CIMITIRUL FEUDAL-TIMPURIU DE LA
ISACCEA*
IOAN VASILIU

O.O. Primele datl' desprP l'Xistrnţa. cimitirului din cadrul complexului feudal-timpuriu
de la Isaccea, au fost of eritc dl' dPscopcririll' întîmplătoare din primăvara anului 1979,
cînd, arăturile adînci l'f rctuate pentru plantaţia pomicolă a CAP-ului din localitate, au
afoctat o marc parte din jumătatea lui sudică.
·
Topografic, cimitirul cstr situat în marginea estică a oraşului, în punctul cunoscut
în literatura de spccialitatr sub drnnmirea „La movilele dese", morfologic fiind amplasat
pP un promontoriu separat de faleza Dunării printr-o albierc naturală, întinzîndu-sc pe o
suprafaţă de tl'rcn aproximativ drrptunghiulară, orientată cu axul lung pc direcţia nordcst către sud-vl'st.
0.1. Pe parcursul campa.nil'i dl' sal rnn· au fost trasate şi elpate opt secţiuni orientate
est-vest şi una pe dirl'cţia nord-sud, avînd lungimi cuprinse intre 32 şi 30 m; lăţimea lor
a fost de 2 m, iar adîncimill' au variat întrr 1 m şi 1,80 m. Pentru dezvf'lirea mormintelor
<'·f' intrau în taluzuri au fost practicatr casf'tt'.
1. RITUL ŞI RITUALFL

1.0. În cadrul cimitirului an fost descoperit•' şi c1•rcetate numai morminte de inhumaţie,
împărţite în două mari grupr: M1 -M 103 , în cuprinsul cimitirului propriu-zis, M104 M172, în tumulii IA şi IB, din nrcropola tumulară. romană, ceea ce dovedeşte că în epoca
f eu dai-timpurie, comunitatea dr aici a practicat în rxclusivitate ritul inhumaţiei.
În cuprinsul mormintelor dt•zvelite s-au găsit 172 de schelete. Dintre acestea 147
sînt de adulţi şi numai 25 de copii. Se poatr obsrrrn clar că numArul copiilor decedaţi este
dc~tul de redus; normal era ca procentul lor să fi fost mult mai marr în raport cu cel al
adulţilor.

1.1. Deşi cercetării!' sînt încă la început. iar unde cimitire numai parţial săpate, se poate

pune problema modului în care erau grupate mormintele, incercînd să vedem dacă se
observă o anumită preocupare de organizarr şi sistrmatiza.re a lor. Pe baza observaţiilor
rezultate din propria noastră săpătură şi ccrertarr, precum şi din cele consemnate de alţi
cercetători 1 , putem afirma că există o organizarr a mormintelor în şiruri aproximativ
paralele, dispuse pc direcţia generală nord-sud. Între morminte se lasă de regulă nn interval
liber, distanţa ce le separă, nefiind uniformă, dar nici mai mică de 1,50-2 m. De
asf'mrnea se lăsa un spaţiu librr pentru accrsul între şirurile de morminte.
La Isaccea, se poate observa o organizarr a mormintelor în şiruri aproape paralele,
dispuse pe direcţia nord-nord-est-sud-sud-vrst, spa~iile ce le separă nefiind uniforme,
variind în jurul cifrei de 2,50 m. Dispunerea mormintelor în cadrul şirurilor indică existenţa unor grupări, efectua.te probabil pr criteriul familiei individuale 2 •
Analiza organizării planimetrice atrage după sine constatarea că, indiferent de
distanţele ce le separă, mormintele nu se întretaie, cunoscîndu-se numai patru cazuri de

„ O succintă. prezentare a fost făcută la. cea de-a XI V-a Sesiune anuali\ de rapoarte, Tulcea
martie, 1979, v. Ioan Vasiliu, Cercetările arl1eologice Intreprinse Cn cimitirul feudal-timpuriu
(see. XI - XII) de la Isaccea, în „MCA", Tulcea, 1980, p. 480-486.
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suprapunere într-o manieră ce sugerează o oarecare dura.tă în timp a cimitirului; de ~e
menca, nu se cunosc decît trei cazuri de inhumare care să fi deranjat una precedentă,
ceea. cc denotă că înmormîntările s-au făeut mai mult pc orizontală şi numai într-o
mică măsură pr verticală.
La nivelul datelor actuale, se poate considera că şi prntru lsaccra, ca şi în u.,zul
altor cimitire feudalr timpurii, înmormîntarra individuală (un individ =un mormînt)
este o caractnistică.
1.2. Din punctul de nderc al felului în care au fost săpatr, mormintele dr la h;wcea
se încadrează în categoria celor cu groapă obişnuită, de formă rrrta.ngulară sau trnpczoida.lă, cu eolţurilr rotunjitP sau dreptr, cu adîncimi ce variază între 0,30 m şi 1 m ( dP la.
nivelul actual de călra.n•). In eîtcva cazuri s-au folosit, pentru înmormîntari. sirrir drPptunghiulare sau trnpezoidalr. păstrate sub forma unor dungi dr praf caf Pniu.
1.3. După cum rezultă din catalogul cu descrierea fiecărui mormînt în partr. sdwlPtrlc
sint orientate V -E, cu dr,·ierile obişnuite: vest-sud-vest. est-nord-est ~i vrst-nord-vrst,
est-sud-est. Fae Pxcepţir mormintelr 7 şi 43 orientate N -S. Morţii îngropa.ţi cu eran iul
spre n~st erau, fără îndoială, cre~tini. Mormintrlc• orirntate N-S au aparţinut unor
indivizi de altft credinţă. Semnificativ este faptul că mormintele ale unor indivizi dr altâ.
errdinţă au fost acceptate în cadrul cimitirului creştin, situaţii' întîlnită şi în cadrul cimitirului de la Garvăn-Dinogetia 3 • La Isaccea, mormintPk· apa.rţinînd acestri catrgorii
sînt contrmporanr cu <'clc creştine. Argumentăm aceaf-:tit afirmaţie eu ajutorul observaţiilor stra.tigrafiec: mormintele în diseuţic sînt intercalatc> dr eelc> ercştine, nedera1tjînd
şi nefiind deranjate de acestea. Prezenţa lor atestă că. în <'adrul complexului f c>udaltimpuriu, sau în preajma lui, trăiau populaţii C'U eredinţl' difrrik întrr rare rxistau rrlaţii
eel puţin dP ordin economic.
1.4. Poziţia scheletelor nu prezintă dif cn•nţ.e importantr cil- la 1111 mormînt la a Itul;
toate au fost aşrzatc pc spatc>, în poziţie întinsă. În pri,·inţa poziţil'i braţrlor rnriahilitatea este destul dP marc> (PI. III). În urma. obseffaţiilor făeut l' s-au putut drosebi
cinci variante- dr rit:
A) ambele braţi' întinse pc lîngf~ C'Orp;
B) ambele braţe puternic îndoitr din coate şi aşezate' eu palmele pe umerii m;;pcetivi;
C) ambii' braţe îndoite din coate şi aşezate cu palm cir pr bazin;
D) ambele braţe îndoitl' din coatr şi aşezatr e11 palmrlr pc abdomen fir una JWHtc
alta, fie uşor dil'tanţ.ate;
E) am brie braţe îndoitr din eoatr şi aşc>zatr e11 palmrll' pr pirpt. fie drrptul pc·Ate
stîngul, fie în poziţie> invrrsă.
La. un număr dr 46 morminte poziţia braţelor n-a putut fi dl'trrminatft din eauza
stării proastr de consrrvarr a S('hrletrlor, sau a faptul11i C'ft an fof't drranjatr dr lutrările
agricole.
Tipul c<'I mai vrchi de înmormîntare parr a fi C'l'l c·unoscut din 11ceropolde dl· tip
Bjelo-Brdo 4 - varianta cu braţ.PI<' întinse> de-a lungul eorpului; o ascmenra poziţie a.
braţelor constituir ceva neobişnuit lwntru mormintrlr creştinr din cpoea frudalismului
timpuriu. Din cîtc> cunoaştem pînă acum, în Dobrog<'a, acrastă variantft de rit funrrar
are analogii numai la Histria. 5 • În afara Dobrogei rstc sPmnalată în cimitirele din TranRilvania: Pc>teni 6 , Arad-Vladimirrsen 7 , Drănşrni 8 ; Ba1rnt: Gornea - „Tîrchcviştr" 11 :;
Moldova: Vornicenii Mari 10 • Mormintr cu aceeaşi poziţie a braţelor s-au dcscopc>rit în
cimitirele feudalr-timpurii din Cîmpia panonică 11 şi erle de la sud de Dunărc> 12 .Subli1tiem
însă că, pentru acrastă. variantă dr rit fnnrra.r nu s-a putut stabili eu ec>rtitudinr, cel mai
timpuriu oriz011t la c·.arr apan•.
Schelctrlr ('li braţele puternic îndoite din eoak ~i aŞl'Zatc cu palmele pr umrrii
respectivi, rrprezintă o variantă rar întilnită în cadrul timitirelor frudale timpurii. Pentru
Dobrogra există analogii la Garvăn-Dinogetia 13 şi în eimitirul din src. Xlll-XN de la
Enisala 14 • Acrl'aşi poziţie a braţelor o întîlnim şi la unele morminte din cadrul eimitirrl.or
din Banat: lldia 15 , Gornc>a-„Tîrchevişte" 16, Gornea-„Păzăriştc" şi Pojejrna 17 , Ciumbrud 18 şi Mol dorn: Vornicrnii Mari 19, fiind doeumrntată şi la. Halimba-Cseres !o,
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Gradesnica 21 şi Dobrocte 22 ; este documentată pînă tîrziu în sec. XVII în cimitirele medievale de la. Cernica 23 , Măicăneşti 24, Traian 20 şi Enisala 26.
Examinarea comparativă a acestor informa.ţii atrage după sine, dacă nu confirmarea
cel. puţin întărirea ipotezei de lucru 27 , cum că avem de-a face cu o populaţie străină:
emigrată la Dunărea de Jos în perioada feudali::imului timpuriu, unde fiind creştinată,
s-a înmormîntat în acelaşi cin1itir cu populaţia românească dar a păstrat tradiţii vechi
în ritu~ ci funerar. De altfel, chir numărul mic al mormintelor încadrate în această variantă,
reprezmtă un argument care credem că pledează suficient pentru faptul că nu poate fi
vorba decît de prezenţa unui grup foarte redus numeric şi total, sau în parte deja asimilat.
Mormintele grupate după poziţia braţelor în varianta E, cu inventar datat pe baza
analogiilor în secolul XII, deşi nu ajută prea mult în clarifica.rea periodizării stricte a
etapelor de înmormîntare din cadrul cimitirului, vin să confirme concluzia cum că „în
perioada secolelor XII-XIV, în preajma Dunării inferioare, poziţia mîinilor la mormintele
creştine s-a schimbat prin aşezarea palmelor pe piept, în loc de abdomen" 28.
Şi pentru Isaccea, ca şi în cazul altor cimitire din această perioadă, varianta D cu braţele îndoite din coate şi aşezate cu palmele pe abdomen (86 morminte) este predominantă, ea fiind, de altfel, considerată caracteristică. pentru înmormîntările creştine din
perioada secolelor XI-XII 29 •
Subgrupele rezultate din combinaţia elementelor caracteristice, aparţinMoarc
varia,ntclor de rit principalr, nu constituie ekmentc de bază în cadrul riturilor de înmormintare creştină, c:i sînt rrzultatul alunecării braţelor de pc piept ori abdomen, pe bazin
sau pe lingă corp.
1.5. Observaţiile, reznltatr în urma studierii mormintelor, Yin să completeze cunoştinţele
de pînă acum, privind ritua.lurill' crrştine din regiunill' Dunării dr Jos în perioada feudalismului timpuriu.
Deşi se cunosl' o srrir întrragă de cimitire şi descoperiri izolatl' de morminte aparţinînd acestei perioadr, nicăirri nu este semnalată prezenţa, în inventarele funerare, a
ouălclor de lut ars, smălţuite. Exrmplarc similare, ca formă şi decor, provin tot din Dobrogra. 30 • La Garvăn-Dinogetia, în Rtraturile de cultură din secolul XI şi din prima jumlitate
a sec. XII, au fost descoperite 12 astfel de obiecte; faptul că în inventa.rele funerare ale
mormintelor din cimitirul aparţinător aşezării, nu au fost găsite oul de lut ars, smălţuite,
a determinat concluzia că pentru locuitorii de aici nu aveau însemnătate simbolică, ci
vor fi fost întrebuinţate ca amulete sau simple jucării. 31 • Descoperirea lor în mormintele
de la Isaccea-singura de acest f rl din ţară-dovedeşte, dacă nu pentru întreaga regiune,
cel puţin pentru comunitarii complexului de la Isaccea rolul simbolic pe care-l deţineau
în ritualurile creştinr legate <le înmormîntare în perioada secolelor XI-XII. 31
O altă practică, lrga.tă <le ritualurile creştine din această perioadă o reprezint!I. depunen~a în morminte a cuţitelor; în cimitirul de care ne ocupăm, acest obicei este atestat
în M141 şi Ml 70. Cu analogii în descoperirile de la Stoica.ni 33 , arată că aici aveau aceeaşi
însC'mnătate simbolică pe care o prezentau în regiunile Europei centrale 34 •
1.6. Din studierea cimitirului rezultă că el a aparţinut unei populaţii sedentare, care
uzita încă de practici specifice unei perioade în care concepţiile şi practicile creştine nu se
închega.seră pe deplin.
2. INVENTARUL. TIPURILE DE OBIECTE
2.0. Obiecte de podoabă. Din rîndul descoperirilor făcute în inventarele funerare ale mormintelor de la Isaccea., obiectele de podoabă alcătuiesc, în totalitatea lor, categoria cea
mai numeroasă şi mai variată. Noţiunea de obiecte de podoabă este foarte cuprinzătoare;
varietatea este determinată atît de tipurile de obiecte, cît ~i de materialul din care au fost
lucra.te. Prezentarea lor va fi făcută pc categorii de obiecte, iar în cadrul fiecărei categorii,
după natura materialului. Datarea pieselor s-a putut face în ~ajoritatea. c_azurilor doa~
între limite ceva mai largi, ţinîndu-se seama de forme, de tehmca execuţiei, de decor ş1
de analogii cu alte piese datate prin monede.
2.1. Pandantivi. - Pandantivi de bronz. Pînă acum s-au descoperit trei astfel de pandantivi (în M76 şi M78) ; sînt de tipuri diferite. Cei descoperiţi în M 7 ~ aparţin tipului de
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„pandantivi globulari", turnaţi din rîtc> două jumătăţi verticale (PI. V/3); descoperiţi în
regiunea toracică a scheletului, au fost utilizaţi probabil ca nasturi. Acest tip de pandantivi
este larg răspîndit în perioada secolelor XI-XIP5. În Dobrogea, exemplare similare,
se cunosc deocamdată numai în aşezarea de la Garvăn-Dinogrtia 38 , în niveluri de locuire
aparţinînd secolelor XI-XII. Pandantivu din M76 aparţin secolului XI; ei s-au găsit
împreună cu o mărgică din sticlă aparţinînd categ. d. Pandantivul din M78 este în formă
de „clopoţel cvasiglobular" cu faţa interioară despicată cruciform (PI. V/1). în pl.'rioada secolelor X-XII, din Europa centrală şi de nord pînă în Asia, acest tip de pandantiv
este larg răspîndit. În Dobrogea, în aşezările de la Garvăn-Dinogetia 37 şi Păcuiul lui
Soare 38 sînt documentate exemplare similare; acolo sînt datate în a doua jumătate a
sec. XI şi în prima jumătate a celui urmlitor. Exemplarul de la li:a.ccea, găsit împreună
cu o mărgică din categ. j şi un inel simplu de bronz, poate fi încadrat cronologic în a doua
jumătate a secolului XI.
2.2. Cercei. În M26 s-a descoprrit o pereche de cercei din bronz, alcătuiţi dintr-o calotă
emisfericii, la care s-a adăugat o a doua parte, de form! conică (PI. V/4a-b). Crle doui
plrţi sînt unite printr-o sîrmă de bronz îndoit! la capete, formînd orificii de prinderl'
Tot cimpul conic este decorat prin aplicarea unui filament în tehnica filigranului. ln
privinţa da.Urii nu dispunem decit de un număr foarte redus de analogii; în plus, trebuie
Ucută prrcizarea că nu este vorba derît de forme apropiate şi nu de exemplare similare.
Cercei de bronz, relativ apropiaţi ca formă şi drror s-au găsit pe teritoriul Dobrogei în
aşezările de la Ga.rvăn-Dinogctia 39 şi Păcuiul lui Soare • 0 ; în afara regiunii forme apropiate sînt semnalatr în trzaurul dP la Yoinr~ti 0 . Analogiile de mai sus şi mai alrs contextul
arheologic în carr au apărut. pnmit datarra lor in srrolul XI. mai prrcis în n doua jumătate
a lui
2.3. Brăţări. În cadrul inventarului funrrnr, drscoprrit in mormintele de la Isaccea
brăţările se înscriu printre obirctrlc de podoabă relativ numeroase. Cu excepţia unui
singur exrmplar confrcţionat din argint (M 42 }, toate celrlalte sînt din sticlă; nu sînt prea,
variate ca tipuri ~i forme; prezintă însă unelr caracteristici (în sprcial forma secţiuni
barei) care prrmit o împărţire a lor pr ratrgorii.
a) Categoria l-a (PI. VI/1-3), era mai C'Uprinzătoarr, o formrază brăţărill'
confrcţionate din bare circulare în Bl'cţiune, găsitr în M20 , 27 , 70 , 86 • 110 , 1 w 116 , 118 , 122 , 126
141 , 142 , 144 , m şi 160 • Între piesclr acestei categorii se observâ deosebiri în ceea ce priveşte
grosimea barei; pc baza a.cestei deosebiri putem împărţi brăţările din această catrgorie
în două variante: 1) compusă din piese lucratc> din barc> subţiri de culoare albastrâ, vrrde
şi neagră; 2) alcătuită din piese confrcţionate din bară groasă de culoare a.Jbastră. Variabilitatra grosimii barelor rste cuprinsă întn• 4-6 mm şi 12 mm, însă între aceste !imit('
procentajul estP inegal. Astf rl, spn· dimensiunilr minime şi maxime numărul pieselor este
redus; întrr 4-6 nun sînt numai 4 exrmplare, iar între 10 mm şi 12 mm, numai două.
În comparaţie cu fieca.rr dimrnsiun<' în partr, cele mai numeroase sînt exemplarele avind
grosimra barei de 6,5 mm.
În Dobrogea, brăţări de acest fel, provin de la Garvăn-Dinogetia 42 , Păcuiul lui
Soare 43 , Capidava 44 , Nufăru 40 , Piatra-Frecăţei 46 , Aegyssus 47 ; de asemenea. sînt întîlnite
frecvent în aşezările şi necropolrle de la sud de Dunăre 48 • Aria lor de răspîndire nu cuprinde
numai Peninsula Balcanică şi CrimPea ci şi regiunile caucaziene şi o mare parte din
teritoriul ruropean al Uniunii Sovietice 49 ; cronologic se situează în perioada de timp
cuprinsă, între sfîrşitul sec. X şi începutul secolului al XII-iea 60 •
În mormintele de la Isaccea s-au găsit în asociere cu mărgele din categoria j şi brăţări
din catrgoriile a II-a şi a IV-a 61 •
b) Categoria a li-a (PI. VI/4-6) este formată din brăţări lucrate din bare de
secţiune ovală, găsite în M6 , 27 , 90 , 102 şi 110 • Majoritatea sînt din sticlă de culoare albastră
şi verde; o singură piesă are culoare neagră. Două exemplare din această categorie sînt
decorate; exemplarul din M102 prezintă un decor alcătuit din linii oblice trasate la
intervale inegale, realizat cu vopsea de culoare roşie, pe celălalt exemplar (M6 ) decorul
fiind realizat cu vopsea de culoare galbenă sub formă de linii în val cu bucle inegale.
Acest tip de brăţâri este destul de răspîndit şi relativ bine cunoscut; pentru Dobrogea,
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exemplare asemănătoare se semnalează în aşezările de la Garvăn-Dinogctia 62, Capida.va sa
Păcuini lui Soare ac, Nufăru 66 , Aegyssus 58 • La sud de Dunăre sînt semnalate în număr
destul de mare 117 • În mormintele de la. Isaccea s-au găsit imprem1it cu brăţări de sticlă din
categ. I-a, inele simple şi mărgele din categ. f; Pe baza analogiilor şi a contextului în care
au fost descoperite, exemplarele de la. Isaccea, pot fi încadrate în secolul XI, mai precifl
în a doua jumătate a lui.
c) Categoria a III-a (PI. VI/7) cuprindP brăţări din bare răsucite, de secţiune
rotundă, lucrate din sticlă verde, maron, şi neagră, găsite în M41 şi pa.ss.; după modul
în care sint confecţionate, prin răsucirea barei în spire desc, formînd creste înguste, regulate,
se poate constata. faptul că, acest tip de brăţări, imită Pxemplarele din metal. La. conf ecţionarea a douli. exemplare, de culoare verde şi albastră, suprafaţa barelor, înainte de răsu
cire, a fost incrustată cu benzi de culoare nrde deschis şi albă, late de aprox. 1 mm, rcalizîndu-se astfel, dungi paralele la intervale inegale. În Dobrogea, exemplare similare sînt
semnalate la Garvăn-Dinogetia 58 , Capidava 69 , Păcuini lui Soare 60 şi în sudul Dunării,
în contexte arheologice datate în secolele XII-XIV 81 • Exemplarele de la Isaccea, Iuînd
fn considrraţie datele oferite de analogii, pot fi încadrate cronologic în a doua jumătate
a secolului XI.
d. Categoria a IV-a (PI. VI/8-18) inelude brăţ.iiri din ba.rit planconHxă în
secţiune, descoprite în M118 , 70 , 9 ~, 98 • St;cla folmiită la confrcţ.ionarea acPstor brăţări este de
culoare albastră, nrde, maron, şi neagră. Bara de sticlă moale, la rxtrrior. a fo~t a.păsată
cu un instrument avînd muchia boantă, obţinîndu-sr adîncituri oblicr; pt• cîtrva. exrmplare,.
după realizarra adînciturilor oblice, s-a interwnit cn un elr~tr realizînd11-s1• errstr înalte
Lucrul a fost rxecutat în mod neglijent.
Elementrlc de datare pentru aceste brăţări nu sl' dovedrsc a fi prl'a concludente.
Autorii dl•scopririlor de la Garvăn-Dinogrtia 62 şi Isaccra 63 , au înradrat eronologic acest
tip aproximativ în secolul XII. în complPxele dl' la. sud de DunărP, acra.stă categorie de
brăţări este încadrată post-quem în secolul XII şi antrquem în src. XIV 64 • Exrmplarrle
de la Isaccea, apărute în compania unei brăţări din categoria I-a 65 şi a unor mărgelr din
categoriile a-e, g şi j, pot fi datate în secolul XII, mai prrcis în prima jumătate.
Brăţările de sticlă sînt folositr ca podoa.bl' în regiunile dP la Dunărra de Jos, încă
din epoca romană; în Dobrogea le avrm documrntatr în nrcropola de la l\fangalia 66 , iar
în Transilvania. în cea de la Bratei 67 , fiind semnalate şi la sud de Dunăre în complexe
datate în secolele IV - VI 68. În schimb nu se mai întîlnrsc în aşezările şi necropolele datate
în perioada cuprinsă între srcolul VII şi mijlocul secolului X 89 ; în a.ceea.şi perioadă de
timp sînt însă. documentate în Bizanţ 70 • În DobrogPa epocii feudal-timpurii încrp să fie
semnalate din nou spre sfîrşitul secolului X, adicit odată cu rcinstaurarra stăpînirii bizantine la gurile Dunării, în vremra împăratului Ioan Tzimiskes.
Ca obiecte de inventar, în mormintelr frudal-timpurii din Dobrogea„ brăţările de
sticlă au fost găsite în număr destul de redUR.
La Garvăn-Dinogetia 71 , în anul 1950, au fost drscopcritr în două morminte de copii
(M7 şi M31 ), una şi respectiv trei brăţări. Tot aici în cimitirul cc suprapunea termele
romane, în M48 , au fost găsite patru brăţări; în încăprrra F a fost descoperit mormîntul
unei femei ce avea drept inventar brăţări pc mina stîngă 72 • Mai recent, pc malul gîrlei
Lăţimea, într-un mormînt a fost găsită o altă brăţară de sticlă 73 • Brăţări de sticlă au mai
fost găsite în mormintele de la Nufăru 74 şi în crl descoprit pc dealul Dervent 76 • La sfîrşitul secolului XII şi la începutul celui următor aceste podoabe dispar din inventarele
mormintelor, pentru a le răgăsi mult mai tîrziu, în secolul XVIII, în mormintele de la
Niculiţel 78 ; descoperirea de la Niculiţel şi faptul că în împrejurimile Ostrovului la sfîrşitul secolului XIX erau meşteri care lucrau brăţări de sticlă albastră 77 , dovedesc perpetuarea acestei mode pînă aproape de zilele noastre.
In stadiul actual al cercetărilor, în afara Dobrogei, ca obiect de inventar în morminte, brăţările de sticlă sînt semnalate doar în Banat, la Cuptoara-Sfogea 78 , unde în
Mu, mormîntul unei femei, au fost găsite patru exemplare confecţionate din bare circulare în secţiune.
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În M42 a fost descoperită o brăţară simplă. de argint. Are formă circulară în secţiune,
capetele fiind uşor subţiate prin batere (PI. V /5; IX/4). Cu puţine analogii 79 poate fi
datată la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
22.4. Inele. Din rîndul obirctelor de podoabă din metal, inelele sînt crle mai numeroase; ele se impun nu numai prin număr ci şi prin varietatea lor. Inelrle de aur lipsesc
cu desăxîrşire, iar cele de argint apar în număr destul de mare; cele mai multe sînt
de bronz.
a) Inelele simple, din bronz, sînt cele mai numeroase, apar sub forma unor verigi
circulare sau platr în secţiune. În cadrul acestei categorii se mai pot deosrbi următoa
rele variante: cu capetrle petrrcutc sau apropiate, găsite în M41 , 44 , 78 • 102 • 110 , 127 , 163 ,
182 , 166 , 168 {PI. IV/ 1-5 ), inrlul dr tip verigă din M17 (PI. IV /9) şi cel dr tip nrighrtă.
din Ml67. (PI. IV/6).
Scrii dr asemenea inele se întilncsc frrennt în Dobrogra 80 , în Cîmpia panoniC'ă 81
şi la sud de Dunăre 82 , în complrxr datafr în !'reolelr XI-XII. Exrmplarrle cir la Isaccea s-au găsit împrrună cu obiretr de innntar cc prrmit datarra. lor la mijlocul ~i în
a doua jumătatr a ~wcolului XL
b) lnrle rrisucite sau hnplffile. sînt dt· asemenea frrcventc în innntarele funerare
al<' mormintrlor dr la Isacet•a : în :1ceastă eategorie am in<"lus exemplan·le lucratr din
duuă-tn·i tijr rflsucitl' între ek şi ascuţitr prin baterr la ambele capet1·, care se apropie
fără să sr unească (PI. IV/10-17). O menţiunr aparte merită exrmplarul găsit în M, 1116
lucrat într-o trhnică aleasă, prin împlctirra a trei fire subţiri de argint (PI IV/18). Exemplarr similari', în Dobrogra, sînt documrntatr la Garvăn-Dinogeţia 83 ; mult mai apropiatr ca formă sînt cele dr~coprrite la Vărşand 84 , Streisîngeorgiu 85 şi celr din sudul Dunării 86 şi din C'împia panonică 87 •
Găf'itr împn•tmă cu brăţări dr sticlă, mărgele, cereri din bronz, inrlrll' răsucite
dr la Isaccra, S<' datrază în a doua. jumA.tate a secolului XL
c) lnek de buclă. În aC'rastă eatrgorie am inclus exemplarul descoperit în Mu,
tonfecţionat din tijă subţire, plată.; se prezintă sub forma unui inel cu capetele libere,
unul dintrr elr fiind răsucit pc traseul unui arc de cerc. Acest tip este destul de răspîn
dit în Transilvania 88 , la sud de Dunăre 89 şi în Cîmpia panonică 80 , fiind încadrat cu precădere în prima jumătate a secolului XII. Luînd în consideraţie datele oferite de analogii, prrcum şi contextul în care a fost găsit, exemplarul de la Isaccra poatr fi plasat
în aceeaşi perioadă de timp e1.
d) Inele cu chaton. Această categorie cuprinde exemplarele drscoperitr în M44 , 1211 ,
ue; din rîndul acestora, cel din M128 este din argint, celelalte sînt din bronz. Exemplarul
de argint rste lucrat din verigă subţire, cu două şAnţuiri longitudinale p<' faţa. exterioară;
în punctul de unire al caprtelor verigii este fixat un chaton dr formă ovoidală, decorat
cu un şirag din bobiţe de argint; în interiorul chatonului se află încrustată o pastă
sticloasă de culoare verde-translucidă. Cele din bronz sînt confecţionate tot din verigi
subţiri, cel din M169 prezentînd pc faţa exterioară două şănţuiri longitudinale, în punctele
de unire al capetelor verigilor este fixat cite un chaton: ovoidal (M 168 ), pătrat M( 44 ),
decorate cu cite un şirag din bobiţe de argint (M 44 ) şi un fir metalic răsucit dublu(M 168);
cite trei bobiţe de bronz aşezate în triunghi, de o partP ~i de alta a chatonului, pe
verigile inelelor, completează decorul a.cestora. Inelul din M169 are încrustată în interior
o pastă sticloasă de culoare albastră translucidă; piatra sau sticla celuilalt inel nu s-a
mai păstrat (PI. V/1-2).
Tipuri dl' astfel de inele, mai mult 8au mai puţin apropiate <le varianta celor descoperite la Isaccea, sînt semnalate la Garvăn-Dinogetia 92 , Arad - Vladimirescu 93 ,
Drăuşeni 94 , Strcisîngiorgiu 95 ; de asemenea, ar mai fi de semnalat şi exemplarele descoperite în complrxele de la sud de Dunăre 96 , încadrate cronologic în limitele secolelor X-XI.
Pc baza analogiilor şi a contextului în care au fost găsite, inelele cu chaton de la
Isaccea, se încadrează cronologic în a doua jumătate a secolului XL
e) Inel din sticlă. Din descoperirile făcute în cadrul cimitirului, nu se cunoaşte decît
un singur inel din sticlă, găsit în M24 , are formă aproximativ circularii. fiind lucrat din
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bară circulară în secţiune, de culoare alb-gălbuie

