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INTRODUCERE

La reluarea cercetărilor arheologice de la Văleni în 1964 nu hănuiam că \'om avea şansa
de a descoperi cea mai întinsă dintre necropolele dacice cunoscute pînă la acea dată. Ce-i drept,
săpăturile din aşezare începute cu cinci ani mai înainte dovediseră deja marea ei întindere şi bogă
ţie, iar gîndurile despre o necropolă de proporţii nu ne erau străine. Drumul spre marea necropolă,
care avea să redeschidă întreaga problt:matică asupra obiceiurilor fun~rare ale dacilor liberi, a
fost însă destul de anevoios.
Localitatea Văleni (corn. Boteşti, jud. ~eamţ) este situată pe cursul unui afluent secundar
(Valea 1\Iare) de pe dreapta rîului Moldova, în regiunea dealurilor pericarpatice de la marginea
vestică a Podişului Moldovenesc 1 • Zone întin<>e ale acestui ţinut, acoperit odinioară cu păduri,
au fost defrişate de om şi transformate de-a lungul anilor în terenuri pentru agricultură. Numărul
mare de staţiuni arheologice semnalate prin recunoaşteri de suprafaţă şi în parte cercetate prin
săpături sînt un indiciu că, prin caracteristicile microclimatice şi de relief, regiunea a oferit întotdeauna condiţii prielnice aşezărilor omeneşti. În mai multe puncte din vatra satului şi în apropiere
au fost identificate diverse aşezrtri din neolitic (culturile Criş şi Cucuteni), epoca bronzului (culturile
Cost işa şi Noua), secolele II -III şi VIII -IX, precum şi din perioada feudal iZ.
Dintre vestigiile descoperite, aşezarea dacică de pe locul numit "La Moară" sau "La
Morişcă" s-a bucurat de o cercetare mai consistentă. De-a lungul mai multor campanii de săpături,
executate în intervalul 1959-1963, din această aşezare au fost dezvelite 18locuinţe, vetre în aer
liber, un atelier de olărie şi un mare număr de gn;>pi cu resturi menajere 3 • Majoritatea locuinţelor
erau adîncite în sol, iar cîteva construite la suprafaţă. Inventarul cuprindea o mare cantitate de
ceramică dacid, amfore romane, diferite unelte (brăzdare, seceri, rîşniţe, dălţi), obiecte de uz
casnic (cuţite, fusaiole), accesorii vestimentare (fibule) şi podoabe (mărgele, pandantive)4.
Explorările pentru identificarea necropolei, începute de fapt odată cu săpăturile din
aşezare în toamna anului 1959, rămăseseră fără rezultat pînă în 1964, cînd întreaga campanie a
fost organizată pentru atingerea acestui obiectiv. Timp de cîteva săptămîni au fost executate
investigaţii de supr~faţă foarte amănunţite şi diverse sondaje în zonele din vecinătatea aşezării.
Dar cercetările se dovedeau zadarnice, iar ideea amînării proiectului pentru o campanie viitoare
prindea tot mai mult contur. Totuşi, un fragment de os calcinat măsurînd abia cîţiva milimetri,
găsit la suprafaţă într-una din zile la circa 200 m nord de aşezare, ne-a semnalat posibila existenţă
pe acel loc a unui mormînt de incineraţie. Printr-o casetă de 2 x2 m am reuşit într-adevăr să
găsim şi să dezvelim mormîntul nr. 1. Tot prin descoperirea unor aşchii mărunte de oase calcinate
ajunse la suprafaţă a fost semnalat şi mormîntul nr. 2.
Bucuria oferită de cercetarea primelor două morminte avea sl fie însă de scurtă durată.
Efectuîndu-se o secţiune (nr. 1) de dimens_iuni mai mari (2 x96,20 m), ce a inclus şi caseta amintită
1
Unele date privind geografia zonei tn care se afla
localitatea Văleni vezi Ia 1. Bojoi, Ioniţă Ichim, Judetul
Neamt, Bucureşti, 1974.
2
V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate rle l\fuzcul
de Istorie din Roman, in Carpica, 1, 1968, p. 117- 132,
Ii~. 4 - Il ; i,J.o.n. Săptlturile arheologice de la Vtl/eni,
în Maleriq/c, !l, 1\J70, p. 265 - 270.

3 Cu prilejul aceloraşi lucrări au mal fost cercetate şi
unele complexe de Iocuire din epoca bronzului (cultura
Noua) şi din secolele VIII- IX.
4 V. Ursachi, op. cii., în Carp/ca, 1, 1968, p. 117 - 123;
i<lem, op. cii., In Materiale, 9, 1970, p. 265 - 269.
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pentru dezvelirea mormîntului 1, au mai fost descoperite doar doui'i morminte (fig. 1), deşi ne
ca numărul lor să fie mult mai ridicat. Deoarece la numai 17 m vest de mormintele deja
dezvelite se afla o gîrli"t adîncă şi largrt (Adîncata), s-a presupus c{t necropola se întinde spre est,
iar pentru delimitarea ci s-au executat alte doui"t secţiuni (2 x96 m şi 2 X88,50 m), la 14 m (nr. 2)
şi respectiv 46 m (nr. 3) spre est de prima. Dar, în loc de a intra într-o zonă cu multe morminte, am
constatat că nimerisem de fapt în afara lor; în cele două sectiuni au fost semnalate două morminte
(nr. 4 şi 5), dar ele datau din secolele VIII -IX. În sfîrşit, o ~oui"t secţiune (nr. 4), efectuată de data
aceasta la 9 m spre vest de secţiunea 1, a avut drept rezultat semnalarea a încă şapte morminte,
ceea ce drtdca certitudinea descoperirii, dar în acelaşi timp, prin delimiti"uilc făcute, arăta şi dimensiunile ei mult mai modeste faţă de aştepUiri.
Grupa de morminte descoperite alcătuia fftră îndoială o necropolă, dar, judecînd dupi"t
numărul mic de morminte, ea nu putea fi şi singura. Prin urmare, cercetările pentru identificarea
unei alte necropole trebuiau reluate. Astfel, paralel cu lucrruile din secţiunea 4 au continuat şi
investigaţiile de suprafaţă, în urma cărora s-a delimitat o nouă zonă cu oase calcinate, fragmente
ceramice şi diferi te obiecte, mai ales mărgele, unele a vînd semne cviden te de trecere prin foc.
Locul se afla la circa 150 m est de prima necropolă şi la 250 m nord de aşezare (fig. l ). De data
aceasta nu ne mai puteam înşela şi ne aflam, aşa cum aveam să ne convingem în zilele următoare,
în faţa unei impresionante necropole, a marei necropole dacice de la Vrlleni. Efectuarea primelor
două secţiuni (5 şi 6), alăturate, cu o lăţime totalrt de 4,40 m, a dus la descoperirea a 42 morminte
şi pentru autori a fost limpede că odiseea căutărilor necropolei de la Văleni s-a încheiat. Fruă
îndoială, dacă am fi descoperit de la început necropola mare, existenţa celei ele a doua necropole
n-ar fi fost bănuită, iar căutările pentru găsirea ci n-ar mai fi avut loc.
Săpăturile au continuat în acelaşi an cu alte secţiuni în ambele necrofole, dezvelindu-se
în total 153 morminte. Dacă se are în vedere numărul mormintelor din cimitirele dacice mai importante cercetate pînă la acea dată, şi anume acelea de la Poieneşti (85 morminte), :Moldoveni
(101 morminte) şi P,ădureni (77 1morminte), atunci rezultatele <1u care se încheia această primă şi
prelungită campanie în necropolele de la \'ăleni puteau fi c~nsiderate cxcepţionile. Aprecierea
a fost pe deplin confirmati"t de cercetările efectuate în anii ce au urmat (1965 -1968, 1970), prin
care s-a ajuns la dezvelirea a 606 morminte dacice (28 în necropola midt şi 578 în cea mare). Cele
două zone cu înmormîntări, aflate la distanţă mare una de alta (150 m), au fost considerate necropole
distincte şi nu părţi componente ale aceleiaşi necropole, întrucît în secţiunile 2 şi 3 executate în
spaţiul dintre ele nu s-au mai găsit morminte' dacice, iar la suprafaţrt n-au fost sesizate alte sectoare cu resturi de morminte (oase calcinate, fragmente de vase, mărgele etc.).
Cercetarea necropolelor a fost făcută prin secţiuni paralele, ele dimensiuni variabile,
orientate pe direcţia pantei (NNV 6 050°/ 00 -SSE 2 850°/ 00 ). Pentru descoperirea tuturor mormintelor, săpăturile au afectat tot arealul necropolelor, fără a mai lăsa neun spaţiu între secţiuni.
În necropola I, au fost executate 16 secţiuni (nr. 5, 6, 10 -23), însumînd o suprafaţă
totală de 4 137 m•. Secţiunile 5 (2 x93,40 m) şi 6 (2,40 x55 m), alăturate şi săpate concomitent
(mormintele 13-53, 71), s-au dovedit a fi situate aproximativ în zona centrală a necropolei,
faţă de care au mai fost executate cîte alte şapte secţiuni spre est şi vest. Spre est au fost săpate
secţiunile 10 (5,60 x56 m: mormintele 72-152), 11 (6 x67,70 m: mormintele 154-214), 12
(6 x66,70 m: mormintele 216 -302), 13 (6 x56 m: mormintele 215, 303 -340), 14 (6 x54 m:
mormintele 341 -381), 15 (3 X54 m: mormintele 382 -386) şi 16 (5 x42 m), iar spre vest secţiunile
17 (5 x56,80 m: mormintele 387-445, 486), 18 (4 x56,80 m: mormintele 446 -485}, 19 (4 x56,80
m: mormintele 487 -523), 20 (."i X56,80 m: mormintele 524 --563), 21 (4 x61,80 m: mormintele
564-594, 608}, 22 (5 x47 m: mormintele 595 -607) şi 23 (4 ><42 m).
l\Iormintelc din necropola II au fost dezvclitc prin secţiunile 1 (2 x96,20 m : mormintele
1 -3, 70), 4 (2 x63,60 m: mormintele 6 -12), 7 (2 x'29,50 m: mormintele 54 -58), 8 (3 x23,30 m:
mormintele 59, 60, 153) şi 9 (5 x39,20 m: mormintele 61 -69), cu o suprafaţă de 652 m 2 • Între
secţiunile 1 şi 9 a rrtmas nesăpat un sector, în care s-ar mai fi putut descoperi eventual un număr
de circa 3 -5 morminte.
Aşa cum s-a menţionat deja, în campania din 1964 săpăturile au început în necropola
mică şi ulterior s-au desfăşurat simultan în ambele necropole. Numerotarea secţiunilor executate
şi a mormintelor rlcscoperite s-a frtcut în continuare, indiferent de necropola în care s-au aflat.
aşteptam
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Prin aceasta s-a evitat folosirea aCL'lora~i numen: de clou~t ori, pentru fiecare nccropolă şi s-a înlă
turat posibilitatea unor confuzii şi erori. Mcnţionrm1 de asemenea că, deşi numerotarea primelor
morminte a început în grupa mai mid, ca nccropola I a fost desemnată grupa mai mare de 578
morminte, întrucît aceasta poate fi consideraU necropola reprezentativ~t a aşezării.
Stratigrafia din cele dou~t cimitire este rît se poate ele simplă. În necropola I, sub solul
vegetal, gros de circa 0,30 m şi conţinînd relativ puţine resturi arheologice, se găsea un strat de
aproximativ 0,25 m (între 0,30-0,55 m adîncime), de culoare brun-cafenie, reprezentînd depunerile
din perioada cînd s-au făcut înmormîntări. El este destul de consistent în materiale arheologice,
cuprinzînd fragmente ceramice, mărgele de sticlă, filmle etc. De asemenea, în cuprinsul aceluiaşi
strat au mai fost găsite două lame de silex şi un topor plat de piatră, obiecte ce ar putea fi puse
în legătur~t cu o aşezare neolitică de tip Cucuteni, aflaUt în apropiere la punctul Adîncata. Sub
stratul brun-cafeniu urma solul galben, lipsit de resturi arheologice.
În zona afectată de necropola II nu s-a mai sesizat o depunere corespunâtoare perioadei
în care s-au frtcut înmormîntările, solul vegetal aflîndu-se direct ]Wste cel de culoare galbenă.
Puţinele fragmente ceramice rămase din vremea funcţionării cimitirului au fost antrenate prin
lucrările agricole, găsindu-se acum în solul vegetal. Două toporaşe de piatră neolitice se aflau
tot în stratul ngetal. Absenţa unei depuneri distincte şi consistente în sectorul acestei necropole
s-ar putea datora atît numărului foarte redus de înmormîntări, cît şi procesului de eroziune, care,
din cauza pantei mai accentuate, a fost aici mai puternic decît în zona necropolei I.
Complexul dacic de la \'ăleni a constituit deja obiectul unor lucrări preliminare, oferind
informaţii a tit asupra aşezării 5 , cît şi a necropolei "· Cel dintîi studiu asupra necropolelor a redeschis şi discuţia privitoare la practicarea înhumaţiei de către dacii liberi.
În urma săpăturilor de la Poicncşti, J(adu Vulpe ajungea încă din 1953 la concluzia c~
dacii liberi au folosit ambele rituri funerare (incineraţia şi înhumaţia)', opinie împărtăşită şi de
lulian Antonescu cu ocazia s~tp~tturilor de la ::\'Ioldoveni•. Uterior, analizînd aceleaşi descoperiri
de la Poieneşti şi Moldoveni, Gh. Bichir a încercat în 1961 să acrediteze ideea că mormintele de
înhumaţie din cele două necropole nu aparţin dacilor liberi, ci nomazilor sarmaţi•. Tocmai
cînd proaspăta ipoteză începea să cîştige mai mult credit, noile săpături de la \'ăleni, pe baza unui
material mult mai cuprinzător, arătau limpede că nu Gh. Bichir ci Radu Vulpe şi Iulian Antonescu
avuseseră dreptate. Disputa, prelungită pc parcursul a mai bine de un deceniu, s-a încheiat cu
acceptarea unanimă a opiniei că dacii liberi practicau deopotriv~t incineraţia şi înhumaţia 11 •
·Angajată total în amintita cantroversă, după ce mai întîi o declanşase, şi aureolată de
rezultatul discuţiilor finale, necropola de la Văleni a căpătat pe parcurs o anumită celebritate,
ce era accentuată şi de numărul neobişnuit de mare al mormintelor. Aceasta o situa de departe
pe o poziţie privilegiată faţă de restul necropolelor dacice, dintre care doar aceea de la Gălăneşti
ajungea la 291 morminte 11 • Dar necropola de la Văleni nu era importantă doar prin dimensiunea
ei şi soluţia impusă în problema mormintelor de înhumaţie, ci, aşa cum va reieşi din paginile
capitolelor următoare, pentru multe alte aspecte din istoria şi civilizaţia dacilor liberi.
Observaţiile atente făcute în timpul cercetărilor de teren au permis înregistrarea multor
detalii ce trecuseră neobservate cu prilejul săpăturilor precedente. Informaţiile noi adunate privesc modul în care au fost amenajate gropile, poziţia oaselor în morminte, conţinutul mormintelor
de incineraţie (oase calcinate, cenuşă, cărbuni, diverse obiecte), starea recipientelor folosite ca
urne şi capace etc. Toată această documentaţie, coroborată cu datele oferite de inventarul recoltat
din morminte, grupat în serii tipologice de obiecte, au condus la o importantă şi riguroasă ordonare
cronologică a descoperirilor de la Văleni, care se extinde evident la întreaga cultură a dacilor
• Yezi lucrările de la nola 2.
1. Ioniţă şi V. Ursachf. Noi dale arheolpgicc Jlrillind
il urile funerare la carpo-daci, ln SCI\', 19, 1968, 2,
p. 211 - 226; idem, Nouvel/es donw!es archeologiques
concernant les Carpo-Daces, ln Actes du V II' Congres
Inlemalional des Sciences l'n!!lisloriques el l'rolollislo·
riques, Prague, 21- 27 am!l 1966, 2, Praga, 1971,
1022- 1021: idl·lll, 1"clll'lli.
7 H. Vulpe, l'oiweşli, p. •Hifi şi urm.
6

2-

Văleni.

O mare

necropolă

arheologice de la Ga/Jăra
459.
" Gh. Bichir, Unele observaţii CII privire la necrupulcle
de lip Poiene.~li din Moldova şi relaţiile acestor necropole
ctt lumea sarmalică, ln SCIV, 12, 1961, 2, p. 253 - 271.
10 O trecere in revistă
a disputelor referitoare la
această temă vezi la I. Ioniţă, Dacii liberi, p. 62 - 7:J.
11 V. Căpitanu, Necropola daco-carpică de incineraţie
din secolul al IT !-lea de la (iâl</ncşli-lJtlrboasa, comuna
Onceşli, judeţul Jlacclu, în Carpica, 7, 1975, p. 6:1 - 116.
" lulian Antonescu,

Sâpă/urilr

in Materiale, 7, 1!J61, p. 449 -
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liberi de la est de Carpaţi. Etapele stabilite aici vor permite cunoa~tcrea şi înţelegerea mult rn<1i
exactă a structurii civilizaţiei dacice tîrzii şi a modificărilor ce se petrec treptat în evoluţia ei.
Volumul mare de materiale ce urmau a fi publicate ne-a constrîns, în elaborarea acestd
r:irţi, la folosirea unor procedee cu ajutorul cărora s;'t ajungem la utilir,arc<l. cît mai judicioas1'i şi
mai eficientă a spaţiului editorial avut la dispoziţie. Astfel, la r!'dactarea corpusului descoperirilor,
ce trebuia să cuprindă absolut toate datele asupra fiecărui complex, cu rare excepţii am eliminat
detaliile care pot fi bine observate în ilustraţia însoţitoare, cum sînt acelea cu privire la forma şi
dimensiunile gropilor sau poziţia urnelor. De asemenea, pentru acelaşi motiv nu s-au prezentat
amănunte cu privire la forma, decorul şi dimensiunile vaselor sau ale altor obiecte. Bineînţeles,
toate aceste date sînt luate în consideraţie şi discutate atunci cînd se comentează ordonarea tipologiră a complexelor şi a diferitelor categorii de inventar. În schimb, acele informaţii rar!' nu puteau
fi deduse din ilustraţie, cum ar fi materialul din care au fost lucrate diverse obiecte, pasta, tehnica
de modelare şi de ardere a vaselor şi locul ele găsire a pieselor în morminte, au fost consemnate
de fiecare dată. Tot aşa, pentru a face distincţie între ,·asele distruse parţial datorită condiţiilor
de zacere în sol şi acelea depuse ca urne sau capace a vînd iniţial anumite părţi lipsă, amănunt
ce nu poate rezulta din desen, s-au făcut toate menţiunile de rigoare.
În unele cazuri, datele nu apar în text şi nici în ilustraţie, întrucît ele n-au putut fi înregistrate. Spre exemplu, forma multor gropi, fie la incineraţi, fie la înhumaţi, nu a putut fi delimitată.
La fel, datorită stadiului a\'ansat de putrezire şi de distrugere, Pu s-au putut în egistra date referitoare la fOZiţia şi orientarea multor schelete.
Ilustraţia, cuprinzînd numai desene, a fost organi1:aU'1 in trei părţi. Prima dintre ele ofer{l
situaţia de teren, adică planurile necropolelor (fig. 1 -3) şi ale mormintelor (fig. 4 -18), a doua
cuprinde inventarul mormintelor (fig. 19 -53), iar ultima prezintă poziţia în a realul necropolelor
a diverselor serii de obiecte şi a zonelor cu înmormîntări pc etape (fig. 54 -73). Din prima parte
lipsesc desenele unor morminte de incineraţie, a căror groapă nu a putut fi delimitată; schiţele
unor astfel de morminte, înregistrînd doar vase (urne) în poziţie verticală, nu ar fi adus informaţii
suplimentare faţă de acelea cuprinse în text. De asemenea, lipsesc şi planurile mormintelor de înhumaţie distruse. Din partea a doua lipsesc în general vasele sfărîmate sau acelea aflate 'ntr-o stare
de conservare foarte proastă, care n-au mai putut fi în nici un chip reconstituite, nici măcar parţial.
La dimensionarea pieselor în ilustraţie s-a ţinut seama de mărimea lor. Astfel, reducerea
cea mai accentuată s-a făcut la ceramică, după care au urmat paharele de sticlă. La o scari
d mai mid1 s-au executat restul obiectelor, iri afară de cîteva piese de argint lucrate în tehnica
filigranului, care au fost mărite, pentru a putea sesiza mai bine detaliile.
Cea mai mare parte a materialelor au fost prelucrate şi restaurate în laboratorul Muzeului
de Istorie din Roman, unde se află de fapt şi majoritatea colecţiilor arheologice de la Văleni 12 •
Unele lucrări de restaurare au fost efectuate şi în laboratorul Institutului de Istoric şi Arheologie
"A.D. Xenopol" din Iaşi.
De-a lungul anilor, la efectuarea cercetărilor de teren, la prelucrarea şi restaurarea materialelor, ca şi la elaborarea volumului de faţă, autorii au beneficiat adesea de sprijinul generos şi
consistent al unor instituţii şi persoane, care, pe măsura posibilităţilor de care au dispus, şi-au
adus contribuţia cu promptitudine. Mulţumirile noastre sînt adresate Consiliului Popular Roman,
care a susţinut an de an cercetările de teren şi, de asemenea, Consiliului Popular al fostei comune
Văleni, Cooperativei Agricole de Producţie Văleni şi profesorilor Octav Beşleagă şi Maria Beşleagă
de la Şcoala generală Văleni pentru condiţiile create pe plan local în vederea desfăşurării cît mai
optime a săpăturilor arheologice. În sfîrşit, colegului Vasile Chirica, pe atunci student la Facultatea
de Istorie şi Filosofic din laşi, îi aducem mulţumiri pentru ajutorul acordat la întocmirea documentaţiei de şantier în campaniile de săpături din anii 1966-1968.
Autorii îşi fac o plăcută datorie de "a-şi exprima rccunoştinţa Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice din Bucureşti, Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol" din Iaşi şi Muzeului
de Istoric din Rcman pentru ajutorul constant oferit la elaborarea acestei lucrări.
12
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A. N E C R O P O L A 1
incineraţie in groapă (fig. 4, 1); -0,60 m; oasele calcinate, curăţate de cenuşă
erau împrftştiate şi amestecate cu pămîntul de umplutură de pe fundul gropii, într-un
strat cu grosimea de 0,18 m; printre oase s-au găsit patru fragmente mici dintr-o amforă din
pastă gălbuie şi o margine de castron din pastft cenuşie, lucrat la roată (fig. 19, 28).
M. 14 : incincraţie în urnă; - 0,62 m; limitele gropii nu au fost identificate ; urna era
reprezentată prin pai tea inferioară a unui \·as lucrat la roată din pastrt cenuşie, spart în mai multe
bucăţi (fig. 19, 47) ; cîteva fragmente din urnă erau căzute în interior; oasele calcinate, foarte
puţine, mărunte şi curăţate de cenuşă şi cftrbuni, se aflau în urnă, iar cîteva şi în groapa mormîntului.
M. 15 : înhumaţie; -0,75 m; limitele gropii neidentificate; schelet de copil mic complet
putrezit, din care s-au păstrat doar cîţiva dinţi; inventarul cuprinde un colier avînd următoarele
piese: resturi puternic oxidate dintr-un pandantivdefier în formă de căldăruşă (fig. 19, 1); două
mici fragmente dintr-un cercel sauo\·erigădebronz cu capetele înfăşurate (fig.19, 16); pandantiv
de bronz (fig. 19, 9); mărgică sferoidală mică de sticlă roşie (fig. 19, 15); nouă mărgele prismatice
cu baza hexagonală (fig. 19,2-8, 10-12) şi o mrtrgică cilindrică (fig. 19, 13) de sticlă roşie mată.
M. 16 : incineraţie în groapă (fig. 4,2); -0,63 m ;'oase calcinate puţine, curăţate de
cenuşă şi cărbuni, erau aruncate în groapă, împreună cu care se aflau şi cîteva fragmente mici
dintr-un \'as lucrat cu mîna.
M. 17: incineraţie în urnă (fig. 6,1); -0,58 m; urna, din care lipsea partea superioară,
era lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 19, 31); în interiorul ei se grtseau puţine fragmente mici
de oase calcinate, curăţate de cenuşft şi cărbuni, cîteva budţi din urnă, precum şi un fragment
de fructieră din pastă cenuşie (fig. 19, 32); cîteva oase calcinate se aflau şi lîngă urnă.
M. 18 : incineraţie în urnă (fig. 6,3); - 0,55 m; urna, aşezată în marginea de sud a gropii,
era reprezentată prin partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă roşie, cu semne de
ardere secundară (fig. 19, 35) ; oasele calcinatc, curăţate de cenuşă şi cărbuni, erau puţine şi se
aflau în interiorul urnei si alături de ca.
M. 19 : incineraţi~ în groapă (fig. 4, 13); - 0,65 m; oasele calcinate, curăţate de cenuşă
şi cărbuni, erau aşezate într-o grămadă cu diamctrul de O, 1S m.
M. 20 : incineraţie în urnă; -0,60 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna, lucrată cu mîna din pastă grosolanft brun-cărămizie, cu pete cenuşii de la arderea secundară, avea
lipsă partea superioară ; decorul ei era format din trei butoni intercalaţi cu segmente de ghirlandă
în relief cu alveole (fig. 19, 48); în urnă se găseau doar dourt bucăţi mărunte de oase cakinate
şi un mic fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie; în preajma urnei se aflau alte
cîteva bucăţi de oase calcinate. ,
M. 21 : incineraţie în groapă; - 0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate ; cîteva
fragmente de oase calcinatc, curăţate de cenuş~t şi dirbuni şi amestecate cu mai multe cioburi
corodate dintr-un vas lucrat la roată din pastă crtrămizie cu angobă roşie, zrtceau pe fundul gropii.
M. 22 : înhumaţi1' (fig. 17, 7): --0,65 m: ori1·ntarc '\ (cap) -S (picioare) : groapa, de
formă aproximativ rectangularft, an·a pe marginile de nord ~i de est lespezi de piatrft aşezate
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pe cant; toate pietrele, mai ales cele de pc latura de nord, aveau partea de sus înclinati"'t spre interiorul gropii, poziţie pc care au căp;'ttat-o probabil după tasarca solului de umplutur;'t; scheletul,
distrus aproape în întregime, aparţinea unui copil; inventarul cuprindea un colier compus din
mărgele de sticlă, de formă prismatică cu baza hcxagonală, avînd culoarea mov (fig. 19, 17 -25),
albă (fig. 19, 26) şi roşie (fig. 19, 27).
M. 23 : incineraţie în urnă cu capac; - 0,65 m; limitele gropii n-au fost surprinse; urna
era lucrată la roată, .din pastă cenuşie, avînd lipsă partea superioară (fig. 19, 34); drept capac
s-a folosit un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura în jos, din care s-au păstrat
numai cîteva fragmente (fig. 19, 33); oasele calcinatc, curăţate de cenuşă şi cărbuni, erau putine
şi se aflau în urnă şi în preajma ci.
'
M. 24 : incineraţie în urnă; - 0,48 m; limitele gropii n-au fost surprinse; urna, reprezentată prin partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană de culoare brun-cără
mizie, era distrusă în cea mai mare parte; cîteva oase calcinate, cur;'tţate de cenuşă, se găseau
în interiorul urnei.
M. 25 : înhumaţie; - 0,93 m; limitele gropii n-au fost surprinse; orientarea N (cap)S (picioare) a fost stabilită cu aproximaţie, în funcţie de resturile de oase putrezite ale craniului ;
fără inventar.
M. 26 : înhumaţie; -0,74 m; groapa n-a putut fi delimitatrt; schelet de copil, din care
s-au pftstrat oasele craniului, putrezite în întregime, după care s-ar putea aprecia orientarea aproximativă N (cap) -S (picioare) ; spre NNV de craniu s-au găsit resturi dintr-o bucată de lemn
arsă, de esenţă tare, cu fibrele orientate E -V; în solul de umplutură al gropii s-au descoperit
oase calcinate şi bucăţi de cărbuni provenind dintr-un mormînt de incineraţie distrus.
M. 27 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 4,3) ; -0,75 m; în interiorul gropii se aflau
multă cenuşă şi cărbuni împreună cu o fibulă de bronz (fig. 19, 14); pe fundul gropii zăceau resturile
unei urne cu capac; urna era reprezentată de un fund de vas lucrat la roată din pastă cenuşie,
spart în mai multe bucăţi (fig. 19, 37); drept capac servea alt fund de vas lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 19, 36); în urnă, oase calcinate puţine, ame~tecate cu mai multe fragmente de la
trei vase lucrate la roată din pastă cenuşie (fig. 19, 38, 39, 46); tot în urnă se găseau şi şapte măr
gele de sticlă roşie, de formă prismatică cu baza hexagonală, trecute prin foc şi în parte deformate
(fig. 19' 40 -45).
M. 28 : incineraţie în urnă; -- 0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate ; urna era
reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană brun-cărămizie ;
în urnă se găseau cîteva fragmente mici de oase calcinate, peste care se aflau bucăţi din acelaşi vas.
M. 29 : incineraţie în groapă (fig. 4,4); - 0,80 m; în interiorul gropii se aflau cîteva oase
calcinate, amestecate cu multă cenuşă şi cărbuni.
M. 30 : incineraţie în urnă cu capac; - 0,72 m; limitele gropii neidentificate; urna era
1uera tă la roatrt din pastă cenuşie, din care lipsea o parte din margine (fig. 19, 40) ; ea era acoperită
cu un castron de formă uşor bitronconică, aşezat cu gura în jos, lucrat la roată din pastă cenuşie,
cu angobă negricioasă pc ambele feţe; în urnă se afla o mare cantitate de oase calcinatc, iar cîteva
din ele zăceau lîngă urnă.
M. 31 : incincraţie în urnă cu capac; -0,72 m; limitele gropii neidentificate; urna
era reprezentată de un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, decorat cu brîu alveolar, avînd
lipsă marginea, din care s-au recuperat numai cîteva fragmente (fig. 19, 30) ; capacul era un
castron aşezat cu gura în jos, lucrat la roată din pastă cenuşie, spart în mai multe fragmente şi
incomplet (fig. 19, 29) ; mai multe bucrtţi din castron erau căzute în urnă, în care se găseau şi
cîteva oase calcina te.
M. 32 : incineraţie în groapă (fig. 4,5); - 0)2 m; oasele erau curăţate de cenuşă şi puse
direct în groapă, între care se aflau fragmente dintr-un pandantiv de fier în formă de căldăruşă
(fig. 20,1) şi trei mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie, deformate de foc (fig.
20, 2 -4).
M. 33: înhumaţie (fig. 16, 7); --0,85 m; orientare N (cap)-S (picioare); limitele gropii
neidentificate ; schelet de copil (infans 1 ?), din care s-au păstrat cîteva fragmente din oasele
craniului şi din cei doi humeruşi ; în jurul craniului se aflau cîţiva cărbuni.
https://biblioteca-digitala.ro
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M. 34 : înhumaţie; - O)W m; schelet de copil din care s-au păstrat doar cîteva resturi
complet putrezite din craniu ; la sud-vest de an•sta (Ia gît ?) Sf' afla o mi'irgir_ă mare sfcroidalit
de sticlă fumnrie albicioasă (fig. 20, 38).
M. 35 : incineraţie în urnit; - 0,75 m; limitele gropii neidentificatc; urna era reprezenta tit de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsrt o parte din margine (fig. 20, 46) ;
în interiorul urnei se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşit, o margine de. castron lucrat la roată din pastrt cenuşie (fig. 20, 34) şi resturi dintr-un vas de sticlă.
M. 36 : înhumaţie (fig. 16, 8); -0,82 m; orientare N (cap) -S (picioare); din scheletul
aparţinînd unui infans 11 (?) s-au pitstrat doar o parte din oasele craniului, complet putrezite,
dupit poziţia cărora s-a stabilit şi orientarra ; la gît SC' afla un colier din cîtf'va mărgdf' miri de
st irlrt alhastrit, complet sfrtrîmate.
M. 37 : înhumaţie (fig. 16,6); - 1 m; s-au piistrat numai oasf'lc craniului, complet putn•zite, ale unui infans II ('?), clupit poziţia drora orientarea scheldului f'ra N (cap) ---S (picioare) ;
în regiunea gîtului se aflau un fragment dintr-o fibulrt de fier (fig. 20,5) şi un colier compus din
32 mărgele, dintre care unele fragmentare: 5 mărgele cilindrice ele sticli't roşie ma tit (fig. 20, 7 -11) ;
6 miirgele prismatice cu baza hexagonaJ;t de sticlit roşie matrt (fig. 20, 21, 22, 24-27); 1 mărgicrt
prismatică cu haza hexagonalit de sticlă mov (fig. 20, 23) ; 7 mitrgele cilindrice de sticlă albă matrt
(fig. 20, 13-19); 1 mitrgicit prismaticit cu baza pentagonală de sticlă alllrt matrt (fig. 20, 12);
1 mărgică sferoidală de sticlă bleu (fig. 20, 6) ; 1 mitrgicrt hitronconiră de sticlit albă mată (fig.
20,20); celelalte 10 mărgele, fragmentare, aparţin tipurilor de sticlit albit mată, de formă cilindrică
şi prismatică cu baza hexagonală, precum şi celor sferoidale de sticlă bleu.
M. 38 : incineraţie în urnit; - 0,93 m; limitele gropii neidentificate ; urna era reprezentată de partea inferioad a unui vas lucrat cu mîna din pastit grosolană, distrus în cea mai mare
parte, în care se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 39 : înhumaţie (fig. 16, 9); -0,96 m; s-au păstrat numai oasele craniului complet
putrezite ale unui copil, după poziţia cărora orientarea scheletului era N (cap) -S (picioare) ;
inventarul cuprindea trei mărgele, aflate în regiunea gîtului: mărgică de sticlit bleu transparentă,
de formă prismatică cu baza hexagonală (fig. 20, 30) ; mărgică cilindrică de sticlă albă mată (fig.
20, 29); mărgică de sticlă albă mată, cuboedrică, cu 14 faţete (fig. 20, 31).
M. 40 : ipcineraţie în groapit (fig. 4, 8); -0,65 m; oasele calcinate, curăţate de cenuşit,
dar amestecate cu cîţiva cărbuni, erau în cantitate redusă şi amestecate cu pămînt pe o grosime
de 0,12 m la fundul gropii; peste o'asele calcinate s-au găsit două fragmente din piciorul unei
fructiere (fig. 20, 40) şi respectiv dintr-un vas mai man• (fig. 20, 41), ambele recipientc lucrate
la ro a trt din pastrt cenuşie.
M. 41 : incincraţie în groapit (fig. 4, 9); -- 0,90 m; oase calcinate puţine, amestecate
cu pămînt şi cărbuni pe o grosime de 0,20 m, printre care se aflau cîteva fragmente mici dintr-o
oală lucrată la roatrt din pastă fin;'i cenuşie, precum şi o mărgicii cilindricit de sticlă roşie mată,
trecută prin foc (fig. 20, 28).
M. 42 : incineraţic în urnit; -0,70 m; limitele gropii neidentificate; urna era reprezentată de o oală lucrată cu mîna din pastă grosolană de culoare cărămizie, cu pete cenuşii de la arderea secundară, decorată cu un brîu alveolat, căreia îi lipsea marginea (fig. 20, 48) ; în urnă se
găseau cîteva oase calcina te, curăţa te de cenuşă şi cărbuni.
M. 43 : incineraţie în urni't; -0,65 m; limitele gropii neidentificatc; urna era rcprezentatrt
de un fund de oală lucrată cu mîna din pastrt grosolană (fig. 22, 2), în care se găseau cîteva oase
calcinate, curăţate de cC'nnşi't şi cărbuni şi un fragment mic dintr-un vas lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 22, 1).
M. 44: incinl'raţie în urn:\.;- 0.63 m; limitele gropii neiJentificate; urna era reprezentată
de partea inferioarit a unei oale lucrată cu mîna din pasti't grosolană, distrusă în cea mai mare
parte; bucăţi din urnă erau căzute în interior, peste cîteva oase calcinate, curăţate de cenuşă şi
cărbuni ; între oase se gitsea şi un fragment de mărgică de sticlă albă mată, trecută prin foc şi
deformatrt, care a\'usesc iniţial forma cilindricii (fig. 20, 35).
M. 45 : incineraţic în urnft cu capac; -0,65 m; limitele gropii neidentificate; urna,
reprezentată. dt• partea inferioarrt a unui vas lucrat r-u mîna (lin pastit grosolană, era acopcritii
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cu fragmente a dou(t funduri de vase lucrate la roată din pastă cenuşie (fig. 20, 42 -43) ; în urnă
se găsC'au cîtC'va oase calcinate, amestecate cu pămînt şi dtrbuni.
M. 46 : înhumaţie; -0,74 m; orientare NE (cap) -SV (picioare) ; groapa a fost amenajată cu lespezi de piatrrt; la margini, pietrele au fost aşezate pe cant, iar în interior pc partea lor
platrt; din schelet s-au p(tstrat puţine resturi putrezite din craniul unui copil; printre şi sub pietre
au fost gftsitc cîteva fragmentP mici din două vase lucrate la roatrt, unul de culoare cenuşie, iar
altul roşu.
M. 47 : incincraţie în groaprt (fig. 4, 20) ; -- 0,47 m; groapa, mult mai mare în raport cu
celelalte morminte, avea o formă ovalii şi era umplută cu multă cenuşă şi cărbuni, printre care
se g(tseau şi oase calcin.ate în cantitate destul de redusă ; în marginea de vest a gropii, deasupra
oaselor calcinate amestecate cu ccnuşrt, s-au găsit fragmente din trei vase lucrate la roată din
pasC! cenuşie (fig. 20, 45, 47), din care unul cu semne de ardere secundarft (fig. 20, H); inventarul
mai cuprindea un fragment dintr-o mărgicrt de calcedoniu (fig. 20, 37).
M. 48 : incineraţie în groaprt (fig. 4, 18) ; - 0,80 m ; o lespede de piatră, la 0,30 m deasupra fundului, acoperea umplutura gropii, cuprinzînd puţine oase calcinate, amestecate cu multă
cenusă si cărbuni.
' M. 49 : incineraţie în groapă (fig. 4, 10) ; -0,97 m; în groaprt se găseau oase calcinate
foarte puţine, amestecate cu multă cenuşă şi cărbuni.
M. 50 : incineraţie în groapă (fig. 4, 12) ; -0,90 m; groapa conţinea puţine oase calcinate, amestecate cu multă cenuşă şi un fragment mic de la un vas lucrat la roată din pastă roşie.
M. 51 : incineraţie în groapă (fig. 4, 14) ; -0,90 m; oasele calcinate, puţine la număr,
erau amestecate cu puţină cenuşă şi împrăştiate prin groapă, pe o grosime de 0,15 m; în groapă
au mai fost găsite resturi de la două vase lucrate la roată, şi anume un fragment de fund de vas
de culoare roşie (fig. 20, 32) şi o margine de vas cu toartă de culoare cenuşie (fig. 20, 33).
M. 52 : incineraţie în groapă (fig. 4, 19);- 0,87 m; oasele calcinatc, relativ numeroase,
provenind de la un infans II (?), amestecate cu pămînt şi cărbuni, erau împrăştiate pe toată suprafaţa gropii, pe o grosime de circa 0,20 m ; inventarul, răspîndit printre oase, cuprindea urmă
toarele piese: un cuţit de fier (fig. 21, 19) ; două fragmente din resortul (?) unei fibule de bronz
(fig. 21, 6) ; o mărgicrt sferoidală de sticlă de culoare bleumarin, cu "ochi" roşii şi puncte galbene la
mijloc (fig. 21, 3) ; o mărgică sferoidală cu şrtnţuiri orizontale de sticlă de culoare turcoaz (fig. 21,
8) ; două mrtrgele de sticlă rm;;ie mată, probabil prismaticc cu baza hexagonală, deformate de foc
(fig. 21, 1, 5); două mărgele de sticlă albă mată, probabil cilindrice, deformate de foc (fig. 21, 7);
o mărgicrt cilindrică de sticlă albă matft, deformată de foc (fig. 21, 2) ; fragment mic dintr-un vas
lucrat cu mîna din pastrt grosolană ; două fragmente dintr-un castron (fructieră ?) lucra,t la roată
din pastrt roşie (fig. 21, 4).
M. 53 : incineraţie în groapă (fig. 4, 6) ; -0,95 m; oase calcinate puţine, amestecate cu
multă cenuşă şi cărbuni, printre care se găseau un ac de cusut de fier (fig. 21, 18), un fragment
de mftrgică sferoidală de calcedoniu, trecută prin foc (fig. 21, 15), o mărgică prismatică hexagonală
de sticlă mov, deformatrt de foc (fig. 21, 14), două fragmente de la un Yas lucrat cu mîna din pastă
grosolană (fig. 21, 17), două fragmente din marginea şi fundul unui \'as lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 21, 12, 13), precum şi un fragment din fundul unui alt vas lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 21, 16).
M. 71 : înhumaţie; -0,80 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
păstrat foarte puţine resturi putrezitc din craniu, în apropierea crtrora se afla o fibulă de fier (fig.
20, 39).
M. 72 : incineraţie în urnă; (fig. 4, 16); --0,74 m; ca urnr1 s-a folosit o oală lucrată cu
mîna din pastă poroasă, decorată cu un brîu în rdief pe umăr, căreia îi lipsea marginea (fig. 21,
26) ; oasele calcinate, destul de puţine şi amestecate cu cenuşă, se aflau atît în urnă, cît şi în groapă ;
lîngă urnă se găseau două fragmente mici de amforă din pastă găllmie.
M. 73 : incineraţie în urnă .cu capac (fig. 4, 15); --0,85 m; urna era reprezentată de un
vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu semne evidente de ardere secundară (fig. 22, 51); drept
capac s-a folosit o fructieră lucrată la roată din pastă roşie (fig. 21, 28), aşezată cu gura în jos;
în urnă se aflau multe oase calcinatc, o fibulă de fier (fig. 21, 27), precum şi patru mărgele de
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din care trei prismatice cu baza hexagonală (fig. 22, 47 -49) şi una cilindrică
(fig. 22, 50).
M. 74 : incineraţie în urnă {fig. 4, 17) ; -0,80 m ; urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 21, 24), din care cîteva bucăţi erau căzute
în interior, peste oasele calcinate, puţine la număr ; alte oase calcinate, amestecate cu cenuşă,
se aflau în cuprinsul gropii, împreună cu două fragmente de la două vase lucrate cu mîna (fig. 21,
23), precum şi un fragment dintr-un castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 21, 22).
M. 75 : incineraţie în groapă (fig. 4, Il); -0,60 m; în groapă se găseau oase calcinate
amestecate cu cenuşă, un cuţit de fier (fig. 22, 58), fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mîna
şi din altul lucrat la roată cenuşiu, precum şi o măsea de animal.
M. 76 : înhumaţie (fig. 17, Il);-- 0,80 m; orientare N (cap) -S (picioare); oasele, aparţinînd unui copil, erau putrezite şi dispărute în cea mai mare parte ; s-au păstrat doar resturi din
craniu; cîteva lespezi de piatră, care zăceau la circa 0,20 m deasupra scheletului, fuseseră puse
probabil la nivelul de crtlcare antic după umplerea gropii, ajungînd ulterior la adîncime mai mare
prin tasarea solului.
M. 77 : incineraţie în urnă (fig. 4, 7) ; - 0,62 m ; urna era reprezentată de un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă marginea (fig. 21, 30); ea conţinea puţine oase calcinate,
cîteva fragmente mici dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie şi o mărgică sferoidală (uşor
tronconică) de sticlă trecută prin foc lucrată în tehnica mozaicului (fig. 21, 29) ; în groapă se aflau
cîţiva cărbuni şi oase calcinate foarte mărunte.
M. 78 : înhumaţie;- 0,68 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate; mormîntul aparţinea
unui copil, din scheletul căruia s-au păstrat numai cîteva resturi putrezite din craniu; o verigă
de bronz, pe care se aflau o mărgică sferoidală de sticlă gălbuie şi o tăbliţ;i de bronz îndoită (fig.
22, 3), se găsea peste oasele putrezite ale craniului.
M. 79 : incineraţie în groapă (fig. 5, 1);- 0,74 m; în groapă se aflau foarte puţine resturi
de oase calcinate şi mult~ cenuşă.
M. 80 : incineraţie în urnă (fig. 5, 10) ; -0,65 m ; urna era reprezentată de un vas lucrat
la roată cenuşiu, avînd lipsă partea superioară (fig. 21, 32) ; oasele calcinate, puţine şi curăţate
de cenuşă şi cărbuni, se aflau atît în urnă, cît şi în groaprt; tot în groapă se aflau şi două mici
fragmente din vase cenuşii lucrate la roată.
M. 81 : incineraţie în groapă (fig. 5, 12) ; - 0,62 m ; oasele calcinate, curăţate de cenuşă,
împreună cu fragmente mici dintr-un .vas lucrat la roată cenuşiu, au fost depuse grămadă în centrul gropii.
·
M. 82 : incincraţie în groaprt (fig. 5, 13) ; -- 0,70 m ; oasele calcinate, în cantitate foartP
redusrt, erau amestecate cu cenuşă şi cărbuni.
M. 83 : incineraţie în urnă (fig. 5, 20);- 0,68 m; urna era reprezentată de un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie, avînd marginea ruptă şi căzută în interior (fig. 21, 33), peste cele cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă; deasupra oaselor, în poziţie normală (verticală), se afla şi un
fragment de fructierrt cenuşie, cuprinzînd partea superioară a piciorului şi partea inferioară a
cupei, pe care se găseau două găuri (fig. 21, 31) 1 •
M. 84 : incineraţie în groapă (fig. 5, 18) ; -0,78 m; oasele calcinate, amestecate cu cenuşă
şi cărbuni, erau puţine ; între ele se găseau cîteva fragmente de la trei vase lucrate la roată, din
care două cenuşii (fig. 21, 21), iar unul cărămiziu (fig. 21, 20).
M. 85 : incineraţie în urnă ; - 0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna, un vas
lucrat cu mîna din pastă grosolanrt de culoare cărămizie, a fost distrusă în întregime, fără a se
putea stabili dadt c>ra întrc>agrt ; printre cioburile urnei s-au găsit cîteva oase calcinate curăţate
de cenuşă.
M. 86 : incineraţie în groapă (fig. -5, 19) ; - 0,63 m; oasele calcinate, destul de puţine,
erau amestecate cu cenuşă, cărbuni şi cîteva fragmente mici de la un vas lucrat cu mîna şi de la
un altul lucrat la roată din pastă cenuşie ; tot în groapă se mai afla o mărgidt de sticlrt negricioasit,
trecută prin foc şi topită (fig. 21, 25).
1
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M. 87 : incineraţie în groapft (fig. 5, 6) : - 0,70 m ; în interiorul gropii se aflau cîteva
oast' ralcinate mi"'trunte, cenusft si cărbuni.
M. 88 : incim·raţie în groa}):i (fig. 5, 2) : --0.67 m :în groapă S<' gftsf'au doar dtcva bucăţi
mici de oase calcinate, cărbuni şi cenuşă.
M. 89 : incineraţie în groapft (fig. 5, 3) ; - 0,7S m; groapa conţinea cîteva oase calcinate,
cenuşft şi cărbuni.
M. 90 : incincraţie în groapft (fig. 16, 25) ; - 0,65 m ; oasele calcinate, curăţate de cenuşă,
dar împreun:'t cu cărbuni, puţine la numftr şi împrăştiate pc fundul gropii, erau împreună cu cîteva
fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna şi dintr-un vas lucrat la roatrt din. pastă cenuşie; mormîntul
90 suprapune mormîntul 102 de înhumaţie.
M. 91 : înhumaţic (fig. 16, 3) ; - O,S6 m ; din scheletul unui copil s-au păstrat doar cîteva
rf'stnri complet putrl'zite din craniu: o crmiţrt lncratrt la roaU"t din pasti"t cenuşie se afla în poziţie
culcată lîngft craniu (fig. 22, 2S) : în regiunea gîtului se gftsea un colier compus din 11 mărgele
de sticlă roşie mată, prismatice cu baza hcxagonală (fig, 22, 15, 17, 1S, 20 -24, 27, 29, 30) şi o mărgică
cilindrică de sticlă albft matft (fig. 22, 16) ; în zona de umpluturft a gropii mormîntului se aflau
fragmente de la elouft mftrgelc de sticli"t albă mată, trecute prin foc, elin care una de formă prismatică (fig. 22, 19), iar alta sferoidală, prinsft pe o \'erigft de fier (fig. 22, 25, 26).

M. 92: înhumaţie (fig. 16, 17); -0,87 m; orientare N (cap) -S (picioare): mormînt de
copil (infans I ? ) cu oasele complet putrezite ; s-au păstrat doar resturi putrezite din craniu,
humerusul stîng şi femurul stîng ; poziţia scheletului era probabil întinsă ; în regiunea craniului şi
a humerusului stîng se aflau cîteva mărgele trecute prin. foc, provenind probabil dintr-un. mormînt
de incineraţie : mărgică cilindrică de sticlă roşie mată, deformată de foc, găsită lîngă craniu (fig. 22,
35) ; mărgică de sticlă albă mată, deformată de foc (fig. 22, 38) ; fragment dintr-o mărgică sferoidală de sticlă transparentă, trecută probabil prin foc (fig. 22, 39) ;fragment dintr-o mărgică de
sticlă bleu, de formă prismatică cu baza hexagonală (fig. 22, 36) ; două fragmente mici dintr-o
mărgică de sticlă de culoare portocalie, a cărei formă nu a mai putut fi precizată.
M. 93 : in.cineraţie în groapă (fig. 5, 16) ; -0,76 m; pe o' grosime de 0,30 m, la fundul
gropii se aflau oase calcinate, cenuşă şi cărbuni, între care s-au descoperit piciorul unei fibule (?)de
bronz puternic arsă şi parţial deformatrt (fig. 22, 12), precum şi mai multe mărgele de sticlă trecute
prin foc, deformate sau fragmentate : mărgică prismatică cu baza hexagonală de culoare mov
(fig. 22, 11) ; mărgidt de aceeaşi formă de cttloare bleu (fig. 22, 10) ; mărgică de aceeaşi formă de
culoare gftlbuie (fig. 22, 7); patru mărgele cilindrice ele culoare roşie (fig. 22, 4, 9, 13, 14); trei
mărgele de culoare albă mati"t (fig. 22, 5, 6, 8).
M. 94 : înhumaţic (fig. 17, 2): -0,7R m; limitele gropii n-au putut fi identificate; oasele
scheletului, aparţinînd unui infans II (?), erau putrezite în întregime, păstrîndu-se doar cîteva
resturi din craniu, lîngă care se aflau un. cercei din sîrmă de bronz rectangulară în secţiune (fig.
22, 45), trei mărgele mici sferoidale de sticlă, din care două ele culoare roşie (fig. 22, 31, 33) şi una
verde (fig. 22, 32), o mărgici"t cilindricrt de sticli"t roşie mată (fig. 22, 34) şi o mărgică inelară de
sticlă tran.sparentrt, cu o linie roşie aplicată aproximativ pe diametru! maxim (fig. 22, 44) ; la
vest de craniu, în. poziţie culcată cu gura spre acesta, se afla o căniţă lucrată la roată din pastă
cenuşie, avînd o toartă elin bandă cu şănţuire longitudinalrt, din care s-au putut recupera numai
unele fragmente (fig. 22, 46)".
M. 95 : incin.eraţie în urnă (fig. 5, 17) ; -0,6R m ; urna, lucrată la roatrt din pastă cenuşie
(fig. 22, 59), conţinea doar cinci fragmente mici de oase calcinate; în groapă se aflau cîteva fragmente mici din vase lucrate la roată din pastă cenuşie şi de amforc din pastă gălbuie, precum şi
cîteva oase cakin.atc mi"tnmte.
M. 96 : înhumaţie (fig. 17, 10) ·; -O,RÎ m; orientare N (cap) -S (picioare) ; mormînt
de copil cu oasele complet putrezite, din care s-au păstrat numai resturi din craniu ; deasupra
scheletului se afla o bucată de bîrnă de lemn. arsă, de esenţă moale, cu lungimea de 0,51 m şi diametrul de 0,13 m; în regiunea gîtului se găseau două mărgek de sticlă hleu, aproape complet
distruse (fig. 21, 9).
2
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M. 97 : incineraţie în urnă (fig. 5, 22) ; -0,65 m ; urna, aşezată în centrul gropii, era rede un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară ;
marginea, completrt, era ruptrt şi căzută în exterior (fig. 22, 60) ; pe fundul urnei se găseau foarte
puţine oase calcinate, curftţate de cenuşft şi cftrbuni, două mărgele de sticlă, din care una prismatică roşie mată (fig. 22, 53), iar alta alM mată, complet deformatrt de foc (fig. 22, 54), două fragmente din marginea urnei şi o toartă de la o cană din pastă cenuşie; în groapă se aflau fragmente
dintr-o amforă din pastft gălbuie, dintr-un vas lucrat cu mîna şi dintr-un fund de vas mare lucrat
la roatft din pastă drămizie (fig. 22, 55).
M. 98 : incineraţie în groapft; -0,65 m; oasele calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă,
au fost aruncate în groapft împreunft cu cîteva fragmente dintr-un vas lucrat la roatft din pastă
cenusie.
' M. 9<.1 : incineraţie în groapă (fig. 5, 9) ; -0,67 m ; în groapft se aflau doar cîteva oase
calcinate, împreunft cu un fragment din marginea unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig.
20, 36) şi mai multe fragmente din pereţii altui \'as mare lucrat la roatrt din pastă cenuşie-cafenie
(trecute prin flăcările rugului ?).
M. 100: înhumaţie (fig. 16, 19); -1,04 m; orientare NNV 6 000"/oo (cap)-SSE 2 800°/ 00
(picioare) ; s-au păstrat numai cîteva resturi de oase putrezite din craniu şi femure ; deasupra
scheletului se aflau mulţi cărbuni, orientaţi cu fibrele lemnoase de-a lungul mormîntului.
M. 101 : înhumaţie (fig. 16, 25) ; -0,70 m; orientare N (cap) -S (picioare); scheletul,
aparţinînd unui infans II (?), era putrezit şi dispărut complet, în afarft de oasele craniului ; la
gît se aflau două mărgele mici sferoidale de sticlă de culoare turcoaz (fig. 21, 10, 11); mormîntul
101 a fost suprapus de mormîntul de incineraţie 90.
M. 102 : incineraţie în urnă (fig. 6, 4) ; -0,86 m ; urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu un adaos de nisip fin (fig. 22, 56) ; peste
oase se afla o bucată mare de fructieră lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 22, 57), aşezată în
poziţia normală a vasului ; în urnft se găseau doar cîteva bucăţi mici de oase calcinate curăţate de
cenuşă şi fragmente dintr-o mftrgică sferoidală de sticlft transparentă, deformată de foc şi sfărî
matrt (fig. 22, 40, 41).
M. 103 : incineraţie în urnă (fig. 6, 7); -0,85 m; ca urnft s-a folosit un vas lucrat cu
mîna, căruia îi lipsea marginea, spart în numeroase fragmente ; în cuprinsul ei se găseau cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă şi cărbuni şi douft pandantive în formă de butoiaş, lucrate din
argint în tehnica filigranului, deteriorate (fig. 24, 6).
M. 104 : incineraţie în urnă;. -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi identificate; urna
era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastrt grosolană, în interiorul
dtruia s-au găsit numai cîteva oase calcinate; în preajma urnei (deci în groapft) s-au găsit cîţiva
d"trhuni şi o jumfttate de mărgică mare cilindrică de sticlft de culoare albastră deschisă (fig. 23, 87).
M. 105 : incineraţie în urnă cu capac; -0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate;
urna, lucraUt la roatrt din pastft cenuşie (fig. 24, 5), era acoperitft cu un castron lucrat la roată,
tot din pasti"'t cenuşie, cu nuanţe cafcnii de la arderea secundară, aşezat în poziţia cu gura în jos,
din care s-au păstrat numai trei bucăţi din margine (fig. 24, 4) ; în urnă se gftscau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşă, fragmente dintr-o fihulă de fier (fig. 24, 1) şi rc>sturi din mărgele de
sticlft transparenti"t, topite şi complet deformate (fig. 24, 2, 3).
M. 106 : incineraţie în urnă (fig. 6, 20) ; -0,75 m; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas lucrat cu mîna, spart în numeroase fragmente, în interiorul căruia se aflau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuş{t; deasupra urnei se găseau două, fragmente mici dintr-un vas lucrat
la roaUi din pasUi cenuşie; în groapii s-a mai <kscoperit o mărgiC:i mid sferoidalft de sticlă roşie
(fig. 22, 37).
M. 107 : incincraţie în urnă; -0,75 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna era
reprezentată de un vas lucrat cu m}na, avînd lipsă o parte din margine şi care era distrus în cea
mai mare parte (fig. 24, 12, 13) ; în urnft se gftscan puţine oase calcinate, crtrbuni şi cîteva oase
de animal, acestea din urmă nefiind trecute prin foc ; în apropierea urnei se aflau resturi dintr-o
fructierft lucrată la roatrt din pastrt cftrămizie (fig. 24, 14), precum şi fragmente dintr-o amforă
din pastă rozie, cu urme de ardere secundară (fig. 24, Il) ; inventarul mai cuprindea două fragmente
de mftrg<·l<', una dl' sticlă <l<· culoar<' vNde, iar alta de sticlă transparentă.
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M. 108 : incineraţie în_ urnă; -0,84 m; groa1=a nu a rutut fi identificată; ca urnă a
fost utilizat un vas lucrat cu mîna, spart în numeroase fragmente, căruia îi lipsea marginea;
oasele calcinate, puţine şi curăţate de cC'nu~ă. au fost gi'isite numai în interiorul urnei.
M. 109 : incineraţic în groapă (fig. 8, 31) ; -- 0,75 m ; oasde cakinatC', puţine la număr
şi curăţate de cenuşă şi drhuni, au fost puse dirC'ct în groap{t; în partea de sud-est a acesteia,
amestecate cu oasele, se aflau un fragment de mărgicrt (fig. 22, 52) şi resturi de la diferite vase:
două fragmente de la dou{t amfore, una din pasirt gălhuie şi alta rozie ; fragment din marginea
îndoită la orizontală a unui vas lucrat la roată din pasUt crtrrtmizie ; dou{t fragmente dintr-un vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană, de culoare cărămizie la exterior şi cenuşie-negricioasă la interior; şase fragmente de vase lucrate la roată din pastă cenuşie, între care o margine de castron
(fig. 22, 42) şi o margine de vas îndoită la orizontală (fig. 22, 43) ; fragmentele descoperite în acest
mormînt aparţin, aşadar, la cel puţin şase vase.
M. 110 : incineraţie în urnă; -0,65 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna, reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, căruia îi lipsea partea superioară (fig. 24,
16), conţinea puţine oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 111 : incineraţie în groapă (fig. 5, 7) ; -0,65 m ; în groapă se găsea multă cenuşă,
cărbuni, cîteva oase mici calcinate şi două fragmente dintr-o mărgică mare (sferoidală ?) de sticlă albastră.

