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LOC DE PREFAŢĂ

lfrspcct11I şi co1"cctit11dinea u· o mcmi/estiim fafci de citilol"ii revistei l'eu1.·e ne
ubligâ a cla explica fia necesară pe11tr11 tcicerea noa.„ trei atât de mare. A 11 trecui pairu ani
ele la a1wrifia ultimului mmuir al revistei şi 1111 putem invoca vreu11 motiv de ordin
mataial ca fiind cauza acest11i interml dintre apari/ia numerelor. Mărturi.'iim însă, că
toată această lungă pauzei s-a datorat 11nor importante mutaţii care s-au produs în
interiorul instituţiei. Pe 11nele le-am putea considera drept u11 reflux. prin plecarea mai
multor specialişti. Altele Însă. a11 constituit un salt benefic penim viaţa instituţiei, dar
realizarea lor a cerni o cur1cenlrare de eforturi organizatorice. altele decât cele de
ordin editorial.
Astâzi instituţia noastrci are gradul şi stnu.:tura organizatorică conform
n11111elui ce i s-a dat, ele /11stit11t de Cercetări E<:omu:.eale. Vechile secţii muzeale de:
ştii11fele naturii, istoric şi arheologie, etnografie şi artă populară, artă plastică,
împreună cu celelalte obiective cu stat11t de rezerva/ii uri monumente, case memoriale
, sau ansambluri cu l"egim de domeni11 p11hlic. au devenit asttizi 1milcifi m11zcale ale noului
Institut. Totul s-a tra11.~fonnat într-un organism unitar, ca rm ecosistem, care caută noi
.forme de valnrificare expozifionalii pe11tr11 public11/ larg şi de promovare a
i11tadisciplinaritâfii Îll cel'l'etare.
Cercetarea. conservarea şi valorificarea întregului patrimoniu deţinut sau
administrat 1111mai de Institui suni în grija .\]Jecialiştilor noştri, precum şi a unor
cola bura/ori sau chiar i11slit11ţii de !ipecialitate di11 afara unită/ii. Toate aceste fu11cfii se
situează ac11m în cadrnl Institutului de Cer<.:etări Eco11111zeale, pe podiumul unor alte
·u, izv11t11ri, cu posibilităţi pentru întocmirea wwr programe cu mult mai largi, analizate,
selectate şi apmbate de un Colegiu Stii11ţf/ic. Printre aceste programe de lucru se
mmuiră şi cel editorial.
De acum î11colo, în paginile re~·istei Pe11ce, rezervate publicităţii, cititorii
noştri 1·urfi i11jinmafi şi asupra ce/urla/te lucrări monografice sau de altă natură editate
de lmtitutul nostru, 1111ele deja apărute sau aflate sub tipar în "Biblioteca lstro-Po11tică".
Ca atare, Peuce rămâne mai departe revista de studii şi rapoarte de
arheologie a noului Institut de Cercetări Ecomuzeale din Tulcea. fn cuprinsul numerelor
sale sau Îll volume unitar închegate s11b aspectul tematic, revista Pe11ce îşi va destina
paginile sale şi altor subiecte ce se referă la cercetările interdisc1j1linare legate de
arheologie, cum suni cele de aerojotogrametrie, de analize a obiectelor prin metode
modeme de investigafii.., de analize privind restaurarea monumentelor arheologice, de
prel11crare asistată de calculator a datelor furnizate de cercetările ştii11fifice.
De la tofi cititorii noştri aşteptăm propuneri, păreri, sprijin şi colaborare. Cu
deosehit interes ~·i 11111/f11miri,
/Jr.

Gavrilă

SIMION

FOREWORD
Tlie esl<'em mul re.1pect to the readers of the periodica/ Peuce compel 11s Io
explain 01'1" inadmissibly prolonged silence. Four years have passed since lhe fast issue
of this periodica/ was prin tec/ and we cannot invoke any financial dijjiculty as being the
reason of this gap. Stil/ we have to stress that a/I this long pause is due to severa/
important changes wl1ich took place inside our institution. Some changes resemble to a
"1011· tide". since sei•eral specialists have gone to other institutions. On the other hand,
there were changes which improved the institution 's life, but organizational efforts had
to be drme to reach this purpose.
No1rndays, ow· institution has a rank and a struct11re which reflects its name:
The Eco-M11seal Researc:h Institute. The former museum sections (Natural Sciences,
l/istory 111uJ Arclweology, Ethnology and Folk Art, Fine Arts), as well as the natural
reservatio11s, monuments, memorial houses, and places having a public destina/ion,
have hecome m11seum units of the new Institute. All this assemb~v turned into a unitary
heing. similar to w1 ecosystem, continuously searcl1ing new exhibitionistic possibilities
for the public mul 11ew ways for the promotio11 of the connection between the fields of
research.
Our .1pecialists, as well as 011r collaborators or eve11 specialized institutions
deal witli the researclr. the conservativn and the valuation of tlre wlwle patrimony which
is i11 t/1e possession or only in the uc/ministration of the lnslilule. A 11 this f11nctions of Tlre
Eco-M11sea/ Research Institute are now situated on a higher levei of importance,
having a hroader horizon and new possibilities for more dei•e/oped programs, analyzed,
selected cmd appro1·ed by the Scientijic Council. Between these programs the editorial
one is one of the mast important.
From now on, tlre periodica/ Peuce will have pages intended to advertising,
which will in.fimn 0111· reuders about works edited by our Institute, some of them already
pri11ted or bci11g 111uler pre.u, witlri11 the collection "Bihlioteca lstro-Ponticd".
Therefore, l'euc:e remains the periodica/ of the new Eco-Musea/ Research
Institute of T11/cea, mul it will contain archaeological studies and reports. Either in its
following issues or i11 thematically unitary volumes, Peuce will a/so reserve its pages to
topics related with i11terdisciplinary research in connection with the archaeology, as for
example, ai1plwtogrammet1y, analyses of the findings through modern methods of
investiga/ion, analyses for the resloration of the archaeologica/ monuments, computer
assisted processing of the data revealed by the scientijic research, etc.
From OIU' readers we wait suggesions, opinion, support and collaboration.
Witlr special intere.rt mul acknowledgments,
Dr. Gavril<i SIMION
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SPRE INFORMARE

de Jos, cu precădere Delta Dunării şi horstul dobrogean, prin
varietatea bogăţiilor naturale ce o compun, a jucat în istorie un rol
strategic de prim ordin. Ca urmare, ea este astăzi depozitara unui important patrimoniu
cultural, ce se evidenţiază prin numeroase rezervaţii şi monumente istorice şi
arheologice. Acestea, ca şi cele naturale, au un caracter de unicat naţional şi mondial.
Cunoaşterea, studierea, conservarea şi valorificarea acestui tezaur necesită o
amplă operă de investigare şi cercetare pluri şi interdisciplinară. În scopul organizării
unitare a cercetărilor din principalele domenii care concură la cunoaşterea mediului
natural a civilizaţiilor antice, medievale şi contemporane, a patrimoniului artistic şi
spiritual, precum şi a celor mai adecvate forme şi soluţii de conservare, dar şi de
valorificare a lor, s-a propus şi s-a aprobat înfiinţarea şi organizarea unui institut de
cercetări pe un profil interdisciplinar. Imperativul acestor cerinţe a fost determinat nu
numai de necesitatea cunoaşterii şi conservării patrimoniului natural şi cultural
naţional al zonei amintite, ci mai ales pentru valorificarea lui ştiinţifică, dar şi în folosul
publicului larg, prin forme moderne în care cerinţele ecologice să joace rolul dominant.
Înfiinţarea unui astfel de institut s-a realizat prin reorganizarea Muzeului
"Delta Dunării", căruia i s-a dat un nou statut şi o nouă formă de organizare, pe care le
redăm în actele de mai jos:
Zona

Dunării

poziţia geografică şi
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CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
DELEGA TIA
, PERMANENTA
,

V

DECIZIA NR. 188
privind Înfiinţarea şi organizarea
Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea
Delegaţia permanentă

activităţii

a Consiliului Judeţean Tulcea;
Motivat de solicitarea Muzeului "Delta Dunării" nr. 1595/1992;
Analizând considerentele cuprinse în Expunerea de motive;
Văzând referatul nr. 1209/18 martie 1993 a Direcţiei de coordonare a
consiliilor locale;
În temeiul art. 59, alin. l şi art. 64, alin. l, din Legea 69/1991 privind

administraţia publică locală,

Decide:

Art. 1. Se înfiinţează Institutul de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos
Tulcea prin reorganizarea Muzeului "Delta Dunării".
Institutul de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea este instituţie
publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Judeţean Tulcea.
Institutul de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea are sediul în
municipiul Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3.
Art. 2. Obiectul de activitate al Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la
Dunărea de Jos Tulcea îl constituie:
a. Cercetarea în vederea valorificării ştiinţifice, educative şi turistice a
horstului nord-dobrogean şi cu precădere a zonei Deltei Dunării;
b. Organizarea de acţiuni ştiinţifice, pedagogice, culturale sau informative.
Art. 3. Institutul de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea preia
activul şi pasivul fostului Muzeu "Delta Dunării".
Bunurile mobile şi imobile cuprinse în anexele la şi l b vor fi administrate de
I.C.E.M. Tulcea în regimul proprietăţii publice.
Art. 4. Conducerea Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos
Tulcea este asigurată de Colegiul Ştiinţific şi Consiliul Executiv.
Preşedintele Colegiului Ştiinţific şi al Consiliului Executiv este directorul
institutului.
Directorul I.C.E.M. Tulcea este numit prin decizie a Delegaţiei Permanente a
Consiliului Judeţean Tulcea.
Art. 5. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică şi statul de funcţii
se stabilesc de Consiliul Executiv şi se avizează de către Delegaţia Permanentă a