(PI. V/8). Prezenţa lui alături de
o brăţară din categoria a II-a, ne permite să-l datăm în a doua jumătate a secolului XI.
2.5. Mărgele. Se poate spn nc că mărgelele, în gencrnl, constituie obiectele de inventar cele mai numeroase şi cele mai frecvente. Ele se rnmarcă prin Yarictatca formelor şi
a culorilor. În cca mai marc parte sînt mrirgclc din sticlă; la acestea se mai adaugă cele
din chihlimbar, cristal de stîndt şi coral. Diferitele tipuri apar de obicei combinate în
inventarul mormintelor; mai rnr se întîlncştc în cadrul aceluiaşi colirr, un singur tip de
mărgele.
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a) Mărgele de sticlă discoidale. 98 • În gP1wrnl este voroa ele mărgele din sticlă albă,
verde, maron şi galbenă, de dimensiuni mici şi chi;tr foarte mici, cu formit discoidală,
caracteristică (PI. VIII/9a-c) s-au gftsit în eompania altor tipuri, fiind reprrzrntate
printr-un număr relativ marc dl' exrmplare.
b) Mărgele de sticlii sferoidale. 99 • În aceast.ri catPgorie sînt incluse o srrie de mărgele
de dimensiuni diferite, care au forme sferoidale sau globulare, neregulate, dimensiunile
variind de la un exemplar la altul (PI. VIII/lOa-b); majoritatea sînt din sticlă de culoare
verde, există însă şi unele exemplare din aceeaşi grupă, carr au culoare albastră sau gălbui
albicioasă. Trei exemplare sînt ornamentate cu linii văluritr cr se întretaie.
c) Mărgele de sticlă, tulbulare, nu i'-a11 drscoprrit în număr prea marc; sînt lucrate
din sticlă de culoare albă, albastră, verde şi vioh.i.cc<'. De cele mai multe ori sînt circulare în secţiune 100 (PI. VIII/4-5), dar sînt eazuri cînd în secţiune se prezintă hexagonal
(PI. XVII/4) 101 • În această grupă se pot indudr şi ex1'mplarele descoperite în M61 , care
la suprafaţă au un decor realizat prin crl'stături transvrrsalr şi longitudinale loa
(PI. VIII/6a-d).
d) Mărgele de sticlă hitronconică. În acrastrt ca.trgorie se includ rxemplarrlr din sticlii.
verde sau albastră, care M• iorma unor butoiaşe bitronconicr; au fost găsite, în inventa.rele mormintelor, asociate cu alte tipuri de mărgele. Toate sînt circularr în secţiune. Acest
tip de mărgele este destul de rar întîlnit în cimitirrlr feudalr-timpurii de la Dunărea
de jos 103 , în schimb au o largă răspîndirP în complPxPlc datate în srcolcle X-XIT din
regiunea europeană a U.R.S.S. 104 şi la sud dr Dunărr 105 • În funcţie de clementele cu
care au fost găsite în asociere în inventarele mormintelor şi a datelor oferitr de analogii,
exemplarele de la Isaccea ar putea fi datatr în a doua jumătatr a secolului XI şi la
începutul celui următor.
c) Mărgele de sticlă fogemănate. Acrastrt (·atcgorie cuprinde mărgelr din sticlă albă
şi verde, dr formă globulară sau chiar inelară, grupate prin lipir<', cîtc două sau trei
segmente la un loc 105 . Găsite împreună cu alte categorii de mărgele şi brăţări de sticlă
din categoriile I-a şi a IV-a, permit încadram1 lor în a doua jumrttak a secolului XI şi
în prima jumătate a celui următor.
i') .Mi'irqele de lip „mozaic" (PI. VIII/2). 1111 ~înt pm1 1111mcroasP; sînt fie sub formă de
butoia~. fie tubula.rc sau sferoidale 107 • An fost rxccutate într-un amPstec de pastă de
diferitl~ culori: roşu, albastru, verde, alb, maron, galhrn. Contextul în care au fost descoprritc (brăţări de sticlă din categoria I-a, mărgPlP dP clif erite tipuri, inele de bronz)
permite încadrarea lor în a doua jumătatP a se('olului XI.
g) Mărgele de sticlă globulare. Estt> vorba de exemplare din aşa-numitul tip „cu trei
ochişori" ; în morminte au fost găsite în asociere cu alte tipuri de mărgele; ca excepţie
mrnţionăm situaţia din M61 , unde în colier s-au g1tsit 94 de exemplare. Executate.din
pastă albastră-închis şi cafenie, pc corpul lor sînt aplicate cîte trc·i granule de sticlă verzuie, înconjurate la rîndul lor de un „filamcn t" <lin Htidrt ele culoare galbenă. După aplicarea „ochiurilor" au căpătat forma unei sfere cu trei gurguir, avînd în secţiune, aspectul
unui triunghi cu colţurile rotunjite (PI. VIII/14) 108 . Datele oferite de analogii şi obiectele cu care au fost găsite în asociere, în inventarcll' mormintrlor, îngăduie plasarea lor
în a doua jumătate a secolului XI.
h) Mărgea de sticlă, poliedrice, faţetate. Este vorba. de un tip de mărgele mai puţin
cunoscut şi răspîndit în epoca feudală-timpurie. La Isaccea sînt documentate prin exemplarul din M96 , este de culoare maron, faţetată, cu colţurile retuşate de aşa manieră,
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incit pc fiecare parte iese în evidenţă o formă romboidală. 108•• Analogiile ne permit încadrarea exemplaru.lui în a doua jumătate a secolului XI.
i) Mărgele de sticlă, placate cu argint. În mormintele 110 şi 148 au apărut cinci perle
de sticlă, tubulare, circulare în secţiune, de culoare cafenie, placate cu folie subţire de
argint (PI VIII/11). Fac parte dintr-un tip mai puţin răspîndit şi cunoscut 110 , ce poate
fi încadrat pe baza elementelor de care dispunem la ora actuală., în a doua jumătate
a secolului XI şi la începutul celui următor.
j) Mărgele de chihlimbar. Fără a fi prea numeroase, se înscriu printre obiectele de
podoabă oarecum curente, descoperite în inventarele mormintelor de la Isaccea. Majoritatea o formează. cele bitronconice, cu una din părţi mai marc (PI VIII/3-4); în M88
a fost găsit un exemplar plat, inelar, decorat cu incrustaţii în regiunea rotunjimii maxime
(PI VIII/1). Pentru datarea lor dispunem de datele oferite de analogiilll şi de observaţiile fă.cute în cadrul cimitirului; pe aceste baze pot fi plasate în a doua jumătate a
secolului XI şi în prima jumătate a secolului XII.
l) Mărgele din cristal de sffncă 112 , (PI. VIIl/7a-b ). În raport cu alte tipuri de mărgele
oele din cristal de stincll. apar în număr mic şi destul de sporadic. Au formă plată, cu
contur rectangular şi trei şiruri paralele, de cite opt faţete. Din punct de vedere cronologic pot fi plasate Ia sfîrşitul secolului XI şi la începutul veacului următor.
m) Mărgele confecţionate din scoici 113• Este vorba de exemplare lucrate din specia
Spondylus, de dimensiuni mici şi mijlocii, de culoare albicioasă (PI. VIIl/13). Prezenţa
lor în mormintele din această perioadă se dovedeşte a fi cu totul sporadică; pot fi datate
în a doua jumătate a secolului XI, pe baza datelor oferite de obiectele cu care au fost
găsite în asociere.
2.6. Podoabe de veşmint. Deşi în număr destul de redus, podoabele de veşmînt, vin să
completeze şi să îmbogăţească scria obiectelor de inventar funerar din mormintele frudaltimpurii de la Isaccea,
a) Cataramă. Găsită în M170 , ea face parte din categoria cataramelor simple, doar
cu inel şi spin; este lucrată din bronz, avînd formă ovală, mult îngroşatli. în secţiune,
spinul lipsind din vechime (PI. XVI/8). Avînd în vedere faptul că analogiile de care
dispunem nu sînt întrutotul identice 114 cu exemplarul nostru, credem că ii putem plasa
la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
b) Garnituri pentru imbrăcărninte. Printre obiectele inventarului funerar din M170 , s-au
găsit şase piese de bronz, ce pot fi incluse în categoria garniturilor pentru îmbrăcă
minte, de formă aproximativ dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite ; prin bare verticale şi orizontale, sînt împărţite în cite patru mici dreptunghiuri; la partea superioară
sînt prevă.zute cu o tijă plată, în care este fixată cite o verigă circulară (PI. XVI/1-6).
Faptul că au fost descoperite în rrgiunea toracică a scheletului şi fragmentele de ţesă
tură. 116 gâsite pe două, dintre elr, confirmă atributele de accesorii vestimentare ale acestor
piese.
În stadiul actual al cercetărilor, acest tip de obiecte, nu este documentat în nici
unul din complexele feudale-timpurii de la Dunărea de jos. Contextul în care au fost
gli.site îngăduie o încadrare largă, la mijlocul şi în cea de a doua jumătate a secolului XI.
c) Nasture. Este vorba de un exemplar globular din bronz, dintr-o singură bucată,
cu tortiţă, de prindere alungită, 118, descoperit în Mm. Pe baza contextului arheologic
în care a apărut poate fi plasat în a doua jumătate a secolului XI.