M. 112 : incineraţie în groapă (fig. 5, 11) ; -0,76 m; în cuprinsul gropii se aflau puţine
oase calcinate, multă cenuşă, cărbuni, o mărgică prismatică de sticlă bleu (fig. 27, 62), fragmente
mici dintr-un vas lucrat la roatft din pastă cenuşie, precum şi dintr-o amforă din pastă gălbuie.
M. 113 : incineraţie în urnă; -0,82 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnrt
s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, din care lipsea o parte din margine (fig. 23,
98) ; în urnă se găseau doar puţine oase calcinate curăţate de cenuşă şi cîteva fragmente mici
dintr-o amforă din pastă găllmie.
M. 114: incineraţie în groapă (fig. 17, 13); -0,65 m; în groapit se găseau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşă şi patru cioburi mici dintr-o amforă din pasUt gălhuie; mormîntul
114 suprapunea mormîntul de înhumaţie 115.
M. 115: înhumaţie (fig. 17, 13); -0,85 m; orientare N:\TE (cap) -SSV (picioare); oasele
erau complet putrezite şi dispărute în. mare parte; s-au păstrat oasele craniului, parte din vertebre
şi din femure; sub oase s-au găsit resturi de blăni de scînduri arse, cu fibrcle orientate de-a lungul
scheletului; pe oase n-au fost observate urme de foc; în regiunea pieptului se afla o fihulă de
bronz cu axul resortului de fier, distrusă în cea mai mare parte (fig. 23, 89).
M. 116 : incineraţie în urnă (fig. 5, 21) ; -0,80 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, avînd lipsă o bucată din margine (fig. 23, 100), în care se găseau cîteva
oase calcinate aparţinînd unui infans Il (.) ; alte oase calcinate se aflau în groapă, împreună cu
multă cenuşă, cîteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna şi o jumfttate de mfugică de calcedoniu (fig. 23, 91).
M. 117 : incineraţie în urnă; -0,85 m; limitele gropii n-au fost stabilite; urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu semne de ardere secundară, căruia îi
lipsea un fragment din margine (fig. 23, 97); în urnă se aflau puţine oase calcinatc, curi1ţate de
cenuşă.
'
1\f. 118 : înhumaţie (fig. 17, 4); -0,65 m; limitele gropii n-au putut fi precizate, iar
scheletul era dispărut complet ; s-a păstrat numai lespedea de piatră pusă în mormînt, pentru
amenajarea capătului de nord al gropii; piatra, aşezată pe cant, se afla în poziţie înclinată spre
sud, întocmai ca şi la celelalte morminte de înhumaţie a căror groapă a fost amenajată cu pietrP.
M. 119 : incineraţie în urnă (fig, 5, 15); -0,80 m; urna era un vas lucrat cu mîna, căruia
îi lipsea partea superioară şi în care se găseau puţ1ne oase calcinate; în groapă erau alte oase calcinate, împreună cu cărbuni şi fragmente mici de vase lucrate la roată.
M. 120 : incineraţie în urnă (fig. 5, 14) ; -0,95 m; urna era reprezentată de un Yas lucrat
la roată din pastă roşie (fig. 23, 102) ; în urnă, ca şi în groapă, împreună cu oasele calcinate, puţine
la număr, se găsea foarte multă cenuşă.
M. 121 : incincraţie în urnă (fig. 6, 10) ; -0,80 m; ca nrnrt s-a folosit fundul unui vas
lucrat la roatrt din pasU1 cPnu:jie (fig. 23, 93), în carP se aflau puţine oasP calcinate curăţate Ul'
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în groapă, oasele calcinate erau amestecate cu mai multe fragmente ceramice mărunte
de Yase lucrate la roată din pastă cenuşie, între care şi un fragment de margine răsfrîntă la orizontală (fructieră ! ) (fig. 23, 95), multă cenuşă şi o mftrgică de sticlă albă matrt deformată de foc
(fig. 23, 86).
M. 122 : înhumaţie; -0,70 m; nu s-au păstrat resturi de oase, nici măcar în stare pulvcrizată; limitele gropii n-au putut fi sesizate; din inventar s-au păstrat o mărgică sferoidală de calcedoniu şi o fibulă de bronz cu axul resortului de fier; pc fragmentul păstrat din acul fibulei s-au
identificat resturi de ţesătură de lînft (' ), în două straturi (fig. 23, 90).
M. 123 : incineraţie în urnă; -0,88 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit partea inferioarit a unui vas lucrat la roatit din pastă de culoare cafenie la interior şi cenuşie la exterior, în care se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşft.
M. 124 : incineraţie în groapft (fig. 5, 5) ; -0,95 m; în groaf[t se aflau doar cîteva oase
calcinate, puţină cenuşft, un fragment dintr-o fructieră lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 23,
96) şi fragmente dintr-un fund de vas lucrat în aceeaşi tehnică (fig. 23, 88).
M. 125 : incineraţie în groapă (fig. 5, 8) ; --0,90 m; în groapft se gftseau doar cîteva oase
calcinate şi cenuşă.
M. 126 : incineraţie în groapă (fig. 6, 19) ; -0,90 m ; în groapă s-au descoperit puţine
oase calcinate, amestecate cu cenuşă, două fragmente mici dintr-o amforă din pastă gălbuie şi
alte fragmente mărunte dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 127 : înhumaţie; -0,85 m; s-au păstrat doar cîteva resturi putrezite Jin craniu şi
două mărgele cilindrice de sticlă, una mai mare albă matrt (fig. 24, 19) şi alta mai mică roşie mată
(fig. 24, 20).
M. 128 : incineraţie în urnă (fig. 6, 25) ; -0,86 m; urna, lucrată la roairt din pastă cenuşie, prezentînd o gaură deasupra umărului (fig. 23, 99), conţinea puţine oase calcinate, cenuşă
şi două fragmente mici dintr-o amforă gălbuie ; în groapft se găseau puţine oase calcinate şi cenuşă.
M. 129 : înhumaţie (fig. 16, 11) ; -1 m; din schelet s-au păstrat cîteva resturi de oase
putrezite, în zona cărora s-au găsit un fragment dintr-o verigă (cercei.) din sîrmft de bronz (fig.
23, 4) şi un mare număr de mărgele de sticlă: una cilindrid roşie mată (fig. 23, 2) ; două sferoidalc
mijlocii de culoare galbenă (fig. 23, 14, 15) ; şapte sferoidale mici, transparrn te, acoperite cu vopsea galbenă (fig. 23, 16 -21); şapte sferoidale mici turcoaz (fig. 23, 5 -13); 44 sferoidale mici
transparente, acoperite cu vopsea roşie (fig. 23, 42 -85) ; 21 sferoidale mici transprente, acoperite
cu vopsea verde (fig. 23, 22-41); tot din zona mormîntului provin o jumfttate demftrgică prismatică de sticlă roşie matrt (fig. 23, 1) şi un fragment de ac (!-) de fier, avînd resturi ele ţesătură
imprimată pc un caplH şi trecut prin foc (fig. 23, 94), provenind probabil dintr-un mormînt de
incinera ţie.
M. 130 : incincraţie în urn~t;- 0,83 m; limitele gropii ncprccizate ; urna, lucrată la roată
din pastrt cenuşie (fig. 23, 101), conţinea cîteva oase calcinate curftţatc de cenuşă.
M. 131 : incincraţic în groapă; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ea conţinea
puţine oase calcinatc curăţate de cenuşă, fragmente. dintr-o amforft din pastă gălbuie, dintr-o
fructieră lucratrt la roată din pastă roşie (fig. 23, 92), un fragment dintr-o mftrgic{t inelară de sticlă
alM transparentă (fig. 23, 3) şi o măsea de animal.
M. 132 : incineraţic în groapă (fig. 5, 4) ; ~-0,74 m; groapa cuprindea cîteva oase calcinatc, amestecate cu multrt cenuşă şi bucăţi mici dintr-un Yas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 133: înhumaţie (fig. 17, 3); -0,70 m; scheletul era dispărut în întregime; s-a păs
trat numai o lespede mare de piatră, lungă de 0,62 m, aşezaU pe cant în capătul de nord al gropii şi care se afla în poziţie înclinatit spre sud.
M. 134 : înhumaţie; -0,80 m; scheletul era dispărut aproape în întregime; s-au păstrat
doar cîteva resturi putrezite din cr~niu şi ţrei mărgele de sticlă : douft cilindrice, din care una albă
mată (fig. 24, 9) şi alta roşie mată (fig. 24, 7), iar a treia uşor hitronconicft de culoare vişinie (fig.
24, 8).
M. 135 : incineraţie în urnrt; -0,83 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate ; urna era
lucrairt la roată din pastă cenuşie, cu semne de ardere secundară, adnd lipsă o parte din margine
(fig. 24, 27) ; în urni\ se gftseau foarte puţine oase calcinate, iar în apropierea ei mai multe fragmente
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dintr-un vas lucrat cu mîna ars secundar (fig. 24, 26), un fragment de castron (fig. 24, 25) şi o
toartă de căniţrt (fig. 24, 24) din pasti:i cenuşie.
M 136 : incineraţie în urnrt; ---0,70 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
reprezentată de partea inferioarft a unui vas lucrat cu mîna, în rare se g[tseau puţine oase calcinatc
curăţate de cenuşă; în preajma urnei se afla un cuţit de fier în poziţie ohlicrt cu drfnl în sns (fig.
24, 15).
M. 137 : incineraţie în groapă (fig. 6, 23) ; ---O,S7 m : în groapă se aflau cîtt'va oase calcinate amestecate cu cenusă.
M. 138 : înhumaţi~; ---O,SO m; scheletul era dispărut în întregime : ca indiciu al unui
mormînt s-a mai păstrat doar o lespede de piatră în capătul de nord al gropii, aşezată pe caut şi
înclinată spre sud.
_
M. 139 : incineraţie în urnă (fig. 6, 5) ; -0,94 m ; ca urnft s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, din care lipsea o parte din margine (fig. 24, 23) ; oasele calcina te, în cantitate foarte redusă şi amestecate cu cenuşă şi cărbuni, se aflau atît în urnă, cît şi în groapă.
M. 140 : incineraţie în groapă (fig. 6, 27) ; -0,80 m; în groapă se găseau doar cîteva
oase calcinate amestecate cu cărbuni şi cenuşft.
M. 141 : incineraţie în urnă (fig. 8, 12); -0,80 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, druia îi lipsea o parte din marginea evazată ; în cuprinsul ei se aflau
puţine oase calcinate curăţate de cenuşă; cîteva oase calcinate amestecate cu cenuşă, cărbuni şi
fragmente mici de amforă şi de vase lucrate la roată din pastă cenuşie se găseau în groapă.
M. 142 : incineraţie în urnă; -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna,
lucrată la roată din pastă cenuşie, căreia îi lipsea o parte din margine (fig. 24, 10), conţinea puţine
oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 143 : incineraţie în urnă ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat cu mîna, căruia îi lipsea partea superioară; (fig. 24, 17) ; oasele calcinate,
puţine şi curăţate de cenuşă şi cărbuni, se găseau numai în urnii, unde se afla şi un fragment de
toartă de amforă din pastrt gălhuie (fig. 24, 18).
M. 144 : incineraţie în urnrt; --0,85 m; limitele gropii n-au fost stabilite; ca urnă s-a
folosit partea inferioari a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 24, 22), în care se găseau
puţine oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 145 : incineraţie în groapă (fig. 6, 22); -0,60 m; oasele calcinate t'rau puţine şi amestecate cu cenusă.
·
M. 146 :' incineraţie în groaprt (fig. 6, 14) ; -0,85 m; oasele calcinate erau amestecate
cu multă cenuşă şi cărbuni; în groapă se mai afla un fund de vas lucrat la roată din pastă cenuşie
(fig. 24, 21), precum şi două mărgele de sticlă deformate ele foc, elin carC' una albft (fig. 26, 4) şi
alta roşie (fig. 26, 5).
M. 147 : incineraţie în groapă (fig. 6, 13); -0,60 m; oasele cakinate, puţine, erau amestecate cu multă cenuşă, cărbuni şi cîteva fragmente din vase lucrate la roati't din pastrt roşie
(fig. 25, 35), precum si dintr-o amforă din pastă gălbuie (fig. 25, 36).
M. 148: înhu~aţie (fig. 17, 6); -0,55 m; scheletul era dispărut; singurul indiciu asupra
mormîntului era un grup de opt pietre cu care a fost amenajată groapa ; una din pietre era aşe
zată pe cant, cu axul lung (0, 30 m) aproximativ pc elirerţia est-nst, fiind şi uşor înclinată spr<'
sud.
M. 149 : incincraţie în groapă; -0,7.1 m; groapa avea în interiorul ci cîteYa oase calcinate şi cenuşă.
M. 150 : înhumaţie; -0,85 m; din schelet, aparţinînd_ unui infans I (?), nu s-au păstrat
decît puţine resturi de oase putrezite din craniu, după care nu se poate stabili nici orientarea,
nici poziţia ; printre oasele putrezi te s-au g~it opt 1nărgele de sticlă prismatice cu baza hexagonală,
din care şase roşii (fig. 25, 12-17) şi două albe (fig. 25, 19, 20), o mărgică cilindricrt de stidrt roşie
{fig. 25, 21), o mrtrgică sferoidală de sticlă transparentft (fig. 25, 22) şi o mărgiră polifaţetati"t (14
faţete) de sticlă turcoaz (fig. 25, 18).
M. 151 : înhumatie · -0 80 m · scheletul era dispărut complet ; s-a pftstrat ·numai o
lespede de piatră, aşezat:i'pe' cant'şi înclinată spre sud, cu care a fost am<:>najată groapa mormîntului.
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M. 152 : incineraţie în groaprt (fig. 6, 9) ; -0,72 m ; oasele calcinate, în cantitate ceva
mai mare faţă de alte morminte, erau amestecate cu cenuşă.
M. 154 : incineraţie în uruft (fig. 6, 26); -0,70 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastrt roşie, căruia îi lipsea marginea (fig. 25, 34) ; cîteva bucăţi din urnă erau rupte
şi căzute în interior; oasele calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă, se aflau atît în urnă, cît şi in
groapă ; tot în groapă se găseau şi cîţiva cărbuni.
M. 155 :· incineraţie în urnrt (fig. 6, 29) ; -0,70 m; ca urnă s-a folosit un vas cu două
torţi lucrat la roată din pastă cu mult nisip ca degresant şi mai prost frămîntată, de culoare cenuşie în secţiune şi brun-drămizie pe ambele feţe, avînd semne evidente de ardere secundară;
din urnă, cu partea superioarft deteriorată, mai multe bucăţi erau rupte şi căzute în interior (fig.
25, 39) ; oasele calcinate, currtţate de cenuşrt, se aflau în număr mic atît în urnă, cît şi în groapă;
tot în groaprt se găseau şi' cîţiva cărbuni ; deasupra urnei se afla un fragment dintr-un castron
lucrat la roată din pastă cărămizie (fig. 25, 38); în urnă s-au mai descoperit două mărgele de sticlă
roşie mată, trecute prin foc, din care una deformată (fig. 25, 1) şi alta prismatică cu baza hexagonală (fig. 25, 2).
M. 156 : incincraţie în urnă (fig. 6, 17) ; -0,70 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, cu marginea lipsă aproape în întregime (fig. 25, 32); în urnă se găseau
cîteva oase calcinate, cărbuni, precum ~i fragmente dintr-un castron lucrat la roată din pastă
gftlbuie, căruia îi lipsea fundul.
M. 157 : incineraţie în urnrt (fig. 6, 28) ; -0 65 m ; urna, lucrată cu mîna şi decorată cu
un brîu în relief, căreia îi lipsea o parte din margine (fig. 25, 33), conţinea puţine oase calcinate
cur[tţate de cenuşă; în groapă se găseau, de asemenea, puţine oase calcinate, cărbuni şi o mărgică
de sticlă roşie, de formă prismaticrt cu baza hexagonală (fig. 25, 23).
M. 158 : incineraţie in urnă (fig. 6, 18); -0,68 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 25, 37) ; partea superioară a urnei,
în care se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, era căzută în interior; cîteva oase
calcinate şi cărbuni se aflau şi în groapă.
M. 159 : incineraţie în urnrt (fig. 7, 9) ; --0,54 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna, decorat cu un brîu ah·eolat pe umeri (fig. 26, 1 -3), aflat în poziţie culcată şi complet sfă
rîmat ; în urnă se găseau doar cîte\·a oase calcinate, iar în groapă multă cenuşă.
M. 160: înhumaţie (fig. 17, 18); --0,80 m; groapa mormîntului nu a fost delimitată;
cîteva lespezi de piatră, aşezate aproximativ în linie pe o distanţă de 1,75 m, marcau orientarea
generală a gropii pc direcţia NNV 5 700°/ 00 -SSE 2 500°/ 00 ; pietrele dinspre N~V se găseau la
adîncimea de 0,40-0,45 m, duprt care alte trei pietre se aflau în continuare spre SSE, la adîncimile de 0,48 m, 0,65 m şi respectiv 0,70 m ; ultima lespede, mai mare, urcă din nou în profil, gă
sindu-se la adîncimea de 0,55 m ; şirul de pietre menţionat, aflat cîndva aproximativ deasupra
umpluturii mormîntului, a ajuns în profil în poziţia descrisă ca urmare a tasării solului din groapă;
din schelet s-a păstrat numai o zonă restrînsă cu resturi complet putrezite de oase sub lespedea
mare dinspre SSE, la adîncimea de 0,80 m ; în solul de umplutură al gropii s-a găsit o bilă de sticlă
transparentă, cu nuanţe verzui, avînd diametru! de 1,85 cm (fig. 25, 4) ; tot în groapa mormîntului,
între şi sub pietrele dinspre NNV, se aflau resturile distruse ale mormîntului de incineraţie 161.
M. 161 : incineraţie în urnă(?) (fig. 17, 18); a fost distrus cu ocazia săpării gropii mormîntului de înhumaţie 160 ; din el s-au păstrat numai două fragmente de la fundul urnei (?),
un vas lucrat la roată din pastă roşie ; primul fragment se găsea sub una din pietrele aşezate deasupra mormîntului de înhumaţie; în preajma celor două fragmente de vas se găsea şi puţină
cenuşă din mormîntul de incineraţie.
M. 162 : incineraţie în urnă (fig. 6, 11) ; -0,78 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roatrt din pastă cenuşie, cu partea ~uperioară ruptă, căzută în interior şi incompletă (fig. 26, 22) ;
în urnrt se aflau cîteva oase calcinate aparţinînd unui infans I (?), curăţate de cenuşă, împreună
cu trei fragmente din vase lucrate la roată din pastă cenuşie, şi anume un vas de tipul urnei (fig.
26, 20), o fructieră (fig. 26, 21) şi un castron (fig. 26, 19).
M. 163 : incincraţic în groapi'i (fig. 6, 12) ; -0,66 m; în groapă se aflau puţine oase calcinate, cftrbnni şi mulEt cC'nuşă.
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M. 164 : incineraţie în groapă (fig. 6, 6) ; -0,65 m ; pe fundul gropii se aflau cîteva oase
calcinate, amestecate cu multă cenuşă şi cărbuni, deasupra cărora se găsea o bucată din partea
inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară
(fig. 25, 31); între oase s-au descoperit şi fragmente dintr-o mărgică de sticlă albastră (fig. 25, 30).
M. 165 : incineraţie în urnă (fig. 7, 7): -0,68 m; urna era reprezentată de jumătatea
inferioară a unui vas lucrat cu mîna, în care se găseau puţine oase calcinate, iar deasupra un fragment dintr-un castron lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 166 : înhumaţie; -0,70 m ; s-au păstrat numai foarte puţine resturi de oase putrezite din craniu, fără a se putea preciza orientarea şi poziţia scheletului.
M. 167 : incineraţie în groapă (fig. 6, 21); -0,45 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate
curăţate de cenuşă şi cărbuni.
.
M. 168 : incineraţie în urnă (fig. 7, 20) ; -0,65 m ; urna era reprezentată de partea infenoară a unui vas lucrat cu mîna, decorat pe umeri cu brîu în relief (fig. 25, 9, 11) ; oasele calcinate,
curăţate de cenuşă, erau puţine şi se aflau repartizate în urnă şi în groapă ; între oasele din urnă
se găsea şi un fragment dintr-un castron lucrat la roată din pastă cărămizie (fig. 25, 10).
M. 16~ : incineraţie în groapă (fig. 6, 8} ; -0,47 m; groapa conţinea puţine oase calcinate,
curăţate de cenuşă şi cărbuni.
M. 170 : incineraţie în urnă (fig. 6, 16) ; -0,55 m ; ca urnă s-a folosit fundul unui vas
lucrat cu mîna, aşezat în poziţia culcată cu gura spre est; în urnă se găseau puţine oase calcinate,
curăţate de cenuşă şi o mărgică de sticlă roşie, topită (fig. 25, 5) ; cîte\'a oase calcinate curăţate
de cenuşă se aflau şi în groapă.
M. 171 : incineraţie în groapă (fig. 7, 4} ; -0,55 m ; groapa conţinea puţine oase calcinate,
cărbuni, o margine dintr-un castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 25, 28), un fragment
dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 25, 25) şi cinci mărgele de sticlă trecute prin foc :
două de culoare mov, una total deformată (fig. 25, 27), iar cealaltă, iniţial de formă prismatică
cu baza hexagonală, deformată numai parţial (fig. 25, 29) ; una cilindrică de sticlă roşie, parţial
deformată (fig. 25, 26) ; două cilindrice subţiri, una alM şi alta roşie, lipite una de alta şi deformate
(fig. 25, 24).
.
M. 172 : înhumaţie;. -0,82 m; din schelet nu s-a păstrat decît o foarte mică parte din
craniu, complet putrezit şi irecuperabil.
M. 173 : incineraţie în groapă; -0,84.m; groapa cuprindea cîtc,·a oase calcinate amestecate cu cenuşă.
M. 174 : înhumaţie; -0,83 m; din schelet s-au păstrat numai puţine resturi putrezite
de craniu, după poziţia cărora s-a putut deduce că orientarea lui era. :\ (cap) -·S (picioare) ; la
0,50 m nord de craniu şi cu 0,20 m mai jos decît acesta, s-a găsit o mărgicft cilindrică ele sticlă
roşie, trecuUt prin foc şi deformată (fig. 25, 3), provenind dintr-un mormînt de incineraţie, împreună cu o măsea de copil, care au ajuns acolo prin deranjamcnte ulterioare înmormîntării.
M. 175 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 7, 12) ; -0,74 m ; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roaU't din pastă cărămizie, cu pete cenuşii de la arderea secundar:'t, căruia îi lipsea partea
superioară; doar un mic fragment araU'i c[t \'asul a\'ea pe umftr un prag (fig. 26, 7) ; deasupra
urnei s-au găsit mai multe fragmente ccramice de la trei \·ase lucrate la roati't: două fragmente
dintr-un vas cu marginea îndoitft la orizontală (fig. 26, 6) şi cea mai mare parte dintr-un castron
(fig. 26, 8) din pastft cenuşie, precum şi un fragment dintr-o fructieră cenuşie, cu nuanţe bruncărămizii de la arderea secundară (fig. 26, 10} ; oasele calcinate, curăţate de cenuşă, se găseau
numai în urnă ; în groapă s-a descoperit doar o mărgică prismatică cu baza hexagonală de sticlă
roşie mată, trecută prin foc (fig. 26, 9).
.
M. 176 : incineraţie în urnă (fig. 7; 22} ; -'--0,95 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roat.ă din pastă cenuşie (fig. 26, 27); oasele calcinate, foarte puţine, amestecate cu multă cenuşă
şi cărbuni, se aflau atît în urnă, cît şi în groapă.
M. 177: incineraţic în urnă (fig. 7, 11); -0,62 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolanft, decorat pc umăr cu un brîu simplu şi trei butoni în relief: urna era
spartă în mai multe budtţi, iar marginea lipsea din wrhime (fig. 25, S) ; deasupra l!rnei se găs~~a
un mic fragment dintr-o toartă de amfor:'t romană din pastă gălbuie (fig. 25, 7) ; pnntre bucăţile
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de urnă se aflau cîteva fragmente mărunte de oase calcinate curăţate de cenuşă şi o fibulă de fier
(fig. 25, 6).
M. 178 : incineraţie în groapă (fig. 7, 8) ; -0,70 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate,
cărbuni, multă cenuşă, fragmente dintr-un vas mare lucrat la roată din pastă roşie, cu pete cenuşii
de la arderea secundară (fig. 26, 12) şi o toartă de amforrt din past[t roşiatică, de tipul cu gîtul
strîmt, trecutrt de asemenea prin flădrile rugului (fig. 26, 11).
M. 179 : incineraţie în groapă (fig. 7, 5) ; -0,85 m; în cuprinsul gropii se aflau puţine
oase calcinate, cenuşă, cîteva fragmente dintr-un vas lurr1t la mată din pastă cenuşie (fig. 26,
24) şi o mărgică de sticlă roşie mată deformată de foc, c~rl' ;:;.n:s,'se iniţial forma prismatică sau
cilindrică (fig. 26, 23).
M. 180 : înhumaţie ; -0,66 m ; orientare NE (cap) -SV (picioare) ; din schelet s-au
p;'tstrat doar cîţiva dinţi şi resturi putrezitc din craniu ; spre sud-vest de acesta se aflau o rondea
de piatră (fig. 27, 5) şi patru mărgele de sticlă: una sferoidalft albă transparentă (fig. 27, 3), două
sferoidale mai mici, transparente şi acoperite cu ,culoare turcoaz (fig. 27, 1, 2) şi una prismatică
albă mată (fig. 27, 4).
M. 181 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 7, 6); -0,56 m ; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 26, 14), în care se aflau cîteva oase calcinat~ curăţate de
cenuşă ; drept capac a servit un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura în jos,
căruia îi lipsea fundul (fig. 26, 13).
M. 182 : incineraţie în groapă (fig. 7, 17) ; -0,60 m; în cuprinsul gropii se aflau doar
cîteva oase calcinate, cărbuni şi cenuşă.
M. 183 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 7, 19) ; -0,78 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 26, 26) ; urna era acoperită
cu un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat în poziţia cu gura în jos (fig. 26, 25) ; în
urnă se aflau cîteva oase calcinate mărunte.
M. 184 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 7, 21) ; --0,68 m; urna era reprezentată de
un vas lucrat cu mîna din Fastă grosolană, decorat pe margine cu alveole, iar pe umeri cu proeminenţc rotunde şi ghirlande (fig. 26, 15, 16); urna se afla în poziţie culcată cu gura spre nord şi
conţinea cîteva oase curăţate; la nord de urnit se găseau fragmente de la două vase lucrate la
roată din pastă cenuşie, precum şi de la o amforă de tipul urcioarelor din pastă cărămizie (fig.
26, 18); amfora a fost spartă înainte de a suferi arderea secundară, întrucît fragmente alăturat~
din pereţii vasului au fost supuse la intensitate de ardere foarte diferită; fragmentele de vase
din preajma urnei serviseră probabil drept carac; ill\·cntarul mormîntului mai cuprindea un
fragment de brăţară (i) de fier cu cafetcle deschise (fig. 26, 17).
M. 185 : incineraţie în groapă (fig. 7, 3) ; -0,62 m; în cuprinsul gropii se găseau cîteva
oase calcina tl', cărbuni si multă cenusft.
M. 186 : înhumatie; -0,75 m; 'din mormînt s-au păstrat numai cîţiva dinţi şi un pahar
de sticlă complet sfrtrîmat, în poziţie culcată cu gura spre sud (fig. 27, 54) ; tot aici se afla o măr
gică sferoidală de sticlă fumurie (fig. 27, 53).
M. 187 : înhumaţie; -0,85 m; orientare N (cap) -S (picioare) ; din schelet s-au păstrat
doar resturi putrezite din craniu şi dintr-un femur; la gît se găsea un colier compus din 25 mărgele
mici de sticlă: una segmentată de sticlă transparentă acoperită cu culoare aurie (fig. 27, 19);
24 sferoidale transparente, din care 17 vopsite cu culoare turcoaz (fig. 27, 21 -37), una cu roşu
(fig. 27, 20) şi şase cu auriu (fig. 27, 13 -18).
M. 188 : incineraţie în urnă (fig. 7, 10) ; -0,80 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară
incompletă a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, spartă în mai multe fragmente (fig. 27,
65) ; oasele calcinate, în număr foarte redus, amestecate cu multă cenuşă, se aflau atît în urnă,
cît şi în groapă.
M. 189 : incineraţie în grpapă (fig. 7, 16); -0,62 m; groapa cuprindea cîteva oase calcinate, cenuşă, un fragment dintr-o fructieră lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 27, 57), precum
şi mai multe fragmmtc de la două amforr, una din pastrt gălbuie şi alta căr:imizie (fig. 27, 58 -60).
1\l. 190 : incincraţie în urnă (fig. 7, 27) ; --0,58 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite,
dar rste dl' prl';;upus cft l'a era destul dt· largă, dacft a vom în \·edere fap' ul că suprafaţa din preajma
urnei, în ca re s-a 11 descoperit diferi tl' rl'sl uri ccramicc, era desi ul de mare ; ca urnrt s-a folosit
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partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 27, 49); urna, în care se aflau
cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, se afla în marginea de nord a suprafeţei cu cioburi, la
aceeaşi adîncime cu acestea; în groapă se găseau fragmente ceramice de la o amforă din pastă
cărămizie, de la o amforă din pastă gălbuie (fig. 27, 46, 50, 51) şi de la un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 27, 47), precum şi o mărgică de sticlă roşie, topită de foc (fig. 27, 48).
M. 191 : incineraţie în urnă (fig. 7, 2); -0,75 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, din care lipsea aproape toată partea superioară (fig. 27, 63) ; oasele calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă, se găseau atît în urnă, cît şi în groapă.
M. 192 : înhumaţie; -0,96 m; scheletul era dispărut în totalitate; s-a păstrat numai
un colier format din şapte mărgele de sticlă: trei prismatice cu baza hexagonală, din care una
albă (fig. 27, 12) şi două roşii (fig. 27, 9, 11) ; două mărgele cilindrice roşii (fig. 27, 7, 10) ; una
mică sferoidală roşie (fig. 27, 8) ; una bitronconică verde (fig. 27, 6).
M. 193 : incineraţie în groapă (fig. 7, 18) ; -0,82 m; groapa era umpluUi cu dte,·a oase
calcinate, cărbuni, multă cenuşă şi o mărgică sferoidală de calcedoniu trecută prin foc (fig. 27, 52).
M. 194 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 7, 1); -0,88 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cărămizie, crtruia îi lipsea o parte din margine (fig. 27, 69) ; urna, cuprinzînd cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, era acoperită cu o parte dintr-un castron lucrat
la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura în jos (fig. 27, 64) ; innntarul cuprindea două fragmente
dintr-o mărgică de sticlă albrt mată, trecută prin foc şi dcformaL"t (fig. 27, 66, 68), precum şi o
bobiţă de metal topit (argint) dintr-un obiect trecut prin foc (fig. 27, 67).
M. 195 : incineraţie în groapă (fig. 7, 25); -0,91 m; în groapă se aflau cîte\·a oa~e ralcinate, cărbuni şi multă cenuşă.
M. 196 : incineraţie în urni"t (fig. 7, 15) ; --0,83 m ; fragml ntc dintr-un Yas lucrat la roatii
din pastă cenuşie erau aruncate în groapă; deasupra lor ~c aflau cîteYa oase calcinaic curăţate de
cenuşă, acoperite cu o bucată mai mare din acela~i Yas; alftturi se g:Jsca şi o margine de castron
lucrat la roată din pastrt cenuşie.
M. 197 : incincraţie în groapft (fig. 7, 24) ; -0,81 m ; groara era umpluUt cu muW:i u·nuşă,
cărbuni şi puţine oase calcinate.
M. 198: incincraţie în groapă (fig. 7, 13); --O,?S m; groa1 a conţi1wa oase calcinaic
puţine şi mărunte, multă cenuşă şi cărbuni.

M. 199 : incineraţie în groapă (fig. 7, 23) : -0,82 m ; în groa1 ;! se aflau puţine oase calcinate,

cenuşă şi cărbuni.

M. 200 : incineraţie în urnă (fig. 8, 3) ; -0,90 m ; ca nrn{t s-a folosit un \'as lucrat cu
mîna din pasU't grosolană, cu semne de ardere se--unclar:J., cftruia îi lip;,-a rartca superioară (fig.
27, 55, 56) ; oasele calcinate, puţine şi cur{tţaie de cenuş:i, se aflau numai în urnă.
M. 201 : incincraţie în groap{t (fi~. 7, 26); --1,10 111; fragmente din par!l'a inferioar{t a
unui vas lucrat la roat;"t din past~t căr:Imizil' erau aruncafl' in zona dl' nord-Hst a gropii (fig. 27,
40); în groapft se mai găseau rutin~t ccnu~;t, cărbuni şi cîtt',·a oasl' calr·inatc; mormîntul 201 a
fost suprapus de groapa mormînlului 202.
M. 202: incincraţil' în groap{t (fi:~- 7, 26); -0,95 lll: gro<~p.tlonţinca citc,·a oase ctkinatl'·
multă ccnuşrt şi un fragml'nt dintr-o amfor{t din past{t c:u·:unizir' de ti;)ul urcioarelor · mormîntul
202 suprapune mormîntul de inciw:raţic 201.
M. 203 : iucineraţie în urn;'t cu capac (fig. 18, 8) ; -0,78 m ; groapa n-a rutut fi surprinsft ;
ca urnă s-a folosit o amforă bitronconică de tipul urcioarelor, de culoare cftrrunizic, căreia îi lipsea partea superioară împreun~t cu toarta (fig. 27, 71); un fragment dintr-un vas lucrat la roatft
din pastă cenuşie stătea deasupra urnei drept capac; oase calcinatc, puţine şi curăţate de cenuşft,
se aflau numai în urnă.
M. 204 : incincraţie în urnă (fig. 18, 18); -0,81 m; urna era reprezentaU de un \'as
lucrat la roată din pastă cenuşie, cftruia îi lipsea marginea (fig. 27, 61); oasele cakinail', foarte
puţine şi curăţate de cenuşă, se găseau numai în urnft.
M. 205: înhumaţie (fig. 17, 17); --0,84 m; oril'niarc NNV 6 300"/no (cap) --SS\' 3 100°/nn
(picioare) ; groapa nn a fost dl'limilală ; schdelul, aparţinînd tlltui copil, l'ra distrus aproape în
întregime ; s-au păstrat resturi putrczitc uin oasele craniului şi ale lil>iilor; la git se afla un colier
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alci'ituit din mărgele mici sferoidale de sticlă, din care una roşie (fig. 27, 70) ; toate celelalte măr
gele au fost complet sfărîmate, neputîndu-se preciza nici culoarea lor.
M. 206 : incineraţie în groapă (fig. 8, 19) ; -0,80 m ; groapa conţinea puţine oase calcinate, cenuşă şi cărbuni, un fragment de sîrmă de fier, rectangulară în secţiune, provenind probabil
de la un torques sau brăţară (fig. 28, 16) şi resturi topite, deformate şi sfărîmate de la mai multe
mărgele mici sferoidale de sticlă: una roşie, una verde (fig. 28, 12), şase transparente (fig. 28, 13)
si altei~ mov.
'
M. 207 : incineraţie în urnă (fig. 8, 29) ; -·0,74 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cărămizie, căruia îi lipsea partea superioari"'t (fig. 29, 28) ; oase calcinate, în numrtr
redus şi curăţate de cenuşrt, se aflau atît în urnrt, cît şi în groapă; mormîntul 207 suprapunea
parţial groapa mormîntului 208.
M. 208 : incincraţie în urnă (fig. 8, 29) ; --0,82 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roat{t din pastă cenuşie, avînd pete cenuşii şi ncgricioase de la arc!cna sccundari"'t; un fn1~1nent
din margine lipsea, iar pe corpul vasului s-au semnalat mai multe lovituri cu un obiect ascuţit
(fig. 28, 38) ; cîteva oase calcinate, curăţate de cenuşă, se găseau numai în urn{t ; mormîntul 208
a fost suprapus parţial de groapa mormîntului 207.
M. 201 : incineraţie în urnă (fig. 8, 24) ; -0,80 m ; ca urnft s-a folosit un \·as mare lucrat
cu mîna din pastă grosolană, decorat cu brîu în relief pe umăr, căruia îi lipsea marginea ; în urnă
se aflau doar cîteva oase calcinate mărunte, curfttate de cenusii ; alte oase curătatc de cenusft
se aflau în groapă.
'
'
'
'
M. 210 : incincraţie în urni"'t (fig. 8, 21) ; -0,87 m : ca urnă s-a folosit un \"as lucrat la
roatft din pastrt cenuşie, druia îi lipsea marginea (fig. 28, 28) : în interiorul urnei se aflau cîteva
oase calcinatc şi trei fragmente de la două vase lucrate la roaUt din pastă cenuşie (fig. 28, 26, 27),
din care unul cu semne rle ardere secundară (fig. 28, 27).
M. 211 : incineraţie în groapă (fig. 8, 16) ; -0,82 m ; groapa conţinea puţine oase calciuale, multă ccnuşrt, cărbuni, o măsea de vită comută mare şi cîteva fragmente din vase lucrate
la roat{t, unul de culoare roşie, iar celelalte cenuşii.
M. 212 : înhumaţie (fig. 16, 26) ; -0,81 m ; orientare N (cap) -S (picioare) ; la adîncimea
de 0,40 m, în groapa mormîntului au început să apară foarte mulţi cărbuni de lemn, la început
cu fibrcle de-a lungul şi de-a latul, apoi numai de-a lungul mormîntului; la adîncimea de 0,80 m,
împreună cu cîţiva dinţi de copil, s-au descoperit următoarele obiecte ; o monedă de bronz perforată din vremea împăratului roman Domitianus (anii 81 -96 e.n.) (fig. 28, 15p, un ac de bronz
(fig. 28, 11) şi o aplică de argint (fig. 28, 14).
M. 213 : incineraţie în urnă (fig. 8, 32) ; --0,88 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, căruia îi lipsea cea mai mare parte din margine (fig. 28, 31); în interiorul
urnei se aflau resturi de la două castroane lucrate la roată, din care unul cenuşiu deschis (fig. 28,
30), iar celălalt cenuşiu-cafeniu, cu angobă negricioasrt pe ambele feţe (fig. 28, 29) ; oasele calcinate
erau puţine, curăţate de cenuşă şi se grtseau numai în urnă ; iar cîteva fragmente şi în groapft.
M. 214 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,80 m : ca urnă s-a folosit un fragment dintr-un
fund de vas lucrat la roată din pastă cenu~ie (fig. 27, 44), în interiorul căruia se aflau doar cîteva
oase calcinatc mărunte, curăţate de cenuşft ; peste oase se găsea o parte din fundul unui alt \'as
lucrat la roată, din pastft cărămizie (fig. 27, 45).
M. 215 : incincraţie în groapă (fig. 10, 16); -0,47 m; groapa era umplută cu multă
cenuşi"t, oase calcinate şi cîteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig.
27, 43).
M. 216 : incineraţie în urnă (fig. 8, 13); -0,45 m; ca urnft s-a folosit un fragment dintr-un fund de vas lucrat cu mîna (fig. 27, 42) ; în urnă se găseau puţine oase calcinate, iar în groapă.
cîteva oase calcinate mi"trunte, cenuşă şi o mftrgid prismatică. cu baza hexagonală de sticlă roşie,
trecutrt prin foc şi parţial dcform<~ttă (fig.- 27, 41).
M. 217 : incineraţie în urnă (fig. 8, 6); -0,38 m; ca urnă s~a folosit o parte dintr-un
castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 28, 22), în care se gr1seau doar cîteva oase calcinate
curăţat!· dt· n·nu~;J. ~alte oase' calcinatc, tot făr{l ccnu~i"t, se aflau în groapft; în apropierea mormîn~
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tului, într-o galerie de anim;::.l, s-a grtsit o m;trgidt d·· s•i·rt roşie, topită Je foc (fig. 28, 21); apartenenţa acestei piese la mormîntul 217 este îndoielnică.
M. 218 : incineraţie în gr<'apă (fig. 8, 25) ; -0,36 m; în groapă au fost aruncate cîteva
oase calcinate currtţate de cenuşrt, fragmente dintr-un castron lucrat la roată din pastft CL'nuşie
(fig. 28, 19), precum şi resturi dintr-un alt vas lucrat la roatrt din pastă cenuşie-cafenie, cu angobft
negricioasit.
M. 219 : incineraţie în groapit (fig. 8, 17); ---0,50 m; în interiorul gropii se gitseau cîteva
oase calcinate, ame5tecate cu cenuşă şi cărbuni, un fragment dintr-un cerce! de argint lucrat în
tehnica filigranului (fig. 27, 39), precum şi resturi topite de la mai multe mi"'trgele de sticlă, distruse
în cea mai mare parte: doui"'t roşii mate (fig. 27, 38), una albă şi una bleu.
M. 220 : incineraţie în urnă (fig. 8, 15) ; --0,60 m ; ca urnă s-a folosit un \·as lucrat la
roatrt din pastă cenuşie, din care lipsea partea superioară aproape în întregime (fig. 29, 20) ; în
interiorul ci se g{tseau el ten oase cakinate, cenuşă şi 3 -4 mărgele de sticlrt roşie, to~ite (fig. 29,
21) ; în groapă se găseau de asfmenea oase calcinatl', muW't cenuşă, ci"'trbuni şi două mărgele de
sticlă roşie topite (fig. 29, 22).
M. 221 : incineraţie în groapă (fig. 8, 8) ; -0,52 m ; în interiorul gropii se aflau cîten
oase calcinate mărunte, curăţate de cenuşă şi cărbuni, precum şi fragn:cntc dintr-un castron
lucrat la roată din pastă cenuşie-cafenie (fig. 28, 20).
M. 222: incineraţic în urnă cu capac; -0,70 m ; l;mitde gropii n-au fost precizate;
ca urnit s-a folosit un ,·as lucrat la roată din pastă cenuşie, sfrtrîL at în întregime ; drept capac
a sen·it un alt vas lucrat la roată, din pastă cărămizie, sfărîmat şi el în totalitate; oasele calcinate,
puţine şi curăţate de cenuşă, se aflau numai în urnrt.
·
M. 223 : incincraţie în groapă (fig. 8, 34); -0,42 m ; groapt cuprindea puţine oase calcinate, curăţate de cenuşă şi cărbuni, fragmente dintr-un vas lucrat la roatft din pastă cenuşie,
cu pete cafcnii de la arderPa secundarrt (fig. 28, 37) ~i mai multe mărgele de stid{t (fig. 28, 32 -36),
trecute prin foc şi în cea rrai mare parte deformate: patru roşii mate, din care una cilindrici"'t
(fig. 28, 34) şi alta prisrn2tică (fig. 2R, 3."i), una albă (fig. 2R, 36) şi alta mov (fig. 28, 32).
M. 224 : incineraţic în groapă (fig. 8, 14) ; -0,58 m ; în gro:l1l{t s-au găsit puţine oase
calcinate curăţate de cenuşă, cîteva fragmente dintr-un ns lucra' la roată din past{t c~nuşie
(fig. 28, 9), un pandantiv de fier în formă de căldăruşă (fig. 28, 1) şi zece m:'ngele de sticlă, trecute
prin foc şi în mare parte deformate: una sferoidală blen (fig. 28, 3), una albă mată (fig. 28, 6),
una cilindrică roşie mată (fig. 28, 8), una tral)sparent{t complet sfărîmatft şi şase roşii deformate
(fig. 28, 2, 4, 5, 7, 10).
M. 225 : incineraţic în urnă (fig. 8, 23) ; -0,66 m; ca urn{t s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană de culoare cftrămizic, din care lipsea o mare parte (fig. 28, 39) ; în urnă
se aflau cîteva oase calcinate, iar în groapă alte oase calcinate şi mult{t cenuşă.
M. 226 : incineraţie în groaprt (fig. 8, 28) ; -0,60 m ; în groapă se aflau relativ multe
oase calcinatc, curftţate de cenuşă şi o mărgică de sticlă roşie maU't, ddormaUt de foc (fig. 28, 17).
1\f. 227: incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 17); -0,75 m; ca urnit s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă renu~ie, căruia îi lipseau budţi din partea superioarft (fig. 29, 37) ; în
urnă se aflau cîtcn oase calcina te, curăţate de ccnuşft şi dtrlmni, dourt fragmente din marginea
unui castron lucrat la roată Jin pastft cenuşie (fig. 29, 36) şi un fragmt·nt dintr-un alt vas lucrat
la roatrt din pastft cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară (fig. 29, 35).
M. 228 : incineraţie în urn''t (fig. 8, 26); -0,78 m; urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, druia îi lipsea partea sup~rioară (fig. 29, 33) ; în cuprinsul ei se
găseau puţine oase calcinate, curăţate de cenuşă; alte oase calcinate, amestecate cu cenuşft şi
cărbuni, se aflau în groa pit.
.M. 22~: incineraţie în groapi"'t (fig. ~. 9); --0,60 m ; în interiorul gropii se aflau cîteva oase
calcina te şi m ulti"'t cen uş{t.
M. 230 : im·ineraţie în urnft (fig. X, 5) ; -0,60 111 ; ca urnă s-a folosit o parte dintr-un vas
lucrat la roată din pastă ccnnşie (fig. 2R, 25), peste care se afla o mică grămacL\ de oase calcinatc,
iar între ('il- 1111 fragnu·nt din marginl'a unwi; lîngii urnfl s-a•.1 găsit o nti"'trgiri't dt· sticlă roşie mată,
prismatică cu baza lJcxagonală (fig. 2R, 2.~) şi una de sticl;l albii mală, trecutft prin foc (fig. 28, 24).
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M. 231 : înhumaţie ; -0,72 m ; limitele grorii n-au putut fi stabilite ; scheletul era dispărut complet; inventarul mormîntului cuprindea numai o mărgicii prismatică cu ba·~a hexagonală de sticlă roşie (fig. 28, 18).
M. 232 : înhumaţie; -0,74 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au
păstrat foarte puţine resturi putrezite din craniul unui copil ; ca inventar s-a găsit o mărgică
prismatică

cu baza hexagonalrt de sticlă roşie (fig. 29, 34).
M. 233 : incineraţie în groapă (fig. 8, 11) ; -0,52 m ; în groapă se aflau cîteva oase calcinate, fără cenuşă, fragmente dintr-un castron (fig. 29, 30) şi de la un alt vas (fig. 29, 31), ambele
lucrate la roată din rastă cenuşie, precum şi o mftrgicrt de sticlft bleu, topită (fig. 29, 1).
M. 234 : incineraţie în groapă (fig. 8, 27); -0,60 m :groapa conţin'~a cîteva oase calcin'lte
curăţate de cenuşă, trei fragmente dintr-o fructieră lucraG la ro'tU <1in pastă cenuşie (fig. 29, 24),
un fragment dintr-o toartă de amforă cu gîtul strîmt din pastrt g;'tlhuie (fi~~- 29, 23), un fragmE'n' din
peretele unei oale lucrată la roată din pastă cenuşie, cu un mic hrîu în relief pe umăr, precum şi
patru mărgele de sticlă roşie mată, din care una prismatid cu baza hexagonal{t (fig. 29, 25), iar
celelalte deformate de foc (fig. 29, 26, 27).
M. 235 : incineraţie în groapă (fig. 8, 22) ; -0,56 m :groapa conţinea cîten oase calcinate
curăţate de cenuşă, un fragment dintr-o toartă de amfori"'t elin pastă gălbuie (fig. 29, 17), precum
şi alte două fragmente din vase lucrate la roată, şi anume· o margine de oali"'t cenuşie (fig. 29, 19)
şi un fragment de capac din pastă roşie (fig. 29, 18).
M. 236 : înhumaţie; -0,70 m; limitele gropii n-au putut fi precizate; scheletul era
dispărut complet; din inventarul mormîntului s-au găsit mai mulk mărgele. din care patru de
sticlă roşie matrt, una rilindrică (fig. 29, 7) şi trei prismatice cu haza hc·\agonal{t (fig. 29, 5, 6, 8) ;
alte mărgele din colier au fost distruse complet.
M. 237 : incineraţie în groapă (fig. 8, 4) : -0,54 m : în groap;\ se aflau cîteYa oase calcinate curăţate de cenuşă şi două fragmente dintr-o oalft (fig. 29, 16) şi respectiv castron (fig. 29,
15), ambel.e vase lucrate la roată din pastă cenuşie.
M. 238 : incineraţie în groapă (fig. 8, 2) ; -0,50 m ; în groaiJft s-au găsit cite\ a oase
calcinate curăţate de cenuşă, precum şi fragmente dintr-un fund de vas lucrat cu mîna din pastă
grosolană (fig. 29, 4).
M. 239 : incineraţie în groapă (fig. 8, 10) ; -0.66 m; conţinutul gropii era ah·{ttuit din
cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 240 : incineraţie în groapA (fig. 8, 20) ; -0,70 m : în groapă s-au găsit cîtrYa oase
calcinate, amestecate cu cenuşă, mai multe fragmente din \·ase lucrate la roată, din care unele
provin de la o oală (fig. 29, 12) şi un castron (fig. 29, 13) de culoare cenuşie, iar alt.ul de la un capac
roşu (fig. 29, 10) ; tot în groapă s-au mai găsit două mărgele de sticlă roşie mată, una topită (fig. 29,
9), iar alta, iniţial probabil de formă cilindrică, deformată parţial (fig. 29, Il).
M. 241 : incineraţie în groapă (fig. 8, 23) ; -0.68 m : în intcriord gropii s-au găsit doar
dtcYa oase calcinate curăţate de cenuşft.
M. 242 : incineraţie în urnă (fig. 8, 30) ; -0,80 m ; ca urnrt s-a folosit un Yas lucrat la
ro a t:'t din pastă cărămizie, din care s-au găsit partea infcrioar[t şi un fragment din cea superioară ;
marginea vasului era lipsă (fig. 29, 29) ; în urnă se aflau cîteYa oase calcinate, fără cenuşă, iar în
groapă puţine oase calcinate şi muW't cenuşă.
M. 243 : incineraţie în groapă (fig. 8, 18); -0,70 m; în interiorul gropii se aflau numai
cîteYa oase calcinate amesteca te cu cenuşă.
M. 244: incineraţie în urnă (fig. 8, l); -0,70 m; ca urnă s-a folosit un Yas lucrat la
roată din pastă cenuşie, cu semne de ardere secundară, căruia îi lipsea :r:artea superioară (fig. 29,
32) ; cîteva bucăţi din urn[t erau rupte şi dtzute în interior, peste cele cîteva oase calcinate curăţate
de cenuşă ; puţine oase calcinate ~ aflau-şi în groapă.
M. 245 : incineraţie în groapă (fig. 9, 17) ; -0,70 m ; groapa conţinea cîteYa oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 246 : inrineraţie în groapă (fig. S, 7); ---0.60 111 :în groap[t s-au găsit cîteva oase calrinatc amcsll'catc cu n·nuşrt, precum şi un fragnwnt mic dintr-un ,·as lucrat la roată din pasL"t
c:cnUŞie,
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M. 247 : incineraţic în groapft (fig. 9, 3) ; -0,57 m ; groapa conţinea cît<·,·a oase calcinate
de cenuşrt, precum şi o mărgică prismatidt de sticlă roşie mată trecută prin foc (fig. 30, 31).
M. 248 : incineraţie în urnă; --0,63 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnft
s-a folosit jumătatea inferioară a unui vas lucrat la roatrt din pastă cenuşie (fig. 30, 48), din pereţii
căruia unele bucăţi erau rupte şi căzute peste cele cîteva oase calcinate curăţate de ceruşrt.
M. 249 : incineraţie în urnă (fig. 9, 5); -0,58 m; urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas (cană '!) lucrat la roată din pastft cenuşie (fig. 30, 38) ; oasele calcinatc, puţine
la număr şi curăţate de cenuşă, se aflau atît în urnft, cît şi în groapă.
M. 250 : înhumaţie; -0,74 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul a dispărut
prin putrezire completă; din tot complexul s-a păstrat numai piatra pusă ca semn de mormînt.
M. 251 : incineraţic în urnă (fig. 9, 22) ; -0,70 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roatft din pastă cenuşie, avînd lipsă un mic fragment din. margine (fig. 30, 45); urna era umplutrt
pe jumătate cu oase calcinate cudţate de cc·nuşă; în groapft se gftseau cîteva oase calcinate cură
ţate de cenuşă şi un fragment dintr-un vas lucrat la roatrt din pastă roşie, căruia nu i se poate
preciza forma.
M. 252 : incineraţie în urnă (fig. 9, 20) ; -0,67 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană (fig. 30, 29, 30); în urnă se aflau cîteva oase calcinate mărunte, curăţate
de cenmft.
M. 253 : incineraţic în urn{t (fig. 9, 20) ; -·0,67 m ; ca urnft s-a folosit un ,·as lucrat cu
mîna din pastrt gro~ola-n:'t, cu urme de ardere sectmdarft (fig. 30, 47), în care se aflau cîteva oase
calc in a te curft ta te de cenusă.
l'rnde. mormintclo~ 252 şi 253 se găsea'! foarte aproapL' una de alta, distanţa dintre bazele
lor fiind de numai 0,20 m ; cele douft urne par să fi fost puse în aceeaşi groapft, nu numai pentru
faptul d solul de umplutură era acelaşi în zona ambelor morminte, ci şi pentru motivul că ambele
urne a\·cau aceeaşi poziţie înclinată spre sud-vest.
M. 254 : înhumaţie; -0,76 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era dispărut
in intre~ime ; s-au păstrat numai două lespezi de piatră puse ca semn de mormînt.
M. 255 : incineraţie în groapă (fig. 9, 2) ; -0,75 m ; în groapă s-au g[tsit cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, două fragmente din marginea unui vas lucrat la roată din pastă cărrt
mizie (fig. 30, 34), un fragment din fundul unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 30, 21),
precum şi un fragment de toartă de amforă din pasUt dtrftmizie (fig. 30, 35).
M. 256 : înhumaţie; -0,85 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
păstrat doar cîteva resturi putrezite din craniu.
M. 257 : înhumaţie; -0,77 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era dispărut
in întregime ; s-au păstrat doar dou[t lespezi mici de piatră puse ca semn ele mormînt.
M. 258 : incineraţie în groapă (fig. 9, 26) ; -0,77 m; groapa conţinea doar cîteva oase
calcinatc amestecate cu multrt cenuşă şi dourt fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 30, 14).
M. 25) : incineraţie în urnă (fig. 9, 23) ; -0,66 m ; ca urni"'t s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastrt cenuşie, din care lipsea o mică porţiune din margine (fig. 30, 42) ; în interiorul
ci se aflau cîte,·a oase calcinate curăţate de cenuşă şi un fragment dintr-un fund de castron (?)
lucrat la roati't din past[t cenuşie (fig. 30, 41); oase calcinate amestecate cu multă cenuşă se găseau
şi în groapft, unde s-a mai descoperit şi un fragment din marginea unui castron lucrat la roată
din pastft roşie, precum şi un ac de cusut de fier (fig. 30, 40) .
M. 260 : incineraţie în urnă (fig. 9, 21); -0,72 m; ca urnă s-a folosit o bucată din partea
inferioarft a unui vas lucrat la roată din pastrt de culoare cafenie în secţiune şi neagră la exterior
(fig. 29, 14) ; oasele calcinatc, puţine la număr, se ~[tseau atît în urnft, cit şi în groapă, unde erau
amestecate ~i cu cenuşft.
·•
M. 261 : incincraţiL' în groap{t (fig. 9, 9) ; -0,69 m; groapa conţinea drlJUni, cîteva oase
calcinatc curftţatc de cenu~:i şi un fragment din marginea unei frurticre lucrată la roată din pastă
roşie (fig. 30, 43).
l\1. 262 : iuciunatil' in groap;·, (fig. 9, ~); --0,52 111; groapa conţinea doar cîteva oase
calcina te rur:i ţa te de rct~uşft.
curăţate
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M. 263 : incineraţie în urnă (fig. 9, 28); -0,71 m; în groapa de formrt ovală se găsea un
vas lucrat la roatrt din pastă finrt foarte densi"t, de culoare cenuşie cu angobă brun-negricioasă,
decorată cu două linii lustruite în val, dintre care aceea de sus realizată pe fond mat ; între cele
dourt linii în val se afla o bandă de uşoare caneluri verticale scurte (fig. 30, 44) ; cîte,·a huci"tţi din
urnă erau rupte şi dzute în interior peste oasele calcinate, în numrtr foarte redus; puţine oase
calcinate, amestecate cu multă cenuşi"t, se aflau şi în groapă.
M. 264 : înhumaţie (fig. 9, 25) ; -0,60 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet
s-au păstrat numai resturi putrezite din craniu, sub care se aflau mai mulţi cărbuni de lemn;
între aceleaşi resturi ele oase s-a găsit şi un fragment dintr-un ac de cusut ( ) de fier (fig. 30, 46);
mormîntul 264 era suprapus de mormîntul de incineraţic în groapă 265.
·
M. 265 : incineraţie în groapă (fig. 9, 25) ; -0,55 m ; groapa conţinea cîte,·a oase calcinate
curăţate de cenuşă; mormîntul 265 suprapnnea mormîntul de înhumaţie 264.
M. 266 : incineraţie în urnă (fig. 9, 12); --0,70 m; ca urn{t s-a folosit partea inferioar{t
a unui vas lucrat la roată din pasti"t roşie; în. urnrt, în poziţia cu gura în sus, se afla o parte dintr-un
castron (:) lucrat la roată din. pastă fină cenuşie (fig. 30, 37) ; deasupra urnei şi a castron.ului
se găsea piciorul unei fructiere lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 30, 36) ; oasele calcinate,
foarte puţine şi curăţate de cenuşă, se găseau numai în urnă ; cîţiva crtrbun.i se aflau în urnă şi
în groap{t.
M. 267 : incineraţie în groapă (fig. 9, 14) ; -0,68 m; groapa conţinea cărbuni, puţine
oase calcinate, amestecate cu cenuşă, cîteva fragmente din două vase lucrate la roată din pastă
cenuşie (fig. 30, 32, 33), precum şi fragmente dintr-o mărgică sferoidalrt de calcedoniu (fig. 30, 1)
şi două mărgele de sticlă albă mată, una cilinclrică (fig. 30, 2) şi alta prismatică (fig. 30, 3).
M. 268: incineraţie în groapă (fig. 9, 24); -0,58 m; în groap{t se aflau oase calcinate,
cenuşă, mulţi cărbuni de lemn de esenţă tarc şi 12 mărgele de sticlă roşie mată, dintre care unele
pri~matice cu baza hexagonală (fig. 30, 4, 11, 12, 22), iar altele deformate (fig. 30, 5 -10).
M. 269 : incineraţie în urnă (fig. 9, 13); -0,64 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna, din care s-au recuperat doar trei fragmente de la partea superioară, decorată cu un brîu în
relief (fig. 30, 19) ; în urnrt se aflau cîteva oase calcinatc, un fragment dintr-o toartă de amforă
din pastă gălbuie (fig. 30, 27) şi trei m{trgelc de sticlă trecute prin foc şi parţial deformate, de formă
prismatică cu baza hexagonală, de culoare albă (fig. 30, 25) şi roşie (fig. 30, 20, 23); în groapă se
găseau cîteva oase calcinate, multrt cenuşă şi două m{trgele de sticlrt roşie, trecute prin foc, din
care una cilindrică (fig. 30, 24) şi alta prismatică (fig. 30, 26).
M. 270 : incineraţie în groapă.(fig. 9, 16); -0,60 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate
amestecate cu cenuşă, precum şi două mărgele de sticli't trecute prin foc şi puţin deformate, una
cilindrică roşie mat{t (fig. 29, 2), iar alta prismatic{t cu baza hcxagonal{t, de culoare turcoaz (fig.
29, 3).
M. 271 : înhumaţie; -0 60 m; limitPk gropii n-au fost precizate, iar din srhelPt nu s-a
prtstrat nimic; din inventarul mormîntului s-au recuperat m{trgele de: sticlrt alhrt mati't sfi'trîmatl',
între rare şi una cilindrică (fig. 30, 13).
M. 272: înhumaţie (fig. 17, 8); -0,75 m; orientare X (c;ap) -S (picioare) (?);limitele
gropii n-au fost precizate, iar din schelet s-au păstrat doar cîţiva dinţi; deasupra scheletului se
aflau resturi de blăni de lemn, cu fibrele orientate N --S, aşadar de-a lungul schcletului, care arseseră în mormînt ; în regiunea gîtului se aflau trei mărgele de stidrt, din care una plată roşie
mată (fig. 31, 2), una cilindrică alM matrt (fig. 31, 5) şi una prismatidt albă matrt (fig. 31, 4).
M. 273 : incineraţie în urnă; -0,50 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pasU grosolană (fig. 30, 1R) ; în care se
aflau cîteva oase curătate.
M. 274 : incine;aţie în groapă (fig. 9, 27); -0,60 m; în groapă se aflau oase calcinate,
cenuşă şi cîteva fragmente dintr-up vas lucrat cu mîna din pastă grosolanţt.
M. 275 : inrineraţie în urnă cu capac (fig. 9, 18); -0,60 m; ca urn[t s-a folosit un vas
lucrat la roati"t elin pastă cenuşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 31, 17), în care se aflau
puţine oase calcinatc cur{tţate de cenuşă; deasupra urnei se găsea un castron lucrat la roatrt din
past{t cf'nuşie, aşezat cu gura în jos, spart din wchime, din care lipsea partPa infc-rioarrt (fig. 31,
16) · cîteva oase cakina te curi"t tate de cenusrt se l!ăsea u si în !.'TOaj)ă.
'
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M. 276 : incincraţie în groaptt (fig. 9, 1) ; -0,62 m ; groapa conţinea doar cîteva oase
calcinate amestecate cu cenm:ă.
M. 277 : incineraţie îr~ urntt (fig. 9, 1O) ; --0,60 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolanft (fig. 32, 31); în urnă se aflau cîte\·a oase calcinate
curăţate de cenuşă, două fr2.gmmte din partea superioară a aceluiaşi vas (fig. 32, 17, 18), un fragment dintr-o fructicră lucrată la roatrt din pastă cftrămizic (fig. 32, 19), precum şi un fragment
dintr-o toartft de amforă din pastă drtunizie (fig. 32, 1); în groapft se găseau cîte,·a oase calcinate
şi cenuşii.