IV

Consiliului Judeţean Tulcea anual, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta decizie.
Art. 6. Salarizarea personalului institutului este cea stabilită prin lege.
Art. 7. Personalul Muzeului "Delta Dunării" care trece la Institutul de
Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea se consideră transferat.
Art. 8. Organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetări Ecomuzeale se
realizează conform Statutului care face parte integrantă din prezenta decizie .
Art. 9. Institutul va păstra în permanenţă relaţiile cuvenite cu Direcţia
Generală Protectia si Valorificarea Patrimoniului Cultural National, iar în activitatea sa
'
'
'
de cercetare, de conservare şi valorificare muzeistică se va supune obligaţiilor prevăzute
de legile şi hotărârile în vigoare.
Art. 10. Directia de coordonare a activitătilor consiliilor locale va transmite '
'
în copie - prezenta decizie celor interesaţi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
sale.
Decizia a fost emisă în sedinta din l 9 martie 1993.
'

'
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DECIZIA NR. 189
privind numirea Consiliului Stiintific al
'
Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea

.

Delegaţia permanentă a Consiliului Judeţean Tulcea;
În conformitate cu art. 8 din Decizia nr. 188/19 martie 1993;
În temeiul art. 64 din Legea nr. 69/1991 privind Administraţia publică locală,

Decide:

de la

Art. 1. Se numeşte Colegiul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Ecomuzeale
de Jos Tulcea, care va funcţiona în următoarea componenţă:
Preşedinte: Dr. Gavrilă SIMION, arheolog;
Membri: Dr. Petre ALEXANDRESCU, arheolog;
Dr. Victor-Henrich BAUMANN, arheolog;
Dr. Grigore BABOIANU, biolog;
Dr. Alexandru BARNEA, arheolog;
Constantin CABUZ, jurist;
Acad. Virgil CÂNDEA, istoric;
Aurica DAN, economist;
Dr. Radu FLORESCU, arheolog;
Dr. Ion GODEA, etnolog;
Florin HRITCU, inginer;
' biolog;
Anina JECU,
Mihai MARINOV, biolog;
Mihaela MĂNUCU-ADAMEŞTEANU, arheolog;
Mihai MILIAN, etnolog;
Dr. Dumitru MURARIU, biolog;
Dr. Ioan OPRIS, istoric;
Dr. Steluţa PARAU, etnolog;
Anca ROTĂRESCU, muzeograf;
Dr. Adrian RĂDULESCU, arheolog;
Gabriela SARV AS, arhitect;
'
Dr. Georgeta STOICA,
etnolog;
Dr. Tereza SINIGALIA, critic de artă;
Dr. Alexandru SUCEVEANU, arheolog;

Dunărea

A

VI

'

A

Dr. Mircea TO MUS, critic literar;
'
Vasilica TOPOLEANU,
restaurator;
Dr. Sanda VOICULESCU, arhitect;
Art. 2. Direcţia de coordonare a activităţii Consiliilor locale va comunica - în
copie - prezenta decizie Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos
Tulcea, Direcţiei programe, prognoze, buget-finanţe şi membrilor Colegiului Ştiinţific .
Decizia a fost emisă în şedinţa din 19 martie 1993.

PRESEDINTE,
ing. Florln
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INFORMATION
The Low Danube area, especially the Danube Delta and the Dobrudja Horst,
had an important strategic role due to its geographical position and natural richness.
Therefore, this zone is very important for its cultural heritage, revealed through the
numerous reservations and historical and archaeological monuments. These objectives,
as well as the natural ones, are uniquefor our country andfor the world.
The knowledge, study, conserva/ion and valuation of this treasure imply an
ample investiga/ion work and a pluri and interdisciplinary research. lt clearly appeared
that a unitary organiza/ion of the research within the main jields which bring their
contribution to the knowledge of the natural environment of the ancient, medieval and
contemporary civilizations, of the artistic and spiritual heritage, together with the
proper forms and solutions of their conservat ion and valuation is necessary. In this goal,
the establishment and organiza/ion of an interdisciplinary research institute was
proposed. The imperative ofthese demands was imposed not only by the necessity of the
knowledge and conserva/ion of the natural and cultural heritage of the zone mentioned
above, but a/so by the valuation in a scientific purpose, as well as for al/ categories of
public, through modernforms in which the ecologicalfeatures have tobe prevalent.
The establishment of such an institute was set up through the reorganiza/ion of
the "Danube Delta" Museum, which acquired a new statute and a new form of
or~anization, which are presented in the documents below:

VIII

TULCEA COUNTY COUNCIL
THE PERMANENT DELEGA TION
DECISION N. 188
For the Establishmcnt and Organization of the
Ecomuseal Rescarch Institute of the Low Danubc Tulcea
The Permanent Delegation of Tulcea County Council;
Taking into account the demand of "Danube Delta" Museum n. 1595/1992;
Analyzing the reasons within the Report;
Taking into account the report n. I 209/18 March 1993 of the Departrnent of
the Coordination of the Activity of the County Councils;
According to the article 59, paragraph 1 and article 64, paragraph 1 of the
Law 69/1991 regarding the local public administration,
Decides:
Art. 1. The Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea is
1
established through the reorganization of the "Danube Delta" Museum.
The Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea is a public
institution, with juridica I personality, subordinated to the County Council of Tulcea.
The Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea has its
headquarters in Tulcea, 3, "14 Noiembrie" Street.
Art. 2. The aims of the Ecomuseal Research Institute of the Low Danube Tulcea are:
a. The research of the north-Dobrudja Horst and of the Danube Delta in the
goal of scientific, educational and touristic valuation.
b. Organizing of scientific, pedagogic, cultural and informative activities.
Art. 3. The Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea takes
over the assets and liabilities of the former "Danube Delta" Museum.
The belongings comprised in the appendix 1a and 1b will be administrated by
ICEM Tulcea as public goods.
Art. 4. The management of the Ecomuseal Research Institute of the Low
Danube - Tulcea is entrusted to the Scientific Collegium and to the Executive Council.
The Chairman of the Scientific Collegium and of the Executive Council is the
Director of the Institute.
The Director of ICEM Tulcea is appointed through a decision of the
Permanent Delegation of Tulcea County Council.
Art. 5. The maximum number of employees, the organizing structure and the
structure of the staff are established by the County Council and are approved by the
Permanent Delegation of Tulcea County Council, according to the appendix included in
the body of this Decision.
Art. 6. The wages of the staff are according to the law.

IX

Art. 7. The employees of the "Danube Delta" Museum who are tobe the staff
of the Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea are considered as
being transferred.
Art. 8. The organizing the working of the Ecomuseal Research Institute of the
Low Danube - Tulcea are concordant to the Statute which is included within this
Decision.
Art. 9. The institute will permanently keep the proper relationships with the
General Direction of the Protection and Valuation of the National Cultural Heritage.
The activity of research, conservation and museal valuation will be subrnitted to the
current legislation.
Art. 10. The Direction of coordination the activity of the County Councils will
convey a copy of this Decision to those who are interested to accomplish its stipulation.
Decision emitted in the session on 19 March 1993.
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ROMANIA
TULCEA COUNTY COUNCIL
DECISION N. 189
For the Appointment of thc Scientific Council of thc
Ecomuseal Research Institute of the Low Danube - Tulcea
The Pewnnanent Delegation of Tulcea County Council;
According to the article 8 ofthe Decision n. 188/19 March 1993;
Taking into account the article 64 of the Law n. 69/ 199 l regarding the Local
Public Administration,
Decides:
Art. 1. The Scientific Collegium of The Ecomuzeal Research Institute of the
' Low Danube - Tulcea is appointed, and will comprise the following persons:
Chairman: Dr. Gavrilă SIMION, Archaeologist;
Members: Dr. Petre ALEXANDRESCU, Archaeologist;
Dr. Victor-Henrich BAUMANN, Archaeologist;
Dr. Grigore BABOIANU, biologist;
Dr. Alexandru BARNEA, Archaeologist;
Constantin CABUZ, Jurist;
Acad. Virgil CÂNDEA, Historian
Aurica DAN, Economist
Dr. Radu FLORESCU, Archaeologist;
Dr. Ion GODEA, Ethnographer;
Florin HRITCU, Engineer,
'
Anina JECU, Biologis;
Mihai MARINOV, Biologist;
Mihaela MĂNUCU-ADAMESTEANU, Archaeologist;
'
Mihai MILIAN, Ethnographer;
Dr. Dumitru MURARIU, Biologist;
Dr. Ioan OPRIS, Historian;
'
Steluta PÂRÂU, Ethnographer;
Anca' ROTĂRESCU, Museo!ogist;
Dr. Adrian RĂDULESCU, Archaeologist;
Gabriela SARV AS, Architect;
'
Dr. Georgeta STOICA, Ethnographer;
Dr. Tereza SINIGALIA, Fine arts critic;

XI

Dr. Alexandru SUCEVEANU, Archaeologist;
Dr. Mircea TOMUS, Literature critic;
'
Vasilica TOPOLEANU,
Restorer;
Dr. Sanda VOICULESCU, Architect;
Art. 2. The Direction of coordination the activity of the County Councils will
convey cop ies of trus Decision to the Ecomuzeal Research Institute of the Low Danube Tulcea, to the Department of Programs, Prognosis, Finacies-Budget and to the members
of the Scietific Collegium.
Decision emitted in the session on 19 March 1993 .
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TRESTENIC - O NOUĂ ASEZARE NEOLITICĂ PE
'
TERITORIUL JUDETULUI
TULCEA

'

Elena
Descoperită în anul

Lăzurcă

1988, în urma cercetărilor de suprafaţă, aşezarea

neolitică din satul Trestenic, corn. Nalbant, se află situată intravilan, lângă dereaua

Techea.
Obiectivul neolitic a fost cercetat în anul 1989, când s-a efectuat un sondaj
arheologic în zona care se putea studia.
Aşezarea se constituie din depuneri succesive, de aproximativ 5 m, pe terasa
joasă a derelei, azi un fir de apă, care în trecut avea o albie întinsă. Lăţimea este de
aproximativ 75 m, lungimea mai marc, având marginile coborâte în văile largi din
JUf.