3. OBIECTE DE CULT
3.U. Prin natura. întrebuinţării lor, obiectele de cult pot constitui, în cuprinsul celorlalte descoperiri din cimitirul feudal-timpuriu de la Isaccea, o categorie separată. Nu
sînt prea numeroase şi nici variate ca tipuri; este vorba de piese obişnuite, care se găsesc
aproape în mod curent în complexele feudal-timpurii.
3.1. Cruciuliţe. O categorie importantă de obiecte de cult o formează cruciuliţele ce se
purtau agiţate la gît, sau atunci cind erau mai mari, atirnate pe piept. Cele două exemplare de la Isaccea, sînt din bronz şi se încadreazli. în categoria cruciuliţelor simple.
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a) Cruciuliţa descoperită în M58 , înaltă de 4 cm (cruciuliţa propriu-zisă) are capetele
braţelor uşor lăţite; capătul braţului superior se continuă cu o urechiuşă înaltă de 9mm,
perforată tr&nsversal, pentru a servi la agăţat. Pe faţa principală, e redată, în relief
plat figura lui Hristos răstignit, încadratli în chenar simplu 117 (PI. VIII/22). Descoperită
împreună cu o monedă de bronz din timpul împăratului Roman III Arghiros, se încadrează la mijlocul secolului XI.

b) În M81 s-a găsit o cruciuliţă înaltă de 3,5 cm, cu capetele braţelor terminate cu
locul de întretăiere al braţelor este lăţit obţinîndu-se astfel un corp cubic.
La extremitatea braţului superior este prevăzută cu un inel de prindere fix, de formă
alungită, perforat transversal ue (PI. VIIl/23). Contextul în care a fost descoperită, permite plasarea ei la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului XI.
3.2. Medalion din bronz, descoperit în M64 , de formă ovoidală, cu dia.metrul de 15 mm.
Pe faţa principală, în relief plat, prezintă un bust, probabil al Fecioarei Maria cu pruncul;
Ia capătul superior este prevăzut cu un orificiu de prindere, de formă alungită, rupt din veehime 119 ; pe cealaltă faţă medalionul nu poartă nici un decor. Descoperit împreună cu
brăţări din categoriile I-a şi a IV-a, exemplarul poate fi încadrat la sfîrşitul secolului
XI şi în prima jumătate a secolului XII.
·
3.3. Ouă de lut ars smălţuite m. În raport cu celelalte categorii de obiecte de cult, ouăle
de lut ars, smălţuite, sînt ceva mai numeroase. Au fost descoperite cinci exemplare,
lucrate din argilă curată, de bună calitate şi arse uniform la. roşu. Pc dinafară, fiecare
poartă acelaşi decor smălţuit, de origine grecească, mult mai veche, alcătuit din ornamente
în formă de acolade de culoare gălbuie pc fond castaniu (PI. VIII/17-21 ). Pe dinăuntru
&int goale şi poartă eîte o pietricică sau bobiţă dr metal; la capătul mai gros se află.
rîtc un mic orificiu. Cît privrştc datarea lor, dacă luăm în consideraţie datele oferite de
analogii, precum şi cele ale contextului în care au apărut, considerăm că pot fi plasate
în timp, în a doua jumătate a srcolului XI.
protuberanţe;

4. OBIECTE DIFERITE
4.0. Un număr restrîns dr obicetr a rămas, datorită caracterului lor aparte, în afara
celorlalte categorii descoperite în mormintele de la Isaccea; este vorba de obiecte
izolate aparţinînd unor domenii diferite de întrebuinţare. Sînt piese de piatră, şist
steatitic, fier şi bronz.
a) în M95 s-a descoperit un obiect de formă trapezoidală, prevăzut la partea superioară cu un orificiu circular (PI.. XII/3); este confecţionat din piatră şi a fost utilizat
probabil ca pandantiv sau amuletă. Pînă în prezent, în complexele feudale-timpurii din
regiunea Dunării de JcR, nu se cunosc exemplare similare. Găsit împreună cu mărgele
de diferite tipuri şi cu o brăţară din categoria a IV-a, el aparţine primei jumătăţi a
secolului XII.
b) Cuţit de fier (PI. XIV/1) din care s-a găsit doar lama, în M 1411 în apropierea
coapsei stingi a scheletului. Apărut la un loc cu brăţări din catrgoria I-a, datarea lui
poate fi fixată în a doua jumătate a secolului XI.
c) Cuţit de bronz (PI. XVI/7) descoperit lingă antebraţul stîng al scheletului din
M170 • Coada este prevăzută cu două orificii pentru niturile cu ajutorul cărora se prindeau
plă.selele. Datează probabil la mijlocul sau în a doua jumătate a secolului al XI-iea.
d) Amnar 121 , avînd forma literei B, gă.sit în M 129, lîngă coapsa stingă a scheletului, prezintă avansate urme de oxidare. Prezenţa acestor obiecte în mormintele feudale
timpurii, se dovedeşte a fi cu totul sporadică.
e) Fusaiolă (PI. V/7) În pămîntul de umplutură al mormîntului 114, s-a descoperit o fusa.iolă confecţionată dintr-o rocă de culoare roz, în masa că.reia se observă
dungi de culo1tre alburie; are formă srmidiscoidală, cu perforaţie centrală 122• Brăţările
din categoria I-a găsite în invrntarul lui Mm1, conduc la încadrarea fusaiolei în a doua
jumătate a secolului XI.
f) Aplică, (PI. V/6), din bronz, circulară, cu marginile lăsate în jos, de jur împrejur,
prevăzută cu două orificii pentru prindere. Este decorată cu cercuri concentrice 123 „
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5. DESCOPERIRI MONETARE

124

făcute în inventarele funerare ale mormintelor de epocă feudală
timpurie de la Isaccea, provin patru monede de bronz. Rrprezentînd, cu excepţia lui
M58 • singurele obiecte din inventarele mormintelor respective, nu au putut fi folosite
în stabilirea cronologiei diferitelor serii de obiecte' de podoabă, dar, corobora.te cu observaţiile stratigrafice făcute în cadrul cimitirului, permit unele prerizări cu privire la cronologia relati\•ft a etapelor de înmormîntare din cadrul cimitirului.
În cuprinsul mormintelor monedele ocupau acelaşi lor: depuse în palma mîinii
drepte 125 .
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Găsită: 1\1-46
inv. 41.524 (PI. XVI/lOa - b)

li. CONCLUZII
Prezenta.rea diverselor categorii de obiecte, a ritului, pun îu evidenţă principalele
relicfînd cîtcva concluzii cu privirl' la \·iaţa matrrială şi spiritimpurie. Din cele înfăţişate reiesr că, cimitirul de la Isaccra
se înscrie printre importantele descoperiri de a.cest fel din Dobrogea, cele mai apropiate
analogii avîndu-le la Garvăn-Dinogetia, unde drscoprririle de pînă acum au legături
tipologice şi culturale cu cele de la Isal'cea., atît în prfrinţa unor categorii de obiecte,
dar mai ales a practicilor creştine.
6.1. Cronologia cimitirului ridică probleme legate dr etapele de înmormîntare. Numărul
redus de monede descoperite în morminte (grupatr cronologic pr o perioadă restrînsă
de timp), datarea. în limite largi (făcută pc ba.za analogiilor) a principalelor categorii
de obirctr, nu permit fixarea concretă a coordonatelor cronologice a etapelor de înmormîntare. C<'le mai timpurii morminte par a. fi cele datate cu ajutorul monedelor de la.
Roman III Arghiros şi Mihai IV Paflagonia.nul, ele reprezentînd data post-qucm a înmormîntărilor efectua.te în cimitirul de la Isaccea; lor Ic pot fi adăugate mormintele
suprapuse sau deranjate de înmormîntările ulterioare. Marea majoritate a mormintelor
aparţin rta.pei a. doua dt> înmormîntare din ca.rlrul cimitirului, fără a putea. \'Orbi despre
numărul, rrpartiţia cronologică şi frecvenţa lor pc pcrioadr limitate de timp, datorită.
faptului cft doar o mică parte a mormintelor au avut inventar funerar şi pentru că foarte
puţin<' morminte fără innntar au putut fi datate, pe baza. criteriilor stratigraficr. Dacă
am hrn în consideraţie numai datele oferite de obiectele de inventar, cPle mai multe morminte aparţin celei de a doua jumătăţi a secolului XL Asemenea a.prreirre s-ar putea să
nu corrspundă, decît în parte, realităţii, atît timp cit nu pot fi precizate decalajele de timp
dintre înmormîntărilr succesive făcutr în cadrul cimitirului. Ultimei etape de funcţionare
a cimitirului îi aparţin mormintele încadratr, după poziţia braţelor. în varianta E şi
cele al căror inventar, pc baza analogiilor, se încadrează în secolul XII, ele constituind
data antequem a înmormîntărilor din cimitirul de la Isaccea.
Sintetizînd cele expuse mai sus, rezultă. că, în cadrul cimitirului de la Isaccea,
înmormîntărilc încep undeva la mijlocul secolului al XI-iea., cunosc maxima. intensitate
în a doua lui jumătate, continuă şi în veacul următor, fără a putea fi stabilite cu precizie datele limită de funcţionare.
6.2. Ritul şi ritualul de înmormîntare sînt caractrristicc epocii feudale timpurii; ritul
este exclusiv de inhumaţie, ritualul rcprczrntînd caracteristici deosebite faţă de alte cimi-
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tire din aceeaşi perioadă. Ca particula.ritatr a cimitirului de la Isaccra, notăm prcunţa
în morminte a ouălelor ele lut ars, smălţuite, şi a cuţitrlor de fier.
6.3. Inventarele funerare cuprind obiecte tipice rpocii frudale timpurii, realizate în at<'lierc bizantine sau ·locale: 126 întreaga srrie de obiecte de podoabă din sticlă, bronz sau
argint, poartă amprenta rlementelor de cultură ale Imperiului bizantin din această rpocă.
Relativa sărăcie a inwntarului, se datorează faptului că, în această vrrme, prescripţiile
religiei crrştinc intrrzicPau dPpunrrra alături de defunct a ofrandelor şi obiectelor de
podoabă; crle mai multe mormintr din această epocă sînt lipsite complet de invrntn.r.
Luînd ca clrmcntc de comparaţie celrlaltc cimitire din această perioadă, nu numai din
Dobrogea, rrzultă că descoperirile făcute în cadrul cimitirului de la Isaccra„ sînt bogate
şi relativ m meroase.
6.4. Rczul a.trie cercPtărilor oferă ~i unde datl', cu privire la populaţia complexului
f eudal-timr uriu de la lsaccPa. În primul rînd, trebuie remarcat faptul că este vorba, în
exclusivitate, de o populaţie creştină, afllmaţia este argumrntată cu ajutorul observaţii
lor făcute în cadrul cimitirului: orirntarra vcst-Pst a. mormintelor, poziţ.ia braţelor şi simbolurile crcştinr, care, deşi nu sînt numeroase, sînt totuşi celr mai srmnificatiw. Întinderea cimitirului şi frecvenţa mormintelor - ţinîncl scama şi de faptul că o mare parte
a fost distrusă de lucrările agricole - vorbesc dPspre cotrle pe care le atinsesr, din punct
de vedrre demografic, C'omplrxul frudal-timpuriu de aici.
Dcscrierra mormintelor şi a inventarului acrstora este în măsură să ofere unele date
cu privire la situaţia economică a complexului şi a locuitorilor lui în epoca feudală-timpu
rie; am văzut că majoritatPa mormintelor sînt lipsite de inventar, dar în acelaşi timp,
comparativ cu alte descoprriri similarr, inventarele funerare din cimitirul de la Isaccra
sînt totuşi bogatr, dovada cxistenţri unor posibilităţi, cc nu erau la îndcmîna tuturor
complexelor din această perioadă, nu numai în preocuparra, ci după toate probabilităţile,
şi în producerea unor C'atrgorii de obiPctr de podoabă, crea rr nu-~i puteau p<'rmitc
decît comunitarii unui romplrx cu potPnţial rconomic ridicat.
6.5. Considcraţiilr de ordin gcnrral şi succintrlr concluzii prrzrntate nu înseamnă epuizarea tuturor problrmclor ridicate dr analiza matrrialului arheologic descoperit în inventarele funerare ale mormintelor din cimitirul de rporă frudală-timpurie de la Isaccra,
constituind doar puncte de plrrarc şi de sprijin pcntrn crrrrtărilc viitoarr - privind
viaţa materială şi spirituală - nu numai a complrxului feudal-timpuriu de la Isaccea,
ci a întregii Dobroge din prrioada Rccolelor XI-XII.

DESCRIEREA MORMINTELOR

ŞI

A INVENTARIJLlll

M.l. Groapă simplă, L = 1,20 m, I = 0,40 m. - 0,40 m. În interior se afla un
schelet de adult, orientat V-E, în poziţie întinsă, eulrat pe spate. Lipsesc amănuntrlr,
mormîntul fiind răvăşit. Fără inrentar.
M.2. Schelet de adult, găsit la 0,40 m, a cărni groapă nu a mai putut fi precizată;
era orientat V-E, culcat pe spate, capul aplecat pe partea stingă, <'U mîinile pe lingă
corp, Fără inventar.
M.3. Groapa simplă, :O = 1,45 m, I = 0,40 m, - 0,40m; a fost tăiat ultrrior de
groapa lui M4. In interior se afla un schelet de adult, orirntat NV-SE, în poziţie întinsă,
culcat pe spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M.4. A apărut imediat spre nord de M3; groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,50 m,
-0,45m. Schelet de adult, culcat pe spatr, în roziţic întinsă, cu brnţrlr pc lîngă corp.
Fără

inventar.

M.5. Groapă simplă, L = 1,55m, I = 0,50 m,-0,50 m; dr-a lungul prrcţilor s-au
găsit urme de kmn de la sicriu. În intrrior, un ~('hPlrt oriPntat NV -SE, euleat pe spate,
capul cu privirea spre sud-est, cu braţele aş<'zatr pr abdomen. Fără 1·t11;entar.
M.6. (PI. IX/1). Groapă simplă a cărui contur nu a mai putut fi SC'sizat. Sehrlet
de adult, orientat NV -SE, poziţie întinsă, eu brnţcl<' aş< za.te I'<' c;bclc.mrn. lrnen.tar:
1) Două brăţări de sticlă din categ. II, înşirate pr mîna stîngă; 2) lnC'l <'Onf((ţionat fi in
răsucirea a două sîrme de argint, cu capetele subţiatr prin batere, care se apropie fără să
se unească.
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M.7. Constă dintr-o groapă simplă, cu dimensiunile neprecizate, avînd în interior
la. -0,55 m, un schelet de adult, orientat NE-SV, culcat pe spate, în poziţie întinsă,
cu braţul dr. de-a lungul corpului, cu cel st. aşezat pe abdomen. Fără inventar.
M.8. Groapă simplă, L = 1,50 m, l = 0,40m, -0,45m. În interior un schelet de
adult, orientat V-E, culcat pe spate, în poziţie întinsă; slaba conservare a oaselor nu a
îngăduit detalii privind poziţia braţelor. Fără inventar.
M.9. Urme slabe din scheletul unui adult, găsit la -0,45 rn; conturul gropii şi dimensiunile ei nu s-au mai putut preciza; a. fost deranjat ulterior de groapa lui M.10. Fără
inventar.
M.10. Groapă simplă L = 1,40 m, l = 0,40 m, - 0,40 m. În interior schelet de adult
orientat V -E, culcat pe sp:\te, cu braţul dr. îndoit şi aşezat cu palma pr oasrle bazinului, iar cel stîng pe lingă corp. Fără inventar.
M.11. Groapă simplă, L = O,GO m. l = 0,35m, - 0,45 m; mormînt de copil orientat
V-E. Din schelet s-au mai păstrat craniul fragmentar şi p:.i.rte din coloana vertebralii..
Fărâ inventar.
M.12. Groapă simplă, orientată V-E, L = 1,20m, I = 0,40m, -0,40m. Nu s-au
găsit decît vagi urme din scheletul unui adolescent. Fărâ inventar.
M.13. Mormînt de adult, orientat V-E, L = 1,50,m I = 0,45m,-040 m. Datorită
stării proaste ele conscn·are a schrletului, lipsesc amănuntrlc. Fără inventar.
M.14. Mormînt de adult, orientat V -E, răvăşit ulterior de groapa lui M.13. Din
schelet nu s-au mai păstrat decît oasele mari ale picioarrlor. Conturul şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Fără 1"nventar.
M.15. Groapă simplă, lungă de 1,70m, lată de 0,50m şi adîncă de 0,45 m. În interior, un schelet de adult orientat V -E, în poziţie întinsă, capul uşor aplecat spre dreapta,
braţul dr. îndoit peste ultimile vertebre lombare, iar st. peste oasele bazinului. Fără inventar.
M. lG. Groaprt simplă, L = J ,60m, I = 0,46m. - 050m. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, culcat pe spate în poziţie întinsă, cu braţele de-a lungul corpului şi cu
craniul puţin drplasat spre stînga. Fifră inventar.
M.17. Groapă simplă, L = l,50m, 1=0,45 m,-0,45 rn. Schrlct de adult orientat
V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, capul aplecat spre dreapta, cu braţele îndoite
din coate şi aşezate cu palmele pe umerii respectivi; oasele mici nu s-au mai păstrat.
Fără inventar.
M.18. Mormînt în gro:.J.pă simplă, L = 1,50m, I = 0,40m, -0,50m. În interior resturi din sc·hrlctul unui adult, orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă; slaba
conservare a O<l~clor n-a îng\duit detalii privind poziţia braţelor. Fără inventar.
M.19. Groapă simplă, L = 1,GOm, I = 0,45m,- 0,40 rn. Schelet de adult, orientat
V-E, în poziţie întinsă, culcat pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M.20. (PI. IX/2). Schelet de adult, găsit la -0,40 cm, a cărui groapă nu a mai
putut fi precizată, era orientat V -E, culcat pe spate, cu braţele uşor îndoite din coate
şi aşezate pc o t> ~Ic b izirrnlui. Inventar: 1) Brăţară de sticlă din categ.I, găsită pc mîna
stingi; 2) h ~1 din ~tic! l, g\;;it pc o:i.sele buinului unde fuseseră oasele palmei drepte
M.21. Găsit la -0,45 m; restul din scheletul unui adult, din care s-au mai păstrat
doar oasele m·iri ale picioarelor; nu s-a rn<li putut urmă.ri conturul şi nici dimensiunile
gropii. Fririi inventar.
M.22. Gro·\pt sim1l:'t, L = 1,40 m, l = 0,40m,-0,45m. În interior schelet de adult,
orientat V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pc abdomen. Fără
inventar.
M.2:3. G\iit la -0,50m. În interior, resturi din scheletul unui adult, orientat V-E;
s-au m ti p \>trat do.u o.Beie m ui ale picioarelor, celelalte fiind complet descompuse.
Fără inventar.
M.24. S-a glsit în porţiunea vestică a secţiunii VIIIB, constînd dintr-o groapă
simplă, cu dim:msiunile neprecizate, a.vînd în interior la -0,55 m, resturi de oase din
scheletul unui adult, orientat V -E. Fără inventar.
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M.25. Groapă simplă, L = 1,70m, 1 = 0,66 m, -0,46111. În interior, un sehrlct de
adult, orientat V -E! cul~.t pc spate în poziţ.ic întinsă, capul aplrcat pr partra stingă„
braţele pe oasele bazmulm. lnrentar: 1) O prrcclw dr crrcei din bronz, drcoraţi în trhnica filigra.nul.ui (PI. Y/4a-b); 2) Inrl confecţionat prin răsucirea a două sîrmc de argint,
capetele subţiate, prm batrrP, sr apropie fără. să se unrască (PI. IV/1).
M.26. Groapft simplă, L = 0,80 m, I = 0.26 m, - 0,40 m. În intrrior un schelet
de copil orientat Y -E, în afara oaselor coloanPi nrtrbralr, crlelaltr nn se mai păstrrază.
Fără