M. 278 : incineraţic în groapă (fig. 9, 19) ; ---0,56 m ; groapa conţinea puţine oase calcicurăţate de cc•nuşă, precum şi o bucată dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană.
l\1. 27~ : incineraţie în urnă (fig. 9, 7) ; -0,77 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, cu resturi de angobă negricioasă la exterior, căruia îi lipsea o parte din
margine (fig. 31, 12); în interiorul ci se aflau cîteva oase calcinatecurăţatedeccnuşft, ungratoar de
silex (fig. 31, 10) şi partea superioară a unui castron lucrat la roată din pastă roşie (fig. 31, 11);
alte oase calcinate, împrl'uhă cu cenuşă şi un fragment din fundul unui castron lucrat la roată
din pastă cafenie-cărămizie (fig. 31, 15), se aflau în groapă.
M. 280 : incineraţie în groapă (fig. 9, 11); -0,70 m; în groapă se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, un fragment din fundul unui castron lucrat la roată din pastă cenuşie
(fig. 30, 16), două fragmente din marginea a două vase lucrate la roată din pastă cenuşie (fig. 30,
17, 28), precum şi un fragment dintr-o amforă cu gîtul strîmt din pastă gălbuie.
M. 281 : incineraţie în urn~t cu capac (fig. 9, 4) ; -0,65 m; ca urnă s-a folosit partea
inferioar:i a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, decorat cu brîie alveolare verticale duble
(fig. 31, 8) ; drept capac a servit un fragment dintr-un fund de vas mare lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 31, 7) ; oasele calcinatc, puţine la număr şi curăţate de cenuşft, se găseau atît în urnă,
cît şi în groapă.
M. 282 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 9, 6) ; -0,80 m; urna era reprl'zentată de un
vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, a vînd lipsă o parte din margine (fig. 31, 22) ; în urnă,
la partea ei superioară şi nu imediat deasupra oaselor calcinate, aflate în număr foarte redus pc
fundul vasului, se afla un fragment din marginea unei fructiere lucrată la roată din pastă roşie
nate,

(fig. 31, 21).
M. 283 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 9, 15) ; -0,55 m ; ca urnft s-a folosit partea
inferioarft a unui vas lucrat la roatft din pastft cenuşie (fig. 3 1, 26), în care se aflau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşă ; drept capac a fost utilizată o fructierft lucrată la roată din pastft
cenuşie, din care lipseşte piciorul şi o parte din cupă (fig. 31, 25), precum şi o bucată dintr-o a doua
fructierft, de culoare roşie (fig. 31, 23) ; în groapft se găseau oase calcinate şi cenuşft ; lîngă urnrt,
spre est, se găseau o fibulft ele bronz (fig. 31, 24) şi resturi de mftrgele de sticlft, distruse complet
în foc .
.M. 284 : incincraţie în groapft (fig. 10, 6) ; -0,50 m; groapa conţinea doar cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşft, aşezate într-o grămacl:i mică, precum şi un fragment dintr-o căniţă
lucratft la roată din pastft roşie (fig. 30, 15).
M. 285 : incineraţie în urnft cu capac; -0,60 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roatft
din pastrt ccnu~ie-cafcnie, distrus în cea mai mare parte (fig. 31, 20) ; fragmente dintr-un castron
lucrat la roată elin pastft cenuşie, folosit probabil drept capac, se aflau în interiorul urnei şi alături
de ea ; unele budţi din castron lipseau (fig. 31, 18) ; deasupra oaselor, în urnft, se găseau două
bucăţi dintr-un fund de \aS mare lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 31, 19).
M. 286 : incineraţic în groapft (fig. 10, 7) ; -0,57 m ; cîteva oase calcinate amt>stecate
cu cenuşii, împreunft cu un fragment dintr-un obil'ct de hronz (fig. 30, 39), erau împrăştiate pe
tot cuprinsul gropii.
•
.M. 287 : incineraţie în urnă (fig. lo, 20) ; -0,90 m ; urna era reprezentaU de un \'as
lucrat la roată din pastă cafenie-drămizie, căruia îi lipsea aproape toatft marginea (fig. 31, 9) ;
în urn:i se gi'!.scau cîteva oase calcinatc; alte oase calcinate, dar amestecate cu cenuşft, erau împrăş
tiate prin toaU groa1>a.
M. 283 : incineraţie în groapft (fig. 10, 29) ; --0,60 m; groapa conţinea oase calcinate
puţine. amestecat!' cu cenu~ft.
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M. 28:) : înhumaţie: -0,60 m: limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era putrezit complet şi dispiirut: s-au păstrat doar cîteva pietre cu care a fost amenajată groapa: dintre
acestea, una mai mare (28 cm lungime), aşezată pe cant pc latura de est a gropii, era înclinată
de la est spre vest; la 0,25 m spre nord ele piatra amintitii se aflau alte dourt pietre mai mici.
M. 290 : incineraţie în urnii (fig. 1O, 18) ; -0,66 m : ca urnft s-a folosit fundul unui ,·as
lucrat cu mîna din pastrt grosolană, complet sfi'trîmat, în care se aflau puţine oase calcinate, mă
runte, curăţate de ccnuşi"'t ; alte cîteva oase calcinate curftţate de cenuşă se gi"'tseau în groapft,
împrcunft cu fragnwnte dintr-un castron lucrat la roaU't din pastft crtrămizic (fig. 31, 13), un fund
dintr-un alt castron de culoare cenuşie (fig. 31, 6) şi un fragment dintr-un capac lucrat în accf'aşi
tehnicft (fig. 31, 3).
M. 291 : înhumaţie; --0,88 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au păstrat
numai cîteva resturi putrezitc din craniu.
M. 292 : incineraţie în groapft (fig. 10, 31); -0,53 m; oasele calcinate, amC'stccate cu
cenuşă, erau împrăştiate prin toată groapa.
M. 293 : incineraţie în urnă (fig. 10, 26) ; -0,76 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, căruia îi lipsea un mic fragment din margine (fig. 31, 1) :oasele calcinate,
puţine şi curăţate de cenuşă, se aflau numai în urnă.
M. 294 : incincraţif' în groapă (fig. 10, 4) : -0,60 m : groapa cuprindea puţine oase calcinate, curăţate de cenuşft.
M. 295 : incineraţie în groapă (fig. 10, 32); -0,62 m: puţine oase calcinate, amestecate
cu multă cenuşă şi trei fragmente mici de vase lucrate la roatft din pastă cenuşie, erau împrăştiate
pe tot cuprinsul gropii.
M. 296 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 10, 8) : -0,74 m; ca urnă s-a folosit un ,·as
lucrat la roată din pastrt cenuşie (fig. 32, 48) :deasupra, în poziţia cu gura în jos, se afla un castron
lucrat la roati"'t din pastrt cenuşie (fig. 32, 39) : capacul închidea foarte bine gura urnei, întrucît
în ea nu a putut pfttrunde pămînt din exterior, rămînind goalft în partea superi·Jară:
în urnft erau foate multe oase calcinate, curăţate de cenuşă şi cftrbuni ; inventarul mormîntului,
aflat numai În urnă, era foarte bogat şi cuprindea o fibulft de argint cu axul resortului de fier
(fig. 32, 43), doi cercei de argint lucraţi în tehnica filigranului (fig. 32, 47, 50) şi 12 mărgele de coral
(fig. 32, 32-37, 40 -42, 44 -46)·'.
M. 297 : incincraţie în urnft (fig. 10, 21) ; -0,58 m : ca urnft s-a folosit o canii lucrată la
roată din pastă cenuşie, avînd un orificiu în zona superioar{t a gîtului (fereastra sufletului • ) (fig.
32, 38); oasele calcinate, puţine şi curftţate de cenuşă, se aflau atît în urnft, cît şi în groapă.
M. 298 : înhumaţie; -0,70 m: limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul nu s-a
păstrat; din mormînt s-a găsit dcar o lespede mare de piatră, lungă de 0,90 m şi lată de 0,35 m,
aşezată 1~e cant de la vest spre est, fiind şi uşor înclinaH't spre sud : lespeclca se afla prolJahil în
capi"'ttul de nord al unei gropi de mormînt orientată 1\ -~.
M. 299 : incineraţie în groapă (fig. 10, 5) ; --0,58 m; groapa conţinea cîlcva oase calcinatc
şi multrt cenuşi"'t .
M. 300 : incineraţie în urnft cu capac (fig. 10, 22);- 0,70 m; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la roatrt din pasUt cenuşie (fig. 33, 17), iar drept capac o cupă cu picior lucrată în aceeaşi
tehnică, din care lipsea însi"'t piciorul (fig. 33, 21 ), aşezatrt în poziţia cu gura în jos; oasele calcinate,
putine si curătate de cenusft, se găseau numai în urnă.
·
'
'M. 30i : incineraţi~ în groapr1 (fig. 10, 12) ; -0,50 m ; oasele calcinatc, puţine şi curăţate
de cenuşă şi drbuni, erau împr:'tştiate în toată groapa.
M. 302 : incineraţie în urnft (fig. 10, 27) ; -0,70 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, dtruia îi lipsea partea superioarft ; neîncftpînd toate în urnă, oasele
ca~cinate au fost puse şi în groapă •• unde c.rau amestecate cu cenuşă; oasele calcinatc lipseau spre
fundul gropii, ceea ce presupune că mai întîi a fost aşezatrt urna şi s-a umplut parţial groapa cu
pămînt şi cenuşi"'t şi ahia după aceea s-au aruncat n~~:tul oaselor în groap{t : întrl' oase, lîngi"'t urnă,
se afla un ac ele cusut de fier (fig. 32, 49).
~ I.
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M. 303 : înhumaţie; -0,75; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au păs
trat doar cîteva resturi putrezite din craniu, în zona cărora se aflau 24 mărgele: şapte mărgele
de sticlă prismatice cu baza hexagonală, una verde (fig. 32, 22) şi şase roşii ma te (fig. 32, 21,
24-27, 29) ; dourt mrngclc de chihlimhar (fig. 32, 23, 28); 14 mrtrgele mici sferoidale de sticlă
nrde (fig. 32, 3 -16) ; o mărgid cilindricrt de sticlrt roşie matrt (fig. 32, 2).
M. 304: incincraţie în g oapă (fig. 10, 24); -0,65 m; groapa conţinea puţine oase calcinatc, multrt cenusă si cărbuni.
M. 305 : indneraţie în urn{t (fig. 10, 9); --0,65 m; ca urn{t s-a folosit un vas lucrat cu
mîna uin pastă grosolană, <:rtruia îi lipsea o parte din margine (fig. 33, 29) ; în urnrt se aflau cîteva
oase calcinatc curitţate ue cenuşă; mormîntul 305 suprapunea mormîntul uc înhumaţie 323.
M. 306 : incineraţic în urnă cu capac (fig. 10, 23) ; -0,82 m; ca urnă s-a folosit un vas
la roată din pastă cenuşie, distrus în cea mai mare parte (fig. 33, 18), deasupra căruia se afla o
cupă cu picior lucratrt la roatrt din pastă roşie (fig. 33, 10), aşezată cu gura în jos; aliHuri de urnrt
şi deampra ei, ~n marginea de sud-i·e_;;t, se grtscau mai multe fragmente dintr-un vas lucrat cu
m'na din pastrt grosolană ; urna conţinea oase calcinatc curăţate de cenuşit, un torq1tt:s de fier
fragmentar (fig. 33, 9) şi fragmente din două mărgele de sticlă roşie matrt, prismaticc cu baza
hcxagonal[t (fig. 33, Il) ; în groapă se aflau cîteva oase calcinate şi multă cenuşrt.
1\1. 307 : incineraţie în urnă (fig. 10, 10) ; -0,59 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, decorat cu un brîu alvcolar şi cu semne de ardere secundară, căruia îi
lipsea aproape toată marginea (fig. 33, 1) ; cîteva bucăţi din urnă erau rupte şi căzute în interior,
peste oase calcinate curăţate de cenuşă ; în groapă se găseau cîteva oase calcinate, multă cenuşă
şi o mărgidt cilindrică de sticlă roşie (fig. 33, 8).
M. 308 : înhumaţie (fig. 16, 16) ; -0,67 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din
schelet s-au păstrat numai fragmente putrezitc din craniu, peste care z{tcea o lespede de piatrrt,
în poziţie oblică de la sud-est spre nord-vest.
M. 309 : incineraţie în urnă; -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate ; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastrt grosolană; cîteva budiţi din urnrt
erau rupte şi dzute în interior, peste cîteva oase calcinate currtţate uc cenuşrt.
M. 310 : incineraţie în urnft (fig. 10, 30) ; -0,80 m; urna era reprezentatrt uc un vas
lucrat la roată din pastrt cenuşie, druia îi lipsea o parte din margine (fig. 33, 14) ; oase calcinatc,
puţine şi curăţate de cenuşă, se aflau în urnă şi în groaprt; tot în urnă se găseau ~i fragmente dintr-un
castron lucrat la roatr1 din pastrt cenuşie (fig,. 33, 16); lîngrt urnă se afla şi o mărgică de sticlă
roşie mată, acformată de foc (fig. 33, 15).
M. 311 : incincraţie în groapă (fig. 10, 1); -0,59 m; groapa conţinea cîteva oase calcinatc,
multrt cenuşă, un fragment de ceaşcă tronconidt lucratrt cu mîna, arsrt secundar (fig. 33, 20), dourt
fragmente din marginea unei oale lucrat{\ cu mîna (fig. 33, 26), UOU{l fragmente uintr-o oat't
lucratrt la roatrt din pastă cenuşie (fig. 33, 19), dou{t fragmente dintr-un ac de cusut de fier (fig.
33, 28) şi cinci mrtrgcle prismatice de sticlrt roşie mată, trecute prin foc şi în parte deformate (fig.
33, 1Z, 13, 24, 25, 27).
M. 312 : incineraţie în urnă: -0,53 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnrt s-a
folosit un Yas lucrat cu mîna din pastrt grosolanrt, cu semne de ardere secundarrt spre hază, <:rtruia
îi lipsea aproape toată partea superioară (fig . ."B, 30) ; în urnrt se găseau cîtl'\'a oase calrinate
curi'ttatc de cenusă.
'
'
M. 313 : incincraţie în urnă (fig. 10, 17) ; -0,58 m; urna era rcprezentatrt de o bucat{t
mare dintr-un yas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 33, 23) ; în urnrt şi atituri ele ca se aflau cîteva
oase calcinatc curăţate de cenuşrt, o margine de castron (fig. 33, 22) şi un fragment dintr-un \·a~
mare, ambele lucrate la roată din pastă ccnuşi(·.
M. 314 : incineraţie în urnrt (fig. 1~ 25) ; ----0,62 m ; ca urnrt s-a folosit partea infcrioarrt
a unui \'as lucrat la roatrt din pastrt cenuşie (fig ..14, 22), în care se gftseau cît<·,·a oast• calcinate
curăţate de cenuşă.
M. 315 : incincraţic în groaprt (fig. 10, 2); -0,60 _m; groapa conţinea foarte puţine oa,·c
calcinate, currtţ'at'c de cenuşii, pre~um şi o mărgici't cilindrici"t de sticlă roşie mată, deformatii lk
foc (fig. 31, 14).
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M. 316: înhumaţie; -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era dispărut
în întregime ; s-a păstrat doar o piatrrt mare pusă ca semn de mormînt.
M. 317 : incineraţie în urnit cu capac (fig. 10, 3) ; -0,45 m; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la roatit din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară, din care s-a pus în
mormînt partea inferioară şi o bucatrt din cea superioară (fig. 34, 36) ; deasupra urnei se afla un
fragment de fructieră lucratrt la roată din pastă cenuşie (fig. 34, 35), aşezată în poziţia cu gura în
jos; oasele calcinate, mărunte, puţine şi curăţate de cenuşă, erau depuse numai în urnă.
M. 318 : înhumaţic; -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era
dispărut; s-au păstrat numai douft pietre puse ca semn de mormînt.
M. 319 : incineraţie în groapă (fig. 10, 11); -0,77 m; oasele calcinate, amestecate cu
căruuni ~i mullrt cenu~rt, erau împră~iiate în toată groapa.
M. 320 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 10, 15) ; -0,63 m ; ca urnrt s-a folosit partea
inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolan[t, de culoare brun-cărrtmizie, din care s-a
mai păstrat şi un fragment din zona superioar[t, dccorată cu un brîu în relief crestat (fig. 33, 7);
deasupra urnei se aflau două fragmente dintr-o fructieră lurcrată la roată din pastă cenuşie, cu
angobrt negricioasă (fig. 33, 2), un fragment din fundul unui castron lucrat în aceeaşi tehnică (fig.
33, 4) şi o bucată de amforă din pastă gălbuie (fig. 33, 3) ; între oasele calcinate din cuprinsul
urnei, curăţate de cenuşă, s-a găsit o mărgică de sticlă topită (fig. 3.), 5) şi un pandantiv de fier
în formă de căldăruşă (fig. 33, 6} ; puţine oase calcinate curăţate de cenuşă se aflau şi în groapă.
M. 321 : înhumaţie ; -0,85 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au păstrat
doar puţine resturi putrezite din craniu, după poziţia cărora s-a putut aprecia orientarea aproximativă a scheletului de la NE (cap) spre SV (picioare); în dreptul urechii stingi se afla un pandantiv
de fier în formă de căldăruşă prins pe o verigă tot de fier distrusă prin oxidare (fig. 34, 9), iar la
gît un colier compus din nouă mărgele: o mărgică mare inelară de sticlă roşie (fig. 34, 8), şase
mărgele discoidale mici de sticlă roşie (fig. 34, 2-5, 7, 10), o mărgică sferoidală mică de sticlă
verde (fig. 34, 6) şi o mărgică cuboedrică de pastă de sticlă vopsită cu roşu (fig. 34, 1).
M. 322: incineraţie în urnă (fig. 10, 28); -0,50 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu mîna
din pastă grosolană, decorat pe umăr cu o canelură uşoară şi trei butoni în relief, căruia îi lipsea
marginea (fig. 32, 30) ; puţine oase calcinate curăţate de cenuşă se găseau în urnrt, iar cîţiva căr
buni în groapă.
M. 323 : înhumaţie; -0,85 m; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au păstrat
numai resturi putrezite din craniu, care se aflau sub urna din mormîntul 305.
M. 324 : incineraţie în urnă (fig. 10, 33) ; -0,85 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat ~a
roată din pastă cenuşie, cu semne de lovituri cu un obiect ascuţit (fig. 34, 37), în interiorul căruia
se aflau puţine oase calcinate, curăţate de cenuşă; în groapă se găseau de asemenea cîteva oase
calcinate, dar amestecate cu multă cenuşă.
M. 325 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 10, 13); -0,65 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană, din care s-au pus în mormînt partea inferioară şi un fragment
din zona superioară, decorată cu un brîu în relief, care pare să fi fost suspus şi unei arderi secundare
(fig. 34, 32) ; deasupra urnei se aflau cîteva fragmente din partea inferioară a unui vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, cu semne uşoare de ardere secundară (fig. 34, 31) ; în urnă se aflau puţine
oase calcinate currtţate de cenuşă şi o mărgică mare de sticlă albastră, total deformată de foc
(fig. 34, 33); cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă se aflau şi în groapă.
M. 326 : incineraţie în urnă; -0,58 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă
roşie, avînd lipsă o mare parte din margine (fig. 34, 20), în interiorul căruia se aflau multe oase
calcinate, curăţate de cenuşă şi o fibulă de fier fragmentară (fig. 34, 19).
M. 327 : incineraţie în urnă; -0,65 m ; urna era reprezentată de partea inferioară a
unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolaqă (fig. 34, 26), în care se găseau cîteva oase calcinate,
un fragment din marginea urnei {fig. 34, 24) şi mai multe mărgele de sticlă roşie mată topite (fig.
34, 23, 25, 27-29, 34).
M. 328 : incineraţie în urnrt {fig. 18, 14); -0,64 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat
cu mîna din pastă grosolană, avînd lipsă partea superioară aproape în totalitate, în care se găseau
cîteva oase calcinate curăţate do cenuşrt ; urna era complet sfărîmatrt.
5-
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M. 32J : incineraţie în urnă; -0,60 m ; urna era reprezentată de jumătatea inferioară
a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 34; 18), în care se aflau cîteva oase calcinate
curăţate de cenuşă.
M. 330 : incineraţie în groapă (fig. 10, 19); 0,74 m; groapa conţinea cîteva oase calcinatc şi multă cenuşă.
M. 331 : înhumaţie; -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul a dispărut
în întregime; s-a mai păstrat doar o lespede de piatră, orientată aproximativ pe direcţia nordsud, pusă ca semn de mormînt.
M. 332 : incineratie în urnă; -0,65 m; ca urnă s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mîna
din pastă grosolană (fig. 32, 20), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 333: incineraţie în urnă (fig. 18, 3); -0,65 m; urna era reprezentată de un vas lucrat
la roatrt din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară(!'), avînd lipsă aproape toată
partea superioar{t (fig. 34, 30); în interiorul urnei se aflau cîteva oase calcinate, amestecate cu
cenuşă.

M. 334 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 11, 1); -0,76 m; ca urnă s-a folosit o canrt
mare lucrată la roată din pastă cenuşie, cu marginea amenajată pentru capac, căreia îi lipsea
toarta (fig. 35, 42); deasupra urnei s-a aşezat (în poziţia cu gura în jos) partea inferioară a unui
vas lucrat cu mîna, căruia îi lipsea fundul; în urnă se găseau puţine oase calcinate, curăţate de
cenuşă, precum şi un fragment dintr-o mărgică sferoidalrt de calcedoniu trecută prin foc (fig. 35, 21).
M. 335 : incineraţie în groapă (fig. 11, 28); -0,69 m; groapa, de formă ovală şi de dimensiuni mai mari, conţinea oase calcinate puţine, multă cenuşă, cîteva fragmente dintr-un vas lucrat
cu mîna din pastă grosolană, cu degresant de nisip şi pietricele, mai densă şi mai bine frămîntată,
de culoare cărămizie, cu pete cafenii şi cenuşii de la arderea secundară, decorat cu linii drepte şi
în val adîncite (fig. 35, 33), precum şi fragmente de la două fibule de fier, trecute prin foc şi distruse aproape în întregime (fig. 35, 31, 32).
M. 336 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 10, 14); -0,65 m; ca urnă s-a folosit partea
inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 35, 35), în care se aflau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşă şi un mic fragment din peretele unui vas lucrat cu mîna, cu semne
de ardere secundară (fig. 35, 38) ; deasupra oaselor calcinate zăcea un fragment dintr-un capac
lucrat la roată din pastă cenuşi:.: (fig. 35, 34); în groapă se găseau cîteva oase calcinate amestecate
cu multă cenuşă.
M. 337: incineraţie în urnă cu capac (fig. 11, 13); -0,90 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuş1e, căruia îi lipsea un mic fragment din margine (fig. 35, 41); ea
era acoperită cu un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat în poziţia cu gura în jos ;
în urnă se aflau cîteva oase calcinate, un fragment dintr-un ac de cusut de fier (fig. 35, 37), o măr
gică sferoidală de sticlă albă (fig. 35, 36) şi fragmente dintr-o fibulă de fier (fig. 35, 16) ; toate
obiectele erau trecute prin foc.
M. 338 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 11, 20) ; -0,70 m; urna era reprezentată de un
vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, decorat cu brîu în relief crestat oblic, căruia îi lipsea
marginea ; în interiorul lui se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, peste care zăceau
fragmente din marginea unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie ; în groapă se aflau cîteva oase
calcinate, cenuşă, un pandantiv de bronz (fig. 34, 14) şi şapte mărgele de sticlă roşie mată, trecute
prin foc şi în parte deformate (fig. 34, 11-13, 15-17, 21), din care patru prismatice cu baza
hexagonală (fig. 34, 15-17, 21) ţi două cilindrice (fig. 34, 11, 12).
M. 339 : înhumaţie; -0,65 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era dispă
ru:; s-a păs.rat o lesped;) de piat ă, lungă de 0,70 m şi lată de 0,20 m, aşezată pe cant (pe direcţia
nord-sud) şi înclinată spre vest; după poziţia sa, piatra fusese pusă probabil pe latura lungă de
est a gropii mormîntului.
M. 340 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 11, 5); -0,75 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 35, 30), cu uşoare urme de ardere secundară U), care era
acoperită cu un castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 35, 29), aşezat cu gura în jos; în
urnă se găsC'au cîte\·a oase calcinate curăţate de cenuşă, o fibulă de bronz cu axul resortului de
fier (fig. 35, 27) ~i patru mrtrgele de sticlă, trecute prin foc şi deformate, din care două albe mate
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(fig. 35, 22, 25) şi două transparente (fig. 35, 23, 24) ; alături de urnă, aşadar în groaprt, se grtsea u
fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna, avînd semne de ardere secundară (fig. 35, 26p.
1\1. 341 : incineraţic în urnă (fig. Il, 7) ; -0,80 m ; urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 35, 28), în care se găseau cîteva oase
calc in a. te curăţa te de cenuşă .
.M. 342 : incineraţie în urnă cu capac; -0,82 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, căruia îi lipsea un fragment din margine
(fig. 35, 12) ; restul marginei era ruptă şi deplasată mai jos, odată cu capacul sub ca,re se găsea ;
urna era acoperită cu un rastron lucrat la roată din pastă cenuşie, cu angobă negricioasă, care era
incomplet ; la 15 cm sud de urnă se afla o mărgică sferoidală de calcedoniu, trecută prin foc şi în
parte deteriorată (fig. 35, 15); in urni:i se găseau relativ multe oase calcinate, opt mărgele sferoidale de calcedoniu (fig. 35, 6 -8, 11, 13. 14, 17), două mărgele cilindrice de sticlă albă mată (fig.
35, 4), o mărgică cilindrică de sticlă roşie mJ.tă (fig. 35, 2), două mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie mată (fig. 35, 1, 3), o mărgică sferoidală mică de sticlă verde (fig. 35, 5),
un fragment dintr-un pandativ de fier în formă de căldăruşă (fig. 35, 9) şi o cataramă de fier (fig.
35, 10).
1\1. 343 : incineraţie în groaprt (fig. 11, 10); -0,65 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate, curăţate de cenuşă şi cărbuni şi un fragment (mînerul) dintr-un cuţit de fier (fig. 36, 20).
M. 344 : incineraţie în urnă (fig. 18, 7) ; -,.0,75 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, decorat cu un brîu alveolat, căruia îi lipsea marginea ; cea mai mare
parte a vasului a fost sfărîmată (fig. 36, 36) ; oasele calcinate, puţine la număr şi curăţate de cenuşă, au fost depuse r1umai în urnă.
M. 345 : înhumaţie (fig. 17, 16); -0,95 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, distrus în mare parte, aparţinea unui copil aflat în poziţie
întinsă pe spate ; oasele mîinii drepte şi ale picioarelor de la genunchi în jos erau deranjate din
poziţia iniţială sau chiar lipseau (humerusul drept) ; deasupra mormîntului se aflau două lespezi
mari de piatră, aşezate pe partea lor plată ; în diferite sectoare ale mormîntului, la nivelul scheletului, s-au găsit cărbuni de lemn şi trei mărgele, toate semnalate în galerii de animale ; cele trei
mărgele sînt de sticlă roşie mată, două fiind prismatice cu baza hexagonală (fig. 35, 18, 20), iar
una cilindrică (fig. 35, 19) ; mormîntul 345 a distrus mormîntul de incineraţie 350, din care, între
cele două pietre şi la nord de ele, s-au găsit cîteva oase calcinate, cărbuni şi două fragmente din
marginea unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 346 : incineraţie în groapă (fig. li, 6) ; -0,66 m ; oasele calcinate, puţine şi curăţate
de cenuşă, erau împrăştiate în toată groapa.
M. 347 : incineraţie în groapă ; (fig. 13, 1) ; -0,65 m ; groapa conţinea cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi două mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie
mată, trecute prin foc şi deformate (fig. 35, 39, 40).
M. 348 : incineraţie în groapi ; -0,67 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; în cuprinsul
ei se aflau fragmente împrăştiate dintr-un castron (incomplet) lucrat la roată din pastă cenuşie
(fig. 36, 8), printre care se găseau şi cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 349 : înhumaţie ; -1,05 m ; orientare NV (cap) -SE (picioare) ; groapa era de formă
rectangulară şi avea o umplutură de culoare cafenie-negricioasJ. ; din schelet s-au păstrat resturi
putrezite din craniu, aflate spre capătul de .XY al gropii.
M. 350 : incineraţie în groapă (?) (fig. 17, 16); -0,75 m; distrus de mormîntul de înhu~
maţie 345, în groapa căruia se aflau oase calcinate, cărbuni şi două fragmente din marginea unul
vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 351 : incineraţie în urnă (fig. Il, 2) ; -0,50 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosol~nă, prost frămîntată şi sfărămicioasă ; oasele calcinate.
în cantitate ceva mai mare şi curftţate de cenuşă, au fost depuse în urnă, iar cîteva şi în groapă.
M. 352 : incineraţie în groapă (fig. 12, 17) ; -0,65 m ; groapa cuprindea cîteva oase
calcinate mărunte, curăţate de cenuşă, două fragmente dintr-un vas lucrat la roatrt din pastă

două

• Ibidem, R. 58.
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cenuşie (fig. 36, 21) şi un fragment dintr~o fructieră lucrată la roată din pastă brun-cenuşie, cu
semne evidente de ardere secundară (fig. 36, 22).
M. 353 : incineraţie în urnă (fig. 18, 13) ; -0,60 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, decorat cu brîu în relief pe umăr, căruia îi lipsea partea superioară
(fig. 36, 6) ; urna, distrusi't în cea mai mare parte, conţinea doar cîteva oase calcinate curăţate de
cenuşă.

M. 354 : incineraţie în groapă (fig. 11, 18) ; -0,70 m; groapa conţinea doar foarte puţine
şi mrtrunte oase calcinate, multă cenuşă, cărbuni şi o mrtrgică cilindrică de sticlă roşie mată, parţial deformatrt de foc (fig. 36, 5) ; un pahar de sticlă cu picior scurt (fig. 36, 27) era spart şi împrăştiat
la 20 cm deasupra fundului gropii, ceea ce arată că fragmentele lui au fost aruncate abia după
umplerea gropii pînă la nivelul respectiv ; la 0,25 m spre nord de groapă, exact la acelaşi nivel,
se găsea un fragment din marginea paharului amintit, a cărui poziţie faţă de groapa mormîntului
nu poate fi explicată ; tot la aceeaşi adîncime, imediat spre nord de groapă, se mai afla şi un fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 355 : incineraţie în urnă; -0,45 m; ca urnă s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mîna
din pastă grosolană (fig. 36, 3), în care se găseau oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 356 : incineraţie în groapă (fig. 11, 4) ; -0,70 m ; groapa cuprindea cîteva oase calcinate, bucăţi de cărbuni şi un fragment dintr:..un capac lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 36, 4).
M. 357 : incirieraţie în urnă ; ~0,65 IU ; urna era reprezentată de partea inferioară incompletrt a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 36,.29), în care se aflau cîteva oase calcinate
curăţate de cenuşă.
·
M. 358 : incineraţie în groapă (fig. 11, 23) ; -0,66 m ; groapa cuprindea cîteva oase
calcinate, puţină cenuşă, o verigă de bronz cu trei rînduri de proeminenţe (fig. 36, 1) şi o mărgică
de lut ars, de culoare cenuşie (fig. 36, 2) ; mormîntul 358 suprapunea parţial mormîntul de înhumaţie 380.
M. 359 :_ incineraţie în urnă ; -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 36, 39), în care se aflau cîteva oase calcinate
curăţate de cenuşă.·
M. 360 : înhumaţie (fig. 16, 20); -0,80 m; orientare N (cap) -S (picioare) ; limitele
gropii n-au fost stabilite ; scheletul aparţinea unui copil şi era complet putrezit ; s-au păstrat doar
resturi putrezite din craniu şi din oasele mţrilbrelor, duprt care s-a putut preciza că scheletul era
întins pe spate ; poziţia antebraţelor nu a putut fi stabilită ; lîngă humerusul stîng se aflau resturi
dintr-o fîşie de tablă de bronz înfăşurată (fig. 36,. 34, 35).
M. 361 : incineraţic în urnă ; -0,55 m ; urna era reprezentată de cîteva fragmente din
fundul unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 37, 32),printre care s-au găsit cîteva oase
c::tlcinate

şi

ref;turi c'lintr-un ohicd

(cutiuţil

:unnlct?\. r) lucrat din tahH't suhţirP 0<' hronz (fig. 37.

21 -31).

M. 362 : incineraţie în groapă (fig. 11, 12); -0,60 m; oasele calcinate, puţine si amestecate cu multă cenuşă, cărbuni· şi cu resturile din mai multe vase cenuşii lucrate la r~ată erau
r~spîndite în tot cuprinsul gropii ; fragmentele ceramice proveneau de la două funduri d~ vase
(fig. 36, 11, 12), de la un castron (fig. 36, 14) :şi de la un alt vas (fig. 36, 13).
M. 363 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 6); -0,55 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă roşie, avînd lipsă cea mai mare parte din margine (fig. 36, 40) ; urna,
în care se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, era acoperită cu o parte dintr-o fructieră
lucrată la roată din pastă roşie (fig. 36, 28), sparU't şi în parte căzută alături de urnă.
M. 364 : incineraţie în urnă; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
reprezentată de jumătatea inferioară a u~ui vas)ucrat la roată din pastă cenuşie (fig, 36, 37},
cu uşoare urm_e de ardere secundară, în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ;
deasupra urnei se găsea un. fragment dintr-un \'as lucrat la .roată din pasUl roşie, cu semne de
ardere secundară.
.
.
,
.. M. 365 : înhu~aţie (fig. 17, 14); -0,61 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropu n-au fost stabilite; scheletul era complet putrezit, păstrîndu-se mai ales restttti puttez'ite
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din craniu; în zon 1 humerusului drept se aflau un pandantiv de bronz în formă de căldăruşă (fig. 36,
30), o fibulă de bronz (fig. 36, 31, 32) şi un cuţit de fier (fig. 36, 33).
·
1\I. 366 : incineraţie în urnă (fig. 18, 5) ; -0,66 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie cu semne de ardere secundară, avînd
lipsrt partea superioară (fig. 36, 38} ; o bucatrt din urnă zăcea la 0,20 m spre nord de urnă şi era
cu 0,15 m mai sus de nivelul fundului ei; această bucată de urnă nu se afla pe nivelul antic de
călcare, întrucît în acest caz ar trebui să se admită că numai o parte din urnă ar fi fost îngropată,
~i anume pînă la înălţimea de 0,15 m, ceea ce este cu totul improbabil; prin urmare, trebuie căutat;t
o altă explicaţie; o posibilitate ar fi aceea ca bucata de urnă să se fi găsit în umplutura gropii,
fiind aruncată în ea după ce fusese umplută pînă Ia un anumit nivel; de asemenea ar fi' posibil
ca fragmentul de urnă în discuţie să se fi aflat pe o eventuală treaptrt a gropii, aşa cum s-a semnalat
şi la alte morminte de la Văleni; oasele calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă, se aflau numai în
urnă.

M. 367 : incineraţic în urnrt cu capac; -,--0,73 m ; urna era reprezentată de un vas lucrat
cu mîna din pastă grosolană, decorat cu brîu în relief pe umăr, căruia îi lipsea marginea ; urna,
distrusă în cea mai mare parte (fig. 36, 9) şi conţinînd oase calcinate in cantitate mai mare, era
acoperită cu partea inferioară a unui \'as lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 36, 19), aşezat
în poziţie normalrt.
M. 368 : incineraţie în groapă (fig. 11, 17) ; ---:0,60 m; oasele calcinate, curăţate de cenuş;'t, erau împrăştiate în toată groapa ; între oase s-au găsit resturi dintr-un pandantiv de bronz
în formă de căldăruşă (fig. 36, 23), fragmente din marginea unui vas mare lucrat la roată din
pasti"t cenuşie (fig. 36, 26), precum şi din două castroane lucrate la roată, din care unul cenuşiu
(fig. 36, 24), iar altul cenuşiu-cafeniu (fig. 36, 25).
M. 369 : incineraţie în groapă (fig. 11, 14); -0,65 m; groapa conţinea cîteva oase calcinatc, multă cenuşă, o bucată mare din fundul unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, puternic
ars şi deformat (fig. 36, 18), un fragment dintr-o mărgică sferoidală de calcedoniu (fig. 36, 15)
şi două mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie mată, deformate de foc (fig. 36, 16, 17).
1\I. 370 : incineraţie în urni'l ; -0,65 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară a unui vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 37, 50), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate
de cenuşă.
M. 371 : înhumaţie ; -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au păstrat
cîteva resturi putrezite din craniu, lîngă care se aflau mai multe mărgele : mărgică sferoidală
de sticlă transparentă (fig. 37, 22) ; cinci mărgele prismatice cu baza hexagonală, din care trei
mov (fig. 37, 14, 19, 20) şi două albe roate (fig. 37, 18, 23) ; mărgică plată mică de sticlă verzuie
(fig. 37, 10) ; 14 mărgele cilindrice de sticlă roşie mată (fig. 37, 1 -9, 11 -13, 15, 16) ; rnărgică
cilindrică de sticlă albă mată (fig. 37, 17) ; mărgică sferoidală segmentată, acoperită cu vopsea
aurie (fig. 37, 21).
M. 372 : incineraţie în groapă (fig. 12, 16); -0,77 m; limitele gropii n-au fost precizate;
s-au semnalat doar cîteva fragmente din partea superioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă
grosolană, cu semne evidente de ardere secundară (fig. 37, 53) şi o bucată din pereţii unei amfore
din pastă cărămizie, de tipul urcioarelor (fig. 37, 52), între care se aflau cîteva oase calcinate şi
puţină cenuşă.

M. 373 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 19) ; ~1 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 37, 42), în care se
găseau oase calcinate curăţate de cenuşă şi un fragment din fundul unui vas lucrat cu mîna (fig.
37, 41); deasupra urnei se aflau resturi dintr-un castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig.
37, 39, 40), aşezat cu gura în jos; atît urna, cît şi capacul erau sfărîmate.
M. 374 : incineraţic în urnă (fig. J8, 11); -0,70 m; limitele gropii n-au fost precizate;
ca urnă s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 36, 7), în care se aflau
cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 375 : incineraţie în urnă; -0,65 m; urna era reprezentată de un vas lucrat cu mîna
din pastă grosolană, distrus în cea mai mare parte (fig. 3 7, 51), în care se aflau cîteva oase calcinate
şi un fragment dintr-o mărgică de sticlă.
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M. 376: incineraţic în groapă (fig. Il, 15); -0,74 m; oasele calcinate, în cantitate ceva
mai mare, erau grupate într-o lentilă, situată la circa 5 cm dea::upra fundului gropii, ceea ce presupune că aceasta a fost umpluU mai întîi pînă la nivelul respectiv ~i numai după aceea s-au aruncat oasele ; în umplutura gropii se găsea ~i puţină cenuşă.
M. 377 : incincraţie în urnă cu capac (fig. 18, 4) ; -0,66 m; ca nrnă s-a folosit un ,·as
lucrat cu mîna din pastă grosolană, decorat cu un brîu în relief şi avînd semne evidente de ardere
secundară (fig. 37, 55), în care se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă; la sud de urnă
şi la nivelul părţii superioare a acesteia se aflau fragmente de la un alt \'as lucrat cu mîna, provenind probabil de la capac.
l\1. 378 : incineraţie în groapă (fig. Il, 19) : --0,51 m ; groapa conţinea dtc\·a oasP calcinate şi dtrbuni, fără cenuşă.
M. 379 : incineraţie în groapă; -0,80 111 ; limitdc gropii n-au fost precizatP ; mormîntul
a fost identificat doar prin cîteva fragmente din fundul unui vas lucrat cu mîna, cu semne de ardere secundară (fig. 37, 38) şi cîteva oase calcinate curăţate de cPnuşit.
M. 380 : înhumaţie; -1 m ; limitele gropii n-au fost precizate, schdetul C'ra complet
putrezit, rămînînd doar cîteva resturi din oasele craniului, lîngă care, spre sud, se afla un obiect
de bronz (pandantiv?) cu o urechiuşă pentru agăţat, aceasta din urmă distrusft (fig. 38, 139) şi
un fragment dintr-o brăţară sau colan (r) de bronz aflat într-un stadiu foarte avansat de oxidare;
la 0,45 m spre sud de craniu, într-o zonă cu galerii de animale, se aflau mai multe mărgele mărunte
de sticlă ; întrucît în regiunea craniului· nu au fost găsite mărgele, provenienţa lor dintr-un e\'entual colier nu poate fi pusă; ele provin probabil de la îmbrăcămintea celui înmormîntat sau de la
un alt obiect de pînză ; mărgclele de sticlă aparţin următoarelor tipuri : mărgică inelarrt neagră,
cu patru "ochi" galbeni (fig. 38, 140); patru mărgele mici sferoidale verzi (fig. 38, 159 -162);
cinci mărgele sferoidale şi cilindrice albe mate (fig. 38, 113 -117); 24 mărgele sferoidalc cilindrice
de sticlă transparentă \'Crzuie, acoperite cu vopsea roşie (fig. 38, 119--130, 145 --156); Il mărgele
mici sferoidale-discoidale, de sticlă transparentă nrzuie, acoperite cu \·opsea roşie (fig. 38, 131 138); opt mărgele sferoidale mici şi mijlocii, galbene (fig. 38, 141 -144); 112 mărgelf' sferoidale
cilindrice nrzi (fig. 38, 1 -112); mărgică sferoidală bleumarin (fig. 38, 158); mărgică sferoidală
discoidală mică turcoaz (fig. 38, 118); mărgică sPgmentată verde (fig. 38, 157); mormîntul 380
a fost suprapus de mormîntul de incineraţie 358.
M. 381 : incineraţie în urnă (fig. 18, 2); -0,76 m; limitele gropii n-au fost precizate;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, de culoare cărămizie, cu uşoare
urme de ardere secundară(!), decorat cu dcuă brîie alveolate paralele F umăr şi patru proeminenţe
aplatisate, căruia îi lipsea partea suţerioarrt (fig. 37, 54); nici în urnă şi nici în groaprt nu se aflau
o ase calcinate.
M. 382 : incineraţie în urnă ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite ; urna era repreZentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din fastă cenw;ic, cu o gaură mică aproape
de fund (fig. 37, 47), din care lipseau oasele calcinate, găsindu-se numai un fragment din marginea
unei fructiere lucratll la roată diri pastă cenuşie (fig. 37, 46), precum şi un fragment mic dintr-o
a mforă cărămizie de tipul urcioarelor.
M. 383 : incineraţie în urnă; -0,58 m ; urna era reprezentată de partea inferioară a
unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 37, 44), în interiorul căruia, în afarft • c cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă, s-a găsit ~i un fragment din partea superi•·ară a urnei, OC'corată
cu un brîu în relief; (fig. 37, 45) ; lîngă urnă se afla o mărgică prismatici"· cu l aza hexagonală
de sticlă roşie mată (fig. 37, 43).
M. 384 : înhumaţie ; -0,80 m ; din schelet s-au păstrat numai puţine resturi putrezite
din craniu, în apropierea căruia s-a semnalat un pandantiv de bronz în formă de căldăruşă (fig.
38, 177), pc care s-a păstrat şi mult oxid de fier de la un alt obiect.
M. 385 : incineraţie în groapă (fig. Il, 16) ; -0,60 m ; groapa conţinea doar cîteva oase
calcinate, cenuşă şi cărbuni.
M. 386 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,86 m ; ca urnit s-a folosit un vas lucrat la roată

din

pastă cenuşie

(fig. 38. 197), în care se aflau cîteva oase calcinate
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oase s-a aşezat un castron lucrat la roată din pastă cafenie (fig. 38, 196) în poziţia cu gura în jos ;
cea mai mare parte din castron lipseşte din vechime.
M. 387: incineraţie în urnă (fig. 11, 21); -0 64 m; ca urnă s-a folosit fundul unui vas
lucrat cu mina din pasti\ grosolană, in care se găsea un singur fragment mic de os calcinat ; puţine
şi mărunte fragmente de oase calcinate se aflau şi în groapă.
M. 38~ : inhumaţie ; -0,90 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au păstrat
doar cîteva resturi putrezite din craniul unui copil, în zona căruia se aflau şi cîţiva cărbuni ; orientarea mormîntului pare să fi fost N (cap) -S (picioare).
M. 389 : înhumaţie ; -0,68 m ; limitele gropii, orientarea şi poziţia scheletului, din care
s-au păstrat doar cîteva resturi putrezite din craniu, n-au putut fi precizate ; din inventarul mormîntului s-au recuperat fragmente dintr-un pandantiv de fier in formă de căldăruşă (fig. 37, 48), o
mărgică prismatică de sticlă roşie mată (fig. 37, 49) şi o mărgică sferoidală de sticlă bleu, sfărîmată,
cu diametru! de 0,7 cm.
M. 390 : înhumaţie ; -1,08 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; schelet de copil,
din care s-au păstrat doar citeva resturi putrezite din craniu.
M. 391 : incineraţie în urnă (fig. Il, 25) ; -0,60 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, avînd semne evidente de ardere secundară, căruia îi lipsea partea superioară (fig. 38, 184) ; ea era înclinată cu gura spre vest şi conţinea cîteva oase calcinate curăţate
de cenuşă, o mărgică aproximativ sferoidală de sticlă verzuie cu dungi gălbui în pastă (fig. 38,
182) şi un fragment de mărgică sferoidală de calcedoniu (fig. 38, 183) ; puţine oase calcinate cură
ţate de cenuşă, împreună cu cîţiva cărbuni, se aflau şi în groapă; alături de urnă, spre vest, la
12 cm desupra fundului gropii, se găsea un fragment de castron lucrat la roată din pastă cărămizie
(fig. 38, 178), cu semne evidente de ardere secundară; tot în groapă s-au mai descoperit o fibulă
de bronz cu piciorul distrus (fig. 38, 180). o mărgică prismatică de sticlă verzuie (fig. 38, 179)
şi una sferoidală de sticlă albastră (fig. 38, 181).
M. 392 : incineraţie în groapă (fig. 11, 26); -0,50 m; groapa conţinea puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, cîteva fragmente din partea inferioară a unui vas lucrat la roată din
pastă cenuşie (fig. 38, 198) şi o mărgică de sticlă topită.
M. 393 : înhumaţie (fig. 16, 2) ; -0,75 m; orientare NNV 5 800°/ 00 (cap) --SSE 2 600°/ 0 o
(picioare) ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet, distrus în cea mai mare parte, s-au
păstrat do ar cîteva resturi de oase putrezi te din craniu şi femure, după care poziţia lui parc să fi
(fost întinsă pe spate; la gît se afla un colier compus din 13 mărgele: două sferoidale de calcedoniu
(fig. 38, 187, 195); zece sferoidale m'ici de sticlă transparentă, unele acoperite cu vopsea galbenă
fig. 38, 186, 188-190, 192, 193); mărgică prismatică cu baza hexagonală de sticlă mov; în regiunea craniului se mai afla o verigă de bronz pe care erau înşirate un lănţişor din şase verigi
de bronz, o verigă mică de fier, o piesă de bronz cu decor incizat şi un fragment dintr-o verigă
de bronz (fig. 38, 185) ; în solul de umplutură al gropii mormîntului s-au mai găsit o jumătate
dintr-o verigă subţire de bronz (fig. 38, 191) şi trei fragmente dintr-o verigă de fier (fig. 38, 194).
M. 394 : incineraţie în groapă (fig. 11, 24); -0,56 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate, puţină cenuşă, un fragment mic dintr-un vas lucrat cu mîna, ars secundar (fig. 37, 36), un
fragment din marginea unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 37, 35) şi un fragment din
peretele unui vas lucrat la roată din pastă cafenie-cărămizie, cu semne de ardere secundară (fig.
37, 37).
M. 395 : incineraţie în groapă (fig. Il, 27) ; în groapă se aflau cîteva oase calcinatc curăţate
de cenuşă, un fragment dintr-o mărgică sferoidală de calcedoniu, o mărgică sferoidală de sticlă
transparentă (fig. 38, 163), două mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă mov (fig. 38,
173, 174) şi opt mărgele cilindrice de sticlă roşie mată (fig. 38, 164, 165, 167-172).
M. 396 : incineraţie în urnă (fig .. 11, 3); -0,63 m; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie cu semne evidente de ardere secundară (fig. 39, 6),
în care s-au găsit foarte puţine oase calcinate, curăţate de cenuşă, fragmente dintr-o ceaşcă tronconică cu o toartă plină lucrată cu mîna (fig. 39, 4), precum şi patru mărgele prismatice cu baza
hexagom.H d.-. sticlă roşie mată, trecute prin foc şi parţial deformate (fig. 39, 1 -3, 5) ; cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă se aflau şi în groapă.
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M. 397 : incineraţie în urn{t (fig. 12, 3) ; -0,60 111 ; urna era reprezentată de partea inunui vas (cană :) lucrat la roată din pasUl cafenie-gălbuie, cu pete cenuşii de la arderea
(fig. 36, 1O), în care se afla un singur os calcinat.
M. 398 : incineraţie în groapă (fig. 11, 8) ; -0,48 m ; groapa conţinea puţine oase calcinate
curăţate de cenuşă, cîteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 38,
176), un fragment din piciorul unei fructiere din pastă cenuşie (fig. 38, 175), precum şi douft oase
de animale.
M. 399 : înhumaţie; -0,65 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au păstrat
doar cîteva resturi putrezite din craniu; ca inventar, în zona ·gîtului s-au găsit dcclft mftrgele
prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie mată (fig. 37, 33, 34).
M. 400 : incineraţie în groapă; --0,65 m; limitele gropii n-au fcst stabilite ; mormîntul
a fost identificat prin cîteva oase calcinate mărunte şi următoarele obiecte : fragmente dintr-un
pandantiv de fier în formă de căldăruşă (fig. 39, 32), o mărgică inclară de sticlă roşie (fig. 39, 28),
două mărgele prismatice cu baza hexagonală de sticlă roşie mată, trecute prin foc (fig. 39, 30, 31)
şi o monedă de argint (Jourree) perforată (fig. 39, 29) din nemea împăratului roman Domitianus
(anul 83 e.n., a II-a emisiune) 6 •
M. 401 : incineraţie în urnă cu capac (:) (fig. 13, 23) ; -0,60 m ; urna era reprezentată
pc un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne evidente de ardere secundară, găsit în
poziţie culcată cu gura spre sud-vest şi zdrobită (fig. 39, 47) ; în groapă se mai aflau trei fragmente
din fundul unui vas mare lucrat la roată din pastă cărămizie, cu semne de ardere secundară (fig.
39, 46), precum şi un fragment din fundul altui vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 39, 45).
care îndeplinea probabil funcţia de capac ; oasele calcinate, curăţate de cenuşă, se aflau numai
în urnă.
M. 402 : înhumaţie; -0,75 m; din scheletul unui co1'>il s-au păstrat doar cîte,·a oase
putrezite din craniu.
M. 403 : incineraţie în groapă (fig. 12, 14) ; --0,70 m; în groapă s-au găsit foarte puţine
aşchii de oase calcinate (un singur fragment mai mare dintr-o coastă), multă cenuşă şi două mărgele
de sticlă roşie, total deformate de foc (fig. 39, 38, 39).
M. 404 : incineraţie în groapă (fig. 11, 22); -0,68 m; groapa conţinea puţine oase calcinate, cenuşă, precum şi opt mărgele de sticlă roşie mată, prismatice cu baza hexagonală, trecute
prin foc şi parţial deformate (fig. 39, 7 -13).
M. 405 : înhumaţie; -0,88 m; scheletul era complet distrus. păstrîndu-se puţine resturi
din oasele putr ezite ale craniului.
M. 406 : incineraţie în groapă (fig. 11, Il) ; -0,65 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate, multă cenuşă, fragmente din resortul de bronz al unei fibule (fig. 39, 44), precum şi fragmente
mici dintr-o m ărgică de sticlă transparentă, a cărei formă nu poate fi stabilită.
M. 407 : înhumaţie; -0,85 m; scheletul era distrus aproape în întregime, păstrîndu-se
doar puţine oase putrezite din craniu ; în preajma oaselor se afla o amuletrt patrulateră din pastă
fină cărămizie (fig. 38, 166).
M. 408 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 11, 9) ; -0,78 m ; urna era lucrată la roată din
pastă cenuşie (fig. 39, 34) şi conţinea puţine oase calcinate curăţate de cenuşrt, deasupra d\rora
se afla o bucată din cupa unei fructiere lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 39, 33) ; în gr0apă
se mai găseau alte cîteva oase calcinate şi cenuşă.
M. 409 : incineraţie în urnă cu capac; -0,73 m; limitele gropii n-au fost sesizate; urna
era reprezentată de jumătatea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu nuanţe
cărămizii de la arderea secundară (fig. 39, ~7) ; în.cuprinsul urnei se aflau oase calcinate, puţine
şi curăţate de cenuşă, cîte\'a fragmente din partea superioară a urnei, trei bucăţi mari dintr-un
castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 39, 36), precum şi un fragment dintr-un picior de
fructieră lucrată în aceeaşi tehnică (fig. 39, 35); mormîntul 409 suprapunea mormîntul de înhumaţie 442.
_
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M. 410 : incincraţie in urnă cu capac; --0,70 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; ca
s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, căruia îi lipsea o parte din margine (fig.
39, 43) ; deasupra oaselor calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă, aflate numai în urnă, s-a găsit
un fragment din fundul unui castron lucrat în aceeaşi tehnică, ce îndeplinea probabil funcţia de
capac (fig. 39, 42).
- - ..
M. 411 : înhumaţie; ~0,98 m; din schelet s-au păstrat numai resturi puirezite din craniu, in zona dtrora s-a găsit o mărgică sferoidalft de piatră (fig. 39, 40).
·
M. 412 : incineraţie în groapft (fig. 12, 32) ; -0,50 m ; groapa avea în cuprinsul ei cîteva
fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 39, 16), un fragment de toartă de la
un vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 39, '17), precum şi puţine oase calcinate curăţate de
Ct'IlUŞă ; acest mormînt suprapunea mormîntul de ihcineraţie în urnă 413.
M. 413 : incineraţie în urnă (fig. 12, 32); ~0,90 m ; urna era reprezentată de jumrttatea
inferioarft ar unui vas lucrat la roată din pastă roşie conţinînd ceva mai multe oase calcinate
(din care s-a putut recupera numai o parte); cîteva oase calcinate, amestecate cu multă cenuşă,
se aflau şi în groapă ; mormîntul 413 era suprapus de mormîntul de incineraţie în groapă 412.
M. 414 : incincraţie în urnă cu capac (fig. 12, 15) ; ~0,70 m; urna, lucrată la roată din
pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii-gălbtii de la arderea secundară şi avînd lipsă marginea (fig. 39,
27), conţinea oase calcinate curftţate de cenuşă, precum şi resturi dintr-un castron lucrat la roată
din pastrt cenuşie (fig. 39, 25) ; în groapft se aflau puţineoase calcinate, cenuşă, cărbuni şi o măr
gică de sticlă roşie mată, uşor deformată de foc (fig. 39, 26).
1\1. 415: incineraţie în urnă (fig. 12, 31); -0,80 m; urna, complet sfrtrîmatft, era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cărămizţe, în interiorul căruia se
aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ; urna se afla în colţul de nord-est al unei gropi
aproximativ rectangulare, orientată cu axul lung pe direcţia ~ ~S şi care, pc latura de vest, avea
un şir de lespezi de piatră (cu înălţimea de O, 17 m) puse pe cant : în groapă s-au găsit două mărgele
de sticlă, una transparentă şi alta roşie matft, deformate şi lipite una de alta (fig. 39, 41).
M. 416 : înhumaţie ; -0,85 m ; din schelet s-au păstrat doar cîteva resturi putrezite
din crat;tiu ; ca inventar s-au descoperit 18 mărgele prismatice cu baza hexagonalft de sticlă roşie
mată (hg. 40, 41 -58) şi una sferoidală de sticlă transparentă (fig. 40, 59).
M. 417 : înhumaţie; -0,95 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era distrus, păstrîndu-se doar resturi putrezite din craniu ; la sud şi sud-vest de acesta se aflau un pand_antiv de fier în formrt de căldăruş~ (fig. 40, 1), precum şi un colier compus din 41 mărgele prismahce cu baza hexagonalrt de sticlă roşie mată (fig. 40, 2 -40)'.
M. 418 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 12, 26) ; - 0,83 ; m ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă aproape toată partea superioară (fig. 40, 75) şi con~
ţinînd doar cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ; un fund de castron din pastă cenuşie (fig.
40, 76), aflat deasupra oaselor din urnă, serna drept capac'; puţine oase calcinate, amestecate
cu cenuşă şi cărbuni, se găseau şi în groapa morp1întului.
M. 419 : înhumaţie; -0,80 m; scheletul era distrus, păstrîndu-se doar cîteva resturi
putrezite din craniu ; în zona oaselor s-a descoperit o fibulă de bronz cu axul resortului de fier,
deteriorată (fig. 39, 18).
M. 420 : incineraţie în groapă (fig. 12, 1); -0,82 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate,
cenuşă, cărbuni, patru fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu uşoare semne
de ardere secundară (fig. 39, 20), trei fragmente mici de la o amforă din pastă cărămizie, de tipul
cu o toartă, cu urme de ardere secundară (fig. 39, 19) şi o măsea de animal.
M. 421 : incineraţie în groapă: (fig. 12, 2) ; -0,70 m; în groapă se găseau cenuşă. cărbuni,
cîteva oase calcinate şi un fragment dintr-o mărgică d~ <:alcedoniu trecută prin foc (fig. 39, 14)
. ,
M. 422 : incineraţie în groapă (fig. 12, 10) ; -0,85 m ; groapa cuprindea cenuşă, cărbuni
Şl c1teva oase calcinate.
'
·
M. 423 : incineraţie în urnă ; -0,77 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; urna,
reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu uşoare urme de
urnă
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ardere secundară (fig. 40, 74), conţinea cîteva oase calcinate, curăţate de cenuşă, fragmente mici
de la o fructieră (fig. 40, 73), un fragment de la un alt vas cu marginea îndoită la orizontală (fig.
40, 71) din pastă cenuşie, precum şi un fragment dintr-o toartă de amforă de tip urcior din pasUt
roşiatică (fig. 40, 72).
M. 424 : incineraţie în urnă cu capac; -0,65 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
urna era reprezentată de o bucată dintr-un fund de vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 40,
61), în interiorul căruia se aflau cît~va bucăţi de oase calcinate mărunte curăţate de cenuşă:
deasupra oaselor ~e ~flau f~ag;mente d~:_ntr~un castron lucrat la roată din past~ cenuşie (fig. 40, 62).
M. 425 : mcmeraţlC 111 groapa (f1g. 12, 8) ; -0,73 m; groapa conţmca puţină cenuşă şi
relativ mai multe fragmente de oase calcinate, prf'cum şi următoarele obiecte : inel de argint de
proastă calitate, realizat dintr-o plăcuţă romboidală, decorată cu un motiv incizat în formă de
brăduţ, care se încheia cu un fir circular în secţiune (fig. 40, 67); fragmente dintr-un pandantiv
de argint aurit în formă de coşuleţ, lucrat în tehnica filigranului (fig. 40, 70) ; două mărgele sferoidale de calcedoniu, fragmentare, trecute prin foc (fig. 40, 68, 69) ; nouă mărgele mici sferoidale
de sticlă verzuie, trecute prin foc, multe din ele fiind lipite de fragmente de oase calcinate (fig. 40,
64 -66).
M. 426 : incineraţie în urnă ; -0,52 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; urna era
reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avind lipsă partea superioară (fig. 40,
63), în care se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 427 : incineraţie în groapă (fig. 12, 13) ; -0,40 m ; groapa conţinea cenuşă şi puţine
oase calcinate.
M. 428 : incineraţie în groapă; -0,43 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; oasele
calcinate, curăţate de cenuşă, au fost puse în groapă şi acoperite cu partea inferioară a unui vas
lucrat cu mîna, decorat cu brîuri în relief alveolate, întretăiate oblic (fig. 41, 24).
M. 429 : incineraţie în urnă (fig. 18, 12); -0,72 m; limitele gropii n-au fost stabilite;
urna, avînd cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, era lucrată la roată din pastă cenuşie, fiind
decorată pe umeri, pe gît şi sub margine cu trei registre ornamentale, alcătuite din cîte o linie în
val încadrată de linii drepte, uşor adîncite şi lustruite (fig. 40, 77) ; împreună cu mormîntul 430
formează un mormînt dublu.
M. 430 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 12); -0,74 m; limitele gropii n-au fost
sesizate; urna din acest mormînt, lipită de aceea a mormîntului 429, era lucrată la roatrt din pasUl
cenuşie, avea lipsă un mic fragment din margine (fig. 41, 22) şi conţinea cîteva oase calcinate
curăţate de cenuşrt, precum şi partea inferioară a unui castron lucrat la roată din pastă cenuşie
(fig. 41, 29) ; deasupra urnei se afla un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura
în jos (fig. 41, 30).
M. 431 : înhumaţie; -0,67 m; limitele gropii n-au fost stabilite; scheletul era distrus,
păs trîndu-se doar cîţiva dinţi, lîngă care se afla o mărgică sferoidală de sticlă de culoare turcoaz
(fig. 39, 21) şi rest uri de oxid de la un obiect de bronz.
M. 432 : incineraţie în ~ro apă (fig. 12, 12) ; -0,68 m ; groapa con ţinea cenuşă, cărbuni
şi fragmente mici de oase calcinate.
M. 433 : incineraţie în urnă (fig. 12, 24); 0,73 m; ca urnă s-a folosit o amforă de tipul
urcioarelor, din pastă cărămizie, căreia îi lipsea partea superioară (inclusiv toarta) şi suportul
(fig. 41, 31) ; oasele calcinate, puţine la număr şi curăţate de cenuşă, se aflau atît în urnă, cît şi
în groapă, unde se mai găseau şi cîţiva cărbuni.
M. 434 : incineraţie în groapă (fig. 12, 27); -0,56 m; groapa conţinea oase calcinate
curăţate de cenuşă, concentrate mai ales spre centrul ei, peste care s-a aşezat o mică lespede de
piatră ; pe fundul gropii se afla şi un mic fragment dintr-un vas lucrat cu mîna.
M. 435 : incineraţie în groapă -0,"55 m ; "limitele gropii n-au fost sesizate, mormîntul
fiind identificat printr-o mică împrăştiere de oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 436 : incineraţie în groapă (fig. 12, 19); -0,60 m; groapa era umplută cu cenuşă
drhnni. oast> calcinate şi un fragment dintr-o fructieră lucratrtla roată din pastă cenuşie, cu uşoare
semn!:' de ardere secundară (fig. 40, 60).
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M. 437 : incineraţie în urnă (fig. 12, 28) ; -0,77 m; urna era reprezentată de un vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană, avînd lipsă partea superioară (fig. 41, 28), în care s-au găsit
puţine oase calcinate curăţate de cenuşă : cîteva fragmente mici de oase calcinate, amestecate
cu cenuşă, se aflau şi în groapă.
M. 438: incineraţie în urnă cu capac; --0,73 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
urna era lucrată la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă un fragment din margine : pe fund, lîngă
suportul inelar, ea era prevăzutrt cu o gaură de formrt aproximativ ovală (fig. 41, 27) ; în urnă,
deasupra oaselor calcinate curăţate de cenuşă, se aflau resturi dintr-un castron cu marginea dreaptă
lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura în sus, fragmente mici dintr-un al doilea castron
lucr<~.t în aceeaşi tehnică (fig. 41, 26), precum şi dintr-o fructieră din pastă cenuşie (fig. 41, 25).
M. 43') : incinrraţic în groapă (fig. 12, 11) ; -0,75 m ; groapa conţinea cenuşă şi puţine
oase calcinate.
M. 440 : inrir-:L·raţie în groapă (fig. 12, 4); -0,70 m; în groapă se aflau cîteva oase calcina te Şi cenUŞ[l.
M. 441 : înhumaţic ; - 0,70 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era distrus, prtstrîndu-se doar cîţi\'a dinţi.
M. (42 : înhumaţie ; -0,85 m ; scheletul era distrus ; sub urna din .:\I. 409 s-au găsit
din el cîţi \·a dinţi şi şapte mărgele : mărgică prismatică de sticlă transparentă (fig. 41, 20) ; mărgică
segmentată de sticlă transparentă, \'Opsitrt cu galben (fig. 41, 19) ; patru mărgele mici sfcroidale
de sticlă transparentă ; fragmente dintr-o mărgid s<.:'gmentată de sticli ,·erde (fig. 41, 18).
M. 443 : înhumaţie; -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era distrus, păstrîndu-se doar cîte\'a fragmente de dinţi.
M. 444 : incineraţie în groapă (fig. 12, 7) ; -0,50 m ; groapa conţinea cenuşă şi cîteva
oase calcinate.
M. 445 : incineraţie în groapă (fig. 12, 30) ; -0,65 m ; groapa era umpluU"t cu cenuş::'t şi
cîte\'a bucăţi mici de oase calcinate.
M. 446 : incineraţie în groapă (fig. 12, 20); -0,70 m; în groapă se aflau multă cenuşă,
cărbuni, puţine fragmente de oase calcinatc, un pandantiv de fier în formă de căldăruşă (fig. 41,
15), o mărgică de sticlă roşie mată deformată de foc (fig. 41, 17), precum şi un fragment dintr-o
mărgică sferoidală de calcedoniu (fig. 41, 16).
M. 447 : incineraţie în groapă (fig. 12, 6) ; -0,62 m; groapa conţinea cenuşă, c~trhuni,
cîteva fragmente mici de oase calcinate, două fragmente mici dintr-un vas lucrat la roatrt din pasUL
cenuşie, cu semne uşoare de ardere secundar{t (fig. 42, 24), precum şi un fragment dintr-o toartă
de amforă din pastă gălbuie-cărămizie (fig. 42, 23).
M. 448 : incineraţie în groaprt (fig. 12, 5) ; -0,60 m ; în groapă se aflau cîţiva cărbuni,
cenuşă, foarte puţine oase calcinate şi o bucată dintr-un vas (can{t ; ) lucrat la roaUt din pastă
cenuşie (fig. 39, 1.1).
M. 449 : incineraţic în groapă (fig. 12, 25); -0,60 m; groapa cuprindea multă cenuşă,
cărbuni, puţine fragmente mărunte de oase calcinatc şi resturi de la mai multe mărgele de sticlă
roşie mată, deformate de foc (fig. 42, 7 -14).
M. 450 : incineraţie în groapă (fig. 13, 12) ; groapa era umplută cu multă cenuşă, cîteva
fărîme de oase calcinate şi trei mărgele de sticlă, din care una prismatică roşie mată (fig. 42, 13),
una tot de sticlă roşie mată, dar deformată (fig. 42, 12) şi una albă mată, deformată de foc (fig.
42, Il).
M. 451 : incineraţie în groapă (fig. 12, 29) ; -0 68 m ; groapa conţinea foarte puţine
oase calcinate, multă cenuşă, cărbuni, un fragment de la fundul unui vas lucrat la roată din pastă
cenuşie (fig. 42, 37), un fragment din marginea unei fructiere din pastă drămizie (fig. 42, 10)
şi nouă mărgele c.le sticlă roşie mată, de f"rm;i prismatid cu haza hcxagonală, trecute prin foc
şi deformate (fig. 42, 1 -9).
M. 452 : incineraţie în groapă ; -0,55 m ; oasele calcinate, puţine şi curăţate de cenuşă.
au fost puse într-o groapi't ale crtrei limite n-au putut fi stabilite.
M. 453 : înhumaţie ; -0.60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite, iar din schelet, aparţi
nînd unui copil, s-a păstrat numai un dinte; în apropierea acestuia s-au găsit patru mărgele prismahttps://biblioteca-digitala.ro
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tice cu baza hexagonală de sticlă roşie mată (fig. 41, 1 --4), patru mărgele mici sferoiclale de sticlă,
din care două verzi, una roşie şi una galbenă, precum şi o piesă de tabH de bronz ajurată, placaU
cu foiţă de argint ; foiţa de bronz (fig. 41, 6) avea grosimea de 1 mm, iar cea de argint (fig. 41, 5) de
O,4 ~m ; în zona c:ntrală, ambele f~iţe I?rez:nta~ la partea superi~ar~t restu~i de la o urechi uşă (?);
tot m zona centrala, dar la partea mfenoara, f01ţa de bronz mar avea o limbă care se îndoia în
spate, prin care s-ar părea că întreaga piesă era ataşată ca ornament la un alt obiect lucrat din
piele sau pînză.
M. 454 : incineraţie în urn{t ; -0,80 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; urna, în care
se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, era reprezentată de un vas lucrat la roat;1 din
pastă cenuşie (fig. 41, 23) ; un fragment din fundul url!-ei, spart, era deplasat puţin mai spre sud ;
în regiunea diametrului maxim, urna avea o gaură uşor ovală, ce ar putea fi interpretată ca .,fereastra sufletului".
M. 455 : incineraţie în urnă ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; ca urnă s-a
folosit un fragment dintr-un vas lucrat cu mîna, pc care se aflau cîteva mici bucăţi de oase calcinate
şi cărbuni, fără cenuşă.
M. 456 : incineraţie

în urnă ; -0,50 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnă
s-a folosit jumătatea inferioară a unui vas lucrat cu mîna (fig. 41, 21), aflat în poziţie culcată cu
gura spre vest, în care se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ; spre nord-vest de urnă
se afla un fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
M. 457 : incineraţie în groapă (fig. 12, 9); -0,60 m; groapa conţinea multă cenuşă,
cărbuni şi puţine oase calcinate.
M. 458 : incineraţie în urnă (fig. 12, 23) ; -0,55 m; urna era reprezentată de jumătatea
inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne de ardere secundară (fig. 42,
29), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ; puţine oase calcinate ,se găseau şi
in groapă.
M. 459 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 12, 18); -0,60 m; urna, lucrată la roată din
pastă cenuşie, avea o gaură în regiunea umărului ce ar putea fi interpretată ca .. fereastra sufletului"
(fig. 42, 39) ; în urnă se aflau oase calcinate curăţate de cenuşă; deasupra urnei se găsea un castron
lucrat la roată din pastă roşie (fig. 42, 38), aşezat cu gura în jos, spart şi deplasat pîn{tla jumătatea
urnei; oase calcinate, amestecate cu cenuşă şi cărbuni, se aflau şi în groapă 8 •
M. 460 : incineraţie în urnă ; -0,43 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; ca urn{t s-a
folosit un fund de vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 39, 24), în care se aflau doar cîteva
fragmente de cărbuni, fără oase calcinate.
,
M. 461 : incineraţie în urnă; -0,54 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
reprezentată de un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne evidente de ardere secundară,
căruia îi lipsea marginea (fig. 42, 28); în urnă se găseau foarte puţine oase calcinate, curăţate de
cenuşă.