Astăzi,

o parte din suprafaţa terenului este plantată cu viţă de vie (aici se află
iar alta cuprinde casa proprietarului cu o seric de dependinţe.
Primele indicii le-au constituit descoperirea unei cantităţi foarte mari de
ceramică neolitică, la care se adaugă silexurile, zdrobitoarele şi un idol antropomorf.
Suprafaţa cercetată a cuprins marginea terasei, acolo unde malul fusese
distrus în decursul timpului şi unde se puteau observa resturile unei vetre dintr-o
locuinţă. Secţiunea trasată avea lungimea de 25 m şi lăţimea maximă de 5 m.
·
Sondajul efectuat nu a permis epuizarea secţiunii până la nivelul pământului
viu, dar pentru a s~bili stratigrafia am restrâns mult suprafaţa. Nivelurile culturale
le-am observat doar pc o suprafaţă de 1,80 x 1,50 m, în zona unde terenul se
conserva mai bine. Profilul secţiunii cuprinde numai 16 m, de aici terenul coboară.
Din punct de vedere stratigrafic, în zona cercetată integral, s-au observat
patru niveluri culturale a căror grosime este de 2,50 - 2,60 m, iar săpătura
efectuându-se până la adâncimea de 3,35 m (PI. I).
Continutul
nivelurilor inferioare (I si II) este infim, încât încadrarea lor
'
culturală poate fi discutabilă.
Pentru început vom descrie cele patru niveluri, urmând ca prezentarea
inventarului s-o facem pe parcurs.
Nivelul I (inferior) suprapune direct stratul aluvionar, de culoare gri închis,
cu aspect cimentos, gros de 35 cm, situat pe_solul viu de culoare galben-cenuşiu. La
baza nivelului I se află un strat de cenuşă cu cărbune gros de 5 cm, iar deasupra un
strat de arsură de culoare roşu aprins în care apar bucăţi mici de chirpici, câteva
fragmente ceramice şi oase calcinate. Acest strat se prezintă unifom1, fiind gros de
15 cm, dovedind o puternică incendiere. Deasupra lui s-a efectuat o nivelare a
nucleul

aşezării),

.
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terenului - a cărei grosime era de 30 cm - pământul fiind galben-cenuşiu cu pigmenţi
de cărbune.
Nivelul II începe de la adâncimea de aprox. 2 m având baza bine nivelată şi
arsă. Urmează un strat gros de 5 - 6 cm, de culoare galben-cenuşiu cu pigmenţi de
cărbune. Aici a fost identificată o locuinţă cu podea din lut galben deschis, amestecat
cu pleavă, bine bătătorit. Grosimea podelei era de cca. 3 - 4 cm ~ră să fie surprinsă
pe toată suprafaţa sondată. Pe podea se aflau bucăţi mici de chirpici, puţine
fragmente ceramice, oase calcinate şi mai multe dungi de cenuşă cu cărbune.
Nivelul III începe de la adâncimea de aprox. 1,30 m suprapunând o nivelare
ce consta dintr-un strat de pământ galben-cenuşiu cu pigmenţi de cărbune. În această
zonă, extinsă şi pe orizontală, s-a identificat o locuinţă (L 2) a cărei podea, foarte
subţire în cea mai mare parte, era ~cută din lut galben, foarte fin, bine bătătorit.
Podeaua era acoperită cu multă arsură, cenuşă, cărbuni, bucăţi mici şi mari de
chirpici, diverse unelte şi ceramică.
Nivelul IV se conturează începând cu adâncimea de aprox. 50 cm, ajungând
în zona centrală a sondajului până la -0, 75 m - 0,80 m grosime. Important este faptul
că şi aici baza nivelului IV a fost bine pregătită. Cei 25 - 30 cm de pământ, de
fUloare galben-albicios la partea superioară şi mai cenuşiu la partea inferioară,
prezenta o consistenţă deosebită, având în compoziţie melci, pietre mici, chiar
fragmente ceramice, detaşându-se net faţă nivelurile anterioare. Inventarul nivelului
IV a fost mai greu de urmărit din cauza lucrărilor modeme, de construire a unor
anexe, dovadă temeliile de piatră ridicate chiar pe suprafaţa unei vetre ce aparţinea
locuinţei 1 (Pl. I şi Pl. 11/l ). La acestea se adaugă atât gropile de la viţa-de-vie cât şi
cele trei gropi menajere modeme, care au distrus şi deranjat în mare măsură
inventarul. În gropile modeme au fost descoperite multe fragmente ceramice
neolitice, zdrobitoare, silexuri şi bucăţi de chirpici.
Locuinte
'

în nivelul IV au fost descoperite două locuinţe (L 1 şi L 3),

din care L 1 n-a fost
cercetată în întregime, deoarece se prelungea în martor, iar L3 se prezenta sub forma
unor resturi pe o suprafaţă mică din marginea terasei (Pl. 11/2).
Locuinţa

mult de temeliile de piatră care au fost ridicate pe
cea mai mare suprafaţă a ei, fapt ce a determinat curăţirea terenului de materialul
ceramic şi de chirpici, rămânând intactă doar vatra. În exteriorul temeliei se
conturează o zonă a locuinţei în care au apărut chirpici masaţi, vase sparte şi două
râşniţe mari întoarse cu faţa la pământ (Pl. 11/1 ).

1 era

deranjată

Deşi locuinţa era de suprafaţă, nu au fost depistate gropile de pari, iar asupra
podelei se poate face observaţia că, pe zone mici, apărea un strat subţire de lut
gălbui-cenuşiu amestecat cu păioase. Ea era acoperită de un strat de arsură cu cenuşă,
gros de 15 cm, în care apăreau chirpici, unii de dimensiuni mari, căzuţi în interior.
Chirpicii au în compoziţia lor multe păioase, iar culoarea este roşie-cărămizie.
Locuinţa măsoară cca. 7 m lungime, lucru sesizat foarte bine în profilul martorului,
iar lăţimea ei, în zona cercetată, este de 3 m.
Vatra locuinţei avea o formă aprox. pătrată, cu dimensiunile O, 70 x O, 70 m la
partea superioară, iar spre bază de 1 x I, I O m şi înălţimea de 0,40 m. Prin
demontarea ei s-au observat cinci rânduri de lipituri groase. Urmărind situaţia, de la
baza vetrei spre partea superioară, am constatat că pe un pat .de pietre s-a depus o
lipitură groasă de 5 cm; al doilea strat de lipitură, tot de 5 cm, era aşezat pe câteva
fragmente ceramice decorate cu barbotină; al treilea strat, de 2 - 3 cm, se afla pe
fragmente ceramice provenind de la străchini cu buza evazată şi umăr profilat; al
patrulea strat, cu grosimea de 4 cm, era ridicat pe fragmente ceramice în care apare şi
1 tipul de strachină cu buza arcuită spre interior, iar al cincilea strat, gros de 4 cm, era
depus pe câteva cioburi neolitice, unele bine lustruite, iar altele acoperite cu
barbotină, având şi apucători. Toate aceste lipituri prezentau la partea superioară un
lut foarte fin, iar la demontarea plăcuţelor mozaicate s-a văzut că aveau o culoare
bej-gălbuie, fără urme de arsură. Stratul superior al vetrei era foarte puţin erodat,
ceea ce a dovedit că fusese puţin folosită. Nu este exclus ca această locuinţă să fi
avut încă o vatră, nedescoperită, iar cea pe care am prezentat-o mai sus să fi avut altă
utilizare.
În interiorul locuinţei au apărut ceramică şi câteva unelte de silex, piatră, os
şi corn, pe care le prezentăm în capitolul destinat acestor obiecte.
În exteriorul L 1 a apărut o groapă plină cu oase de animale, care avea
diametrul de I, I O m şi adâncimea de 1 m.
Locuinţa

în apropierea lui L 1, păstrându-se in situ pe o
suprafaţă doar de 3 m lungime şi 1, 75 m lăţime. La numai -0,20 - 0,25 m au apărut
mai mulţi chirpici, unii puternic deformaţi de ardere, de sub care s-au scos vase de
uz comun, sparte pe loc şi din care un exemplar a putut fi restaurat (Pl. XIX/5). O
mare parte din ceramică este deformată în urma arderii secundare'în aşa măsură încât
pereţii vaselor sunt împăturiţi. Vatra locuinţei este distrusă aproape în totalitate
prezentând urme de folosire îndelungată. Pe ea s-au găsit: o cupă cu picior
(Pl. XIX/3; Pl. XXl/3) protejată de un vas mare fragmentar, unelte de silex, un
zdrobitor fragmentar, o piatră mică rotundă şi oase calcinate.

