen; dazwischen fand skh ein Stăbchen
mit Hnlbkalotte, v.e-rmu~:ich V'On ·einer Halsketle oder von einem Giirtel (Abb. 21, Gr.
2g1II, 34, Gr. 29/II, Taf. XI; Or. 29/II). 30 am \"On den Knochen entfernt wa<ren die Beigaben von ONO nC!ch WSW angeordnet; sie bestanden aus einem grossen doppelk'1·
nischen Gefăss und einer Schaile mit r.ingformigem Hals, beide konnten g·erettet werden.
~eben und unler der Schiissel wurden zwei Bronzefibeln gefunden, der•en Fuss je zwei
flachgedriickte ungleiiche Kugeln trng. Dass Sch::ussstiick ist nicht mit dem Fibe1koper
verbunden (Abb. 21/V-Vl; 28, Gr. 29/V-Vl; T·aif. VII, Gr. 29/V-VI). 20 {.1IIl vct1 d~r
Schiisse! entfernt, befanden sich einige Sohweinsknochen.
Gr. 33. Und·eutliche Grube; Tie·~e 1,07 m; k~e:n.er Haufen mit verbrnnnten Kr-o·
chen. Dazwischen eine Eisenlibel, Mittellatenes-chema, vom Rost ·angegriffen (Abb. 22,
Gr. 33 111; 29, Gr. 33/II).
Gr. 34. Undeutliche Grnbe; Tiefe 1,30--1,50 m, sehr nahe vom Gr. 33 {Abb. 22,
T·af. V/3,5); zus~mmenhănge.nder Knoche11haufe.n und Holzkoh'.enreiste; zwische:n de;i
KrnochPn fi<md sich eine Bronzefibel, vom Mittelateneschema: der Fuss ist mit zwei
seiUiche.n Vorspriingen verz:ert und der FDrtsatz am Bi.igel befesti9't (Abb. 22, Gr.
341/11; 29, Gr. 34/II). Nebem d<>n Knoch~n b·~f.mden sich zwi>i zerschlagen.:> Gefdsse:
eine Schiissel mit nach Innen g.ezogenem Rand {Abb. 22, Gr. 34/III; 41, Or. 34/JV),
und ei!'!P schlecht erhCl!ltenc TE·r.rine. 30 cm von diesen entfernt stand e~ne zweite
(irnµpe von Gefăssen: ein doppelkonisches Gefăss {Abb. 22/VI, 39, Gr. 34/V1; T,af. XVI,
C';r. 34/VI), kleineres ebenf:!lls doppelkcnisches Gefăss {Abb. 22/Gr. 34/VII: 39, Gr.
34/VTI; Taf. XVII, Gr. 34/VII), eine tiefe Schiissel mit stark g,ewolbtern Kcmper {Abb.
22, Gr. 34/V: 41 Gr. 34/V; Taf. XVIII; Gr. 34/V) und ein doprpe1konisohes Kănnchen
mit hochgezoge .. ~m Henkel (Abb. 22, Gr. 34/VIII; 45, Gr. 34/VIII; Ta.f. XXII, Gr.
34/VIIIJ.
Gr. 36. 0,60 m ctefe Grn.be, mit unbestimmM·n Umriss (Taff. V/4). Ve.rhrannte Knochen auf dem Boden neben einer Schiissel mit gewolbten Wănden {Abb. 23/IV; Taf.
XVIII/IV. und einem grossen Gefăss, ebenfalls mit geschwungenem Profil {Abb. 23. V;
39, Gr. 36/V; Taf. XVI, Or. 36/V). In der Schi.i,ssel \\·ar ein Schweinekiefer.
Brandgraber in Urnen {Or. 21, 25, 31, 37).
Alle Brandgrăber in Urnen wurden in dem h•oher.en Tei! der Diine entdeckt.
Sie lagen, wi·e dte vorherge!he1TLdem. Grăbergruppen, un'tPr deim Siedh..mgsniveau des
3, Jh. 11. Z. E:iniqe rekhen nur bis zum Niv·eau der Baden-PeceI-Kultuir, andere bis zur
S'lndschichte der Dii ne in 2,05 m 1Tief.e (Gr. 31 ). Der Umfang der Gruben d.st ziemlioh
gross und erre.ichJt den Du!'chmes.ser rvon 0,50 m. Vielleicht .}agen dieswegen .a(ile UrT!en aut einer Seite oder st•an<Um mit dem Boden n<1ch obea {Gr. 251 vor crllem, da
die \Viinde dp,r Gruben IIli.oht mit Steinen verstărkt waren und der Sa•nd .sehr leicht
TL1tscht. D!e l.Jrnen wa:e,n nicht bedeckit (ausser dem Grnb 37), daher wu.rde das sowicso sparliche Inven·tar nicht in den Urnen, ·sondern nebenan in der Grubc:> gefunden.
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Alle Gegen~tiinde weis~n ~ran~spu.r·ein auf. Die Urnen entihal'ten wenige verbr.annl·e
Knoohen, mcht meh!l' a1JJs em Vuertel des lnhaL1'es. Es k·omme:i ikeine besondere Formen vor. Geb!l'âuchlioh sind das do.ppeil.koI11ische Geifiiss, die Te.rrine und die Schi.issel:
Geifăssibeigaben -simd .nichtt vorhanden, desgleiche.n fehlt volliq das „fleischopfn".
Gr. 21. Unbeslfimrnte Grube, 0,64 m lief im .sl•eri·len Sand cler Dilne. Als Ume
dien.t eine gJ1aue doppel'.konische Terrine (Abb. 24, 44, Or. 21/I; Taf. VI/1). Darin warnn
weruge vie!l'brannte Menschenkn-ochen. Das Grab wurde wah11scheinlich von der Grube des Kilrpergrabes Gr. 22 z.erstor•t, da in dd ec;er einige v.erbrainnle Knochen au.ft.raten, die von der Urne des Gr. 21 srtamme.n konnlen.
Gr. 25. Runde, i'TI eine aliere Grrube der Baden-Pecel-Kui!tur ·eingetiefle Grabgrube. Ein Teil de-r Grube des Gr. 25 \\·ar sE:ineneits durah eine.n Fiumd des 3. .Jh. u. z.
(tiefe romische Schiissel) gesl ort. Der Boden der Ume lag in einer Tiefe von 0,52 m.
Das G11~b entihlf1eH ein doppeJ1konische•s, hohes Ge.fiiss, das als Urne gebr·&ucht wu:rde.
Es fanden sich wenige verhranrute Km.ochen, da die Urne mit dem Boden ;i;ich oben
um9esturz,t war. Im Innern der Grube, ans der Urne stammende Knochen und ein~
eisernP., speerfOrrniqe Gi.irtoelzunge (Abb. 2-1, 35, Gr. 25/IV, Taf. VI/3; XI, 25/IV). und
das Bruchsti.ick eine;; .l\H"ffilrinqes aus einem Bronzestab mit einer Plalte rnnd seitlichen
Schwellungen verziert, in deren kleinen Vertiefungen vermutlich Emailei·nlagen \va.ren
(Abb. 24, 33, Gr. 25/III).
Gr. 31. Schwach erkennbare Grube. lănglich onl mit den Ausmassen 0,50x0,30
rn. OdenHerung NNO-SS\lv. Sie dmohbricht die Schichot Badien-Pec•el und reicht bis
2,05 ro (A!bb. 25; Talf. VrI/5). Die Ume hat ein·e hochgezog.ene Forrn miot gerurudete11
Getasskorper sirnd pa:rallel
'Wănden. Um die Schulter Iaurt eine \o\'eJ.lenlinie, auf dem
ei~geritzte Linien (Abb. 25, Or. 31/I und Td'f d .'CV/1 ). D·as Gefiiss lag aut einer Seite
und enbhi.eLt den g11osst~n Teii der verilxaumten K:iochen, 0,30 m vom ltand der Urne
entfernt fomd sich ein·e eis·erne Messerklinge (Abb. 25 und 36, Gr. 31/IIT, Tâf. XIV,
Gr. 11 'llI).
Gr. 37. Die Grube w<1r 11t'·cht abzuqrrenzen. Der Fund lag Im sterilen Saud in
einer T•ief~ von 1,05 m (Abb. 25, TaJ. VI/6) .A'ls Urne d'.cn'te eine gelbliche Schi.issel
miH abgerund~t,en Wiindein. (Ahh. 25, Gr. 37/l; 41, Gr. 37 11; T~. XVIII, Gr. 37/1). Im
lnnern befanden sich einige verbrnnnJle Kn'.J.chen. Ei.ne C!!ldere Schi.issel, grosser a!.,;
die erste, wur<le als Deckel verwendet.
Dakische Brandgrăber in Urnen mit Deckel (Gr. 5, 221b, 35).
Die Gruben d.o>r GriibE·r begiin.nen vom selben l\'ivea'll wie die keoltischen Gr~
ber. Genau so wie bei den kt>ltischen Urnengriibern, schei.nen si.e g.rosser als notiq
und nicht geskhert zu sei111. Mi'! Aus.nahme de> Gr.abes 22, das ge1stont war, befanden
~ich die arÎdere.n Ur111€n „in situ" in ihrer An[C!ngs,:;itellung. Die als lJ.r.nen gebirauohten
Gefăsse sind handg·earbeitet und haben ein sptitha!lstattzeithlches dakisches Aussehen.
Die llrnP.nform im Grab 5 s.t.eM't efoe Nachahmung deor keltiischen Terrine dar, der di~
Griffzâpfen der olokalen hali ;•tătotisc!l"n Formen beig•efi.igt wurde. Die Urne aus dem
Gr. 35 i:st eine einhe'.misohen Form, die mit den skythischen doppelkoniischen Getăs.sen verwandt j.st. D'..e Urnen waren mit niaoh unten g1ekehrben Sohi.is.seln bed·eckt.
Die Deckqefăsse sind E>ben1all5 h:rnd~1e·arbeilel und zeigen hallstiittische Prăgung. Eine
kleine Schi.issel •all.> dem Gnh 22h mit einem Profi!, das den Deck.schiisseln iihneM,
kann sls Deckel fiior die Ume aus demselbcn Grab gedient habeTI. Die Schi.issel h:i!,
wi·e die ke!Uschen Forrnen, e:.nen 3usgeprăgten Omphailos. In der Urne des Gr.abes 35
hefand sich eine kleme, auf dem B:iuch mit senkr·echtcn Riefen verziule K:rnne. D,1„
Gefiiss ents.pricht nach Form und Verzierung .dem im Grab 22b. enrtdeckten Ktirunch~111.
Dieselbe senkrechte R:'.·efonverzierung ersche1nt .auf dem dakLschen Krug aus dem
kel'tisohe!l Grab 13. Al!.e erwâhnten Henkellgefăsse sind haindgearbeitEt. Die gleich~
str.atigr.arphli:siche Lag·e aJ:er all.llf der Diin.e ge].egene~. Gr~b~ ui;~ di·~ V:erw.endui;g der
dakiischen Kruges im ke:Hs.chen Crab 13 belegen ue Gle1chze1'11gke1t der dak1schen
Vmen mit den kielt:is·chen Gră•bern. Die gleiohe Fest·ellung erg~lbt sich ·hei de-r Ausgr.aJbung der keltischen Hii tten, in denen hiiuJig Formen auiJ.lr.et·en, di-e den da!k·iseihen
Gefiissen aus dem Grăiberfeld gleichen.
Gr. 5. Groube mit unbesllimmtem Umriss. Das Grab 1]ag in 0,68 m T.Lefe {Abh,
26; 'f.af. VI/2). Die l;rne war zu Dreivi~r·tel mit Le,ic~_erubrand .gefi.illt, der ~chwiichE.'r
gebrannt wa'T .a1]s bei detrn ke\tischen (,rnbern. Dos Gefdss hat eme doppelkomsche, den
0