inventar.

M.27. (PI. IX/3). Groapft simplă, L = 1.60 m, I = 0,40, - 0,46 m. Selwlct de
adult orientat V -E, culcat pc spatr, cu eapul aplrcat pP partea stingă, braţele fiind
aşezate pe oasrlc bazinului. Inventar: 1) Trei brăţări de sticlă înşirate pc mina st.; două
din categ.I, cealaltă din categ II, 2) Mărgele de sticlri dr difrrite formr şi dimrnsiuni.
M. 28. Mormînt dr adult găsit la -0,50 m, a cărui groapft nu a mai putut fi prrcizată, fiind suprapus dr M. 27. Din schrlrtul orirntat V-E, s-au mai păstrat doar oasele
mari ale picioarelor şi fragmente din coloana nrtrbrală. Fără inrentar.
M. 29. Mormînt constînd dintr-o groapă simplă. L=l,50 m, I =0,40 m, -0,50 m.
Schelet de adult orientat V -E, culcat pP spat<', în poziţir întinsă, cu braţelr a~ezatr pe
oasele bazinului. Fără inventar.
M. 30. Groapă simplă, L = 1,65 m, 1 = 0.45 m, -0,50 rn. În intPrior selwll't de
adult orientat V - E, culcat pc spate în poziţir întinsă: lipsesc amămrntrlr, star<'a dr
consrrrnrr a oaselor fii11d precarrt. Fără inventar.
M. 31. (PI. X/1) l\formînt în groapă simplă, L = l,GO m, I= 0,40 m, -0,46 m.
Schelet de adult orientat V -E, în poziţie întim:i'i, cu braţrlc pr oasl'lc bazinului. Inventar:
1) Mărgele de sticlă bitronconicc; 2) Mărgele de sticlă c11 „ochişori".
M. 32. Groapă simplă, L = 1,40 m, 1 = 0,54 m, -0,40 m. În interior, un schrlct
de adolrscrnt orientat V -E, în poziţie întinsă, cukat pc spate, capul aplecat pc partea
stingă, cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără, inventar.
M. 33. Groapă simplă, L = l ,35, I = 0,40 m, -0,40 m. Schrlet de adolescent
orienta+ V -E, culcat pc spate în poziţie întinsă,; slaba consrrvarc a oasrlor n-a îngăduit
detalii privind poziţia braţelor. Pără inventar.
M. 34. Schelet de adult, lung de 1,50 m, găsit la -0,45 m; forma şi dimPnsiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Era orirntat V -E, în poziţir întinsă, cu braţele aşrzate
pe abdomen. Fără inventar.
M. 35. Groapă simplă, L = 1,50, 1 = 0,46, -0,50. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, în poziţie întinsă, culcat pe spate, capul aplecat pc partea stingă, braţele
aşezate pc oasele bazinului Fără inventar.
M. 36. Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m, -0,50 m. Schelet de adult, orientat
NV -SE, în poziţie întinsă, cn braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 37. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45, -0,40 m. Scheletul, orientat NV -SE, culcat pe spate, în poziţie întinsă, capul aplecat pe partea dreaptă,
braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 38. Mormînt descoperit la -0,45 m, răvăşit de arătură, forma şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut preciza. Din schelet nu s-au mai găsit tlecît urme din oasele mari
de la picioare. Este orientat V -E. Fără inventar.
M. 39. A apărut imediat spre est de M. 38; groapă simplă, L = 1,70 m, 1=0,55,
-0,45 m, Schrlet de adult, orientat NV -SE, culcat pc spate, în poziţie întinsă, capul
aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pe lingă corp. Fără inventar.
M. 40. Groapă simplă, L = 1,80, 1 = O,GO, -0,45 m. În interior, schelet de adult,
orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără

inventar.
M. 41. (PI. X/2)

Groapă

simplă,

L = 1,60, I = 0,40, -0,40 m; de-a lungul

pereţilor s-au găsit urmr de lemn şi cuie de fiPr de la sicriu. În interior, schelet de adult

orientat V -E, culcat pc spat.P, în poziţie întinsă, cu mîinilc pe oaselr bazinului. Inventar.·
brăţări dP sticlă, categoria a III-a, înşiratr pe mîna stingă; două sînt din sticlă
dP culoare verde, două din sticlă d<' culoare maron şi una din sticlă df' rulm:H neagră.

1. cinci
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2. Inel simplu din sîrmă de bronz, de formă aproape circulară; a fost găsit în zona arcadei
zigomatice stîngi (PI. X/2).
M. 42. (PI. V/5; IX/4) Găsit. imediat spre vest de M. 41, groapă simplă, L = 0,90
m, I = 0,30 m, -0,40 m. Schelet de copil, orientat V.E., culcat pe spate, cu braţele pe
oasPle bazinului. Inventar: 1. Brăţară de argint, simplă, cu capete apropiate, avînd extremităţile uşor subţiate; a fost găsită pe mina dreaptă.
M. 43. Groapă simplă, L = 1,55 m, I = 0,45 m, -40 m. În interior s-au găsit
resturile unui schelet de adult, din care s-au mai păstrat oasele mari ale picioarelor, cele
două humerus şi craniul. Avea orientarea N -S, culcat pe spate, în poziţie, întinsă.
Fără

inventar.

M. 44. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,40 m. Schelet de adult, bine
conservat, orientat V -E, în poziţie întinsă, culcat pe spate, cu braţele pe oasele bazinului.
Inrentar: 1. Inel de bronz cu chaton de argint, găsit în zona bazinului, unde fuseseră
mîinilC' (PI. V/2); 2. Mărgele bitronconice din sticlă verde-translucidă; s-au găsit în jurul
gîtului; 3. Două inele simple din sîrmă de bronz, de formă aproape circulară, g!Lsite în
zona arcadC'lor zigomatice.
M. 45. Mormînt de copil, lung de 0,80 m, găsit la -0, 75 rn; forma şi dimensiunile
gropii nu s-au mai putut stabili. În interior, scheletul era orientat E-V, culcat pe spate,
cu mîinile pe oasele bazinului. Inventar: 1. Două monede bizantine de bronz. Foii. an.,
cl.C, emisiuni din anii 1034-1042, în timpul împăratului Mihail IV Paflagonianul; s-au
găsit pc oasele bazinului, sub palma mîinii drepte (PI. XVI/lOa-b, 9 a-b).
M. 46. Groapă simplă, L = 1,65 m, 1 = 0,45 m, -0,40 m. În interior, schelet de
adult orientat SV -NE, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţul drept pe abdomen,
st. îndoit din cot şi adus cu palma pe piept. Fără inventar.
M. 47. Groapă simplă; L = 1,50 m, 1 = 0,40 m, -0,45 m; Schelet de adult orientat
V -E, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 48. Din el nu s-a mai păstrat decît coloana vertebrală, restul fiind distrus de
groapa lui M. 49; era orientat V -E. Fără inventar.
M. 49. Groapă simplă; L = 1, 70 m, I = 0,50 m, -0,58 m. În interior, schelet de
adult, orientat NV -SE, culcat pe spate în poziţie întinsă, capul aplecat pe partea dreaptă,
cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 50. Găsit imediat la nord de M. 40; Groapă simplă a cărei formă şi dimensiuni
nu s-au mai putut preciza. Din schelet s-au păstrat resturi din craniu şi din oasele mari
ale picioarelor. Era orientat V -E. Fără inventar.
M. 51. Groapă simplă, L = 1,46 m, I = 0,40 m, -0,50 m. Schelet orientat SV-NE
în poziţie întinsă, culcat pe spate, cu braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 52. Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m, -0,55 m. Schelet de adult, orientat
V-E, cu braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 53. Groapă simplă L = 1,80 m, I = 0,55 m, -0,55 m. În interior ,schelet de
adult, orientat SV -NE; capul aplecat pe partea stingă, braţele aşezate pe abdomen.
Fără

inventar.
M. 54. Mormînt de adult în

groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m la vest şi 0,40 m
la est. În interior s-au păstrat vagi urme din schelet. Era orientat NV -SE. Fără inventar.
M. 55. Groapă simplă L - 1,55 m, 1 = 0,50 m, -0,55 m. Schelet de adult, orientat
SV -NE; capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţul drept pe abdomen, stîngul îndoit
din cot şi adus cu palma pe umărul respectiv. Fără inventar.
M. 56. Găsit imediat la vest de M. 55. Mormînt de adult în groapă simplă. a cărei
formă şi dimensiuni nu au mai putut fi precizate. Scheletul, culcat pe spate, cu braţele
pe abdomen, era orientat SV -NE. Inventar: Brăţară de sticlă din catrgoria a IV-a,
găsită pe mina stingă (PI. VI/3; VII/10; IX/5).
M. 57. Groapă simplă, L = 1,76 m, I = 0,50 m, -0,55 m. În interior schelet de
adult, orientat SV -NE, culcat pe spate, braţul drept pe abdomen, stîngul îndoit din cot
şi adus cu palma pe um1rul respectiv. Fără inventar.
M. 58. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,65 m. Schelet de adult, orientat
V -E, capul aplecat pe partea dreaptă, braţele pe abdomen. Inventar: 1. Cruce de bronz,
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avînd pr faţa.prin?ipală, rcprrzrntat în relief plat, figura lui Hristos răstignit (PI. VIII/22);
2. Mo.n:~ă b1zantm~ de bronz, Foii. a.n. ci. B, emisiune din anii 1028-1024, din timpul
domnm 1mprirntuhu Roman III Argluros; s-a găsit pe oasele bazinului, sub palma mîinii
dreptr (PI. XVI/l la-b).
M. 59. Groapă simplă, L = 1,40 m, I = 0,35 m, -0,60 m. Schelet orientat V-E,
cu braţele aşezate pc abdomrn. Fără inventar.
M. 60. Mormînt în groapă simplă, L = 1,4[) m, I = 0,40 m, -0,60 m. În interior
resturi din craniul unui schrlrt orientat V -E, Fără inventar.
M. 61. (PI. XI/1) Groapă simplă, L = l,Ou m, I = 0,30 m, -0,50 m. Schelet
de copil, orientat V-E, culcat pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen. Inventar: 1. Măr
gele de sticlă cu „ochi~ori"; 2. l\lrirgclc bi tronconice din sticlă verde translucidă; 3. Mărgele
cilindrice perforatr longitudinal. avînd suprafaţa crestată pe orizontală şi pe verticalA,
formînd un fel dr „dinţişori"; au fost găsite în jurul gîtului; 4. Cruce de bronz, avînd
braţcll' trrminate cu protuberanţe, prevăzută cu o urechiuşă pentru agăţat, Ia extremitatea
braţului superior. (PI. VIII/23).
M. 62. Mormînt de ndnlt în groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,50 m.
Scheletul în poziţir întinsft. cu braţele aşezate pc abdomen, era orientat V -E. Fărd

inventar.
1\1. u3. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,55 m. În interior schelet orientat SV --NE, culcat pc spatr, cu braţele pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 64 . .Mormînt <le adult în groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,45 m, -0,60 m.
Orientat V -E, în poziţir întinsă, avea braţele putrrnic îndoite din coate şi aduse cu palmele pc umerii respectivi. Fâră inventar.
M. 65. Găsit imediat la S-E de M. 64; mormînt în groapă simplă, conţinind un
schclPt de adult, orientat NV -SE, avînd braţele aşezate pe abdomen. Fără inventar.
M. 66. Groapă simplă, L = 1,45 m, 1 = 0,40 m, -0,55 m. Schelet orientat V-E,
capul aplecat pe partea stingă, braţele aşezate pc abdomen. Fără inventar.
M. 67. Groapă simplă a cărui contur şi dimensiuni nu s-au mai putut stabili. În
interior, schelet de adult, lung de 1,85 m, întins pc spate, cu braţele aşezate pe abdomen.
Fără

inventar.

Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,60 m. Schelet orientat V-E,
cu braţele aşezate pc bazin. Inventar: 1. Monedă bizantină de bronz, Foii. an. ci. B, emisiune din anii 1028-1034, în timpul domniei împăratului Roman III Arghiros; găsită pe
oasele bazinului, sub palma mîinii drepte. (PI. XVI/12 a-b)
M. 69. Urme din scheletul unui copil, din care s-au mai păstrat doar oasele mari
ale picioarelor. Era orientat V -E. Fără inventar.
M. 70. (PI. X/3) Constă dintr-o groapă simplă, cu dimensiunile neprecizate,
avînd în interior, la -0,35 m, un schelet de copil, orientat V -E, cu braţele aşezate pe
abdomen. Inventar: 1. Nouă brăţări de sticlă, găsite şase pc mina stîngă şi trei pe cca
dreaptă. Primele opt aparţin categoriei a IV-a, (PI. VI/11-12) cea de-a noua categoriei I; 2. M1rgcle bitronconicc de chihlimbar, faţetate, găsite în jurul gîtului; 3. Medalion
din bronz, fără forml ovoidală; pc faţa principală este redată în relief plat, Fecioara Maria
cu pruncul.
M. 71. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,50 m. În interior schelet de
adult, orientat V -E, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pe abdomen. Fără inventar
M. 72. Groapă simplă, L = 1,45 m, I = 0.35 m, -0,55 m. În intrrior, schelet orientat NV -SE, culcat pe spate, cu mîinilc pe abdomen. Fără inventar.
M. 73. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,G5 m, I = 0,40 m, -0,40 m.
Schelet orientat SV -NE, culcat pe spate, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele
pe abdomen. Fără inventar.
M. 74. Groapă simplă, a cărei formă şi dimensiuni nu s-au mai putut preciza. În
interior, la -0,50 m, schelet de adult, orientat V -E cu braţele pe abdomrn. Fiiră inventar.
M. 75. Găsit la -0,60 m; resturi din scheletul unui copil ce avea orirntarca V -E.
Inventar: 1. În pămîntul de umplutură s-a găsit o mărgică masivă din sticlă de culoare
albastră în form1. de butoiaş; 2. Pandantiv globular din bronz.