3 a fost

descoperită
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Locuinţa 2, nesăpată integral, a fost dezvelită în nivelul III, la adâncimea de
1,30 m, cu lungimea de 6,50 m şi lăţimea de 3 m. Zonele cu chirpici masaţi erau atât
de-a lungul martorului, cât şi pe suprafaţa locuinţei. După ridicarea materialului
ceramic s-a observat că podeaua locuinţei era subţire. Vatra locuinţei a fost
descoperită lângă martor, având deasupra fragmente de râşniţe şi mai mulţi chirpici.
Înălţimea ei era de 20 - 22 cm, cu marginile distruse şi cu dimensiuni de 0,10 m x
0,70 m (la suprafaţa dezvelită). În ceea ce priveşte ceramica descoperită pe podea,
putem spune că era în totalitate fragmentară, fiind în mare parte nedecorată.
Spre marginea terasei, în apropierea L 2 au fost descoperite o altă vatră şi o
groapă menajeră. Vatra avea dimensiunile de 0,75 x 1 m, marginile ci fiind distruse.
La baza ei se afla un strat gros de arsură acoperit de un alt strat, de 1 cm, de cenuşă
albicioasă, după care urma lipitura vetrei, de culoare roşie, groasă de 7 cm. În jurul
vetrei se aflau mai multe răzuitoare, un toporaş cu început de perforare, fragmente
ceramice provenind de la vase şi capace (PI. XVIl/1 - 10). Groapa menajeră avea
formă de clopot, cu diametrul gurii de 1,40 m şi de 1, 70 m în zona de maximă
bombare. Din interiorul ci au fost scoase o cantitate mare de cenuşă, oase de
animale, de păsări, scoici. melci şi câteva fragmente ceramice nesemnificative.

Unelte
Numărul uneltelor nu este prea marc, cele care aparţin nivelului IV fiind mai
numeroase şi concludente. Prezentarea o vom face global menţionând, acolo unde
am considerat necesar, locul de provenienţă.
Piesele de silex sunt în număr de 85, fiind recoltate din locuinţe, gropi şi, un
număr apreciabil, de la suprafaţă. Ele sunt lucrate dintr-un silex de tip balcanic de
bună calitate, în mare majoritate de culoare galben-cenuşiu, uneori cu mici puncte
deschise la culoare şi chiar cu vinişoare. Printre ele întâlnim exemplare cc au o
culoare brună sau gri-albicioasă datorată focului care a mistuit aşezarea. Grupa cea
mai numeroasă este formată de gratoare, apoi urmează lamele, lamelele, piesele
componente pentru seceri, vârfuri de săgeată şi de lance, o secure şi diferite aşchii 1.
Dimensiunile lor sunt mijlocii şi mai puţin mari.
Gratoarelc sunt lucrate pc vârf de lamă, retuşată, sau pe lame simple fără
retuşe pe laturile lungi (inv. 42261, 42265, 42274, 42286, 42319) (Pl. 11111 - 4;
PI. IV/1; PI.VII/I - 5). O altă piesă este confecţionată pe lamă cu creastă (inv. 42283)
(PI. IV/2; PI. VIl/6). Un gratoar atipic (inv. 42279) cu desprinderi inverse la
extremitatea bazală prezintă encoches pe una din laturile spre bază (PI. IV/3;
PI. VII/7), iar alt gratoar este semirotund (PI. V/9).
Lamele sunt mari şi mijlocii, cu secţiuni trapezoidale sau triunghiulare,
retuşate pe ambele laturi lungi. Unele prezintă retuşc subţiri, altele de uzură sau
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subţiri-abrupte (pe verticală), cu trunchiere retuşată (inv. 42272, 42309 - 3 I O, 423 I 3)
(PI. IV/4 - 7; PI. VIl/8 - I I). Un exemplar este reprezentat de o lamă macrolitică cu
encoches (inv. 423 I 8) (PI. IV/8; PI. VII/2 I). Una din lamele are retuşe inverse pe

una din laturi (PI. IV/9). O piesă cu trunchiere retuşată şi retuşe pe laturile lungi este
un racloar folosit şi la răzuiri laterale (inv. 42301) (Pl. IV/10; PI. VII/12). Sunt
prezente şi lame fără retuşe.
Piesele componente pentru seceri au fost executate pe lame, unele fiind
sparte la ambele capete. Unele piese au fost folosite, la început, ca răzuitoare, din
care un exemplar are retuşe verticale puternice (inv. 42271, 42282, 42302, 42304)
(Pl. V/I - 4; PI. VII/13 - 16). O piesă componentă foarte interesantă, prezintă rctuşe
pe cealaltă latură pentru a nu se tăia cornul, ajutând totodată şi la fixarea mai bună în
seceră (inv. 42300) (PI. V/5; PI. VII/I 7). Un burin de unghi pe spărtură (inv. 42308)
a fost folosit înainte şi ca piesă componentă (PI. V/6; PI. VII/I 8).
Alte două piese întâlnite sunt prima - un burin diedru drept care a fost folosit
pentru incizat (inv. 4229 I) prezentând o suprafaţă acoperită cu cortex -, iar a doua 'un burin de unghi (inv. 42277) (PI. V/7 - 8; PI. VII/I 9 - 20).
Străpungătoarele sunt piese mici, din care un exemplar nefinisat este realizat
dintr-un rest de vârf de săgeată (inv. 42323), iar altul este atipic, executat pe lamă
fragmentară (PI. V /1 O - I 1).
Dintr-un fragment de aşchie retuşată a fost făcut un racloar simplu drept, iar
al doilea racloar mic, simplu şi uşor concav a fost executat dintr-o lamă de rocă
gresoasă (PI. V/I 2 - I 3 ).
·
Securea, descoperită în L 2, a fost cioplită dintr-un silex gălbui-cenuşiu.
Forma este trapezoidală, ceafa mică, tăişul lat şi convex, iar secţiunea transversală
este plan-convexă (inv. 42327). Tăişul este bine şlefuit, iar faţetele prezintă
desprinderi mari şi mici dispuse destul de regulat. Ea este foarte grea şi considerăm
că putea fi folosită la defrişare. Dimensiuni: lungime = I 7,5 cm; lăţimea tăişului =
7 cm; grosimea= 3 - 3,5 cm (PI. VI/I; PI. VII/22).
În ceea ce priveşte armele, putem menţiona că în nivelul superior au apărut
două săgeţi şi un vârf de lance.
Săgeţile sunt cioplite dintr-un silex gălbui-cenuşiu cu vinişoare şi vineţiu cu
pete albe. Forma lor este triunghiulară, cu bazele uşor convexe, laturile lungi, la un
exemplar, fiind uşor arcuite (inv. 42222 - 42223). Ambele exemplare prezintă pc feţe
retuşe în pojghiţă, dispuse neregulat (PI. Vl/2 - 3; PI. Vll/23 - 24 ).
Vârful de suliţă (inv. 42320) este cioplit dintr-un silex de culoare maronicvineţie cu puncte mici roşcate. Forma este triunghiulară, baza lipseşte, laturile sunt
arcuite, iar feţele prezintă retuşe mari (PI. Vl/4; Pl. Vll/25).
Uneltele de piatră sunt în număr mic, fiind descoperite în primele două
niveluri. Ele sunt prelucrate din diferite roci existente în zonă 2 .