0
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hchen keltischen Ter•rinen ăhnliohe Form. An der unteren Hălfte des Gefăssem vier geriaich 'l.mt2n gerichtete Lappen. Der Ton deis hiarndgea.rbeiteten Gefăsise; bt
mtt zerstossenen Soher:ben gemagert (Abb. 46, Gr. 5/11: Taf. XX!H). Als Deakiel diente
eine tiefe Schilssel mit rprofilhlerter Scihulter: Diese ist eberufa!Ils mit der H~d aus einem
mit zerstossenen Sch<?Tben g-eirnagertoo Ton gearbeitet (Abb. 46, Gr. 5/III).
Gr. 22b. Ge.storttes Grab. Dj,e Grube kOIIlnte erst im Ni:veau d1es Or.aibes, 0,55 m
tief, in der Sch:chte der Badem..iPeoel-KuHur f•estgestelLt werden. Das Crab cnthielt
-drei umgeworfene, teilweise in Bruchstiicken erhaltenen Gefăsise. Ein Teil der verbram'll!en Knochen, der \\'iahirscheinlich aus der Urine h121C ausgef allen war, lag zwi·sch=rn
-den Gefassen varsweuit (.Albb. 27, Taf. VI/4, 7). D>ie urne hat die Form eines gedriingenen Krnqes mit gesohwung2nen Wănden unde Bandhenkel; Bauoh und H~ &i'lld kanelliert (Ahb. 2711; 46, Gr. 22 b/I). In einoer Entfemung von 0,20 m befand sioh eim anderes Henkelgefă:ss mit geschwungenen Wănden, die mit sienkrechten K•an.elliilren und
Knubb&n v.erziert siDld (Aibb. 27/II; 46, Gr. 22 b/II). Neben die:sem Gefăss war nK>Oh eine
·kleirne Schfrssel, deren PI"ofil der Deckelsohiissel aus dem Grab 5 ăhnlioh ist, aber einen
hetonten Ompha-los aufweist. (Abb. 27/IJI; 46, 22 b/III).
Gr. 35. Ovale Grube, der.oo grosser Durchmesser 0,55 m betrăgt. 1,55 m ·tieF,
bis zum sterilen Sand. Die Urine hat eine birnenffumige Gestalit mit hohem Hals, 10
cm liber dem Gefiiissboden gegans'tăndige Gr.i:f,filaippen und am Beginn der Sobult·~r
eine vert.iell= waagier•:l·hte Linie. D<is ·~~efăss ist handgearbeitet, au'i mit zNs~osse.nen
Scherben gerrnage-rtem TOill. (Abb. 26, Gr. 35/I; Taf. XXIII. Die Urne warr- bis fi!ber die
1-rn.1:fte mit Leichenbrar..d gefilllt. Zwischen den Kno{'hen befand sich ein kleiineir Krng,
··der dem aus dem Gr. 22b ăhn~lt und ·ebenfalls senkr-echte K•annellti.rren ·auf dem Bauch
triigt (Abb. 26, Gr. 35/III; 46, Gr. 35/III: Taf. XXIII). Die Ume W<m" mit ·eîmeir girossen,
ltandgearbeit,eten Schfr·ssel bedeck1, deren Ton mit zen;tosse111en Soherben g•emi!scht ist
{Abb. 26, Gr. 35/IV: 46. Gr. 35/JV). Cngefăhr 50 cm von der Urne entfernt befand sich
eine qebr annte eisenP..e Me<>serklinge.
genstăndige,

0

0

0

0

0

*

*

Auser den wăhrend unserer Ausgrabungen entd1eckt·en Grăbern, werden hier
die von I. Kovaas zwischen 1959 und 1962 ger.e~teten Funde aus mehreren zerstorten
Grăbern aufgezăhH. Unter den gerat.teten
Gegenstănden bef:imdet 5iich · auch ein
prăahtig·er iEisenhelm mli't einem Bronzefalken mit .ausgebreite'ten ffiiigeln als Helmzi.er,
ein Paar Beinschienen ans Bronze und ein aus Ei•senring.en gewbeitetees Panzerhemi.
(Taf. XII). Di€ genarunten Stucke werden in einer gesonde:rten Untersochung von M. Ru·su von Cluj und O. Bandula aus BaLa Mare ve-rcff.en1licht werden. Die iibrigen Fun·je
sind folgende:
1) eine Bronzefibel, deren Fuss mit zwei fla:chgedriiclkten Kugeln versehen ~st.
Der Forststz tst nicht am Bilga!. befest,igt (Abb. 28/pass: T·aif. VII/pass.)_
2) cin koruischer eisernPr Lanzenschuh (A:bb. 13/2-1963).
3) eine Bronzfiobel mit sechs SpirnlmUen und naioh vorne gerioMet•er Sehn.e am
Fib(!jlkopf (Abb. 28/7537; Taf. VIII/7531).
4) eine &ronrzfibel Yom MHtelllatlenesohema. Der Nadelhialter ist an <ler Stelle,
wo der Fuss am Biigel gef,esligt wird, :abgeibroche.n (Abb. 29/7536; T·af. VIII/7536).
5) ei·ne Bronze-fibel vom Mittehlatenesicheirn.:i mit verbog,ene:-n Bugel; in seiner
'Mitte drei \<Vindurngen, mit denen der Fibelfuss befestigt wa'I' (Abb. 28/7538; T.af.
VJI/7533).
0) Eisenfibel vom MittelL1teneschem!i, die 1!'161 in eiruem Broandgnab gefunden
"\\Urde. Der Fuss ht mit ein2r kleinen Kugel versehen (Abb. 29/1961: Taf. VUI-Covacs).
7) ein aus fi.i1nf Bronzespiirailen gebiildeter Armring (Abb. 33/7542; Taf. X/7542).
8) ein bronzerner Armr1i•ng, dessen Staib Tairsien 1nachahmt und dessen Bnderr
-petscbaf.bfOrming enden. (Abb. 33/7533; T.a1f. X/7533).
9) eÎiil aus geflochtenem Bronzedrahit gearbeiteter Ring, auf dem liegende S.
'Spirn1'en befestig't sioo (Abb. 3319-1961; T.aJ. X, 9/1961).
10-12) doppe\koni·sche Terrinen (Abb. 43.'7524; 7311, Taif. XXI/7524; 7311 ).
13---14) 2 doppelkonisch~ Gefăsse (Abb. 44/7523; 7531; Taf. 7523: 7531 ).
J.5-19) 5 iiefe Schussein (PJbb. 41/7516 tmd Taf. :XVHI; 42/7525; T·a.f. XL'\;
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42/7530; Taf. XIX, 42/7520; Taf. XIX; 42/7064, Taf. XIX: 20--21 ). 2 doppelkonische
~ilge mit halbmondfbrmigen Ver:llierung (Abb. 45/7062-7063).
22-25. Vier hohe doprpelkonische Gef&sse (Abb. 38/7523, T1af. XV; Abb. 38/4312,
Taf, XV; Abb. 37/7528, Taf. XV; Abb. 37 '7501, Taf. XV).