M. 68.
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M. 76. Groapă simplft, L = 1,GO m, I = 0,45 m, -0,60 m. Schelet de adult, orientat
V -E, braţul drept de abdomen, stîngul întins pe lingă corp. Fără inventar.
)f. 17. Groapă simplă. L = 1,7~), I = 0,5[> m, -0,60 m. Srhc·lrt eulra.t pe spate, cu
braţrle aşpz;:.te p<· abdomen. orirntat \' - E. Fărâ irirentar.
M. 78. (PI. XI/3) Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,45 m, 1= 0,40 m,
-0,65 m. Schrlrt rukat pc spatP. în poziţie întinsă, cu bratele pc abdomen. orientat
V -E. Inventar: l. Mărgică bitronconică din chihlimbar; 2. Inel simplu din sîrmă de
bronz, de formă aproximativ eirculară: 3. PandantiY globular din bronz.
M. 79. Schelet ele adult, oril•uta.t V -E. <·u braţclr pc abdomen. Fără inventar.
M. 80. Găsit imediat la nord dP M. 79: mormînt dP adult în groapă simplă. L = 1,60
m, I = 0.40 m. -0,65 m. SchelPtul. orimtat V -E. era culcat pe spate, avînd braţul
drept pl' abdonlPn şi stîngul intins pe lingă corp. lnrerliar: l. Mărgele de chihlimbar
prismaticl'; una ci;te în formă de toporaş ;2. Inel conf rcţionat prin impletirra a două sîrme
de bronz, capetele lăţite şi subţiate. se apropie fără să sr unească.
M. 81. Constă dintr-o groapf1 simplă c·u dimemiunilc prPrizate, aYînd în interior
la -0,70 m, un schck·t de a.duh. ori('ntat V -E. eultat p<' spatP, eu braţ.ele aşrzate pe
abdomen. Fără 1·nrentar.
M. 82. Groapă simplă, L = 0,80 m. 1 = 0,35 m. -0,65 m. În interior urme vagi
din scheletul unui copil. orientat V -E. Fără inventar.
M. 83. Urme slabe din scheletul unui adult aflat la -0,60 m adîncime. Conturul
şi dimensiunii<' gropii nu s-au mai putut preciza. Era orirntat V -E. Fără inventar.
M. 84. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0.40 m, -0,60 m. Schelet în poziţie întinsfi.,
capul aplecat pr partra stingă. braţ.cir a~C"za.tc pe abdomen, orientat V -E. Fără inventar.
M. 85. Groapă simplă, L = 1,85 m, 1 = 0,60 m, -0,55 m. Schelet de adult orientat
V-E, cu braţele pc abdomrn. lni.:erdar: 1. Fragmente din zale de fier puternic corodate 127•
M. 86. (PI. XI/2). Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,40 m,
-0.55 m. Schelrt orientat V -E, cu braţele pe abdomC'n. inventar: 1. Trei brăţări de
sticlă din catrgoria I; s-au găsit inşiratr pc mina stîngă.
M. 87. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,65. -0,50 m. Schelet de adult, culcat
pe spate, cu braţele aşeza.te pc abdoml'n, orientat V-E. Fără inventar.
M. 88. Groapă simplă, L = 0,50 m, I = 0,25, aflat la -0.40 m. În interior resturi
din scheletul unui copil, orientat SV -NE, Fără im·entar.
M. 89. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,50 m.
Schrlet orientat SV-NE, culcat pe spate, braţul drept aşezat pc abdomen, stingul îndoit
din cot şi adus cu palma pc umărul respectiv. Fără inventar.
M. 90. (PI. XV/1) Groapă simplă, L = 0,70 m, I = 0,2f> m, -0,50 m. În interior
resturi din scheletul unui ropil, orirntat V-E, cu braţele aşezate pe abdomen. Inventar:
1. Două brăţări de sticlă din catrgoria II, găsite pe mina stingă.
M. 91. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, -0,40 m. Schelet orientat V-E,
cu braţul drept pr abdomen, stîngul îndoit din cot, cu palma pe piept. Fără inventar.
M. 92. Mormînt de adult, groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,45 m, -0,35 m. Schelet
orientat V-E, în poziţie întinsă, cu braţele aşezate pe oasele bazinului. Fără inventar.
M. 93. Groapă simplă, L = 0,90 m, I = 0,26 m, -0,30 m. În interior resturi din
scheletul unui copil, orientat V-E. Fără inventar.
M. 94. Mormînt de copil, găsit imediat la nord de M. 93; groapă simplă a cărei
formă şi dimensiuni nu s-a mai putut preciza; din schelet s-au păstrat doar urme din
craniu, celelalte oase fiind complet pulverizate. Fără inventar.
M. 95. (PI. XII/1). Groapă simplă, L = 1,70 m, J = 0,45 m, -0,40 m. În interior,
schelet de adult orirntat V -E, rulcat pe spate, cu braţele aşezate pe a.bdomen. Inventar:
1. Brăţară de sticlă, din catrgoria IV, găsită pe mina stingă; 2. Mărgelr poliedrice din
chihlimbar; 3. Mărgele de sticlă, de formă sferică neregulată; 4. Măi gele confrc·ţionate din
cristal de stîncă de formă sferică turtită, cu trei şiruri orizontale a cî1 e 7 faţete; 5. Măi grie
confecţionate din scoici: s-au găsit în jurul gîtului; 6 Inel dr tîmplă ronfrc·ţionat din bi onz,
cu un capăt îndoit pe traiectoria unui arc de cerc; 7. Pandantiv din piatră i omboidal.
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M. 96. (PI. XIl/1). Groapă simplă, L = 1,GO m, l = 0,40 m, -0,40 m. Schelet
de adult orientat V -E, cu braţele pc abdomen. Inventar: 1. Brăţară de sticlă, din categoria IV, găsită pc mina stingă. 2. Mărgrlc de chihlimbar.
M. 97. Mormînt de copil, găsit la -0,30 m, răvăşit de lucrările agricole. Fără inventar.
M. 98. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,40 m, -0,40 m. Schelet orientat V -E,
cn braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 99. Groapă simplă cu dimensiunile neprecizate. În interior, la -0,40 m a fost
gă::;it un schelet lung de 1,60 m, orientat V -E, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 100. Mormint de adult deranjat de lucrările agricole. Fără inventar.
M. 101. Groapâ simplă, L = 1,80 m, 1 = 0,50 m, -0,40 m. În interior schelet
de adult, orirntat V-E, culcat pc spate, cu mîinilc pc oasele bazinului. Fără inventar.
M. 102 (PI. XV/3). Groapă simplă, L = 1,60 m, 1 = 0,45 m. În interior schelet
de adult orientat V -E, culcat pc spate, cu braţele pc abdomen. Inventar: Mărgele de
sticlă, circulare şi tubulare, găsite în jurul gîtnlni. 2. Frag. de brăţară din categ. II decorau.
cu linii oblicr.
M. 103. l\formînt de adult, distrus de lucriirilc agricole, găsit la -0,30 m. Din schelet
s-au păstrat doar urme vagi din craniu. Fiiră inventar.
l\IOUlUl~TE FEUDALE-TllUPURII Gi\SITE ÎN TUMULI DIN EPOCA ROMANĂ

TllUPURIE
La limita de nord-vest a cimitirului feudal-timpuriu se aflau doi tumuli, aparţinînd
necropolri tumnlare romane din prima jumătate a sec. II e.n. Lucrările agricole au afectat
în rn.od direct acrşti tumuli, impunînd întreprinderea săpăturilor de salvare. În cuprinsul
lor, s-au descoperit în afara mormintelor de incineraţie din prima jumătate a sec. II e.n.,
şi o seric ele morminte secundarr, introduse ulterior, în epoca feudală-timpurie.
Tumulul I A. A fost cercetat parţial şi în interiorul lui s-au descoperit şase morminte
din epoca feudală-timpurie.
M. 104. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,55 m, -0, 70 m. În interior un schelet
de adult, orientat V -E, poziţie întinsă, cu braţrlc pe abdomen. Fără inventar.
M. 105. Groapft simplă, L = 1,30 m, 1 = 0,40 m, -0, 70 m. Resturi din scheletul
unui adolescent, clin care s-au mai păstrat fragmr11tC' din craniu şi oasrle mari ale picioarelor.
Fără

inventar.

M. 106. Groapă simplf1 a cărei contur şi dimensiuni nu s-au mai putut stabili. Schelet de adult orientat V -E, c11 braţele pe abdomen, găsit la -0,90 m. Fără inventar.
M. 107. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,45 m, -0,75 m. În interior se afla un
schelet de adult orientat V -E, poziţie întinsă, cu braţul dr. pe lî11gă corp, st. fiind îndoit
din cot şi aşezat cu palma pc oasele bazinului. Fârli inventar.
M. 108. Mormînt dP copil orientat V -E, din care s-au păstrat urme slabe. Fără

inventar.
M. 109. l\Iormînt de a,<lult în groapă ::;im piă, L = 1, 70 m, l = 0,45 m, -0, 70 m.
Scheletul oriC'ntat V -E, awa capul aplecat spn' dreapta, braţul fiind aşezat pe oasele
bazinului. Fâră inrentar.
Tumulul IB. Cel de al doilea ttunul săpat în 1979, se afla la cca. 300 m, spre SV de
limita cimitirului feudal-timpuriu. În cursul săpftturilor au fost dezvelite şi cercetate 63
de morminte din rpoca feudală-timpurir.
M. 110. (PI. XII/3) Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,50 m, -0,70 m. În
interior se afla. un schC'let de adult, orientat V -E, culcat pc spate, în poziţie întinsă, cu
braţele aşezate pc abdomen. Inventar: 1. Trri brăţări din sticlă, înşira.te pc mina stingă;
două aparţin categ. I, cca de a treia catcg. II; 2. Mărgele din sticlă peste care s-a aplicat
un strat subţire de argint, găsit în jurul gîtului; 3. Inrl simplu din sîrmă de bronz, de formă
aproximativ circulară, găsite în zona arcadei zigomatice drepte.
M. 111. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,50 m, -0, 70 nL
Schelet orientat V -E, culcat pc spate în poziţie întinsă, braţul dr. pe bazin, st. pc abdomen. Inventar: 1. Două ouă de lut ars, smălţuite, decorate cu acolade, găsite lîngă co;i p~a
stîngă. (PI. VIII/20-21)
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M. 112. Groapă simplă, L = 1,68 m, l = 0,45 m, -0,70 m. Schelet orientat V -E,
culcat pe spate, capul aplecat pe partea dreaptă, cu braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 113. Groapă simplă, L = 1,50 m, -0. 70 m. În interior s-a găsit un schelet de
adult slab conservat, orientat V -E. Fără inventar„
M. 114. (PI. XII/4) Mormînt de adult găsit la -0, 70 m adincimc; forma şi
dimensiunile gropii nu s-au ma.i putut preciza. Schelet orientat V -E, culcat pe spate cu
braţele pc abdomen. lm:enfar: 1. Donă brăţări din sticlă, catC'g. I, găsite pC' mina stingă;
2. Nasture globular· din bronz.
M. 115. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,40 m, -0,70 m. Schelet orientat SV-NE,
culcat pe spate, cu braţul dr. aşezat pe abdomen, st. fiind dC'pus pe oasele bazinului.
Fără.

inventar.

Fără

ini e1lfar.

M. 116. (PI. XIIT/1) Groapă simplă, L = 1,65 m, I = 0,45 m, -0,70 m. Îu
interior un schelet de adult orirntat V -E, culcat pe spate în poziţie intinsli, cu braţele
pe abdomen. Inventar: 1. Trei brăţări el<· sticlă din categ. I, găsite' înşira.te' P<' mina stingă.
M. 117. Schelet de adult, lung dl' 1.70 m. orientat V-E, mleat p<' spate, cu braţul
dr. pc abdomen, iar st. pe bazin. Fără 1"nvenlar.
M. 118. (PI. XIIl/2) Mormint dC' copil în groapă simplă, schdetul oril'ntat
V-E, avea braţele puse pc a.bdomrn. Jnrenlar: 1. Brăţară de sticlă din catrg. I, găsită
pe mîna stingă.
:M. 119. Groapi1 simplă, L = 1.iO m, I = 0,40 m, -0,70 m. În interior schC'll't de
adult orientat V -E, euleat pc spatC', cu braţelr pc abdomC'n. Fără fr1rl'fltar.
M. 120. Schl'lrt dP adolC'sccnt găsit la -70 m, adincimC', oriC'ntat V-E. cukat pP
spate î11 poziţiP întin:->ă, eu braţele p<· abdomen. Fără i11ret1lar.
M. 121. (iroapă simplă <1 dtrei formă şi dimC'nsiunC' nu au mai putut fi precizate.
Din sdwlt·tul oriPnta.t NV - SE. nu i:;-a.u mai păi-trat derît oa.sC'IP mari a.IC' picioarrlor.
1

M. 122. (PI. XIII/3) Groapă simplă. L = 1.40 m. I = 0,35 m. -0,70 m. Sc·hcll't
orientat NY - SE, în poziţie întinsrt ,cu braţrle p<' bazin. lm:cnfar: 1. TrC'i brăţări dl' sticlă
din catrg. I, găsitl' p<' mina. du·aptă.
:M. 123. Groapă simplă, L = 1.80 m. I = 0,50 m, -0,70 m. Sehdrt dr adult culcat
pe spatl' în poziţir întinsă. oril'ntat :NV -SE. eapul apkcat spre stînga, bra.ţl'le pC' bazin.
Flirâ 1·nvento r.
M. 124. <;ăsit în taluzul lăsat p<'ntru profil, schrlrt oriPntat V-E, în poziţie· întinsă,
c·u braţele' JlP abdomen. Făr1I inrenfar.
M. 125 (P .• XIII/4). 1\lormînt dl' adult în groapă simplă, a c:ărei formă şi dimensiuni nu au mai putut fi pr<'eizatl'. SchPh·t orirntat NV -SE, din <"arr s-au mai păstrat
cloa.r oasrlr mari ale picioau·lor şi eell' all' braţului drrpt. lnrmtar: 1) Două brăţări dL•
sticlă din catrg. I; 2) :'.\fărgrll' ci<' sticlă circulare', el<' c-ulare alb-gălbuie'.
M. 12G. Găsit la -0, 75 m adîncinw; resturi din sehelC'tul unui adult din care s-au
păstrat doar oasrlr mari <tlP picioar<'lor. Era oril'ntat l'V -SE. Nu !'-a mai putut urmări
eonturnl şi nici dimrnsiunilP gropii. F('ir<11"menfar.
l'lf. 12i. Groapă simplă, L = 1,45 m, I = O...JO m, -Oi5 m. În intl'rior schelet
orientat NV -SE, culcat p<' spatP în poziţie intin~ii. c·u braţPIP pe abdomrn. Inventar:
1) Mărgele de stielă cu „ochişori"; 2) Mărgele' bitronl'onicC' din sticlă; 3) Inel simplu din
sîrmă cil' bronz. ele formă aproximativ circulară, găsit în zona arcadei zigomatice stingi.
M. 128. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0.40 m. -0,75 m. Schelet orientat
SV -NE, culcat pl' spatr în poziţil' întinsă, capul aplPea.t pc partea stingă, cu braţele pc
bazin. F<iră 1"nventar.
M. 129. Groapă simplă, L = 1, 70 m, I = 0.45 m, -0, 75 111. În intrrior 1mheletul
unui adult orientat SV -NE, capul aplecat pc partl'a clrraptă, braţf'IP pc abdomen. lnve11tar: 1) Ou de lut a.rs, smălţuit, decorat cu acolade, găsit lingă coapsa stingă (PI. XVIII/19);
2) Jnp) din bronz, cu chaton ovoidal de argint, avînd în i11tnior o piatră ele• culoare albastră.
M. 130. Resturi din schrletul unui adult găsitr la -0,75 m aclîncime. Conturul şi
dimensiunile gropii n-au mai putut fi precizatl'. Fără invenfar.
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M. 131. Groapil.. simplă, L = l.73 m. 1 = 0.45 m, -0.75 m. În interior sdwld de
adult oriPntat V -E, cu brnţclr p<' abdom1n. Făr<i 1·11re11tnr.
M.. 132. Groapă simplă, L =c J,G8 m. I ='"'O.~:) m. - 0.7[> 111. În i111Prior ~-a gr1~it un sehrlet
onentat SV - NE, cu braţrlr pc abdornP11. Fără inventor.
M. 133. Groapă simplă, L = 1,67 m, I = 0,46 m, -0, 75 m. Schelet de adult orientat
SV-NE, culcat pe spate în pozi-ţir înti1rnă, cu b1 aţ.ul drept pc abdornrn, st. fiind pus
pe bazin. Fără inventar.
M. 134. Mormînt de adult în groaprt simplă, lungă de 1, 70 m, Iată de 0,45 m, găsit
la -0,80 rn. Scheletul, în poziţie întinsă, culcat pc spatr, cu braţul dr. pc abdomen şi
st. pe bazin, era orientat V -E. Fără 1"nrentar.
M. 135 (PI. XI/6). Schelet de adolescent, găsit la -0,80 m, a cărui groapă 1111
a. mai putut fi prrcizată, era orimtat V -E, cukat pc> spate, în poziţie întinsă, cu braţelP
aşezate pe oasele bazinului. Inventar: 1) Ou de lut ars smălţuit, decorat cu acolade,
g~sit lingă coapsa stingă (PI. VIII/l 8); 2) Inel din bronz, de formă a.proxima.tiv circulară
conf eeţionat prin împletirea a două sîrrne de bronz.
M. 136. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,50 m, -0,80 rn. În intrrior, schrlt•t
de adult orientat V-E, în poziţir întinsă, culcat pr spatr, cu braţclr pe abdomen. Fără

inventar.
M. 137. Groapă simplă. L = 1,60 rn, I = 0.50 m, -0,80 m. Schrlc>t oric>ntat NY SE, în poziţie întinsă, cu braţele pe abdomen. Fării. irn:eritar.
M. 138. Groapă simplă, L = 1,70 m, 1 = 0,45 m. -0,80 m. În i11tnior rpi;turi
din schc>letul unui adult, din ean• s-au mai păstrat doar oas1·Ie mari ale picioan·lor.
Avra orientarea NV -SE. Fără 1·nvmtar.
M. 139. Mormînt de adult în groapă simpH'i, L = 1, 70 m, I = 0,50 m, -0,80 m.
În intrrior, scheletul unui adult. orirntat V -E, 1·ulcat pc spatr, în poziţie întinsă, 1'11
braţele îndoite din eoatr şi aduse cu palmele pr unwrii respectivi. Fără inventar.
M. 140. Groapă simplă, L = l ,5 m, I = 0,45 m, -0,80 m. În intnior rrsturi di11
scheletul unui adult, orientat V -E, din care s-a păstrat doa.r partr din jumătatra 1mperio11ră
a corpului şi oasele mari ale picioarelor. Fără 1·m:entar.
M. 141. Groapă simplă, L = 1,40 m, 1 = 1,40 m, -0,80 m, eonţinîntl un f'tlielPt
orientat V -E, în poziţ.ie întinsă, culcat pt• spate, cu braţele îndoite din roate şi aduse cu
palmele pe pirpt, Inventar: 1) Trei brăţări dr sticlă din catrg. I, găsite pe mina stîngă.
(PI. XIV/1); 2) Lama unui euţit de firr, găsită lîngă coapsa stingă (PI. XIV/1)
M. 142. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,50 m, -0,80 m. Schelet de adult,
orientat V -E, în poziţie întinsă, cu braţele pc piept. Inventar: 1) Două brăţări de sticlă
din categ. I, găsite pe mina stingă (PI. XIV/2)
M. 143. Mormînt de adult în groapă simplă, L = 1,60 m, I c::= 0,40 m, -0,70 m.
Schelet orientat V-E, în poziţie întinsă, euleat pe spate, du braţul dr. pe bazin, st. pe
abdomen. Fără inventar.
M. 144. Schelet de copil, găsit la. -0,80 m, în groapă simplă, eu conturul şi dimensiunile neprecizate. Era orientat V -E, culcat pe spate, în poziţie întinsă, cu braţrle pc
abdomen, oasele fiind foarte slab consrrvate. Inventar: 1) Brăţară de ~ticlă din catrg. I,
găsită pc mina stingă (PI. XIV/3).
M. 145. Groapă simplă, L = 1,70 m, I = 0,45 m, -0,90 m. În interior, schelt•t
de adult orientat V -E în poziţie întinsă, culcat pe spate cu braţul stîng pe abdomen,
drrptul fiind îndoit din cot şi adus cu palma pc umărul respectiv. Fără. inventar.
-...~ M. 146. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,40 m, - 0,80 m. Schelet orientat V - E
cu braţele pc lingă corp. Fără inventar.
M.147. Schelet de adult găsit la 0,90 m în groapă simplă, L = 1,80 m, 1=0,50 m.
Era orientat V -E, culcat pe spate în poziţie întinsă, capul aplc1·at pc partea dreaptă,
braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 148. Groapă simplă, L = 1,74 m, l = 0,50 m, -0,80 m. Schelet de adult
orientat V -E cu braţele pc pirpt. I nvenfnr: 1) Ou de lut ars, smălţuit, găsit în zona coapsei stingi (PI. VIII/17).
1 ...,,