II

Râsniţele sunt din gresie macrogranulară cu elemente predominante de cuarţ
calcit. Cele. de dimensiuni mari au apărut în nivelul superior, în cadrul locuinţei 1. În
număr mai mare apar exemplarele de dimensiuni mici, portabile, descoperite în
cadrul locuinţei 2. Ele sunt întregi şi fragmentare, ovale sau neregulate, cu o
suprafaţă dreaptă sau albiată, realizată prin prelucrare şi finisare. Partea inferioară şi
marginile erau ciocănite mărunt şi netezite. Un exemplar avea vopsea roşie crudă.
Dimensiunile lor sunt cuprinse între 25 - 30 cm lungime, lăţimea mai mică, iar
grosimea între 6 - 8 cm (PI. VIIV4). Pe două râşniţe se observă urmele de şlefuire şi
ascuţire a diverselor unelte.
Frecătoarele sunt în stare fragmentară, cu excepţia unui exemplar discoidal
cu diametrul de 9 cm şi grosimea de 4 cm (PI. VIIV2).
Percutoarele, în număr de 14 exemplare, au fost descoperite în L 1, L 2 şi la
suprafaţa terenului. Ele sunt prelucrate din gresie şi calcar, iar un exemplar are geodă
cu depunere de cristale de cuarţ-calcit. Marea majoritate sunt sferice şi prezintă urme
de întrebuinţare îndelungată (PI. VIIVI ).
Ca unelte necesare gospodăriei erau şi cutele folosite la ascuţirea şi finisarea
obiectelor. Cele două exemplare, conservate mai bine, sunt din şist sericitocloritos,
din care unul prezintă oxizi de fier. Forma lor este neregulată, cu feţele alveolate,
netede la pipăit, iar dimensiunile lor nu depăşesc I O cm (PI. VIII/3 ).
Topoarele de piatră sunt în număr de 8 exemplare fragmentare sau pe cale de
prelucrare. Cu excepţia unui singur exemplar descoperit în L 2 (nivelul III), restul
pieselor au fost recoltate din nivelul IV.
Toporul din L2 (inv. 42332) este din gresie microcristalină, spart în dreptul
găurii de înmănuşare, fiind folosit, ulterior, drept cută, observându-se şi urmele
accentuate de la ascuţirea diverselor obiecte (PI. IX/I).
În cadrul celorlalte exemplare distingem două topoare fragmentare, din
bazalt, în formă de pană, cu secţiunea ovală. Unul este nefinisat, iar al doilea are
tăişul arcuit, bine ascuţit şi neutilizat (inv. 42600 şi 42602) (PI. IX/2 - 3 ).
Topoarele-ciocan, prevăzute cu gaură de înmănuşare, sunt prelucrate din
riolit, gresie cu mediogranulare şi bazalt. Unul este neşlefuit, de formă aproape
cilindrică, cu lăţimea mai mare în dreptul găurii de înmănuşare neterminată (inv.
42324). Dimensiuni: L = 9 cm, ·grosimea maximă= 3,4 cm (PI. IX/4). De la un alt
exemplar (inv. 4260 I) s-a păstrat partea superioară, cu ceafa cilindrică, lăţimea
maximă în jurul găurii de înmănuşare, bine şlefuit şi refolosit apoi ca zdrobitor
(PI. IX/5). Forma lui pare să indice o datare mai târzie aparţinînd probabil epocii
bronzului. Al treilea exemplar (inv. 42326) este fragmentar, spart în dreptul găurii de
înmănuşare, foarte bine şlefuit, tăişul îngust, arcuit şi ascuţit, fără urme de
întrebuinţare (PI. IX/6). A patra piesă (inv. 42342) cu o formă mai zveltă, corp
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alungit, tăiş arcuit este foarte bine şlefuită (Pl. DU7). Un ultim exemplar, mic, şlefuit
spre tăişul uşor arcuit, a fost refolosit ca zdrobitor (inv. 42325) (Pl. 008).
Dălţile sunt în număr de patru exemplare, aparţin nivelului superior (inv.
42328, 42331) şi sunt prelucrate din bazalt, gresie sau calcar. Lungimea lor este
cuprinsă între 3 - 6 cm, forma este trapezoidală, plată, cu secţiunea longitudinală
plan-convexă, biconvexă sau dreaptă. Tăişurile sunt arcuite, drepte sau teşite,
ascuţite bine şi într-un caz ştirbit (Pl. Vl/5 - 8; Pl. IX/9 - 12).
Amintim şi prezenţa a două lustruitoare pentru ceramică, prelucrate din
bazalt cu minerale melanocrate şi din calcar, prima de culoare neagră, iar a doua
albicioasă (Pl. Vl/9; Pl. DU13).
Uneltele din os şi corn nu sunt numeroase, prezenţa lor sugerând date
importante referitoare la ocupaţiile comunităţii respective.
În L 2 au fost descoperite şase împungătoare lucrate din os de pasăre, un
exemplar ar putea fi din os de căprioară (?) sau din aşchii tăiate de la oasele
animalelor (inv. 42336, 42341 ). Unele sunt finisate pe toată suprafaţa, altele doar
spre vîrf (Pl. X/I - 6; Pl. XI/I - 6).
În L 1 a fost descoperită o spatulă, ruptă la partea superioară, care prezintă
urme de ardere secundară (inv. 42335) (Pl. X/7; Pl. Xl/7).
Dintr-un os mare de animal a fost confecţionat un mâner (inv. 42596), cu
lungimea = 13 cm, grosimea maximă = 5 cm, a cărui gaură de înmănuşare este
dreptunghiulară. Capătul superior al mânerului este lat, rotunjit şi prezintă urme de
folosire. Iniţial el fusese folosit la fixarea dăltiţelor (Pl. Xl/8).
·
Exemplare identice au apărut în cadrul aşezărilor neolitice din ţară3 sau la
sud de Dunăre, în staţiunea Kodjadern1en.
Dintr-o rotulă a fost prelucrată o fusaiolă (inv. 42346) cu baza dreaptă şi
orificiu larg central (Pl. Xl/13 ).
Din corn de cerb a fost prelucrată o săpăligă (inv. 42590) destul de bine
conservată, a cărei gaură de înmănuşare este rectangulară, înclinată şi executată sub
prima ramificaţie. Tăişul este distrus şi retezat (Pl. XI/I O). Astfel de piese, a căror
gaură de înmănuşare este rectangulară în secţiune, apar şi în aşezările neolitice de la
Sultana4 sau la Căscioarele 5 .
Tot din corn de cerb au fost prelucrate diverse mânere pentru fixarea
uneltelor de piatră (dăltiţe), iar altele au mijlocul bine curăţat în vederea montării
altor piese (inv. 42595 şi 42597), (PI. Xl/9 - 12).
Plantatoarele, cu vârfurile bine ascuţite şi şlefuite, sunt numeroase în primele
două niveluri. Un exemplar are urme de prelucrare şi la partea superioară în vederea
mânuirii lui mai bune (Pl. Xl/11 ).
Pe lângă coarnele de cerb apar şi coarne de capre, de asemenea cu urme de
şlefuire.

Ceramica
Primele cercetări efectuate în aşezarea neolitică de la Trestenic ne-au dat
posibilitatea să studiem repertoriul formelor descoperite în primele două niveluri şi,
împreună cu cantitatea extrem de redusă de material ceramic specific nivelurilor de
la bază, să reconstituim unele elemente de cultură materială dezvoltate în cadrul
comunităţilor neolitice stabilite aici.
Descrierea materialului ceramic pe niveluri va contribui la cunoaşterea cât
mai exactă a repertoriului tipologic specific fazei de tranziţie de la cultura Boian la
Gumclniţa şi începutul culturii Gumelniţa (stărşitul mileniului IV a.Chr. şi începutul
mileniului III a.Chr.).
Pentru început ne vom opri asupra compoziţiei pastei şi a tehnicii de
prelucrare, iar în prezentarea formelor, vom ţine cont de frecvenţa lor.
Au fost constatate trei grupe ceramice: I) ceramica de uz comun sau
grosieră; 2) ceramica de bună calitate care este majoritară; 3) ceramica fină şi uneori
foarte fină.
Ceramica de uz comun, în cantitate mică, arc în argilă multe impurităţi,
pietricele mici şi mari, pleavă şi fragmente ceramice pisate. În spărtură argila este
zgrunţuroasă, uneori friabilă. Pereţii vaselor au fost neteziţi sau acoperiţi cu un strat
subţire de barbotină. Formele sunt de talie mijlocie şi, mai rar, mică.
Cele mai răspândite sunt vasele lucrate dintr-o argilă de bună calitate, cu
nisip şi pietricele în compoziţie, fiind bine frământată. Uneori arderea a fost bună,
alteori incompletă. Culoarea predominantă este bej-cărămizie şi, mai rar, neagră.
Stratul de slip este depus mai gros sau mai subţire, uneori dobândind un luciu
metalic.
În cadrul ceramicii fine şi foarte fine întâlnim produse lucrate dintr-o pastă
aleasă, consistentă, observându-se o cantitate mai mare de nisip, uneori şi pietricele.
La această grupă ceramică, atenţia ne este atrasă de îngrijirea deosebită a exteriorului
vaselor cc erau acoperite cu un strat dens de slip, foarte bine lustruit.
Nivelul I
Cele câteva fragmente ceramice, descoperite în acest nivel, aparţin vaselor de
uz comun si celor de bună calitate. Printre ele sunt si unele deformate de arderea
secundară, prezentând un strat de masă sticloasă.
În cadrul ceramicii de uz comun întâlnim rragmente de vase acoperite cu un
strat subţire de barbotină. Un fragment, provenind de la un vas ce avea buza înclinată
uşor spre interior şi corp arcuit, prezintă ca decor un brâu aplicat în formă de
potcoavă, uşor alveolat, aşezat în partea superioară (Pl. XXX/I O).

.
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Alte fragmente, din categoria ceramicii de bună calitate, de culoare cărămizie
şi neagră-cenuşie, prezintă, ca decor, benzi excizate umplute cu substanţă albă alături

de zone

cruţate şi

acoperite cu slip lustruit (Pl. XIII/8 - 9).