DIE TYPOLOGIE DES GRABINVENT ARS
Auf dem ganzen uil!teriSuohten Grăbenfeld wurden 19 Bronze- und 9 EisenJ1beln
festgE'lstelLt. (Abb. 28-30; Taf, VII-VUI. Obwohl alle der Latene C-Periocie angehoren,
haben manche ein ălteres Au1s sehen vom Friihlateneschem:a, wăhrend audere, die meisten fiiT die mittler,e LatenezeiJt kenn'Lekhrnend sind. Bei den Bronrzefibeln kann man 6
Crurppen unt1er~heiden: a) Fibelin von ki!e.im·n Auismassen, mit sbark gebogenem Kăr
per, der fac;t 2/3 ihir.e.r Gr0sse amsmacht. Der Fuiss Lst ni;::iht am Bugeil. befesbi:gt und mit
einer klcinen Kugel oder mit einem Knapf verziei t (Gr. 6/111; Gr. 11/V; Gr. 3/111, keltische Hiitte 1/1964) . .All!a:logien in Andelfingen-Schweiz (GT. 5, eine Fibel, ăhnlich deraus dem Gr. 6 Ciumeşti und Torques miit Petschaflenden noch GiessLer-K raft, Wiedmer
·1c, bzw. Reinecke B, bzw. Krămer B2 ( 16-17). Die Fibel aius dem Grab 6; CiUllDleşti besitzt jiedooh ein gutes Gegenstilck în einem frilhen Dux-Exemrpl ar aus dem von J.
Filip in das 2. Jh. u. Z. dat:ierten, Gr. 2 von Kos~ce-Slo,wakei ( 19). Die ub:rtigem Stildce
dieser Grurppe gehor~er. iin die Reihe deir fri.ihen Dux2'l" Fibeln.
b) F1be<ln rnH weniger qebogenem Biigel, deren Fuss mit zwei kleinen ungileichen
Jlachqedriiokten Kuge1n versehen do.st, vc,n denen die letzt,e den J11aioht am Bligel festgemachten Fornliatz bildet. AnaJ.og1en ebenfalls in Ande:fingen (Or. 27), gemeinsam mi t
Latene C-Fibeln (22). ln Ciumeo;;ti finder. sich cHe Eibeln dies.er Art ebenfa~l'S zusalffimen
mit kennzeichnenden Latene C-Fibeln (Gr. 18).
c) Riibeln mit verlălflgertem Bilgel und cinem Fuss, der mit ·ei'ner Schmuclt5che:ibe versehen ist. Der Fortsa1tz i51t a'n dem Bilgel mit einer Hi.iiJ.se hefesitigt (Gr.
UN; Cr. 19/IH-IV; Gr. 32/11-III. Olie Fibeln von diesem Typ aus dem Gr1aib 19 kommen zusammen mit zwei vrierbucke!Jigen .Arrmringen vor, d:ie W. Krămer (28) :fiir die
spătesten Stiicke der Nussarmringe hălt.
dl Fibeln, de.ren Fuss mit einem Schlussstilck ~deir mit einer KU!gel verzieirt
sind und der1en FortiSa'l"Z am Biigel ibefestigt d1St (Gr. 18/IIl-IV; Gr. 9/II). Da'S spătes'te
St,ilck st-aimml 1aus dP.ID Kr.i·egerigraib 9, wo es zus.ammen mH abgeUachten SchwertkeHen
vom Ende des 2. Jhs. gehrnden wuiirde (32).
e) Ribeln mit langlichem Bilgel, deren Fuss mit kleinen seitliohen Buokeln (Gr.
34.iJI) oder mit Kreisen (Gr. 15/II) verziert ist. Datierung in C2 Pittioni, Î'n Neun·
kirohen {33), bds gegen Ende des 2. Jh. v. u. Z. (36).
fl Fibeiln mit Aohter, Latene C-SchPma (Gr. l!IL HUHe B'1962, HUtite Kovacs,
1960). St'i.i.ick,e ·aJULS den spăt.en Serien, w,a1hrscheinlich 2. Jh.
Die Eisenifibeln sinid ziemlich schlecht erhalten, so dass man sie schwer in eine
Gruppe einr,eihen k,;mn. Die besser erhaltenen lassen sich in zwei Gruprpen eintei,le'l.;
a) Fibeln mut lăngJ,ichem Bilgel, leid11t eck1igem Nadelha·:t.er, m:t an oder Ube-r
1
der Bilgelmiltel hefes'lig'l·em Fuss (Gr. 3/VI; Gr. 12/III; Gr. 13 III; Gr. 13'VJ) (A:bb. 30).
!:>) Fibeln, die auf dem BUgel, auf BUgiel und Fus<> oder nur auf derm FUJss rnil
Sch\•·ellungen oder Kageln verzi.ert sind ( Gr. Sb'II. Gr. 33 111, Or. 13/II; Gr. 11/If.
Beide Crurpen gehoren in einen spăten Ab~ahnitt der M~ttellatene'Zleit und ~ind b~s
an das 2. Jih. v. u. Z. hek,annt (29-30).
Armringe und Ringe. fo dem Gr.abJe!d wurden 19 Arrnr1nge entdeckt;
davon
sind 16 aus Bronze, einer aus Eisen, einer .aus Sapropelit und einer aus Glas. Einige
Armringe ebeniso wic die oben erwăhmen Filwln, weisl·n ăl~0r1 e La1tene B Kennzeichen
-auf ihire ei.,tgemeiille Datierung entspricht aber den iibriigen mitte!liatenezeitlichen
I·unden ~li'~ dem Grnbfeld.
Rippenverzierte Hohlarmringe mit Stopselverschluss (Gr. 7/1; Gr. 6N), (Abb. 31
und Taf. IX). Naihe Ober·e~nst,~mmu11geTI 1in Preissnilzberg bei Ranis und Kăditz (Thi.iringen), w,o \Sie in La,tene B ( 43) datier·t sind. 0Ets zeirbrochene Ex:empla.r aus dern
'Grab 6 in Ciurneşti wiJrid durch die fri.ihe Duxer Fibel aus dem glei·ohen FundzusaJm.menbang i:i Latene C dEttiert.
1

1

1
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Hohlbuckelscharnierringe. (Gr. 7/II; Cr. 18/Xlll; Gr. 3,lV Abb. 31; Taf. IX)
Obwohl die Armninge, rE'in 'ly;pologisoh gienommen, ein ă'.t·er·es Aiussehen haben, <las
Krămers (50) Untergrnppe B2 entsprechen wlirde, gehoren die Funde aus Ciumeşti
in
de-r Tsechoslowakei in Ci-Zuscmmenhănge (54).
Sechsbuckeliger zweiteiliger Ring mit reicher plastischer spiralartiger Verzierung. Das i'1 Bruchstilc-ken erhialtene Exempl•ar, welches aus dem Gr. 6 sta.mmt, (Abb. 31,
Taf. IX). gehort vermutlich zu der Serie der secihsbuckeligen Armringe. Zu dem bewegl:chen, mit einer BefesLgungszunge ve1rschene Hohlbucke1 geharen ·entweder ein zweiter
Hohlbuckel in der Art des Hohlbm:kelarmringes .aus dem Grab 18, oder noch zwei Hohlbuckel so dass der Armrinq in zwei Hălften geteHt WM. Beide Arten kommen in den Gră
berf eldem aus der TscJl.echoslowakej of:t vor (55), wo sie inach J. Fi.Jip lin die zweiite
Hă1fte des 2. Jhs. und an den Beginn des folgenden J.ahrhunderts datiert werden,
ebenso wie chle Fibeln mit grosse.r Kugel am Fuss; die ArmTinge mit Hohlbuckeln und
Armringe aus Lignit oder Glas, die Gilrte'.ketten usw. (57). Wegen ·der frilhen Duxer
Mini·a•t'llrfibel und dern Bruchsitilck des rippenverznerten Armri~nges ist der Armning
mit Spiralen aus dem Gr. 6 friiher, an das Ende des 3. Jhs. anzuset'len. (Abb. 10).
Hohlarmringe mit Buckelverzierung. ALle Stiicke stamrmen .aus dem Grnb 1&
und wurden an Hănden und Fiissen ge!rngen (Aibb. 32, Taf. X). Von den Ausmassen
c:bgesehen, sind die Armrillge, nach Verzierung und der v.erwendung des Stopsel·versr.hluisses gle:ch. Die Fibe1n und Nussarmringe .aus dem Crab siohern die Datierung
in L'llent·-C, die auch zahlreiche Funde a11s Zentiraleuropa, Lis11erreich, Ung,arn, der
Tschechoslowakei ·aus dem 3.-2. Jh. v. u. Z. beslăligen (58-61 ).
Lignit - (Sapropelit) - Armringe. Das ei.rnzige St,fick wurde im selben Gr. 18.
(Abb. 32) gelunden. Zah:·reiche Bmchstiicke k.amen •'.n den Hiitten der Siedlung z.um
VOTschein. Die Datierung des AT1J11rliinges aus dem Gr. 18 enl·spriichJt d'er Zeitst.eUung
der Fibeln und der ander·en E'Twă·hm1t-en Armr:inge. In der V. R. Un9.arn sind Ldgrui1armringe in Latene C~ (62) hăufig und in der Tschechoslowakei entisprechen sie dem
spăten Duxer-Horizon:, den Fibe:n rrnit Kugel am Fuss und sind •au·oh iin der Zerit der
1-'ibe~n m:it am Biigel befestig1ten Fuss, der Armringe mit erl'labener Spi.r.alv·erz•'.erwng,
de.r SpeNspitzen mit breitem Blatt t!nd der bc:>senstrichtverzierten Graphifgefăsse im
2.-1. Jh. \'. u. Z. (63) amru1reHen.
Eiserne Armringe. iEin einziges Sttick siLammt aus Gr. 18 (Abb. 32). Der irm
(.:>uerschnitt linsenfbrmige Armring mit erhobenen Endem 1ist vom Rost sta·rk ang·egriffen. Se~ne Dartierung ergiht sich arus dem r.estliohen Graiblinventar.
Durchbrochener Bronzearmring mit Petschailenden. Das Sti.ick dist sowohl durch
die Ausfiihrung, als auch durch die Verz!erung bemerkenswext. Die Verbiilldung der
in Handarbeil aufgelegten vi·ehlachen S-Spirailen mit de.n gegossenem R.homben der
llntedage ~st ein Bewei.s .fiir di:ie Geseih'.cklichkeirt der keMisohen Bronz.eschmiede io
der \1itte!l:1le!1ezeit (Abb. 32; Taf. X). Die Datierung des .A!rmringes .e!I1tspn1cht dem
Librige:. ~..Jrabinventa:r. Năhere Analogien sind nicht bekannt. Etwaig.e AhnCichkeit·on fiir
d)e Art wie dlie den Reif bi,:denden „R•hombenu g·egossen wurden, bietet ein gesohloissener Armri·ng •in MacoY1ce, ~n der Tschechoslow.akei (64).
Vierbuckelige Bronzearmringe. Beide Stticke sitammen .a1Us dem Gr. 19 (Abb. 33;
T:1f. '· ). f)iL' Fnnde haben je einer. ;nit Scharnier- und Befestigungszunge versehenen.
Hohlbuokel. Typa:logi.sch stehen beide Armrii•nig•e am Ende der Entwdcklung der Ho•hlbuckeJ.armringe und werden jn das 2. Jh. v. u. Z., in der Tschechoslowakei sogar an
elen BegiT)n des 1. Jhs. v. i.:. Z. daticrt (66). In T•rn.nissilvanien sind 9 Funde von vier·
buc.kelig·en Armriingen b2kanrut (67).
Geschlossener Bronzearmring mit Zierplatte. Der Funld stammt .au.s dem Gr. 25
(Abb. 33). Er ist nur in Bruchstiicken e~h~lten. Die Zierplatte, welche V10n vier erhabenen Tropfen eingefasst wird waT wahrscheinlich ruit emaille ausgelegt. S~e ist we·
gen du im ~ab g·efundenen EisengiiTlei'.zunge ziemlich spăt in Latene C anzusetzen.
Armring mit nachgeahmler Tordierung und mit Petschaftenden. (Abb. 33; T·a•f.
X). Tvpologisch k~nn das Exemplar, nach M. Jahn, ,fll'tihP.r, bzw, in di·e Fll'iihJ.atenezeit,
da.tiert werden. In Ungarn gibit se c:ine Gruppe von Arm'l'lingen mH P·etschaftenden iim
<1. Jh., und eine andere, s:pătere Grnippe, welohe Latene C, entspricht (71 ). In der
TschechoslowakE'i sind solche Reifen mit dc>m Dux·er Horizont gleichzeitig, j·edoch behttps://biblioteca-digitala.ro
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~ilzt er, eben.so w~e in llngarn, etine _spatere E~twicklung, die bis gegen End 2 des