M. 462 : înhumaţie; -0,70 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate ; scheletul era
distrus, păstrîndu-se doar fragmente putrezite din oasele craniului ; ca inventar s-au găsit două
mrtrgele de sticlă albă mată, din care una cilindrică (fig. 39, 22) şi alta bitronconică (fig. 39, 23).
M. 463 : incineraţie în groapă (fig. 12, 22) ; -0,55 m ; groapa conţinea cenuşă, fragmente
de oase calcinate, mai multe fragmente dintr-o oală lucrată cu mîna din pastă grosolană (fig.
42, 36), un cuţit de fier (fig. 42, 34), precum şi o mărgică de sticlă roşie mată de formă cilindrică
(fig. 42, 35).
M. 464 : înhumaţie ; -0,70 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; scheletul era distrus,
păstrîndu-se doar cîteva resturi putrezite din craniu, după care s-a putut aprecia că orientarea
aproximativă a mormîntului era N (cap) -S (picioare).
M. 465 : incineraţie în groapă (fig. 12, ~1); -0,75 m; groapa cuprindea puţină cenuşă,
cărbuni şi fărîme de oase calcinate.
·
M. 466 : incineraţie în urnă (fig. 13, 24) ; -0,62 m; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 42, 25), în care se aflau puţine oase calcinate
8
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curăţate

de cenuşă, un fragment din partea superioară a urnei, prt>cum şi un fragment dintr-un
alt ''as lucrat în aceeaşi tehnicrt (fig. 42, 27).
M. 467 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 15); -0,75 m; limitele gropii n-au fost
sesizate; urna era un vas lucrat la roată din pa~tă cenuşie (fig. 42, 41), în care se aflau puţine
oase calcinate, curăţate de cenuşă ; deasupra urnei se găseau fragmente dintr-un castron lucrat
în aceeaşi tehnică, aşezat cu gura în jos, din care o parte era căzutrt în urnrt (fig. 42, 40)".
· .M. 468 : incineraţie în urnii cu capac (?) (fig. 18, 9); -0,70 m; limitele gropii n-au
fost precizate ; urna era reprezentată de fundul unui vas lucrat la roată din past;'t cenuşie la exterior şi cafenie-cărămizie la interior (fig. 42, 18), în care se grtseau destul de multe o as c calcinate
currtţate de cenuşrt; deasupra urnei se afla un fragment dintr-o amforrt dP tipul urclc)arelor, din
past;t drămizie (fig. 42, 17).
M. 469 : incineraţie în urnrt (fig. 18, 16); -0,58 ITI; limitele gropii n-au fost stabilite;
ca urnă s-a folosit partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastrt grosolană, cu semne de
ardere sccundarrt·(fig. 42, 33), în care se găseau cîteva oase calcinate currtţate de cenuşă, un fragment din partea superioarrt a urnei, o mărgică de calcedoniu trecută prin foc (fig. 42, 32) şi două
mrtrgele de sticlft albă mată, una cilindrică (fig. 42, 30) şi alta prismatică cu baza hexagonalrt
(fig. 42, 31) ; în apropierea urnei, deci în groapă, la O, 1O m deasupra fundului, se aflau alte fragmente din urnă şi cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 470 : incineraţie în urnă (fig. 18, 10) ; -0,57 m; limitele gropii n-au fost precizate;
urna era reprezentată de fundul unui vas (cană:) lucrat la roată din pastă cărămizie (fig. 42, 15),
în care se găseau toarta vasului (fig. 42, 14), un fragment din marginea unui vas lucrat la roată
din pastă roşie (fig. 42, 16), precum şi cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 471 : înhumaţie (fig. 17, 1) ; -0,76 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ~chele
tul era distrus, păstrîndu~se doar resturi putrezite din craniu; la circa 0,40 m sud-est de craniu
era aşezată pe cant o lespede de piatră pe direcţia N -S ; aceasta fusese aşezată pc latura lungă
de est a mormîntului, orientat pe direcţia N (cap)- S (picioare).
M. 472 : incineraţie în urnă (fig. 19, 21); -0 64 m; urna era reprezentată de partea
inferioară
unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 42, 26), în care se aflau doar cîteva
oase calcinate, curăţate de cenuşă.
M. 473 : înhu,maţie; -0,72 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era distrus,
păstrîndu-se resturi putrezite din craniu.
M. 474: incineraţie în groapă (fig. 13, 26); -0,73 m; groapa cuprindea cenuşă, puţine
nasc calcina:tc şi dourt mărgele de sticlă albrt mată, probahil cilindrice, deformate de foc (fig. 42,
19, 20).
M. 475 : incineraţie în groapă (fig. 13, 31) ; -0,80 m; groapa era umplută cu cărbuni,
foarte puţine oase calcinate şi mai multe fragmente ceramice de la următoarele vase : fragment
din fundul unui vas (cană!) lucrat la roată din pastă cenuşie, densă şi cu mult nisip fin (fig. 42,
22); fragment dintr-un alt ,·as lucrat în aceeaşi tehnică (fig. 42, 21); fragmente dintr-o amforă elin

a

pastă cărămizie.

M. 476 : incineraţie în urnă cu capac ( ?) ; -0,79 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cafenie-cărămizie, cu slip cenuşiu-cafeniu la
exterior, avînd lipsă aproape toată partea superioară (fig. 43, 37), în care s-au găsit cîteva oase
calcinate mărunte, curftţate de cenuşă şi un fragment din partea superioarrt a urnei; deasupra
se afla un fund de vas lucrat cn mîna (fig. 43, 36).
M. 477 : incineraţie în groapă (fig. 13, 8); -0,57 m; groapa cuprindea multă cenuşă şi
o cantitate ceYa mai mare de oase calcinate.
M. 478: incineraţie în groapă (fig. 13, 10); -0,54 m; limitele gropii n-au fost sesizate,
clar ea trebuie srt fi fost ceva mai mare şi probabil de formă ovală; pe o zonă lungă de 0,73 m şi
latrt de 0,40 m s-au gftsit împrăştiate bucăţi mici de oase calcinate, mai multe lespezi de piatrft
şi fragmente de la următoarele vase : un fragment din fundul unui vas lucrat la roată din pastă
t'i'itămizie, cu pete cafrnii de la arderea secundară (fig. 43, 8), două fragmente dintr-o fructieră
8 lbidt•m, H
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din pastrt cenuşie (fig. 43, 7), precum şi un fragment dintr-o toartrt de amforă de tipul urcioarelor
din pastft roşiatică (fig. 43, 6).
l\1. 47:) : incineraţic în groapă (fig. 13, 2); -0,66 m; groapa conţinea o cantitate destul
de mare de oase calcinate, un fragment dintr-o mărgid de sticlă albastră, căreia nu i se poate
preciza forma şi un fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie.
i\1. 480: incincraţie în groapă (fig. 13, 29); -0,72 m; groapa cuprindea multă cenuşă,
drbuni şi oase calcinate, acestea din urmă depuse mai ales spre marginea de vest; ca inventar
s-au grtsit resturi topite dintr-un obiect de argint (fig. 43, 35), precum şi patru fragmente dintr-un
ac de cusut de fier (fig. 43, 34).
l\1. 481 : incincraţie în groapă (fig. 13, 3); -0,55 m; groapa conţinea puţine oase calcinate şi cîteva fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastrt cenuşie.
i\1. 482 : incineraţie în urnă; -0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era un
vas lucrat la roatrt din pastă cenuşie, foarte sfărîmat la partea superioară (fig. 43, 29, 31), în care
se aflau multe oase calcinate şi cenuşft ; deasupra urnei se găseau resturi din alte vase sfărîmate,
Jin care s-au mai putut recupera un fragment dintr-o fructieră (fig. 43, 28) şi un altul dintr-un
castron (fig. 43, 30), ambele vase lucrate la roată din pastă cenuşie.
M. 483 : înhumaţie ; -0,83 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; scheletul era distrus,
p[tstrîndu-se doar resturi putrezite din craniu, în apropierea cărora se afla o fibulă de bronz cu
axul resortului de fier, în stadiu avansat de degradare (fig. 43, 10).
l\1. 484 : înhumaţie; -0,81 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era putrezit, păstrîndu-se resturi pul\·ciizate de craniu; ca inventar s-a găsit o verigrt de argint de proastă
calitate (fig. 43, 2).
M. 485 : incineraţie în urnă (fig. 13, 21); -0,62 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, cu semne de ardere secundară, din care lipseau bucăţi mari din partea
superioarft (fig. 43, 38); oJ.sele calcinate, curăţate de cenuşă, împreună cu clteva tucă.i din
par lea ~ up~rioară a yasului, se aflau numai în urnă.
M. 486 : incineraţie în urnă; -0,53 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna era
reprezentată de o cană lucrată la roată din pastă cenuşie, din care lipsea partea superioară (gîtul
cu toarta) (fig. 43, 21); în interiorul ei se aflau cîteva fragmente de oase calcinate, curăţate de
cenuşă, precum şi un fragment dintr-un castron, lucrat în aceeaşi tehnică ca şi urna (fig. 43, 20).
M. 487 : incineraţie în groapă (fig. 13, 15); -0,94 m; groapa cuprindea cîteva oase
calcinate, amestecate cu cărbuni şi cenuşă.
M. 488 : incineraţie în groapă (fig. 13, 22) ; -0,70 m ; groapa er:1 umplută cu puţine
oase calcinate, amestecate cu cărbuni şi cenuşă, între care se aflau şi fragmente dintr-un ac de
cusut de fier (fig. 44, 70).
M. 489 : incineraţie în groaprt (fig. 13, 28) ; -0,64 m ; groapa conţinea oase calcinate
puţine, multrt cenuşă, cărbuni, o fibulă de bronz cu axul resortului de fier (fig. 43, 9) şi trei fragmente dintr-un ac de cusut de fier (fig. 43, 22).
M. 490: incineraţie în urnii cu capac (fig. 18, 20); -0,76 m; urna, în cuprinsul căreia
se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, era reprezentată de un vas lucrat la roată din
pastă cenuşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 43, 14) ; drept capac s-a folosit o parte din cupa
unei fructiere lucrată în aceeaşi tehnică (fig. 43, 13); groapa era umplută cu multă cenuşă şi cîteva
oase calcinate, între care se aflau un fragment dintr-o mărgică sferoidală de calcedoniu (fig. 43,
23). o mărgid mică sferoidalrt de sticlă transparentă vopsită cu roşu (fig. 43, 33) şi nouă mărgele
de sticlă roşie matrt, din care unele prismaticc cu baza hcxagonalrt, iar altele deformate (fig. 43,
3, Il, 12, 15-17, 24, 25, 32).
M. 491 : incineraţie în urnă cu capac; -0,73 m; limitele gropii n-au putut fi precizate;
ca urnă s-a folosit un fragment din fundul unui vas lucrat la roată din prrstă cenuşie (fig. 43, 5),
în care se aflau două aşchii de os calcinate şi cîţiva cărbuni ; două fragmente din fundul unui alt
vas, lucrat la roatrt din pastrt cafenie-gălbuie (fig. 43, 4),erau aruncate peste oasele din urnă.
M. 492 : înhumaţie ; -0,83 m ; orientare N (cap) -S (picioare) (:) ; limitele gropii n-au
fost precizate ; scheletul era distrus, păstrîndu-se doar resturi putrezite din craniu ; la sud de
acesta s-a găsit un colier corn pus din 58 mărgele de sticlă : două albe ma te, din care una cilindrică
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(fig. 44, 42) şi alta prismatică cu baza hexagonală (fig. 44, 54) ; una cilindrică mică turcoaz (fig.
44, 50) ; trei tubulare lobate verzi (fig. 44, 11, 12) ; patru in formă de butoiaş, mici, de sticlă transparentă (fig. 44, 52, 53) ; cinci sferoidale mici verzi (fig. 44, 43 -47) ; una segmentată verde (fig.
44, 51) ; una sferoidală mică transparentă, vopsită cu roşu (fig. 44, 24) ; două sferoidale mici negrP (fig. 44, 48, 49); 17 sferoidale mici turcoaz (fig. 44, 25 -41) ; 22 sferoidale mici albastre (fig.
44, 1 -10, 13 -23).
M. 493 : incineraţie in groapă (fig. 13, 37); -0,70 m; groapa era umplută cu puţine
cărbuni şi multă cenuşă.
incineraţie în groapă (fig. 13, 25) ; -0,68 m ; groapa conţinea doar puţine oase
calcinate curăţate de cenuşă.
M. 495 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 13, 20); -0,70 m; urna era reprezentată de un
vas lucrat la roată din pastă roşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 43, 26), în care se găseau
puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi un fragment din fundul unui castron lucrat
în aceeaşi tehnică (fig. 43, 27) ; cîteva oase calcinate şi multă cenuşă se aflau şi în groapă.
M. 496 : incineraţie în urnă ; -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd marginea lipsă (fig. 43, 19), în care se găseau
puţine oase calcinate, curăţate de cenuşă, precum şi o jumătate de mărgică sferoidală de calcedoniu
(fig. 43, 18) trecută prin foc.
M. 497 : înhumaţie (fig. 16, 15) ; -0,46 m; scheletul era dispărut; din mormînt s-au
păstrat mai multe pietre folo~ite la amenajarea capătului de nord al gropii.
M. 498 : incineraţie în urnă: -0,47 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnă
s-a folosit o cană lucrată la roată din pastă roşie, avînd lipsă gîtul şi toarta (fig. 44, 63), în care
se aflau puţine oase calcinate şi două fragmente mici de amforă ; alături de urnă se găsea un os·

oase calcinate,

M. 494 :

de animal.
incineraţie în urnă ; -0,54 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 44, 74), în care
se aflau un fragment din marginea aceluiaşi vas, precum şi cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 500 : incineraţie în groapă (fig. 14, 20) ; -0,65 m ; groapa conţinea puţine oase calcinate, multă cenuşă, cărbuni şi şase mărgele de sticlă roşie mată, dintre care două cilindrice (fig.
44, 61), două prismatice (fig. 44, 55, 56) şi două deformate de foc (fig. 44, 60, 61); trei dintre mi'trgele, şi anume acelea cilindrice şi una deformată, erau lipite una de alta (fig. 44, 61 ).
M. 501 : incineraţie în groapă (fig. 13, 7) ; -0,62 m; groapa era umplutrt cu cenuşrt şi
puţine oase calcinate, între care se găsea şi un cuţit de fier (fig. 43, 1).
M. 502 : incineraţie în groapă (fig. 13, 5) ; -0,71 m; groapa cuprindea doar puţine oase
calcinate şi cenuşă.
M. 503 : incineraţie în groapă (fig. 13, 27); -0,76 m; în groapit se aflau puţine oase
calcinate, cărbuni şi multă cenuşă.
M. 504 : incineraţie în groapă (fig. 13, 17) ; -0 62 m ; groapa era umplută cu multă
cenuşă, cărbuni şi cîteva oase calcinate.
M. 505 : înhumaţie; 0,33 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era dispărut
complet, păstrîndu-se numai piatra aşezată ca semn de mormînt.
M. 506 : incineraţie în groapă (fig. 13, 32); -0,80 m; groapa conţinea multă cenuşă,
cărbuni, puţine oase calcinate şi o fibulă de bronz cu axul resortului de fier (fig. 44, 58).
M. 507 : incineraţie în groapă (fig. 13, 4) ; -0,82 m; groapa cuprindea multrt cenuşă,
puţine oase calcinate, un cuţit de fier (fig. 44, 64) şi o verigă de argint cu capetele înfăşuratc,
fragmentară (fig. 44, 65).
M. 508 : înhurnaţic; -0,78 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era distrus,
păstrîndu-se doar resturi putrezite din craniu.
M. 50J : incineraţie în urnă (fig. 13, 35) ; -0,54 rn ·: ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, avînd lipsă o parte din margine (fig. 45, 7), în care se g~tscau puţine
oase calcinate curăţate de cenuşă ; cîteva oase calcinate, dar amestecate cu cenuşă, se aflau şi
în groap;t.

M. 499 :

reprezentată
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M. 510 : înhumaţie; -0,82 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era distrus, pi'tstrîndu-se resturi putrczite din craniu, găsit în poziţia cu faţa spre est; orientarea mormîntului parc sft fi fost N (cap) -S (picioare).
M. 511 : incincraţie în groapă (fig. 13, 34) ; -0,65 m ; groapa cuprindea puţine oase
calcinat<', cfu·huni si multft Cl'nttsi't.
M. 512 : in~ineraţie în gr;>aptt (fig. 13, 16) ; --0,94 m ; groapa era umplută cu puţine
oase calcinatc, c?'trbuni si crnusrt.
M. 513 : inciner~ţie în 'urnrt : -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat cu mîna din pastă gwsolanrt, cu &emne de ardere secundară (fig. 44, 76),
aşezat în poziţia cu gura spre nord ; în cuprinsul urnei se gttseau puţine oase calcinate, curăţate
de cPnuşrt, precum şi un fragment dintr-o amforrt din pasti"t gălbuie (fig. 44, 59).
· M. 514 : incincraţie în groaprt (fig. 13, 13) ; -0,46 m ; groapa conţinea puţine oase calcina1<', ccnuşft şi cîteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna din pastrt grosolană.
M. 515 : incincraţie în urnrt cu capac; --0,55 m: C<J. urnrt s-a folosit un vas lucrat cu mîna
din pasU grosolanft, a \"ind lipsft o parte din margine (fig. 44, 68), în care se găseau cîteva oase
calcinatc curăţate de cenuşrt şi partf'a superioară dintr-un castron din pastă fină cenuşie (fig. 44,
67), folosit drept capac.
M. 516 : incineraţie în groapă; -0,58 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; cîteva
fragmente mărunte de oase calcinate şi cărbuni erau acoperite cu un capac special, lucrat la roatft
din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară (fig. 44, 57).
M. 517 : incineraţie în urnă (fig. 14, 2) ; -0,57 m; ca urnă s-a folosit partea inferioarft
a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 45, 6), în care se aflau puţine oase calcinate
curăţate de cenuşă, şi un fragment dintr-o amforă din pastă gălbuie; puţine oase calcinate amestecate cu cenuşă se găseau şi în groapă.
M. 518 : incineraţie în urnă ; -0,64 m ; urna era reprezentată de un vas lucrat cu mîna
din pastă grosolană, decorat cu brîu alveolar pc umeri, căruia îi lipsea partea superioară ; urna,
sfărîmată în numeroase bucăţi, conţinea cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi
două fragmente de la o căniţă (fig. 45, 2) şi un castron (fig. 45, 3), ambele vase lucrate la roată
din pastă cenuşie.
M. 519 : incineraţie în urnă; -0,60 m; groapa nu a putut fi delimitată; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne de ardere secundară, avînd lipsă marginea (fig. 44, 66), în care se găseau cîteva ease calcinate curăţate de cenuşă ; mormîntul 519
suprapunea mormîntul 520.
·
M. 520 : incineraţie în urnă cu cavac (fig. 13, 38) ; -0,81 m; urna era reprezentată d~ un
vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă un fragment de la fund şi aproape toată margmea
(fig. 44, 73), în interiorul căruia se aflau puţine oase calcinate, o bucată dintr-un capac din pastă
cenuşie (fig. 44, 71) şi un fragment din fundul unui vas lucrat la roată din pastă cărămizie, cu pete
cenuşii de la arderea secundară (fig. 44, 72) ; alte oase calcinate, amestecate cu multă cPnuşă,
Sf' aflau în groapă.
M. 521 : incincraţic în groapă; -0,70 m; groapa nu a putut fi delimitată; cîteva fragmente mftruntc de oase calcinate., amestecate cu cărbuni, erau acoperite cu un fund de vas lucrat
la roattt din pastrt cenuşie, cu urme de ardere secundară (fig. 44, 62).
.
~
1\<1. 522 : incincraţie în groapă; -0,54 m; oasele calcinatc, amestecate cu cărbun_1, doua
fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna şi cîteva fragmente dintr-o amforrt din pastă gălbme, erau
aruncate într-o groapă ale cărei limite n-au putut fi precizate.
M. 523 : înhumaţie; -0,74 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era distrus, pftstrîndu-sc doar puţine resturi putrezite din craniu.
M. 524 : incineraţie în groapă (fig': 13, 30) ; -0,51 m ; groapa era umplutft cu multă
ccnuşrt şi cîteva oase calcinate mărunte.
M. 525 : incincratie în urnft (fig .. 13, 33) ; -0,56 m ; urna era lucratrt cu mîna din pastrt
grosolană, cu semne de a~derc sccundarii, avînd lipsft bucăţi mari din partea superioară (fi~. 44,
75), în care se gftseau cîteva fragmente de oase calcinate curftţatc de cenuşă; alte oase calcmate,
dar amestecat<" cu cf'nuşă, se aflau în groapă.
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M. 526 : înhumaţie ; -0,81 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au păstrat
numai resturi putrezite din craniu, în apropierea căruia se afla un pandantiv de fier în formă de
căldăruşă (fig. 44, 69).
M. 527: incineraţic ~n urnă (fig. 13, 18); -0,40 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastrt grosolană, cu semne de ardere secundară, din care lipseau bucăţi mai mari din
partea superioarft (fig. 45, 1); în urnft se găseau cîtc\·a oase calcinate mărunte, curăţate de cenuşă,
precum şi un fragment din marginea cvazatft a unui vas lucrat la roată din pastft cenuşie.
M. 528 : înhumaţie (fig. 17, 15) ; -0,68 m; orientare N (cap) --S (picioare) ; limitele
gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era destul de prost conservat, păstrîndu-se oase din craniu,
din humerusul drept şi din femurc ; poziţia lui era pc spate, cu mîna dreaptă întinsă, iar cea stîngă
îndoilrt din cot ~i adusă pe abdomen; gl'nunchii erau adu~i în faţă (poziţie ghemuită) ; deasupra
schcletului se găseau dourt rînduri de pietre ; la nivelul pietrelor de deasupra, din care cîteva erau
arse, se aflau oase de animal, un fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 45, 16),
precum şi un fragment dintr-o amforă din pastă gălhuie (fig. 45, 15).
M. 529 : incincraţie în urnă (fig. 13, 6) ; --0,62 m ; ca urnă s-a folosit un fund de vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană, complet sfărîmat, în care se grtseau cîteva oase calcinate cură
ţate de cenuşă ; puţine oase calcinate curăţate de cenuşă se găseau şi în groapă.
M. 530 : incineraţie în groapă (fig. 13, 9) ; --0,62 m ; groapa era umplutft cu foarte puţine
oase calcinate, cenuşă şi cărbuni.
M. 531 : incineraţie în urnă; -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, căruia îi lipsea marginea (fig. 45, 25) ; în urnă
se aflau aşchii de oase calcinate şi cenuşă.
M. 532: incineraţie în groapă (fig. 13, 11); -0,51 m; groapa conţinea puţine oase calcinate curăţate de cenuşă şi cărbuni.
M. 533 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 18, 1); -0,47 m; limitele gropii n-au fost
precizate ; urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă o parte
din margine (fig. 45, 20), în care se găseau doar patru fragmente mărunte de oase calcinate; peste
urnă era aşezată o fructieră lucrată la roată din pastă cenuşie, în poziţia cu gura în jos, căreia îi
lipsea piciorul (fig. 45, 19).
M. 534 : incineraţie în groapă (fig. 13, 19) ; -0,67 m; groapa conţinea cîteva aşchii de
oase calcinate curăţate de cenuşă şi două fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie
(fig. 45, 8).
M. 535 : incineraţie în urnrt (fig. 13, 36); -0,40 m; urna era reprezentată de partea
inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 45, 17), în care se găseau doar puţine oase
calcinate curăţate de cenuşă; alte cîteva oase calcinate, amestecate cu puţină cenuşă, se aflau
în groapă.
M. 536 : incineraţie în urnă ; -0,55 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; ca urnă
s-a folosit fundul unui vas mai mic (cană!) lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 45, 4), în care
se aflau doar cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 537 : incineraţie în groapă ; -0,55 m ; în groapă se aflau doar cîteva oase calcinate
mărunte curăţate de cenuşă, peste care s-a aşezat un picior de fructieră din pastă cărămizie (fig.
46, 46), precum şi un fragment din fundul unui castron lucrat la roată din pastă cenuşie, ars secundar (fig. 46, 45).
M. 538 : înhumaţie ; -0,76 m ; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era distrus
în totalitate ; în umplutura gropii monnîntului s-au descoperit o fibulă de bronz, trecută prin
foc (?) şi parţial distrusă (fig. 45, 5) şi fragmente dintr-o mărgică mare de sticlă transparentă
bleu, sfărîmată.
M. 539 : incineraţie în groapă (fig. 14, 8) ; -0,50 m ; groapa conţinea oase calcinate în
cantitate destul de mare, curăţate de cenuşă şi cărbuni.
M. 540 : înhumaţie; -0,63 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
păstrat doar resturi putrezite din craniu ; ca inventar s-au descoperit o fibulă de bronz (fig. 46,
38) şi mai multe mărgele de sticlă : 17 mici alungite, albe transparente (fig. 46, 1 -15) ; opt mici
7 ··· \',Ucni. O mare
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sferoidale de culoare turcoaz (fig. 46, 16 -23) ; 13 mici sferoidale de sticlă transparentă, acoperite
cu vopsea roşie mată (fig. 46, 24 -32) ; două mici sferoidale de sticlă verzuie (fig. 46, 33, 34);
două sferoidale de sticlă albă transparentă (fig. 46, 35, 36); două segmentate de sticlă albă transparentă (fig. 46, 37) ; alte mărgele mici sferoidale erau sfărîmate.
M. 541 : incineraţie în groapă (fig. 14, 17); --0,47 m; groapa cuprindea multe oase calcinate, aşezate pe fund, împreunrt cu cărbuni şi cenu~ă, precum şi patru fragmente. mici dintr-un
vas lucrat cu mîna şi o mărgică de sticlă albă mată, parţial deformată de foc (fig. 45, 18).
M. 542 : incineraţie în groapă (fig. 14, 18) -0,60 m ; groapa era umpluti't cu multzt
cenuşă şi puţine oase calcinate.
M. 543 : incineraţie în urnă; -0,31 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit fundul unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne de ardere secundară, în care
se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, douzt mărgele sferoidale de calcedoniu (fig. 45,
10, 11), o mărgid cilindrică de sticlă albă mati"i (fig. 45, 12) şi o mărgică prismatică de sticlă roşie
mată (fig. 45, 9).
M. 544 : înhumaţie (fig. 17, 5) ; -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul
era dispărut ; din acest complex s-a păstrat numai grupa de pietre puse ca semn de mormînt ;
din umplutura gropii mormîntului provine un fragment de mărgică mare cilindrică de sticlr1 portocalie (fig. 45, 13).
M. 545 : incineraţie în urnă cu capac; -0,41 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cafenie-cărămizie, cu pete cenuşii de la arderea
secundară (fig. 45, 22), în care se aflau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi fragmente din fundul unui castron lucrat în aceeaşi tehnică (fig. 45, 21).
M. 546 : incineraţie în groapă (fig. 13, 14); -0,47 m; groapa conţinea puţine oase calcinate, cenuşă şi cîteva fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 45, 24).
M. 547 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 14, 10) ; -0,82 m ; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă aproape toată partea superioară (fig. 46, 42) ; în
urnă se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi o jumătate de castron lucrat
în aceeaşi tehnică, aşezat peste oase cu gura în jos (fig. 46, 43 a), care se întregeşte cu o altă bucată
din mormîntul 555 ; în groapă se aflau multă cenuşă, cărbuni, puţine oase calcinate, un pandantiv
de fier deteriorat în formă de căldăruşă, cu resturi de ţesătură pe el (fig. 46, 40), un inel făcut
dintr-o tăbliţă de bronz (fig. 46, 41) şi fragmente-dintr-un ac de cusut de fier (fig. 46, 44).
M. 548 : incineraţie în urnă (fig. 14, 7); -0,50 m; urna era reprezentată de jumătatea
inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne de ardere secundară (fig. 45,
23), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă; puţine oase calcinate curăţate de
cenuşă se aflau şi în groapă (căzute din urna a plecată r).
M. 549 : incineraţie în groapă (fig. 14, 21) ; -0,57 m; groapa era umplută cu multă
cenuşă şi puţine oase calcinate.
M. 550 : incineraţie în groapă (fig. 14, 9) ; -0,47 m; groapa conţinea cenu~ă şi oase
calcinate.
M. 551 : incineraţie în groapă (fig. 14, 3) ; -0,60 m; groapa cuprindea cenuşă, cărbuni
şi puţine oase calcinate.
M. 552 : incineraţie în urnă (fig. 14, 22) ; -0,52 m ; groapa era umplută cu cenuşă, căr
buni şi puţine oase calcinate, între care se afla şi un dinte de vită cornută mare ; iar urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, cu un orificiu deasupra umărului ("fereastra
sufletului" ?) ; în cuprinsul ei se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşrt.
M. 553 : incineraţie în groapă (fig. 14, 5); --0,54 m; groapa era umplutrt cu multrt cenuşă
şi cîteva oase calcinate.
.
•
M. 554: incineraţie în groapă (fig. 14, 16); -0,64 m; groapa conţinea multrt cenuşă,
cărbuni, puţine oase calcinate şi o filmlă de fier (fig. 46, 48).
M. 555: incineraţie în groapă (fig. 14, 19); -0,75 m; groapa cuprindea multă cenuşă,
puţine oase calcinate, o bucată dintr-o amforă de tipul urcioarelor (fig. 46, 56), iar spre fund se
afla şi o jumătate dintr-un castron lucrat la roată din pastă cenuşie, aşezat cu gura în jos, care
se întregea cu jumătatea de castron din mormîntul 547 folosită drept capac; cele două părţi ale
castronului au fost întrcgitc (fig. 46, 43 b).
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M. 556 : incineraţie în urnă cu capac; -0,55 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată
din pastă cenuşie, cu angobă negricioasă pe ambele feţe, spart într-un număr foarte mare de fragmente (fig. 46, 62), în care se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă; peste urnă se afla o
fructieră lucrată în aceeaşi tehnid, aşezatrt cu gura în jos (fig. 46, 61).
M. 557: incineraţic în urnă (fig. 14, 25); -0,56 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna uin pastă grosolanft, avînd lipsrt o parte din margine (fig. 45, 14), în care se găseau puţine
oase calcinate curăţate de cenuşii; alte oase calcinate, dar amestecate cu cenuşă, se aflau în groapă.
M. 558 : incineraţie în groaprt (fig. 14, 12) ; -0,55 m ; groapa era umplută cu multă
cenuşrt şi puţine oase calcinatc.
M. 559 : incineraţie în urnrt ; 0,64 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna era
reprezentată de un fund de vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, în care se aflau cîteva oase
calcinate curăţate de cenuşă.
M. 560 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,81 m ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată
din pastă cenuşie, avînd lipsă o parte din margine (fig. 46, 60), în care se găseau puţine oase calcinatP curăţate de cenuşă; drept capac s-a întrebuinţat o parte dintr-un castron (cupă cu picior?)
lucrat la roată din pastă cenuşie-cafenie (ardere secundară?), aşezat cu gura în jos (fig. 46, 59) ;
în groapă se aflau cîteva oase calcinate mărunte şi puţină cenuşă.
M. 561 : incineraţie în urnă cu capac; -0,60 m; urna era reprezentată de un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie la exterior şi cărămizie în secţiune, avînd lipsă o parte din margine
(fig. 46, 50), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă; deasupra oaselor se găseau
fragmentele unui castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 46, 49).
M. 562 : incineraţie în urnă cu capac; -0,60 m ; limitele gropii n-au putut fi observate;
ca urnă s-a folosit jumătatea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu semne
de ardere secundară (fig. 46, 57), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă; deasupra oaselor se găsea un fragment dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 46, 55).
.
M. 563 : înhumaţie; -0,55 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite, iar scheletul era
distrus în totalitate ; singurul indiciu asupra complexului era o lespede mare de piatră pusă ca
semn de mormînt.
M. 564 : incineraţie în urnă ; -1 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era reprezentaU't de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă unele fragmente (fig. 46, 58), în
care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă.
M. 565: înhumaţie (fig. 17, 12); -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul
era complet dispărut ; mormîntul era marcat de un grup de pietre de dimensiuni diferite, aflate
la adîncimea de 0,60 m, între care se găseau un fragment din marginea unui vas lucrat la roată
din pastă fină cenuşie (fig. 46, 51), cîteva fragmente dintr-o amforă cu gîtul strîmt din pastă găl
buie (fig. 46, 47, 52), precum şi un dinte de vită cornută mare.
M. 566 : incineraţie în urnă ; -0,63 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit o cană lucrată la roată din pastă cenuşie (fig. 46, 39), cu uşoare semne de ardere secundară,
în care se aflau cîteva oase calcinate mărunte curăţate de cenuşă.
M. 567 : incineraţie în urnă(?) (fig. 14, 6); -0,47 m; limitele gropii n-au fost precizate
urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 47;
25), complet sfărîmat şi împriiştiat; printre cioburi se aflau cîteva oase calcinate curăţate de,
cenuşă şi un fragment dintr-o toartă de amforă din pastă gălbuie (fig. 47, 10).
M. 568 : incineraţie în urnă (fig. 14, 1) ; -0,65 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu
mîna din pastă grosolană, avînd lipsă o parte din margine (fig. 46, 53), în care se găseau cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă; la nivelul de sus al urnei, în interiorul ei, se aflau două fragmente dintr-o toartă de amforrt de culoare gălbuic-roşcată (fig. 46, 54).
M. 569 : incineraţie în urnă cu c~pac (fig. 14, 26) ; -0,80 m ; ca urnă s-a folo~it .u~ vas
lucrat la roată din pastă cenuşie, cu un orificiu nu prea mare în perete spre bază, cărma Îl hpsea
marginea (fig. 47, 39); drept capac s-a utilizat o fructieră lucrată la roată din pastă cenuşie, aşezată
cu gura în jos, căreia îi lipsea piciorul şi o parte din margine (fig. 47, 38) ; în urnă se găseau doar
cîteva oase calcinate mărunte curăţate de cenuşă.
.
M. 570 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 14, 13) ; -0,70 m; ca urnrt s-a folos1t Ull vas
lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 47, 35), în care se aflau puţine oase calcinate curăţate de
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cenuşă şi un fragment dintr-o amforă ; peste oase zăcea un capac din pastă cenuşie, aYînd lipsă
o mare parte din margine (fig. 47, 34) ; lîngă urnă se găseau două mărgele de sticlă roşie mată,
uşor deformate de foc (fig. 47, 36, 37).
M. 571 : incineraţie în groapă (fig. 14, 28) ; -0,80 m; groapa era umplutrt cu cenuşă,
cărbuni şi fragmente de oase calcinate.
M. 572 : incineraţie în groapă (fig. 14, 24) ; -0,35 m ; groapa cuprindea cenuşă, cărbuni,
cîteva oase calcinate şi fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană.
M. 573 : incineraţie în groapă (fig. 14, 27); -0,35 m; groapa era umplutrt cu cenuşrt,
cărbuni, puţine oase calcinate şi cîteva fragmente mici de vase lucrate cu mîna.
M. 574 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 14, 14) ; -1 m ; ca urnrt s-a folosit un vas lucrat
la roată din pastă cenuşie (fig. 48, 37), în care se aflau multe oase calcinate, curăţate de cenuşă,
precum şi un foarte bogat inventar, compus din următoarele obiecte: trei fi bule, din care una de
bronz (fig. 48, 33) şi două de fier (fig. 48, 34, 35), un cercei de argint aurit, lucrat în tehnica filigranului (fig. 48, 36), şase mărgele de coral (fig. 48, 1--3, 6, 7, 13), dourt mărgele cilindrice de sticlă
albă mată (fig. 48, 9, 14), 19 mrtrgele plate de sticlă roşie mată, unele din ele deformate de foc
(fig. 48, 4, 5, 8, 10-12, 16-23, 26-29, 32) şi cinci mărgele sferoidale de calccdoniu (fig. 48, 15,
24, 25, 30, 31); deasupra urnei se afla un castron lucrat în aceeaşi tehnică, aşezat cu gura în jos 10 •
M. 575 : incineraţie în groapă (fig. 14, 15) ; -0,95 m; groapa conţinea cenuşă, dirbuni
şi puţine oase calcinate, deasupra cărora, la O, 17 m de la fundul gropii, se aflau resturi dintr-un
castron lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 47, 31), precum şi un fragment dintr-un alt vas lucrat
în aceeaşi tehnică şi ars secundar (fig. 47, 30).
M. 576 : incineraţie în groapă (fig. 14, 23) ; -0,45 m; groapa cuprindea cenuşă, cărbuni,
puţine oase calcinate şi cîteva fragmente din vase lucrate la roată din pastă cenuşie, precum şi
din amfore din pastă cărămizie.
M. 577 : înhumaţie; -0,95 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; scheletul era distrus,
păstrîndu-se doar cîteva resturi putrezite din craniu şi patru pietre mici puse ca semn de mormînt.
M. 578 : incineraţie în urnă (fig. 14, 4); -0,45 m; ca urnă s-a folosit un vas lucrat la
roată din pastă cenuşie, cu nuanţe cafenii de la arderea secundară, din care lipsea partea superioară
(fig. 47, 28), spartă şi împrăştiată pe o zonă cu diametru! de 0,25 m; printre bucăţile de urnă se
aflau puţine oase calcinate, cîteva fragmente dintr-o toartă de amforă din pastă gălbuie (fig.
47, 29) şi nouă mărgele de sticlă roşie mată, puternic arse şi deformate de foc, din care unele avuseseră iniţial forma prismatică (fig. 47, 16 -24).
M. 579 : înhumaţie (fig. 16, 5); -1,05 m; orientare NNV 6 200°/ 00 (cap) -SSE 3 000°/ 00
(picioare) ; limitele gropii n-au fost precizate-; în afară de oasele craniului, din schelet s-au mai
păstrat resturi putrezite din bazin şi femure ; după oasele păstrate, scheletul se afla în poziţie
întinsă pe spate ; la gît se afla un colier compus din cinci mftrgele de sticlă colorată : dour1. roşii
mate, din care una cilindrică (fig. 47, 1) şi alta prismatică (fig. 47, 7) ; una sferoidală mică verde
(fig. 47, 6); una cilindrică albă mată (fig. 47, 5) ; una prismatică bleu, sfărîmată; pe bazin în
partea stîngă se afla un obiect de bronz, din care s-a păstrat o mică garnitură de tabli'i îndoită
(fig. 47, 2).
M. 580 : incineraţie în urnă; -0,70 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un vas lucrat la roată din pastă cărămizie, avînd lipsă cea mai mare parte din margine
(fig. 47, 32) ; în cuprinsul urnei, în mare parte sfărîmată, se aflau puţine oase calcinate, curăţate
de cenuşă.
M. 581 : incineraţie în groaprt (fig. 14, 11); -0,75 m; groapa conţinea cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, împreună cu resturi dintr-o amforă romană din pastă gălbuie (fig. 49,
14, 15), o alta din pastă cărămizie (fig. 49, 16), două fragmente mici din marginea unui vas lucrat
la roată din pastă cărămizie (fig. 49, 17), precum şi un fragment dintr-un castron lucrat la roată
din pastă cenuşie, de tipul cu partea superioară cilindrică.
M. 582 : incineraţie în groapă (fig. 15, 16) ; -0,60 m; groapa era umplută cu cenuşă,
cărbuni, cîteva oase calcinate, două fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie
(fig. 47, 9), precum şi un mic fragment dintr-o amforă din pastă gălbuie.
lO
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M. 583 : incineraţic în groapă (fig. 15, 9) ; -0,45 m; în groapă se aflau cenuşă, cărbuni,
ceva mai multe oase calcinate şi de dimensiuni mai mari, cîteva fragmente mici din vase lucrate
la roată din pastă cenuşie, precum şi un resort de la o fibulă de bronz (fig. 47, 3), trecută prin foc.
M. 584 : incineraţic în urnă; -0,42 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
reprezentată de fundul unui vas lucrat la roatrt din pastă cenuşie (fig. 47, 4), în care se aflau cîteva
oase calcinatc curăţate de cenuşă.
M. 585 : incincraţie în urnă cu capac ; --0,55 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 47, 27), în care se găseau cîteva
oase calcinatc currtţate de cenuşă, un fragment de mărgică sferoidalrt de calccdoniu (fig. 47, 12),
o mărgică prismatică de sticlă mov (fig. 47, 11) şi o mărgică sferoidală de sticlă albă mată (fig.
47, 15) ; toate mărgelele au fost trecute prin foc şi parţial deformate; deasupra oaselor calcinate
se afla o fructicră lucrată la roată din pastă cenuşie-cafenie, din care lipsea partea inferioară a
cupei, împreună cu piciorul (fig. 47, 26).
M. 586 : incineraţie în urnă; -0,55 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
reprezentată de un vas lucrat la roat~t elin pastă cărămizie, cu angobă cenuşie, avînd lipsă aproape
toată partea superioarrt (fig. 47, 33), în care se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă,
precum şi un fragment mic dintr-un castron lucrat la roatrt din pastă cenuşie.
M. 587 : incineraţie în urnă; -0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, în care se aflau doar cîteva
oase calcinate curăţate de cenuşă şi două fragmente dintr-un vas lucrat cu mîna (fig. 47, 8).
M. 588 : incineraţie în urnă; -0,65 m ; limitele gropii n-au fost stabilite; urna era reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, avînd lipsă un fragment din margine (fig.
49, 19), în interiorul căruia se găseau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şî resturi
de la patru mărgele de sticlă, total deformate de foc şi lipite una de alta ; două erau roşii (fig. 49,
18), a treia de sticlă albă mată, iar ultima de sticlă verzuie.
M. 589 : incineraţie în urnă; -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit un Yas lucrat la roată din pastă roşie, căruia îi lipsea o parte din margine (fig. 49, 51) ;
în cuprinsul ei se aflau destul de multe oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi o monedă de
bronz (dupondius) puternic arsă din vremea împăratului roman Antoninus Pius (fig. 49, 50) 11 •
M. 590 : incineraţie în urnă; -0,55 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 47, 14), în
care se găseau puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi un fragment dintr-o toartă
de amforă din pastă cărămizie (fig. 47, 13).
·
M. 591 : incineraţie în urnă ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite ; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 49, 24), în care se gă
seau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi cîteva fragmente mici dintr-o amforă
din pastă gălbuie.
M. 592 : înhumaţie (fig. 16, 10) ; -0,80 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet,
aparţinînd unui copil, s-au păstrat cîteva resturi putrezite din. craniu, în regiunea căruia s-au
găsit zece mărgele de sticlă roşie mată de formă prismatică (fig. 49, 1 -10), precum şi fragmente
dintr-o mărgică de sticlă cilindrică de sticlă albă mată.
M. 593 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,65 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană, avînd lipsă partea superioară (fig.
49, 26), în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă, precum şi o bucată dintr-un
castron cenuşiu (fig. 49, 25), ce a servit probabil drept capac.
M. 594 : incineraţie în urnă ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat la roată din pastă cenuşie, în care se găseau
cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă .. o mărgică prismatică de sticlă roşie mată, parţial defor~
mată de foc (fig. 49, 13), un fragment de mărgică prismatică cu baza romboidală de sticlă galbenă
(fig. 49, 12), precum şi resturi de la trei mărgele topite şi lipite între ele, una roşie, una verzuie
şi una albă mată (fig. 49, 11).
11
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M. 595: incineraţie în groapă (fig. 15, 5);
0,72 m: groapa conţinea doar puţine oase
calcinatc cnrftţate de cenuşă.
M. 596 : inrineratic în urnrt cu capac : -0,67 111 : limitele gropii n-au putut fi stabilite;
ca urnă s-a folosit un \'as iucrat cu mîna din pastă grosolanft, cu semne de ardere secundară, avînd
marginea lipsă; din ca s-au păstrat fundul şi o bucată din partea superioară (fig. 51, 30) : în interiorul urnei s-au găsit puţine' oase ralcinatc, curftţatc de cenuşă, un fragment din fundul unui
castron lucrat la roată din pasU1 cenuşie (fig. 51, 29), precum şi o fibulă de fier (fig. 51, 31).
M. 597 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,65 m : limitele gropii n-au fost precizate :
ca urnă s-a folosit un vas lucrat la roată din pastă roşie, distrus în întregime : deasupra urnei
se afla un fragment dintr-un fund de castron lucrat la roatrt din pastrt cenuşie, cu nuanţe gălbui
de la arderea secundară (fig. 49, 21) : în urn:i se găseau puţine oase ralcinatc rurftţate de cenuşft
şi trei mărgele de sticlă roşie mat:'t, din rare dou{t plate prismatice (fig. 49, 22, 23) şi una total
deformată de foc (fig. 49, 20).
M. 598 : incineraţie în urnă cu capac ; -0,67 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
urna era reprezentată de un vas lucrat la roatf1 din pastrt cenuşie, cu semne de ardere secundarrt,
avînd lipsă un mic fragment din margine (fig. 49, 49) ; o bucată dintr-un castron lucrat în aceeaşi
tehnică a servit drept capac (fig. 49, 48) ; în urnă erau puţine oase calcinate curfttatc de cenuşă,
precum şi 14 mărgele de sticlă roşie mată, de formă prismatică, unele din ele deformate de !oc
(fig. 49, 27 -45} ; pe una din mărgelele roşii (fig. 49, 31) s-a lipit un fragment de la o altă mărgrcă
topită, de sticlă albă mată.
·
M. 599 : incineraţie în urnă cu capac ; -1,07 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca urnă s-a folosit un Yas lu'crat la roată din pastă cenuşie (fig. 49, 47), în care se aflau do~r cîte_,·a
oase calcinate curăţate de cenuşă ; trei fragmente mari dintr-un castron lucrat în aceeaşr tehmcă
(fig. 49, 46) serveau drept capac.
M. 600 : incineraţie în urnă; -0,95 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
reprezentată de un vas lucrat la roată din pastă roşie (fig. 50, 27), în care se aflau cîte\'a oase
calcinate curăţate de cenuşă.
M. 601 : înhumaţie; -1,05 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul, aparţinînd unui copil, era prost conservat, păstrîndu-se doar resturi putrezite din craniu, lîngă care
s-a descoperit un colier compus din 18 mărgele de sticlă : 15 cilindrice roşii ma te (fig. 50. 1 -14, 16) :
una întreagă (fig. 50, 17) şi fragmente de la o a doua de formă prismatică, albe mate şi una prismatică roşie mată (fig. 50, 15).
M. 602 : incineraţie în urnă; -0,60 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui \'as lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 50, 26}, în care se găseau
destul de multe oase calcinate.
M. 603 : incineraţie în urnă; -0,83 m; limitele gropii n-au fost stabilite; ca urnă s-a
folosit partea inferioară a unui \'as lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 51, 42), în care se aflau
puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, două mărgele cilindrice de sticlă, din care una roşie
mată (fig. 51, 33) şi una albă mată (fig. 51, 34}, un fragment dintr-o mărgidt prismatică de sticlă
roşie mată (fig. 51, 35} şi cîteva fragmente din fundul unui vas lucrat cu mîna din pastă. g~osolană
(fig. 51, 3 7) ; în preajma urnei, deci în groapa mormîntului, se aflau de asemenea puţme oase
calcinate, curăţate de cenuşă, două mărgele cilindrice de sticlă albă mată, din care una deform~tă
mult de foc (fig. 51, 32, 36), două mărgele cilindrice de sticlă roşie mată (fig. 51, 38, 39}, o mărgrcă
cilindrică de lut ars de culoare gălbuie, acoperită cu vopsea roşie (fig. 51, 40) şi o wrigă de bronz
cu capetele alăturate (fig. 51, 41).
M. 604 : incineraţie în groapă (fig. 15, 3}; -0,56 m; groapa conţinea puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, două fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie, un alt fragment din fundul unui vas lucrat la roată din··pastă c-enuşie (fig. 50, 24}, un fragment din marginea
unui vas lucrat la roată din pastrt cenuşie (fig. 50, 20), fragmente din dour1 amfore cu gîtul strîmt,
una din pastă gălbuie (fig. 50, 21) şi alta cărămizie (fig. 50, 22, 23, 25) şi o piatră de circa 10 cm
în diametru, aflată la 10 cm deasupra fundului.
M. 605 : incineraţic în groapi"t (fig. 15, 13) ; -0,84 m; groapa era umplută cu cenuşă,
cărbuni şi puţine oase calcinate,
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M. 606 : incineraţic în urnă ; -0,65 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară a unui vas
lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig. 50, 18), în care se aflau puţine oase calcinate curăţate de
cenuşă.

M. 607 : incineraţie în urnrt cu capac (fig. 15, 12) ; --0,55 m ; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă roşie (fig. 50, 78), a c;irui margine a fost parţial distrusă prin lucrările
agricole; în urnă s-au găsit puţine oase calcinate curăţate de cenuşă, o fibulă de fier (fig. 50, 75),
două fragmente dintr-un ac de cusut (') de fier (fig. 50, 77) şi 26 mărgele prismatice de sticlă
roşie mată, parţial deformate de foc (fig. 50, 28-49, 53, 58, 61, 62); deasupra se afla un fund de
castron lucrat la roată din pastă cenuşie-cafenie (fig. 50, 65), folosit drept capac; groapa era umplută. cu multă cenuşă, cîteva oase calcinate, o mărgică cilindrică de argilă (fig. 50, 59), o mărgică
sferoidală de calcedoniu (fig. 50, 76) şi 21 mărgele de sticH roşie mată, unele total deformate
de foc (fig. 50, 50-52, 54-57, 60, 63-74) 12 •
M. 608 : incineraţie în groapii (fig. 15, 10) ; -0,60 m; groapa conţinea puţine oase calcinate, multă cenuşă şi cîteva fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mîna din pastă grosolană (fig.
50, 19).
În arealul necropolei I au mai fost descoperite şi trei cuptoare în aer liber, avînd lăcaşurile
adîncite în sol, fără nici o altă amenajare.
Cuptorul 1, situat la circa 7 m spre sud de necropolă, de fonnrt aproximativ ovală (0,50 x
x0,67 m), era orientat pe direcţia VNV 5 200°/ 00 -ESE 2 000°/ 00 (fig. 15, 19). Toţi pereţii şi vatra
cuptorului, aflată la 0,46 m adîncime de suprafaţa actuală a solului, erau arşi puternic la roşu
(2 -3 cm), iar în profunzime la negru-cenuşiu (2 -3 cm). În cuprinsul cuptorului nu s-a semnalat
nici un fel de inventar.
Cuptorul II se afla în marginea de nord-vest a necropolei. El avea forma aproximativ
trapezoidală şi era orientat pe direcţia NNV 5 800°/ 00 -SSE 2 600°/ 00 • Semnele de ardere puternică
erau vizibile pe vatră, aflată la 0,55 m adîncime, şi pe pereţi, cu excepţia aceluia dinspre sud,
unde a fost amenajată probabil gura cuptorului (fig. 15, 20). Nici în groapa acestui cuptor nu a
fost descoperit inventar.
Cuptorul III se afla în imediata vecinătate a cuptorului II, spre est. Lăcaşul acestuia.
de formă ovală alungită, era adîncit pînă la -0,52 m şi avea orientarf'a pc direcţia NNV 6 100°/ 00 -:SSE 2 900°/ 00 • Şi în cazul acestui cuptor, latura dinspre SSE nu prezenta urme de ardere. În
cuprinsul gropii s-a găsit doar o lespede de piatră arsă la roşu, aflată la circa 7 cm deasupra
,·etrei (fig. 16, 24).
Depunerile formate pe teritoriul necropolci în perioada funcţionării ei cuprindeau numeroase materiale, Între acestea menţionăm o mare cantitate de fragmente ceramice, din care, în
afara unui procent ridicat de amfore romane, remarcăm aici doar partea superioară a unui vas
lucrat la roată din pastă cenuşie, cu marginea uşor arcuită spre interior (fig. 51, 28). Tot în cuprinsul acestor depuneri au mai fost descoperite următoarele obiecte : trei fibule de bronz (fig.
51, 17, 20, 21); un fragment de colan (?) din sîrmă de fier şi de bronz (fig. 51, 19); două fibule
de fier (fig. 51, 24, 25); o verigă mică (cataramă?) de fier (fig. 51, 18); o verigă mare (brăţară?)
de fier (fig. 51, 27) ; o verigă mică (inel ?) cu capetele deschise şi apropiate, cu trei şiruri de proeminenţe rotunde, de bronz (fig. 51, 26); o lamă de cuţit de fier (fig. 51, 16); un pandantiv de fier
în formă de căldăruşă (fig. 51, 22) ; 14 mărgele (întregi şi fragmente) sferoidale de calcedoniu
(fig. 51, 3 -15, 23) ; o mărgică sferoidală mare de sticlă turcoaz (fig. 51, 1) ; un fragment de mărgică
mare de sticlă albă transparentă (fig. 51, 2) ; trei mărgele sferoidale de sticlă transparentă, vopsite cu roşu (fig. 52, 1 -3) ; 58 mărgele p:~;ismatice de sticlă roşie mată (fig. 52, 4 -60, 84) ; zece
mărgele cilindrice de sticlă roşie mată (fig. 52, 61 -68, 71) ; 14 mărgele de sticlă roşie mată deformate de foc (fig. 52, 69, 70, 72 -83) ; o mărgică prismatică de sticlă mov (fig. 52, 85); un fragment
de mărgică mare, probabil sferoidală, de sticlă bleu (fig. 52, 86) ; cinci mărgele cilindrice (fig. 52,
12
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92 -96), una sferoidală (fig. 52, 97) şi altele patru deformate (fig. 52, 87 -90) de sticlă albă mată;
două mărgele mari de sticlă portocalie (fig. 52, 91, 1O1) ; două mărgele sferoidale cu crestături
de sticlă turcoaz (fig. 52, 98, 99) ; o mărgică mare bitronconic;'t de sticlă. nrdc (fig. 52, 100).

B. N E C R O P O L A 1 1
1\1. 1 : incineraţie
după conţinutul de oase
lucrările agricole, se afla

în urnă (fig. 15, 6); ---0,35 m; limitele gropii erau neclare, fiind stabilite
calcinate, cenuşă şi ci!rbuni; urna, distrusă aproape în totalitate prin
în poziţie culcată cu gura spre nord-est. în marginea de sud a gropii ;
ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu mîna din pasU't grosolan;'t de culoare brun-crtrămizie, dccorat;i
cu brîu alveolar, în care se găseau puţine oase calcinatc currtţate de cenuşă, împreună cu cîte\ a
bucăţi mici de cărbune ; urna nu se găsea pc fundul gropii, ci la 7 cm deasupra acestuia ; alte
oase calcinate, împreună cu cenuşa. cărbuni şi o mărgică mid sfcroidalrt de sticlă transparentă,
vopsită cu roşu (fig. 53, 63), erau împrăştiate în groapă pc o grosime de 0,15 m.
M. 2 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 15, 18) ; -0,48 m; fundul gropii a fost adincit
cu încă 5 cm pe latura de sud, acolo unde a fost aşezată urna, o cană de dimensiuni mari lucratrt
la roată din pastă cenuşie, căreia îi lipseau bucăţi elin partea superioară, probabil în urma lucrărilor
agricole (fig. 53, 64) ; în urnă se aflau relativ multe oase calcinate currtţate de cenuşă, un colan
de fier fragmentar, pe care s-au păstrat resturi de ţesătură (fig. 53, 62), cinci mărgele sferoidale
de sticlă albicioasă (fig. 53, 50, 51, 54, 56, 57) şi opt mărgele de chihlimbar de forme şi mărimi
diferite (fig. 53, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 60, 61), deasupra cărora se găseau resturile unui castron
lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 53, 59) ; o parte din oasele calcinate au fost aruncate în groapă,
împreună cu multă cenuşă şi cărbuni de lemn de esenţă tare 13 •
M. 3 : incineraţie în groapă (fig. 15, 17) ; -0,55 m; oasele calcinatc, curăţate de cenuşă,
dar amestecate cu cîţiva cărbuni, au fost împrăştiate peste tot în groapă, pe o grosime de 0,25 m.
M. 6 : incineraţie în urnă (:); -0,27 m; mormîntul a fost distrus cu prilejul lucrărilor
agricole; s-au păstrat numai cîteva fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă roşie, împreună cu puţine oase calcinate.
M. 7 : înhumaţie (fig. 16, 1) ; -0,31 m; orientare NNV 50°/ 00 (cap) -SSE 3 250°/ 00 (picioare) ; scheletul, aparţinînd unui copil, a fost- distrus în mare parte de lucrările agricole ; s-au
păstrat cîteva fragmente de craniu, coaste şi oasele picioarelor, după care poziţia schelctului
era întinsă pe spate.
M. 8 : înhumaţie (fig. 16, 12); -0,47 m; orientare NI\E 100°/ 00 (cap) --SSV 3 300°/no
(picioare) ; scheletul, cu oasele complet putrezite, aparţinea unui infans I (?) şi avea poziţia întinsă pe spate, cu mîinile pe lîngă corp.
M. 9 : înhumaţie (fig. 16, 27); -0,55 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; NNE
250~/oo (cap) -SSV 3 450°/ 00 (picioare); scheletul, cu oasele putrezite, aparţinea unui infans 1
(?) şi avea poziţia întinsă pe spate, cu mîinile pe lîngă corp, picioarele apropiate la genunchi şi
apoi încrucişate spre călcîie ; la gît se afla o mărgică sferoidală de calcedoniu (fig. 16, 27 a ; 53,
33) ; în groapa mormîntului 9 se aflau şi o parte din oasele şi inventarul mormîntului 10, pc care
1-a suprapus şi 1-a distrus în cea mai mare parte 14 •
M. 10 : înhumaţie (fig. 16, 27); -0,55 m; mormînt distrus în cea mai mare parte de
mormîntul 9 ; in situ s-au păstrat femurul drept, lîngă care se găsea şi o verigă de sîrmă de bronz
(fig. 16, 27 c; 53, 32); celelalte oase şi diferite obiecte din mormîntul 10 au fost găsite în umplutura
mormîntului 9 ; un fragment din maxilarul inferior se afla în regiunea superioară a scheletului
din mormîntul 9, spre stînga lui şi la 0,15 m .deasupra fundului gropii, iar alte oase, printre care
mai multe bucăţi de craniu, erau grupate la picioare ; femurul stîng se afla pe genunchiul stîng
al scheletului din mormîntul 9 ; o parte din piesele alcătuind inventarul acestui mormînt au fost
13
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de în umplutura mormîntului 9; un torques de argint din fir rectangular în secţiune
(fig. 16, 27 d; 53, 34), împreunrt cu cinci mărgele mici sferoidale transparente, cu nuanţe albgălbui (fig. 16, 27 c; 53, 27 -31), se aflau între oasele depuse în capătul de sud al mormîntului,
iar un fragment dintr-un cnţit de fier (fig. 16, 27 h; 53, 26) se găsea pc umărul stîngt 5 •
M. 11 : înhumaţie (fig. 16, 18); -0,25 m; orientare NNV 6 100~/ 00 (cap) -SSE 2 900D/ 00
(picioare) ; scheletul, aparţinînd unui copil, era distrus în cea mai mare parte, iar oasele rămase
au fost şi ele în parte deplasate din poziţia initiati ; în umplutura gropii se găseau trei fragmente
uin urna (:) mormîntului 12, împreunrt cu cîteva oase arse.
M. 12 : incineraţie în urnă U) ; -0,25 m ; singurele indicii asupra acestui mormînt erau
trei fragmente dintr-un vas lucrat la roată din pastă cenuşie, folosit ca urnă (!), împreunrt cu
cîteva oase calcinate.
M. 54 : înhumaţie (fig. 16, 14); -0,35 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate : starea de conservare a schelctului, aparţinînd unui copil în poziţie
întinsă pc spate, cu mîinile de-a lungul corpului, era foarte proastă : oasele putrezite, în parte
distruse cu crcazia arăturilor, s-au păstrat totuşi în majoritate în poziţia lor anatomică ; în regiunea
gîtului s-au descoperit 13 mărgele mici sferoidale, dintre care trei verzi (fig. 53, 12, 15, 16), una
turcoaz (fig. 53, 13) şi zece albe transparente (fig. 53, 6-11, 14).
M. 55 : incincraţie în urnrt ; -0,28 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era distrusă
în cea mai mare parte prin lucrrtrile agricole ; ca urnă s-a folosit un vas lucrat cu mîna din pastă
grosolană, în care se aflau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă şi o mărgică prismatică de
sticlă mov, trecută prin foc şi parţial deformată (fig. 53, 23).
M. 56 : incineraţie în groapă; -0,28 m :limitele gropii n-au putut fi stabilite; mormîntul
a fost în mare parte distrus de lucrările agricole ; s-au prtstrat doar cîteva oase calcinate curăţate
de cenuşă, o mrtrgică prismatică de sticlă mov (fig. 53, 19), un fragment dintr-o mărgică identică
deformată de foc, precum şi un fragment dintr-o mărgică prismatică de sticlă transparentă (fig. 53, 20).
M. 57 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 15, 1) ; -0,50 m; ca urnă s-a folosit un vas
lucrat la roată din pastă roşie, cu pete cenuşii de la arderea secundară (fig. 53, 25),încarese gă
seau cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă ; drept capac s-a utilizat o ceaşcă troncon ică lucrată
cu mîna din pastă grosolană (fig. 53, 47), cu semne evidente de arde re secundară, aşezată cu gura
în jos, din care cîteva fragmente au fost deplasate la 0,70 m spre sud-vest ; alături de urnă, sub
capac şi în apropiere s-au găsit două bucăţi mari din craniul unui schelet (mormîntul de înhumaţic
58), distrus cu prilejul îngropării urnei din mormîntul 57.
M. 58 : înhumaţic (fig. 15, 1) ; -0,50 m (!) ; din acest mormînt s-au păstrat numai
două bucăţi de craniu, care zăceau alături şi sub capacul urnei din mormîntul 57.
M. 59 : înhumaţie (fig. 16, 23) ; -0,30 m ; orientare N (cap) -S (picioare) ; limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, aparţinînd unui infans II (:), era prost conservat; poziţia
sa era întinsă pe spate, cu capul întors spre stînga, mîna dreaptrt întinsă pe lîngă corp, iar cea
stîngă îndoită din cot şi pusă pc bazin ; la gît se aflau două mărgele sferoidale de sticlă mov, una
mai mare (fig. 53, 1) şi alta mai mică (fig. 53, 4) şi două mărgele mici discoidale de sticlă verde
(fig. 53, 3, 5) ; în apropierea scheletului, într-o galerie de animal se afla o mărgică sferoidală de
bronz (fig. 53, 2), a cărei apartenenţă la acest mormînt nu este sigură.
M. 60 : înhumaţie ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au mai
păstrat cîteva mici fragmente putrezite din craniu.
M. 61 : incineraţie în groapă (fig. 15, 15) ; -0,40 m ; groapa conţinea cîteva oase calcinatc,
:.mestecate cu multă cenuşă şi crtrbuni, precum şi un fragment dintr-un ac de cusut de fier (fig.
53, 46).
M. 62 : incineraţie în groapă (fig. 15, 14); -0,60 m; oasele calcinatc, curăţate de cenuşă,
au fost puse direct în groapă, fiind amestecate doar cu puţini cărbuni de lemn de esenţă tare ; incinerarea n-a fost prea puternică şi n-a dus lă arderea aproape completă a oaselor, ca în cazul altor
morminte de la Văleni, bucătile de oase din schelet rămînînd mult mai mari ; oasele calcinate,
în cantitate mai mare în comparaţie cu alte morminte, n-au fost puse grămadă, ci aruncate şi
amestecate cu pămînt pe o grosime de 0,15 m pe aproape tot cuprinsul gropii; în marginea de sud
la
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a acesteia, la O, 1O m deasupra fundului gropii, a fost aşezat în poziţie verticală un borcan mic
lucrat la roată din pastă cenuşie (fig. 53, 45), în interiorul căruia nu se aflau oase calcinate, ci
doar pămînt; în centrul gropii, în poziţie oblică cu vîrful în sus, se afla şi un cuţit de fier (fig. 53,
44)1 6 •
M. 63 : incineraţie în urnă cu capac (fig. 15, 8); -0,40 m; ca urnă s-a folosit un ,·as
mare lucrat cu mîna din pastă grosolană, în care se găseau relativ multe oase calcinate curăţate
de cenuşă ; urna era acoperită cu partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolanrt,
puternic ars secundar (fig. 53, 24), aşezat în poziţia normală a vasului ; cîteva oase calcinate cură
ţate de cenuşă se aflau şi în groapă, inclusiv deasupra capacului şi sub urnă.
M. 64 : incineraţie în urnă (fig. 15, 7) ; -0,26 m ; ca urnă s-a folosit partea inferioară
a unui vas mare lucrat cu mîna din pastă grosolană, în care se găseau puţine oase calcinate, cură
ţate de cenuşă, precum şi fragmente dintr-un pandantiv în formă de butoiaş, lucrat din argint
în tehnica filigranului (fig. 53, 17) ; cîteva oase calcinate curăţate de cenuşă se aflau sub şi alături
de urnă, aşadar în groapă ; aflată mai la suprafaţă, urna a fost deranjată la partea ei superioară
de lucrările agricole, unele fragmente fiind antrenate în zonele din afara gropii mormîntului.
M. 65 : incineraţie în urnă (fig. 15, li) ; -0,32 m; urna era reprezentată de partea inferioară a unui vas lucrat cu mîna din pastă grosolană ; oasele calcinate, foarte puţine şi curăţate
de cenuşă, se găseau numai în urnă.
M. 66 : incineraţie în groapă (fig. 15, 4) ; -0,55 m ; groapa conţinea cîteva oase calcinate,
amestecate cu multă cenuşă şi cărbuni.
M. 67 : înhumaţie (fig. 16, l) ; -0,25 m; orientare :t\ (cap) -S (picioare); limitele gropii
n-au putut fi precizate; din scheletul aparţinînd unui infans II (! ), dispărut în cea mai mare
parte, s-au păstrat resturi putrezite din craniu, deranjat parţial, şi humerusul stîng ; la gît se
afla un colier compus din nouă mărgele de sticlă ; cinci mărgele prismatice cu baza hexagonală,
una albă mată (fig. 53, 35) şi patru mov (fig. 53, 36, 41 -43), precum şi patru mărgele mici sferoidale, una verde (fig. 53, 37) şi trei roşii (fig. 53, 38 -40).
M. 68 : înhumaţie (fig. 16, 13); -0,32 m; orientare \" (cap) --E (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, aparţinînd unui infans II(:), era destul de prost conservat;
craniul era complet sfărîmat, iar restul oaselor se aflau într-un stadiu avansat de putrezire; s-au
păstrat craniul, o parte din coaste, coloana vertebrală şi capătul proxima! al femurului stîng ;
poziţia scheletului pare să fi fost întinsă pe spate ; în partea stîngă a scheletului, într-o galerie
de animal, se afla un fragment dintr-un cuţit de fier (fig. 53, 21), a cărui apartenenFt la mormînt
este nesigură.
M. 69 : înhumaţie; -0,50 m ; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au păstrat
doar cîteva fragmente putrezite din craniu.
M. 70 : înhumaţie (fig. 16, 22); -0,35 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul
era dispărut complet ; singurele indicii asupra mormîntului erau pietrele cu care a fost amenajată
groapa ; pietrele, trei lespezi puse pe cant, una în continuarea celeilalte, pe direcţia NE -SV,
ar putea sugera şi orientarea mormîntului ; faptul că celelalte şase pietre erau spre nord-est de
primele, aşezate pe partea lor plată, ar permite observaţia că pietrele pe cant se aflau pe latura
de NV a gropii.
M. 153 : înhumaţic (fig. 17, 9) ; -0,25 m; orientare N (cap) -S (picioare) ; jumătatea
superioară a scheletului era distrusă prin lucrările agricole, iar restul oaselor erau complet putrezite ; scheletul, aparţinînd unui copil de cîţiva ani, se afla în poziţie întinsă pe spate cu mîinile
pe lîngă corp ; piciorul drept era îndoit din genunchi şi apropiat puţin de piciorul stîng ; pe torace
se aflau două mărgele mici sferoidale de sticlă verde, iar în regiunea picioarelor, antrenată de
lucrările agricole, o mărgică de sticlă roşie mată .