')~

M. 149. Groapă simplă, L = 1,20 m, l = 0,35m, -0,90 m. ln interior resturi dintr-un schelet orientat V -E; slaba conservare a oaselor n-a îngăduit detalii privind poziţia
mîinilor. Fără inventar.
M. 150. Groapă simplă, L = 1,60 m, l = 0,40 m, -0,80 m. Schelet orientat V - E,
culcat pe spate, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 151. (PI. XV/1) Mormînt de adolescent găsit in groapă simplă, L = 1,30 m,
l = 0,35 m, -0,80 m. Schelet orientat E - V, în poziţie întinsă, cu braţele pc abdomen.
Inventar: 1) Patru brăţări de sticlă din categoria I, găsite pe mina stingă; 2) Inel confecţi
onat prin răsucirea a două sîrme de bronz, capetele subţiate prin batere se apropie fără
să se unească; 3) Mărgele bitronconicc din sticlă verde-translucidă, găsite în jurul gîtului.
4) Inel simplu de bronz de formă circulară.
M. 152. Groapă simplă, L = 1,50 m, I = 0,45 m, - 0,80 m. Schelet orientat Y - E,
în poziţie întinsit, culcat pe spatr, cu braţele pe lingă corp. Fără inventar.
M. 153. (PI. XV/4). Groapă simplă, L = 1,80 m, l = 0,50 m, - 0,80 m. ln
intrrior, schelet clC' adult orientat V-E, capul aplecat pe partra stingă, braţul dr. pc abdomen, st. îndoit din cot ~i adus cu palma pc piept. Inventar: 1) Mărgele de chihlimbar,
găsite în jurul gîtului; 2) Inel simplu din bronz de formă circulară, găsit în dreptul arcadei zigomatiec stingi.
M. 154. Groapă simplă, L = 1,fiO m. I = 0,40 m, -0,90 m. Srhclet oriC'ntat V - E
ru braţele pr piept. Fără inventar.
M. 155. Groapă simplă, L = 1,65 m, I = 0,40 m, - 0,90 m. Schelet orientat V - E
cu braţele pc abdomen. Fără inventar.
M. 156. Mormînt de adult în groapă Himplă, L = 1,75 m, l = 0,45 m, -0,90 m.
Schelet orirntat V -E, capul aplecat pe partea stingă, cu braţrle pe abdomen. Inventar:
Mărgele de sticlă, alb-opacă şi violacec, de formă cilindrică şi bitronconică, găsite în
jurul gîtului.
M. 157. Mormînt în groapă simplă. Din el nu s-a mai păstrat decît craniul. Inventar:
1) ln pămîntul de umplutură al gropii a fost găsită o verighetă din bronz (PI. IV/6).
M. 158. Srhelrt dr copil gitsit în groapă simplă cu conturul şi dimensiunile neprecizate. Era orirntat Y -E, culcat pe spatr în poziţir întinsă, cu braţele pr abdomrn.
Fără inventar.
l\I. 159. Groapă simplă, L = 1,60 m, I = 0,50 m, -0,65 111. în interior un i;chelct
oril·ntat V -E, culcat pr spate în poziţie întinsă, cu braţele pc abdomen. Inventar: 1) Inel
din argint cn chato11 adnd în intrrior o sticlă de culoare albastrit. (PI. V /2); 2) Inel
simplu din bronz dr formă aproxirnati\· circulară aflat în zona arcadei zigomatice drepte,
l\I. IGO. (PI. XIV/4) Schelet de copil în groapă simplă, L = 1 m, I = 0,30 m.
-0,75 m, orientat V -E, avea braţele ucpuse pc abdomen. Inventar: 1) 3 brăţări de
sticlit din categoria I, găsitr, primrlc două pc mină stingă, cca dr-a trc·ia pc mina dreaptă.
M. 1Gl. (iroapft simplă, L = 1,80 m, I = 0,55 m, - 0,fi5 m. Schelet de adult
oril'ntat NV -SE, rnkat pe spate în poziţir întinsă, cu braţrlr drpuse pe oasele bazinului,
Fiirii inventar.
1\1. 162. Groapft simplă, L =-- 1,G5 m, I = 0,45 m, - 0,65 m. Schelet orientat V - E,
în poziţie· întinsă. cu braţele pr abclomrn. Inventar: 1) Inel simplu de bronz de formă
aproximatiY cireulară, găsit în drept ni arcadei zigomatice dn•pte; 2) Mărgea masivă din
stielă, în formă de butoiaş, ornamentată eu acolade de euloan• albă pr fond maron.
1\1. 1G3. Groapă simplă, L = 1.90 m, I = O,GO m, -0,()5 m. Schelet de· adult
orientat V -E, eu braţele pc piept. Fâră inventar.
1\1. 164. Schelet ele copil, orientat V -E, din ca.re s-au mai păstrat doar oasele mari
alr picioarelor şi craniul. Fără inventar.
M. 165. Schelet ele adult, lung de l,G5 m, orientat V - E, cu braţrlc pe abdomen.
Fă.ră inventar.
M. 166. (PI. XI/5) Mormînt de adult în groapă i;implă, L = 1, 70 m, I = 0,50 m,
-0, 70 ro. Scheletul orientat V - E, avea braţele puse pc abdomen, Inventar: 1) Inel
din bronz, confecţionat prin împletirea a două sîrmc, cu capetele subţiate prin batere,
128

care se apropie fără să se unească; 2) Inel simplu din bronz, de formă aproxima.tiv circulară, găsit în zona. arcadei zigomatice stîngi.
M. 167. Constă din cîteva resturi aparţinînd unui schelet de copil, grisit la 0,75 m.
adîncime. Fără inventar.
M. 168. Urme slabe din scheletul unui adult găsit la. -0,85 m, Conturul şi dimensiunile gropii nu s-au mai putut preciza. Inventar: 1) Trei inele simple din bronz de formă
aproximativ circulară găsite în drptul arcadelor zigomatice.
M. 169. Groapă simplă, L = 1,80 m, I = 0,45 m, - 0,80 m. Schelet de adult
orientat V-E, cu braţele pe abdomen. Fără inventar.
M. 170. (PI. XVI/1-8). Groapă simplă, L = 1, 70 m, I = 0,50 m, - 0,80 m. Schelet
orientat V -E, cu braţele pe abdomen. Inventar: 1) Sase garnituri din bronz pentru
îmbrăcăminte, găsite în zona toracică; 2) Cataramă mică in bronz, de formă ovală,
îngroşată în secţiune; 3) Lamă de cuţit din bronz găsită în regiunea coastelor stîngi;
4) Inel-verigă din bronz, găsit în zona toracică (PI. IV /9).
M. 171. Din scheletul orientat V -E s-au păstrat doar oasele mari ale picioarelor.
Fără

inventar.

M. 172. Groapă simplă, L = 0,80 m, I = 0,30 m, -0,85 m. În interior s-au mai
găsit doar resturi din craniul unui copil, indicînd orientarea V -E a schelrtului. Fără

inventar (vezi

ilustraţia

p. 519).

CATALOG SELECTIV
OBIECTE DE PODOABĂ

Brăţară. confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare albastru deschis,
cu capetele sudate suprapuse. Stare de
conservare bună.
PI. XIV/2

I. BRĂTĂRI DE STICLĂ
1. Brătdră
M.„D.D."TL, inv. nr. 15852, sec. XI.
Descoprită în mormîntul nr. 20. Atelier
(proba.bi!) local. Sticlă. Diametrul interior:
5,2 cm; diametrul exterior: 6,4 cm;
grosimea barei: 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare albastră, cu capetele sudate, suprapuse, Stare de conservare bună.
PI. IX/2
2. Brătară
M.D.D:TL.,

inv.

nr.

15824, sec.

4. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15828, sec. XI, Descoperită în mormîntul nr. 114. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior:
5 cm; diametrul exterior: 6,6 cm; grosimea barei: 0,8 cm.
Brăţară confrcţionată din bară circulară
în secţiune de culoare albastră-deschis,
cu capetele sudate suprapuse. Stare de
consrrvarc bună.
PI. XII/4

XI.

Descoperită în mormîntul nr. 142. Atelier (probabil) local. Sticlă. Diametrul

5.

Brăţară

MDD TL.

interior: 5,4 cm; diametrul exterior:
6,8 cm ; grosimea barei, O, 7 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare neagră, cu capetele
sudate, suprapuse. Stare de conservare

inv. nr. 15832, sec. XI.
în mormîntul nr. 144. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
4 cm; diametrul exterior 5,2 cm; grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare neagră, cu capetele
sudate suprapuse. Stare de conservare
Descoperită

bună.

PI. XlV/2
3. Brătară
MDD TL, inv. nr. 15823, sec. XI. Descoperită în morrnîntul nr. 142. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diamentrul interior: 5,8 cm; diametrul exterior: 7,4 cm ;
grosimea barei: 0,8 cm.

bună.

PI. XIV/3
6. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15818, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 90.
Atelier
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Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune de culoare maron ; răsuciU.
des regulat fără creste la exterior. Capetele sudate nesuprapuse. Stare de conservare relativ bună.

(probabil) local. Diametrul interior:
3,8 cm; diametrul exterior 4,6 cm; grosimea barei 0,4 cm.
Brăţară confecţionată din bară lată, ovală
în secţiune, de culoare verde, cu capetele
sudate, suprapuse. Stare de conservare

PI. X/2

bună.

11. Brătară.
MDD TL. inv. nr. 15856, sec. XII.
Descoperită în mormîntul nr. 70. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
7,1 cm; diametrul exterior 8,2 cm; grosuimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare' albastră verzui,
cu adincituri la exterior. realizate cu ajutorul unui instrument cu căpltul bont.
CapetC'le sudatC' nesuprapuse'. Stare de
conservare bună.
PI. VI/11.: VII/2; X/3

PI. XV/2
7. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 15825, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 110. Atelier
(probabil) local. Diametrul interior 4,3
cm; diametrul exterior 6,1 cm; grosimea
barei 0,4 cm.
Brăţară confecţionatfi. din bară lată, ovală
în secţiune, de culoare albastră-închis cu
capetele sudate suprapuse. Stare de
conservare bună.

PI. XII/3

12. Brăfară
MDD TL. im-. nr. 15857, sec. XII.
Descoperită în mormintul nr. 70. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Dia.metrul interior
6, 7 cm ; diametrul exterior 7,8 cm ; grosimea barri 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, de culoare verde, cu adîncituri
la exterior realizate cu ajutorul unui
instrument cu capătul bont. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare de conservare

8. Brăţară
MDD TI. im·. nr. 15848, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27, Atelier (probabil)
local. Diametrul interior 4,2 cm; diametrul exterior 4,9 cm; grosimea barei
0,4 cm.
Brăţară confecţionată din bară lată,
ovală în secţiune, de culoare albastrii,
cu capetele sudate, suprapuse. Stare de
conservare bună.

PI. IX/3
9.

bună.

PI. Vl/12: VIJ/3; X/3

Brătară

TL.

inv. nr. 16253, sec. XI. Desconr. 41. Atelier sudinterior aprox. 5,8
cm; dia.metrul exterior aprox. 6, 7 cm;
grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circulară
în secţiune, răsucită des, regulat, fără
creste la exterior. lnainte de răsucire
bara a fost încrustată cu vopsea verde
deschis, obţinîndu-se dungi paralele la
intervale inegale. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare de conservare relativ bună
MDD

13. Brălară
MDD TL. im-. nr. 15858, sec. XII,
drscoprrită în mormîntul nr. 70. Atelier
probabil local. Stielă. Diamrtrul interior
7 cm; diametrul exterior 9 cm; grosimea
barei 0,6 cm. Brăţară confecţionată din
bară circulară în secţiune de culoare maron, cu adîncuturi la exterior realizate cu
ajutorul unui instrument cu capătul
bont. Capetele sudate, nesuprapuse. Stare
de conservare bună.
PI. VIII/4; X/3

perită în mormîntul
dunărean. Diametrul

(fragmentară).

PI. VI/7; X/2

14. Brătară
MDD TL. inv. nr. 15855. Sec. XII.
Descoperită în mormîntul nr. 56. Atelier
(probabil) local. Sticlă. Diametrul interior
5,2 cm; diametrul exterior 6,4 cm; grosimea barei 0,6 cm.
Brăţară confecţionată din bară circularii.
în secţiune de culoare albastră închis,

10. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 16254, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 41. Atelier suddunărean. Sticlă. Diametrul interior 6 cm;
diametrul exterior 7,2 cm; grosimea barei
0,6 cm.
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cu creste la exterior, realizate cu ajutorul
unui cleşte cu capetele în formă de lopă
ţele. Capetele sudate nesuprapuse. Stare
de conservare bună.
PI. VIl/1 ; IX/5

lier sud-dunW-ean. Sticlă. Dimensiuni:
0,52/0, 76; 0,39/0, 73 cm.
Mărgele lucrate din sticlă de culoare
cafenie, cu cite „trei ochişori" de culoare
galbenă. Stare de conservare bună.
PI. VIII/14

15. Brăţară
MDD TL. inv. nr. 15862, sec. XII. Descoperită în mormîntul nr. 96. SticHL Atelier
(probabil) local. Diametul interior
7,6 cm; diametrul exterior 8,8 cm; grosimea barei 0,6 cm. Brăţa.rli. confecţionată
din bare circulare în secţiune de culoare
alb-verzui cu creste la exterior realiza.te
cu ajutorul unui cleşte cu capetele în
formlt de lopăţele. Capetele sudate nesuprapuse. Stare de consPrva.re bună.
PI. VIl/8 ; XII/1 ;

20. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15913-15915 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,65/0,88; 0,45/0,89 cm.
Mărgele din sticlă albastră avînd form&
de butoiaş turtit, orificiul fiind marc în
raport cu diametrul. Ornamenta.te cu
linii ondula.te cc se întretaie, de culoare
roşie. Sta.rr de conservare bună..
21. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 16040 sec. XI. Descoperită în mormîntul
nr. 27. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,78/1,28 cm.
Mărgică lucra.tă din sticlă de culoare albastră avînd în secţiune formă de butoiaş
turtit. Decorată prin încrustare cu roşu,
galben şi verde în formă de feţe nereg~ilat_e
răspîndite inegal pe suprafaţa piesei.
Stare de conservare bun!.

li. MĂRGELE DE STICLĂ
16. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15863-15867, sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atelier
sud-dunărean.

Sticlă.

Dimensiuni:

0,37 /0,55; 0,44/0,68 cm.
Mârgele lucrate din sticlă de culoare
verde-deschis, translucidă, prin înfăşu
rarea sticlei pe un miez metalic. Au formă
sferică neregulată. Stare de conserva.re
bună.

PI. VIII/2

PI. VIIl/lOa-b
17. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 15885-15890, sec. XI.
Descoperite în mormintul nr. 95. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: O, 70/
0,98; O, 72/0,99 cm.
Mărgele de formă sferică puţin turtite,
modelate din sticlă de culoare albă sau
albastră, opacă sau translucidă., lucrate
după toate probabilităţile prin înfăşura
rea sticlei pe o tijă metalică de formă
cilindrică. Stare de conservare bună.

22. M ărgic<i
MDD TLI inv. nr. 16053, sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 162. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
1,18/1,60 cm.
.
Mărgică masivă în formă de ~~toia_ş,
7
lucrată prin sistemul înfăşurăm, dm
sticlă albastră, poroasă. Piesa este decorată în tehnica ouălor de lut ars smăl
ţuite, cu acolade de culoare albă pc fond
maron. Stare de coscrvare bună.

18. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15902 sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 75. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 0,80/
1,25 cm.
Mărgică lucrată din sticlă de culoare. albastră translucidă în formă de butoiaş,
neornamentată. Stare de conservare bună.

23. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15942, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 96. Atelier suddunărean. Chihlimbar. Dimensiuni: 2,82/
1,23 cm.
Mărgică masivă din chih~imba~ _ayîn~. în
secţiune formă ovală turtită, onhcml f nnd
mic în raport cu dimaetrul. Partea rotunjimii maxime este ornamentată cu incrustaţii trasate neregulat. Stare de conservare bună.
PI. VIII/1

19. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16020-16022 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 61. Ate-
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culoare galbenă, neagră şi albastră-verzui.
Stare de conservare bună.

24. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 16070 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27. Atelier sud-dună
rean. Sticlă. Dimensiuni: 0,44/0,63 cm.
Mărgică de formă cilindrică tăiată dintr-un
tub de sticlă pregătit anume de culoare
violacee. Piesa nu este decorată. Stare dr
conservare bună.

29. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16088-16090, sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 31. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 0,69/
0,81; 0,95/98 cm.
Mărgele lucrate din sticlă verde translucidă, de formă bitronconică; cele două
trunchiuri dr con sint unite prin bazele
mari formînd o muchie distinctă slab rotunjită. Piesele sînt neornamentate. Stare
de conservare bună.

PI. VIII/5.
25. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16128-16130 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 61. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
O, 79/0,85; O, 74/0,97 cm.
Mărgele din sticlă verde translucidă de
formă cilindrică perforate longitudinal.
Suprafaţa pieselor este crestată pc orizontală şi pc verticală formîndu-se un frl de
dinţişori. Stare de conservare bună.
PI. VIII/6 a-d.

PI. X/1
30. Mărgicii
MDD TL. inv. nr. 16130 sec. XI. Descoperită în mormintul nr. 151. Atelier
sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni: 1,80/
O,f)O cm.
Mărgea dr formă bitronconică mult alungită din sticlă de culoare albastră-verzuie,
opacă şi neornammtată. Stare de conservarr bună.

2G. Mărgică
MDD TL. inv. nr. 15961 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 102. Atrlirr suddunărean. Sticlă. Dimrnsiuni: 1.10/0,34
cm.
Mărgică de culoarr albastră vrrzuir tubulară, tăiată dintr-un tub de sticlă anume
prrgătit. Piesa nu este ornamentată.
Stare de consrn·an· bunii.

PI. XY/l
31. Mărgelr
MDD TL. inv. nr. 16044-16047 sec. XI.
Descoprritr în mormîntul nr. 102. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
1/0,59: 0,38 lăţimea laturii.
Mărgele prismatice a\ind în secţiune
formă hexagonală, lucrate din pastă de
sticlă, albastră închis neornamentat. Orificiul arc formă cilindrică regulată. Stare
de conservare bună.

PI. XV/3
27. Mărgelr
MDD TL. inv. nr. 16079-16081 sec. XI.
Drscoperite în mormîntul nr 95. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimrnsiuni:
0,93/0,59; O,G6/0,49 cm.
Mărgele de culoare verzuie, lucrate
dintr-un tub de sticlă strîns din loc în loc
cu un cleşte ca şi cum ar fi două-trei
mărgele alăturate, sudate intre ele. Nici
una dintre piese nu e:;te ornamentată.
Stare de onsrrvare bunii.