2. J.hs. v .. u. Z. re.cht (7~). Der Ar~mg aus C1umeş.ti kann viel1!·eicht ~n die spatl"

Dux·er P~n~~ -:- Ende de." 3. - Begmn des 2. Jhs. v. u. Z., datier:t werden.
. Sp1ralio~m1~er Armrn~g aus Bronzedraht. Das Sttick 7542 (Abb. 33, Taf. X) ist
utyp1sch. Ec;; g1bt Jedoch kemern Grund, es nicht !n die Periode, aus der das Grabfeld
st.ammt, zu datieren.
.
Gliiserner Armring mit Knotengruppen. Das verbogene Stiick aus dem Grab 28
1~t, nach T_h· Haeverni~k, ~,·ahrend ~~r gimzel'. Latene C-Periode în Gebrauch (76). E~
g1bt z~hlre1che Analog1en rn den ke1.t1schen Gebieten MittPl- un Westeurnpas. (Abb. 33;
Tuf. X).

Ge~~ochteoer Ring aus Bronzedraht. Ein vor 1962 in einem Skelettgrab ge~uin
denes .. Stuc~ (A~b. 33, _T.a·f. X). _l\.na·:o~ien fiir chle Art •in der die Spiralwindungen
ausgefuhrt smd m Bouge-Chamb.ailud (Isere) und in Milnsingen (78).
Eiseme und bronzene Giirtel- und Halsketten. Die Mehrzahl der Stiicke stammt
aus Brandgrăbern in Gruben (Gr. 6, 11, 28, 29, 36). Sie sind verbr.annt und nur in
Bruchstiicken vorh:-nden. Die <:>inzigen iE Skelettgrăbern gefundenen Sti.icke stâmmeu
ull!S dem Grab 18. ( Abb. 34; Taf. XI).
D:e 7 Ketitenbruohstticke aus dem Grab 28 (Abb. 34, Taf. XI) mâl dr·ei ov·a'len
grossen Kettengliedem befestigt, gehoren zur ci.IIÎ!lten Serie von Filip (79) und ende.n
vermutlkh, so wie das Exemplar von Chan·aty (80), !ÎJ1 i11H1ssiven ema.t:i.Hiertem. Enden
J.~·:J Tkrda.rstellungen. Die Bruchsttioke der 1-:C'tte aus dem
Gr. 11 (Abb. 34, Taf. XJ)
ah11reln den Stiicken aus Va·lea lui Mi-hai und Vetel (82). Sie verwenden zusătzlich
stăbchenfbrmige, Anhănger, wie die aus Lenes.'.ce und Torsice, in der TscheohoslowakPi
(8-1>. !)ie stabchc>nJormige Anhănger ans Gr. 6 nnd Gr. 29 sind ws eisen und mit eine:
Spange an je einer Kalotte befestigt. Sie schein.:>n nicht zu Giirtelkeiten gehbr•t zu hal:>en Bei der in Gr. 18 gefundenen Giirtelkette waren dit: Ringe kreuzfOnnig Yerbunden. An
Pinem Kettenende befand sich eiD atigefl:ichler Knopf. der in de.n Verschluss.ring hindngesleHt wurde. Die Kette ist stark \"Om Rost zerfressen. Die zw2ite im Grab 13
l'ntdedkte Kette rnuss nach der Stelle zu schliessen, wo s.ie gefunden wurde (am
oberen Teii des BrusLkorbes) ·als J-La:I.ske'.le angesehen werden. DLe Technik, in d<:!r
die Glieder der Kettie gearbeitet sind, ăhn(O'lt den nicht abgefachten Schwertketten. o:e
Patieirung deir Gi.irtel und Halsket!en ist durch ihren :::1ndzusammenhang în Latene C
qes1cheri.
Riemenzungen. A1Ue in dem Grabfl:'ld gf'fundencn Stlicke sind aus Eisen Uiild
:'>ronze
searbei!tet (Gr. 3/VII und Vllb; Gr. 25;IV), sie haben eine lanzenformige
Gesta:lrt mit diinnem ·lăngli·cfuem Blatt (Abb. 35. TaL Xl). Y.erhdltnfi.smăssig uh!re:cihe
Analogien sind in spăten Laten.e C- Fundzus'lmmer.hanq în Dalja, Kupinovo, ZaJ.aba
(Jugoslavien), jn d~ Slowakei, oder in Kosd, in der Ungarischen Volksrepublik, anzutr~ffen (86--83). o:e Rieimenzunge ,-on D:>lja stammt \"Offi Erde des 2 Jhs. V. u. z. (89).
Waffen. Im Grabf·eld wurden mit Sicherheiot nur drei Kri·egergrăber festgest.eiL!t.
Abgesehen vom Gr.ab mit dem He'm, dem e:.ne qesonderte Unteorsuchuinc1 qeW:dm t
whd, enthaUen nur d:e Brandgrăber 9 und 12 Kriegerausriistung (Schwert, Schildbuckel,
Lanze, Messer).
Schwerter. Die beiden Stiicke aus den qcnannten Grabern sind Ilir Latene C
kennzeichnend (Abb. 13; Taf. XIII). Die S~hwertklingen ~teck•en ~n d.er Scheide und
sind varrostet. Die Schwer·lgriffe mit viere:k1gem Querschmtt enden m emem Knopf (Gr.
12) oder i•n .efoem Na.gelkopf (Gr. 9). lhr. Helt . ist gl?cke~fbrmig. und en~sp~cht
der Scheidenoffnung. Die
Schwertsche1den smd
mit emer d1cken
Rosts1cht
und mit verb.r-ailI!Jten. Kmochen bedeckt, di•e mit jener zusammengebacken sind, so dCllSs
auch l!lach der Konsarvierung viele SteHen schwer zu er.kenn.en •Slind. Auf jeden Fa'.l,
st·ellt main auf der Riickiseite unter dem Heft je eine Schlaufe und Knopfe fest, welche
zum Fesi~maichen d·er Tr.agketten am Gi.irtel dienten. Die Schlauifen sind kmz und bre:t.
l:'in Hi~wEcrs fi.iir eine jtinger·e Kon&truktio~. (92-94). Die. Schanse~ten der Scheiden simi
verzlert. Auf dem Stuck au5 clem Gr. 9 s1eht man TJur emen grossen Knopf, auf der anderen Sche:de kann man teilweise f>i:1 CJI'lilvierte~ Ziermuster erkennen, des aus ~
ungleichen, ubereinander gelegten Kr·elisen besteht un<l vo 1n S-f6rmiq·n1 Ranken und
Triskelen umgeben ist ( Abb. 13, Taf. XIII). Di'! Spitzen der Schwertscheide~ end2n
hei
bedden S'.tick·en in Ortbăndem. Das Ortband
von der Schwnlsche1de aus
0
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dem Gr. 12 ist herzfOrm.g un<l sahliesst in .einem V miit Iangcin Ortbanderuclen ab.
Oben bildet den Scbluss em e1nf.acher, erhobener Quersteg. Das betref1en<le Oi:tband
besitzt einen ălte.ren Latene-ChOO".;:ikter (96). Dageg·en ist daiS Or~ba.nd von der Scheid0
des Schwerite.s aus dem Gr. 9 hernfOrmlig iirl V-Fornn, .a:ber mit kurzem Armen und sitellt
latene C 2 kennzeichnend ist (109-110).
Die Schwerlkette, von dem Schwert aus dem Gr. 12 soheint einem 1ungeren
Typus am:ugehoren (Abb. 13, Ta:f. XIII) un<l steht zw:s.chen J:ucul de Sus (108) und
!\:ennkirch.:>n ( 1(19), der cbg,esehen d:won, dass er so wie 1'.Jlser Exemplair abgeflacht
isl, eine kleine Da:le •a ls Verzienmg .cnfweist, was fGr einen spăten Absohnitt von
I etene C2 kr~nnzeichnend ist ( 109-11 O).
Die einzige Lanzenspitze aus dem Grabfeld stc:mmt aus dem Gr. 9. Sie ist rucht
zu kenmzeichnend, ilire Datierung 1st jedoch durch iihren FuJ1dzusammenhang gesichert
(A.bb. 12, Taf. XIV).
Der Schildbiigel aus dem G:. 9 gehorit 7JU den spăt.en Stilcken, diie manchm'll
mit Exc.-rnplaren mit tr.cpezf6rmigPr BefestigungsplaMe gleichzeLt s~nd ( 117), (Abb. 12:
Taf. XIV) Gute Analogien bei Neunkirchen, Iwan{'lvice, Szob (118--120), entsprechend
der Zeit der Hachen und gedelHen Schwertketten (121).
Eisenmesser. Aus dem Gr. 14 stamrnt ,ein Haumesser, dessen Typus zu den g ,_
wohnlichen Serien von Latene C gehort (Abb. 36, Taf. XIV). Eine geno.uere Dat1erunq
ist nicht mOglich, wefil ct:e Spitze und tellweise der Grtff abgebrochen sind. Die restlirhen Mess-er -zum tagEchf»n Gebr.auch (Gr. 9, Gr. 23) sind mittelqros.s oder kledn (Gr.
17, 2T 2S, Abb. 36, Taf. XIV). Ahnliche Tvpcm wie "US dern Gr. 9 begegnet man auch
in La lene D, bei GaUdshegY, Kuprinovo, usw. r 124). Ein Stfrdk, das dem aus Gr. 5 ăh
nelt und ebenfalls eiinen mit K noc:'henplatten belegit0n Griff hat, jedoch von g:-os;ert>n
Ausmassen, stamrnt .aus Kameniin (K!?rnend) (125).
Schleifsteine. Es wviTdPn TJHT zwei E'"Pmpl 1Te gefu:-,den. (Abb. 36). Ausser einigen
StQcken aus K·amenin (Kemend) f 126, 128) ka..·N1 noch cin Schl€1f.s.tein aus T6tkamlas (127)
erwăhnt w~rden, der denen von Ciumeşti ăhnlich ist.
Die Keramik. Wegen ihres schJ.echten Erhaltungszustandes konntien VO\ll den 90
in ·den Grăbern f.estgesteJilten Gefăssen nur 48 Formen ganz oder tei'lweise wliederhergest.ellt werden. Andere 16, vom Sammler I. Kovacs vor 1962 geborgene Gefăsse, erhohen d'.e Zahl der Gefăss-e aus dem Grăber.fe'<l ,Clfll1f 64 S'liick.
A. Grose Gefcisse (Nr. 7528; Gr. IX 3111:, N.r. 7501; Abb. 37, T.af. XV).
Schlanke Formen mit gemrudeten Wănden, d•er grosslie Durahmesser J;iegt in
efor obe11en HălHe. Di•e Verzierung au~ der SchuJt.er besteiht ,aus waag•erecht.en Lelisten.
Bei der Urne Gr. 31 erscheirnt>n -zwdschem den Leisten auch doppe:it·e, edng·eritzte ood
€-in~1eglăttete Wellenl!iinien. Diese Formen kornmen in dem •umerem Land benachbar~en Geb~eten in ~eltischem Fund'ZJUsamimenhang sellener vor. Umgefăhre Anailogiell
erscheinen in Beka1smegyEr. Surcin in der V. R. l 1ngarn ( 131-132).
B. Grosse Geiăsse mit stark gerundeten, fast kugelformigen Wănden {Gr. 36N;
Gr. (.)/IX; Ahb . 39; Tal. XVI). Df'f g:rossll' Gefăssdurchmess.er liegit in der oberen
Hălift.e. D:e Verrierung bdindet isich auf der Schulter. Diese Formen si.nd seltener.
Einig·e ăhnlidhe Exerrup~ar,e 'QUbt es in Aipahtdia ( 133) (Aibb. 47/,1-2), •ander·e aus Ungarn, in _.<\il:-sut und Gy6r (134) aus Latene C1-C2.
C Grosse doppelkonische Gefăsse mit geschwungenen Wănden (Nr. 4312, Gr.
1/IV, Gr. 3/X, Nr. 7523; Abb. 38, Taf. XV). Die Form ist den Flais.dhengefăssen verwandt.
Die Verziemng befindet s:ch g.ewohnU.ch au1f de.r SchuMer. Die Fo<rmen sfind hăuifig,
in Apahida kommem si·e in V'ier Grăbern vor; a-nder·e ănliche 12 Geiăsse sind illlls der
Sammlung Or6sz bekainnt ( 135) (Abb. 47/3). In Ungarn wurden sie in KeHornyuiat
Alsoge.Jler ( 136), tn der Slow.akei ~n Hurbanovo-Bacherov Ma1er, Horny Ja-tov, Ondroohov und Ipelske Predrnost ( 137) festg.esteJ,Jrt.
D. Grosse und mittlere Gefăsse mit betont doppelkonischem Profil (Gr. 2/III, Gr.
34/VI; Abb. 39, Taf. XVl). Die VerZ>~erunq befindet sioh ·Cl!Ulf der Schulter; qewohnJich
mit Omphalos. Eine in Latene C hăufige Form. Diese erscheint in ălte·rem Zus.ammen1
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~ang in Ke~end. (Kamenin), Hi.J.rbanavo, BaoheraY Majer (138-139), aiber auch spMe-r