Nivelul II
Ceea ce am considerat important în cadrul acestui nivel a fost descoperirea
câtorva fragmente ceramice specifice culturii Hamangia (Pl. XIII/I - 3). Culoarea lor
este brună sau cenuşie, au slip puternic lustruit, iar decorul constă din şiruri de
imprimări în pasta moale, umplute cu substanţă albă sau pliseuri foarte fine.
Celelalte fragmente ceramice, provenind de la vase bitronconice sau străchini, sunt
decorate cu barbotină întinsă cu măturica, iar în cazul unui fragment din buza unei
străchini se observă, la exterior, un motiv din grafit şi în interior urme groase de
vopsea roşie (Pl. XIII/4 - 7).
Nivelul III
După cum s-a mai menţionat, în acest nivel a fost dezvelită locuinţa 2 ce
avea vatra prinsă în martor. La exteriorul locuinţei a fost descoperită încă o vatră cu
o groapă menajeră. De pe podea, dar mai ales din jurul celor două vetre, s-a colectat
o cantitate de ceramică nu prea numeroasă, ţinând cont şi de faptul că locuinţa n-a
fost dezvelită decât parţial.
Forma mai des întâlnită este oala cu buza uşor evazată sau îngroşată, pereţii
a~cuiţi, uneori mai bombaţi şi baza dreaptă. Suprafaţa exterioară a fost netezită, fie
dată cu măturica sau acoperită cu un strat de barbotină. Ca elemente decorative
întâlnim benzi alveolate, uneori realizate prin adunarea stratului de barbotină,
dispuse imediat sub buză sau brâuri aplicate şi alveolate aşezate pc corp, apoi şiruri
de mici adâncituri, sau crestături, mici proeminenţe grupate şi distanţate etc.
(Pl. XIV/I - 4).
Străchinile sunt în totalitate fragmentare, fiind modelate din pastă de bună
calitate, unele fiind foarte fine. În cadrul lor distingem patru categorii cu o seric de
variante.
În prima categoric am inclus acele forme vechi, puţine la număr, preluate din
cultura Boian şi care prezintă umărul carenat. Buza lor este scurtă şi dreaptă, fie
subţire sau îngroşată, evazată, iar umărul carenat este uneori mai puternic bombat (ca
un manşon) fiind decorat prin incizii, scrijelări şi acoperit cu vopsea albă (PI. XV/1 2).

A doua categoric este formată din străchinile cu buza dreaptă sau evazată,
umărul ascuţit sau rotunjit şi cu partea inferioară a corpului arcuită sau oblică.
Fragmentele provin de la forme de dimensiuni mari şi mijlocii. Slipul este de culoare
bej sau negru-cenuşiu (Pl. XV/3 - 8). Unele sunt decorate la exterior cu motive
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incizate adânc şi scrijelate sau prezintă, în interior, figuri geometrice conturate cu
benzi de grafit, ambele contrastând cu suprafeţele puternic lustruite (PI. XVIII - 2).
A treia categorie cuprinde tipul de strachină cu buza îngroşată în interior, cu
corpul tronconic, pe care le considerăm că fac tranziţia spre următoarea categorie
(PI. XVl/3 - 4).
A patra categorie o formează străchinile cu buza îngroşată în interior, cu
profil bombat, caracteristice culturii Gumelniţa, dar cunoscute din faza Boian V
(PI. XVl/5 - 6). Un exemplar este decorat în interior şi pe buză cu motive geometrice
cruţate din suprafaţa puternic lustruită, iar restul a fost acoperit cu grafit
(PI. XVII/I).
Capacele-ţest, în totalitate fragmentare, sunt de dimensiuni mari şi mijlocii.
Argila are multă pleavă în compoziţie. Pereţii capacelor sunt subţiri, mai ales spre
margine. Dacă interiorului nu i s-a acordat atenţie, la exterior se poate observa că s-a
depus un strat gros de slip fin ce a fost puternic lustruit. Culoarea este neagră sau
bej-cărămizie. Decorul se află pe marginea capacului şi constă din şănţuleţe
executate prin excizare ori scrijelare, acoperite cu substanţă albă sau benzi de vopsea
roşie crudă şi mici proeminenţe (PI. XVIl/7 - 9).
În seria vaselor bitronconice am inclus cănile şi alte forme de dimensiuni
mai mari. Unele exemplare sunt modelate dintr-o argilă fină, culoarea fiind neagră
sau bej-cenuşie. Pe umărul îngust şi profilat ca un manşon apar incizii, alveolări,
benzi puternic lustruite şi proeminenţe (PI. XVIl/3, 5 - 6; PI. XVIII/I - 4).
Din chiupuri au fost descoperite fragmente mari, culoarea lor fiind bejcărămizie sau neagră. Decorul apare în zona umărului şi constă din caneluri largi,
benzi incizate adânc, executate cu ajutorul unei ustensile ce avea vârful bont şi apoi
umplute cu substanţă albă, uneori apar şi cercuri incizate (PI. XIV/6 - 8; PI. XVIII/I O
I

- 12).
Vasul cu umărul lat (PI. XIV/9), castroanele tronconice (PI. XVI/8), bolurile,
din care unul este decorat la exterior cu mici proeminenţe dispuse regulat6
(PI. XVl/7; PI. XVIIl/5), diversele vase acoperite pe corp cu caneluri oblice şi
verticale (PI. XVII/4; Pl.XVlll/9) sau suportul inelar (PI. XIl/5) vin să completeze
repertoriul tipologic al celei mai recente aşezări neolitice din nordul Dobrogei.
Nu lipsit de importanţă este şi faptul că multe fragmente de vase, la care nu
putem menţiona forma, prezintă o gamă decorativă ce constă din paranteze mari şi
dese executate cu scoica sau alveolări adânci umplute cu substanţă albă (Pl.XVIII/6 8). Mai amintim prezenţa substanţei roşii crude pe o suprafaţă pătrată delimitată, ce
avea în centru un disc incizat acoperit cu un strat de slip puternic lustruit
(PI. XVIII/I I). Destul de des apar incizii simple pe tot corpul vasului sau combinate
cu zone scrijelate. Se mai pot distinge câteva fragmente mici de ceramică fină,
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culoare brună, probabil de la pahare, decorate cu pliseuri ş1 care sunt specifice
culturii Hamangia.

Nivelul IV
Nivelul superior a permis colectarea unei cantităţi mari de fragmente
ceramice, din care unele se aflau şi în gropile menajere modeme sau deranjate de
lucrări.

De la început s-a remarcat faptul că foarte multe fragmente, de dimensiuni
mari, aparţineau chiupurilor. Ele erau atât la suprafaţa terenului, cât şi până la
adâncimea de 0,40 m, fiind deformate de arderea secundară. Argila este compactă,
culoarea variază de la bej la cărămiziu, atât în interior, cât şi la exterior, sau
cărămizie în interior şi neagră la exterior. Grosimea pereţilor este cuprinsă între 1,5 2,5 cm, observându-se că ei erau formaţi din două straturi de lut, cel din interior mai
lat şi poros, iar cel din exterior subţire, având un strat de lut fin, uneori foarte bine
lustruit până la dobândirea unui luciu metalic. Cele mai multe fragmente provin din
I
partea superioară a vaselor, care erau piriforme, dar şi dinspre zona inferioară.
Decorul constă din motive spiralice foarte bine reliefate, dispuse în cadrul unui
registru pe umărul vasului (Pl. XIX/6 - 7). Acest decor apare mai ales pe ceramica
neagră, dar şi pe aceea bej-cărămizie. Decorarea chiupurilor în această manieră este
întâlnită şi în aşezarea neolitică de la Carcaliu 7, dar fără să atingă eleganţa
ornamentării celor de la Trestenic. Mai pot fi remarcate şi alte elemente decorative,
c_um ar fi spiralele incizate a căror spaţii exterioare sunt scrijelate (falsă excizie) şi
acoperite cu substanţă albă sau roşie, scoţând în evidenţă decorul (PI. XIX/8 - 9). În
partea inferioară a vaselor remarcăm benzile netede dispuse vertical, la distanţe mari
şi a căror zone intermediare au fost uşor scrijelate şi acoperite cu vopsea albă sau
roşie, fie alternând (Pl. XIX/I O).
Vasele de provizii, de talie mai mică, au umărul conturat cu o bandă incizată,
iar ca decor prezintă cercuri şi paranteze incizate în pasta moale. Astfel de vase fac
legătura între cultura Boian şi Gumelniţa.
Un vas de talie mijlocie, descoperit pe podeaua lui L 3 , a fost restaurat. Buza
lui este scurtă, mărginită de un brâu aplicat şi alveolat; corpul, bombat la partea
superioară, prezintă un strat subţire de slip acoperit, din loc în loc, cu barbotină
grosieră şi un brâu întrerupt de patru apucători mici; baza este dreaptă. Culoarea
vasului este bej-cărămizie. Dimensiuni: Î = 36 cm, D. gurii = 38 cm, D. bază =
15,5 cm (Pl. XIX/5).
În număr mare apar fragmente ceramice de la oale cu buza dreaptă, îngroşată
sau evazată, pereţii fiind uşor sau mai puternic arcuiţi. Suprafaţa exterioară a fost
netezită, uneori s-a trecut cu măturica peste argila crudă, sau a fost acoperită cu un
strat de barbotină. Elementele decorative sunt cele tradiţionale: brâuri alveolate şi
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aplicate orizontal sau oblic, şiruri de adâncituri executate prin scoaterea din pasta
moale a vasului siruri de incizii verticale, brâuri crestate, mici proeminenţe
' '
(PI. XX/4 - 5; PI. XXI/4 - 9).
Străchinile sunt numeroase, modelate din argilă bună şi foarte bună, aducând
date mult mau clare asupra evoluţiei lor. Ca şi în nivelul III şi aici se disting patru
categorii cu unele variante.
Exemplarele din prima categorie au buza scurtă, subţire sau îngroşată,
dreaptă sau evazată, umărul este carenat, uneori puternic bombat, conturat cu benzi
incizate adânc. Suprafaţa umărului este decorată cu incizii verticale sau oblice,
grupate şi care alternează cu zone scrijelate, uneori acoperite cu substanţă albă
(PI. XXII/I - 16). Pe manşonul unui exemplar se observă şiruri de puncte incizate
(PI. XXIl/17).
A doua categorie, mai numeroasă dccît prima, este formată din străchinile cu
buza dreaptă sau evazată, umărul ascuţit sau rotunjit, corpul rotunjit sau cu pereţii
oblici. Slipul depus este în strat gros, de culoare bej, negru-cenuşiu sau brun, foarte
bine lustruit (PI. XXIl/18 - 28; PI. XXIII/I - 5). Unele exemplare sunt decorate în
interior şi pc buză cu benzi sau volute de grafit ce alternează cu zonele puternic
lustruite. În rare cazuri suprafeţei exterioare nu i s-a acordat atenţie, ca fiind doar
netezită, uneori apar proeminente alungite, perforate orizontal.
Străchinile
ornamentate nu puteau fi folosite decât ca piese decorative în interiorul încăperilor.
A treia categorie cuprinde străchini cu buza îngroşată în interior, uneori
această îngroşare este prelungită. Corpul este tronconic, uşor arcuit (PI. XXIII/6 10).