.

'

Pe suprafaţa necropolei II au mai fost găsite cîteva fragmente ceramice, o verigă de bronz
cu capetele deschise şi alăturate (fig. 53, 22) şi o monedă romană de argint (fig. 53, 18) din anii
196-211 (Septimius Severus: Iulia Domna) 17 •
18
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III. OB.IECTE DE UZ CASNIC, PIESE
VESTIMENTARE, PODOABE, MONEDE
ŞI RfCIPIENTE DE LUT ŞI DE STI·CLĂ

:\Iormintele de la Y;tleni au in general un inYentar sărăcăcios ~i numai puţine din ele
piese mai numeroase ori de o mai mare Yaloarc. Totuşi, datorit;t dimensiunii sale, necropola
pune la dispoziţie un Yolum cuprinzător de materiale, între care notăm mici unelte de uz casnic,
accesorii vestimcntare, numeroase obiecte de podoabă, monedc, pahare de sticlă şi o importantă
colecţie de ,-ase de lut. O analiză atentă şi de detaliu a categoriilor de obiecte menţionate ne oferă
o bogată informaţie din domeniul producţiei materiale, precum şi cu privire la obiceiurile de port,
la podoabele preferate şi la practicile funerare.
conţin

A. OBIECTE DE UZ CASNIC
Din această categoric de obiecte fac parte acele de cusut şi cuţitele de fier. Starea de consen·are a multora din aceste piese este destul de proastă, aşa încît o încadrare riguroasă tipologică
a lor nu mai este posibilă.
a. Ace de cusut
Aceste mici unelte, lucrate in totdeauna din fier, au o lungime de circa 8 -9 cm. Ele au
fost descoperite în mormintele 53, 61, 259, 302, 311, 337, 480, 488, 489, 547 şi 607 (fig. 54, 1).
Obiecte similare de fier au mai fost găsite in unele morminte de la Poieneşti t, Gălăneşti 2 , MoldoYeni'· şi Bozieni 4 , iar de bronz la Locusteni".
b.

Cuţite

Cnelte de acest fel au fost descoperite în mormintele 10, 52, 62, 68, 75, 136, 343, 365,
463, 501 şi 507 (fig. 54, 2). :\Iulte din ele s-au păstrat doar prin fragmente, prezentind uneori şi un
grad înaintat de uzură, ceea ce împiedică adesea reconstituirea tipurilor iniţiale. O obsen·aţie
ce ar putea fi îndreptăţită pe baza materialului păstrat este aceea că lama unor cuţite avea dimensiuni mai mari, de circa 9 cm lungime şi 2 cm lăţime (exemplarele din mormintele 62 şi 75 ;
fig. 22, 58; 53, 44), iar a altora dimensiuni mai mici, de aproximativ 6 cm lungime şi 1,5 cm lă
ţime (piesele ?in mormintele 52 şi 136; fig. 21, 19; 24, 15). Desigur, nu putem avea certitudinea
că dimensiumlc acestora din urmă sînt cele iniţiale şi că piesele nu s-au micşorat ca urmare a
unei lungi perioade de întrebuinţare.
Alte detalii tipologice mai pot fi sesizate în legrttură cu modul de îmbinare a mînerului
de lamă. Astfel, la exemplarul din mormîntul 62 (fig. 53, 44), trecerea de la spinarea lamei către
mîner se face atenuat, printr-o linie oblică prelungită, în timp ce la acela din mormîntul 75 (fig.
R. Vulpe, Poiencşti, p. :189, 397, 134, fig. 275, 6.
Căpitanu, Contribuţii la curwaşterea populaţiei
autohtone in sec. 11 -· 11 l l'.n. in Judeţul Jlac•iu, in Jlu:eul
Naţional, 2, 1973, [J. :107, l'ig. :1. 1: 9, 1: id<·m. Gli!lilleşti1/cirbollsa, p. (l7, 71, 82, fig. 17, 3, \J.
1

2

\".

3
Material inedit in colectiile :\luzcului de Istoric din
Homan.
·
4
M. Petreseu-Dimboviţa, Em. Bold, M. Dinu, Cercelclri arheologice in Podişul Central Moldm>encsc ( 1), In
A-5U laşi, 1, 1955, 1---2, p. 8 -- 11, fig. 2, 2.
5 G. -Popilian, J.ocusll'lli, p. 21, \JR, pl. IX, M. 57.
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22, 58) ea se face brusc, printr-un prag. Aceste diferenţieri nu pot fi rezultatul unei întrelminţ;tri
îndelungate, care putea modifica doar lăţimea şi grosimea lamei, precum şi linia sau curbura
tăişului, dar nu şi mînerul cuţitului sau spinarea lamei. În sfîrşit, un alt cuţit, avînd lama triunghiulară şi mînerul cu lăţimea şi grosimea uniforme pc toatf1 lungimea lui (mormîntul 501 ; fig.
43, 1), aminteşte prin forma sa de gheara unui foarfece.
Cuţite de fier de tipuri apropiate cu acelea de la V~leni aufost semnalate ~i în morminte
din alte necropole, cum ar fi la Poieneşti 0 , Dumitreştii Gălrtţii•, Gălăneşti", Locusteni" şi Soporu
de Cîmpie 10 •

B. PIESE VESTIMENTARE
Din

această

ca,tegoric de obiecte fac parte mai multe fibnle

şi

o

cataramă.

a. Fibule

La Văleni au fost descoperite un număr de 38 fibule, lucrate din argint (1 exemplar),
bronz (21 exemplare) şi fier (16 exemplare), dintre care 33 în morminte şi5în stratuldecultură.
ln morminte ele se găseau de obicei în cîte un singur exemplar. Excepţie făceau mormintele 335
şi 574, în care s-au descoperit cîte două şi respecti\" trei fibule. Din exemplarele aflate în mormîntul
335 s-au păstrat nt:mai resorturile de fier şi nu se poate stabili dacă erau identice sau aparţineau
la tipuri diferite. In schimb, referitor la fibulele din mormîntul 574, consen·ate destul de bine,
putem constata că fiecare din cele trei exemplare se încadrează într-un alt tip. În afară de fibulele
amintite din mormîntul 335 (fig. 35, 31, 32), un mimăr de alte cinci exemplare, provenind din
mormintele 37, 52, 337, 406 şi 583 (fig. 20, 5 ; 21, 6; 35, 16; 39, 44 ; 47, 3), se aflau într-un stadiu
avansat de distrugere şi nu s-a mai putut stabili forma lor. Restul de 31 fibule se încadrează la
următoarele tipuri:
Tip 1. Fibulă ('?)de bronz cu piciorul foarte mult lăţit, de forma unui sector de cerc,
puternic arsă şi parţial deformată, din care s-a păstrat numai un fragment (fig. 22, 12). Ea se
afla în mormîntul 93, situat între centrul şi marginea de sud a necropolei (fig. 55, 1).
Tip 2. Fibule de fier cu piciorul lăţit, de formă oval-romboidală, distruse în mare
parte prin oxidare (fig. 20, 39; 24, 1). Mormintele 71 şi 105 în care s-au descoperit cele două fibule se găseau în apropiere unul de altul şi aproximativ spre centrul necropolei (fig. 55, 2). Cele
mai apropiate analogii pentru aceste fibule se găsesc în mormintele 115 şi 239 de la Poieneştî 11 •
Tip 3. Fibule de bronz cu corpul puternic profilat, adnd arcul mai mult sau mai puţin
curbat, cu baza trompetiformă, din care pornesc două fire, unul îndoit în formă de cîrlig prin care
trece coarda, iar altul ce se răsuceşte şi formează resortul bilateral ; piciorul are la locul de întîlnire
cu arcul un nod, iar la capăt un buton. Fibula din mormîntul 27 mai ales (aproximativ în centrul
necropolei) se remarcă prin dimensiunile sale mai reduse şi corpul foarte curbat (fig. 19, 14). Cu
excepţia exemplarului din mormîntul 554 lucrat din fier (fig. 46, 48), toate celelalte fibule, în
număr de 15, sînt de bronz (mormintele 27, 115, 122, 283, 340, 365, 391, 419, 483, 489, 506, 540
şi trei exemplare din strat). Piesele de acest tip, alcătuind seria cea mai numeroasă de fibule de la
Văleni, ocupă aproape tot arealul necropolei, în afara unei zone din partea de sud-est (fig. 55, 3).
Fibulele cu corpul puternic profilat au foarte multe analogii în necropolele dacilor liberi
din regiunile de la est de Carpaţi, aşa cum o dovedesc exemplarele descoperi te la Poieneşti 12
6
R. Vulpe, Poie11cşli, p. 352, 358, 378, 391, {33 434, fig. 185 ; 194, 1 ; 292. 1.
7
1. Ioniţă, Necropola daco-carpică de la Dwnilreşlii
Gălălii (judetul Iaşi), in AriL''vlold, 6, 1!169, p. 123 -125,
fig. 2, 7 - 10.
8
V. C:ăpitnnu, Gălăneşti-Rărboa.~a. p. 71, 83, fig. 17,
1, 3, 4.
8 G. Popiliau, Locuslenl, p. 18, 21, pl. VII, M 37, 2;
IX, M. 60.

10

D. Prolasc, Soporu de Cîmpie, p. 71, pl. XX\', 1, 6:
XXVII, 1; XXIX, 6: XXX, 1; XXXI, 1; XXXII, ;,;
XXXIII, 3;
11 R. Vulpr, Poicneşli, p. 353, 381, fig. 187, 7, 8; 188;
260, 2.
12 Ibidem, p. 332, 387, 394 - 395, 3!17, fig. 110;
277 , 6 ; 292 ; 300, 3.
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Săbăoani 13 , Dămieneşti 14 , Săuceşti 15 , Pădureni 16 , Onceşti-Cioara 17 , Poiana-Dulceşti şi Butnă
reşti 1 ". Acest tip de fihulă apare frecvent şi în necropolele daco-romane din Oltenia, numeroase
exemplare fiind găsite la Locusteni (14 morminte) 19 şi Daneţi 20 , ceea ce este de natură să sugereze
o sursă comună de aprovizionare pentru ambele teritorii.
Tip .1. Fibulc cu portagrafa înaltă şi semi<lisc mic la baza arcului, din care s-au descoperit două exemplare aparţinînd la variante deosebite.
,Ja Fibulrt ele argint cu portagrafa înaltă, cu corpul bine arcuit, triunghiular în
secţiune şi piciorul îngust (fig. 32, 43). Piese foarte asernănrttoare se găsesc la Vîrtişcoiu. Alte
filmle cu portagrafa înaltă şi piciorul îngust, dar fărrt sernidisc la baza arcului, s-au descoperit la

Piatra Nearnt-Dărmăncsti 23 şi Sohodor 2 ~.
4b. Fibtilrt' de bronz 'cu portagrafa înaltă şi corpul aproape drept, avînd secţiunea
în forma literei lJ întoarsă şi piciorul lrtţit la bază, de formrt triunghiulară (fig. 48, 33; 55, 4).
Analogii perfecte pentru acest tip de fibulă nu cunoaştem deocamdată în nici o necropolă dacică
cercctatrt, dar anumite· apropieri s-ar putea face cu unele exemplare de la Moldoveni 25 , Pădureni 18
Cucorăni 22

şi Cucorăr:i 27 •

Tip 5. Filmle de fier cu corpul din bandă lată, din care s-au găsit două exemplare ce
fac parte din variante deosebite.
5a. Fibulă cu corpul de formă triunghiulară, cu o lăţime mare la bază şi secţiune
rectangulară, descoperită în mormîntul 574 (fig. 48, 34; 55, 5).
Sb. Fibulă cu corpul oval alungit şi secţiunea triunghiulară, găsită în stratul de
cultură (fig. 51, 24).
Tip 6. Fihule de fier cu portagrafa în formă de teacă. Ele au fost semnalate în mormintele
73 (fig. 21, 27), 177 (fig. 25, 6), 326 (fig. 34, 19), 574 (fig. 48, 35) şi 596 (fig. 51, 31), situate la marginea de sud a necropolei (fig. 55, 6). Analogii mai apropiate s-au descoperit la Poieneşti 2 R, Moldoveni29, Gălăneşti 30 şi Pădureni 3 .1 •
Tip 7. Fibule cu piciorul înfăşurat, din care s-au descoperit două exemplare aparţinînd
la variante deosebite.
7a. Fibulă de fier cu piciorul înfăşurat şi corpul puternic arcuit (semicircular),
lucrată din bandă masivă şi decorată cu patru şănţuiri, una la capătul de lîngă resort şi alte trei
la partea dinspre picior (mormîntul 607; fig. 50, 75). Exemplare asemănătoare, avînd corpul
lucrat din bandă şi forma sernicircularrt, au fost descoperite la Poieneşti" 2 , Moldoveni 33 şi Dochia 3 ~.
13
Material inedit in colecţiile ~ruzcului de Istori~ din
Roman. Săpături V. Ursachi.
14
1. Mitrca, Necro.pola carpică de la Dclmieneşli, judeţul Bacăll, in Carpica, 1~. 1982, p. 75, fig. 5, 1, 2, 4:
1• V. Căpitanu, Necropo/a daco-carpică de Ia Săuceş/i,
judeflll Racău, in Carpica, 1976, p. 173, 178, fig. 9, 1, ~10 Sebastian :vlorintz şi Gh. Bichir, Săpături/e de la
l'ădurcni, in Materiale, 6, 1!;159, p. 491, fig. 3, 1.
17 V. Căpitariu, op. cit., in JfHzeul 1\"afiona/, 2, 1975,
p. 323, fig. 18, 12, 13.
IR Gh. Biehir, C!lllura
carpică, .p.
100- 101, pl.
CLXVI, 1-5, 8, 9; CLXXI, 2.
19 G. Popilian, Locusteni, p. 23, 28, :1~. 34, 37 - 41,
43, 44, 48, pl. X, ~r 72, •1 şi 73, 2: XV, ~1 100, 3-4:
XX, ~1. 1~1. 1; XXI, ;\l 117, 2; XXIII. M 162, 10;
XXlV, M 165, 1 şi M. 177, 15: XXV, M 179; XXVI,
l\1 181, 2 şi .M 185, 4-5; XX\"lll, ;\l 20:1, 1; XXIX,
M 208, 1 ; XXXIII, ~~ 235, 2.
~o ldem, Necropola daco-romană de la Danefi, în Thracodacica, 3, 1982, p. 48, 57, fig. 1, ';\[ 2, 4 ; 5, 4.,5.
21
Gh. Biehir, Cu/tura car pice/, pl. CI. X X r, 5, 6.
22 Silvia Teodor, Sâpăturilc de la Cucorăni (judeţul
Botoşani), in Jtrh.\Iold, 8, 1975, p. HO, 142-144, fig.
46,1,3-5.
23
C. Mătasă, 1. Zamoşteanu şi M. Zamoştcanu, Săpă.
turile de la l'ialra Seamţ, in .Haleriale, 7, 1961, p. 346,
fig. 6, :1.

21
V. Căpitanu, op. ci/., în Jluzeul Naţional, 2, 1975,
Jl· 323, fig. 26, 1, 2.

2
" Iulian Antonescu, Săpălurile de la Gabllra-Porceşti
în .\Iatcria/e, 6, 1959, p. 477, fig. 5, 4.
20 Sebastian ;\lorintz şi Gh. Bichir, op. ci/., in Materiale,
6, 1959, p. 492, fig. 3, 3.
27 Silvia Tcodor, op. ci/., In Arh.\1old, 8, 1975, p. 145.
fig. 48, 2.
28
R. Vulpe, Poieneşli, p. 329 - 330, 341, 417 - 418,
fig. 135 ; 156, 1 ; 351.
29 Iulian Antonescu, op. ci/., In Materiale, 6, 1959, p.
477, fig. 5, 5.
10
'
La Gălăneşti au fost descoperite două fibulc de acest
lip, anume in morr int~le 41 şi 227 (V. Căpitanu, op. cii.
In .Ul!zeul Naflonal, 2, 1975, p. 306, fig. 11, 11 ; idem,
Gălăneşli-Bărboasa, p. 70, 85, fig. 11, 3; 26, 5) şi nu In
mormintul 11 (Gh. Bichir, Cullura carpicd p. 101).
31
Sebastian Morintz şi Gh. Bichir, op. cii., In Jfateriale,
6, 1959, p. 491, fig. 3, 2.
32
H. Vulpe, l'oieneşli, p. 325, 377, 437-438, fig. 126;
251, }.
33
Iulian Antonescu, Săpălurile arheologice de Ia Gabăra,
in Materiale, 7, 1961, p. 452, fig. 6, 1.
34 C. Scorpan, Necropola carpică de la Dochia, In Arh.
Mold, 5, 1967, p. 331, fig. 3. t.
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7b. Fibulă de bronz cu piciorul înfăşurat, corpul de formrt semicirculară şi secţiunea
(mormîntul 538; fig. 45, 5). Alte detalii asupra acestei filmle nu se cunosc, întrucît lipsesc
atît piciorul cît şi resortul. O fibulft ce pare să fie asemănrttoare cu aceea din mormîntul 538 de la
Văleni, căreia cJe asemenea îi lipsesc resortul şi piciorul, s-a găsit în necropola daca-romană
de la Soporu de Cîm pie 3 ".
Mormintele 538 şi 607 în care se aflau fihulele 1 u piciorul înfăşurat erau situate la marginea
de vest şi de nord-vest a necropulei (fig. 55, 7).
rotundă

h.

Cataramă

In necropola cJe la Yăleni a fost descoperită o singurrt cataramă de fier (mormîntul 342;
fig. 35, 10), de tipul cu veriga lucrată din două bucăţi, de formrt semiovală şi rectangulară în sec
ţiune, avînd spinul lung, pentru care nu cunoaştem deocamdată nici o analogie la dacii liberP 5 l>is.
ln schimb, cataramele de acest tip sînt destul ele frecvente în mediul culturii Przeworsk,
ca de altfel şi în alte culturi cJin nordul continentului, fapt pentru care piesa de la Văleni va trebui
socotită ca un ohiect de import.
C. OBIECTE DE PODOABA
Din această categorie de obiecte fac parte inele, colane, brăţări, mărgele, cercei, piese
de argint lucrate în tehnica filigranului, un ac de păr şi diferite pandantive. Gnele din aceste podoabe sînt foarte frecvente, în timp ce altele se întîlnesc doar ocazional.
a. Inele
Inelele alcătuiesc o categorie de podoabe rar întîlnită la Văleni, ca de altfel în toată cultura
dacilor liberi. Aici s-au descoperit patru exemplare, în mormintele 425, 484, 547 şi 603. Prima
piesă este lucrată dintr-o plăcuţă romboidală de argint de proastă calitate, decorată cu un motiv
incizat în formă de brăduţ, ce se încheie cu un fir circular în secţiune (fig. 40, 67). Cel de al doilea
exemplar este o verigă masivă de argint de proastă calitate, avînd ca ornament două linii incizate
pe zona diametrului maxim (fig. 43, 2). Al treilea inel este făcut tot dintr-o fîşie de tablă, dar de
bronz şi cu lăţimea egală pe toată circumferinţa, exceptînd capetele desfăcute şi suprapuse (fig.
46, 41). In sfîrşit, cea de a patra piesă, executată dintr-un fir mai gros de bronz, are capetele desfă
cute şi alăturate (fig. 51, 41). De asemenea, tot ca inele ar fi putut servi şi două verigide bronz
ou capetele desfăcute, dar apropiate, g,ăsite în stratul de cultură, din care una simplă (fig. 53, 22),
iar alta cu trei şiruri de proeminenţe (fig. 51, 26). ceea c;e ar ridica numărul inf'lelor de la Văleni
la şase.
b. Colanc
Podoabele de acest fel sînt puţine, des~operindu-sc patru exemplare, în mormintele 2, 10,
306 şi în stratul de cultură.
Colanul din mormîntul 10 era lucrat dintr-un fir de argint rectangular în secţiune, cu
sistem de vcriguţă şi cîrlig la capete pentru închidere (fig. 53, 34). Exemplarul din mormîntul
306 este făcut în acelaşi fel, dar din sîrmă de fier rectangulară în secţiune (fig. 33, 9; 61, 8). Colanul
din momlÎntul 2, distrus în mare parte, a fost lucrat în mod identic, dar dintr-o sîrmă de fier inegală în diametru, devenită tubulară pe o bună parte a circumferinţei (fig. 53, 62). În sfîrşit, un
fragment de colan reahzat dintr-o sîrmă de fier, pc care sînt înfrtşurate fragmente dintr-un fir
de bronz, a fost găsit în stratul de cultură din, necropola I (fig. 51, 19). t~nele analogii pentru colanele de la Văleni se găsesc la Poiencşti 3 ", 'Ioldoveni 37 şi Năncşti-Parincea ••.
35 D. Protasr, Sopuru ele Cîmpie, p. 61, 6-1, pl. XXX\',
4; XXXIX, .J.
' 1'1•is Scurte
referiri la puţinele catarame descoperite
In mediul eultural al dacilor liberi de la est de C11rpaţi
wzi la Gh. lliehir, Cui/ura carpicll, p. 9\.l.

R. \'ulpc, l'oÎI'ne~li. p. 415 -- .J16, -1-10, fig. :H6, 1.
Iulian Anlom•st·u, op. rit., in .\lalaia/e, 6, 195\.l, p.
-177, fig. 5, 1-2: 6, 1.
3 " \'. Căpitanu, op. ci/., in .Uu:eu/ JYallonal, 2, 1975,
p. :332, fig. :n.
10
'
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c. Brăţări
Unele restun de verigi de fier descoperite la Văleni ar putea proveni din brăţări. lntre
acestea pot fi incluse eventual fragmentele din mormintele 184 (fig. 26, 17) şi 206 (fig. 28, 16),
precum şi acelea descoperite în stratul de cultură (fig. 51, 27).
d.
sticlă şi

Mărgele

Mărgelele sint obiectele de podoabă cele mai frecvente, majoritatea lor fiind
în măsură mai mică din calcedoniu. Alte mărgele, întîlnite rar, sînt din coral,

lucrate din
chihlimbar,

bronz, lut şi piatră.
Fip 1. Mărgele de sticlă sferoidale, care pot fi încadrate la următoarele Yariante :
7a. Mărgele mici (diametru! pînă la 4 -5 mm) sfcroidale sau uşor discoidale de
sticlă transparentă, acoperite cu vopsea roşie, verde, albă, galbenă,albastră, neagră sau cafenie.
Ele apar frecvent, cu predilecţie în mormintele de înhumaţie, dar nu lipsesc nici în acelea de incincraţic. Spre exemplu, în necropola I ele se găsesc la 18 înhumaţi şi numai la 4 incineraţi. Nu
este exclus ca prezenţa mai slabă în mormintele de incineraţie să se datoreze deteriorării lor aproape
totale în timpul arderii pe rug a dcfuncţilor. Mărgele sferoiclale mici sînt răspîndite în general în
centrul necropolei, diminuîndu-se treptat spre periferie (fig. 56, 1).
1b. Mărgele sferoidale mijlocii si mari (diametru! peste 5--6 mm), cu diverse variante, de la forme aplatisate (fig. 27, 53) pîn'ă la altele înalte (fig. 27, 52), avînd diverse culori
şi anume galbene, cenuşii, albe, albastre, bleu, turcoaz, transparente şi bleumarin. Ele se găsesc
cu precădere aproximativ tot în centrul necropolei, rărindu-se treptat spre margini (fig. 56, 2).
1c. Mărgică sferoidală mare de sticlă verzuie cu linii orizontale galbene în interiorul
pastei (fig. 38, 182), giisită în mormîntul 391.
1d. Două mărgele sferoidale aplatisate de sticlrt, decora te cu "ochi", găsite în
mormintele 52 şi 380. Prima este de sticlă bleumarin cu "ochi" roşii, punctaţi la mijloc cu galben
(fig. 21, 3}, iar a doua de sticlă neagră cu "ochi" galbeni (fig. 38, 140).
1e. Trei mărgele sferoidale de sticlă de culoare turcoaz, cu crestături orizontale,
descoperite în mormîntul 52 (fig. 21, 8} şi în stratul de cultură din necropola I (fig. 52, 98, 99).
.
1f. Mărgică sferoidală aplatisată de sticlă transparentă, cu o linie vopsită cu roşu
pe drametrul maxim (fig. 22, 44}, găsită în mormîntul 94.
.
1g. :\fărgică sfcroidală (uşor tronconică) lucrată şi decorată în tehnica mozaicului
(fig. 21, 29) 3 s.
1/t. Mărgele segmentate de sticlă transparentă, acoperite cu vopsea galbenă sau
verde, alcătuite din cîte două mărgele mici sferoidale unite. Morminte cu asemenea mărgele sînt
destul de puţine, reducîndu-se la şase (nr. 187, 371, 380, 442, 492 şi 540}. Ele se găsesc atît în centrul necropolei cît şi spre periferie (fig. 56, 3). :Mărgele segmentate se aflau totdeauna împreună
cu mărgelele mici sferoidale de tip 1a.
Tip 2. :\Iărgele cilindrice de sticlă de mărimi variate îndeosebi ca grosime, avînd culoarea albă, roşie, albastră, portocalie şi t~rcoaz. Frecvenţa acestor mărgele este foarte mare şi
ocupă aproape toată suprafaţa necropolei. Se poate observa totuşi că faţă de zona centrală, cu o
concentraţie mai mare de mărgele sferoidale, există o uşoară tendinţă de deplasare de la centru
(unde rămîne un spaţiu aproape gol) spre margini, mai ales spre sud-est şi spre vest (fig. 5} . 1_).
·.
Tip. 3. Cinci mărgele bitronconice de sticlă, două albe (fig. 20, 20; 39, 23). un~ vrşm!e
(frg. 24, 8) şr dourt nrzi (fig. 27, 6; 52, 100). }lormintele în care apar aceste mărgele se gasesc m
zona centralft a cimitirului şi în apropierea ei (fig. 57, 2).
39
Pentru mărgele lucrate in tehnica mozaicului, cu
de altfel ~i pentru alte tipuri de mărgele de Ia Yăleni, Ulai
vezi urm;ltoarelc luC'rări ch•dicnlc an•stl'i ('ategorii dt• dcs<'operiri : E. :\1. Alcksecva. ..lnlicnye bu.~y Seoernogo
PriC ernomor'ja ( ..\ rcheologija SSSU. Srmd archeologileskirh islol niko", G 1 --12), I- 1! T, 1\Iosk nt, 1!175, 1978,
1982; Tcreza Stawiarska, S:kla: oJ.:resu WJ>lywâw rzymskich z prilnornc j Pol ski. Sluclium lrr/uwlogir:nc, Wrodaw-\Yarsz:ma-Krakch-(idailsk-Lodz, 1984; idcm, Pa·

ciorJ.:i szklane z obszaru Pol ski polnocnej w okresie wpl yw6w rzymskich, Wroclw-Warszawa-Krakow-Gdailsk-Ltldi,
1985; idcm, l(alalog paciork6w szklanych : obszaru
Polski p6lnocnej w okresie wplyu_J6w rzymskich, WroclawWarszawa-Krakow-Gda nsk-L6dz, 1987 ; Magdalena Tcmpelmann-1\laczynska, Die Perlen der rumischen J(aiserzeil und der (riihen Phase der ViHkcrwandcrungs:eil im
millrlcuropiiischrrz JJarbaricum. \faiz, 1985.
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Tip ''· Trei mărgele tubularc lobate de sticlrt verde, găsite în mormîntul 492 (fig. 44,
11,12;57,4).

Tip 5. :\E'trgele prismaticc de sticlă de culori diferite, şi anume roşii, albe, mov, bleu,
transparente, verzi, galbene şi turcoaz. Mărgelele de acest tip, cele mai numeroase de la Văleni,
ocupii aproape toatrt suprafaţa necropolei. Ele se găsesc în aceleaşi sectoare ca şi mărgelele cilindrice, dar se extind faţă de acestea, în special spre sud-sud-vest şi spre nord-vest (fig. 58, 1).
Tip 6. Trei mărgele cuhoedrice de sticlr1 ele culoare roşie (fig. 34, 1), albă (fig. 20, 31)
şi turcoaz (fig. 25, 18), aflate în morminte din zona ccntralft a necropolei şi din apropierea ei (fig.
5S, 2).

Fip 7. ?\lărgclc sfcroidale de calcedoniu. Ele sînt în numftr destul ele mare şi au aproape
aceeaşi rrtspînclire ca şi mărgcldc prismatice, cu care de altfel apar constant împreună (fig. 59, 1).
Se obsen·ă totuşi unele deosebiri. Astfel, dacă mărgelele prismatice erau foarte frecvente în zona
centrală a necropolci, mrngelele de calccdoniu apf1rcau rar aici. De asemenea, dacă sectorul de
sud-est al cimitirului era ocupat masiv de mrtrgclcle prismaticc, acelt>a de calcedoniu nu şi-au
mai făcut apariţia decît într-un singur mormînt.
Tip 8. \lărgcle ele chihlimbar de forme diferite, plate, prismaticc, cilinllrice (fig. 53, 48,
49, 52, 53, 55, 58, 60, 61), găsite în mormîntul 2.
Tip 9. Mărgele ele coral descoperite în mormintele 296 (fig. 32, 32-37. 40-42, 4'1-'16)
574 (fig. '18, 1 -3, 6, 7, 13).
Tip 10. Două mărgele de lut ars descoperite în mormintele 358 şi 603. Prima este sferoidală de culoare cenuşie (fig. 36, 2), iar a doua cilindrică acoperită cu vopsea roşie (fig. 51, 40).
Tip 11. Două mărgele ele bronz descoperite în mormintele 59 şi 358. l!na este sferoidală
(fig. 53, 2). iar alta cilindrică, decorată cu trei şiruri de proeminenţe rotunde (fig. 36, 1).
T1·p 12. Mărgică sferoidală de piatră descoperită în mormîntul 411 (fig. 39, 40).

şi

Din prezentarea succintă a tipurilor şi variantelor de mărgele rezultă că ele sînt de o mare
diversitate. Analogii pentru ele sînt numeroase şi se găsesc în toate celelalte necropole dacice
contemporane, cum ar fi la Poieneşfi4°, Moldoveni 41 , Pădureni 42 , GălăneşW•, Săuceşti 44 , Dămi
eneşti4•,

Săbăoani 40 şi Onceşti-Cioara 47 •

e. Ac de

păr

În mormîntul 212 a fost găsit un acde păr lucrat din bronz. Corpul este uşor îndoit spre

capăt, iar capul de formă rectangulară, ajurat (fig. 28, 11). În mod evident, piesa este de provenienţă romană.

f. Cercei

Cerceii sînt podoabe destul de rare la Yăleni şi ci aparţin la două tipuri.
Tip 1. Cercei simpli din fir subţire de bronz, rectangular în secţiune, destul de prost
conservaţi, din care s-au găsit trei exemplare în mormintele de înhumaţie 15 (fig. 19, 16), 94 (fig.
22, 45) şi 129 (fig. 23, 4). Nu este exclus ca podoabe de acest tip să se fi găsit şi asupra unor defuncţi
ce au fost incineraţi, dar în procesul de ardere, datorită diametrului mic al firului din care au fost
lucrate, ele au putut fi distruse. Mormintele cu cercei din fir de bronz se aflau în centrul necropolei
şi către marginea ci de sud (fig. 60, 1). Obiecte similare s-au găsit Ia Poieneşti 46 • Soporu de Cîmpie 49
şi Locusteni 50 •
40

R. Vulpe, Poieneşli, p. 442 -

447.
Iulian Antonescu, op. cit., In .Halerlale, 7, 19G1, p.
450 - 452, 455.
42
Sebastian Morinlz şi Gh. Bichir, op. rif., in .\lalerialr.
G, 1!159, p. 493, fig. 4.
43 V. Căpitanu,
Gălăneşfi-lJtlrboasa, p. G5 şi urrn.,
fig. 1-1-16.
44
Tdt'm. op. rit .. in Carpica, 1 !l7G, p. tc.3 şi urrn., fig.
11- 1 2.
41

4 5 1. Milrcn, op. ci/., in Carpica, 14, 1!182, p. 77, fig.
11; 15-16.
46 Vezi nota 13.
41 V. Căpitnnn, op. ri/., in .Umeul Na(ional, 2, 1975.
p. :Ha, fig. 17; 1a, 1-8: 1!l, 3-5. tt-15; 20, 3 -5,
8 - 15: 21, 2 - 12.
4R R. Vulpe, Poicnrşli, p. 43!1, fig. 1G!l; 194, 3; 329;
3·12, 6, 7 ; 343, 2.
49 D. Protasc, Sopom de Cîmpie, p. G5.
50 G. Popilian, Loru.~leni, p. 95.
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Tip 2. Cercei lucraţi din argint în tehnica filigranului, bogat ornamentaţi cu granulaţii.
Ei au fost executaţi pe o schemă a "nodului lui Hercule", vizibilrt pe spatele pieselor. În total au
fost descoperite patru exemplare, în trei morminte de incineraţie. Cerceii din mormintele 296
(fig. 32, 47, 50) şi 574 (fig. 48, 36) s-an conservat foarte bine, în timp ce din exemplarele găsite
în mormîntul 219 s-a mai păstrat doar un mic fragment (fig. 27, 39). Piesa din mormîntul 574
era poleită cu un strat subţire de aur. Descoperiri as<>mănfttoare s-au făcut în mai multe necropole
dacice si daco-romane, cum ar fi acelea de la Poieneşti 51 , Moldoveni 52 , Oncesti-Cioara 53 SăuceşW 4
Dămie~esti 55 Gura ~iscovului 5 ", Soporu ele Cîmr)ie 57 si Locusteni 58 • '
'
'
1

J

1

J

g. Pandantive

Piesele de aceast:i categoric, de o mare diversitate, dar relativ puţine la număr, formează
uneori serii mai numeroase, alteori sînt doar exemplare izolate.
Tip 1. Obiecte de argint de forma unor butoiaşe, lucrate în tehnica filigranului, ca şi
cerceii de tip 2. Dourt exemplare au fost găsite în mormîntul 103 (fig. 24, 6) din centrul necropolei
1 (fig. 60, 3}, iar un al treilea în mormîntul 64 (fig. 53, 17) elin nccropola II. Ambele morminte erau
de incineratie. PiC'se asemănătoare au fost descoperite la Poiencsti"•, Săucesti•~. Pftdureni61
Ditmieneşti~ 2 • Soporu de Cîmpie 63 şi Locusteni"~.
'
'
'
Tip 2. Coşuleţ de argint lucrat în tehnica filigranului, descoperit în mormîntul 425 (fig.
40, 70) din necropola 1 (fig. 60, 4), şi pentru care se găsesc de asemenea numeroase analogii, cum
ar fi acelea de la Poieneşti 65 , Moldoveni•• şi Pădureni 67 •
Tip 3. Pandantive în formă de dHdăruşă, aparţinînd la două variante.
3a. Pandantive în formă de crtldăruşă de fier. Cele 12 morminte cu astfel de pandantive din necropola 1 se concentrează aproximativ în partea de sud-est, un singur exemplar apărînd
în sectorul de nord-vest (fig. 61, 1).
Jb. Pandantive în formă de căldăruşă de bronz, ce apar în trei morminte grupate
în marginea de est a necropolei (fig. 61, 2).
Pandantivele în formă de căldăruşă, mai ales de fier, se găsesc destul de frecvent în celelalte necropole dacice••, precum şi în acelea daco-romane•~.
Tip 4. Pandantive globulare cu protuberanţe lucrate din bronz. La Văleni au fost găsite
două exemplare, în mormintele 15 (fig. 19, 9} şi 338 (fig. 34, 14), situate la marginile de sud şi de
nord ale necropolei (fig. 60, 5). Piese asemănătoare au mai fost găsite şi în alte necropole, cum ar fi
Ia Săucesti 70 •
Tip 5. Pandantive alcătuite din verigi pe care erau înşirate mărgele sau alte piese. Primul,
descoperit în mormîntul 78, era format dintr-o verigă de bronz pe care se aflau o mărgică de sticlă
de culoare galbenă şi o tăbliţă de hronz (fig. 22, 3). Al doilea pandantiv, provenind dintr-un mormînt
de incineraţie, dar descoperit în umplutura mormîntului 91, consta dintr-o verigă mică de fier
pe care se afla o mărgică de sticlă albă (fig. 22, 25, 26}. În sfîrşit, un al treilea pandantiv, din mormîntul 393, era alcătuit dintr-o verigă de bronz pe care erau înşirate un lănţişor de bronz, o piesă,
de bronz cu decor incizat, o \'crigă mică de fier şi un fragment dintr-o verigă de bronz (fig. 38,
R. Vulpe, Poicneş/1, p. -139.
Iulian Antonescu. op. ri/., in :Ua/eriale, C., l9;i9, p.
477, fig. 6, 5.
53
V. Căpitanu, op. cit., in Jfu:eul Naţional, 2, 1975,
p. 318, fig. 20, 2, 7 ; 22, 2, 10, 13.
54 Idem, op. ci/., in Carpica, 1976, p. 161. 1C.3, fig. 10,
6-9.
r.r. 1. Mitrea, în Carpica, 14, 191!2, p. 77, fig. -1, -1,:;;
5, 3, 8.
56
JJacia, N. S., 22, 1978, p. 29:l, fig. -1, 2.
57
D. Protase, Soporu de Cîmpie, p. 16, 65, fig. ·1. l -10.
8
"
G. Popilian, Locusleni, p. 91-9:-i. •
5 9 R. Vulpe, J>oieneş/i, p. -146 - 4·17.
60
V. Căpitanu, op. rit., în Carpica, 1976, p. 1G:J, fig.
10, 2, 4.
61
SciJastian Morintz şi Gh. Bichir, op. cii., in Jf alt·riali•,
6, 1959, p. ·192, fig. 3, 8.
H
62

9 - \ uleni. C. mare

necropolă

62
l. !\Htrea, op. el/., in Carpica, 14, 1982, p. 77, fig.
4, 6-11; 5, 10.
63
D. Protase, Sopom de Cîmpie, p. G9, fig. 11, pl. XXVII,
2; XXXIII, 5.
64
G. Popilian, Locus/eni, p. 91 - 95.
65
R. Vulpe, Poieneşli, p. 441.
66
lulian Antonescu, op. cit., In Materiale, 7, 1961, p.
152, fig. 6, 5-10.
117
Sebastian Morintz şi Gh. Bichir, op. cii., in Afa/eriale,
6, 1959, p. 492, fig. 3, 7.
"" H. Vulpe, Poieneşii, p. 441; Gh. Bichir, Cultura
carpicti, p. 119.
69
D. Protase, Sopom de Cîmpie, p. G8; La Locustenl,
pic,_cle de acest tip sînt lucrate din argint, In tehnica
rlligranului, G. Popilian, Locusteni, p. 93.
70
V. Căpitanu, "Jl- ci/., în Car pica, 1976, p. 178, fig.
10, 12.

a dacilor liberi
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185). Cele trei morminte cu acest tip de pandantive se grupează la mariginea de sud a nt>cropolei
(fig. 61, 3).
Pandantive formate din verigi cu mărgele au fost descoperite şi în alte cimitire dace, cum
ar fi la Poieneşti 71 şi Săuceşti 72 •
Tip 6. Pandantiv rectangular (uşor romboidal) de lut ars (fig. 38, 166), descoperit în
mormîntul 395 (fig. 61, 4).
Tip 7. Pandantiv de piatră (fig. 27, 5) aflat în mormîntul 180 (fig. 61, 5).
Tip 8. Pandantiv discoidal cu o mică tortiţă de bronz (fig. 38, 139), găsit în mormîntul
380 (fig. 60, 6).

h. Verigi
Cele trei verigi descoperi te aparţin tot la atîtea ti puri.
Tip 1. Verigă mică din sîrmă de bronz circulară în secţiune, avînd capetele înfăşurate
(fig. 53, 32). Ea a fost găsită asupra scheletului din mormîntul 10, în partea dreaptă, la şold.
Tip 2. Verigă cu capetele înfăşurate din fir subţire de argint de proasti:"t calitate (fig. 44,
65), aflată în mormîntul de incineraţie 507.
Tip 3. Fragment dintr-o verigă mică de fier circulară în secţiune (fig. SI, 18), găsită în
stratul de cultură din necropola I. Ea ar putea proveni eventual de la o cataramă.
Fragmente de la două verigi de dimensiuni reduse, una de bronz (fig. 38, 191) şi alta de
fier (fig. 38, 194), provin din umplutura mormîntului 393. Ele par să fie mai curînd părţi ale unor
obiecte distruse.
Verigi asemănătoare de bronz, argint şi fier au fost semnalate şi în alte necropole dacice,
ca de exemplu la Poieneşti 73 şi Gălăneşti 74 •

D. MONEDE
La Văleni au fost găsite patru monede romane după cum urmează :
1. Monedă de argint perforată din vremea împăratului Domitianus (81 -96 e.n.), în
mormîntul 212.
2. Monedă de argint (Jourree) perforată din vremea împăratului Domitianus (anul 83,
a II-a emisiune), în mormîntul 400.
3. Monedă de bronz (dupondius) din vremea împăratului Antoninus Pius (138 -161),
in mormîntul 589.
4. Monedă de argint din vremea împăratului Septimius Severus (anii 196 --211), în stratul de cultură din necropola II.
Cele două monede de la Domicianus se aflau în morminte situate în apropiere de marginea
de sud a necropolei (fig. 61, 6). Cealaltă, de la Antoninus Pius, se găsea într-un mormînt de la
marginea vestică (fig. 61, 7).
Din cele trei monede aflate în morminte, două erau perforate, semn evident de folosire
ca pandanti,·e. Foarte probabil, că şi cea de a treia monedă a fost utilizată tot ca pandantiv; ea nu era perforată, dar ar fi putut avea o urechiuşă de atîrnare ce s-a pierdut ori a fost
distrusă, asa cum s-a păstrat la o monedă găsită într-un mormînt dela Dămienesti 75 • Din aceeasi
necropolă provine şi o a doua monedă romană, perforată, folosită aşadar tot 'ca pandantiv 7 ~.
Alte morminte cu monede romane perforate în cuprinsul lor au fost semnalate la Poieneşti 77
şi Dumitreştii Găl{tţii 78 •

H.. Vulpe, l'oicneşli, p.
~ \'. Căpitanu, op. ci/., in
7
" H.. Vulpe, l'oicncşli, p.
N \'.
Ciipitanu, Glllăni'Şli
71

7

·1 - 11, 15.

4·10.
Carpica, 1!JiG, fig. 10, 11.
·1·10.
.
llărlma.w, fig. 12, 1, 2,

7;; I. 1\litrra, op. ci/., in Carpira, 14, 1982, p. i5, fig.
1, 17.
'" lbiclcm, fig. 4, 18.
77
R. Vulpe, Poiencşli, p. :i0 7, -135, fig. 300, 4 ; :~02, 1.
'" 1. loniţ:i, up. ci/., p. 12:1.

https://biblioteca-digitala.ro

OIHECTE DE UZ CASNIC. PIESE VESTIMENTARE, PODOABE. MONEDE

ŞI

HECIPIENTE nr.;

LUT

ŞI

DE STICLA

67

E. OBIECTE DIVERSE
1. Piesă ajurată ornamentalii de bronz, placaG cu foiţă de argint (fig. 41, 5, 6).
2. Aplicrt de argint cu decor incizat (fig. 28, 14) de provenienp romană, găsită în mormîntul de înhumatie 212.
3. Fragmente de fîşii de tablă şi de Li dourt tortiţe de hronz (fig. 37, 24 --31), provenind
probabil de la o cutiuţă-amuletă, descoperită în mormîntul 361. Astfel de obiecte au mai fost

la Pădureni 79 •
4. Două fîşii de tablă de bronz înfă~urate, <le lăţime diferită (fig. 36, 34, 35), găsite în
mormîntul de înhumatie 360.
5. Garnitură de tablrt de bronz (fig. 47, 2), aflată în mormîntul de înhumaţie 579.
6. Bilă de sticlă transparentă, cu nuanţe verzui (fig. 25, 4), descoperită în umplutura
mormîntului 160.
7. Fragment de lamă de silex (fig. 31, 10) aflat în urna din mormîntul 279. Provenind
probabil dintr-o aşezare neolitid. din apropiere, piesa, a fost găsită ~i rcfolosită de un locuitor
al aşezării dacice de la Văleni, ajungînd ulterior în mormînt.
8. Resturi de obiecte de argint topite în mormintele de incineraţic 194 (fig. 27, 67) şi
480 (fig. 43, 35).
9. Fragment dintr-un obiect de bronz (fig. 30, 39) ce nu poate fi determinat.
10. Amprente de ţesătură pe şase obiecte din mormintele 2 (fig. 53, 62), 122 (fig. 23, 90),
129 (fig. 33, 94), 547 (fig. 46, 40) şi 574 (fig. 48, 34, 35).

găsite

F. VASE DE STICLA
Vasele de sticlă sînt rare la Văleni, descoperindu-se doar trei exemplare. Dintre acestea,
sînt pahare de formă tronconică, cu picior scurt şi margine evazată, găsite în mormintele
186 (fig. 27, 54) şi 354 (fig. 36, 27). În ceea ce priveşte vasul din mormîntul 35, acesta a fost în
totalitate distrus şi nu s-a putut determina ce formă avea.
Pahare asemrmătoare au mai fost descoperite la Poieneşti' 0 , BăiceniRI, Poiana-Dulceşti 82
şi Dumeştii Vechi 83 •
două

G. VASE DE LUT
O bună parte din ceramica de la Văleni a fost bine conserva tft şi dispunem de un mare
de vase întregi sau numai cu lipsuri mici, ceea ce permite stabilirea în condiţii optime a
tuturor formelor. Cu toate acestea, multe vase sînt reprezentate doar prin fragmente sau partea
lor inferioară, ceea ce face ca exemplarele respective să nu mai poată fi încadrate în schema tipologică. La fel ca în toate necropolele aparţinînd dacilor liberi descoperite pînă acum, şi la Văleni
au fost înregistrate categoriile principale ale ceramicii dacice: I -Ceramică lucrată cu mîna ;
II -Ceramică lucrată la roatrt; III -Ceramică romană de import. Desigur, în comparaţie cu
primele două, ultima categorie apare în cantitate redusă. În ceea ce priveşte ceramica autohtonă
(primele două categorii), este de menţionat faptul că ceramica lucrată cu mîna din pastă grosieră
s-a degradat în mare parte.
număr

1 -

Ceramică lucrată

cu mîna

Vasele din aceastrt categorie sînţ lucrate dintr-o pasti"t prost frămîntată, ce are diverse
ingrediente, între care uneori şi ciolmri pisate. Adesea, ele au un aspect fărîmicios. Arue~e~ 'c~t_e
'

,·,

' :'

.,, '

'.

,1

79

Gh. Bichir, Cui/ura carpic<i, p. 111--112, pl. CI.'\.11.
2-3; CLXIII, 4, 11; I. Ioniţă, /!arii libt:ri, p. 66 !i7,
fig. 16, 3, 7.
" 0 R. Vulpe, Poieneşli, p. :JS0-381, -U7, .t:J-t, fig. 2:\H.

"~ .1./ IorJ\t:'i, /Jacii liberi, p. 61. .

-~ 'C.h. lli[.hir:;' C;ul/1
-·"' C'ihttl'l'iitr' iui·dît.
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deficitară, neuniformă,

iar vasele au o culoare brun-cafenie, de multe ori cu pete cărămizii sau
de la arderea secundarrt în flăcările rugului.
bin cele 265 morminte cu ceramică în inventarul lor, un număr de 146 au vase lucrate
cu mîna, 51 dintre acestea avînd şi vase lucrate la roată (fig. 62). Ele sînt răspîndite în tot arealul
rtecropolei, cu o frecvenţă ceva mai mică spre marginile de vest şi de nord. Vasele din această
categorie apar fără excepţie numai în morminte de incineraţie.
În ceea ce priveşte formele, deosebim o grupă foarte numeroasă de oale şi una extrem
de redusă de ceşti.
cenuşii

1. Oale

Vasele din această grupă prezintă o mare varietate, ceea ce face dificilă stabilirea unor
serii tipologice precise. Tipul cel mai răspîndit este acpla cu corpul alungit şi rotunjit, marginea
evazată, gîtul bine conturat şi în~ilţimea mai mare în comparaţie cu diametru! maxim (fig. 25,
33; 30, 47; 31, 22; 33, 30). Unele exemplare sînt mai zvelte (fig. 42, 33; 46, 53), iar altele sînt
mai largi (fig. 30, 47; 37, 54}. Unele urne, mai puţine la număr, au o formrt globularrt (fig. 28, 39).
Decorul cel mai frecvent îl formeazrt brîul simplu (fig. 46, 53), alveolat (fig. 24, 17) şi mai rar r;'tsucit (fig. 33, 7; 38, 184). De cele mai multe ori el se află pc diametru! maxim sau pe um[trul vasului, în poziţie orizontală. În cîteva cazuri însă, brîiele au fost aplicate pc partea inferioară a
vaselor, în poziţie verticală (cîte unul ori cîte două) sau în cruciş (fig. 31, 8; 41,24; 46, 57). Alte
vase sînt decorate cu praguri (fig. 44, 68, 75; 45, 25}, linii incizate (fig. 27, 56; 28, 39; 35, 33),
butoni şi segmente de ghirlandrt (fig. 19, 48 ; 32, 30 ; 44, 68).
În majoritatea lor, vasele lucrate cu mîna au servit ca urne. Gn număr mai mic de exemplare, reprezentate doar prin partea lor inferioară sau numai printr-un fragment, au fost folosite
drept capace.
Oale de acelaşi tip, sau oricum destul de apropiate de exemplarele de la Văleni, au fost
descoperite şi în alte necropole ale dacilor liberi. Se cuvine totuşi a semnala faptul că frecvenţa
lor în celelalte necropole dacice este diferită. Spre exemplu, în cimitirul de la Poieneşti a fost
descoperită numai o singură urnă lucrată cu mîna, la care se mai adaugă alte ca eva fragmente 84 •
Ceva mai multe şi mai apropiate analogii au fost semnalate în necropola de la Moldoveni"'.
Analogii foarte apropiate şi destul de numeroase au fost descoperite şi în necropolele dacilor
în curs de romanizare de la Soporu de Cîmpie" 0 în Transilvania, Locusteni 87 în Oltenia şi Enisalas•
în Dobrogea.
2.

Ceşti

În necropolele de la Văleni au fost descoperite trei exemplare, în mormintele 57, 311 ş~
396. Exemplarul din mormîntul 57, avînd toarta lipsă, era de mari dimensiuni (fig. 53, 47) Şl
folosea drept capac pc o urnă roşie. Ceaşca din mormîntul 311, reprezentată doar printr-un fragment (fig. 33, 20), se afla în groapă printre oasele calcinate. l'ltimul exemplar, păstrat întreg,
avea toarta plină (fig. 39, 4) şi se găsea în urnrt.
Ceşti tronconice au fost descoperite şi în alte necropole dacice. Spre exemplu, în cimitirul
de la Poieneşti au fost semnalate şase exemplare, din care trei folosite ca vase de ofrandă (mormintele 100, 226 şi 280)" 9 , iar alte trei drept capace pc urne (mormintele 11, 39 şi 338) 90 • Vase de
acelaşi tip au mai fost descoperite în morminte de la Pădureni 91 şi Stînca 02 •
84 R. Vulpe, Poicneşli, p. 315 - 316, 375, 1-IR, fig. 100;
246, 1.
85 Iulian Antonescu, op. el/., în :\Ialerialc, 6, 1959, p.
478- 480, fig. 3; idem, op. cii., în Materiale, 7, 1961,
p. 450, fig. 2, 1, 2.
98
D. Protase, Soporu de Cîmpie, p. 55, pl. XLI-XLIII.
97
G. Popilian. J.ocusteni, p. 78 - 82, pl. XL 1 II, 5-8;

XLIV; XLV, 1-1.

RR l\1. Babcş, Necropola claco-romafl(i de la Enisa/a, în
SCJ.\', 22, 1971, 1, p. 26, fii-(. 2, 3, 5; 5, 1; 6--7: 8,1,
10, :i.
•o H. Vulpe, Poieneşli, p. 347, :i/6, 395, fig. 172.
uo Ibidem, p. 318, :124, -108 - 409, fig. 107 ; 121 ;
335, 1.
9 1 Sebastian l\Iorintz şi Gh. Bichir, op. cit., in .Ualrria/e
G, 1959, p. 491.
92 1. Ioniţă, op. ci/., in Arll.Uo/c/, 6, 196!1, p. 12!1, fig. 7,7.
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Ceaşca tronconicrt apare destul de frecvent în necropolele daco-romane de la Soporu de
Cîmpie (mormintele 6, 86, 87, 94, 184 şi 191) 93 şi Locustcni (mormintele 15, 17, 108, 110, 126,
155, 196 şi 283) 04 , a vînd de obicei funcţia de capac.

II -

Ceramică lucrată

la

roată

]\Tarea majoritate a \'aselor folosite ca urne şi capace în nccropola de la Văleni au fost
lucrate la roată. Pasta lor este de o excelentă calitate, fiind bine frămîntată, lucrată îngrijit şi
bine arsă. De cele mai multe ori ea are o culoare cenuşie de nuanţă deschisă, şi mai rar roşie-cără
mizie. Suprafaţa vaselor este totdeauna acoperită cu angobă (cenuşie, negricioasă ori cărămizie)
şi apoi lustruită.
Hepertoriul vaselor executate la roată este mult mai variat în comparaţie cu acela al
ceramicii lucrate cu mîna. În cuprinsul lor se întîlnesc diferite tipuri de oale, căni, castroane,
fructiere şi capace, utilizate ca urne, capace şi vase de ofrandă.
1. Oale
Numărul

,·aselor din această categorie este foarte mare, iar ordonarea lor tipologică este
de unele detalii care situează exemplarele respective la graniţa dintre două
variante. La stabilirea tipurilor şi variantelor principale s-a ţinut seama de aspectul formal, întrucît materialul, tehnica de execuţie şi de ardere sînt aceleaşi.
Tip 1. Oale cu corp aproximativ sferoidal, avînd diametru! maxim la jumătatea înăl
ţimii sau puţin mai jos de aceasta, şi cu marginea răsfrîntă, la care trecerea de la corp spre buză
se face printr-o arcuire largă. La baza gîtului se află de obicei un prag, iar mai rar o şănţuire, un
mic brîu în relief sau o linie în val lustruită. În cuprinsul acestui tip pot fi sesizate două variante:
7a, Urne cu marRinea uşor îngroşată. Di.n ace~t tip s-au descoperit zece exemplare
(mormintele35, 105:-116,-120, 128;-181~183,c373~467-şi476),iarun al unsprezecelea era reprezentat doar printr-un fragment din margine (mormîntul 53) (fig. 20, 46; 21, 13; 23, 99, 100, 102;
24, 5; 26, 14, 26; 37, 42; 42, 39; 43, 37). În planul necropolei, urnele de tip la se concentrează în zona centrală (fig. 63, 1). Doar mormîntul 373 se află spre marginea de est a necropolei.
De asemenea, mormîntul 53 se află spre limita de nord a cimitirului, dar, ţinînd seama de dimensiunea mică a fragmentului, acesta ar fi putut fi antrenat întîmplrttor în groapă, ceea ce 1-ar
putea aduce într-o poziţie secundară.
.
1b.. Urn_ţ cu~' ma~gine~ neîngro~ată. Toţ ~ece exemplare. în~.regi s-au descoperit, !n
mormmtcle213,259;287,310,340,359;429;430~459şr58/f, altele trer fund prezente doar pnn
fragmente: mormintele 84, 235 şi 284 (fig. 21, 13; 28, 31; 29, 19; 30, 15, 42; 31, 9; 33, 14; 35,
3 O ; 36, 39; 41, 22 ; 49, 19). Mormintele cu urne de tip 1b nu se mai găsesc în zona centrală a necropolei, cu urne de tip la, ci de jur împrejurul ei (fig. 63, 2). De asemenea, remarcăm faptul că ele
nu ajung decît foarte rar pînă la marginea necropolei.
Un grup de cinci urne au fost determinate ca aparţinînd tipului 1, dar, lipsindu-le marginea,
e}e nu mai pot fi repartizate la una din cele două variante. În planul necropolei ele se situează
aproximativ pe aceleaşi zone cu urnele 1b (fig. 63, 3).
Referitor la urnele de tip 1, menţionăm că frecvenţa lor destul de mare la Văleni surprinde
oarecum, dacă avem în vedere analogiile destul de puţine din alte necropole. Unele comparaţii
se pot face cu două vase de la Dumitreştii Gălăţii• 5 şi cu cîte un exemplar de la Poieneşti" 6 şi
Sohodor "7 •
cîteodată îngreuiată

93 D.
Prolase, Soporu de Cîmpie, p. 19, 32, 35, 41,
42, 55-56, fig. 6, 2; pl. XIX, 2, 7; XLII, 5.
84
G. Popilian, Locusteni, p. 15, 29, 32, 36, 42, 53,
82-83, pl. III, l\L 15, 2; IV, M 17, 2; XVI, M 108,
2; XVII, M 110, 2; XIX, M 126, 2; XXIII, M 162,
2; XXVIII, M 196, 2; XXXVII, M 283, 1; XLV, 5-8.
~~ 1, Ionijii., op. ci/., in ArhMold, 6, 1969, p. 125, fig.
3,4;7,1,1.

D6 Exemplarul de la Poieneşti (R. Vulpe, Poieneşli,
P. 404, fig. 318) este o variantă diferită şi mai tirzie a
acestui tip de urnă.
»7 Urna din mormintul 9 de la Sohodor (V. Căpitanu,
op. cit., In Muzeul National, 2, 1975 fig. 25, 1) diferă Intrucitva de urnele de tip 1 de la Văleni.
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l'ip 2. Oale cu corpul rotunjit, gura largi\ ~i marginea îndoită spre exterior, oblic sau
orizontal. La interior, trecerea de la .r;cretcle Yasului spre margine se face de obicei brusc, printr-o
carenă dcstnl de accentuatrt. În cadrul acestui tip se pot diferenţia dou;i ,·ariante:
211. Oale cu corpul scund, f;J.rrt gît, dccoratc de obicei sub marginea înuoitrt cu unul
(fig. 19, 49; 21, 3."\; 22, 59, 60; 23, 97, 9S), mai rar cîte douft brîie în relief (fig. 22, 51; 49, 49),
cu un prag pe umăr (fig. 34, 30) sau cu un prag pc umăr şi un brîu în relief sub margine (fig. 29,
29; 30, 45). Ele se gi'tsesc în toati't aria necropolci, cu o frec\'enţft ce,·a mai mare în zona centrali'•
şi în !':ectorul de sud-est (fig. 64, 1). Ti pul acesta de urnă este foarte răspîndit în necro.r;olelc> dacilor
liberi, aşa cum o atestă descoperirile de la Poimeşti "", ~IoldoYcni "". Gălăncşti 100 , Onceşti-Cioara 10 ' .
Săuceşti 10 ", Dochia 103 , Drunieneşti 10 ~ etc. l·n cx<>mplar apare şi în nccropola daco-romanrt de la
Hamcearca 103 din Dobrogea.
2b. Oale cu corpul nd t, gitul înalt ~i mai strîmt, decora te uneori cu un brîu în
relief. urnele de acest tip sînt mai puţine, de~corerindu-se doar trei exemplare în mormintele 154
(fig. 25, 34), 326 (fig. 34, 20) şi 342 (fig. 35, 12), toate situate la periferia de sud-est a nccropolei
(fig. 64, 2). Urne asemănătoare se găsesc în m1m;!r mare la Poicneştim, clar apar şi la (;ălăneşti 107 ,
Pădureni 108 şi Dămiencşti'""·

Tip 3. Oale cu corpul bitronconic, mai scunde, cu gît scurt şi gurr1 larg{t (fig. 24, 27)
sau mai zvelte, cu gît înalt şi gură mai strîmtă (fig. 28, 28; 29, 31 ; 36, 38; 47, 28, 39). Două din
aceste urne, cu profilul părţii superioare bine păstrat, anau marginea îndoită la orizontală (fig.
24, 27; 29, 31). în planul necropolei, mormintele cu astfel de urne lipsesc din zona centrală, aflîndu-se de jur împrejurul ei (fig. 64, 3). În acelaşi timp, urnele de acest tip nu ajung la limita exterioară decît în unele zone ale cimitirului. Vase bitronconice au mai fost descoperite la Poien eşti 110 ,
Săuceşti 1 u, Gălăneşti 112 , Pădureniw, Butnăreşti 114 , Dochia 115 etc.
Tip 4. Oale piriforme, cu marginea îndoită mai îngustă şi prag pc umăr. Au fost descoperite trei exemplare în mormintele 176 (fig. 26, 27), 324 (fig. 34, 37) şi 589 (fig. 49, 51). Primele
două morminte sînt situate în zona de sud-est, iar ultimul la marginea de Yest a necropolei (fig.
64, 4). Vnele analogii pentru acest tip de urnă pot fi găsite la Gătineşti şi Sohodor 110 •
Tip 5. Oale cu corpul sferoidal ~i marginea trasă spre interior, îngroşată, din care s-au
găsit două exemplare, în mormintele 564 (fig. 46, 58) ~i 570 (fig. 47, 35). Ambele morminte se află
la marginea de sud-Yest a cimitirului (fig. 63, 4). Analogiile cele mai apropiate s-au semnalat în
necro.r;ola de la Dumitreştii Gălăţii, unde se găsesc patru asemenea urne 117 •
T1} 6. Oală oYoidală cu marginea arcuită spe interior, neîngrqată, gă~ită în mormîntul
263 (fig. 30, 44) dinsFe n::argima de est a nccrorclei (fig. E4, 5). I'(currdată n:rca~t(m o singură
analogie mai aţroriată rcntru arr~t tir de' as ~i ar,t mc urna din tr.OJrnîntul 2 de la Dămie
neştiw.
88
R. Vulpe, Poieneşli, p. 318, 327, 329, 337, 340 - 341,
345, fig. 106 ; 131 - 132; 150-151 ; 153 - 154; 15!!;
165.
89 lulian Antonescu, op. cit., în Materiale, 6, 195!!,
fig. 4, 3-6.
100
V. Căpitanu, op. cit., în j\Juzeul Nafiorwl, 2, 1!!75,
fig. 4,_ 1 ; 5, 2 ; 6, 3 ; o, 2.
101
Ibidem, fig. 16, 1 ; 20. 1 ; 22, 1.
102
Ibidem, fig. 30, 1, 2, 5 ; idem, op. cii., in Carpica,
1976, p. 155, fig. 1, 2-4; 5-6; 7, 4; 8, 2.
103
C. Scorpan, op. cit., în Arh.,Jold, 5, 1967, p. 3:ll,
314, fig. 1, 2 3; 2, 1.
104
1. Mitrca, op. cii., in Carpira, .H, 1!!82, p. 71, fig.
1, 2, 5, 6; 2, 1 ; 3, 1.
10
" M. Babcş, op. cii., în SCIV, 22, 1971, 1, fig. 11, 1. ·,
106
R. Vulpe, Poieneşli, p. 318, :H9, :{21, 322, :125, 332.
337, 152, 150, 453, fig. 10!!- 110; 114- 116; 120;
127 ; 143 ; 148 ; 186.
107
·v. Căpitanu, op. cii., în Muzeul National, 2, 1975,
fig. 1, 9; 2, G; :J. :1; 6, 5; !J. 5; icţem, Gcllcinc·.~li- llclr~oasa, fig. 3 ; •1, ·L

108 Sebastian l\lorintz şi Gh. Bkhir, op. cii., in .Ualeriale, 6, 195!!, p. 489, fig. 1, 1.
tou 1. Mitrea, op. cii., în Carpica, 14, 1 !!82, p. 71, 73 ;

fig. 2, 4, 5,; 3, 2, 4, 5 ; 6. ·i, 5.
110 R. Vulpe, Poieneşli, p. 347, fig. 171.
111 Y. Căpitanu, op. cii., în Carpica, 1!!76, p. 155 - 157•
fig. 3.
112 Idcm, Gălăneşli- IMrboasa, fig. 4, 1-3.
11 3 Gh. Bichir, Cu/tura car pică, pl. LXX IX, 1-3.
w 1/Jidrm, pl. LXXX, 1--2; LXXXI, 1- 2.
115 C. Scorpan op. cii., în 1\.rhJlold, 5. 1967, p. ;{31, lig·
1, 4..
11
~ V. Căpilanu, op. cii., in Muzeul National, 2, 1!!75•
fig. 1, 8 ; 25, 2 ; idcm, (rcilăneşli- Bărboasa, fig. 2, 1·
117 1. Ioniţi\, op. cii. in .4.rh.Hold, 6, 1!!6!!, p. 123, 125•
fig. 3, 1 ; 4, 1, 2; 5, 9.
tiR 1. 1\lilrca, op. cit., Îl\ Carpira. 14, 1982, p. 68, (i!J,
fig. 1, 1 ; G. :~.
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(fig. 53, 45),
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găsită

Căni

Yascle din această categoric sînt puţine şi se împart în următoarele tipuri:
Tip 1. Căni mici cu corp sferoidal aplatisat şi gît cilindric. Două vase de acest tip au
fost găsite în mormintele de înhumaţie 91 (fig. 22, 28) şi 94 (fig. 22, 46). Fragmente din torţile
altor două căniţe au fost semnalate în mormintele de incineraţie 135 (fig. 24, 24) şi 518 (fig. 45, 2).
Mormintele cu exemplare întregi se aflau unul lîngă altul, în apropierea zonei centrale a necropolei,
iar celelalte două într-o poziţie mai periferică (fig. 65, 1). Căniţe asemănătoarc s-au mai găsit în
unele morminte de la Poieneşti 119 , Vîrtişcoi 1 ~" şi :\Ioldoveni 121 •
Tip 2. Căni mari cu corp sferoidal sau uşor bitronconic şi gît cilindric, avînd gura amenajată pentru capac. Au fost găsite două exemplare în mormintele 297 (fig. 32, 38) şi 334 (fig. 35,
42) din sectorul nord-estic al cimitirului (fig. 65, 2). Ambele căni au gîtul marcat la hază printr-o
nervură în relief. Căni de acelaşi tip s-au descoperit în aşezarea de la Poiana-Dulceşti 122 •
Tip 3. Căni cu corp sferoidal, gît cilindric şi marginea dreaptă, din care s-au descoperit
patru exemplare, în mormintele 486 (fig. 43, 21). 496 (fig. 43, 19), 498 (fig. 44, 63) şi 566 (fig. 46,
39) din marginea de vest a necropolei (fig. 65, 3). Căni de acelaşi tip, ce au folosit tot ca urne
s-au descoperit la Gălăneşti 123 •
3. Vase cu

două torţi

Din aceast{t categorie, în mormîntul 51 (fig. 65, 4) s-a descoperit un mic fragment dintr-un
vas cu marginea îndoită la exterior, împreună cu un rest de toartă (fig. 20, 33). O toartă din mormîntul 470 (fig. 42, 14) ar putea proveni eventual dintr-un vas de acelaşi tip. Unele analogii se găsesc
la Onceşti-Cioara 124 şi Pădureni 125 •
4. Castroane
Marea majoritate a vaselor de această categorie au îndeplinit funcţia de capace pentru
urne. Ele sînt de o mare varietate şi ar putea fi grupate în următoarele tipuri:
Tip 1. Castroane cu partea· superioară cilindrică şi marginea lăţită, prezentînd deasupra
ei o faţetă orizontală sau uşor oblică. S-au descoJ:erit un exemplar întreg în mormîntul 175 (fig.
26, 8) şi un fragment (fig. 22, 42) în mormîntul 109 (fig. 66, 1).
Tip 2. Castroane cu partea superioară cilindrică, marginea evazată şi umărul marcat
cu o uşoară şănţuire, din care s-au găsit un exemplar întreg în mormîntul 183 (fig. 26, 25) şi un
fragment (fig. 25, 10) dintr-un al doilea în mormîntul 168 (fig. 66, 2).
Tip 3. Castroane cu marginea îngroşată şi rotunjită, iar pereţii adesea arcuiţi, cuprinzînd
variante diferite. Doar cîteva exemplare s-au păstrat întregi, restul fiind reprezentate prin fragmente (fig. 20,34; 26, 13; 28, 29,30; 31, 16; 36, 14; 37,40; 39,25; 41, 26,30; 42, 40; 43, 20,
30). Mormintele cu astfel de castroane se găsesc în centrul, nordul şi nord-estul necropolei (fig. 66, 3).
Tip 4. Castroane cu marginea dreaptă sau puţin evazată, deseori uşor îngroşată (fig. 21,
22; 27, 64; 28, 19, 22; 31, 11, 13; 32, 39; 35, 29; 36, 8), care alcătuiesc tipul cel mai frecvent.
Morminte cu acest tip de castroane, cuprinzînd mai multe variante, sînt răspîndite pe toată suprafaţa necropolei (fig. 66, 4).
119

R. Vulpe, Poieneşli, p. 349, 456, fig~ 9; 174.!.. 175.

1. L. Neagu, Staţiunea barbară de la Vlrtişcoi, in
AArh, 3, 1930, 5-6, p. 47, fig. 3, 2.
120

12
I Material inedit In colectiile Muzeului de Istoric din
Roman.
'
122
Gh. Bichir, Cullura carpicii, p. 81 - 82, fig. 15,
pl. CXXII, 4; CXLIII, 4.