Uniter9ontsch1t7ien, Horny Jatov, ader Bals.a ( 140-141 ). Aus Apahida ken'Illt man
nur e'.n ein~ges Gefăss aus dem Gr. 2 ( 142).
E. Grosses Gefăss mit ausgesprochen doppclkonischen Profil ic;., 25 Abb 3'.J
Taf. XVII). Gemein_same E:•emente mH den Fla.schenfarmen. Ahn!iche' Form~ ers~hei:
nen schon in der Llbergangszeit Reinecke B-C, sind aber hăufiger in Lalene C, anzut.rieffen und besonders in C 2 w~e zum Beispiel in Kosd, Harny Jatov, Dvory nad
Zitavou ( 144-145). Aus A'Dahlda, aus spătem La lene C2-D, sind 4 Sliicke bekannt ( 14Ci)
(Abb. 47/4, 6). Die Urne von Giumeşli k<!nn if! Latene C:i gesetzt \\·erden, nach de-r in
dem Gr.ab gefundenen Riernenzunge.
F. Miltelgrosse doppelkonischt! Gefăsse (Gr. 161JV, Gir. 6/Vll,; Abb. 40, T1af.
XVII). Sohlanke Forrnen. Der g11osste Dur-chmesser d·er Gefăsse lieg·t in der M~tte ader
iD der unteren Hălfte. Auf dN Schull€r oder auf dem Hals der Gefăsse, Leisten ah
Verză~rung. Der Baden ist mit ein€m :.:ark a•usgeprăglen 01111phalos versehen. Die
Form ist selten, in Kozlany und Apa!-iida aus spătem Latene C be:egt ( 147). Das Gefăss .aus dam Gr. 6 von Ciumeşti !kann gegen Ende des 3. Jhs. v. u. Z. en'Wprechend
der spăit·en Duxer F:!bel und dem .A.rmr:.ng mit er1habener geomelrnscher Verzlierung
datiert werdem.
G. Linsenflasche (Gr. 32/IV, Gr. 28NI, Gr. 16/II; Abb. 40, Taf. XVI-XVJI). Ent·
·,\'iokelte Farmen, die der Mittellalenc•zeit enllsprechen. Analagien filr das Geta.ss aus
dem Gr. 32 in Odva und Kemend, in C1-CrZusammenhang ( 148-149). Das defor·mierle
Gefăss aus dem Gr. 28 wiăd in die Zeit der VioerbucklNinge und der Gla.sarmring€, bzw.
în das 2. Jh. v. u. Z. datie:rit ( 150). Da.s Gefăss aus dem Gr. 16 mlit einem ilberitrlebenen doppe.!kanischen Prnfil besitzt Analog1en in Szoreg, Kamjatice, oder in Apahida
1151-153).
H. Tiefe Schiisseln mit gescbwungenen Wănden, Flini Varianten (A-F) (Gr. 6/VI,
Gr. 34 III und V, Nr. 7516, Cr. 3711, C.r. Jti/IV, Gr. 32/V, Gr. 1s,xv11, Gr. 11/Vlll,
Nr. 7530, Nr. 7064), die sich durch das valstănd;ge Fehlen des Halses oder durch einen gBillz kuTZ'Em Halis unterscheiden. Der runde ader scfurăge Gefiiissrand tist lll.a<:h
innen gezogen oder nw- kLcht ausladend (Abb. 41-42; Taf. XVIII-XIX). Ânalogien
<ms L:ite!le C1-C2 in der Tsche-:hoslovakei, Ung am und in Apahida ( 154-160).
I. Scbiisseln mit S-fărmigem Profil (Nr. 7520; Gr. 13 1V, Abb. 42, Taif. XIX). Gefă.sse mit gEschwungenen Wanden, aber fasl dappelkolThisch profhliert, cLer Hals ist
klarer ·abgesetzt. An~og1en im spăten Latene C in Ocsil und Krenovice ( 161-162).
J. Schiisseln mit ausladenden Wănden (Nr. 7525, Abb. 42, Taf. XIX). Kegelstumpfformiges Proifil bds zum gr5ssten Durchmesscr, g·ege.n den Rand zu erweiter:1
si·ch die Wănde. E:ine ăhitliche Farm in Surcio und in Ap.cilll~da, elJ.enifaills ilI1 eimer
spaten Phase von Latene C.
K. Terrinen. Vder Var1ia.nt·en (A-D), nach der Halsform unterschieden, eine hO·
here, stă.rker geschwungene oder mehr Jinsenfbrmige (Or. 9;VIII, G~. 4/III, Nr. 7527,
Gr. 20/IV, Gr. 13/VI, Gr. 10/IV. Nr. 7524, Nr. 7311, Abb. 43, Taf. XX-XXI). Ausser
einigen Exernplaren, die Analogien im frilhen Latene C1, in Kemend (Kamenin) und
Szob (163, 168), besitzt.en, werrden die iibrigeE Formen meistens in Latene C2 oder sa!J·ar D ( 165--167, 169-173) angeselzt.
L. Doppelkonische Terrinen mit geschwungenem Hals (Gr. 9/XI, Gr. 16/III, Abb.
44, Taf. XXI). Bei d:csen Formen i5t jas Miss\'erhilltnis zwischen der i"tberlrLebenen
·..veite des Ba:uches und dem sc>hr schrăgen Prorn der Bodenlir.ie •auffallenid. Nahe Analcgien in C1 uod C2 in der Slowakei, in Ungarn und in Apahida ( 174-176 ).
M. Doppelkonische Tcrrinen mit flachem Boden und doppelkooische hobe Terrinen (Gr. 21/I, Nr. 7531, Nr. 7523, Gr. 2, IV, Abb. 44, Taf. XXJ). In Unga.rn, gewohnlich :m spă.t·en Latene C, oft aozut.reffende Formen. ( 177-182).
N. Niedere Kănncben mit Halbmondverzierung (Nr. 7062, Nr. 7063, Abb. 45,
Taf. XXII). Ahnlliche Formen, aber mit stărker belontem dappelkanischem Profil im
Nord-Osten Ungairns. Im .allgem·einen we-rdoen sie i 1n den zweiten Ab~chnitt von Latene
C datiert ( 184-186). Jn Trcnssilvanien erscheint Halbmondverzi,erung au! Kă.nn
chen iin Dezmir, B:aij und Bandu ( 186-188).
lD
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O. Niedere Kănnchen, mit Bandern oder ko1zentrischcn Kreisen verziert odcr
unverziert (Gr. 411v, Gr. 6/XI, Gr. 34/VIII, Abb . .is, Taf. XXII). Analogien :n Urngarn,
in dc,r Slowakei ( 189-190) und in Transsilvri!li2n ( 191 ).
P. Kănnchen mit gerundeten Wănden, Kreisverzierung (Gr. 28/V, Abb. 45, Taf.
>.:XII). Die gewohnliohe Form der niederen Kănnchen, aber mit ausg,eprăgtem St:rndring u~td Omoha,:os. Die Verzierung ist filr die gestempelte Keramik ilblich und :n
Latene C gleichzeitig mit dem Muster der konzentrischen K'reise ( 192).
O. Hohe Kănnchen mit symetrischem Korper (Gr. 14/VII, Gr. 11/X, Abb. 45,
Taf. XXII). Jn Vergleich zu den oben angefi.ihrten Fo11men, die niedriger sind und im adqemeinen ein auf der dem Henkel entqegeng·c;;etzte-n Seite stărker ausgepragtes Profi.l
bes.i''.zen, i.Sind die zwei Kriige schlanker und eleganter; was die Form und so·gar d:P
Y·erzierung betrirfit, e:r.innern s~e umgefăhr an gl"iechli.sche Dberhefe-rung (Ka!lJlle aus
dem Gr. 14). Zum Unterschied von West- und M'itt,eleuropa, s'.1nd d~e Kărmchen in de:-i
keltischen Grăberfelden in Ungarn, i!l der Slowakei und in Transsilv.anien oft an
zutreffen. Es konrnte seiin, das.s cLie Kel\.en diese Formen von de<r einheimis·che-n !Ji.M·
ko-skythischen Bevolkerung d:eser Gebiete iiberncmme!1 haben. Diese beniltzte ·auf
d<'r Drehscheibe gedăbeitete ~ruge schon im 6.-5. Jh. v. u. Z. ( 196). Sie konnen nur
aus dern Geb!et siidlich der Donau stammen oder pontisch sein (197).