32. Mărgică
MDD TL. im·. nr. 16143 sec. XI.
Descoperită în mormîntul nr. 102. Atelier sud-dunărean. Sticlă. Dimensiuni:
0,81/0,76 cm;
Piesă de formă prismatică lucrată din
sticlă maronie. În secţiune are formă
pătrată. Fiecare din cele opt colţuri ale
prismei a fost tăiat oblic, regulat, alcli.tuind 8 feţe triunghiulare care mărginesc
cele patru romburi de pe feţele prismei.
Piesa. nu a fost ornamentată. Stare de
conservare bună.

PI. XIl/2
28. Mărgică
MDD TL. inv. nr. Hi085 sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 27. Atelier suddunărcan. Sticlă. Dimensiuni: 1,54/0,63
cm.
Mărgică de formă cilindrică uşor bombată
la mijloc pret:entînd la cele două extremităţi o uşoară îngroşare realizată din
sticla piesei. Este decorată cu pete de

PI. XV/3
33. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16050-16052 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 70. Ate132

lier sud-dunărran. Chihlimbar. Dimensiuni
1,75/0,94 şi 1 ,68/0,90 cm
Mărgele> de chihlimbar de forma a donă
piramide unite la bază. Faţetele sînt de
formă şi mărimi inegale. Orificul c>str
longitudinal. Piesele nu au fost orna.mrntatc>. Stare de> conservan' bună.
PI. VIII/3-4; X/3

III. INELE DE STICLĂ
38. Inel
MDD TL. inv. nr. 16223, sec. XI. DescopPrit în mormîntul nr. 20. Atelic>r (probabil) loca.I. Sticlă. DiamPtrul interior
1,G cm; diamrtrul exterior 2,4 cm; grosimra barri 0,6 cm. Inel lucrat prin turnare în tipar. din bară plată ovală în
secţiunr, de culoare' albft tra.nslucidă.
Stare de> consrrva.rP bună.
PI. V/8 : IX/2

34 Mărgicii
MDD TL. inv. nr. 1Gl45 SPC. XI. Descoperită în mormîntul nr. 80. Atrlirr sud-dunărean. Chihlimbar. Dimrnsiuni: 0,75/
0,2G cm.
Mărgică din chihlimbar în formă de toporaş, perforată transvprsal la partrn su prrioară. Orif icul rste pPrfect
circular.
Stare de consPrvarc> bună.

IV. BRĂTĂRI DE METAL
39. BriUa;·â
MDD TL. inv. nr. l6224, sc>c. XI. Descoprrită în mormîntul nr. 42. Atelier
sud-du nrtrPan. Argint. Diametrul interior
5.G em; dianwtrul rxtrrior G,3 cm, grosimea ba.rPi 0,4 cm.
Brăţarrt confecţionată <lin bară circulară
în SPeţilllll' prin turnare în tipar. Capetele
subţiat<' prin batl'H' se apropie fără a se
uni. Sta.rr de> consrrva.rr bună.
PI. V/5: IX/4
V. CERCEI

35. Mărgele
MDD TL. i1w. llf. 16072- lli074, SC'C. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Atrlic>r
sud-dunărean. Cristal de stîncă. Dimensiuni: 0,9/1,lG cm.
Mărgele lucrate din cristal dr stîncă avînd
formă sferică turtită cu trei şiruri paralele
orizontale de cîtP opt faţ.etP. Stare dt>
conservare bună.
PI. VIII/7a-b

40. CPrcei
MDD TL. inv. nr. 1Gl91-16192 SPC. XI.
DrscopPriţi în mormîntul nr. 25. Atelier
sud-dnnărea11. Bronz. Dimrnsiuni 2,5/
1,4 cm;
CPrcPi biconiei lucraţi din bronz, crle două
jumfttăţi fiind unite printr-o sîrmă de
bronz îndoită l<t C'<t]l<'tl' formîn<l orificii
pentru agăţat. PP tot corpul biconic
cPrcPii sî11t decoraţi eu un ornament din
filament rPalizat în tehnica filigranului.
Star<' dP c·.onsPrvarP bună.
PI. V/4a-b
VI. INELE CU CHATO N

36. Mărgele
MDD TL. inv. nr. 16152-16154, sec. XI.
Descoprrite în mormîntul nr. 110. Atelier
sud-dunărc>an. Dimc•nsiuni: 0.93/0.96 şi
0,82/0,80 cm.
Mărgrlr dP formă tu bula.ră. prrzmtînd la
cele două c>xtremităţi o uşoară îngroşarP
realizată din sticla piesPi. Peste tubul de
sticlă s-a aplicat un strat snbţir din
pastă de sticlă suprapus, la rîndul lui.
de o folie din argint. Sta.re' de consrrvarP
relativ bună.
PI. VIII/11

41. Inel
MDD TL. inv. nr. 16200, src. X1. Descoperit în mormîntul m. 129. AteliPr sudclunărean. Argint.
Diamrtrul interior
l,8 cm. Dia.nwtrul rxterior 2,1 cm. Grosimea tijei 0,2 cm.
Inel lucrat din tijă subţire plată cu do~ă
şănţuiri longitudina.k ln PXtPrior.
ln
punctul de unire al capetc>lor tijei Pste
fixat un chaton, ovoidal, decorat pc
margini eu bobiţe <le argint. În interiorul
chaton-ului se află o sticlă verde, translucidă. Stare de conservare rc>lativ bună.

37. Mărgele
MDD TL. nr. inv. 1G076-16078 sec. XI.
Descoperite în mormîntul nr. 95. Prelucrare locală. Spondylus. Dimc>nsiuni:
0,73/0,85; 0,86/1,02 cm.
Mărgele confecţionate din scoici de formă
ovală prelungită, perforate transversal la
partea superioară. Stare de conservare
'bună.

'PI. VIII/13; XII/2.
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42. Inel
MDD TL. inv. nr. 16198, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 159. Atelier suddunărean. Bronz şi argint. Diametrul
interior 1,8 cm, diamentrul exterior 2,1
cm; grosimea tijei o,2 cm.
Inel lucrat din tijă subţitre, pia.tă, cu
doufl şănţuiri longitudinale la exterior.
În punctul de unire al capetelor tijei este
fixat un chaton ovoidal, din argint, decorat
la bază cu un şirag din bobiţe de argint,
iar la pa.rtea supl•rioară cu un brîu din
şnur înfăşurat. De o parte şi dl• alta a
chatonului pe partea superioară a tijei
se află 3 bobiţe din bronz, dispuse în
triunghi, completînd decorul inelului. în
intrriorul chatonului se află o sticlă albastră. opacă. Stare de conservare bunâ.
PI. Vil

rior 1,4 cm; diametrul exterior 2,2 cm;
grosimea 0,8 cm. Inel lucrat prin răsucirea
a două tije de argint plate ovale în secţiune
capetele lăţite prin batere se suprapun
fără să se unească. Stare de conserva.re
bună.

PI. lX/1
B. Inrlr împletite
46. Inel
MDD TL. inY. nr. 16207, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 166. Atelier (probabil) local. Argint. Diametrul interior
1,6 cm; diametrul rxterior 2,3 cm; grosimea O, 7 cm.
Inel lucrat prin împlrtirra a 3 tije de
argint ornic în secţiune. Capetele lăţite
prin batere sr apropir fără să sr unească.
Stan· dr consrn'arr bună.
PI. IV/1~

43. JnPl
l\fDD TL. inv. nr. 1G212. see. XI. Descoperit în mormîntul nr. 44. Atelier suddunăn•an. Bronz şi argint. Diametrul
intrrior: 1,8 cm; diamrtrul extnior
2.1 c·m; grosimea tijei 0,2 cm. Inel lucrat
din tijă subţire. plată. În punctul de
unir(' al ca.prtrlor tijei este fixat un chaton
păstrat, din argint, decorat pc margini
cu un ~irag din bobiţr de argint. Pc partea
suprrioară a tijei de o parte şi de alta a
cha.tonului sr află cite 3 bobiţr de agrint
dispusr în triunghi. completînd decorul
inelului. Piatra sau sticla. din interiorul
chatonului nu s-a. mai păstrat. Starf' de
consrrvarP bună.
PI. V/2

VIII. INELE INCHISE

47. Inel -

1•erighefă

MDD TL. im·. nr. 16202, sec. XI. Dcscoprrit în mormîntul nr. 157. Atelier
(probabil) loca.I. Bronz. Diametrul interior
1,8 cm; diametrul exterior 2,2 cm; grosimra tijei 0,2 cm.
Inrl-vrrighetă, lucrat prin turnare în
tipar. din tijă lată ovală în secţiune.
Starr de consrn·a.rr bună.
PI. IV/6
IX. CATARAME
48. Cataramă
MDD TL. inv. nr. 16186, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 170. Atelier (probabil)
local.
Bronz.
Dimensiuni:
1,6/2,5/0,5 cm;
Cataramă lucrată prin turnare în tipar.
Face parte din categoria cataramelor
simple. cu un singur chenar. Forma. sa
derivă din simbioza unui dreptunghi şi
a unui arc de cerc. Din vechime lipseşte
spinul. Stare de conservare bună.
Pl. XVI/8

VII. INELE DESCHISE
11 r I r r ă s u c i t e .

A. I

44. h1el
MDD TL. inY. nr. 16205. Sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 80. Atelier
(probabil) local. Argint. Diametrul interior 1,G cm; diametrul exterior 2,5 cm;
grosimr 0,9 cm. Inel lucrat prin răsucirea
a douft tije de bronz ovale în secţiune;
caprtelc lăţite prin batere se apropie fără
să se unească.
Stare de conservare bună.
PI. XI/4

X. ACCESORII VESTIMENTARE
49. Accesoriu 1:estimentar
MDD TL. inv. nr. 16181, sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 170. Atelier (probabil) local. Bronz. Dimensiuni: 5,2 cm.
Accesoriu vestimentar, executat prin
turnare în tipar, de formă dreptunghiularii.

45. Inel
MDD TL. inv. nr. 16208, . sec. XI.
Descoperit în mormîntul nr. 6. Atelier
(probabil) local. Argint. Diametrul inte134

împărţit prin bare verticale şi orizontale,
în patru pătrate aproximativ egale. La
capătul superior se termină cu o tijă
prevăzută cu inel în care este fixată o
verigă circulară, rotundă în secţiune.
În acelaşi mormînt au mai fost găsite 5
astfel de exemplare. Stare de conservare

II. Medalioane
52. Medalion
MDD TL. inv. nr. 16111, sec. XII. Descoperit în mormîntul nr. 70. Atelier
răsăritean. Bronz. Dimensiuni: 2,5/1,5 cm.
Medalion, executat prin turnare în tipar,
de formă aproxima.tiv ovală. Pe faţa
principală este redată, în relief plat, probabil figura Fecioara Maria cu pruncul. Pe
faţă nu poartă nici un fel de ornament.
cealaltă Stare de consrrvare bună

bună.

PI. XVl/1-6

XI. OBIECTE DE CULT
I. Cruciuliţ.r
50.

Cruciuliţă

I I I . Ou ă

d t•

lu t

ars

smălţuitP

MDD TL. inv. nr. 16226, sec. XI. DPscoperită în mormîntul nr. 58. Atelier răsă
ritean. Bronz. Dimrnsiuni: 5/3,5 cm.
Cruciuliţă executată prin turnare>
în
tipar, plată, cu capetele braţelor uşor
lă.ţite. La partea supnioară este prevăzută
cu un inel de prindere circular. Pe faţa
principală, în relief plat, este redată
figura lui Hristos răstignit, încadrată în
chrnar. Pr cealaltă faţă nu poartă niei
un f rl dr ornament. Stare de consnvare

53. Ou de lut ars smăltuit
MDD TL. inv. nr. 16177 sec. XI. Descoperit în mormîntul nr. 135. Atelier kievian.
Cerrunică; smalţ maron şi galben. DimenRiuni: 5/3 cm. Ou de lut ars lucrat din
pastă de bună calitate, ars uniform Ia
roşu. Drcorul este alcătuit din acolade de
culoare galbrnă pe fond maron. în mormintele de la. Isaccea. au mai fost găsite
4 aRtfrl de rxrmpla.re. Stare> de conservare

bună.

bună.

PI. VIIl/22

PI. VIII/18

51. Cruciulită
MDD TL. i;w. nr. 15992, sec. XI. Descoperită în mormîntul nr. 61. Atelier suddunărea.n. Bronz. Dimensiuni: 3,5/2,2 cm.
Cruciuliţă, de tradiţie „latină", lucrată
prin turnare în tipar. Orificiul de prindere
circular. Stare de conservare bună„
PI. VIII/23; XI/1

*

ABREVIERI
MDD TL - Muzeul Deltei Dunării
Tulcea.
mv. nr. - numărul de inventar pe care
îl are obiectul în colecţia
muzeului.
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3. Dinogeţia, I, p. 370-371.
4. Necropolele Bjelo-llrdo apar în interiorul
arcului carpatic spre sfîrşitul secolului X
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6, 3-4, 1955, fig. 14/2, 6; 18/3; studiul
antropologic efectuat de O. Necrasov,
Scurtă
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anfănge u11d die e11twicklung der Fruh111ittealterliche11 burgstadt in Opole (lb. poloneză
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voi. IV, 1967, p. 3-27, pi. IV; Totii
Totev, Eine Altbulgarische nekropol iii
dem grunde des stauses „ Winitza", în
Mittelungen des volksmuseum Schumen,
voi. IV. 1!)67, p. 35-53, fig. 6; B. llorisov,

fig. 175/I.

Excavalion of the medieval seltle111e11t on
the village mound on Dyadovo ( Preliminary
results ), in „Expeditio Thracica", voi. I,
1980, p. 95-108, pi. X; Dmco Aladzov,
op. cil., fig. 4, datate în secolele XII XIV;

Zdenko

Zerovica,

împreună cu brăţări din
categoria IV (situaţie intîlnită în M. 70),
reprezintă un indiciu sigur cu privire la
folosirea lor şi în cursul ser. al XII-iea.
1Ji11ogetia I, p. 308-309, fig. 175/E
Capidara, I, p. 237-238.
Păcuiul lui Soare, I, p. 151, fig. 55, 61/2;
P. Diaconu, U11 mormi11t din sec. XI descoperit lti Derve11I, în „ SC I V", 14, 1, 19()3,
p. 213 -215, fig. 3/4.
C. Cihodaru, op. cit., p. 264.
Material inedit aflat în colecţia ~I.D.D.TL.,
descoperit în ca rnpania din 1981.
J. Cangova, op. cit., fig. 1; Vera Antonova,
op. cit., pi. IV; ll. llorisov, op. cit., pi. X.
Di11ogetia, I, p. 310, fig. 175/E; D.l.D.,
III, fig. 105/li.

61. Descoperirea lor

63.

Glasgegenslănde

Şantierul

Garvăn-Dinogetia,
în „SCIV",
V, 1-2, 1954, p. 175-182, fig. 16/2,
I. Barnea, N. Anghelescu, Săpăturile de
salvare de la Noi:iod11111tm, în „MCA", IV,

1957, p. 1G7.

137
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de argint, schifată, de la Manuel Comnenul
(1141-1180) găsită. într-un mormint dublu
ce suprapunea pe M. 41.
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83. Dinogetia, I, p. 288, fig. 171
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fig. 177 /2, şi la sud de Dunăre, cf. Spas
Masov, op. cit., fig. 15/4.
100. Cu analogii la Dinogetia, cf. Dinogetia I,
p. 320, fig. 178/17.
101. Ibidem, p. 322, fig. 179/28.
102. Mărgele asemănătoare s-au descoperit în
aşezarea de la Păouiul lui Soare, într-un
strat datat în sec. XI, fiind considerate
produse ale unor ateliere greceşti, cf
Păcuiul lui Soare I, p. 138, fig. 55/6-8;
sînt documentate şi la Garvăn-Dinogetia.
fiind încadrate în categoria a 18-a, cf.
DinogeJia I, p. 320, fig. 178/18; de
asemenea, sînt întilnite şi la sud de Dunăre
în complexe datate în sec. X - XI, cf.
Spas Masov, op. cit., fig. 11/4.
103. Piese identice din sticlă. verde-deschis
de diferite nuanţe, albastră şi cenuşie
se întîlnesc în aşezarea de la Garvăn
Dinogeţia, cf. Diuogetia I, p. 321-322,
fig. 179/25.
104. I. L. Ştiapova, CTeKJUIHbie &ycbl
APCBHero HoeropoAa în MIA, 55,
Moscova, 1956, p. 169-170, pi. 1/14.
105. La sud de Dunăre, în aşezarea de la.
Gradesnica, sînt documentate astfel de
exemplare, din sticlă. brun-roşcată., cf.
Spas Masov, op. cit. fig. 11/3.
106. Analogii pentru acest tip de mărgele
găsim la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia
I. p. 320 fig. 179/21
107. Piese asemănătoare întîlnim în aşeză.rile
de la Păcuiul lui Soare cf. Păcuiul lui
Soare 1, pag. 138, fig. 65/16, 18 şi 20,
şi Garvăn-Dinogetia cf. Dinogetia
I,
pag. 318, fig. 177 /8.
108. In Dobrogea acest tip de mărgele este
cunoscut la Păcuini lui Soare într-un
strat arheologic datat în sec. XI, cf.
P. Diaconu op. cit. p. 307 -308, fig. 1/
9-10; Păcuiul lui Soare I, p. 138, fig. 55/
9-10, şi la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia l, p. 317, fig. 177/4.
109. Analogii, pentru Dobrogea, în aşezarea
de la Garvăn-Dinogetia, cf. Dinogetia I,
pag. 232, fig. 179/29; în Transilvania,
mtr-un mormînt de la Alba-Iulia, din
cimitirul datat în sec. XI - XII s-au
găsit două mărgele similare, cf. K. Horedt,

112.

113.

114.