123 V. Căpitanu, Gălăneşli- Bărboasa, p. 73, 79 , fig•
8, 1-2.
124 Idem, op. cii., in Muzeul Naţional, 2, 1975, p. 318,
fig. 19, 6.
125 Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 81, pl. CXII 1, 1;
cxx, 3.

https://biblioteca-digitala.ro

VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI

72

Tip 5. Castroane cu partea superioarft cilindrid sau puţin tronconică, cu marginea neEle se gruJ:eazft în doui"'t ,·ariantc:
.Ja. Castroane mai largi, din care s-au gi"isit trei exemplare (unul reprezentat doar
printr-un fragment). Ele se aflau în mormintele 23 (fig. 19, 23), 162 (fig. 26, 19) şi 227 (fig. 29, 36),
situate aproximativ în sectorul de sud-est al cimitirului (fig. 66, 5).
5b. Castroane mai mici şi cu umărul mai ridicat, din rare s-au descoperit şase exemplare (fig. 29, 15, 30; 31, 18 ; 36, 24 ; 38, 196; 46, 49). l\IormintclL' cn aceste castroane se aflau
la marginea de est, iar unul spre cea de vest a necropolei (fig. 66, 6).
Tipurile de castroane de la \'ăleni se întîlnesc din abundenţă şi în celelalte cimitire ale
dacilor liberi, cum ar fi la Poieneşti 126 , l\Ioldoveni 127 , Săuceşti 12 ", Gălăncşti 129 etc.

îngroşată.

5. Fructiere
În comparaţie cu alte necropole, fructiercle apar la Vrtleni în număr mai mare. În total,
s-au descoperit în morminte 42 exemplare, care se încadrează în următoarele tipuri şi variante :
Tip 1. Fructiere cu marginea îndoită la orizontalrt, cu următoarele variante:
1a. Fructiere cu partea superioară a cupei cilindrică sau tronconică, avînd marginea
lată şi arcuită, iar umărul bine conturat, uşor carenat. La interior, între peretele cupei şi marginea
îndoită se formează o muchie. Piciorul, păstrat întreg la un singur exemplar (mormîntul 83),
este scurt şi gros. La fructiera din mormîntul 102 piciorul este mai subţire. Din această scrie
s-au descoperit şapte exemplare, aflate în mormintele 83 (fig. 21, 31), 102 (fig. 22, 57), 121 (fig. 23,
95), 124 (fig. 23, 96), 162 (fig. 26, 21), 175 (fig. 26, 10) şi 408 (fig. 39, 33). Mormintele respective
se grupează în zona centrală şi către marginea de sud-est (fig. 67, 1). Analogiile cele mai apropiate
pentru această variantă de fructieră se găsesc în aşezarea de la Poiana-Dulceşti (punctul \'arniţă nivelul I) 130 •
1b. Fructiere cu partea superioară a cupei mai scundă, de formă cilindrică sau tronconică
(cel mai adesea răsturnată) şi marginea îndoită tot lată, dar dreaptă. Piciorul nu s-a păstrat la
nici una din ele. S-au descoperit cinci exemplare, în mormintele 283 (fig. 31, 23), 317 (fig. 34, 35),
352 (fig. 36, 22), 363 (fig. 36, 28) şi 438 (fig. 41, 25), care se aflau spre limita de est şi de nord a
necropolei (fig. 67, 2). Analogii apropiate se găse&c la Poieneşti 131 •
1c. Fructiere cu partea superioară a cupei cilindrică şi scundă, cu umăr abia conturat.
Marginea îndoită este de cele mai multe ori îngustă, uneori îngroşată şi dreaptă. Trecerea de la
pereţii cupei spre marginea îndoită se face printr-o muchie. Din această grupă s-au semnalat
9 exemplare, în mormintele 17 (fig. 19, 32), 261 (fig. 30, 43), 277 (fig. 32, 19), 282 (fig. 31, 21),
283 (fig. 31, 25), 320 (fig. 33, 2), 423 (fig. 40, 73), 478 (fig. 43, 7) şi 490 (fig. 43, 13). Mormintele
cu acest tip de fructieră se găsesc în general în jurul zonei centrale cu fructiere de tip la (fig. 67, 3).
Vase asemănătoare au mai fost descoperite la Gălăncşti 132 şi Săuceşti 133 •
1d. Fructiere cu partea superioară a cupei scundă, cilindrică şi marginea îndoitrt îngustă şi dreaptă; la interior, trecerea de la peretele cupei la margine este rotunjită. Cele şase
exemplare au fost descoperite în mormîntul 382 (fig. 37, 46) din marginea de est a cimitirului şi
în mormintele 436 (fig. 40, 60), 482 (fig. 43, 28), 533 (fig. 45, 19), 569 (fig. 47, 38) şi 585 (fig. 47,
26) dinspre limita vestică (fig. 67, 4). Fructiere similare s-au mai găsit la Gălăneşti 134 •
Tip 2. Fructiere cu marginea dreaptă sau uşor înclinată spre interior, avînd de obicei
şi un mic prag deasupra umărului. Cele şapte exemplare au fost descoperite în mormintele 73
R. Vulpe, Poiencşli, p. 451- 452, 456-4;J7.
Iulian Antonescu, op. cit., în Materiale, 6, 1959, p·
477, 478, fig. 4, 1, 2.
128
v. t::ăpitanu, op. cit., In Carpica, 1976, fig. 3, 2, 4;
5; 6, 1, 2.
128
Idcm, GC.liin~şli- Bărboasa, fig. 7, 3 ; 8, 4, ; !J, 3,
4; 10, 1, 3, 5 -8. O trecere in revistă a tipurilor şi vari:m126

127

tclor de castroane la dacii liberi yezi la Gh. Bichir, Cultura
p. 75 - 76, pl. LXXXVII- XCVIII.
130 Ibidem, p. 76, pl. C, 3.
131 R. Vulpe, Poieneşli, p. 330,
3-tl, 358, fig. 1:36;
152; 199, 1.
132 V. Ci\pitanu, Gălăneşli- Bărboasa, fig. 8, 5.
133 Idcm, op. cit., in Carpica, 14, 1982, fig. 5, 7.
134
1dem, Gciltlneşli -- Bllrboasa, p. 77, fig. 8, 3.

carpică,
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(fig. 21, 31), 234 (fig. 29, 24), 266 (fig. 30, 37), 300 (fig. 33, 21), 306 (fig. 33, 10), 556(fig. 46, 61)
560 (fig. 46, 59), toate situate la periferia necropolei (fig. 67, 5). Vase de acest tip se întîlnesc
mai mult în aria nordică a culturii dacilor liberi 1 a".
Fructiercle de tip 2 au mai fost numite şi cupe cu picior 1 J". A\'înd în vedere d principalul
criteriu pentru a include un ,·as în categoria fructierelor este prezenţa piciorului şi mai puţin
felul în care a fost modclată marginea, am optat pentru termenul de fructieră.

şi

6. Capace
Capacele sînt mai puţine la Văleni. Cele opt exemplare, reprezentate mai ales prin fragmente, au forma gcnerali''t tronconică şi aparţin la două Yarian te :
7a. Ca pace cu rama de sprijin subţire şi mai la Ui, din care s-au g~tsi t şase exemplare.
~lormintcle 235 (fig. 29, 18), 240 (fig. 29, 12), 290 (fig. 31, 3), 336 (fig. 35, 34), 356 (fig. 36, 4) şi
570 (fig. 47, 34) cu resturi din astfel de capace se aflau la marginea de est a necropolei (fig. 65, 5).
Analogii se găsesc la Poicneşti 137 , Gălăneşti 136 , Dumitreştii G~tlăţiim şi Săuceşti 140 •
7b. Capace cu rama de sprijin groasă şi de obicei mai îngustă. Cele două exemplare de
acest tip se aflau în mormintele 516 (fig. 44, 57) şi 520 (fig. 44, 71) din marginea de sud a cimitirului (fig. 65, 6). Capace asemfmătoare s-au descoperit la Poieneşti 141 şi Dumitreştii Gălăţii 142 •

III -

Ceramică romană

În comparaţie cu ceramica autohton~t. ceramica roman~L de import este mult mai redusă
se limitează la amfore. Cu foarte puţine excepţii, din ele ni s-au păstrat numai fragmente, aşa
încît reconstituirea lor nu mai poate fi făcutr1 cu exactitate. În mod cert ele aparţin la două tipuri.
Tip 1. Amfore de tipul ulcioarelor, cu o singură toartă şi corpul bi tronconic, gîtul larg
cilindric, care aparţin la două Yariante:
1a. Amfore de tipul ulcioarelor cu umărul carenat, din care s-au descoperit trei exemplare. O amforă a fost întrebuinţatft ca urnă (mormîntul 203), după ce mai întîi i s-a înlăturat
gura, toarta şi o mare parte din corp (fig. 27, 71). Fragmente de la alte două amfore au fost utilizate drept capace pe urnele din mormintele 184 (fig. 26, 18) şi 468 (fig. 42, 17). Cele trei morminte
cu acest tip de amforă sînt situate 4nul în centru, iar celelalte două către latura de nord şi în
sectorul de vest al necropolei (fig. 68, 1). Amfore similare au mai fost descoperite la Moldoveni 143
şi Butnăreşti 144 • Foarte frcc\'ent sînt folosite ca urne în necropo.la daco-romană de la Enisala 145
din Dobrogea.
1h. Amfore de tipul ulcioarelor cu umărul rotunjit. Un exemplar a fost utilizat ca urnă
în mormîntul 433 (fig. 41, 31), iar o bucată dintr-o altă amforă a fost găsitft în mormîntul 372
(fig. 37, 52). Ambele morminte se aflau către marginea de nord a cimitirului (fig. 68, 2). Analogii
apropiate sînt semnalate în necropola deja menţionată de la Enisala 146 •
Alte fragmente mici de amfore aparţinînd tipului 1, fără a putea fi separate pe variante,
s-au mai descoperit în mormintele 202, 382, 420, 423, 478 şi 555. Unul dintre aceste morminte
se afla la marginea de est a cimitirului, iar toate celelalte în sectorul de nord-vest (fig. 68, 3).
şi

135
1. K. Svc~niko,·, .Uogil'niki lipickoj kul'tury v L'vovskoj oblasU ( Raskopki u ss. Zvenigorod l Bololnoe), in KS,
68, 1957, p. 65, 70, fig. 21, 17; 22, 4: 25, 2. V. M. Cigilik, Naselennja verclm'o,qo Podnistr01>'ja persich slolil
na.~oj eri ( Plemena lipickoj kul'luri), Kiev._ 197il, p., 110,
fig. 47, 1, 2. Pentru alte informaţii bibliografice vezi 1.
Ioniţă, Contributii cu pritJire la cultura Sin/ana de Mureş
Cerneaho1; pe teritoriul R.S. Romdnia, in ArhMolcl. 4,
1966, p. 204 -- 205 şi Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 77.
136
Ibidem.
m H. Vulpe, l'oicneşli, p. 325--326, :H5, fig. 12H, 166.
13
" V. C;ipitanu, Gtilăneşli· H1lrl>oa.~a. fig. 10, 4.

1'.1 -

\{:!('ni. o mare

necropolă

13 0

1. Ioniţ<i, op. cii., in Jlrl!Jfold 6, 1969, p. 129, fig. 6,

1- 2.
140 \'. C.ăpilanu,

op. ril., în Carpir:.t, 1-1, 19~2. fig. 5, 5.
H. Yulpe, Poieneşti, p. 321, fig. 117.
H 2 1. Ioniţă, op. cii., in Ari!Mold, 6, 1969, p. 129, fig. o, 3.
143 V. Ursachi, CerceMri arheologice efectuate de JHuzeul
de Istorie din Roman, în Carpica, 1, 1968, p. 115, fig. 3, 1·
144 Jl>idem, p. 117, fig. 27, 1:3.
1H :M. B:tbeş, op. rit., in SCIV, 22, 1971, 1, p. 25, fig.
2, 1, 2; :J, :J -!i; 4, 2: 8, 1.
146 Ibidem, fig. 3, 2.
1H

a dacilor liberi
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Tip 2. Amfore cu corp ovoidal, gît strîmt şi două torţi. Numărul mormintelor cu astfel
de amfore este destul de mare, numai că totdeauna ele sînt reprezentate doar prin fragmente,
cel mai adesea prin torţi. Resturile de amfore de acest tip se găsesc mai ales în zona centrală şi
în sectorul de sud-n·st al necropolei (fig. 68, 4).

H. OASE DE ANIMALE
În cuprinsul a şapte morminte deincineraţie (75, 107, 131,211,398,420 şi 498) şi a două
morminte de înhumaţie (528 şi 565) au fost descoperite oase de animale. În cazul mormintelor
de incineraţie, ele nu aveau semne de ardere, ceea ce presupune că ofrandcle nu fuseserii arse
pe rug. În şase morminte (75, 131, 211, 389, 420 şi 565) se găseau doar măsele de vite cornute
mari. În celelalte trei cazuri, oasele erau într-un stadiu avansat de distrugere şi n-au mai putut
fi determinate. Mormintele cu oase de animale în cuprinsul lor se găseau aproximativ în jumătatea
de vest a necropolei (fig. 68, 5).
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IV. CONSIDERAŢII ASUPRA El APELOR DE iN MORMiNT ARE

O necropolă cu peste 600 de morminte, cum este aceea de la Yăleni, presupune fie o utilizare în timp destul de îndelungată, fie o existenţă în apropiere a unei aşezări contemporane de
mari proporţii. În cazul necropolei discutate, ambii factori trebuie luaţi în calcul. Fără îndoială,
de-a lungul perioadei respectin au avut loc şi unele modificări în domeniul producţiei de bunuri
şi. de asemenea, al obiceiurilor de înmormîntare, pentru cunoaşterea cărora va trebui să identificăm
nucleul iniţial al necropolei, cu inventarul şi practicile funerare caracteristice, după care să urmărim
schimbările treptate pîn;'t în etapa finalrt. Dup{t cum s-a menţionat deja în capitolul precedent,
diferitele categorii şi tipuri de obiecte grtsitc în morminte nu au aceeaşi r{tspîndire în arealul necropolei, ci se concentrează de obicei pc anumite sectoare, fie în centru, fie la periferie, ceea ce
este de natură să confirme o anumită dinamică internft a complexului.
Inventarul celor două categorii de morminte (incineraţi şi înhumaţi) este numai în parte
comun, aşa încît la sincronizarea cronologică dintre ele apar unele dificultăţi. Astfel, mormintele
de incineraţie au în cuprinsul lor foarte multă ceramică, folosit:i mai ales ca urne şi capace, material ce apare cu totul sporadic la înhumaţi, doar ca vase de ofrand;'t. Cum astfel de ofrande sînt
foarte rare în mormintele dacice, mormintele de înhumaţie nu mai pot fi analizate din punct
de vedere cronologic în raport de ceramică. De asemenea, sigur este d unele din obiectele mărunte
aflate asupra defuncţilor incincraţi au fost distruse prin ardere, ceea ce nu s-a putut întîmpla
cu inventarul de la înhumaţi. Tinind seama de această situaţie şi pentru a evita unele neajunsuri
în alcătuirea diagramei cu incidenta seriilor tipologicc de obiecte în cele două categorii de morminte,
s-a procedat la întocmirea unor diagrame se:r;arate pentru incineraţi şi înhumaţi, iar rezultatele
astfel obţinute au fost apoi juxtapuse şi integrate într-o cronologie unitară. Tot în legătură cu
stabilirea cronologiei complexului de la Vălcni, ţinem să precizăm că necropola I, adică cea mare,
a oferit materialul de hază pentru discuţii, întrucît necropola II cuprinde un innntar destul de
redus şi o diagramrt exclusiv pentru ea nu este posibilă.
În diagrama combinatorie (labelul 1) pentru mormintele de incineraţie au putut fi incluse 54 morminte şi următoarele serii tipologicc de obiecte: fibule tip 3 şi 6, cercei tip 2, mărgele
tip la, lb, 2, 5, 7 şi 9, oale (urne) tip 1, 2a şi 3, castroane tip 3, 4 şi 5 şi fructiere tip la, lb, le,
1d şi 2. Succesiunea incidenţelor seriilor tipologice de ohiecte amintite, cuprinsft în diagrama din
tabelul 1, oferă desfăşurarea în timp a combinaţiilor ce s-au putut face pc parcursul întregii perioade de folosire' a necropolei.
\Iormintele din diagramă pot fi separate în două grupe, în funcţie de combinaţiile pieselor
de inventar ; prima cuprinde 16 morminte, iar cea de a doua 38 morminte. Fiecare grupă este
caracterizată prin anumite serii tipologice de obiecte sau prin combinaţii ale acestora.
Grupei I de morminte îi sînt specifice urnele scunde, avînd marginea evazată (tip 1),
cu variantele 1a şi 1b. De asemen~a. tot in aceste morminte se găsesc aproape în exclusivitate
castroanele cu marginea îngroşată (tip 3) şi fructierele cu marginea îndoită, lată şi arcuită (tip la),
utilizate drept capace. Doar cîte un singur exemplar din castroanele şi fructicrele amintite mai
apar în mormintele ciin grupa următoare.
Grupa a II-a dt• morlllinlc es(l' raracterizatft prin mult mai multe scrii tipologice de obiecte·
Pc altfel, şi n~unărul mQnnintelor care {tlcrttuicsc această grupft este 111ult mai mare. Următoarele
https://biblioteca-digitala.ro
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tipuri de obiecte se găsesc numai la mormintele din grupa a II-a: fibule cu portagrafa în formă
de teacă (tip 6), cercei de argint lucraţi în tehnica filigranului (tip 2), mărgele de sticlă colorată,
sferoidale mici (tip la), sferoidale decorate cu "ochi" (tip ld) şi cilindrice (tip 2), mărgele de coral
(tip 9), urne bitronconice (oale tip 3), castroane cu partea superioară cilindrică şi marginea dreaptă
ne îngroşată (tip Sa şi Sb), fructiere cu marginea îndoită, lată şi dreaptă (tip 1b), fructiere cu
marginea îndoită îngustă, îngroşată şi dreaptă (tip le) şi fructicre cu marginea dreaptă (tip 2).
La mormintele din această grupă se întîlnesc şi marea majoritate a urnelor scunde cu marginea
îndoită (oale tip 2a), a mărgelt>lor prismatice ele sticlă colorată (tip S) şi a acelora sferoidale de
calcecloniu (tip 7).
Cele două grupe de morminte apar în arcalul nccropold În sectoare destul de hine delimitate. Mormintele din grupa I, reprezentînd prima fazft ele înmormîntări, se conct>ntrea;d într-o
zonă situată din centrul necropolei pînă spre mijlocul laturii de sud (fig. 69,1). Aici, în arealul de
bazft iniţial, se găsesc 12 din cele 16 morminte ale grupei I; al treisprezecelea mormînt se află în
apropiere spre sud-est, iar ultimele trei împrft~tiate în sectorul de nonl-Ycst. Foarte probabil, aceste
ultime patru morminte sînt de datat dttrc sfîrşitul fazei I, cînd începe extinderea spaţiului pe care
se fac înmormîntări.
Mormintele din grupa a II-a, care trebuie încadrate într-o fază ulterioară, se întîlnesc
sporadic în arealul de bază al mormintelor din faza I. În schimb, ele se concentrează în sectoarele
de la marginile de est şi de vest ale necropolei (fig. 69, 2).
Evoluţia necropolei în sensul deja arfttat este confirmatft şi de unele piese de inventar
pronnind din morminte ce n-au putut fi cuprinse în diagramft. Astfel, în mormîntul 27 din zona
cu înmormîntări din faza I s-a descoperit o fibulă de bront cu corpul puternic profilat şi foarte
curbat (fig. 19, 14), ce îşi găseşte analogii în complexele dacice din Latene-ul tîrziu 1 • În aceeaşi
zonă se află şi mormîntul 40, în care s-a descoperit un fragment de fructieră ce pare să fi avut
piciorul ceva mai subţire şi mai înalt (fig. 20,40), detaliu tipologie frecvent înregistrat la vasele
de această formă din perioada Latcne. De asemenea, urna lucrată cu mîna din mormîntul 20,
decorată pe umeri cu butoni şi segmente deghirlandă (fig. 19, 48), ne conduce pentru analogii în
aceeaşi vreme 2 • Mormintele 20,27 şi 40 marchează probabil unele din primele înmormîntări din
cimitirul de la Văleni, foarte apropiate în timp de Latene-ul dacic tîrziu. Faptul este de altfel confirmat şi prin caracteristicile tipologice ale fructierelor de tip 1a, la care lăţimea şi arcuirea marginii
îndoite amintesc acelaşi Latene tîrziu 3 • În sfîrşit, pentru a încheia, mai menţionăm provenienţa
în mormintele din sectorul ini,ial al necropolei a fibulelor de tip 1 (?)şi 2 (fig. S5, 1, 2).
Altă serie de obiecte, necuprihse în diagramă,_ dar importante pentru cronologie, s-a descoperit în sectoarele cu înmormîntrtri din faza a Il-a. Intre acestea notăm ambele fibule cu portagrafă înaltă (tip 4a şi 4b; fig. 5S, 4), fibula cu corpul de formrt triunghiulară (tip Sa; fig. 55, S), cele
două fibule cu piciorul înfăşurat (tip 7a şi 7b;
fig. 5S, 7), catarama de fier cu veriga semiovală
(fig. 3S, 10), colanul din sîrmă de bronz rectangu 1 ar în secţiune (fig. 61, 8), pandantivele de bronz
în formă de călduruşă (fig. 61, 2), urnele sferoidale (tip S; fig. 63, 4), urna cu marginea arcuită
spre interior (tip 6; fig. 64, S), rănile mari cu gura amenajată pentru capac (tip 2; fig. 6S, 2),
cănile mari cu corp sferoiclal, gît cilindric şi marginea dreaptă (tip 3 ; fig. 6S, 3), castroanele cu
partea superioară cilindrică, umerii ridicaţi şi marginea ncîngroşatft, de dimensiuni mai mici (fig.
66, 6) şi capacele (tip la şi lb; fig. 6S, S, 6).
Mormintele de înhumaţie ce au putut fi incluse în diagramă sînt mult mai puţine şi pot fi
despărţite la rîndul lor în două grupe (tabelul 2), reprezentînd tot faze deînrnormîntări. Pentru
prima dintre ele, cuprinzînd opt morminte, sînt specifice mărgelele bitronconice de sticlă (tip 3),
cerceii din fir subţire de bronz (tip 1) şi cănile mici cu corp sferoidal şi gît cilindric (tip 1). A
doua grupă, cu restul Je opt mormint<', are (a piese specifice fihule cu corpul puternic profilat
1 Radu t•t Ecaterina Vulpe. [J•s foui/hs·de l'oiwia, în
LJacia, 3--•l, (1927- 1932) 19:1:1, p. 326, fig. 106, 9, 10,
1:1, H ; V. Cd.tJitanu. J>riucipalde re:u/lale ale săplllurilor
arheologice în aşe:arca gelo-dacir<i de la 1/tic<ll<ill (judeţul
RaciiuÎ, in C'a;i;ica, 1976, fig. Il, 5, 6; 12, 10; \'. Ursachi,
Jliluri şi ritualuri d<· iunwrmînlarc la populaţia dacic<i

din cela/ca de la Brad, romuna Negri, judeţul Rarău, In
McmAnliq, 12-14, (1980-1982) 1986, p. 114, pl. XXI, :J.
2 Radu et Ecaterina Vulpe, op. cit., p. 294, fig. 50, 2 ;
5·1, 2, 12 ; 55, 13. Analogii pentru acest tip de decor se
găsesc şi în nivelul 1 din aşezările de la Poiana- Dnk!'şti
(f;h. Bichir, Cullura carpică, pl. !.III).
" Hadu el Ecal<-rina Vulpe, op. ci/., fig. 74, 16.
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TABELUL 2

(tip 3), mrtrgele segmentate de sticlă
(tip lh) ~i m{trgele de calcedoniu
Jncidenţa seriilor tipolo9ice de obiecte la mormintele
de înhumaţie
(tip 7). Celelalte scrii tipologice se întîlnesc la ambele grupe de morminte,
uneori cu prcponderenţrl la una din ele.
ro ...c::
..0
,...-j
QJ
C'l')
,...-j
t-'
C"l lO ,...-j
De exemplu, mărgclele cilindrice de
~
,...-j
Cl)
Cl)
QJ
QJ
sticlă nu lipsesc din nici un mormînt
QJ
QJ
1=1
..... QJ ,...-j ..... QJ QJ QJ Cl) QJ QJQJ i MQJ
din faza I, pe cînd în faza a II-a se
13 b.O ..... QJCJ b.O bO b.O bO bO bO ::s
Cl)
întîlnesc de numai doui't ori. Alte serii
"..
"..
"..
"..
"..
"..
"..
"..
~
"..
)ro )ro )CI:$ )CI:$ )CI:$ )CI:$ ..0
o
)ro )ro
tipologice de obiecte, şi anume mărge
..... roN
QJ
::s o u ~ ~ ::s ::s ::s ::s ~ ~
lele sferoidale de sticlrt mici (tip la),
134
mijlociişimari (tip lh), ca şi acelea
402
e
prismatice (tip 5), se întîlnesc echili91
brat în mormintele din ambele faze.
37
Prezenţa fihulelor cu corpul puternic
192
94
profilat numai în mormintele din faza
15
a II-a nu ne permite totuşi concluzia
129
e
că în faza I ele ar fi lipsit, întrucît
371
utilizarea lor încă din Latene-ul dacic
492
este un fapt dovedit cu certitudine 4 •
442
187
i---~
De altfel, seriile foarte mici de obiecte,
380
care cuprind doar două-trei piese, nu
393
pot oferi prea multă siguranţă în fi540
122
xarea locului pe care un mormînt îl
poate dp{tta în diagramă.
Imaginea celor dourt grupe de morminte de înhumaţie în planul necropolei este întrucîtva
asemănătoare cu aceea deja constatatrt pentru mormintele de incineraţie. Şi în cazul înhumaţilor,
mormintele din faza I ocuprt un sector aproximativ din centrul necropolei pînă spre marginea
de sud (fig. 70, 1). Doar un singur mormînt se găseşte în afara acestui spaţiu, spre nord. De altfel,
se repetă situaţia mormintelor de incineraţie din grupa I, care de asemenea erau răspîndite sporadic şi în sectorul de nord-est al necropolei.
În ceea ce priveşte mormintele de înhumaţie din faza a Il-a, acestea continuă să se mai gă
sească în sectorul iniţial de înmormîntări, dar se extind ca şi incineraţii spre laturile de est şi de
vest ale necropolei (fig. 70, 2).
Pentru sincronizarea celor două diagrame s-a întocmit tabelul 3, care sintetizează prezenţa
seriilor tipologice de obiecte pe faze în ambele diagrame. De la început se poate remarca numărul
redus .al elementelor tipologice de legătură între incineraţii şi înhumaţii din faza I. În mod
exclusiv la incineraţi se găsesc doar urne şi vase folosite drept capace (castroane şi fructiere), care
nu aveau cum să aparft la înhumaţi. Pe de altă parte, analizînd inventarul prezent în mormintele
de înhumaţie din faza I, ne-am pus întrebarea de ce el nu apare decît rareori şi în mormintele
de incineraţie mai timpurii.
. .Aşa cum deja s-a amintit, o parte din obiectele mărunte aflate asupra defuncţilor ce ~l~
fost mcmeraţi au putut fi distruse prin ardere. Între piesele din aceastrt categorie pot fi socotiţi
cerceii din fir subţire de bronz (tip 1). De altfel, cerceii din fir subţire se întîlnesc foarte rar şi în
mormintele de înhumaţie (3 morminte). În ceea ce priveşte cănile mici (tip 1), ele se găsesc foarte
rar ca vase de ofrandă în morminte, apărîntl număi două exemplare întregi la două din cele 122
morminte de înhumaţie. Fragmente din tortiţele a dourt căniţe probabil asemănătoare au ~ai
apărut în mormintele de incineratie 135 ~i 518. Trebuie menţionat însă că fragmentele de cămţe
în aceste ultime dourt morminte p'ar srt fie într-o poziţie secundară, reprezentînd rC'sturi ele vase
1
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TABELUL 3
Prezenţa

seriilor tipulugice de obiecte pe faze la

Incineraţi

Faza

lnhumaţi

(38 morminte)

1

I

1 II

{16 morminte)

1

cercei 1

urne la, lb
castroane 3, 4
fructiere la

mărgele

căni

3

1

fibule 3
mărgdt•

mărgele

lb, 5, 7

urne 2a
II

incineraţi şi înhumaţi

la, lb, 2, 5

,.
'

urne 3
castroane 5
fructiere Ib, le, ld, 2
fibule G
cercei 2
mărgele la, 2, 9

fibule 3
mărgele

Ih, 7

din stratul de cultură, ajunse în mod accidental în umplutura gropilor. De altfel, asupra acestui
aspect vom re,·eni. Aşadar, absenţa căniţelor din mormintele de incineraţie din faza I de la Vitleni
nu poate fi decît întîmplătoare, mai ales că astfel de cazuri se cunosc în alte necropole;;.
Tot întîmplătoare este şi absenţa căniţelor în discuţie din toate mormintele de înhumaţie
şi incineraţie din faza II.
Dintre obiectele prezente în faza I în mormintele de înhumaţie, dar nu şi în acelea
de incineraţie, rămîn a fi discutate mărgelele bitronconice de sticlă (tip 3). Acestea apar tot în
număr foarte redus, descoperindu-se numai cinci exemplare în patru morminte. Credem că şi în
acest caz prezenţa lor doar în mormintele de înhumaţie este rodul unei pure întîmplări. ln planul
necropolei, trei dintre mormintele cu mărgele bitronconice se află în sectorul iniţial de înmormîntări, iar al patrulea se găseşte îm apropierea acestuia, puţin mai la nord (fig. '57, 2).
Mormintele de incineraţie din faza I au totuşi douft serii tipologice comune cu mormintele
de înhumaţie şi anume mărgele de sticlă sferoidale mijlocii şi mari (tip 1b) şi mărgele prismatice
(tip 5). Un amănunt fără importanţă pentru problemele discutate, dar care trebuie totuşi menţionat, este acela că aceste tipuri de mărgele se întîlnesc şi la incincraţii şi la înhumaţii din faza a II-a.
Mărgele sferoidale (tip 1b) se găsesc în faza I la două morminte de incineraţie şi la două
de înhumaţie, iar în faza a II-a la un mormînt de incineraţie şi la două de înhumaţie. Prin unnare,
doar şapte morminte din cele două diagrame (tabelele l şi 2) au în inventarul lor acest tip de
mărgele, deşi ele se întîlnesc într-un număr total de 22 morminte (fig. 56, 3). Mărgelele prismatice (tip 5) alcătuiesc o serie destul de mare, ce a fost semnalată în 73 morminte {47 incineraţi
şi 26 înhumaţi). fn faza I ele apar la patru incineraţi şi la patru înhumaţi, iar în faza a II-a la
20 incineraţi şi la patru înhumaţi (tabelele 1 şi 2). Fărrt îndoială, numărul mormintelor cu astfel
de mărgele ar putea creşte dacft am avea posibilitatea să reconstituim forma acelor mărgele
deformate total prin ardere. Oricum, se poate trage concluzia că în cazul seriilor tipologice de
obiecte de dimensiuni mai mari ~i în acelaşi timp mai numeroase există mai multe şanse ca ele
sit reziste incendiului pe rug şi sft ajungă apoi în mormintele de incineraţie.
În ceea ce priveşte sincronizarea dintre incineraţii şi înhumaţii din faza a II-a ea rămîne
la fel de dificilft. l'rnele hitronconice (tip ~ ca şi castroanele cu partea superioarft cilindrică sau
uşor tronconicit şi marginea ncîngroşatrt (tip Sa şi Sb) şi fructierele de tip lb, le, ld şi 2, ser' Radu \"ulpl', l'oiellc.,li. p. :1-I!J, -1:->!i. fi!(. 17-1; 175;
1. L. :-;l'agu Sla{illllt'll bar/Jarti tit• la \'iJii~mi, in .lclrl!, :l,
(l!l:IO) t!J:It, ;, 6, rig. :1, 2.

https://biblioteca-digitala.ro

fi O

VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI

vind drept rapace în mormintele de incineraţie, nu se întîlnesc niciodată la înhumaţi. Aşadar,
comparaţia urmează a fi făcntrt pP baza celorlalte piese de inventar.
Comune ambelor categorii de morminte sînt fihnlele cu corpul puternic profilat (tip 3).
În mormintele de incineraţie se întîlnesc ~i fibulde de fier cu portagrafa în formă de teadt (tip 6),
ce nn mai apar şi la înhumaţi. De altfel, trebuie făcută sublinirea d numai fibulele de fier cu
piciorul uşor lăţit (tip 2) şi acelea ue bronz cu corpul puternic profilat (tip 3) se găsesc la ambele
categorii de morminte. Toate celelalte tipuri de filmle se întîlnesc numai în mormintele de incinNatic.
· Alte piPse comune incinPraţilor ~i înhumaţilor elin faza a 11-a, în afara mrtrgelclor sferoidale mijlocii ~i mari (tip 1b) ~i prisma tire (tip 5) deja amintite, mai sînt rniirgelele de sticlrt sferoidalc mici (tip 1a) şi cilindrice (tip 2) ~i mrtrgcldc de calcedoniu (tip 7). Doar mrtrgclele segmentate de sticlrt (tip 1h) apar _la şase din cele opt morminte de înhumaţie, dar n-au fost grtsite
niciodab"i în morminte de incincraţie. În cazul mrtrgeklor segmentate trebuie făcută menţiunea
că acestea apar şi la incineraţi, dar o singurrt datrt (mormîntul 492), iar faptul trebuie explicat prin
uşurinţa cu care aceste piese erau distruse prin ardere. Situaţia este asemănrttoare cu a măr
gelelor sferoidale mici (tip la), lucrate din aceeaşi categorie de sticlrt, rare apar în 17 morminte de
înhumaţie şi numai în 5 morminte de incineraţie (fig. 56, 2).
În sfirsit, la cele mentionate pînă acum mai trebuie auăugat că în mormintele de incincratie
din faza a II-~ se mai întîln~sc cercei de argint lucraţi în tehnica filigranului (tip 2) şi mărg~le
de coral (tip 9). Absenţa acestor tipuri de podoabe din mormintele de înhumaţie nu se explică prin
lipsa de contemporaneitate între cele dourt categorii de morminte, ci prin cauze de altrt naturi"'t,
care privesc ansamblul obiceiurilor de port la dacii liberi••.
Ceea ce surprinde deocamdat;'t cel mai mult la sincronizarea celor douft categorii de morminte este absenţa mărgelelor cilindrice de sticlă din mormintele de incineraţie din faza I,
mai ales că ele sînt prezente absolut în toate mormintele de înhumaţie din aceeaşi vreme. Pe
de altă parte, aceleaşi mărgele devin foarte frecvente la incineraţii din faza a II-a şi ajung să
fie mult mai rare la înhumaţii din aceeaşi vreme, şi anume la două din opt morminte (tabelele 1 şi 2).;
Situaţia prezentată mai sus ar putea fi explicată prin două cauze. Prima ar putea fi
aceea că mormintele de incineraţie şi de înhumaţie aparţinînd fazei I cuprinse în cele două diagrame
nu sînt decît parţial contemporane. O parte din răspuns ne este dat de răspîndirea mărgelelor
cilindrice îm planul necropolei. Spre deosebire de mărgelele prismatice prezente la incineraţii şi
la înhumaţii din sectorul iniţial de înmormîntări (fig.58, 1), mrtrgelcle cilindrice apar în aceeaşi
zonă mult mai rar. Pe de altrt parte, notăm şi faptul dt mărgelele cilindrice nu se întîlnesc niciodaU în aceleaşi morminte în care apar UJnc scunde cu marginea răsfrîntrt (tabelul I; fig. 57, 1 şi 63,
1 -3). Seriile cu urnele şi mărgclcle discutate fiind destul de mari, nu mai putem accepta că lipsa
oricărei incidenţe dintre ele ar putea fi întîmplătoare. Dimpotrivă, explicaţia cea mai plauzibilă este aceea d folosirea urnelor scunde cumarginea răsfrîntă şi portul mărgelelor cilindrice
au loc în etape uiferite. Prin urmare, mormintele de înhumaţie din faza I ar trebuie sincronizate
cu acele morminte de incincraţie de la începutul fazei a II-a care au în cuprinsul lor şi mărgele de
sticlă cilindrice. Analizînd poziţia în planul necropolei a numeroaselor morminte de incineraţie
din faza a Il-a cu mărgele cilindrice, constatăm că trei dintre acestea (mormintele 93, 395 şi 469)
se află pc marginea de sud a zonei cu înmormîntări din faza I şi deci ar putea să aparţină fazei I.
Aceasta cu atît mai mult cu cît majoritatea mormintelor respective mai au în inventarul lor
doar mărgele de sticlă prismatice şi mărgele de calcedoniu, care apar şi în faza I. În schimb,
toate cel<?laltc morminte de incineraţie cu mărgele cilindrice sînt situate în general înspre sudestul şi vestul necropolei. Menţionăm chiar prezenţa lor rară în sectorul de nord, unde se
găsesc sporadic şi morminte din faza I. Prin urmare, dadt mormintele de înhumaţie din faza I
se aflrt în sectorul iniţial de înmormîntări, o.arecum spre marginea lui, mormintele de incineraţie
cu mrtrgele cilindrice se găsesc aproape în totalitate în afara sectorului respectiv. Coroborînd
toate observaţiile deja f[tcute, ajungem la concluzia că mormintele de înhumaţic din faza I
cuprinse în diagramft trelmic sincronizate cu incineraţii din a doua parte a fazei I.
" 1. Ioniţi't, /Jacii liberi, p. G7.
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O întrebare ce s-ar mai putea pune este aceea dacă nu cumva practica înhumaţiei a lipsit în prima secvenţă a necropolei. Nu putem subscrie la o asemenea ipoteză şi credem că situaţia
se datorează mai curînd abscn';ei invcntarului în mormintele de înhumaţie din zona iniţială de
înmormîntrtri, care face dcocamdatrt imposibilrt analiza lor pc acest criteriu. De altfel, dacă nu
am fi avut la dispoziţie ccramica folositrt ca urne şi capace, nu am fi putut detaşa nici mormintele
de incineraţic din faza I, întrucît alt inventar la dispoziţie nu am fi avut.
Referitor la etapele de înmormîntare din necropola de la Văleni, mai putem face cîteva
observaţii deosebit de interesante. Dacrt analizrtm ariile de răspîndire ale urnelor de tip la şi lb
în planul necropolei, constatăm dt acestea se deosebesc foarte clar. Acelea de tip 1a se grupează
în zona centrală (fig. 63, 1), iar cele de tip lb se află în exterior (fig. 63, 2). Mai mult chiar, în
tabelul de incidente se constatrt de asemenea tendinte diferite la cele două variante de urne în
ceea ce priveşte co'mbinarea lor cu tipurile de capace: Astfel, urnele de tip la se întîlnesc de patru
ori cu castroanelc de tip 3 şi numai o singură dată cu castroancle de tip 4. Spre deosebire de acestea,
urnele de tip 1b se găsesc de trei ori împrcunrt cu castroancle de tip 4 şi numai o singură dată cu
castroanele de tip 3 (tabelul 1). Criteriul incidenţclor şi poziţia urnelor de tip la şi lb în necropola
de la Vrtleni permite încă din acest stadiu al cercetării o despărţire a mormintelor din faza I în
subfazele Ia şi Ib. Determinarea lor cu mai mare precizie va putea fi făcută prin descoperiri viitoare. care să dateze din aceeaşi vreme şi prin care să se stabilească printre altele şi poziţia fructierelor de tip 1a, care, deşi aparţin fazei I, nu au putut fi raportate nici la urnele la şi nici la cele
de tip 1b. După poziţia lor în planul necropolei ar trebuie legate de urnele de tip 1a şi deci de
subfaza Ia.
În ceea ce priveşte faza a II-a de la Văleni, diagrama nu ne ofcrrt date prea clare, dar anumite subdiviziuni sînt totuşi posibile. Răspîndirea în planul necropolei a diferitelor variante de
fructiere este cît se poate de sugestivă. Spre exemplu, fructicrele de tip 1c se găsesc în jurul sectorului iniţial de înmormîntări, dar nu ajung decît incidental la marginea necropolei (fig. 67, 3).
Ele sugerează o primă subfazrt, pc care o notăm cu Il a. Alte tipuri de fructiere, cum sînt 1b, 1d
şi 2, se află totdeauna spre periferia necropolci, ceea ce ar indica o a doua subfază de înmormîntări,
ce se poate nota cu Ilh.
O departajare pe mai multe etape şi secvenţe a necropolei de la Vrucni va fi posibilă în
viitor printr-o anali::ă coroborată cu situaţia din celelalte necropole aparţinînd dacilor liberi. Spaţiul nu ne îngăduie să întreprindem aici o astfel de cuprinz[ttoare analiză.
În nccropola 1 de la Văleni s,-au semnalat şi 14 cazuri de suprapunere de morminte. De
patru ori înhumaţii suprapun pc inciricraţi, de şase ori incincraţii se găsesc peste înhumaţi, iar
de alte patru ori incincraţii zac peste alţi incineraţi. ~ase din cazurile menţionate se află în perimetrul cu înmormîntrtri din faza 1, unul la marginea de sud, două spre marginea de nord şi cinci
în sectorul de sud-est al necropolci. Aşadar, cazurile de suprapunere abundă în centrul şi în secforul de sud-est, sînt rare în zonele de sud şi de nord şi lipsesc în partea de vest.
Mormintele de înhumaţie 26, 129, 160 şi 345 aveau în umplutura lor resturile unor morminte
de incincraţie. Încadrarea cronologică este asigurată doar pentru mormîntul 129, care este încadrat în grupa mormintelor din faza I (tabdul2). ~formintclc 26, 160 şi 345 erau lipsite de inventar.
Este adeviirat, în groapa mormîntului 345 se aflau două mărgele prismatice şi una cilindrică, dar
acestea nu Utceau parte din inventarul defunctului şi nici nu se încadrează strict în una din faze.
Informaţiile asupra mormintelor de incineraţic suprapuse de înhumaţi sînt şi mai puţine.
Din incineraţii distruşi de dt trc mormintele de înhumaţic 26 şi 129 n-au rămas decît oase calcinate.
Din celelalte don~t au rămas fragmente din vase lucrate la roatrt din pastă finrt, unul de culoare
roşie (mormîntull61) şi altul cenuşiu (mormîntul 350), cărora nu li se poate preciza forma.
Din cele patru morminte de înhumaţie care suprapun incincraţi unul datează sigur din
faza 1. În chip firesc, mormîntul ddncinera:ţic distrus este de atribuit tot fazei 1. Prin urmare, putem
conchide dt faza I a avut o duratrt destul ele lungrt, ceea ce a frtcut ca semnele la suprafaţă ale unor
morminte să disparrt. Faptul acesta poate constitui un alt indiciu asupra posibilităţilor de a
separa faza I în subfazclc Ia şi lb. Ceea ce de asemenea trebuie reţinut este practicarea concomitcntrt a înhumaţici şi a incincraţiei şi aceasta înd din faza iniţială a nccropolei. Ipoteza potrivit
il -
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necropolă
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mormintele de

înhumaţie

din necror:olele dacilor liberi ar fi anterioare mormintelor de in-

cineraţie şi ar aparţine sarmaţilor 7 trebuie abandonată definitivA.
Şase morminte de incineraţie suprapuneau morminte de înhumaţie. Patru dintre ele erau
cu oasele puse direct în groapft, iar la alte două acestea se aflau în urne. Inventarul mormintelor
care suprapun este foarte s;trac, fiind akfttuit dintr-o urnft lucrată ru mîna (mormîntul 305), o
urnă şi un castron din pasift fină cenuşie (mormîntul 409) şi o rrlftrgidt de bronz cu protuberanţe

(mormîntul 358), ceea ce nu îngăduie integrarea lor în diagrama pentru incineraţi. În schimb,
mormintele de înhnmaţie suprapuse oferă şanse mai bune pentru datare. Astfel, mormintele 380
şi 442 au fost incluse în diagrama pentru înhumaţi, făcînd parte din grupa mormintelor din faza
a II-a (tabelul 2). Celelalte morminte, deşi cuprind printre altele şi o fibulă de bronz cu corpul
puternic profilat, nu pot fi atribuite unei anumite faze.
Suprapunerea unor morminte de înhumaţie din faza a II-a dovedeşte dt acest interval
cronologic a fost destul de îndelungat, aşa cum deja s-a amintit. Aceastit apreciere este confirmată
de numărul mare de morminte aflate în afara sectorului cu înmormîntări din faza 1, precum şi de
unele piese care se datează destul de tîrziu, între care amintim fibulele cu portagrafa înaltă şi fibulele cu piciorul înfăşurat.
Mormintele de incineraţie 202, 207, 412 şi 159, aflate deasupra altor patru morminte de
acelaşi fel (201, 208, 413 şi 520), nu oferă şi elemente de datare precisă, aşa încît nu putem consemna cărei faze aparţine fiecare. Cel mult se poate menţiona că incineratul 412 ce suprapune mormîntul 413 se găseşte în sectorul central, cu înmormîntări din faza I, iar celelalte în afara acestui
areal. Ar fi de presupus deci cft acestea din urmă dateazft din faza a Il-a.
Aşadar, cazurile înregistrate de suprapunere nu dau o relaţie directă între mormintele bine
datate aparţinînd celor două faze. De altfel, din cele 28 morminte implicate în aceste suprapuneri
numai trei sînt datate cu precizie.
Necropola II, cu cele 28 morminte ale sale, nu cuprinde suficiente elemente de inventar
pentru a permite o analiză internă asemănfttoare cu cea 1calizată pentru necropola I, aşa încît
vom recurge la un alt procedeu şi anume la sincronizarea celor douft necropole pc baza inventarului
comun.
Ceramica din necropola II este foarte puţină şi posibilitftţile de a compara necropolele
potrivit acestui criteriu sînt reduse. Dintre urne; doar acelea din mormintele 2 şi 57 pot fi luate
în discuţie. Cea din mormîntul 2 (fig. 53, 64) nu-şi are corespondent în necropola I, iar aceea din
mormîntul 57 (fig. 53, 25) este o variantă mai tîrzie a urnelor scunde cu marginea îndoită oblic
sau orizontal (tip 2a). Prin urmare, mormîntul 57 ar trebui datat într-o vreme care să corespundă
fazei a II-a din necropola I. În ceea ce priveşte vasele folosite drept capace, reţinem mai întîi castronul cu partea superioară cilindrică şi marginea îngroşată (tip 3) din mormîntul 2. În necropola
1, acestea sînt asociate frecvent cu urnele de tip la şi o dată cu cele de tip lb din faza I, ceea
ce ar permite încadrarea mormîntului 2 tot în faza I. Ceaşca dacicft folosită drept capac pe urna
din mormîntul 57 nu oferă deocamdatft puncte de sprijin pentru cronologie.
Cuţitele din mormintele 10 şi 62, precum şi acul de cusut din mormîntul 61 ar pleda,
potrivit poziţiei cronologice a acestora în necropola I, pentru eventuala utilizare a necropolei Il
în faza a Il-a.
Dintre mărgele, în necropola Il au fost găsite acelea sferoidale mici (tip la; mormintele
1, 10, 59, 67 şi 153), mijlocii şi mari (tip lb; mormintele 2 şi 59) şi prismatice (tip 5; mormintele
55, 56 şi 67) de sticlă, precum şi sferoidale de calcedoniu (tip 7 ; mormîntul 9). În general, aceste
tipuri de mărgele se întîlnesc în necropola 1 în ambele faze, unele din ele, cum sînt mărgelele de
calcedoniu, avînd o răspîndire mai mare în fal-a a Il-;:t.
Ca piese deosebite menţionăm colanul de argint din mormîntullO (fig. 53, 34) şi acela de
fier din mormîntul 2 (fig. 53, 62), pentru care nu găsim piese identice în necropola I. În mormîntul
7 Gh. Bichir, Unele observaţii cu privire la nerropolc/e
de lip Poieneşti din Moldova şi relaţiile acestor necropole
cu lumea sarmală, în scn·, 12, 1961, 2, p. 262- 2C.R.
Un istoric al modului în <·an· a fost aborda U\ ullerior n<·<·astă

ipol<'ză
A

vezi I. Ioniţă, Dacii liberi, p. fl9 - 70, nota 402.
1. Joniţă şi Y. Ursachi, Noi dale arheologice privind

rilurile funerare la rarpo-daci, in scn·, 19, 1968, 2, p.
211 · 216; 1. loniţi\, ])arii liberi, p. l\:1 · 70.
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306 din necropola Ia fost descoperit un colan de fier, dar dintr-un fir diferit în secţiune de acela
din mormîntul 2. Prin urmare, o sincronizare absolutrt a lor nu este sigură.
În sfîrşit, dintre obiectele care merită a fi luate în discuţie se remardt piesa în formă de
butoiaş lucrată din argint în tehnica filigranului, descoperit{t în mormîntul 64. Două piese similare
provin din mormîntul 103 în necropola I. Părerea generalrt d toate obiectele de argint lucrate în
tehnica filigranului sînt tîrzii susţine datarea mormintelor 103 din necropola I şi 64 din nccropola
II în faza a II-a.
În necropola II înregistrihn ~i trei cazuri de suprapuneri. :\Iormîntul de înhumaţic 9 (cu o
mărgică de calcedoniu) suprapune mormîntul de înhumaţie 10 (cu colan de argint şi m;trgele
sferoidale mici de tip 1a). Mormîntul de înhumaţie 11 se afla deasupra mormîntului de incineraţie
12; nici unul din aceste morminte nu conţinea elemente importante pentru datare. :Mormîntul
de incineraţie 57, a cărei poziţie cronologică a fost stabi!Lă n faza a II-a. suprapune mormîntul
de înhumaţie 58, fără obiecte de inventar. Aceste trei cazuri de suprapunere la un grup atît de
mic de morminte surprinde. Ele arată totuşi că perioada în care s-au făcut înmormîntări pc locul
respectiv a fost destul de lungrt.
Sintetizînd observaţiile de mai sus, credem că există suficiente argumente pentru a aprecia că pe locul necropolei II au fost făcute înmormîntări în ambele faze. 1\u av-em dovezi pentrn
a stabili dacă înmormîntările au început concomitent în ambele necropole şi dacă au încetat în
acelaşi timp.
Ar fi de presupus mai curînd că necropola II a început srt fie utilizată ceva mai tîrziu şi a
încetat mai devreme. Nu pierdem din vedere faptul că pe teritoriul acestei necro;:;ole a fost descoperită şi cea mai tîrzie monedă, datînd din vremea lui Septimius Senrus (anii 196 - 211 ).
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Cele 606 morminte dacice se-gupează)n două necroFolc, prima adnd 578 morminte, iar a doua
28 morminte. Ambele necropole cuprind morminte de incineraţie şi morminte de înhumaţie, dar
în proporţii foarte diferite. Astfel, în necropola I se găsesc 470 morminte de incineraţie (81, 31 %)
şi 108 morminte de înhumaţie (18,69%). În necropola II proporţia celor două categorii de morminte
este aceeaşi, fiecare din ele cuprinzînd cîte 14 morminte.
Prin urmare, proporţia înhumaţilor în cea de a doua necropolă este mult mai mare. În
ce măsură această proporţie între incineraţi şi înhumaţi reflectă situaţia iniţialrt dintre cele douft
categorii de morminte este greu de ştiut. Unele observaţii ar fi de natură să sugereze că proporţia
actuală nu corespunde aceleia iniţiale.
Adîncimea mormintelor în necropola II este mult mai mică decît în necropola I, atît în
ceea ce priveşte mormintele de incineraţie, cît şi acelea de înhumaţie. Această diferenţă se poate
observa la toţi indicii de adîncime, adică la adîncimile minime, maxime şi medii. Adîncimea medie
a mormintelor de incineraţie este în necropola I de 0,66 m, iar în necropola II de numai 0,40 m,
fiind aşadar o diferenţrt de 0,26 m între ele.
Referitor la repartiţia pe adîncimi a mormintelor de incineraţie din nccropola II, se constată că şase din cele 14 morminte au o adîncime mai mică decît media, fiind cuprinsă între 0,250,32 m. Chiar şi mormintele cu o adîncime mai mare decît media sînt destul de la suprafaţă, aflîndu-se la 0,48 - 0,60 m. Adîncimea maximă din necropola II, pc care o are doar un singur mormînt
(62), nu ajunge nici la adîncimea medie a mormintelor de incineraţie din necropola I (0,66 m).
În ceea ce pri\'eşte adîncimea mormintelor de înhumaţie, situaţia este similară cu aceea
a incineraţilor, păstrîndu-se diferenţa dintre cele două necropole. Astfel, media de adincime a
mormintelor de înhumaţie din necropola I este de 0,78 m, iar a acelora din necropola II este de
numai 0,39 m, adică exact jumătate. Mormintele cu adîncime mică sînt puţine în necropola I.
Unul singur (505) se afla la adîncimea de 0,33 m, iar altele douft (544 şi 497) la 0,45 m şi respecti,0,46 m. Alte nouă morminte au adîncimile între 0,55 m şi 0,63 m şi împreună cu primele tre. morminte formează o grupă ce reprezintr1 Il, Il% din total. Cea de a c~oua grupft, mult mai numeroasă,
este aceea a mormintelor a căror adîncime se apropie de adîncimea medie de 0,78 m. Astfel, un număr de 76 morminte sînt situate la adîncimea de 0,65-0,85 m. În sfîrşit, ~ele din a treia grupă, cuprinzînd 20 morminte, se grtsesc de la adîncimea de 0,86 m pînă la 1,08 m. In necropola II, opt morminte au adîncimea între 0,25 şi 0,35 m, iar alte şase între 0,47 şi 0,55.
Din situaţia prezentată rezultă că mormintele din necropola II au media de adîncime mai
mică decît mormintele din necropola I şi anume acelea de incineraţie cu 0,26 m, iar acelea de înhumaţie cu 0,39 m. În baza acestei constatări, ar trebui să tragem concluzia că gropile mormintelor
de înhumaţie au fost adîncite mai mult decît a acelora de incineraţie cu O, 13 m în necropola I şi
aproxmativ pînă la aceeaşi adîncime în necropola II. O asemenea ipoteză ar fi însă pripită.
Considerente de natură diferită pe care nu le mai repctrun în acest context au determinat
ca gropile mormintelor de înhumaţie să fie săpate de.-a lungul tuturor epocilor istorice la o adîncime mai mare. Tocmai de aceea surprinde că unele morminte de înhumaţie din cele două necropole
de la Văleni au o adîncime atît de mică, începînd cu 0,25 m. Îngropate la aceastft adîncime, cadavrele ar fi disp[tru t de foarte multă vreme şi scheletele nu s-ar mai fi păstrat pînă în zilele noastre.
Faptul că ele totu~i s-au consen·at în poziţia lor anatomică ne sugereazrt că au fost î_ngropate mai
adînc, iar ulterior, prin procesul prelungit ele eroziune a solului, scheletele au ajuns ma1la suprafaţă.
Acest proces df' eroziune a fost mult mai redus în zona necropoki I, unde terenul este mai puţin
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înclinat şi mult mai puternic pe suprafaţa necropolei II, cu o pantă mai accentuată. Aşa se explică
în parte şi absenţa unei depuneri arheologice în sectorul necropolei II. Deci, s-ar putea admite
că prin procesul de eroziune au fost distruse multe morminte de-a lungul anilor, procentul fiind
mai mare pentru acelea de incineraţie, care se aflau mai la suprafaţă. Aşa s-ar explica de ce procentul monnintelor de incineraţie din necropola II a scăzut prin distrugerea lor treptată pînă la
limita proporţiei mormintelor de înhumaţie. Aşadar, proporţia actuală dintre cele două categorii
de morminte din necropola II nu poate reflecta situaţia iniţială.
Mormintele de incineraţie se împart în două categorii. Unele din ele au oasele puse în groapă,
iar altele în urnă, acoperită uneori cu capac.
In necropola I, din cele 470 morminte de incineraţie 212 (45%) au oasele calcinate depuse
în groapă, iar 255 (54%) în urnrt. Dintre acestea din urmă, 66 (24%) aveau capace pe urne. In planul necropolei, aceste categorii de morminte se găsesc în general în toate zonele, fără a putea sesiza
deosebiri mai vizibile între sectorul cu înmormîntrtri mai vechi (faza I) şi partea cu înmormîntări mai noi (faza a II-a; fig. 71).
Mormintele de incineraţie frtră urne au oasele calcinate depuse într-o groapă, de cele mai
multe ori de formă rotundă sau uşor ovală, cu diametru! de 0)5 -0,65 m (fig. 4, 1, 2, 4-6, 814, 18). În cîteva cazuri însă gropile sînt mai mari şi au o formă ovală pronunţată, cu diametrele
de 0,55 x 0,80 m (fig. 4, 19, 20; 5, 19; 11, 28).
În cuprinsul mormintelor de incineraţie fără urne, resturile de oase calcinate erau foarte
puţine, exceptînd doar cîteva morminte, în care acestea se găseau în cantitate ceva mai mare
(fig. 72, 2). Ele erau depuse grupat, de obicei la mijlocul gropii, sau împrăştiate în tot curprinsul
acesteia. În unele morminte oasele arse erau curăţate de cenuşa şi cărbunii de pe rug, în altele
însă ele erau amestecate cu o mare cantitate de cenuşă, mai rar şi cu cărbuni. De asemenea, în
unele gropi, împreunrt cu oasele calcinate s-au descoperit fragmente de Yase lucrate cu mîna sau la
roată, precum şi fragmente de amofore.
Mormintele de incineraţie în urne aveau gropile tot de formă rotundă sau ovală. Doar
urna din mormîntul 415 se afla într-o groaprt rectangulară, orientată N -S, ce avea latura de vest
amenajată cu lespezi de piatră puse pe cant (fig. 12, 31), întocmai ca unele din gropile săpate
pentru înhumaţi. Poziţia urnelor era de obicei verticală, aşezate în mijlocul gropilor. Uneori însă
ele se aflau lîngă o margine a gropii. În mormîntul 2, locul pe care s-a aşezat urna a fost adîncit
mai mult faţă de restul gropii (fig. 15, 18). Alte cîteva morminte aYeau urnele în poziţie culcată,
situaţie în care o parte din conţinutul lor împrcunrt cu capacul erau împrăştiate în groapă.
Mormintele în urnă au în general puţine oase calcinate. Doar un număr redus din ele
conţin ce\·a mai multe (fig. 72, 1). Oasele sînt uneori curăţate de cenuşă, alteori se găsesc împreună
cu cenuşa şi cărbunii de pe rug. Pentru a se alege oasele din cenuşă era necesar ca rămăşiţele rugului să fie lăsate mai întîi să se răcească. Foarte interesant este constatarea că printre oasele calcinate deja curăţate de cenuşă din unele morminte s-au găsit totuşi cărbuni. Provenienţa acestor
cărbuni este neclarrt. Întrucît nu se poate accepta ideea că fragmentele respective de cărbuni
provin din rămăşiţele rugului, deoarece alegerea oaselor se făcea cu grijă, trebuie să găsim o altă
explicaţie. Una din acestea ar fi aceea că în timpul înmormîntării se ardeau anumite substanţe,
ardere întreţinută şi cu bucăţi de lemn aprins, din care s-au păstrat unele resturi ca acele amintite
anterior. Piesele de inventar se găsesc de obicei în urne, iar uneori şi în groapă.
În unele morminte, oasele au fost depuse numai în urnă, iar alteori atît în urnă cît şi în
groapă. Mai trebuie adăugat aici că în unele morminte cu urne (381 şi 382) n-au fost găsite nici un
fel de oase, nici în interiorul urnelor şi nici în groapă. În urna din mormîntul 460 au fost găsite
numai cîteva fragmente de cărbuni, fără oase calcinate. Toate aceste morminte sînt de considerat
probabil ca cPnotafe.
Un fapt constatat foarte frecvent a fost acela că vasele folosite ca urnă nu erau întregi.
Uneori o parte sau întreaga margine a vasului era lipsă. În alte cazuri urna era reprezentată doar
de jumătate a inferioară sau numai de fundul unui vas. În cazul unora din morminte, aflate la adîncime mai mică, s-ar putea presupune că au fost distruse în parte prin lucrr1rile agricole. În schimb,
nu pot fi inclust~ printre acestea şi mormintele care se găseau la o adîncime mare. De altfel, s-au
găsit urne reprezentate de partea inferioară a unui vas peste care capacele se aflau nederanjate,
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ceea ce arată că de la început urnele se aflau în această stare. Nu este exclus ca semnele unor lovituri sesizate pe două urne (mormintele 208 şi 324 ; fig. 28, 38 şi 34, 37) să fie legate de această
practică, a cărei semnificaţie ne scapă deocamdată. Urnele supuse acestui tratament sînt prezente de-a lungul tuturor etapelor de înmormîntare de la Văleni.
În sfîrşit, pentru a înregistra şi o altă practică legată de înmormîntarea în urne, menţionăm
executarea unor găuri în pereţii Ul nelor, pe care le-am putea interpreta drept "fereastra sufletului". Obiceiul este atestat din cea mai veche etapă a necropolei şi continuă şi în faza a doua
(mormintele 128, 297, 454 şi 459; fig. 23, 99; 34, 37; 41, 23; 42, 39).
În necropola II se găsesc aceleaşi variante de morminte de incineraţie. O parte din ele au
oasele calcinate depuse în groapă (cinci morminte), iar altele într-o urnă (nouă morminte),
acoperită uneori cu capac. Aceleaşi observaţii cu privire la forma gropii, cantitatea de oase şi
poziţia lor, la prezenţa cenuşei şi la vasele folosite ca urne pot fi făcute şi pentru mormintele
de incineraţie din necropola IL Doar procentajul este diferit pentru motive ce au fost deja
arătate.