R. Graphittongefăss (Gr. 3 'IX, Abb. 8). Die Form und die Verzie:ung entsprcchen einem spăteren Abschnitt von Latene (200-201 1, doch sind sie auch frilher anzutreffen, wie bei diesem Gefăss, das in Latene C zu datie:en ist, nach der im gleichen Crab gefund enen Fiihel mli't Kugem am Fus.s.
S. Handgearbeitete dakische Keramik ( Urnen, Gr. Sili und Gr. 35/I, Abb. 46,
Taf. XXLII). D:·e Form der Urne aus dem Gr. 5 ist \'On den hallstătt,!schen, niiedieren
Gefăss.en mit geschwu·ngenen Wă,nden .abzuleiten, die mH Kanellf!r,en und Griififza:pifen
1'eruert s.ind. Da:s GeHiss ahmt 0 1f,fonsi.chl\Ii1oh auch die Form der ke!lti.schen Terrine.n
(5':ehe diie Terrine aus Gr. 20 und Nr. 7523, Abb. 43) naoh. D:e andere bUrnenJonruige
Urne 'aus Gr. 35, hat e~nem stărk·er auisgeprăgt·en
haHstăl'tischen
Char.akt,er und
schliieSi.SL sich eher an die dakâsche Kera·m'Îk aus Ha1'1statt D, als an die skyth:sche
Tonwar.e .an.
T Deckschtisseln (Gr. 5 und 35, Gr. 22/b, Abb. 46). Die Form zeigt noch ha1llslătUsche Tradition, besi1tvt abe.r auoh keltische Merkmale, wie z. B. dem Ompha!os
der kJ,e'~nen SchilsseJ ctus Gr. 22.
U. Niedere Kănnchen mit kancllicrtem Korpcr (Gr. 35, 22b, Gr. 13, Abb. 46:
'f·cf. XXIII). Formen ,·on offensit::htlich hc.l:stălli.~ch-:.·m Aussehen, die sich noch langer,
bis in die zweite Eisenzeit, e~halten haben.
Die Aufstellun'g einer selbstănd~gen Ohronolog1e filr die dc:kischen Grăber aus
dcm keltischen Friedhof von Ciumeştf. 'ÎS<t nioht mog:·ich. Die Urne aus Gr. 5 konnte
.ypobgisch jiinger sein, d:!. sie den keltische11. Tern:n~n ăhnelt. Die Datierung
der daikischen Graber st:mmt im
algemeinen mit derjoenigen der kelitischen
Graber aus dem 3.-2. Jh. v. u. Z. ilberein. Dieses ist nlicht v-erwund-erlich. d,a :m
Graberfeld \'On Apahida, das t·eilweise sogaT noch spater ist als dais aus C:umeşli,
gleiohfctns keltis.ohe Grăber mit dakischer Keramik hallstăttischen Oharakt·ers entdeck·t wurdrn. Die gleiche FesteHung wuirde kiirzlich auch im Grăberfeld von Sanislău
gemacht.
*
*
•
Die Beschreibung der Grabinventare aus O~umeşti und ihre Typologi-e bieten
einen ziemhich klaren fanJbLick in di·e Zeit, d'Il der <las Gr,abfield i'Il Verwendung stand.
Ein.1ge Ergeb11isse der Au~grabungen in den 1-Itiobten der benochba,rten SLedlung ergăn
zen uns.ere Kennitnisse liber die keltische Gruippe von OiU!IllJeşti. Bis zu den dortigcn
Aus.gral>ungen war das einzige und g·rosste u.ntersuoht·e kieHisahe Grăberf.eld aus Siebenbiirgen <las aus Apahida, mit 21 Bf,andgrabern i,n Gruben (205). Der Grabbrauci?
des v,erbrennens Illlit der dhn kennzeichnenden Van.ante weist fi.ir daJS Grablf-eld .von
Apahida 'auf einen spăte1n Abschnitt von Latene C hin, da firilher bei den Kelten vorwiegend Korperbest•aNung ilib.lich w,ar. Erst durnh el.ie Berilhrung mit de.r einheiimischen
\'e!'lbr-ennendien Bevolkerung gingen sie in den von ihnen erorberlen oder -behenschten
Gebielen, \·or allem wăh'!'le.nd der Mittellatenezeit, zur Brandbestattung in Urnen,
1
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seHene:r in Gruben, ilber (206). Das Graberfe!d rnn Ciumeşti, in der Mehrz.ahl mit
Grubenbrandgraber, ahnelt demjenigen aus Apahida, hat jedoch eilnen frilheren Chily,akter, da auch SkeleMgrabe.r und Urnengraber vorkommen wobei dis letzteren hicr
einen E:nfluss der Thrako-Skythen darslellen kănnlen. And~re Friiedhăfe IIDÎ't gemisch:
tem Grabbrauch wuirden ,in der Nahe VQ/Jl CiumeşLi, in Sani·slău und Dendeşiti, entdeck·t ( 1965).
E1ne int·eressante Sondergrup~ b:lden in Ciurneşli die da:kischen Deckelurnen.
Obwohl sile uronittelbar zum ikeltischf"n Grăberfeld gehoren und in manchen Fălilen dic
U11n-en sogM kel.Nsche Formen nachahmen, bewahr·en sie ăihren hallsla·tHschen einhei.mis~hen Ghar~.ter. Das. Auflrelen die~er Graber st'immt mit dem haufigen Vorkommen emes beschranklen, 1edooh kennzeichnenden Prozentsatzes von dakischer Kernmik iri allen untersuchten kel\i<;chen HilHen (Tal. XXIV/2-5) ilberein. Es ist anzunehrnen, dass zu der kelbschen Gruppe von Giumeşti ·auch eine ~n'llahl ,·on einhe'.mischen FamLJ.ien ge'harlen, die e'.nige Rechte besassen, darunter auch das .ihre Toten
auf dem gemcinsamen Graberfeld, nach eigenem Ritus zu bestat!ten. Die beiden ver~chiedcnen Bevolkerungsgruppen scheinen gleichberechtigt ~ewes2n zu sein, besonders
-da sich r.u~ 2 km VOl!l Gumeşti enbfemt Jn der Gemeinde Berea (Abb. 2) e'.ne bedeutende dctkrische Si·edlung bef:indet, die miit der keltischen gleichzeitig 1'.s;t (in den vi('r
ausg,egrabenen Hiltten f.and sich daki-;chl' Ker«!mik YOn ha"1stăltis:::hem Aussehen,
zusamruen mit keltâscher Ker.amik und dem Bruohslilck einer Fibel, vermutlich au<;
dt>m 1.-2. Jh. v. u. Z. Die BewohnEr der dakis.::hen Sit•dlung, die mit den einheimischen, i:i der keJilL<;chen Gemeinschaft verbliebenen Famil~en, Yerwandt waren, sicherten diesen m•iH-elbar ei.ne gilnst.ige Lage. Es ist jedoch moqjioh, dass zwischen den
Dakern von Berea und den b<C'machharten Kelten hin und wieder sich die Beziehungen
verschlechter•en, wenn ein in der di'kischen J\nsiedlung entdecktes Massengrab mit
sechszehn SkeJ.eMen einigen von den Einheim'sohen besiegten und gefoHerten Kelte11
zugeschr!eben wiird (Taf. XXIV/1 ). Oas Auflrelen Yon D:i.kern in keC1tischer Umgebung
wurde in Transsilwmi.en auch i.n anderen
Gegenden fostgestel :·t. Ausser den vor
kurzem entdeckten Grăbe:rin ,·on Sanislii1!, "·o his jelz~ zwei dakische Graber bek.rnut
sind, kănnen noch d:e Grăber der einheimischen Be\·,"Jlkerunk aus Blaj, HMman und
Dezmir erwăhnl werden (217). In den Ausqrdbungen von A. Orosz in dem keltischen
GrăberfE!.d von Apahida w•.irden ebe 11fa,'.ls dakische Funde qemacht (Abb. 48).
In einer Untersuchung ilb& kel1tische Graber bei Media'$, vertrat I. Neslo: dit!
.AnskhL, dass :n SiebenbU,rgen sUdlich des Mure~ sich durch Einhe:misc·he n.a.chweisen