A patra categoric o formează străchinile cu buza îngroşată în interior.
Culoarea lor este bej-cărămizie şi foarte rar neagră-cenuşie. Slipul este depus în strat
gros, de cele mai multe ori foarte bine lustruit. Buza este mai mult sau mai puţin
arcuită spre interior, îngroşarea ei, cât şi bombarea diferă de la un exemplar la altul.
Uncie exemplare sunt decorate în interior cu grafit folosindu-se ambele metode sau
prezintă motive puternic lustruite (PI. XXIV).
Castroanele sunt modelate din pastă de bună calitate, culoarea lor fiind brună
sau neagră. Forma este tronconică, cu buza uşor îngroşată spre interior şi o uşoară
şănţuire la exterior, ori cu buza dreaptă şi mai rar evazată. Vasele au fost acoperite cu
un strat de slip uşor lustruit în interior, iar la exterior suprafaţa prezintă urme de
măturică (PI. XXVl/9).
Vasele bitronconice, din care formele mici predomină, sunt fragmentare în
marc parte. Umărul acestor vase este rotunjit sau ascuţit. Ca elemente decorative,
prezintă brâuri simple aşezate oblic, incizii oblice, benzi cu spirale, puternic
lustruite, orânduite pe gâtul vaselor (PI. XIX/4; PI. XX/10 - 12; PI. XXV/I - 5).

18

Vasele cilindrice (?) au diametrul mic şi pereţii groşi. Nu cunoaştem
înălţimea lor, iar ca elemente decorative se observă caneluri oblice (Pl. XXV/6 - 7).
Vasele piriforme prezintă buza dreaptă, gât scurt, umăr pronunţat. Un
exemplar, de dimensiuni mai mari, de culoare brună-cenuşie prezintă pe corp incizii
verticale şi oblice, iar pe umăr o mică proeminenţă (Pl. XXVI/7). Această formă de
vas este cunoscută în aria culturii Precucuteni III, fiind apoi prezentă în cadrul
culturilor Cucuteni şi Gumelniţa8.
Capacele sunt în totalitate fragmentare şi puţine la număr. Toate au suprafaţa
interioară neîngrijită, iar culoarea lor este bej-cenuşie, brună sau neagră. Forma cca
mai veche o constituie capacul cu margine înaltă sau mai mică, decorată cu caneluri
sau cu motivul în trepte, ultimul fiind executat prin excizie şi scrijelare, întâlnit de
altfel, în faza Boian V şi chiar mai timpuriu9 (PI. XXV/8 - 9). În cadrul acestui tip de
capac întâlnim şi forme a căror margine este simplă. Alături apare şi tipul de capac
cu buza arcuită spre interior (Pl. XXV/1 O).
Cupele şi paharele prezintă forme identice cunoscute şi în alte aşezări
'neolitice.
Cupa cu gura larg deschisă, tronconică şi cu piciorul gol este o formă
evoluată atât în cultura Gumelniţa 1O cât şi în Sălcuţa 11. În aşezarea neolitică de la
Trestenic au fost descoperite trei exemplare (PI. XIX/I - 3; PI. XXIII - 3).
Printre alte piese ceramice amintim diverse fragmente de la strecurători cu
gâtul scurt, formă tronconică (PI. XX/13; PI. XXVl/4 ), linguri şi linguriţe (PI. IX/I 4
- 15; Pl. XII/1 - 2, 4), rondele (Pl. IX/16; PI. Xll/13), greutăţi pentru plasa de
pescuit.
În concluzie, gama decorativă este bogată, remarcându-se inciziile, zonele
scrijelate sau/alsa excizie, vopseaua roşie şi albă, imprimările de paranteze cu scoica
sau alt ustensil, canelurile, proeminenţele mici, tortiţele cu secţiune circulară etc.
Pe fragmente ceramice provenind, în mod deosebit, de la străchini şi pahare,
apar benzi puternic lustruite, benzi înguste şi late de grafit sau vopsea roşie.

Plastica
În rândurile de mat

JOS

prezentăm două

figurine antropomorfe, prima

modelată din lut, descoperită la suprafaţa terenului şi a doua lucrată pe o plăcuţă de

os,

găsită

la exteriorul L2 .
Primul idol este în stare fragmentară. Argila este consistentă, conţine
ingrediente, culoarea este brună-cenuşie şi piesa prezintă un slip uşor lustruit.
Figurina este plată şi reprezintă bustul unei femei cu sânii foarte mici, bine reliefaţi,
aproape conici (PI. IX/17; Pl. XII/6). Capul lipseşte, gâtul este gros, atât cât se
observă la bază, braţele masive sunt rupte din vechime, umărul stâng este mai ridicat
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faţă de dreptul, lucru ce ar putea indica că braţul fusese îndreptat în sus. Pe spate şi
până în dreptul pieptului sunt trasate linii incizante, ele reprezentând părul lung al
figurinei. Dimensiuni: Î = 4 cm, lăţimea în dreptul braţelor= 6,5 cm, (inv. 42348).
Menţionăm faptul că acest idol îşi găseşte analogii cu o piesă din Ungaria,
de la Kotacpart, din punctul Vata-Tanya 12 aparţinând culturii Starcevo-Criş. Alte

analogii le găsim în descoperirile de la Căscioarete13 sau în aria culturii Sălcuţa 14 .
Piese asemănătoare au fost descoperite într-o serie de staţiuni fiind publicate
într-un studiu restrânslS_
Cel de-al doilea idol este lucrat pe o plăcuţă de os foarte bine şlefuit. El este
alcătuit din trei segmente: cap, braţe şi trunchi.
Capul este aproape pătrat, pe el fiind marcate urechile cu mici scobituri;
ochii prin două puncte distanţate ce au deasupra câte o incizie foarte fină sugerând
sprâncenele; nasul este schiţat prin două puncte, iar gura printr-o linie orizontală,
având la bază trei adâncituri bine reliefate.
Cel de-al doilea segment marchează braţele prin două orificii largi.
Trunchiul prezintă triunghiul incizat, iar picioarele alăturate sunt delimitate
printr-o incizie pronunţată. Baza picioarelor este rotunjită. Pe partea dorsală, se
observă o linie incizată orizontal, care este în prelungirea bazei trunchiului. Starea de
conservare este foarte bună. Dimensiuni: Î = 7,2 cm, lăţimea la şolduri= 2 cm; (inv.
4234 7) (PI. X/8; PI. Xl/14 ).
Acest tip de idol, cu unele deosebiri, îl întâlnim foarte des, în diferitele
staţiuni neolitice, cum ar fi Sultanal6, Căscioarelel7, Tangâru18, Pietrelel9, Piscul
Comişorului20 sau la sud de Dunăre, la Ruse21 etc.
În general, această piesă este caracteristică reprezentărilor antropomorfe
gumelniţene ce respectă anumite canoane .

•
Aşezarea

de la Trestenic, cu cele patru niveluri, destul de groase, confirmă o
stabilitate ridicată datorată condiţiilor prielnice de viaţă şi muncă.
Cantitatea apreciabilă de ceramică a permis studierea diverselor forme,
urmărirea evolutiei lor în cadrul nivelurilor culturale si încadrarea la sfârsitul
perioadei de tranziţie de la cultura Boian la Gumelniţa şi începutul culturii

.

.

.

Gumelniţa.