Multe din urnele şi capacele de la Văleni prezintă semne evidente de ardere secundară,
ceea ce arată c~t obiceiul de a fi arse pe rug era larg răsp:ndit în toate etapele de înmormîntare. Cu
nici un chip nu se mai poate accepta ipoteza că această practică ar fi fost cunoscută şi însuşită de
dacii liberi de la unele populaţii germanice.
Aşa după cum s-a amintit, mormintele de înhumaţie sînt mai puţine decît acelea de incineraţie şi se află la o adîncime mai mare decît acestea. Gropile înhumaţilor au putut fi delimitate
doar în cîteva cazuri, constatîndu-se forma lor rectangulară (fig. 16, 25, 26 ; 17, 7, 11). Orientarea,
atunci cînd a putut fi precizată, era în general cu capul spre nord şi picioarele spre sud, uneori cu
unele abateri mai mari sau mai mici de la această regulă. Într-un singur caz, şi anume la mormîntul
68 din necropola II, s-a constatat o orientare total diferită, scheletul găsindu-se cu capul la vest
şi picioarele la est.
Starea ele conservare a schcletclor este foarte proastrt. Ele aparţin în totalitate unor copii,
iar oasele au dispărut în mare parte. În multe cazuri, mormintele au fost identificate doar prin
resturi putrezite din craniu. În ac'estc condiţii nu s-au putut face întotdeauna precizări cu privire
la orientarea şi poziţia schelctelor. Atun ci cînd a fost posibil s-a observat că ele sînt în poziţie întinsă pe spate cu mîinile pc lîngă corp. Abaterile de la această regulă sînt pu',ine.
Cîteva morminte de înhumaţie prezintă pc fundul gropii resturi de cărbuni de la bucăţi
de lemne care au ars pentru scurt timp şi în mormînt, rămînînd apoi pc loc (fig. 16, 19, 26; 17,
8, 10, 13).

.

l7n num;tr destul de mare de morminte a\,~au semne la suprafaţă, rE'prezentate de obicei
de o lespede ele piatră a:;;czată pe cant la capul mortului. \Tai rar, alte pietre erau puse deasupra
gropii mormîntului, pînii la picioare. Ku estt' exclus ca toate mormintele de înhumaţie să fi avut
semne la suprafaţă, reprr'Zl'l1 tate prin obiecte din material care nu s-a putut pJ.stra, cum ar fi
lemnul.
În sfîr~it tot în ll'grtturi\ cu mormintele de înhumaţie mai facem precizarea că în cîteva
cazuri s-a încercat un ff'l de crtptuşire cu pietre a gropilor, fie pe amllelc laturi· lungi, fie numai pe
una din ele (fig. 16, 15, 16, 21, 22; 17, 2-7, Il, 12, 15, 16, IR).
Aşa cum s-a precizat înd din capitolul precedent, înmormîntările prin incineraţie şi
prin înhumaţic se fac concomitent. Frecvenţa înhumaţilor pare să scadă treptat, a~a cum rezultă
mai ales din analiza necropolei I, în care se constată o densitate mai mare a acestor morminte
în sectorul cu înmormîntări din faza I. În unele zone de la periferia necropolei, mormintele de înhumaţie sînt foarte rare (fig. 3). De asemenea, aria înhumaţilor este mai restrînsă faţă de incineraţi
şi în necropola II (fig. 2).
O caracteristică generală ce trebuie reţinută este cantitatea de oase calcinate extrem de
redusă ce a fost descoperită în mormintele de incincraţie. Avînd în vedere cronologia necropolei,
asupracăreia am făcut deja unele precizări (capitolullV), dar urmează a fi discutată într-un context mai general în capitolul final, presupunem că volumul redus de oase calcinate trebuie explicat
printr-o ardere foarte putc>rnică a defunctului pc rug, specifică se pare şi La T ~ne-ului dacic tîrziu.
în orice caz, toate mormintele de incineratic de la Vălcni cu o cantitate mai mare de oase calcinate
se datează abia în faza a II-a.
'
https://biblioteca-digitala.ro

VI. RITUALURI FUNEnARE

La înmormîntare, în preajma dcfuncţilor au fost depuse uneori diverse obiecte, altele decît
acelea care în mod obişnuit reprezentau accesorii vestimentare şi podoabe. Intre acestea sînt de
menţionat recipientele de lut şi de sticlă, cuţitele şi acele de cusut, la care se mai adăugau uneori
şi ofrandele de carne.
Vasele de lut depuse în morminte sînt rare, ca în toate celelalte necropole ale dacilor liberi.
In această categorie pot fi incluse în mod sigur două căniţe lucrate la roată din pastă cenuşie din
mormintele de înhumaţie 91 şi 94 (fig. 22, 28 46), ambele în poziţia culcată cu gura spre schelet,
precum şi un vas mic executat în aceeaşi tehnică din mormîntul de incineraţie 62 (fig. 53, 45).
Tot în categoria recipientclor depuse în morminte mai trebuie incluse şi două pahare de
sticlă. Unul din ele se afla în mormîntul de înhumaţie 186, alături de schelet în poziţie culcată.
Al doilea exemplar, spart în mai multe fragmente, se găsea în mormîntul de incineraţie 354.
Prin urmare, în categoria recipientclor depuse ca ofrande pot fi incluse numai trei vase
de lut şi două pahare de sticlă. Se poate observa c5. cel puţin patru din acestea, şi anume cele două
căniţe şi paharele de sticlă, erau recipientc pentru băut. Aceasta ne face să presupunem că Şi cel
de al patrulea vas, un borcan de dimensiuni reduse (înălţime 9,4 cm), a putut fi utilizat ca pahar,
ceea ce ar permite concluzia că toate recipientcle depuse ca ofrande în mormintele dacice aveau
destinaţia de a fi folosite pentru băut.
.
_
Vasele de ofrandă, prezente at~t în morminte de incineraţie, cît şi în acelea de înhumaţie·
apar şi în alte necropole dacice. Spre exemplu, căniţe lucrate la roată din pastă fină se mai întîl~
nesc în unele morminte de la Vîrtişcoit, Poicneşti (mormîntul 101) 2 , Moldoveni 3 şi Săuceştl
(mormîntul 48) 4 • Totodată, în necropola daco-romană de la Locusteni căniţa lucrată la roată apare
foarte frecvent ca vas de ofrandă, şi anume în 25 morminte (10, 21, 29, 41, 50, 52, 73, 81, 86,
122, 124, 125,129, 139, 144, 162, 179, 182,220, 222, 250, 273, 283, 284 şi 287) 5 , dintre care numai
două (73 şi 86) sînt de înhumatie. De asemenea, vase mici în formft de borcan, lucrate cu mîna
sau la roată, s-au găsit în necropolele dacice şi daco-romane de la .Dumitreştii Gălăţii 6 , Locusteni
(mormintele 168 şi 284) 7 şi Soporu de Cîmpie (mormintele 11, 27, 87, 134 şi 135) 8 • La fel, pahare

1
1. L. Neagu, Staţiunea barbară de la Virliscoi, în
AA.rh, 3, 1930, 5-6, p. 47, fig. 3, 2.
2
R. Vulpe, Poicneşli, p. 349, 456, fig. 9; 174- 17.
3
Două căniţc din pastă fină, cenuşie, lucrate la roată,
se găsesc în necropola de la Moldoveni, una în mormîntul
de incincraţie 16, iar alta în mormîntul de inhuma ţie 206.
4
V. Căpitanu, l\'ecropola daco-carpică,.de la SăM.ceşli,
judeţul Bacău, în Carpira, 8, 1976, p. 181, fig. 8, 4.
5
G. Popilian, Lowsll'lli, p. 14, 16, 17, 19- 21, 2325, 31-34, 37, 39, 40, 15-46, 19, 51-53, pl. Il, 1\I 10;
IV, 1\1 21; V, 1\l 29, 4; Yll, l\1 41, 2 IX, 1\1 50, 1\1 52;
X, :\1 75, 1; XII, \I 81, 2; Xlii, l\1 8li, 1: XVIII,
M 122, 1; XIX, ;\l 12·1, 2; \1 125, 2; XX, ;\! 12\l;

XXI, l\1 139, 3, l\I 144: XXIII, l\I 162, 9; XXV, M 179,
3; XXVI, M 182, 3; XXX, M 220, 1 ; XXXI, M 222,
2-3; XXXIV, M 250; XXXVI, M 273; XXXVII,
M 283, 3, M 284, 2; XXXVIII, M 287.
s 1. Ioniţă, Necropola daco-carpică de la Dumilreşlii
Căllifii, judeţul Iaşi, în JlrhMold 6, 1969,p. 125, 131 1:~3. fig. 5, 4.
7 G. Popilian, Locusleni, p. 37 :~8. 44, 50, 53, pl.
XXIV, M 168, 2: XXIX, l\1 207, :i; XXXV, M 257;
XXXVII, 1.
• D. l'roLas<', Soporu ele Cimpic, p. 20, 22, 32, 37, 71•
fig. 11, 7; pl. XTII, 3; XIX, 2; XXII, 1, 4; L 1, 4, 5,10.
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sticlă puse ca ofrande au fost descoperite în morminte de la Poieneşti (238) 9 , Dumeştii Vechit 0
Soporu de Cîmpie 11 •
În mormintele de incineraţie, în afară de urne şi capace, s-au descoperit uneori şi alte
fragmente de vase şi anume din oale, căni, castroane, fructiere, ceşti şi amfore. Despre multe din
ele, mai ales atunci cînd sînt de dimensiuni reduse, putem presupune că provin din stratul de cultură
şi au ajuns accidental în gropile mormintelor de incineraţie. Unele ar putea fi bucăţi din urnele şi
capacele unor morminte de incineraţie distruse, iar o altă parte ar putea reprezenta resturi de
vase folosite la banchetul funerar. O încercare de a separa materialele ceramice fragmentare din
morminte potrivit acestor categorii este destul de dificilă şi are puţine şanse de reuşită.
Acele de cusut au fost semnalate în 11 morminte de incineraţie (53, 61, 259, 302, 311, 337,
448. 480, 488, 547 şi 607), ceea ce lasă să se înţeleagă că erau depuse, foarte posibil, doar în mormintele de maturi, probabil femei. Sase morminte erau cu oase calcinatc depuse în groap:'1, iar
acele de cusut se aflau printre ele. Celelalte cinci morminte e~au cu oase calcinate depozitate în
urne. In cazul acestora, acele de cusut se găseau de două ori în urne şi de trei ori în groap:'1. O alU
constatare ce trebuie subliniată este aceea că acele de cusut n-au fost semnalate în morminte din
sectorul central cu înmormîntări din faza I, ci numai în zonele cu morminte din faza a II-a. Totusi,
mormîntul 53 de la marginea de nord a necropolei, datat în faza I, cuprinde în inventarul său şi t~n
ac de cusut. Mormîntul 607, avînd si el un ac de cusut ca inventar, a fo.;t datat în faza a II-a. Prin
urmare, s-ar părea că obiceiul pune~ii acelor de cusut în morminte începe a fi praciiett aprox;mativ
de la sfîrşitul fazei I.
Ace de cusut au fost descoperite şi în celelalte necropd · Cll)arţinînd dacilor liberi sau
dacilor în curs de romanizare, aşa cum o aratr1 descoperirile de la Poieneşti (mormintele 254 ~i
288) 12 , Gălăneşti (mormintele 44 şi 190) 13 , Bozieni 14 , ::\ioldoveni (mormîntul 24) 15 şi Locusteni
(mormîntul 57) 16 • Ca şi la Văleni, remarcăm şi în aceste necropole prczl'nţa acelor de cu~ut numai
în morminte de incineratie.
Obiceiul de a pU:ne cuţite în morminte este atestat în mod cert în opt morminte de incineraţie (52, 62, 75, 136, 343, 463, 501 şi 507). Toate cele opt ex<>mplare sînt întregi sau aproape
întregi. O situaţie deosebită o au mormintele de înhumaţie 10, 68 şi 365, în care s-au găsit doar
cîte un fragment de la vîrful cuţitului. Apartenenţa acestor fragmente de cuţit la inventarul mormintelor respective este destul de nesigură. De altfel, piesa din mormîntul 68 a fost găsită într-o
galerie de animal. ~ u este exclus ca şi piesele djn mormintele 1O şi 365 srt fi ajuns accidental în
groapa mormintelor de înhumaţie.
Ca şi în cazul acelor de cusut, cuţitele apar în morminte care se g{tsesc în afara zonei cu înmormîntări din faza I (fig. 54, 2). Pe de altă partl', unul din morminte care arc cuţit în inventar
(52) a putut fi datat pe baza altor obiecte tn faza a II-a. Aşadar, ohicciul de a pune cuţite în morminte
este atestat începînd cu faza a II-a de la \'ălcni.
La Poieneşti, trei din cele patru exemplare dL·scopcriLt• erau rcpre~cntate tot prin fragmente de cuţite. Astfel, vîrfuri de cuţite au fost de:;;copcrite în două morminte de incineraţie (232
şi 279) 17 şi în altul de înhumaţie (130) 1 ' . :\tunai cel de al patrul.·a exemplar, provenind din mormîntul de înhumaţie 11 V", era aproape întreg, lipsind tocmai parka ck la \'Îrf, adică aceea care în exclusivitate se grtseşte în celelalte trei morminte.
În ceea ce; priveşte exemplarele găsite în mormintele de înlwmaţic de la Poicneşti, H.adu
\'ulpe a presupus că acestea ar fi putut ajunge întîmplâtor în mormintc" 0 , nefăcînd parte din inventarul oferit defunctului de cei care 1-au înmormîntat. Ceea ce s-ar opune acestei ipoteze este
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Material inedit in colecţiile Muzeului de Istorie a
Moldovei.
"
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faptul că obiectele respective s:nt reprezentate doar printr-un fragment nu numai în unele din mormintele de înhumaţie, ci şi în unele de incineraţie, ceea ce dezvăluie o practică asemănătoare. Pe
de altă parte, descoperirea fragmentelor de cuţite totdeauna pe fundul gropii, la nivelul scheletului
şi nu undeva în umplutura mormîntului, la adîncimi diferite, lasă să se înţeleagă că ele n-au ajuns
întîmplător pe locul în care au fost găsite. Prin urmare, ar putea fi acceptată posibilitatea ca fragmentele c cuţite să fi ajuns în morminte cu buna ştiinţă a celor care i-au înmormîntat pe defuncţi.
Cuţitele au apărut şi în alte necropole ale dacilor liberi, cum ar fi în acelea de la Moldoveni
(mormîntul de incineraţie 58) 21 , Dumitreştii Gălăţii (mormintele de incineraţie 2 şi 3) 22 , Gălăneşti
(mormintele de incineraţic 411, 206 şi 281) 23 şi Srltlceşti (mormintele de incineraţie 1, Il, 19, 22,
37 şi 45 şi mormîntul de înhumaţie 42) 24 • De asemenea, ele au fost semnalate în num5.r mare şi în
n·-~crop8la daco-romană de la Soporu de Cîmpie, unde au aprnut în 14 morminte, dintre care 13 de
incineraţie (7, Il, 41, 57, 63, 89, 96, 116, 119, 131, 138, 142 şi 191) şi unul de înhumaţie (90) 25 •
Cuţitele nu lipsesc nici din necropolele daco-romane de la Obreja 21; şi Locusteni (mormintele de
incineratie 37 ~i 60) 27 •
Ohiceit~l de a pune ofran de ele carne în morminte, ele la care au rrunas uneori fragmente
de oase de animale, a fost atestat în şase morminte ele incineraţie (75, 107, 131, 398, 420 şi 498)
~i două de înhumaţic (528 şi 565). Carnea folositrt pentru ofrande provenea de obicei ele la vite
cornute mari. După oasele descoperite, s-ar p'irea d mai frecvent ajungeau în morminte bucăţi
din capul animalelor sacrificate. Reţinem şi faptul că ofrandele de carne nu erau arse pe rug.
Obiceiul ele a pune ofrande de carne în morminte, tot fruă a fi arse pe rug, a mai fost semnalat în cimitirul daco-roman de la Obreja 2 ".
:'\Iormintcle de incineraţic şi de înhumaţie în care s-au descoperit recipiente de lut sau sticn puse ca ofrand'i, ace de cusut, cuţite şi oase de animale, nu cuprind decît rareori mai multe
din aceste categorii ele o1Jiecte : ele se g:isesc în general în complexe diferite. Excepţie fac mormintele 62 şi 75 de incineraţie. În primul s-a descoperit un vas de ofrandă şi un cuţit, iar în cel de al
U'Jilea un cutit si oase de animale de la ofrande de carne.
Prin' ur;nare, .în ceea ce priveşte obiceiurile de ritual, înregistrăm mai multe grupe mici
de morminte, dintre care prima este caracterizată prin vase de lut şi de sticlă pentru băut, a doua
prin prezenţa cuţitelor, a treia prin prezenţa ofrandelor de carne şi în sfîrşit a patra prin prezenţa
acelor de cusut. Primele trei grupe cuprind obiecte şi resturi de obiecte care reflectă grija pentru
hrana defunctului, în timp ce ultima grupă se referă la obiecte ce aveau ca destinaţie întreţinerea
vestimentatiei.
~ia~ea majoritate a mormintelor nu conţineau în inventarul lor nici un fel de obiecte de
ofrandă, ele unde concluzia crt preocupările pentru ele erau destul de reduse.
Observaţiile {;tente asupra obiceiurilor de ritual practicate în necropola de la Văleni arată
d"'t de erau destul de puţine. În faza I se depuneau uneori în morminte doar unele vase pentru
Lăut. Obiceiul, utilizat destul de rar, îşi are originea în practicile funerare dacice mai vechi, aşa
cum o dovedesc descoperirile de la Brad~•. În faza a II-a a necropolei, obiceiul respectiv pare să
devină :;;i mai rar. În schimb, în faza a II-a încep să fie puse destul de frecvrnt în morminte şi cuţite
de fier. Tot frec·-·ent se întîlneşte şi obiceiul de a pune ace de cusut în morminte, începînd de la
sfîrşitul fazei I. Ofrandcle de carne încep să apară în morminte din faza cu înmormîntări mai vechi
şi se înmulţesc în faza a II-a.
Analogiile deja .făcute sînt în mlsurrt să dovedească o perfectă unitate de obiceiuri la dacii
liberi şi la dacii în curs de romanizare.
21
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VII. PORTLJL DACILOR LIBERI DIN ZONA VĂLENI

La Văleni au fost descoperite numeroase obiecte ce oferă informaţii asupra obiceiurilor
ele pot fi grupate în două categorii: accesorii vestimentare şi obiecte de podoabă.
Accesoriile vestime;1tare cuprind îndeo..;ebi filmle de argint, bronz şi fier, care apar deopotrivi't în mormintele de incineraţie (27, 52, 73, 93, 105, 177, 283, 296, 326, 335, 337, 340, 391,
406, 489, 506, 554, 574, 583, 596, 607), ca şi in acelea de înhumaţie (37, 71, 115, 122, 365,
419, 483, 538, 540). Frecvenţa lor pare să fie ceva mai mare la mormintele de tnhumaţie (se gă
sesc filmle la 10 din cele 122 morminte) şi mai mică la acelea de incineraţie (se giisesc fibule în 21
din cele 484 morminte), dtr situaţia nu poate fi luată ca atare întrucît unele exemplare din mormintele de incineraţic puteau fi distruse sau pierdute în timpul incinerării. Nu trebuie n~glijată constatarea c{t n'sturik incineratc ale dcfuncţilor se aflau în cantitate foarte mică în marea majoritate
a mormintelor. lncinerarea era foarte puternică si de la ea nu rămîneau decît cantităti neînsem,ute
de oase calcinatc, în urn~t sau în groap'\. ajungîn'd resturi simbolice. Pe de altă parte: în stratul arheologic depus în vremea funcţionării necropolei s-au g'isit diverse obiecte trecute prin foc, între
care şi filllllc, care ar puLa proveni de la morminte de incineraţie distruse. Desigur nu trebuie să
considerăm frecvenţa fibulei la înhumaţi obligatorie şi pentru incineraţi, întrucît deosebiri de
port ar fi putut exista datorită diferenţici·ilor de vîrstă. Seştie, de pild'l, că toate mormintele de
înbumaţ}e aparţin unor copii, în vreme ce între incineraţi găsim copii, a:hlţi şi bvttrîni.
]n mod obişnuit, pentru prinderea îmbrrtcămintei se folosea cîte o singură fibulă. Astfel,
din cele 31 de morminte cu fibule în inventarul lor, 29 cuprindeau cîte un singur exemplar. Două
fibule s-au descoperit în mormîntul 335, iar trei fibuk în mormîntul 574. Consemnăm faptul că
ambele morminte sînt de incineraţic. Fibulcle din mormîntul 335 sînt distruse în mare parte şi nu
se poate stabili dacft erau identice sau nu. Fibul'ele din mormîntul 574 aparţin evident la tipuri
foarte diferite.
Referitor la poziţia fibuldor în morminte, detaliu care ar fi de natură să precizeze modul
şi locul de prindere a îmbri'tdtmintei cu aceste piese, trebuie să arătăm că observaţiile făcute sînt
puţine. ::\Iormintele de incineraţic, deşi conţin cele mai multe fibule, nu oferă nici un fel de date,
întrucît poziţia lor, în urnit sau în afara ei, nu ajutrt la înţelegerea modului de folosire. Nici la mormintele de înhnmaţic situaţia nu este întotdeauna clară, întrucît în majoritatea cazurilor scheletele de copii au disp;'uut complet sau aproape complet, aşa încît poziţia fibulei nu poate fi-raportată
la o anumită parte a schdctului. Singura observaţie ce poate fi menţionată este aceea că acolo unde
s-au mai surprins resturi din oasele craniului, care indicau şi o orientare generală aproximativ de la
N (cap) la S (picioare), fibula se afla în imediata apropiere a craniului şi la sud de acesta, în zona
colierului de mrtrgele. Aceasta permite aprecierea d fibulele prindeau îmbrăcămintea într-o zonă
aflată în partea supcrioarft a toracelui, probabil în zona gîtului. De altfel, fibulele s-au găsit aproximativ în aceeaşi zonrt şi în celelalte morminte de înhumaţie din necropolele dacice şi d'l.co-romane.
Spre exemplu, în mormîntul 346 de la Poieneşti fi bula se afla în dreptul toracelui 1 • De asemenea,
în necropola daca-romană de la Locustcni fibulelc se aflau sub mandibulă (mormîntul 89) 2 , pe clavicula dreaptă (mormîntul 73)" sau pc piept (rl'lormînful 246) 4 •
Din grupa accesoriilor vestimentare mai face parte şi o cataramă descoperită în mormîntul
de incineraţic 342. Desigur, descoperirea unui singur exemplar la un num{tr atît de mare de morde port
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" Ibidl'm, p. :n.
4 Ibidem, p. 1\J.
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minte aratrt că folosirea cataramei nu era ceva obişnuit pentru locuitorii aşezării dacice de la Văleni.
Prezenţa ei în necropolă este doar accidentală şi nu se poate susţine că această categoric de obiecte
ar fi fi'tcut parte în mod ol1işnuit din portul locuitorilor.
Cataramck sînt rare şi în celelalte necropole dacice şi daco-romane, cum ar fi în acelea de la
Poieneţ.ti 5 , Gftlăncşti ';, Sftucqti 7 şi LocusteniR, unde apar tot în cîte un exemplar.
Într-o gamă mult mai largă s-au descoperit obiecte de podoabă. Între acestea sînt de menţionat inelele, brăţările, mărgelele, cerceii, podoabele de argint lucrate în t<:·hnica filigranului
(cercei, coşuleţe, perle în formă de butoiaşe), pandvntiveîn formă de căldăruşă, monede purtate în
coliere, precum şi diferite alte categorii de pandantive ~i amulcte.
Inelele s'nt rare. În mod cert menţionrtm exemplarul din mormîntul de incineraţie 425,
lucrat din tablă de bronz. Nu este exclus ca unele \Trigi de bronz să fi fost utilizate tot ca inele.
Întrucît ele au fost semnalate numai în mormintele de incineraţie, în care nu se poate aprecia cu
toată siguranţa funcţionalitatea lor, nu avem certitudinea că aceste verigi de bronz au servit ca
inele. Oricum, portul inelelor nu este obişnuit în lumea dacidt, aşa cum o atestă de cele mai multe
ori absenţa, iar în alte cazuri raritatca lor în necropole, cum ar fi la Poiencşti 9 şi Soporu de Cîmpie 10 •
Colanele şi brăţările de argint, Lronz şi fier sînt puţin numeroase şi apar atît în morminte
de incincraţie cît şi în morminte de înhumaţie. Ele nu pot fi considerate obiecte de podoabă cu
largă răspîndire la populaţia dacică din aşezarea de la Vălcni. De altfel, situaţia de la Văleni se
înscrie în moda generală a lumii dacice din vremea respectivă, întrucît aceeaşi frecvenţă este consemnată şi în alte necropole dacice şi daco-romane, cum ar fi la Moldoveni 11 , Gălăneşti' 2 , Onceşti-Cioa
ra'~. Soporu de Cîmpic 11 şi Locusteni 15 •
:\Tărgclcle sînt obiectele de podoab;'t cele mai frecvente atît la incineraţi cît şi la înhumaţi.
Prezenţa lor poate fi consemnată la circa jumătate din numărul total de morminte. De multe ori,
m'irgelcle apar cîte una, fie în morminte de incineraţie, fie în morminte de înhumaţie, ceea ce atestă
c:t nu este yorba întotdeauna de coliere elin care c\·entual s-a mai păstrat o mărgică. Mărgelele
apar şi în num[tr mai mare, cîte două, trei, patru, cinci sau chiar mai multe exemplare. În cîteva
morminte numftrul mărgelelor este foarte mare, depăşind cifra de 100 exemplare. Deocamdată
nu putem şti dad Yariabilitatea numărului de mărgele are neo semnificaţie. Cît priveşte portul
mărgelelor, este de presupus că cel puţin în cazul colierclor, mormintele respective aparţin unor
persoane de sex feminin.
În majoritatea lor, mărgelele erau lucrate din sticlă, avînd forme (sferoidale, cilindrice,
prismatice) şi culori (albe, transparenţe, roşii, galbene, wrzi, albastre, azurii, mov) diferite. Altele
erau lucrate din calcedoniu, coral şi chihlimbar. Încercarea ele a găsi o semnificaţie deosebită pentru
aceste categorii de mărgele ni se pare pentru moment hazardată, aşa încît socotim că portul
marei majorin1 i a acestor podoabe avea ca principal şi probal;il unic scop un efect estetic.
Portul m[trgdclor este atestat aproape în toate nccropolde dacilor liberi, ba chiar într-o
proporţie foarte ridicată. Această caracteristid a portului dacilor liberi este dovedit[t cu prisosintft de descoperirile de la Poienesti \O' Gălănesti 17 , s~ uccsti lR, Moldoveni lU' Onceşti-Cioara 20 etc.,
J
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idem. op. cii. in J!aleriale, 7, 1961, p. 452, 455.
20
V. Căpilanu, op. cit., în Mu:cul Naţional,'' 2, 1975,
p. :ns, fig. 16, 2-:1; 18, t-8; 19, 4, 5, 11- 15; 20,
:J-5, ll-15; '21, 2-12; 22,3-9, 11, 12, 15, 16.
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în care asemănrtrile pot fi sesizate at: t în ceea ce priveşte varietatea mărgelelor, cît şi a numă
rului lor în morminte. De asemenea, acelaşi port al mărgeklor este consemnat şi în w·cropelele
daco-romane de la Soporu de Cîmpie 21 , Obreja 2 ~ şi Locusteni 23 •
În legătură cu portul mărgelelor, trebuie menţionat şi faptul că ele, cu? singur{t excepţie,
au fost găsite întotdeauna la gît, ceea ce presupune că erau purtate în coliere. Intr-un singur caz
(mormîntul 380) cele 161 de mărgele se aflau la 0,45 m sud de craniu, într-o zonCt cu galerii de
animale. Provenienţa lor din colier nu poate fi pusă, deoarece la gît nu s-au descoperit nici un fel
de m.ărq_ele. Mai curînd ele fuseseră cusute pc îmbrăcămintea defunctului sau pe o eventuală taşcă
de pmza.
Cerceii au fost descoperiţi în şase morminte, din care trei de incineraţie (219, 296 şi 574)
şi trei deînhumaţie(10,94 şi 129). Frecvenţalor poate fi considerată destul de rcdusrt. La Vrtleni
au fost descoperite două categorii de cercei. Unii au fost lucraţi din sîrmă de bronz şi se întîlnesc
numai în morminte de înhumaţie de copii, iar alţii au fost lucraţi din argint în tehnica filigran ului,
fiind descoperiţi în exclusivitate în morminte de incineraţie aparţinînd unor adulţi.
Cc.ccii din sîrmrt de lron~ ~au a'gint <cu fost scmn;j.la1i si în alte necropole dacice ~i
daco-romanc, cum ar fi acelea de la I'oicneşli (mormin "ele 97, 130, 332 ~ i 346)" 4 , Sopo· u de
C li" pic 25 şi I ocusteni 26 • Toa' e piesele de la l'oieneşti apar în mo min' e de :n huma· ie, în nemc
ce la Sopo u de Clmpie ~i I ocusteni, a',adar în nec opolele daco-:·omane, aceast{t g upă de ce:cei
apa!e~n ;unlcle catcgo·ii de mo m!ntc, la chiar cu o po'de:c mai mare la incincra i.
În ceea ce priveşte cerceii de argint lucraţi în tchnica·filigranului, aceştia au fost descoperiţi în aproape toate nccropolde dacilor liberi, aşa cum o dovedesc piesele de la Poieneşti (mormintele 55, 66, 71 230, 320 şi 327)~ 7 • Pădureni 2 ", Onceşti-Cioara (mormintele 1, .'i, 6 şi 13) 2 ",
Săuceşti (mormintele 1, 15, 20, 22, 30 şi 38) 30 etc. De asemenea, ci au fost semnalaţi şi în necropolele daco-romane de la Soporu de Cîmpie (mormintele 1 şi 98) 31 şi Lorusteni (mormintele 29,
33, 76, 93, 122, 162, 177, 185, 194, 230 şi 184) 32 •
Tot din argint şi în tehnica filigranului au mai fost lucrate şi alte două categorii de obiecte
şi anume perle în formă de butoiaşe şi pandantive de forma unor coşulcţe conice alungite.
Perlele în formă de hutoiaşe, în număr de trei, au fost descoperiic în dourt morminte ele
incineraţie: două exemplare în mormîntul 103 şi unul în mormîntul 64. Piese asemănătoare an
mai fost descoperite în necropolele dacilor libC'ri de la Poicneşti (mormintele ."\6, 65, 115, 226, 251,288
şi 327)"", Săuceşti 34 , :\loldoveni" 5 şi Dămieneşti 36 , precum şi în necropolcle daco-romane de la Soporu de Cîmpie (mormintele 42, 132, şi 191) 37 , Qbreja 3 " şi Locusteni (mormintele 18, 27, 76, 162,
177, 184, 185 şi 194) 3 9.
Coşuleţelc conice de argint lucrate în tehnica filigranului sînt prezente doar în mormîntul
de incineraţie 425. Podoabe asemrtnătoare au fost descoperite în unele morminte ale dacilor liberi
21

D. ProtaSl', Soporu de Cîmpie, p. G\l.

ldl'nt, .·1şe:area -~i cimitirul daro-/"OIIlll/1 dr• la 0/Jrcja
(Trausi/pruria), în ;lc/a.ilX, 8, 1!171, p. 155.
23
G. Popilian, l.ocuslelli, p. 96 - \J7.
2
~ H. \'ulpe. l'oicm.~li. p. :IIG, :156, ·107, III, 1:1\J, fig.
Hi9; 19-1, :l; :U\J; :11:.!, 6-7; 34:1,2.
25 D. l'rotase, Soporu de Cîmpie, p. 65, pl. XX\' li, :1;
XXXI, ·1 (sus); wzi şi Labelul nr. 8.
26
G. Popilian, /.ocuslclli, P·. 17, 30, 4:1, \J3, pl. \', !\1
26, 3; X\'11. 1\1 112. 1; XXVIII, :\1 197, 2.
27
R. Vulpe, l'oie/le.~li. p. 3:ll -- 3:12, :1:17, 311, 378,
402- ·10!'i. -1:1\.l, fii-(. 1:17; 1:1!!; 11\J, :J 1; 155, 12 -13;
252; 311 . :112; :11\.l; :120, t.
28
S. '\lorint7. şi Gh. Hichir, Săprllurile dr· la l'rldurmi, .•
în .Ualeriale, 6, 1 \J5!l, p. l!l2, fig. :1, 4.
29
\'. Căpitanu, op. ci/., in .Uu:cu/ Safirmal, 2, l!l75,
p. :as, fii-(. 16. 4. !l: 20. 2, 7, 10. 1:1.
311
Ibidem, fii-(. 2\l, -1; idem, op. !"il., în Catpiw. !!, 1!176,
p. 155, 161, 16:1, 167, 171, 17:1, 171, 17H, 17!1, fii-(. 10,
22

6 - \).

l'rolasc, Soponr de Cimpie, p. 17, 33, 65, fig. 4
p .. XXXI, 7.
l'opilian, Locuslmi, p. !ll !li.
\'ulpl', l'oiwcşli, p. !16-417.
a~ \'. Căpilanu, op. ci/., in Cwpica, !!, 1\J76, p. 16:1, 177,
fig. 10, 4.
3
' Săpături I. Antonescu şi \'. Ursachi. l\laterial inedit
in i\IU7.cul de Istoric din Romau.
30 I. 1\Iitrca, Necropola rarpiră de la Dămieneşli, judeţul
nacrlu, in Carpira, 1-t, 1\182, p. 77, fig. 4, 6-10, 12; 5, 10.
37 D. l'rolase, Soporu de Cîmpie, p. 25, 37, -12, fig.
11~ pl. XXXIII, 5; XXX, 2.
"' Idem, op. ci/. in Arla.1l.\", !!, 1\J71, p. 155.
" 0 G. Popilinn. I.oruslmi, p. 16, 17, 2:!, 37, :lH, .JO
-12,
pl. IV, 'VI 1H, 2; V, !\1 27, 2; XI, :\1 76, 5; XXIII,
\1 Hi2, X; X:\. IV, !\1 177, 11; XXYI, .\1 1H1, 7 ~i !\1
1115, 7; XX.\'11. 1\1 1\JI, 8.

:n D.
:1- 10;
'~ 2 G.
aa H.
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de la Poieneşti4°, Onceşti-Cioara 41 şi Săuccşti 42 şi în nccropolele daco-romane de la Soporu de Cîrnpic (mor.mintele 1 şi 73)~ 3 , Obreja 44 şi Locusteni (mormintele 72, 162 şi 279)H.
In numrn ceva mai mare se găsesc diverse pandantivc, lucrate din bronz, fier, argint şi
lut. Mai frecvente sînt pandantiveleîn formft de căldfnuşă, lucrate cel mai adesea din fier, dar cîteodată şi din bronz. Ele au fost descoperite în opt morminte de incincraţic (32, 224, 320, 342, 368,
400, 44§ şi 547)şiînşapte morminte deînhumaţic(15,321,365,384,389,417şi526).
In ceea ce priveşte poziţia acestor pandantivc, precizările care se pot face au la bază
olJscrvaţiilc H'tcute asupra pieselor din mormintele de înhumaţie. Astfel, exemplarul din mormîntul
321 se află pc o verigă, în partea stîngft a craniului, în regiunea urechii, cel din mormîntul 365 în regiunea humerusului drept, cele din mormintele 15, 384, 389, 417 şi 526 la gît, în zona obişnuitrt a
colierclor. De aici rezultă concluzia că ele erau purtate ca podoabe în cuprinsul colierclor, sau ca
piese separate, dar tot la gît. ~umai cxemplarul din mormîntul 321 ar sugera faptul că aceste pandantivc ar putea să fi fost purtate cventual şi pc verigi de t:mplă.
Pandantivele de fier în formă de căldărusă au fost descoperite si la Poicnesti, în patru morminte de incineraţic (55, 71, 230 şi 327)~" şi în 'dourt morminte de înh ~ma ţie ( 130' şi 34 7) 47 • Exemplarele aflate asupra ,_cheletelor se găseau în poziţie diferită. Astfel, pandantivul din mormîntul
130 era în partea dreaptă a bazinului, dar trebuie menţionat că el se afla într-o zonă deranjată,
aşa încît nu se poate şti dacă aceasta era poziţia lui iniţială. Este foarte posibil ca piesa, în preajma
căreia se găseau şi cîteva mărgele, să fi fost adusă împreună cu acestea din zona colierului. Pentru
această poziţie iniţialrt a pandantiv ului pledează situaţia din cel de al doilea mormînt de înhumaţie
de la Poieneşti (327), în care o piesă similară era lipitr1 de o mărgid't de bronz aflată pc mijlocul
unui torques.
Obiecte de podoabft de forma căldăruşelor se întîlnesc destul de frecvent în mormintele
dacilor liberi din l\Ioldova. Astfel, piese asemănătoare au fostdescoperitelaDumitreştiiGfdăţii~R,
Pădureni 4 ", Gfdăneşti (mormintele de incineraţie 227 şi 281) 50 , Săuceşti 51 etc. De asemenea, ele
apar şi în necropolele daco-romane de la Soporu de Cîmpie 52 şi Locusteni. Aici, la Locusteni, pandativde dl formă de dililinuşă lucrate din argint în tehnica filigranului s-au găsit în şapte morminte
de incineraţie (76, 122, 144, 162, 177, 194, 233) 53 •
Printre pandantivclc de bronz de la \'ăleni se grtscsc douf1 piese de form:'t globulară, formă
realizatr1 prin prinderea în poziţie verticală şi simetrică a patru bare arcuite cu protuberanţe la
partea exterioară ; la locul de îmbinare a celor patru bare se află o urechi uşă de prindere. Una
din aceste piese a fost descoperib în mormîntul de incineraţic 338, iar cealaltă în mormîntul de
înhumaţie 15. Ultima piesă făcea parte împreună cu mai multe mărgele dintr-un colier. O analogic
apropiată pentru această categorie de obiecte a fost semnalatrt în mormîntul de incineraţie 30 de
la Săuceşti" 4 •
Tot ca pandantive au ser,-it şi trei monedc, dintre care una de bronz (mormintele 5S9) şi
dourt de argint (mormintele 212 şi 400). Două dintre ele an fost perforate, fiind purtate în colier
sau separat ca medalion. Accastit poziţie este sugerată şi de locul de descoperire al monedei în
mormîntul de înhuma ie 212, şi anume în regiunea gîtului.
Portul monedclor în colierc sau ca medalioane este atestat mai rar la dacii liberi, dar nu
lipseşte. Astfel, monede de lnonz sau argint perforatc sau cu tortiţă provin de la Poieneşti 55 , Du4

PoiNie.~li.
Căpilanu, op. cii.,

p. 111.
in .\lu:cul SaJional, 2, 1975,
p. :l1H, fig. 16, 5 -H. 10 12; 22, 2.
42
Ibidem, p. :127, fig. 29, 2 - 3; idem, op, cii., in Car pica,
8, 197G, p. 16:l, 1G7, 173, 17H, fig. 10, 1, 5.
43
D. Protase, Soporu de Cîmpie, p. 17, 30, G8, fig. 15.
H
ldem, op. cii., in Acla.\IN, 8, HJ71, p. 1-55.
•
4
'' G. Popilian, l.ocuslrni, p. 23, 37, 52, pl. X, M 72,
:l; XXIII, \l 1G2, :1- 5; XXXVI, M 27!!, 2.
48
H. Vulpe, l'oirncşli, p. 3:l1, 311. :177, -10:1, -111, fig.
139, 1 ; 15G, 2 ; :120, 2.
47
Ibidem. p. :J;,s. HG. 111, fig. 191, 2; 3-16, -1,
~' L [oniţ[t, Necropolu daco-carpică de la J)wnilr<·-~lii
o R. Vulpe,

H

\'.

r.ll/ti{ii, judetul
"

(i.

laşi,

in ArhJlold, 6, 1969, p. 125, fig. 2,

49 S. Morinlz şi (;h. Dichir. np. ci/., in .Uttlcrialt•, 6,
1 \)59, p. '191, fig. :l, 6.
5
0 \'. Căpitanu, op. ci/., in Cttrpica, 7, 1975, p. 65, ll5,
90, fig. 1:3, 1-11.
51
Idem, 11 p, cii., în Carpica, H, 1976, fig. 10, 10, t:l,
Il.
'>2 D. Protase, Snpnru de C'impit', p. 6H.
53
G. Popilian, Lncusleni, p. 91 - \l:l.
5
~ V. Căpilanu, op. cii., in Carpim, 8, 1976, p. 1 7/l,
fig. 10, 12.
5
'' H. \'ulp<·, l'oielll'şli, p. :l\l7, 1:Ei, fig. :100, 4; :102, 1.
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mitreştii Gălăţii 56 şi Dămieneşti 57 •
de incineraţie 131 de la Soporu

O monedă de bronz perforată a fost semnalată în mormîntul
de Cîmpie 5 ".
Seria pandantivelor poate fi completată cu verigile avînd pc ele mf1rgele, lănţişoare şi
diverse alte piese, precum şi amulcta rectangulară de lut ars ~i aceea discoida1ă de piatrrt.
Cea dintîi remarcă pe care o facem analizînd elementele de port de la \'fllcni se referă la
extraordinara lor unitate în aria dacicf1, la dacii liberi, ca şi la cei aflaţi sub ocupaţie romanft. Ea
se concretizează în folosirea acelorasi piese vestimentare, asa cum o aratf1 utilizarea mai frecventă
a fibulelor şi doar ocazională a cat~ramdor, precum şi în' preferinţa pentru aceleaşi categorii de
podoabe. Diferenţierile tipologice de la o zoni"'t la alta dezvăluie doar aprovizionarea cu accesorii
vestimentare şi podoabe din centre de producţie diferite.
În general constatăm o varietate destul de mare a pieselor utilizate ca accesorii vestimentare şi podoabe. Ea este determinată de folosirea îndelungată a necropolei, dar şi de natura contactelor pe care le-a avut populaţia aşezării de la Văleni. Cele mai multe dintre piese dovedesc
legături foarte strînse cu civilizaţia romanrt. Spre exemplu, fi bulele cu corpul puternic profilat,
cu portagrafa în formă de teacă şi cu piciorul înfăşurat, numeroasele tipuri şi variante de mărgele
de sticlă colorată, ca şi acelea de calcedoniu şi coral, acul de păr cu capul de formă rectangulară
(mormîntul 212), cerceii şi celalalte piese de argint lucrate în tehnica filigranului, piesa ajurată
ornamentală de bronz placată cu foiţă de argint, aplica de argint cu decor incizat şi monedele
purtate ca pandantive ne conduc evident spre lumea romană. De altfel, în evoluţia necropolei
sesizăm o pătrundere amplificată şi tot mai diversificată de la o etapă la alta a produselor romane.
Mormintele din faza I au un conţinut mai sărăcăcios şi aceasta reflectă situaţia populaţiei dacice
după încheierea luptelor cu romanii. Spre deosebire de acestea, printre mormintele tîrzii din necropolă semnalăm unele cu un inventar foarte bogat, uneori de mare valoare (obiecte de argint
lucrate în tehnica filigranului, numeroase mărgele de sticlă colorată, mărgele de coral etc.)

58

57

I. Ioniţă, op. cii., In ArhMold, 6, 1969, p. 123.
I. Mitrea, op. cii., in Carpica, 14, 19B2, p. 75, fig.

4, 17, 18.
8
"
D. Protase, Soporu de Cimpie, p. 37, 51!, pl. XXXVI. !l.
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VUI. CONCLUZII
Necropola de la Vftleni, cea mai întinsft pînă acum din întreaga arie a culturii dacice, este
o descoperire apart~ nu numai prin numruul mare de morminte, ci ~.i prin cantitatea de infor-maţii şi valoarea lor deosebită, care acoperă o importantft perioad:'t din istoria dacilor liberi.
Riturile funerare practicate, incineraţia şi înhumaţia, sînt cunoscute şi în celelalte necropole
dacice. Astfel, incineraţia în urne (cu sau fără capac) şi în groapă este cunoscută în toate cimitirele
dacice din regiunile de la est de Carpaţi, cum sînt acelea de la Poieneşti, Moldoveni, Pădureni, Să
băoani, Gălănesti, Butnăreşti, Dămienesti etc. Ea este practicată si în cimitirele daca-romane de
la Soporu de Cîmpie, Obreja, Locusten'i, Daneţ şi Enisala, iar as'emănările merg uneori pînă la
identitate. La Văleni s-au putut face noi observaţii asupra ritului funerar al incineraţiei, cum ar
fi obiceiul spargerii şi depunerii urnelor şi capacelor în morminte în stare incomplctft, punerea
oaselor calcinatc în morminte doar în cantităţi simbolice, arderea pc rug a urnelor şi capacelor etc.
Descoperirea de morminte de înhumaţic la Vftleni a impus revizuirea unor ipoteze eronate
cu privire la practicarea înhumaţici de către daci. Aici s-a dovedit c:'t mormintele de înhumaţie
din necropolele dacilor liberi nu au vreo legătură cu sarmaţii, ci aparţin aceleiaşi populaţii dacice
care îşi îngropa cea mai mare parte a semenilor decedaţi prin incinerare. Trebuie subliniat şi faptul
că situaţia mormintelor de înhumaţie de la Vrtleni este în întregime asemrmrttoare cu aceea din
alte necropole dacice de la est de Carpaţi (Poieneşti, Moldoveni, Gălftncşti, SftMoani, Săuceşti),
precum şi din toate necropolele daca-romane cunoscute pînă acum (Soporu de Cîmpie, Obreja,
Locusteni, Daneţ şi Enisala). Răspîndirea generalizatrt a înhumaţiei, cu rare excepţii numai pentru
copii, a constituit doar unul din argumentele care au pledat hotărîtor pentru apartenenţa dacică
(şi nu sarmatică !) a mormintelor de înhumaţie.
Observaţiile făcute asupra obiceiurilor de ritual au arătat d necropola de la Văleni prezintă aceleaşi caracteristici pe care le întîlnim şi în alte necropole dacice şi daca-romane. Astfel,
atît prin forme (vase mici folosite peo.tru b:'lUt, în special dmiţe), cît şi prin frecvcnţrt, obiceiul
de a pune vase de ofrandă în morminte, semnalat la Văleni, este foarte asemănător în restul
lumii dacice şi daca-romane. Situaţia este absolut asemăn:'ttoare şi în ceea ce priveşte obiceiul
de a pune unele obiecte de uz casnic în morminte, cum sînt acele de cusut şi cuţitele. Aceeaşi observaţie a putut fi frtcută şi pentru prezenţa ofrandelor de carne. Discuţiile consemnate asupra obiceiurilor de ritual au arfdat şi faptul că ele sînt asemrmrttoare pentru ambele categorii de morminte,
incineraţi şi înhumaţi, ceea ce din nou confirmft opinia d ele aparţin aceleiaşi populaţii.
Obiceiurile de port confirmă şi ele, prin analogiile stabilite, unitatea populaţiei care şi-a
înmormîntat morţii la Văleni. Fortul fibulelor, în general cîte una, mai rar cîte două sau trei
exemplare, este foarte asemftnfttor cu acela înregistrat în celelalte necropole dacice (Poieneşti, Moldoveni, Gălăneşti, Săbăoani) şi daca-romane (Sopo.-u de Cîmpie, Obreja, Locusteni). Raritatea cataramei constatată la Vălcni este identică cu aceea din celelalte necropole dacice şi daca-romane.
Portul podoabelor (mărgele, colane, brăţări, cercei, inele) şi al amulctelor în necropola de
la Văleni este aproape identic cu acela consemnat în toate celelalte necropole dacice şi daca-romane.
Prin urmare, în ceea ce priveşte riturile funerare, ritualmile de înmormîntare şi obiceiurile de port, necropola birituală de la Vftleni se integreazft total în grupa de necropole aparţinînd
dacilor liberi din Moldova şi are asemănări.foarte mari cu necropolele dacilor în curs de romanizare
din provinciile romane Dacia şi Moesia (Soporu de Cîmpie; Obreja, Locusteni, Enisala).
În ceea ce priveşte obiectele din inventarul mormintelor, acestea sînt aproape în totalitate
asemfmătoare cu descoperirile din celelalte necropole dacice din :\Joldo\'a. Ceramica lucrată cu
mîna îşi găseşte numeroase corespondenţe în aria culturii dacice, chiar şi în teritoriile dacice stă
pînite de romani. La rîndul ei, ceramica lucratft la roată are frecvente analogii în complexele dacilor liberi şi cu rare excepţii şi în regiunile dacice aflate sub ocupaţie romană. Amforcle romane
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folosite ca urnă sînt puţine (dour1 exemplare). Un numru mare de fragmente de amforc provin însă
din stratul de depuneri ale cimitirului )i ele fac dovada utilizării pc scară largă a continutului
acestor recipicntc cu prilejul desfrtşurării practicilor funerare.
'
În ceea ce priveşte f1bulele, majoritatea dintre ele sînt de tipul cu corpul puternic profilat,
unele aparţinînd unor variante timpurii, care îşi gftsesc analogii în complexe din secolul 1 e.n. Acesta
este de fapt tipul de fibulft cel mai r[tspîndit în nccropolelc dacilor liberi din Moldova. Demn de
remarcat este faptul că acelaşi tip de fibulă este caracteristic şi pentru nccropoldc daco-romane
din Oltenia, aşa cum o arat{t descoperirile de la Locusteni, dar nu şi pentru acelea din Transilvania
(Soporu de Cîmpie, Obreja). Aceste constaElri permit observaţia dt, în ceea ce prin·~te fihulek,
aceleaşi centEe aprovizionau atît pe dacii liberi din :Moldova, cît şi pe dacii în curs de romanizare
din Oltenia. In schimb, Transilvania intra în zona de difuzare a unor fibule produse în alte centre.
Fibulele cu portagrafa înaltă îşi g{tscsc corespondente numai în aşezruile si necropolele
de la est de Carpaţi, pentru care pot fi găsite unele analogii în zonele învecinate de h~ nord. De asmenea, pentru fibulele cu piciorul înfăşurat, precum şi pentru acelea cu portagrafa în formă de
teacă, cele mai multe şi apropiate analogii se g[tsesc tot în aşez{trile şi necropolcle dacilor liberi
de la est de Carpaţi, precum şi în teritoriile romane.
Catarama de fier din mormîntul 342 îşi găseşte analogii în mediile culturale vecine de la
nord. Spre aceeaşi zonă ne trimite şi fibula cu portagrafa înaltă din mormîntul 574.
Obiectele de podoabă alcătuiesc, după ceramică, partea cea mai bogat[t a inventarului.
Provenienţa lor este în mare parte romană. Ele se găsesc din abundenţă în toate celelalte necropole dacice din Moldova şi arată nu numai aceleaşi preferinţe, ci şi surse comune de aprovizionare.
Întocmirea unor diagrame cu asocierea diferitelor scrii tipologice de urne, capace, cercei,
mărgele şi fibule a permis unele interesante observaţii cu privire la cronologia internă a necropolei,
în evoluţia căreia au putut fi stabilite două faze (fig. 73). În prima fază se găsesc fibule cu corpul
puternic profilat datate în general mai timpuriu, aşa cum o dovedesc şi descoperirile de la Locusteni,
unde ele au fost încadrate numai în limitele secolului al II-lea. Nu credem că fibulde de acest tip
îşi încetează existenţa la sfîrşitul secolului al II-lea şi optăm pentru o datare mai largrt, care să
cuprindă şi prima jumătate a secolului al III-lea. Fibulele cu corpul profilat, de fapt unele variante
mai tî.zii ale acestora, se asociază în morminte cu obiecte care se datează tîrziu, cum sînt podoabele
de argint lucrate în tehnica filigranului. Astfel de cazuri au fost semnalate atît la Poicncşti, cît si
în necropola daco-romană de la Locusteni. S-ar impune deci o cronologie mai fin;'t a diferitcl~r
variante de fibule cu corpul puternic profilat, pe baza căreia să se obţină şi o încadrare mai exactr1
a necropolelor în care obiecte de acest tip apa.c în num[tr mai mare.
Spre deosebire de prima, în faza a doua se grtscsc fibule cu portagrafa înaltrt, fibule cu
portagrafa în formă de teacă şi fibule cu piciorul înfăşurat. Aceste fibule se datează mai tîrziu
decît fibulele cu corpul puternic profilat. Este un fapt cunoscut d unul din criteriile de baz{t pentru care unele necropole aparţinînd dacilor liberi au fost datate mai tî1zin, în cC'a de a doua jumă
tate a secolului al IH-lea, a fost tipul de fibul{t cu piciorul înfrtşurat.
Necropolele aparţinînd dacilor liberi din ~Iolclova descoperite pînă acum au fost datate
în intervale cronologice diferite: în secolul al II-lea ~i în prima jUmătate a celui urmfttor
(Pădureni), la sfîrşitul secolului al II-lea şi în prima jumrttate a celui ck al lll-lea (Vîrtişcoi şi
Butnăreşti), în secolul al III-lea (Grtlăneşti) sau în a doua jumătate a secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea (Poieneşti şi Moldoveni) 1 . Prin urmare, cea mai veche a fost considerat{t
necropola de la Pădureni, datată în secolul al II-lea şi prima jumătate a secolului allll-ka. Nu s-a
specificat însă în care parte a secolului al li-lea au început înmormînt[trilc la Pihi.urcni.
Necropola de la Vrtleni cuprinde o grup:i ck morminte care se· clatcaz{t mai timpuriu faţ·t de
toate celelalte descoperiri amintite. Analiza complexului a ar{ttat d această grup[t mai \'eche, pentru
care sînt caracteristice mai ales urnele scunde cu marginea evazată, nu-şi g[tseşte decît foarte puţine analogii între descoperirile de pîni't acum. :\lai agropiate de aceastrt grupi"t par s[t fie doar unele
urne din necropola de la Dnmitreştii Grtlăţiie.
1 O discuţie globală asupra cronologiei necropolPlor
dacice din secolele 11-111 e.n. din Moldova, cu unl'lc
nauntări, fac<' Gh. Bichir, Cu/Iuru carpictl, p. 147 şi ur111.

" 1. loniţă,

Gtllti{ii

Srcropola daco-carpictl dr la numilrc,,lii
in ArhMold, li, 1\Hi\J, fig. :l, 1; 7, 1.