lass.en (218). Dergle:che Forscher W'ies vor kurzen darauf hin, dass in Sildtranssih·anien kei.ne geschlossenen keltischen Gruppen, w1'.e sie im Norden des Lande-s vorkommen, fcstgestel•:ot wurden (220). DLese Tats.aohe J.iesse s'ch vielleicht durch \Vanderungen der KeHen aius dem Mureş - 1n <las Someşbecken erklăren, wegen der im Si.iden
·Tr-anssilvaniens vorhandenen geschlossent·n ein.heimischen Gruppen. Eine a1ndere Erklănmg wăr·e, dass sich die KeJt,en ·anI·angs gleichzeili.q ;m Mureş- und im Someşbecken
in dem wesitlichen Teii des Landes nâ1ederl iessen ( e-~nige Enldeckungen von Reinecke
li-C--Ch~akter wurden in letzter Zeiit :m Norden und Nord-Westen Transs.Uv.aniens
ge.machtJ. Von hi·er .aus dr·angen sie zu yerschiedenen Zt>iten, \'Or aliem wăhrend des
3 Jhs. v. u. z. in dj.e vom Geb:rge umg·ebenen Gegenden der Pro\'inz vor. In dieo;P
-Gebiete unt:e.:mahmen sie entweder kriegerische Streifzi.ige oder liessen sich hier vorubergehend illieder.
Die gro,sse ·einheHJii·ohe 1Gel1t.engrwppe bldeb .aber diiejenige im Nord-Westen des
Landes. Sie dehnit·e si,ch ~n Nordungarn und ·iin der Sildslow·akei aus. Hier gibt es e-ine
gesch:lossene G.ruppe, di·e auoh eLne gewi~e ·kiuHur·eJ,Je E'.nheit besitz t. So z. B. t~Wt
"Illan in den Grăberfe-ldern von Ciumeşti, Sa~1islău, Apahida, Gala\âi Bist.ritei dieselben.
Gefăssformen an (Sohilisseln, T·eirrinen, grosse Gefăsse, Kannen), ,,·.ie in den Graber1fe1·dern von Balsa, Heirkesz, Nyi:iregyhaza, NyJ.rgyu1:aj dm nrud-westliohen Ungarn. Auch
die Schmuokigegenstănde, wie z. B. Armringe mit mehreren oder mit 3-4 Hohlbuckkeln, Bronze- und E'ise-Illfibeln mi1t einer Kugel am Fus.s, ·ersche~nen im Nord-Westen
ir"tS<;ilvan~enis bei Diosig, Va\.ea lui Mihai, Ciume<;; li. Dend~ti, ebenso '' i.:> in Rozo1
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"'agy, Găv;a, Balsa. DesgleichEn erscheinen Latene C L Schwt-rter, Haumesser, SchiilL:!huckel, Helme, Lanzenspitzen in Transsilv,anien, ebenso wie in den unseren westlicheni
G:renzen benachba.rten Tei•:en.
Di,ese gemeinsamen ZJlige, d~e auf ein auch qeographisch ăhnliohes Gebiet
beschrănkt sind, bewef.sen, dass besonders in der Ebene 7lU beiden Sei:ten der obeirell'
Theiss, besondPrs, in drn MitteUatcnezeit, slaTke Keltenstămme .ailJSăssig waren. Pto!emău3 lokaHsiert im nordwestlkhen DaZl:en die Anarten (223), kelitische Stammesbilnde, die auch in Nord-Ung.a.im wohnten und mit d·en Ossi benachbart waren (224) ..
\", Pârvan verlegt den Grund der Ang,aben von Caesar und Pto!,emăus die W-:-hngebiete dieser Bevolkerung in d~e g:·eiche Gegend ausserha!lb des Gebiirgs- und Hriigellande~ :'.'Jordtranssilvaniens und spricht von „den Anarten aus der Gegend von Salt!'
'vfare" (225). Dass die Anarten ein Vo!k·e<rgemisch bildeten, wie Miihlenhoţf annimmt
(226\ ist sehr wahrscheiniich, da wmindest auch ei ne d fllkische und skyth1sche KomJJoaente in urr.seren l'nd in den g•egen die Theiss zu liegenden Gebieten angenommeu•
"·erden muss.
Aus der Beschreibung der Grăber mit ver<;chiedcnem Ritus und der Typologie
1hrer Inventar,e in Ciumeştd, war eirsiohiUtch, dass einige GTăber Gegenstăndc von
ălterer Lateneilberlieferung, andere uJJtzweifelhaft neuere Formen enthal•ten. Die Fragenhebt sich, ob diese Inventa:re ăM·eren Charak1ers .frrilher.en Absc•hnibt·en zuzuweisen
<;ind oder ob sie eiJDre Iănger.e Lebensdauer voriausgesetzt, mit gewcssen jiinge.ren Formen gleichreitlg sein ikonnen (227). In der Tscheohoslowakeă bew•ei:sen dte Tabsachen,
dass die zweite Moglkhke:t zut.rifft (228). Folg.J1'.oh bildet die gemeior11same Verwendungder Fibeln vom Latene B-Schema zusammen mit Stiicken V;)Jll Latene C-Tyrpus der
Armringe mit mehreren Hohlbuckeln zusammen mtt Armringen mit drei oder v.ier
Hohlbuokeln, oder .mct Hohlringen mC.'t ·emabener g.eometrischer oder Buck,elveu-zierung:
auch im Grăbedeld von Cumeşiti keine Besonderheit, die auf zwei chronologis<:h verschiedene Kulturhoirizo.nte schliessen liesse.
vVenn ·aIIS-0 von mangelndeir Ober.eC.instimmung gesprochen wiird, so ist dies·e nur
schei·nbar und erg.ibt sich aus der Fortdauer einâger ăHerer E:emente, die nicht voUslăndig aus dem Inhalt der frilheren Latene C-Ph:Ise v·erscltwun::lei1 sind. VJel1eicht
vers11chen auch deswegen die vE:rsch:·edenem V<:orbes5r~rungen an dem System von
P. Reinecke (229-235) eine feiner,e chronoloq.:sche C:i·fdernng der keltischen LateneErsche!.nungen au1s MiHe'.,europa und dem
zeit im Hinblick auf e1nige spezifl:Sche
Karpatenbecken vorzunehmen.
In ihren Gesamitzi.igen behăJ,t die Chronologie Ra·neckes Jiir unser>e Gebieteihre Bedeutung. Sie v.1:rd aJ!gemein angewendet und stel'lt die Grund':.age ·aillar Jokal·en·
ChrnnologiPn der dakischen Laten·ezPit dar. Tmtzdem ldsst sich nicht tibe-rsehen, dass
Late~e2'.eit besser .losen ~bnnen .. w'as das keltische Latene anbelangt ist die Lagesr:hw1t>r~ger, da d1e werugen, be1 uns u111Lern011Dmenen Untersuohiung-en bishar n.icht
er:auben, gewi•se Mărigel, di·e S:ch au~ de: An~endung der Reineck•e-Ghrnno,log::·e ergebe:1, gen.C1Juer zu fa.ss·en. Darcus erg1bt Sh:h d1e :'.'Jotwendigkeit einer gesonde.rten·
A,1wendung dieser Chronologie fi.ir die keltischen Fuude Rumăniens und, bis ein(!
solche Svstematisierung moglii::h ist, die \'erwendung eines Systems, d,as genauer,e·
Aussage11 ilber die Fund·e unseres Lan<les und der benaohlbairten Gebiete errmogJi:oht •.
Dieses schernt das in den letzten 15 Jahren von Jan EU.ip aufg.esteUte Sysit,em zu sein.
Die neue Chronologie wurde in ersLerr Reiihe 1ftiir die Gebiette der Tschecho.s.lowakei
ausgea.rbeitet, findet aber zahlreiche AnwendungsmogliohkeHen filr die keltt:.sohen.
funde aus Polen, Ung am und bs1er.reicll. Im V Errgletiah z·lll' ildassisch gewo.rderwn
Chrona:oqie P. Re:neckes, hat die vom J. F.ildp den Vo.r·te:.I, dass ste s.ich .auf ein urnf angH„iches Fundu1ater.ial grriln<iet, aas aus einem Gebiet s:t.ammit, wo dfo y,ie:J.aJt und'
Verbreitung der F1unde gerJnger ist; folg'l:ich konnen d:.ese ein genoaueres und getreueres Bi!d der ke:tischen WeH MiHel,eurro•pas zwisoh.e·n dem 5.-1. Jh. v. u. z. geben.