115.

vezi şi Boguslaw Gediga, op. cit., fig. 25,
exemplarele fiind datate în sec. XI.
Analogii, numai în privinţa formei nu
şi a materialului din care sint confecţio
nate (din acest punct de vedere exemplarele de la Isaccea sint singurele piese de
acest fel descoperite în complexele feudale-timpurii din Dobrogea), găsim la
Garvăn-Dinogetia cu exemplarul din cornalină roză, încadrat în categoria 33-a,
cf. Dinogetia I, p. 323. fig. 179/33.
In aşezarea de la Garvăn-Dinogetia, în
nivelul locuinţelor de suprafaţă (sec. al
Xii-lea), au fost descoperite trei astfel
de exemplare, încadrate în categoria
pandantivelor sau amuletelor (cf. Dinogetia I, p. 325, fig. 171/25).
O oarecare apropiere se poate face cu o
cataramă de la Garvăn-Dinogetia, cu
armătura rezultată în urma unei combinaţii
dintre un dreptunghi şi un arc de cerc,
cf. Dinogetia I, p. 297 -298, fig. 171/11.
Fragmentele de ţesătură descoperite pe
aceste obiecte constau din fibre celulozice, subţiri, torsionate în S (urzeala)
şi din fire groase şi neuniforme, torsionate
tot în S (bătătura), legătura fundamentalii.
fiind din pînză ; din analizele vizuale şi
probele de ardere, rezultă. că ţesătura
lucrată în război, a fost confecţionată
din în (urzeala) şi cînepă (bătătura).
Analizele au fost efectuate in Laboratorul de restaurare textile a secţiei de Etnografie a M.D.D. Tl., de către colega. Topoleanu Vasilica, căreia ii mulţumim şi
pe această cale.
Descoperirea fragmentelor de ţesăturii.
dovedeşte că locuitorii complexului feudal-timpuriu de la Isaccea, practicau
cultura plantelor textile şi prelucrarea
acestora: torsul şi ţesutul. In Dobrogea,
analogii pentru practicarea acestor indeletniciri în epoca feudală-timpurie avem ln
aşezările de la Garvăn Dinogeţia, cf. I.
Barnea, Meşteşugurile în aşezarea feudald
de la Uarvăn (sec. X - XII) în SCIV,
VI, 1955, 1-2, p. 114-115; ibidem,

Noi contribuţii la cunoaşterea ţesutului
în aşezarea de la Garvăn (sec. XI - XII)
în „SCIV" XII, 1961, 2, p. 307-312,
fig. 1-3; ibidem, op. cit. pi. 1/1; Gh. Bichir, Contribuţii la cunoaşterea ţesutului

Untersuchungen zur Pruhgeschichte Siebenburgens, Bucureşti, 1958, pag. 61, fig. 18/
28.
110. In stadiul actual al cercetărilor exemplarele
de la Isaccea, sînt singurele de acest tip
descoperit în Dobrogea; piese aproximativ a.semănătoare întîlnim în Transilvania la Cluj-Napoca, cf. P. lambo~,
St. Matei, Incinta fortificată de la Clu~
Mănăştur în
Acta Musei Napocens1s
XVI, Cluj-Napoc.a, 1979, p. 603, M. 17
şi în Cîmpia Panonică., cf. Otto Traymaier, op. cit. pi. Xll/1-10.
111. Un exemplar asemănător cu cele de la.
Isaccea s-a descoperit la Păcuiul lui Soare,
într-un nivel de locuire din a doua jumăta
te a sec. XI, cf. Păcuiul lui Soare I,
p. 137, fig. 55/19; pentru Transilva~a,
cf. Dorin Popescu, Cercetări arheologice
in Transilvania în MCA II, 195G, pag. 78;

Îtl aşezarea

de la Garvtln (sec. XI - XII),

în „SCIV", IX, 1958, 2, p. 429-443;
Dinogetia, I, p. 98-122, fig. 50-67,
şi Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui
Soare, I, p. 170-173, fig. 69 - 70.
llG. Exemplare similare provin de la Garvă.n
Dinogetia, cf. Dinogetia I, p. 283, fig. 169/
22-24, şi Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui Soare, II, p. 121, fig. 95/15, 17-19;
cunoscuţi şi la sud de Dunăre în perioada
secolelor XI - XII, cf. P. Ga.tev, op.
cit., fig. 2/1- 3, ii reintîlnim în perioada
secolelor XV - XVII, Gh. Baltag, op.
cit., fig. 1/13; Gh. Mănucu-Adameştcanu,
op. cit„ pi. V, VII; ibidem, op. cit., p. :i81,
la Suceava fiind descoperit un atelier
din vremea lui Ştefăniţă. Vodă, care
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fu11erar di11 Ţara Ho111â11ească î11 veacurile
XIII - Xll', în Studii şi comunicări.
Piteşti, 1971, p. 187-192. La Cluj-Mănăş
tur, Streisîngeorgiu, Alba-Iulia, Drăuşeni,
Suslăneşti, Cetăţeni, monedele au fost
găsite în gura morţilor, cf. P. Iambor,
St. Matei, op. cit, R. Popa, op. cit. p. 25,
M o7., R. lleitel, ContribuJii la problema
genezei raporturilor feudale î11 Transilrn11i11 î11 lu111i11a cercetărilor arheologice
de la Alba-Julia, în Muzeul Naţional,
li, 1976, p. 346, 1\1. Dumitrache. op. cit„
p. 173-174, Dinu \'. Rosetti, op. cil.,
p. 189, 191, iar Ia Hobaia-Suslăne~ti,
monedele erau depuse pe piept sau găurite
şi fixate într-un inel de tablă ce se prindea.
de degetul morţilor, cf. Dinu V. Rosetti,
op. cil., p. 191.
126. Producerea în atelierele locale a diverselor
categorii de obiecte de podoabă şi cult
este atestată de informaţiile arheologice.
La Gar\"ăn-Dinogetia, s-au descoperit
fragmente de zgură de sticlă şi fragmente
de brăţ,ări în cur8 de prelucrare, provenite
probabil de la un atelier în care se confecţionau astfel de podoabe, d. Şa11tierul
Uarrăn
( /h11ogelia), în „SCIV", III,
1952, p. :16i'J, 1Ji11ogetia, I, p. 376; tot
aici s-au găsit jumătate dintr-un tipar
bivalv de bronz pentru cruciuliţe, şi alte
două tipare - unul de lut ars, celălalt
de calrar - folosite pentru turnat inele
simple - primul - şi cercei - al doilea,
cf. J, llarnea, op. cit., p. 207 -209; ibidem,
op. cit., p. 104, fig. 3; Dinogetia, I,
p. 78 - 80, fig. 38/ 1- 2. In aşezarea de Ja
Păcuiul lui Soare a fost descoperit un
tipar pentru turnat cercei, cf. V. Culică,
T1:par pentru turnat cercei de la Păcuiul
lui f:Joare, în Pontica, XII, 1979, p. 20:3 205, fig. 1. La Canlia, aşezare aflată la
6- 7 km de Păcuiul lui Soare, s-a descoperit un tipar în care se turnau pandantivi
circulari, cf. Păcuiul lui Soare, I, p. 14G,
fig. 59.
Calitatea inferioară a materialului şi execuţia într-o tehnică nu prea îngrijită,
în special a brăţărilor de sticlă, pot constitui argumente privind producerea unor
categorii de obiecte de podoabă, descoperite în cimitirul de epocă feudală-timpurie
de la Isaccea, în ateliere locale, şi în acelaşi
timp, exclud provenienţa lor din import,
Imperiul bizantin sau Rusia Kieviană,
unde existau ateliere specializate în producerea diverselor obiecte de podoabă.
127. Pe cele două fragmente, descoperite în
zona toracică a scheletului, s-au descoperit ~i fragmente de ţesătură, identice cu
cele de pe accesoriile vestimentare şi
aplică (vezi nota 115), ceea ce dovedeşt"
că zalele au fost purtate peste un veşmînt
textil, mormîntul aparţinînd probabil
unui luptător. ln Dobrogea, un mormint
cu inventar asemănător s-a descoperit
la Capidava, cf. Gr. Florescu, R. Florescu,
G. Ceacalopol, Săpăturile de la Capidava,
în „MCA'', VII, 1961, p. 577, pi. I, M. 1,
fig. 3/1.

producea printre altele şi nasturi, cf.
!li. D. )latei, Şt. Olteanu, Noi date cu
pririre la dezvoltarea meşt~ugurilor În
,'J'uceava feudală, în „SCIV", XII, 1,
1961 p. 121 -130.
117. Exemplare asemănătoare cu cel de la
Isaccea, provin de la Garvăn-Dinogetia,
cf. Di11ogetia I, p. 357, fig. 196/68, fiind
datate cu monedă de la Mihail IV
Paflagonianul.
118. Tipuri de astfel de cruciuliţe mai mult
sau mai puţin apropiate de varianta celei
descoperite la Isaccea, sînt semnalate la
Garvăn-Dinogetia, cf. I. Barnca, op. cil.,
p. 298, fig. 8/G, datată în sec. XI, Păcuiul
lui Soare, cf. Păcui ul lui Soare li, p. 129,
131, fig. 101/5, exemplar datat în secolele
XII I - XV; un exemplar asemănător
provine tot de la Isaccea, vezi la G. }lănu
<·u-Adameşteanu, Descoperiri mărunte diu
perioada wediernlă de la Isaccea, în
Peuce IX (sub tipar).
11!.I. Analogii putem gi1si în medalionul de la
Garvăn-Dinogetia, cf. Diuogetia I, p. 366,
fi~. 193/4, cu deosebirea că acesta reprezintă pe Arhanghelul Mihail.
120. Vezi supra p. 6 şi notele 30-32. Un alt
exemplar provine dintr-o descoperire
întîmplătoare făcută la cetate de Ernest
Oberlander-Tîrnoveanu.
121. Două exemplare similare sînt semnalate
la Garvăn-Dinogetia, cf. Di11ogelia I
pag. 72 - 75, unul provenind de pe platoul de la sud de cetate dintr-un nivel
de locuire din sec. XI, celălalt din „bordeiul fierarului", datat în a doua jumătate
a sec. XI.
122. Exemplare similare provin de la Garvă.n
Dinogetia, fiind găsite în straturile de
cultură aparţinînd sec. XI, cf. Di1wgetia,
I, p. 101, fig. 52/4. Obiceiul de a pune
fusaiole în morminte este documentat
înccpînd cu uJtimile trei decenii ale
sec. X şi pînă în sec. XII, cf. B. A. Rîbakov, op. cit., p. 188-202.
123. Piese asemănătoare cu cea de la Isaccea
s-au găsit, pe teritoriul Dobrogei, în aşeză.
rile de la Păcuiul lui Soare, cf. Păcuiul
lui Soare, II, p. 118, fig. 95/7, şi Garvă.n
Dinogetia, cf. Di11ogetia, I, p. 293, fig. 172/
20, 22, 27; întrucît nu s-a găsit in condiţii
stratigrafice clare, nu poate fi datată cu
exactitate; resturile de ţesătură găsite
pe ca, identice cu cele de pe accesoriile
vestimentare (vezi nota 115), dovedesc
că a fost prinsă pe un vesmînt textil.
124. Identificarea monedelor a fost făcută
de E. Oberlander-Tîrnovcanu, căruia îi
mulţumim şi pe această cale.
125. După clasificarea lui Dinu V. Rosetti,
mormintele de la Isaccea se încadrează
în categoria celor cu inventar funerar şi
monedă (M 08), şi a celor cu monedă,
dar lipsite de inventar funerar (M45 şi
}168), cf. Noueda şi podoaba Îll ritualul
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LE CIMETIERE DE HAUTE-EPOQUE FEODALE
D'ISACCEA
(RESUME)
En 1979, aux alentours de la viile d'lsaccea,
lieu-dit •La movilele dese$, on a localise
w1 cimetiere de haute-epoque feodale. Jusqu'a
prese11t, 172 tombes ont ete fouillees et etudiees.
Les sepultures en questio11 se classent Cii deu:1:
categories: celles du cimetiere proprement dit
( M 1 _ 103) et celles des tumuli IA - I B de la
necropole tumulaire roumaine ( M 10'-rn1).
La description des diverses especes d' objets
(bijoux, objets culturels, 1110111iaies) met en
lumiere les traits caracteristiques de ce cimetiere,
conduisant aussi a quelques conclusions relatives
a la vie materielle et spirituelle durant la hauteepoque feodale. Ce cimetiere d' Isaccea compte
parmi les trouvailles de ce genre les plus importantes faites en Dobroudja. Ses analogies Ies plus
proches sont celles qu'il comporte avec Garvă11Dfoogetia, ou certaines pieces trouvees jusqu'a
present atteste11t des liens typologiqucs et culturels avec Noviodunum (Isaccea), ta11t sous le
rapport de certaines categories d'obets, que - et
surtout - au poi11t de vue des pratiques
chretiennes.
Les tombes les plus anciem1es sont cclles datees
avec des monnaies de Roman III Argyros et
de Mi chel I l'. Ces mo11nail's re prese11le11t la
date post quem des e11terre111e11ts d'lsaccea
Toutefois, la gra11de majorile des sepultures sont

de la deuxieme etape de ce cimetii:re. La date
ante quem des enterremcnts rcspectifs est fournie
par les lombes classees, d'apres la position des
mains, da11s la varie11te E, do11t le mobilier n
ete date partant des analogies qu' il presente,
du XII• siecle.
Le mobilier funeraire se compose des objets
typiques pour la haute-epoque feodale. ll comple
la serie complete des bijoux en verroterie (bracelets, bagucs, perles), bro11ze ou argent (bracelets, bagues, boucles d'oreille et accessoires
vestimentaires ). Toutes ces pieces portent le
cachct des elemwts culturels proprcs al' Empin·
byza11tine a celte epoquc.
D'autre part, ces fouilles ont apporle de.~
donnees co11cernanl la populatio11 de l'e11semble
de haute-epoque feodale d'Jsaccea. Jl s'agil
d'une populalion chretie1111c, com111c e11 temoignent:
la direclio11 des tombes, la posilior1 des bras el,
avani tout, la presence des symboles cllretiens
(oeufs e111ailles en terre-cuite, croix, medaillons),
qui - bie11 que peu nombreux - ne laissent
pas d'etre les plus eloque11ls.
Quat1t a l'elendue du cimetiere et tl la frequence
des lombes qu'il renferme, clles jettent u11 jour
nouveau sur Ies cules dcmographiques de la
populalio11 de cet c11se111ble de haule-epoquc
feodale.

a11

DAS FRUHMITTELALTERLICHE GRĂBERFELD YON ISACCEA
(ZUSAMMENFASSUNG)
Begrii.bnisse darstcllen. Die .l\Ichrzahl der Grăber
gehoren der zweiten llegriibnissetappe an. Das
ante quem Datum bilden die Griibervariante
E (auf Grund dcr Position der Hii.nde), datiert
durch ihre Gegenstilcke im XII. Jh.
Die Grabbeigaben enthalten typischc Gegenstănde for die friihmittelalterliche Zeit, dic
ganze Reihe der Glasgegenstănde (Armringe,
Perlen, Fingerringe), Bronze - oder Silbergegenstii.nde (Armringe, Fingerringe, Ohrringe,
Trachtenstiicke) sincl vom byzantinischen
Ursprung.
Die Ergebnisse der Forschungen bieten Daten ftir die Kenntniss der frilhmittelalterlichen
Bevolkerung von Isaccea, cine christliche
Bevolkerung, wic das durch die Orientierung
du Grăber, die Position der Hănde und, nicht
in letzter Reihe, durch die christlichen Symbole (gebrannte, emailierte Toneier, Kreuze,
christliche Symbole), welche wcnn auch nicht
sehr zahlreich, <loch am iiberzeugendsten sind,
vcranschaulicht wircl.
Die Ausdehnung des Grii.berfeldes und die
Frequenz der Grăber sprechen ftir die Bevolkerungsdichte des friihmittelalterlichen Fundverbandes von Isaccea.

Im Jahre 1979, in der Nachbarschaft der
Stadt Isaccea, in der, in der Fachliteratur unter
dem Namen „La movilele dese" bekannten
Fundstelle, ist ein friihmittelalterliches Grii.berfeld entdeckt worden, wobei 172 Grii.ber ausgegraben wurden. Die Grăber wurden in zwei
grosse Gruppen aufgeteilt: Die Grăber 1-103
im Bereich des eigentlichen Grăberfeldes, die
Grăber 104-172 in den Hilgelgrăber IA und
IB des romischen Hiigelgrăberfeldes.
Die Analyse der verschiedenen Beigaben
(Schmuckgegenstănde, Kultgegenstănde, Mtinzen) veranschaulichen die kennzeichnendsten
Merkmale des Grăberfeldes und gestatten einige
Schlussfolgerungen betreffend dem geistlichen
und materiellen Lebens aus der frilhmittelalterlichen Zeit. Das Grăberfeld von Isaccea
ist einer der wichtigsten Grăberfelder dieser
Art aus der Dobrudscha, die besten Gegenstiicke sind in Dinogetia-Garvăn zu finden
das bezieht sich sowohl auf die typologischen
Beziehullgen einiger Beigaben, als auch auf
die christlichen Grabsitten.
Die friihesten Grăber sind die mit Roman
III und Mihai IV - Miinzen datierten Grăber,
die gleichzeitig das post quem Datum der
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CIMITIRUL FEUDAL-TIMPURIU DE LA
ISACCEA

(tP:s.t. I'· I 07)

IOAN VASILIU

~

!

PL. 1- POZIŢIA SĂPĂTURUOR FA1'Ă DE CETATEA NOVIODUNU.l\1 ŞI ORAŞUL ISACCEA:

1. CETATEA NOVIODUNmI
2. Cll\UTIRUL FEUDAL-'l'lillPURIU
3. lUOVILA KURGAN-VIZIR
- HARTA DOBROGEI CU LOCALITĂŢILE ÎN CARE S-AU DESCOPERIT OBIECTE DE PODOABĂ
DIN EPOCA FEUDALISIUULUI TntPURIU:
J. GARVĂN-DINOGETIA
2. ISACCEA - NOVIODUNU.lU
3. NICULIŢEL
4. TULCEA - AEGYSSUS
5. NUFĂRU
H. .lUAHiU UD IA
i. TROESllUS
S. PIATRA-1''RECĂŢE1
li. PĂCUIUL LUI SOARE
10. DERVENT
11. CAPIDA VA

PL. 1 - POSlTlON DE FO UJLLES A L'ELJARD DE ClTADELLE DE NOVlODUNUM DOBRO UDJ A - LA CH ART DES DECOUVERTES DES OBJETS DE PARURES PREFEOD ALE.
'l'AF. I - A. GRABU GSLAGE IM VERHĂLTNIS ZUR FEST NG NOVIODUNUl\f UND ZUR
STADT ISACCEA : 1. FESTUNG NOVIODUNU"M ; 2. DER FROHMITTELALTENLICHE FRIEDHOF; 3. GRABHUGEL „KURGAN-VI ZIR "
B. LANDKARTE DER DOBROGEA MIT DEN FUNDORTEN FR OHMI'l"l'ELALTERLICHER
SC HMUCKGEGENSTĂNDE : 1. GARVĂN -DINOGETIA; 2. ISACCEA- OVIODU UM; 3. NICULIŢE~ ; 4. TULCEA-AEG)'.SSUS; 5. NUFĂRU; G. MAHMUDIA; 7. TROESMIS; 8. PIATRA
FRECAŢEI-BEROE ; 9. PACU IUL LUI SOARE ; 10. DERVEN'l'; 11. CAPIDAVA.
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9-1 2. - MONNAIES BYZ.ANTINES EMISES P AR L'EMPEREUR ROMAIN III (11 a-b; 12 (L-b) ET MICHEL I V (9 a-b10 a·b)

TAF. XVI - 1 -8. DAS INVENTAR DES GRABES 170
9 I 12. DIE BYZANTINISCHEN MDNZEN DIE IN DEN GRĂBERN VON
ISACCEA GEFUNDEN PRĂGU~GEN DER KAISER ROMAN III ARGYROS
(11A-B, 12 A-B) UND MICHAEL IV DER PAPHLAGONIER (9 A-B, 10 A-B).
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