(judt•(ullaşi),
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Cele mai vechi morminte datează probabil încă din prima jumătate a secolului al Il-lea.
Spre această datare ne conduc unele forme de vase lucrate cu mîna, identice sau foarte apropiate
de acelea din La Lne III, precum şi unele tipuri de urne şi fructiere lucrate la roatrt, a căror detalii
tipologice fac legătura cu ceramica La Ttne-ului III. Proporţia foarte mare de vase lucrate cu mîna
folosite ca urne şi capace, incomparabil mai mare faţă de toate necropolele cercetate pînrt acum,
ca şi numărul mare de fructiere folosite drept capace, trebuie avute şi ele în vedere la această
datare timpurie. De asemenea, pentru încadrarea necropolei de la Văleni încă din prima jumătate
a secolului al II-lea pledează unele fibule cu corpul puternic profilat (exemplarul din mormîntul
27), care au uneori analogii chiar în secolul 1 e.n. În sfîrşit, pentru aceeaşi datare timpurie ar
putea fi invocate şi monedele de la Titus Flavius Domitianus (81-96 e.n.), chiar dacă ele au fost
purtate o vreme ca medalioane.
În faza a II-a, necropola de la Văleni evoluează paralel cu alte complexe similare, între
care acelea de la Pădureni, Vîrtişcoi, Moldoveni etc. O comparaţie globalrt între ele pentru a
stabili etape de înmormîntări este posibilă, dar rezultatele nu pot fi sigure atîta vreme cît aceste
necropole nu sînt cercetate integral. De asemenea, o încercare de a fixa schiţa cronologică generală ar trebui să fie precedată de cîte o analiză de detaliu pentru fiecare necropolă.
Pentru limita superioară a necropolei, cele care oferă puncte de sprijin importante sînt
variantele tîrzii de fibule cu portagrafa înaltă şi fibulele cu piciorul înfăşurat, a căror datare urcă
pînă în a doua jumătate a secolului al III-lea.
Prin urmare, necropola de la Văleni, în evoluţia direia se disti-ng dourt faze, ce ar putea fi
la rîndul lor împărţite în subfaze, începe în prima jumătate a secolului al Il-lea şi se încheie probabil pe la mijlocul secolului al III-lea. Din păcate, necropolele dacice din perioada La Tcne III
sînt puţin cunoscute şi raportările la perioada anterioară nu pot fi frtcute. Tipologie însă materialele din faza veche de la Văleni se leagă foarte strîns prin unele tipuri de vase şi fibule din aşe
zările dacice din La Tene III. Descoperirile nu ne îngăduie deocamdată srt stabilim şi momentul
de trecere de la o fază la alta în necropola de la Văleni.
Apartenenţa etnică a populaţiei care şi-a înmormîntat semenii la Văleni, ţinînd seama de
toate analogiile pentru rituri şi ritualuri funerare, pentru obiceiurile de port, ca şi pentru tipologia
inventarului, consemnate deja în capitolele anterioare, nu poate fi decît dacică. De altfel, încă
de la semnalarea primelor descoperiri de acest fel din Moldova, dar mai ales începînd cu cercetările de la Poieneşti efectuate de Radu Vulpe, necropolele de tipul acelora de la Văleni au
fost atribuite fără excepţie dacilor liberi. Nuanţările care s-au făcut uneori cu pri,·ire la diferite
grupe de necropole din această categorie au avut în vedere doar aspecte de detaliu, referitoare la
identificarea mai precisă a unui anumit grup de populaţie dacid (costoboci, carpi etc.).
Unele discuţii contradictorii s-au purtat totuşi în ultimele dourt decenii în legă"tură cu apartenenţa etnică a mormintelor de înhumaţie. Încă de la început, pe baza cercetărilor de la Poicncşti,
Radu Vulpe a atribuit mormintele de înhumaţie, ca şi pc acelea de incineraţic, carpilor, adică
unei populaţii dacice. La fel a procedat şi lulian Antonescu în rapoartele preliminare asupra săprt
turilor de la Moldoveni. Ulterior, încercînd o reconsiderare a descoperirilor de la Poieneşti şi
:\foldoveni, Gh. Bichir a formulat o nourt ipoteză cu privire la mormintele dcînhumaţie din nccropolele respective, pe care le-a considerat sarmatice. Pentru aceasta, el a încercat mai întîi o altrt
încaclrare cronologică a celor două categorii de morminte, pe care le-a interpretat ca două cimitire
suprapuse, datînd mormintele de înhumaţie într-o etapă mai veche, iar pc cele de incineraţie într-o
etapi't mai nouă. Ela discutat apoi inventarul celor două categorii de morminte, "descoperind" deosebiri ce trebuiau să ducă la concluzia d't ele sînt total diferite şi nu pot fi atribuite aceleiaşi populaţii.
Denaturarea unor situaţii arheologice din teren şi neclaritatea altora, ca şi interpretarea forţată
şi de multe ori eronată a datelor, a dus în cele din urmă la concluzia că mormintele de înhumaţie
de la Poieneşti şi :\Ioldoveni ar fi sarmatice. Această ipoteză, îmbrăţişaU foarte repede de un
mare număr de arheologi, fără verif.i.cări mai temeinice, a fost favorizată şi de părerea formulată
în grabă că o parte a mormintelor de înhumaţie de la Poicneşti ar avea craniile deformate, particularitate ce caractcrizeazrt populaţia sarmatică.
Cercetările de la \'ăleni au oferit îndt elin primii ani dovezi concludente împotriva noii
opinii formulate de Gh. Bichir. Înainte de toate, observaţiile stratigraficc au arrttat în mod cert
contemporaneitatea mormintelor de înhumaţic cu acelea de incineraţic. În al doilea rînd, inYen13 -
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tarul mormintelor de la Văleni nu cuprindea nici un fel de piese care s[t fie obişnuite la populaţia
sarmaticrt (clopoţei, săhii cu inel la capătul mînerului etc.). Aceste prime constatări au determinat o reluare a im·estigaţiilor cu privire la apartenenţa mormintelor de înhumaţie de la Poien<'şti
si ~Ioldoveni, de data aceasta si de la Yăleni, care se g:1scau pc acelasi loc cu mormintele de in~ineraţic. Rezultatul acestora ~u ar{ltat d toate încerc:1rile de a dt>sp{nţi mormintele de înhum a ţie de acelea ele incineraţie erau lipsite de temei.
De asemenea, analiza riturilor funerare a oferit convingerea dt situaţia de la Poieneşti,
Moldo\'eni şi Yăleni este similară cu aceea din necropolele dacilor în curs de romanizare din Transil\'ania şi Dobrogea. Prin descoperirile mai recente de la Locusteni s-a Y[lzut că ea este asemănă
toare· şi cu aceea din necropolck dacilor din Oltenia.
Analiza in\'entarnlui, nu numai din punct de vedere tipologie, cum a procedat Gh. Bichir,
ci şi din punct de \'edere al funcţionalitr1ţii, r:rin urmare al ritualurilor de înmormîntare şi al portului, a confirmat aceeaşi unitate d~ obiceiuri la incineraţi şi înhumaţi, care de asemenea erau
analoage cu acelea ale dacilor aflaţi sub ocupaţie romană. Toate observaţiile făcute au permis
aprecierea că mormintele de înhumaţie din necropolele de la Poieneşti, l\ioldoveni şi Văleni aparţin, ca şi mormintele de incineraţie din aceleaşi cimitire, tot populaţiei dacice.
Singurul argument care mai putea fi invocat în favoarea opiniei lui Gh. Bichir era părerea
că unele schelete de la Poiencşti ar avea cranii deformate. Mai recent şi acest ultim argument a fost
înlăturat, examinările antropologice din urmă dovedind că deformfnile respective nu sînt intenţionate, ci se datorează presiunii solului 3 • Aici este cazul să se sublinieze faptul că s-a putut ajunge
la o asemenea gravă eroare datorită unei elementare greşeli metodologice şi anume prin alinierea
forţată a datelor arheologice la o opinie antropologică necontrolată cu responsabilitate.
Prin urmare, descoperirile de la Văleni au restabilit adevărul că dacii liberi au practicat
ambele rituri funerare. Aceasta a determinat ca o întreagă categorie de morminte ce erau mai înainte atribuite sarmaţilor să fie trecute în patrimoniul culturii dacice.
La Văleni s-au descoperit două necropole ce au fost folosite paralel de populaţia aceleiaşi
aşezări. Cauza nu ne este cunoscutrt şi explicaţiile ce ar putea fi date rămîn în domeniul ipotezelor.
Aşa cum ne-am exprimat şi cu un prilej mai vechi, presupunem că cele două necropole ar putea
reflecta o anumită structur[t internă a comunităţii dacice de la Văleni 4 •
N ecropola I oferă date interesante asupra poziţiei gl!upa~ a unor morminte. Acestea se găsesc
de obicei în şiruri, mai frecvente pe direcţia nord-sud, iar uneori de la vest spre est. Din aceste
grupe menţionăm acelea alcătuite de mormintele 103, 111, 147, 104, 105 şi 106, precum şi de
mormintele 113, 115, 114, 116 şi 117 din centrul necropolei, înşiruite de la sud spre nord. O altă
grupare, de data aceasta pe un şir de la vest la est, este formatf1 de mormintele 430, 229, 428,
427, 426, 425 şi 424. Grupele de morminte menţionate aparţin foarte probabil unor familii.
Încinerarea defuncţilor s-a făcut în afara nccropolelor. Cele trei amenajări descoperite
în marginile de nord-vest şi de sud ale necropolei (fig. 3) nu pot fi int<·rpretate ca ruguri, ci cuptoraşe
ce au fost folosite cu prilejul banchetelor funerare.
Prezenţa numeroasrt a unor categorii de obiecte romane în inventarul mormintelor, cum
ar fi unele accesorii nstimentarc (fibule) şi podoabe (mrtrgelc, piese de argint lucrate în tehnica
filigran ului, pandati ve), arată legături foarte strînse ale dacilor li beri cu civilizaţia romană. 1ntensitatea diferită de la un interval cronologic la altul, a importurilor romane în mediul dacic reflectă foarte probabil şi natura relaţiilor (mai paşnice sau mai puţin paşnice) dintre cele două părţi.
Ele arată în acelaşi timp şi posibilităţile diferite de la o etapă la alta ale dacilor liberi de a recepta
produsele romane. Este evident faptul că în faza I importurile romane sînt mai modeste, iar în
faza a Il-a acestea sînt mult diversificate şi cuprind produse rare şi mai scumpe. Situaţia dovedeşte
nu numai o prezenţ[t Iomană mai activă, ci şi o prosperitate crescîndă a Daciei libere.

amănunţite intr-o comunicare ţinută de ~.
la Institutul de Arheologic din Bucureşti.
' I. Ioniţă, V. Ursachi, Nouvel/es donnees archt!ologi3

Date
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ques concernanlles Carpo-Dace.~, în Acte.< du l' II 1 Congres
lnernalional des scie11ces prUtisloriquc.~ d prolohisloriques,
Prague 21-27 aotîl 1966, 2, Praga 1971, p. 1 023.
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IX. V Ă L E N 1
EIN GROSSES GRĂBERFELD DER FREIEN DAKER
Zusamm~nfassung

In der 7.citsrar:ne 1959 -

1963 sind Grabungm au{ dtm Gebiel des Dor{es rdleni (Ccrr.tinde Bclqli, Kreis l\'wn f)

in einer ausgedl'hnlm dakischen Sied/ung durchgefii/111 word<ll, wobei man 18 Hauser, mehrere Feuerslel/m, linen Top{uo{cn,

zahlreiclre .1bfal/~rubcn 11rul ei ne urosse J/enge an dakiscl:t r Kcramik, riJmiscJrcn Ampliorm, vene Mcdemn Werkzcu~r n Lnd
Hausgeralw ( Pflt:gsrharen, Sicheln, Handmiihlen, J:eissc/n, Messern, Spinnwirlcl), Kleidungs:ubel.Or (Fibeln) urd Se/ rr.uck
( Perlen, A n/ri:nger) en/decl.le. Hbt ndort wurden aurh ei ni ge H iiuser aus der Brcnzezeil (Noua-Kull11r), urvte w/cl:e crs dt m
8.-9. Jahrhunderl 11. Z. unlersr.chl.
lm ''er/auf der (;)(,bunum 1964-1968 ur.d 1970 wurden auch ~wei Graberfelder erfcrschl, die wr c..'aktulcn Sicdlt ng
gehOren. Sic /a~en UO m vcneir;n;der und etwa 200- :!;O rn nordlich von dcr Siedlr·ng ent1ernl (Atd. 1).
Das Criiber{dd 1 h, /.'1'.' el:r t 11 sse A u.wwsse : es un:fass/e 57 8 Griiber ; dcvon warcn 470 Ere ndgri~rr. dic res/licJ cn 1081\.urpcrbtsladr.ngcn (Alb. : ). Im Cri.berfeld 1/, das durch Bodenerosicn wm Te il :eu tort wcrden war, ll'llrc:cn nur 28 Gribcr
enldeckl, wmwn die l/Ufte Hrandgriiber, die unde re 11 a/fie Korperbeslallungen waun ( Abb. 2 ). Unweil des Graber{eldes Il
sind auch :rl'l'i KiilprrbeUt.llt.ngen (Nr. 4 und 5) uus dem 8.-9. Jh. en/deckt wordrn.
Im allgw:l'inen sirul die c/l kisc/un (;riiber ziemlirh karg au~ge.•la/le/ r.nd nur wenigc davc n beinl.al/en :ahlreic/;ere
Fundsliirke. Trol:dun /Jieltl dir.w., (;liiberfcld hicr, tbtn durch seine un!Jrwol:n/iclr grosse Awdelmung, einc Fu/le an Fundgegenstandc·n an, damnt,r kltine llau.~gerUe, 1\.leidungswbe/:or zahlrcicl:e SclmmrJ.:saclren, Miinzcn, Glastccl.er und eine bedeutende San:mlung t·on Tongefa.•.c·n ( Abb. 4 - 53 ).
nie aufţ,e(r·ndcnen llawgtrUe waren: Năhnadeln (Gr. 53, 61, 259, :02, 311, 337, 480, 488, 4B9, 547 und 607; Abb.
51, I) ur:d Mc!.'lr c rrs Eiun (Cr. 10, 52, 62, 68, 75, 136, 343, 365, 463, :.oJund 507, Abb. 54, 2).
Das 1\.leiduny.,:ute/.iir isi clr:rclr elne Eisenschnalle mii Jra/bolla/cm Ring (Abb. 35, 10; 51, 8) 1111cl durcll38 Fibeln verlrtlen, darr:nler 1 m;s Silbc r, 21 au.~ Bron:e und 16 aus Eisen. Gn!'iibnlich wurde in jrdm1 (;rab nur je cine Fib<l aufge{unden,
n:il A.usna/;me dts (;rabcs .iJ.;, in drm n;co~r die Spiralwl'fste vcn 2 Fibeln Oildcrkle, darn Typus nicht (es/ges/el/1 werden
J..onn/e rAbb. 3.;, 31, .;:!), 1.nd c."ts Grabc·s 574, in dem man 3 l'ersc/;irdenarlige Fibe/n cn/decJ..Ie (Abb. 48, 33- 35). 31
Fibeln/.011nle man in .•itbui TLJ-UI einordnen, vcn dcncn einigejc :wci l'arianlen au{weisrn: Typus 1 (Abb. 22, 12), T. 2
(Abb, f:O, 3!J: 2~. 1). T. :; (Abb. 19, 14; 23, 89, tO; 31, 24; 35, 27; .~6. 31, 32; 38, 1M); 39, 18; 43, 9 10;
44, 58; /fi, 3.'. ts: ~1. 17. ~o. 21), T. 4a (Abb. 32, 43), T. 4b (Abb. 48, 33), T. ca (Abb. 48, 34), T. 5b (Abb. 51,
24), T. fi (Ab/J. :!1, .?7: :!c;, t;; 34, 19; 48, 35; 51, 31), T. 7a (Abb. 50, 75) und T. 7b (Abb. 45, 5).
L'nlcr dn1 Se/ n rul.sarlrcn .•ind Fingerringe, Halsringe, Arrr:rcifen, Per/cn, Ohfringr, in Filigran hergeFie/1/cr Silber·
schmurJ.:, cine l/aarr.uld und vt'lsrhirdene Anhănger :u findm.
nie Fingurin!Je sind .'r/ll'ne Funds/iicke: sie wurdcn in virr r.1abern enldecJ..l (Abb. 40, 67; 43, 2; 116, 41; 51, 41).
Zwci u>c·ilerr i11 dcr 1\.ullw sc/iic/:1 au(ge{undene Siiickc (A bb. 51, 26; 53, 22) konnle man derselben SchmuckJ.:ategorie zuordncn. Ziem/irh scllrn fm;d n;an scrvohl llalsringe, rw c/ell(n 11ier tuperlllnlersc/,icd/iche Exemplare en/deckt wurdcn ( Abb. 33,
9; 51, 1.9; .5.1, .3/, Gl),a/saurlr Armbiinder (Abb. 26, 17; 28, 16; 51, 27). Per/en(and man hingegen sehr oft. Die
meisl• n wur en aus Glas zmd wirsen, au{grund ihrer Form und Farbe, ei ne gros se Typen- und Varian/rnvcurliicdcnheil au{:
kugelfiJrmige J>crlen vcm Typ la (Abb. 56, 1), 1b (Abb. 56, 2), le (Abb. 38, 182), Jd (Abb: 21 3; 38, UO), le (Abb.
21, 8; .5:!, 98, 99), 1{ (Abb . .?:!, 44), lg (Abb. 21, 29) und Jh (Abb. 56, 3), zy/indrische (Typ 2; Abb. 57, 1), doprelkonische) Typ .3; A.bb. 57, 2), ruhren(ormige gelappte (Typ 4; Abb. 57, 4), prismen{lirmige (Typ 5; Abb. 58, 1) und
wurfe/(ormige (Typ 6; .4.bl>. !il/, 2 ). Ziemlich zahlreirh sind auch die kugel(or noi gen Per/en aus Chalzcdon ( Abb. 59, 1 ). Viei
seltener siJ:d die Perlrn m;s l?unslein (.-\bb. 53, 48, 49, 52, 53, 55, .58, 60, 61), aus J{orallen (Abb. 32, 32- 37, l0-42,
U-46; 48,1- 3, 6, 7, J.1), aus {ltbrann/rr Tcnerde (.'\bb. 36, 2; 51, 40), ar1s Bron:e (.~1/Jb. 36, 1; 53, 2) und aus Sleln
(Abb. 39, 40 ). Unler elen unde ren Se/ mucksac/ien sind (olgcnde :u crwiihnm : ei ne llaarnadel aus Bronze ( Abb. 28, 11},
Ohrringe aus Bronzedrahl (Abb. 19, 16; 22, .J5; 23, 4; CO, 1}, rmd aus Si/ber, die in Filigran herges/e/11 wurdcn (Abb.
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21, 39; 32, 47, 5fJ; /8, 36), Anhănger ausSilber (eben{allsFiligranarbeit) inFormeinesFăssclrens (Abb. 24, 6; 53, 17)
undeinesKorbchens (Abb. 40. 70), Eimerchenanhănger aus Eisen (Ab. 61, 1) oder au.~ JJronze (Abb. 61, 2), Bronzeanhănger inForm rJob Kugeln mit J{noten (Abd. 19, .9; 39, 14 ), Ringe mit l'erlen, ],-e/lchen oder anderm Schmucksachen
(Abb. 22, 3, 2.;, 26; 38, 185), einen rechteckigen Anlliinger aus gebrantem Ton (Abb. 38, 166) Ulll/ :wei diskus{iirmige
Anhănger, der cine aus Stein ( Abb. 27, .; ) und der andere aus Bron:e ( Abb. 38, 1.39 ). Zug/eich enldeck/e man, ausser einigen
Ring n ( Abb. 44, 65; 51, 18; 53, 32 ), auei! ein Bronzezierwerk mi/ Hoh/săumen, da.• mit cinem Si/berp/ăllchcn iiberzogen
worden war ( ,tbb. 41, 5, 6), einen Si/berbeschlag ( Abb.28, 14), R s/e von einem Bulla-Anhiinger (?) aus Bron:e ( Abb. 37,
24, 31) und verschiedene andere Kleinst{undstiicke.
Gewebeabdriicke wurden au{ mehreren Funds/iicken aus den Grăbem 2 ( Abb. 53, 62), 122 ( Abb. 23, !10 ), 1.~9 ( Abb.
33, 94), 547 (Abb. 46, 40) und 574 (Abb. 48, 34, 35) registriert.
Die vier entdeckfen Miimcn wurden folgenderweise identi{iziert: 1-durc/dochte Silbrrmiinze (Gr. 212) des Domitianus
(81- 96 u. Z.); 2- durch/ochte Silbermiin:e ({ourree; Gr. 400) des Domi/ianus (83 11. z.; 11. Pragung) ; 3- Bronzemiinze (dupondius; Gr. 589) des Antoninus l'ius (138- 161 u. Z.); 4- Silbermiinze (Grăber{eld II, Kulturschicht)
des Septimius Severu.~: Iulia Domna (196- 211 rr. Z.)
Die Glassge{asse sind se/lene Frmdsliicke; man entdecNe nur drei Becber, zwei davon waren kegl'istumpf{iirmig ( Abb.
27, 54; 36, 27 ), der dritle hingegen vol/ig :erstorl.
Die 1\.eramik isi in ihrcr grossen Mehrheil dakischcr Ilerkunft und isi hand- oder scheibengearbeitet. Die romische
Keramik isi vie/ weniger vertreten.
Handgcarbeitcte Gcfăsse wuiden in 146 Brandgrăbern ( Abb. 62) entdeckt, d. h. au{ dem ganzen GrăbeJ frldarca/, wobei
ihre Frequenz gegen den wesllichcn und den niJrdlichen Rand hin etwas abnahm. Formn:iissig sind TiJp{e und kegclstump{fiJrmige Tassen zu unterscheiden. Die Top{e sind ăussersl veruhiedenarlig, so dass cine Festlcyrmg von genauen i!Jrologischen Reihen schwierig isi. Am rnrbreitesten i.<t der Typus des lăngliclien und abgerundelen Top{es. mit ausladendem Rand, einem gut
herausgeareileten Ha/s undei ner liiilie, die griJsser isi a/s der maximale Durclrmesser ( Abb. 25, 33 ;, 31J, 47; 31, 22; 33, 30 ).
Manche Exemplare sind schlanker ( Abb. !12. 33 ; 46, 53 ), andere um{assender ( Abb. 30, 47; 37, 54 ). Ei ne geringere Anzah/
von Urnen weisen ein< Kugel{orm au{ ( Abb. 28, 39 ). Die hiiu{igste l'erzierrmgs{orm isi die Leisle ( Abb. 24, 17; 3 3, 7;
38, 184; 46, 5.3 ). In den meislen Fiil/en isi sie in horizontaler Slei/ung au{ den Iliichst-Durclimcsser oder auf die Ge{ăssschul
ter angebracht worden. Manchmal wurdcn die Leislen in senkrec!rte (je ei ne odrr je zwei ) oder in ge/.:r, uzle Sle/lung au{
das Unterteil der Ge{ăsse angebraclrt (Abb. 31, 8; 41, 24; 46, 57). Andere Gefăsse wurden mit Sclrwellen (Abb. 44, 68, 75;
45, 25), eingeritzten Linien (Abb. 27, 56; 28, 39; 35, 33). ]{nopfen und Gir/andeabsclrnilten (Abb. 19, 48; 32, 30; 44, 68)
verziert. Tassen enldeckte man nur in drei Grăbern ( Abb. 33, 20; 39, 4; 53, 47 ). Die meislen Jrandgearbeilelcn Gefăsse
haben als Urnen gedient. Kleiner isi die Anzalr/jener Ge{ăsse, die als Deckel verwendct wurden; dal!on isi nur ilrr Unterteil
oder es sind nur Bruclrstiicke erhalten geblieben.
Die scheibengearbeit ten Gef ăsse sind aus einer grau- oder, seltener, rolfarbigen Ton pasle oon ausgezeiclrneler Qualilăl.
Jhre Spielarten siird im Verglcich zu jcncn der Jrandgearbeilelen Reramik bei weitcm mannigfaltiger rmd beinhalten l!ersclriedene Typen von Tiipfen, J{annen, Sc/;a/en, Fussschalen und Deckeln, die als CmCJr, Deckeln und seltencr a/s Beigaben
verwendet wurden. Die Tiipfe wurden, der Form naclr, sieben Typen :ugeordnet, I!On denen die /Jeiden ersten je zwei rarianten lraben: kugel{iirmige Topfe mii zuriickgeschlagenem, leicht IJcrdicklem Rand (Typ Ja; Abb. 20, 46 ; 21, 13; 23,
99, 100, 102; 24, 5; 26, 14, 26; 37, 42; 42, 39; 43, 37; 63, 1) oder nicht vcrdicklem Uand (Typ lb; A/Jb. 21, 13;
28, 31; 29, 19; 30, 15, 42; 31, 9; 33, 14; 35, 30; 36, 39; 41, 22; 49, 19; 6.1, 2), bauclrige Tiip{e mit breiler Miindung
und seilwărls gebogenem Rand, dic niedriger (Typ 2a; Abb. 19, 49 ; 21, 33; 22, 51, 59, 60; 23, 97, 98; 29, 29; 30, 45;
34, 30; 49, 49; 61, 1) ader sclrlanker sind ( Typ 2b; Abb. 2.>, 34; 3/, 20 ; 3.5, 12 ; 64, 2) rloppelkege/s/umpf{iirmige Top{e
(Typ 3; Abb. 24, 27; 28, 28; 29, 31; 36, 38; 47, 28, 39; 64, 3), birnen{iirmige Tiip{e (Typ 4; Abb. 26, 27; 34, 37;
49, 51; 64, 4), kugelfiirmige Tiipfe mit eingezogenem Ranrl (1'yp 5; Abb. 46, 58; 47, 35; 63, 4); ein ei{iirmiger Topf mit
nach innen gewiilbtem Rand ( Typ 6; Abb. 30, 4J) und ein /.:lei ner allgemein kegelstump{{iirmiger Top{ mit zuriickge.~ch/a
genem Rand ( Typ 7; Abb. 53, 45).
Die Kannen gehiJren drei Typen an. Manclre .~ind klein, kugel{iirmig-obgcplallclund !ruben einen zylindrischen llals
( Typ 1; Abb. 22, 28, 46; 24, 24; 45, 2; 65, 1), andere sind gross, kugel{iil'mig oder leicht doppe/kegdstumpf{iirmig, haben
einen zy/indrisc/ren lla/s und die Miindung zum Au{setzen des Deckels hergerichlel (Typ 2; Abb. 32, 38; 3.;, 42; 65, 2 ).
sclrliesslich sind andere Kannrn ebenfal/s kugel{ormig und haben einen zy/inrlrisclren lla/s, dessen Rand jedcclr gerade isi
(Typ 3; Abb. 43, 19, 21; 44, 63; 46, 39; 65, 3). Man entdeckle selrr wenige Ge{ăsse (und diese nur a/s BruclrsliicJ.:e), die
mii je zwei Ilenkeln vasehen waren (Abil. 20, 33; 42, 14; 65, 4).
Die sellr :alrlreicllen unrl iiusserst mannig{altigen Sclralen habcn, in den meislen Făllen, a/s Deckel gedienl. Zwei
Sclralen Jra/Jrn einen :ylinrlriscilen 0/Jerfl'il und einen l!erbreilerten Rand, cler au{ .•ciner Oberseile eine waagerechte nder leiclrl
sclrrăge Facelle arrfweist (Typ 1; Abb. 22, 42; 26, 8; 66, 1 ). Zwei weilere Exemplare haben zylinrlrisclren Ober/eil, zuriickhttps://biblioteca-digitala.ro
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geschlagenrn Rand, wiillrencl die Schuller leichl gcril/1 ist (Typ 2; Abb. 25, 10; 26, 25; 66, 2). 1/ăufigcr verlrl'icn sind die
Schalen mit verdicktcm und abgcrunclctem Rand und mit gcwulbien W ănden, dte verschiedene Varianten umfassen ( Ty p 3;
Abb. 20, 34; 26, 13; 28, 29, 30; 31, 16; 36, 14; 37, 40 ,· 39, 25: 4126, 30; 42, 40; 43, 20, 30; 66, 3). Am zahlreichsten sind die Schalen mit geradcm oclcr leicht zuriickge.~chlagenem, des ofleren leicht vcrdicklcm Rand (Typ 4; Abb. 21, 22;
27, 64; 28, 19, 22; 31, 11, 13; 32, 39; 35, 29; 36, 8; 66, 4). Sch/iesslich hal eine andcre Schalengruppe cinen zy/indrischen
oder lcicht kegelstumpf{iirmigen Obl·rleiluncl eimn unrJcrdickten Rand. Davon sind einige breiler (Typ 5a; Abb. 19, 23; 26,
19; 29, 36; 66, 5), andcre hingcgcn klcincr rmd mit erl!Ohtcr Schulter (Typ 5b; Abb. 29, 15, 30; 31, 18; 36, 24; 38, 196;
46, 49 i 66, 6).
Die Fussschalcn rwn Văleni sind jcncn arrs andcren Grăberfcldcrn zahlenmăssig iiberlegen. Die meistcn habrn einen bis
zur 1/orizontalen seitrvărls gcbogcnen Uand. l~'inige davon, deren Obcrteil zylindrisch oder kcgelsiumpf{ormig isi, haben einen breiten, gewO/bten Rand und cine gul umrissmc Sclmller (Typ la; Abb. 21, 31; 22, 57; 2.1, 95, 96; 26, 1 , 21; 39, 33; 67, 1 ).
Andere Exemplare ha ben einen rmtersctzleren, zy/inderfurmigen oder kegelstump{{iirmigen (mcistens umgedrehten) Oberteil
und cinen seilwărts gebogenen, brcilcn und geraden Rand (Typ lb; Abb. 31, 23; 34, 35; 36, 22, 28; 41, 25; 67, 2). Eine
andere Variante beinhaltet Fussschalcn mii zy/indrischem und untcrsetztem Oberteil, kaum angedcuteter Schu/ler, zmd gebogenem
Rand, der gewiihnlich schmaler, manchmal verdicktund geradc isi (Typ le; Abb. 19, 32; 30, 43; 31, 21, 25; 32, 19 ,· 33,
2; 40, 73; 43, 7, 13; 67, 3). Schlicsslich sind in dcr /ctzten Variante dieses Typus Fussschalen zu finden, die einen zylindcrfiirmigen und unlerselzten Oberteil und einen seilwărls gcbogenen schmalen und geraden Rand haben; in Innern wurde dcr Obergangsteil vond der Schalcnwand wm Rand hin abgerundcl (Typ ld; Abb. 37, 46; 40, 60; 43, 28; 45, 19; 47, 26, 38; 67, 4). Ein
weilerer Fussschalenlypus isi jcner mit geradem oder leichl nach innen genr igtem Rqnd, wobei gewulmlich auch eine kleine
Schwelle iiber der Schulter vorhanden ist (Typ 2; Abb. 21, 31; 29, 24; 30, 37; 33, 10, 21; 46, 61; 67, 5).
Die wenigen entdeckten Dcckel haben manclunal einen diinnen und breileren Stiitzralrmen (Typ la; Abb. 29, 12, 18;
31, 3; 35, 34; 36, 4; 47, 34; 65, 5), ein andercs Mal isi der Siiitzrahmen dick und schmaler (Typ lb; 44, 57, 71; 65, 6).
Die nur bruchs/iickha{t (ausser sel/cncn Ausnahmen) aufgefundenen Amplroren verlrcten die rumische Keramik.
Einige darunter gehiiren wm Typus der doppcll.:egelstump{fiirmigcn Rriige, die einen cinziycn l/enkcl und kielformige (Typ
la; Abb. 26, 18; 27, 71 ;, 42, 17; 68, 1) oder abgerundcle Schulterrr llaben (Typ Jb; Abb. 37, 52; 41, 31; 68, 2), wăhrend
andere Amplroren eiformig, siird, einen schmalen !fals und zwei Henkel haben (Typ 2; Abb. 68, 4 ).
In den Brandgrăbern 75, 107, 131, 211, 398, 420 und 498 und in dcn Korperbestattungen 528wrd 565 wucrden Tierknoclren entdeckt, die von Fleisclrbeigaben stammten (Abi>. 68, 5). Die in den Brandgrăbcm aufge{mrdencn Tier1·noclren wiesen
keine Verbrennungszeichen au[, ein r.:mstand der zeigl, dass die Beigaben nichl au{ dcm Schciterlraufen verbrannt wordcn waren.
In den Grăbern 75, 131, 211, 398, 420 und 565 fand man Bacl.:eiiZăhne von Grosshornvieh. Da die Tierknoclren aus den
Grăbern 107, 489 und 528 stark beschădigt waren, konntc man ilrre Ari nicllt feststellen.
Die verschiedenen Kategorien, Typen und Varianten dcr in Grăbern au{gefundenen Fundsliicke sind im Grăberfeld
areal nicllt gleicl.măssig verbreitet, sondern sie kon:entrieren sich gcwiihnlich au{ bestimmte entweder im Zentrum odcr am Runde
gelegene Sektorcn (.1bb. 54- 68), ein Umstand, der cine gewisse interne Dynamik des Grăberfeldkomplexes veranschaulicht.
Die J!aterialien, die in dcn beiden Grăberkategorien (Brand- und Korperbestattung) cntdcckt wurden, sind nur zum
Teil identisch untereiJJUnder. Einerseits beinha/tcn die Brandgrăber sehr viele Tongefăsse (Urnen und Decl"el), die in den Korperbestattungen nicht vor/.anden sind. Andererseits wurden, in Rvrperbestattungen, kleine Fundstiicke entdcckt, die in Brandgră
bern iiberhaupt nicht oder nur ăusserst selten vorhanden sind, weil sie durei! die Scheilerhaufenverbrennzrng zerst!irt worden sind.
Aus diesem Grzrnd wurden zwci Tabcl/en aufgestellt, die die l{ombination der typologisclicn Rei/ren von Fundstiicken enthalten :
die eine fiir Brandgrăbcr (Tabelle 1) und die andere fiir Kiirperbestattungen (Tabelle 2).
In die Tabelle 1 konnte man 54 Grăber einordnen, in denen folgende typologische Fwrdstiickesericn vorlranden sind:
Fibeln 3 und 6, Olrrringe 2, Perlen la, lb, 2, 5, 7und 9, Topfe 1, 2a und 3, Schalen .3, 4 und 5 und Fussschalen la, lb, le,
1d und 2. Die 54 Grăber teilt man in zwei Gruppen, die ebensoviele Phasen darstellen. Fiir die Gruppe/Phase I, die 16 Grăber
ilmfasst, sind die Urnen la und lb spezifisclr. Zugleiclr sind in dense/ben Grăbem fast aussch/i. ss/ich die Schalen 3 und die Fussschalen Ia Zll finden. In der Grzzppe/ Phase I /, die 38 Grăber um{asst, findet man Fibeln 6, 0/rrringe 2, Perlen la, ld, 2 und 9,
Topfe 3, Schalen 5a und 5b, Fussschalen lh, Ic und 2. Desgleichen findet man in den Griibern aus der Phase II die meisten
11on den Tiipfen 2a und den Perlen 5 und 7.
Die zwei Gruppen/ Phasen von Grăbern kommen auf dem Grăberfeldareal in gut abgegrenzten Sektoren vor. Die Grăbcr
der Plrase I sind in ei ner Zone konzentriert, die sich vom Zentrum des Grăberfe/des bis zum l\1itte/tcil der Siidseite er8trecJ..t ( Abb.
69, 1) Ilier, d. lr. im Kcrnarea/, /iegen 12 von den 16 Grăbern der Phase 1; unweit davon, gcgen Siidosten, liegt das 13. Grab,
und im nordwestlichcn Sel.:tor liegen 11erstreut die lelzten drei Grăbcr. Diese vier letztcn Grăbrr datiercn wahrscl.cinlich vom
Ende der l'hase /, als sic/r die Beslattungs{lăc/IC auszudelrnen bcginnl. Vcrein:c/t sind clic Griibcr dcr li. 1'/zase im J{crnarea/
der Grăber der 1. Phase zu finden, wobei sie besonders in den usl/ichcn und wesilichen llandseklorcn des GJ·ăbcrfcldes J.cn:entriert sind ( Abb. 69, 2 ). Diese Entwic]dung des Grăberfeldes wird auclr zmn einigen Fundgeg,nstănden aus jenen Grăbem
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die man in die Tabelle nielll einordnen konnle. So z. B. werden einige unter den ersten Bestaltungen im Grăber(eld
11on Vălcrri wahrschein/ieh durei! folgende Fundgegenslărrde markiert: die krăfiig profilierle und stark gebogene Bronze(ibel
( Abb. 19, 14), dos JJrurhsliick einer Fussschale mit diinnerem und Mherem Fuss ( Abb. 20, 40) und die handaearbcitele mit
Knopfen und Girlandeabschnilien 11erzierie Urne ( Abb. 19, 48); diese Fundstiicke wurden in Grăbern enldec/..1, die im Areal
der 1. Gruppc/ Phase liegen und gute Analogien in der dakischen Spătlatenezeit aufweisen. Desgleichen fond man in den Sektoren mit Griibern der II. Phase, unter anderen, Fibeln mit hohem Nadelhalter ( Abb. 55, 4) und Fibe/rr mit umgesch/agenem
Fuss (.-lbh. H, 7 ), ei ne Eisenschnalle (A bb. 35, 10; 5-'i, 8 ), einrn llalsring aus Bronze ( Abb. 61, 2 ), kugelfiirmige Urnen
( Abb. 113, 4), ei ne Urne mit nach innen gewolbtem Rand ( Abd. 64, 5), die grossen kugelformigen Kannen mii zylindrischem
Hals, derrn Hand gerade (Abb. 65, 3) oder fiir das Aufsetzen des Deckels hergerichtel ist (Abb. 65, 2), die Schalen mit zyllndrisrhcm Obcrleil, crhiihlrn Schultern und un11erdicklem Rand ( Abb. 66, 6) und die Deckel ( Abb. 65, 5, 6 ).
:\ uch dir Iri in Tabelle 2 eingeordneien I{orperbestaitungen kann man in zwci Gruppen/ Phasen cirrleilen. Spezifisch
fiir dic J. Gruppe/Phase, die acht Grăber entha.li, sind die doppelkonischen Glasperlen (Typ 3; Abb. 57, :!), die Ohrringe
aus diinnem Bronzedraht (Typ 1; Abb. 60, 1) und die kleinen kugelformigen I{anncn mit zylinder(iirmigcm l/als ( Typ 1;
.4hb. r,.;, 1) Spezifisch fiir die II. Grup pe/ Plwse, die die resllichen achi Grăber enlhă/1, sind krăfiig profi/ierle Fibeln r Typ J;
Abb ..;5, 3), segmenlierte Glasperlen (Typ Jh; Abb. 56, 3) und Perlen aus Chal:edon (Typ 7; Abd. 59, 1). Vie anderen lypologisrhrn Frmdstiiekesericn sind in beidcn Grăbergruppen, manchmal iiberwiegend in nur einer 11on i/rncn, :u CJer:eichncn. Die
Talsac/,r, du~s kră(li,q profilicrle Fibcln nur in Grăbern der II. Phase entdcrkt wurde, lăsst die Schlussfol~·erung nicl.t :u,
sic seien in der 1. Phase abrvesend gewesen, denn ihre Verwendung sclwn in der dakisclren Lattne:eit gilt als sic/:rrer Talbe.•tand.
/)ir l a,qe der :rl'ei Gruppen von Korperbestattrrngen au( der Grlibrr(eldf/iirhe ăhnrll eirrigerma.<srn jr nrr ch r bcidr n Erm~d
,qrăbergruppcn, ein L'mstand, der, irn allgemeinen, auei! ihre zeilrăumliclrc Gleich/:eii sehr /dar suggerierl. Die r;liiber dcr 1.
Phase nclrmcn einen Seklor ein, der sieh unge(âhr 11om Griiber(eldzentrum bis zum Siidrand er~lreckt (A./Jd. 70, 1) : lin ein:igrs
Grcb liegl ausserhalb dieses Seklors, niirdliclr da11on. Die Grăber der II. Plrase sind ncclr im ]{en:areal :rr findr-n. doclr drhnm
sie siclr, dcn Brandgriibern gleich, :u dcn Osl- und Weslrăndern des Griiberfeldes hin mrs (A.bd. iO, 2).
Tabelle J synchronisierl den Besiand der lypolngisehen Fundsliickeserirn (Cruppenl Plrasrn), die sirh mi.< Tabelle 1
rrnd 2 er,qcben. Bemerkcnswert isi die geringe A.n:al!l 11nn lypolr gisclren rcrbindrrngsrlcrr:mlrn :wischcn dcn lJrandbe,,lallrten
und elen Kiirperbestallctcn dcr I. Phase. In Brandgrăbcrn rr•urdcn ausse/;liessliclr l.'rnrn 1 ;ld a/s Dcrkd renNndele Crfi'ue
(Sch.1lw, Fusssehalcn) gefunden, die ni ehi in J{orperbestattungen hU/en sein konnen. Zurn andeun, .•ind in dcn 1\ărpcr
beslaliungen der I. Phasc cnt dccktm klcinen Fundstiickc mzr selten in dcn ti/teren Brandgrăbern aufgcfundrn wcrdrn. rr•eil sie
bei der Scl:c:'lerharrfenverbrcnnung zerslări wr.;rdcn. Als {euer(esl t.aben sieh nur einige etwas grossere z:nd w:denland: fii/.i~ere
Fundslii · k · erw:esen : so etwa die grosseren kugelformigen (Typ Jb) und prism nformigen G/asperlen ( Trp 5 ).
Fbenso schwierig isi die Synchronisierung zl:'isct.cn dcn Brandbe[/c;l/elen und dw 1\.iirperbestattrlrn d r I J. Plase. Dtc
doppelkege/.<tump(formigen L'rnen (T[.'p 3), sowie die Schalen mit zy/indrischem eder leie/;1 J.cgelstvmrffăJmigcm. Oberteil
und dem wwerdickten Rand (Typ 5a und .5b) und die als Dce/:e/ dienendm Fuf,<te/;alm Jb, Jc, Jd ur.d 2 aus Brandgrăbern,
sind in 1\.iirprrbcslattungen nicht zu finden. Den beiden Grăberkalcgorien sind dic /.ri.flig prcfilicrien Fibeln ( Ttp J) cemein.
In dcn Brandgriibcrn errtdeckie man auclr Eisenfibcln 1rit feri m l\'adcl/:allcr ( Trp . 6), dic in I\.iirpJiuslcllz.:nccn ni ehi melrr
nor:u{indcn rL•arrn .•1ndere dcn Brandbestattclcn und dm 1\.iirpcrb<·stallctcn ( J /. P/:c;se) gcrr:einsamen J r nd~cţ;r mtăndc sind
auelr dic kr·,qelform•ccn (Typ Ia ldld Jb). :yt:ndCE{ărmigcn (Typ 2) zmd prism n(ormir,cn G/c.sţcr/cn rTrp .;), stwle die
r:hal:edonperlm (T!l!J 7 ) . .Yur dir scgmenl'erlcn Glmperlrn ( T[;p 1/r) .•ind in scchs rr n drn achi I\.iirrutcslallungcn, aher
nienrals in /Jrandgrăbern llorgcfrrnclcn wordcn. Die.<e ilirc A.twesenlrcil km;nn;an, rl'ic ar:rlr clm Fali der /;lcincn kugel{ormi!Jrn
Perlrn Pom Typ la, dadurch crl.lărcrr, class sic bei der ''crbrennung lcicht :cnfijr/ u•wdcn. lr; dcn Brcnduătern dCJ I J. Pl.ase
{and man arrch Silbcrohrringe ( Filigranarbeit/ Typ 2) und 1\ora//enperlen ( 1'rp O), de. cn A bweseJJhlil in dcn 1\orrerbcslalt!rngen arrf test'mmle flesonderlreiten drr Traclrt der freien Dal.rr hinweist.
J!e:ii.flllch dcr Bes/atlungsphas('fl irn Grab r{eld von rMeni Isi her11orzulrcben, dass die Scl.torcn, in denen man die Urncn
Ia unei lb 1"/rdeckle, sich 11oneinander selrr klar unlersc/reidcn. Die Urnen Ia sind in der zenlralen Zone (A.bd. 63, 1) und die
Urnen Jb auss!rhalb derselben gruppierl (Abd. 63, 2). Hinzu kommt, dass sirh die zwei Umenvarianlen ofl sogur mit llerschiedenen Schalcnlypen llergesellschaflen, die als Deckel benulzl wurdm. So tlwa, wăhrend sich die Urnen la 11ie1mal mit den Schalen
J und nur , in mal mit d. n Schalen 4 assoziieren, so llergesellschaften sich die Urnen lb nur einmal mii den Sehalen 3 und
dreimal mii den Schalen 4 (Tabelle 1 ). Scl!on ab diesem Forschungssland ermoglichCH die angefiihrlcn Dalcn eine Teilung
der Graber der I. Phase In die Unlerphasen Ia und Id.
Aueh in der II. Phase sind g. wlsse Unlertcilun:Jen mlJglich. So z. B. sind die Fusssc/ralen le um dus Kernareal herum
und nur zufăllig am Rande des Grăberfeldes zu finden ( Abd. 61, 3 ). Daraus lăssl sich eine ersle Vnterp/rase herausschălen, die
wtr als I Ta bezeichncn. Die Frrssschalen lb, ld und 2 ~ind slels gcgm das Jlandgebiel des Grăber{eldes hin zu finden, ein Umsland,
qer die ;weite Unlerphasc belcgcn wiirde, die man I Ib nennen konntc. Ersl die llerg/eic/len(le .·1 !lai use der Sar!rlage in den anderen
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Griiber[eldern da [rcicn Dakcr wird kiinflig eine mehrslu{ige Unlerleilung ( Elaprcn mrd Sl'lil•CJI:en) de., Grăberfdde~ von Vălenl
crmoglich n.
Das Grăber fc/d 1 wcisl in 14 Fălim ei ne Uberlagerung 11011 Griibern au(. In vicr Fiillen wcrdcn dic Brandgrăber 110n
Korperl>eslal/ungen iil>erlagerl, in scc/rs Fiillcn, die Vorpcrbes/allungen 11011 Brandgriibem und in den resllichcn vier Fiillen, die
JJrandgriiber von anderw BrandfJrlibern. Sechs da11o11 befinden sich im Bereich der Phasc-I- Beslallungen, eins am siid/ichcn, zwei
am n iird/ichcn 1/and und {ii11{ im Siidsek/or des Griiberfeldes. Folglich herrsc/ren die Oberlagerzmgen im Zenlrum und im sildostliclrcn Te il 11or, sind im siid/iclrrn mrd nord lichen Sel.:lor sel/ener und fchlen im wc.~lliclrcn giim/iclr. ron dc11 211 Griibern konnlen nur die f(.lirpcrbes/allungen 12.9, 380 und 442 in Tabelle 1 mrfgenommcn werden. Das Grab 129, das ein Brandgrab iiberlagrrt, daticrl aus der I. 1'/rase, die Griil>cr 380 und 442, die IJon Brandgriibcrn ubulagcrl wurden, dalieren aus der II. Phase.
Das Griiberfeld 11 gewiilrrl niclil gleiclrwcrlige Untcrsuchungsmogliclrkcitcn.Jn Analogie zur Lage im Griiberfeld I, lassen
siclr lrotzdcm {JCWisse Sc/rlus.•folgcrungcn :iehcn. Dem als Deckc/ dienenden Sc/ralentyp entsprcclrend. kiinnte Grab? der I. Phase
zugeordnel werclen; nac/r clem Urncnlyp dat ieri das Grab 57 aus der II. P/rase. Eben{al/s :urI 1. Phase miisste man auch die Griiber
10 unei 62 (Eiscnmesser ). das Grab 61 ( 1 .V iihnadel) und das Grab 64 ( 1 Silbergcgcnstand in Filigran) ziihlen. In Griiberfeld Il
s inel el rei Fiillc IJon Grabiiberlagerungen anzutreffen ( K orperbestattung iiber Korperbestattung, ](. orperbcslal/ung iiber Brandqrab und Brandqrab iil>er !(. orperbcslallung ), ein L"mstand, cler im 1/inb/ic/.: au{ die geringe Grăberzahl iiberrascht und darauf
•·Jr/icsun lii.~sl, dass die Bestatlungen an der betref{enden Stclle siclr iiber cine ziemliclllange Zei/spanne erstrccken.
Die Brandgriiber enlhicllen kalzintcrle Knocllcn, die man cntweder in die Grube odcr in cine Urne der:oniert h•1tle, dte
in manchen Făllerr rwn einem Deckel bedeckt war. Im Griiberfeld I befanden sich in 212 Brandgriibern (45%) die J.:alzinlerlen
Knocllcn in der Grube und in 255 Bra11dgriibern (54%) in der Urne; darunter hatlen 66 Urnen (24%) aucll Deckel. Die drei
Grăber1Jaria 11 ten waren, im allgemeinen, iiber dus ganze Griiber{eld verl!rei/et (,\bb. 71). In den Griibern olrne Urnen befandcn
sicll die J.:at: 1nierlen I(.nochen in einer runden oder leicht ovalcn Grube, deren Durchmesser 0,35- 0,6·5 m bctmg (Abb. 4, 1, 2,
4 ~-~ 6, 8 -~ 14. 18) ..Uanc/re andere Griiber wiesen griissere Gruben von ova/er Form und einem Durc/rmesser IJon 0,55- 0,80 m
au{ ( Abb. 4. 19, 20; 5, 19, 28 ). F:inige Grăber ausgenommen, waren sehr wen ige J.:alzinierie l(.noclrenreste vorlranden ( Abd. 72, 2),
die iiberwiegend in der Grubenmitte gruppiert waren odcr iibcr die gan:e Flăche 11erstreut lagen. In munchen Grăbern warcn die
verbrannten Knochcnreste mii 11iel .1sc/re IJermisclrt, seltener auclr mit Ko/rlen, in anderen Grăbcrn waren sic gereinigt rrorden.
Neben den kalzinicrten /(.noe/ren /agen manclrmal Gefăssbruchsiiicke. Die Urnengrăber hatlen cben{alls runde oder o vale Gruben.
Nur die Urne im Grab 415 stand in einer reclrleckigcn Grube, die cine N-S-Au.<richlung zeigte und deren wcstlicln Scite mit au(
die Kannte aufgeste[[ten Sielnplutten ausgelegt war ( Abb. 12, J 1) . •Hit einigen .4.usnalrmen cnthielten auc/r diese Grăber nur geringe Reste kal:inierter Knochen (,\bd. 72, 1 ), die entweder von Asche gereinigl waren oder mit Asche und Kolllenre.~ten zusammenlagen. Die kalzinierten Knoclren- wie auclr dit Fundgegcnslănde- befanden stclr iibtrwiegend in Urnen, seltener in Gruben.
In manchen Grăbern (Nr. 38, 382, 460) wurden kalzinierle Knoclren weder in den Urnen, noch in den Gruben gefunden, da sie
wabrsc/reinlir.Tr Zenotaplre waren. Viele Vrnen waren beschădigt, mobei grossere oder kleinere Teilstacke febllen. Die Schlagspuren
an zwei C"rnen ( Abb. 28, 38 und 31, 37) diirfte man ,,ielleic1rt mit eincr besiimmten Sille der Urnenzersc/rlagung in Verbindung
bringen. Einige Urnen weisen anniihernd runde Locller in der l'rnenwand auf, die man als "Seelenloc/r" deuten konnte ( Abb.
23, 99; 34, 37; 41, 23; 42, 39 ). Das Zersc/rlagen der Urnen und Deckel und das Ausscllnetden IJon "Seelenlochern" wurden als
Sitlen in beiden Pllasen gep{legt. An vieler Urnen und Deckeln sind die Brandspuren von der Sclleiterhaufenverbrennung :u
iiberse/ren.
Im Griibcr{eld Il sind die gleicllen Bestattungssilten!larianten wie im Griiberfeld 1 anzutreffcn.
Die K irpcrbestattungen hatlen rechteckige Grul>en (Abb. J(j, 25, 26; 17, 7, 11 ), die, im allgemeinen, ausser elnigen
Abweiclnmgen, eine ]\' (Kop{) - S ( Beine) - Ausrichtung zeigten. Nur das Grab 68 aus dem Griiberfeld Il wies ei ne W
(Kopf) - O ( Beine) - Ausriclrlung au{. Die selrr sc/rlec/rt erllaltenen und aussch/iesslicll von Kindern slammenden Skelette
waren, im allgemeinen, riickenliegend, mit llings des /(orpers ausgestreckten Armen. Au( dem Grubengruncl einiger Griiber lagen
c/ie verkohlten Reste von Holzstiicken, die fiir kur:e Zeii auclr im Grab gcbrannt /ratten (Abd. 16, 19, 26; 17, 8, 10, 13) •
.-\n 11ielen Griibern waren Sleinplatlen als Grabzeiclren aufgestellt worden. Scltener lagen dte Steine iiber der Grube. In einigen
Fiillen warcn entweder beide Langseilen der Grube, oder nur eine daiJon mit Sleinen au.;gefegt (Abb. 16, 15, 16, 21, 22;
17, 2-7, 11, 12, 15, 16, 18).
Die Brand- und die Korperbestaltungen sind gleic/rzei/ig prak/iziert U'OTden. Die Frequenz der Korperbestatleten
nimmt allmăhlieh ab. Im Grăberfeld I sind l(orperbestaltungen im Grăbcrsektor der I. Plrase hău{iger. Zuglcicll sind die Korperbestattungen in manchen Randgebieten des Grăberfeldes selrr selten (Abb. 3). Auclr im Grăber{eld II isi das Areal der Korperbeslattungen /.:lei ner als das cler Brandgrăber ( Abb. 2 ).
Dic Quantiliil J.:al:inierler Fnochen isi - IJermutliclr infolge des star/.:en Brennpro:esses - ăusserst gering. Dieser
Tatbcstand isi auclr fiir die dakisc/re Spătlatenezeil kenn:eichnend . .4.1/e Griiber von Vdleni, die ei ne etwas grossere Quanlitli.l kalzinierter ]{noe/ren enthalten, dulieren aus der /l. Pl!ase.
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In den Griibern wurden auch ein.ige Tonkănnchen, ein Tonbecher und zwei Glasbecher gefunden ; alle Jwllen als Trinkgedienl. Dieser schon in der 1. Phase gep(legle Brauch halle selnen Ursprung in iilleren daklschen Beigabensillen (Brad).
N iihnadeln und Eisenm sscr wurden e/Jrnfalls nur in Brandgriibern der 1 I. Phase endeckl; es isi ungewiss, ob einige 11/esserbruchsliicke auch zu den Korperbeslallungen gehorcn ( 10,68 und 365 ). Nichlverbrannle Fleischbeigaben wurden in sechs Brandgrăbern (75, 107, 131, 398, 420 und 498) und in :wei Korperbcs/allungen vorgefunden (528 und 565). Das Fleisch slammte
vom Grosshornvieh; ins Grab wurdcn gewohnlich l(opfleile gelegl. Die Fleischbeigaben lauchen in der 1. Phase auf und werden
in der 11. Phase zahlreicher.
Was die Trachlsillen belriffl, so wurdcn :um Ilc{esligen von Klcidungss/iicken manchmal Fibeln - fiir gewohnlich je
eine - verwendel. Nur im Grab 335 wurden die Oberrcsle zweier Fibeln und im Grab 574 drei rJersclliedcnarlige Fibeln gcfundcn.
Bei rlcn Kiirperbestallclcn /Jefandcn sie sich in dcr oberen Brzrslkorbhiilfle, im Ralsbcrcich. Schnallcn warcn scit n; es wurde
nur ein Exemplar rJOrgcfundcn. Iliiufigcr enldeckle man Sclrmucksachcn; iiussersl zahlrcich waren die als 1/alskellen gclragmen
Perlcn; jene in Grab 380 sinrl vermul/ich an die l([eidrzng oder an cine kleine Leinrnlasche angenăllt wordcn. Geringcr war
die Anzalll der gefundenen Ringe, Halsringe, Armbănder und Ohrringe. Die Ohrringc aus diinnen Bronzedrahl wurden nur in
Korperbesla/lungcn vorgcfunden, wcil sic bei Rrandbcslatlungcn vcrnichlel worden waren. Die als Filigranarbcil ausge{iihrlcn
Ohrringe und die anderen Silberschmucksachen wurdcn ausschliesslich in Brandgriibern von Erwachsenen cnldeckl. Ziemlich
ofl warcn es Eimcrch nanhănger, die enlwedcr an Ilal.~kellen odcr als separa/es Ilalssclrmucksliick gelragen u•urden. ron den
andcren Anhăngern erwiilmen wir :ruei kugclformige Anhăng r (Gr. 15 und 338) drei riimische Miin:en (Gr. 212, 400,
589 ), mchrere Ringc mit Pcrlcn, l\.ellchcn und anderen 1(./einslschmucksliicken, ein rrchlcckiges Ton- und ein diskusformiges
Sleinamrrlell.
Aufgrund dcr Jlalcrialicnlypologie, sowie der Grab- und Trachlsitlrn gchiirl das Griiberfcld von ,.dleni, in scincr Gan:heil, der Kullur dcr freien Dakcr an. Zugleich beslehl eine auffallcnde Ălmlichkeil :wischcn dicscm und den Grăbcr{ddern jcncr
Daker, die in den riimischen Provinzen Dacia und 1\foesiu (Soporu de Cîmpie, Obrcja, Locusleni, Enisala u.a.) einen Romanisierungsprozess durchmachlen. Die :alrlreichen romisclren Fundg:genslănde (Fibeln, l'crlcn, a/s Filigranarbeil ausge{iihrle
Silbfrgegenslăndc, .1mplroren, uerscl!iedene /(/einslfundsliicke ), dic man iri Grăbem mldccklc, be:eugen die selrr engeniJezielwngrn dcr frcien ])akcr =ur riimisclrcn Zivi/isalion. Isi die riimische Ein{uhr in rlcr /. l'hase noclr :iemliclr besclrciden, .m wirrl
de ren Umfang in der l l. 1'/wsc griissrr und mannig{alliger. Ei ne klcinere r1nzah/ Nm Fundgegcnslănden slamml aus den
niirdlichcn dcn freien l!akcm benachbarlm Gebielen.
gefăsse

f bersetzung GIUGORE liARCU
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Planul general al săpăturilor: 1 -necropola 1; II -necropola 11; A-legenda pentru fig. 418 : J-oase calcinate ; 2 - cenuşă ; J - cărlJUni ; 4 - ceramică ; 5 - pietre ; 6 - oase
de animale ; 7 - fibule ; 8 - mărgele ; 11 - lemn ars.
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l'ig. 2

l"ccropola li : 1 - incinera/i; 2 - înlmmaţi;
3 - înlmmaţi cu orientare incertă.
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Mormintele de incineraţie 500 (20), 517 (2), 539 (8), 5-tl (17), 5-12 (18), 5•!7 (10), 548 (7), 5-1\l (21), 550 (\l), 551 (3), 552
(22), 553 (5), 554 (16), 555 (19), 557 (25), 558 (12), 567 (6), 568 (1), 569 (26), 570 (13), 571 (28), 572 (2-1), 573 (27),
574 (14), 575 (15), 576 (23), 578 (•1) şi 581 (11).
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Mormintele de incineraţie 1 (6), 2 (18), 3 (17), 57, 58 (1), 61 (15), 62 (14), 63 (8), 64 (7), 65 (11),
(16), 583 (9), 595 (5), 604 (3), 605 ( !3), 607 (12), 608 (10) şi cuptoarele 1 (19) şi II (20).
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Fig. 16

Mormintele de înhumaţie 7 (1), 8 (12), !J, 10 (27), 11 (18), 33 (7), :16 (8), 37 (6), 3!J (9), 46 (21), 54 (14), 5!J (23), 67 (4), 68
(13), 70 (22), 90, 101 (25), 91 (3), 92 (17), 100 (1!J), 129 (11), 212 (26), 308 (16), 360 (20), 393 (2), ·197 (15), 579 (5),
592 (10) ~i cuptorul III (24).
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Mormintele de inlmmaţie 22 (7), 76 (11), 94 (2), 96 (10), 114, 115, (13), 118 (4), 133 (3), 148 (6), 153 (9), 160, 161 (18), 205
(17), 272 (R), :l45, :l!iO (lfl), :lfl!i (11), ,171 (1), 528 (15), 511 (5) şi 5(\5 (12),
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(11), 377 (~). 31!1 (2\, 4'29, 130 (1'2), Hi7 (15) 468 (9 ) )-Î(i'J (!d) ~ (~ ( ()(\ ),
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14 (7), 353 (13), 36:3 (6), 366 (5), 373 (19)
4 7 2(21),
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ObieC'te din mormintelr 13 (28), 14 (47), 15 (1 - 13, 15, 16), 17 (31- 32), 18 (35), 20 (48), 22 (17 -27), 23 (33- 34),
27 (11, :~r. -- ·lli), 30 (4.9) ~i :ll (2!1 - :10).
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Fig. 20
Obiecte din mormintele 32 (1- 4), 34 (38), 35 (34, 4G), 37 (5- 27), 3!1 (29- 31), 40 (40- 11), 41 (28), 42 (48), 44 (35),
45 (42 - 43), 47 (37, 41, 45, 47), 51 (32 - 33), 71 (3!1) şi 99 (3G).
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Obiecte din morminlele 52 (1- 8, 19), fl:l (12- 18), 72 (26), 73 (27- 28), 74 (22 -24), 77 (29-30), 80 (32), 83 (31),
.l:l), R1 (20- 21), 86 (25), 96 (!J) ~i 101 (10- 11).
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Obiecte din mormintele 43 (1, 2), 73 (47- 51), 75 (58), 78 (3), !)1 (15-30), 92 (35- 36,38- 39), 93 (4- 14), 94 (31 -3<t,
44- 46), 95 (5!l), 97 (53- 55, 60), 102 (40- 41, 5G- 57), lOG (37) şi 109 (42- 43, 52).
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Obiecte din mormintcll' 101 (87), 113 (!lll), 115 (ll!l\, 116 (91, 100), 117 (97), 120 (102), 121 (81\, 93, 95), 122 (90), 12-t
(liS, 96), 128 (1l9), 12!l (1- 2, ·1 -- llf>, OI). 1:10 (101). şi 1:11 Cl, 92).
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Obiecte din mormintele 103 (6), 105 (1- 5), 107 (11- 14), 110 (16), 127 (19- 20), 134 (7- 9), 135 (24- 27), 136 (15),
139 (23), 142 (10), 143 (17- 18), 144 (22) şi 146 (21).
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Obiecte din mnrminlrlc 147 (:~5- ::16), 150 (12- 22), 151 (34), 155 (1, 2, :~R, 39), 156 (32), 157 (23, 33), 158 (37), 160 (4),
163 (:lO, :11), !GH (!l- 11), 170 (5), li! (24- 29), 17-1 (3) şi 177 (6- 8).
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Obiede din mormintele 146 (4-5), 159 (1 - 3), 162 (19- 22), 175 (6- 10), 176 (27), 178 (11, 12) 179 (23-24), 181 (13,
H), 183 (25, 26) şi 184 (15 -18).

https://biblioteca-digitala.ro

129

O O

O~@

c::::::::n~

19

OJ0
20

68

70

l'i!l· :!7
Obiecte din mormintele 112 (62), 180 (1-5), 186 (53- 51), 187 (1::! -- :-17), 188 (65), 189 (57- 60), 190 (46-51), 191 (63),
192 (6- 12), 193 (52), 194 (G·I, 66 - 69), :wo (55 - 56), 201 (!0), 203 (71), 20-1 (61), 205 (70), 21-1 (44-45), 215 (43), 216
(41- 42) şi 219 (:\8- :19).
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Obiecte din mormintele 206 (12),13, 16), 208 (38), 210 (26- 28), 212 (11, 14, 15), 21:1 (29 -- 31), 217 (21, 22), 218 (19),
221 (20), 22:~ (32 - :~7), 22-1 (1 -- 10), 225 (:19), 22G (17), 230 (23- 25), 231 (\8).
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Obiecte din mormintele 207 (2R), 227 (:35 - 37), 22R (33), 232 (31), 233 (1, 30, 31 ), 234 (2:3 237 (15, 1G), 2:J8 ("!), 240 (9- 1:1), 2cl2 (29), 24-l (32), 260 (1-1) ~j 270 (2, :-1).
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Obiecte din mormintele 247 (31), 248 (48), 249 (38), 251 (15), 252 (29, 30), 253 (47), 255 (21, 34, 35), 258 (14), 259 (40- 42),
261 (43), 263 (44), 264 (46), 2G6 (3G, 37), 267 (1 - 3, 32, :13), 268 (4 - 12, 22), 269 (19, 20, 23- 27), 271 (13), 273
(18), 280 (16, 17, 28), 284 (15) şi 28G (:19).
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Fig. 31

Obiecte din mormintele 272 (2, ·1, 5), 275 (t6, 17), 279 (tO- t2, t5), 281 (7, 8), 282 (21, 22), 283 (23- 26), 285 (18-20),
287 (9), 290 (3, 6, 13), 293 (1) şi 315 (14).
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Obiecte din mormintele 2i7 (1, ti- Hl, 31), 296 r32- :17,:19- 18 ..'101. 2\17 (;18), :l02 (4!!). :102 (Hl), 303 (2-16, 21-29),
322 (20) şi 332 (20),
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l:lig. 33
Ohiecle din mormintele :100 (17, 21), :m5 (29), :m6 (9- 11, ll:l), :-107 (1, l!), 310 (14- 16), 311 (12, 13, 1!1 1 20, 24- 28),
312 (30), :H:l (22, 23) şi 320 (2 - 7).
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Obiecle din mormintele 314 (:l2), 317 (:l:i, 36), :121 (1 (18), 333 (:lO) şi 338 (11 - 17, 21 ).

10),

:ut

(37), :12:1 (31-:1:1), :125 (1!1, 20), 327 (23- 29, 34), 329

https://biblioteca-digitala.ro

\:?
29

41
l'ig. 35

Obiecte din mormintele :1:H (21, 12), :;:;;, (:Il - :1:1), :nG (:H, 35, 38), :J:l7 (16, 36, 37, 41), 340 (22 - 27, 29, 30), 341
(28), 342 (1 - 15, 17), 315 (18 -- 20) şi :H7 (:18, 40).
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:Fig. 3G
Oi.Jicclc <liu llh•l"illill Lde :1 t:l (20), :11 1 (:Hi ), :Il X (X). :-152 (21, 22), :-15:1 (6), 354 (5, 27 ), :-15fl (:1), :156 ( 1), :1:17 (2!1), :-15!l (1, 2),
:159 (:1!1), .:l!iO (:Il, :lfJ), :162 (11-1·1), :16:1 (21l, 10), :16·t (:n>. (:165 (:J0-:1:1), :166 (38), :l67(!l, 19), :IG!l (2:1--26), 369 (1:1-18),
3-!7 (7) ŞI :197 (10).
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Obiecte din mormintele :J61 (24- :J2), 370 ([jO), :nt (l-2J), :n:l (f>2, 53), 3i:l (3\J-42), 375 (51), 377 (55), ::179 (38), 381
(54), 382 (46, ·17), 383 (43 - 45), 389 (48, -19{), :J\14 (35 - ;37) şi :J99 (33 - :J-1).
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oo o0~0 ccox:orrx:oGD@
141-144

145-156
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-o~@
179

l"i!J. 311
Obirl"lc tliumonuiulelc :IXO (1 -- 1()2), :lXI (177), :l!lli (1\Jii. 1\!7), :1\11 (178-184), 3\!2 (1\Jll), 3!.1:1 (185-1!.15),
3\!5 (lli:J-165, 167-174), :1!.18 (175, 176) şi 407 (166),
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Obiecte din mormintele 396 (1 - 6), 400 (28 - 32), 401 (45 - 47), 40:1 (38, 39), 404 (7 - 13), -106 (44), 408
(:l3, 34), 409 (35 -37), 410 (42, 4:1), 411 (40), 412 (16, 17), 414 (25- 27), 415 (41), 419 (1R), 420 (19, 20),
421 (14), 431 (21), -liS (15). 41\0 (21) şi 462 (22, 2:1).
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Fig. 40
OI.Jieclc din mormintele 416 (41- 59), 417 (1- 40), 418 (75, 76), 423 (71- 74), 424 (61, 62), 425 (64-70),
426 (63), 429 (77) şi 436 (60).
'
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Fig. 41
Oi.Jiccle din mormiulcle 428 (2-1), 430 (22, 29, :iO), 4:l:i (31 ), 4:!7 (28), 438 (25- 27), H2 (18- 20), 44G (15-17),
449 (7--1-1), 4!:i3 (1--G), 454 (23) şi 45G (21).
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Obiecte din mormintele 117 (23, 24), 450 (11- 13), 451 (1- 10, 37). -158 (29), 4:-i\l (38, 3\l), -1G1 (28). 4G3
(34- 3G), 466 (25, 27), 4G7 (40, H), 4G8 (17, 18), ·IG\l (30- :l:l), 170 (14- lG), 472 (2G), 47·1 (1\l, 20) ş
47;, (21, 22).
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Obiecte din mormintele 476 (36 37) 478 6
1-'ig. 43
486 (20, 2t ), 489 (9, 72), 490
17~ 23 ~\i.8~P:3)351!n482
(28 - 31 ), ~83 (10), 484 (2), 485 (38)
•
•
(4, 5), 495 (26, 27), 496 (18, 19) şi 501 (1):
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Ohilict~ din mormintele -!88 (70), 492 (1- 51), 498 (63), 499 (7·1), !lOO (55, 56, f>O, 61 ), 506 (58), 507 (G4,
65), 51:3 (5&, 76). 515 (67, 6H), 516 (57), 519 (66;. !'>20 (71-7:'1), 521 (62), 525 (7fi) şi !l26 (69). ·
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Obiecte din mormintele 509 (i), 517 (6), 518 (2, 3), 527 (1), 528 (15, 16), 531 (2:i), 5:1:1 (19, 20), 534 (8). 535
(17), 536 (4), 538 (5), 541 (18), 543 (9- 12), 54-1 (t:l), 5•15 (21, 22), 546 (2~). 548 (23) si 557 (14).
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Obiecte din mormintele 537 (4:>, 46), 540 (1- 38), 5-17 (40 -44), 554 (48), 555 (43, 56), 556 (lll, 62), 560
(59, 60), 561 (49, 50), 562 (55, 57), 56-t (58), 565 (47, 51, 52), 566 (39) şi. 568 (53, 54).
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Obiecte din mormintele 567 (10, 25), 569 (38, 39), 570 (34- 37), 575 (30, 31), 578 (16- 24, 28- 29), 579 (1, 2, 5 -7,
580 (32), 582 (!1), 583 (3), 58·1 (4), 585 (ll, 12, 15, 26, 27), 586 (33), 587 (8) şi 590 (13, 14).
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(}biectc din morminl11l 5i4,
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Fig. 49
Obiecte din lllOfluinlcle 51!1 (11- 17), 51!8 (lll, 1\l), 589 (50, f1l), 591 (21), 592 (1- 10), 5!13 (25, 26), 5!14 (11 - 13
597 (20 - 2:1), 598 (27 - 45, ·18, 49) şi 599 (46, 47).
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Obiecte din mormintele 600 (27), 601(1- 17), 602 (26), 60·! (20- 25), 606 (18), 607 (28- 78)
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Tipuri de vase şi obiecte spcdfiec
39 (-14), 11 (23), 73 (46), 78 (10),
(9), 18:1 (20), 203 (12), 2G3 (:16),
:15-1 .:10), :16:1 (-15), 3()5 (5:l). 380
r;:tl (IOJ, riGG (!2), ri70 (:12, :l:l),

I>i!J. 73
fazelor 1 (A), 11 (B) şi 1- Il (C) din mormintrle \l (21), 20 (4), 23 (22), 27 (7), 32
8:l (8), 93 (6), 91 (5, t:l), 95 (25), 1Hl (2), 135 (51), 175 (1), t7G (29), 177 (52),
275 (16), 285 (41), 2\lG (:17, ·19, 56), 297 (43), :w, (1S), 340 (11. 1\l), :H2 (50,
(2G, 27), -107 (:1), 12:. (:.:.), -1:1:1 (:1!\), -1()2 (l:'i), 17!\ (21), 192 (:l5), 50() (18). !>16
57-1 (34, :1~). f>l\1 (17), i'•\17 (Il) ~i 1>07 ("17).
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