Dic aus5chliessliche Benutzu1D9 der Chronologie J. filip for die keltische Latenezeit in TranssiJv,anien 1:.nd in unserem ganrzen Land, ist aberr offensichti:ich nicht
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moglich, da auch andere hisl-orische Gebenheiten, di·e dakf.sche, skythische und gri'.eKomponerute in Betrc.cht gezogen w·~rden miissen, die uns-erem Latene eigen
sind. Sie k>a111J1 aber angewendet werden und sedu niltzlioh se:n, wenn si-e zus.ammen
anit der al!lgerneinen Chronologie filtl" die europăische Latenezeit und mit der speziHsch lokralen getodakisohen benillz.t wird. Nach diesen GeS:chtspunk•t'21Jl so.Ll versue'ht
werden, die relative und absolute
Zeitbestimmung des ke'.tischen Grabfeldes von
Ciumeşti varzunehmen.
Die relative ChronO'l~e der Grăber von Uumeşti karun nach dem GrabbNuch,
<lem Auflr.eten einiger nioht keltischer, aber mit diesen g:eichzeitigen Funden und
sch~iessldch auf Grund des Vorkommens ăJ.terer oder •jilngerer Gegens.tiinde t:n d~n
-Grăbern vorgenQJilmen werden. So L:tnd die spălesten Grăber Kriegergrăber, G:r. q
und 12, Gr. 13 mit Eisenfibeln und dakischer Kaiblle, Gr. 11 mit Gilrtelikette und
Eisenif.ibel mit K.noten, Gr. 19 mit den be:den Vi·er·hohlbuckelarmring·en. Noch jUnger
viel11o-ich •als die angefilrhten Grăbeir konnte Grnb 15 s~in, dessen Bronzefibel mit
fazettiertem Bilgel einen sehr spăten Zeitpunkt in d<'f Latene C-Periode anzei')I.
Dageg.en gehoren di·e Skelettgrăber 18 und 7 an den Begiilln des Gr.abfe1des,
iungefăhr .in d~eselbe
Ze~t. als die BestaHungen :n Gr. 6 •und Gr. 29 vorgC'nommen
wurden. Inruerhalb dieser Grenzen liegt die Grupi;e der ze:tliioh •schwernr zu besUmmenden Grăber, wie Gr. 31. Gr. 33, Gr. 36, Gr. 37 und di·ejenigen mit spărt:chen Hinweiseu ·auf eine jtmgere Etcppe, wie Gr. l, Gr. 3, Gr. 5, Gr. 25, Gr. 28, Gr. 34. Di~
ubri1en, nicht erwăhntem Grăber enthalten dll nicht qenOgend kennzeichnendes Inventar, ·um genaue.r daHert werden zu kannen.
Die besten „Leitfossilien• filr die Beslimmung des spăteslen Abschnitles des
-G!'abfeldes von C:umeşti sind die abgeflachten Schwerlketten .aus Gr. 9, die Fiibel mit
Kugel aius demselben Grab, die Eiseilif.ibei:n aus Gr. 13 und 11, schliessHch die Fibt>l
aus Gr. 15. AlJe Ana!ogi•en ifiir cli:e abgeflacht-en, m'.•t .k.le.inen Det.Jen \·erzier.ten Sohwer'.kelten {240-244), weisen aiuf d.as Hnde des 2. Jhs. v. u. Z. hin. Umer abgeflac'htes,
jedoch ungedelltes E:rnmplar kon:nte an ckn Beginn der zweiten Halfte das 2. Jhs.
v. u. z. gesetzt werden. Die flbel aus Gr. 9 h<'lt gute Ana<ogien in Gr. 5 des F·riedh<>ff'S von Apahida, welches von 11. Hunyady .an das Eade von Latene C und den
An.f.anq von Latene D (246) datiert wird. Die Fibe'. dllS Gr. 15 ist im R,ahmen der M:tiR!lalenezeit ziemlich jumg. An'llogien erscheinPn im Oppidum yon Hrozany und stammen dort ·au~ dem letzt·ein Viertel des 2. Jhs. v. u. Z. (2~9).
Die Ohereinstlimmunq do:eser Daten ze'gt fiir das Graberfeld von Ciumeşti einen
7eitpunkt „post quem ·nonM an, welchen man gegen das letzle DrHtel des 2. Jh5.
v. u. Z. (140--130) festsetzen konnte.
Den Beginn der Besticttung,en geben jene Or.lber an, welche ;1usser den Geg?nstanden, ::I:e sie im .allgemeir..e<n in Lalene C dalierP.!l, auch Maleriallen enhai:ten, d!·~
typologisch noch f-rilMatenezeitlich sind (Armringe mit mehren Hoh!lbuckeLn, mit erhabener geometl'l:Sohrer Veuiemng, Fibelu mit einem Knopf ader:- mit fla·chg·edrrilck•te:i
Kugeln .am Fuss, wekher noch am BUgel befeslig ist. Diese gehoren noch dem
3. Jh. V. u. z. ·an, einer Zeit, lin der die Gegenstănde alte.ren Typs seHener w.erden,
da sie anderen Typen voon Latene CrSchema Plalz machen. (230-220 v. u. Z.). Unge!ăh.r ln dieser Perfode ersohei.nen in der Slowakei d'.e Grăberfe:der mit gemischte::n
Grabraruch (Horny Ja•tov, Bajc Vlkanovo, 220--120 \', u. Z.), mit denen der Friedhofvon Ciumeşti grosse AhnLiohkeiit hat, sowohl w,as den Gr•abrHus a.ls .auch das Invent:ir
anbela'lllgt. Fur den spăten Absohniott des Grăberifeldes von 0:.umeşli lassen sich naihe
Bez.iehung.en zu dem Graobfeld vo.n Apa1hida oder von Holiaire in der Slowakei ( 130 bis
geg·en 50 iv. u. Z.) ifeststeLlen, wo man .ausschliessJ.ioh die 1n Ciiumeşli so hăufigen
Brandgrăber fn Gruben an:trlHt.
Das noch ivor Beginn der Crabungen 1n rnumeşti entdecMe He:mgrab wi·rd von
'!vl'.ircea Rusu und Octavian Bandul.a veroffentlich werden (Taf. XII). Wi·r sind unterrichtet worden, dass •nach :Angaboo dieser Archăologen das Grab gegen Endes des IV.,
Anfang des folgenden Jhs. v. u. Z. zu datieren ic;t, Wir wissen ·nicht, wei'.ches die Beweisgrunde unser·er Kollegen au'S Cuj und Baia Mar~ sind, doch schefot eine solche
<lh~sche
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Da•tierung lin Anbetracht der \·on uns gegebemm 1Jeit:ichen Beg:e:rw:ig des G:abfelrles et,vas zu hoch zu sein, obwohl man zugeben muss, dass a:i..ges·ichts des Wertes
dfr Funde diese mehrere Generationen hi!!durnh bep,utzt werden konnten, die sie mit
ihrem 'lelzten Besitzer begraben wurden. AndererseiLs ergibt s:ch ·aber di'.e Frag·e, ob
nioht ·etwa der Helm mit dem Fa,Jken und die anderen GegenS<tande aus dem Grah,
sowde •andere firilhere Funde aus unseir.em Grable.ld, gewisse a!Jt.ertilmliche MerkmalebEw·ahren, die auch in spăterer Zeit auf d!ie besprochenen Exemplare ilhertragen wurden. Solche Prunkgegenstănde entsprachen 1'ange Z·eit dem Geschmack der Kelten, wie,
um ein Beispiel zu nennen, die Szenen .auf dem Kess·el von Gundesitr·up, waihrscheinlich vom Ausgang des 1. Jhs. v. u. Z. bewei!sien {253), wo untar den k~L'.schen B-~
lehlshabern deir Fusskămpfer e1n Re'.ter dargeste1Lt isit, der au! dem Kopf einen Helm
mit Falken ·trăgt (254). Seine seit1'iche Darstellung er.innert st.ark a·n den Helm des
Kriegers aus C!urnest:.
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