În zona nord-dobrogeană descoperim analogii în materialul ceramic de la
Sarichioi, punctul La Bursuc;22, situat în zona maritimă.
Cercetările de teren23, efectuate în zona nord-dobrogeană, au permis
localizarea mai multor puncte, în care poate fi urmărită dezvoltarea culturii
Gumelniţa. În primăvara anului 1990, o nouă deplasare la Isaccea, în zona din
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apropierea liniei Dunării, punctul La Suhat, a permis recoltarea unui bogat material
ceramic boiano-gumelniţean24.
Aşa cum s-a mai afirmat25 aşezările gumelniţene ne sunt confirmate mai ales
pe linia Dunării, în zona bălţilor, spre lacul Razelm şi spre litoral. Ultimele cercetări
vin să contureze mai bine dezvoltarea acestor comunităţi şi în interiorul teritoriului,
aşa cum a\1 dovedit-o săpăturile de la Mihai-Bravu26 şi Trestenic. Acum suntem în
măsură să afirmăm că se poate urmării evoluţia culturii Gumelniţa, din faza de
tranziţie până la final, iar grosimea straturilor arată că ea a avut o evoluţie
îndelungată. Elementele de tip Hamangia, puţine la număr, demonstrează că ele au
fost asimilate de comunităţile fazei de tranziţie pătrunse şi răspândite în Dobrogea.
Note
I. În identificarea pieselor am avut tot
sprijinul cercetătorului Al. Păunescu,
pentru care ţinem să-i mulţumim şi pe
această cale.
2. Determinările rocilor au fost făcute de
geolog Brojboiu Carmencita, pentru
care îi mulţumim.
3. I. Andrieşescu, Dacia I 1924, p.71, pi.
IVI şi pi. III/IA; Gh. Ştefan, Dacia II
1925, p. 196, fig. 49/1,4; D.Berciu,
Contribuţii la problemele neoliticului
în România ... , Ed. Acad.R.P.R., 1961.

p. 227, fig. 66/I - 2.
4. I. Andrieşescu, op. cit., p. 71, pi. IX.
5. Gh. Ştefan, op. cit., pp. 193 - 194, fig.
47/3 - 48; 1,6 D.Berciu, op. cit., p.
222.
6. I. Andrieşescu, op. cit., p. 77, pi.
XV/13; Gh. Stefan,
op. cit., p. 169, fig.
,
29/10.
7. El. Lăzurcă, Peuce IX, 1984, pp. 23 29.
8. Silvia Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Buc.,
1974, fig. 67/6.
9. D.Berciu, op. cit., p. 405, fig. 188113.
1O. El. Lăzurcă, op. cit., p.433, pi. Vlll/2.
11. D.Berciu, op. cit., p. 302, fig. 127 /4.

12. Ida Kutzian, A Kărăs-Kultura, Tăblăk
Dissertationes Pannonicae, S. II. nr.
23, Budapesta, 1944, p. XLIV/4 (apud.
Eug. Comşa, Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos, voi. II, 1986, p. 59).
13. Gh. Ştefan, op. cit., p. 178, fig. 39/2.
I 4. D. Berciu, op. cit., p. 331, fig. 154/1.
15. Eugen Comşa, Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos, voi. II, 1986, pp. 51 60.
16. I. Andrieşescu, op. cit., p. 105, pi.
XXXVI.
17. Gh. Ştefan, op. cit., p. 190, fig. 44/ I.
18. D.Berciu, BMN I, 1935, p. 33.
19.Idem, MCA II, 1956, p.541, fig. 66.
20. Idem, Contribuţii ... , p. 334, fig. 157/2.
21. Gh. Gheorghiev şi N.A.Anghelov,
Izvestia Institut XVIII, 1952, Sofia, p.
168, fig. 156, I - 6.
22. Ernest Oberlander-Tâmoveanu, MCA,
Oradea, 1979, pp. 59 - 63.
23.Eugen Comşa, Peuce II, 1971, pp. 11 18.
24. El. Lăzurcă - cercetările de teren au
permis colectarea de fragmente ceramice specifice fazei de tranziţie de la
cultura Boian la Gumelniţa. Tot aici a
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fost descoperit şi un fragment aparţinând culturii Hamangia.
25. Puiu Haşotti, El. Lăzurcă, Symposia
Thracologica nr. 7, Tulcea, 1989, pp.
44 - 45.
26. Mulţumim colegului Gh. Mănucu
Adameşteanu că ne-a pus la dispoziţie

materialul litic ş1 ceramic. Răzui
toarele curbate, de dimensiuni mari,
fragmentele de topoare, zdrobitoarele
cât şi ceramica dovedesc existenţa
unei aşezări gumelniţene aflată într-o
fază înaintată de dezvoltare, probabil
faza A2.

Trestenic - a New Neolithic Sett/ement on the Territory of Tulcea District
Summary
ln 1989 there has been madea digging in the village Trestenic, commune Nalbant,
where has been discovered a new neolithic settlement belonging to the period of transition
/rom the cu/ture Boian to Gumelniţa and the beginni'1 of the cu/ture Gumelniţa (the end of
the rvth mil/enary b. Ch. and the beginning of the IJJ". millenary b. Ch.). The settlement has
four cultural levels. The quantity of ceramics permitted the studying of the different forms,
their evolution within the framework of the levels as well as the ornamentation of the
earthen jars.
These investigations as well as those already known illustrate the evolution of the
cu/ture Gumelniţa, /rom the stage of transition up to the end.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN DELTA DUNĂRII.

MORMINTELE CU OCRU DE LA CHILIA-VECHE
Ioan Vasiliu
Alcătuită

din subunităţi depresionare, cu un întreg eşalon de fom1e emerse şi
mai ales submerse, remarcată, faţă de regiunile înconjurătoare, printr-o pregnantă
individualitate morfo-hidrografică, la care se adaugă o seric de caractere particulare
demografice, Delta Dunării a constituit şi continuă să fie obiectul unor intense
cercetări ce au dat naştere la dispute contradictorii între specialişti, referitoare, în
principal, la geneza şi evoluţia reliefului deltaic I.
Deşi prezintă un interes deosebit din punct de vedere al populaţiei şi
aşezărilor, interes generat de istoria populării zonei de la gurile Dunării, de
fizionomia şi profilul funcţional al aşezărilor omeneşti, de uncie modalităţi
particulare ale valorificării mediului înconjurător specific, delta rămâne una din
zonele mai puţin cunoscute şi cercetate din punct de vedere arheologic2.
În anii 1984 - 1985, datorită unor lucrări pentru amenajări piscicole, Muzeul
Delta Dunării a efectuat săpături de salvare în punctul numit de localnici Ciorticut,
punct situat la cca. 6 km sud-vest de comuna Chilia-Veche, vizând cercetarea
vestigiilor arheologice din două movile funerare afectate de lucrările mai susamintite.
Din punct de vedere topografic, cele două movile sunt amplasate pe grindul
Chilia - apofiza sudică a podişului Bugeac - delimitat de braţul Chilia. depresiunea
Pardina şi depresiunea Matiţa-Merhei, fiind un rest al uscatului prcdeltaic, având cca
mai mare înălţime din delta fluviatilă (6,5 m) şi constituit la suprafaţă din depozite
loessoide3.
Movilele cercetate în anii 1984 - 1985 făceau parte dintr-un aliniament de
movile, grupate câte două-trei, dispuse pc o distanţă de 3.5 - 4 km pc direcţia cstvest, dinspre Chilia-Veche spre punctul Ciorticut, înconjurate de apele amenajărilor
piscicole, cum au fost de altfel şi movilele cc fac obiectul prezentei lucrări.
În cele două movile, în afara mom1intclor cu ocru, s-au descopc1it şi
înmormântări ulterioare, numerotarea făcându-se în ordinea descoperirii, îndifcrcnt
de epoca căreia îi aparţineau 4 .
Movila I
Avea diametru de 33 m şi înălţimea la centru de circa 2 m, fiind prin
dimensiuni una din movilele mari aflate pe raza comunei Chilia-Veche (PI. 111 a).
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Prin săpăturile efectuate în movila I au fost individualizate 27 de morminte
cu şi fără ocru, grupate în trei sectoare diferite, aparţinând din punct de vedere
cronologic perioadei de tranziţie şi etapei finale a bronzului mijlociu sau perioadei
de început a bronzului târziu.

Mormântul nr. 8 a fost descoperit în mantaua movilei, la 0,80 m adâncime,
într-o groapă de formă ovală ( 1,45/0, 90 m). În interior se afla un schelet chircit
moderat, culcat pe partea stângă, orientat nord-est - sud-vest. Membrele superioare,
îndoite din coate, erau aduse cu palmele în dreptul feţei. Femurele erau plasate în
unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele.
Oasele scheletului purtau urme slabe de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 9 face parte. ca şi mormântul nr. 8, din categoria mormintelor
având groapa ovală (1,40/0,80 m) săpată în mantaua movilei până la 0,85 m
adâncime. Scheletul, slab conservat, era chircit moderat, culcat pe partea stângă,
orientat sud - nord. Braţul drept, îndoit din cot, suprapunea cu antebraţul pe cel
stâng, întins de-a lungul corpului. Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de
coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Oasele scheletului
purtau urme slabe de ocru roşu (PI. 1/3 ).
I n v c n t a r : În dreptul craniului s-a descoperit, depus ritual cu gura în
jos, un bol, modelat cu mâna din pastă de factură grosieră, având culoarea castaniudeschis, miezul fiind negru în spărtură. În pastă s-au amestecat nisip cu bobul mare
şi calcar pisat. Pasta este omogenă, compactă, bine arsă, aspră la pipăit. Vasul a fost
introdus într-o emulsie de lut fin, de culoare bej-gălbuie, cc nu reuşeşte să înlăture
toate porozităţile. Bolul arc buza dreaptă, rotunjită, umărul bine profilat
confundându-se cu regiunea diametrului maxim, corpul uşor ovoidal sprijinindu-se
pc o bază plată. Dimensiunile bolului sunt următoarele: I = 6,4 cm; DG = 9,4 cm;
DM = 10,4 cm; DB = 5,9 cm (PI. li/I; Pl. V/I).
Mormântul nr. 27 avea groapa ovală săpată în mantaua movilei până la 0,90
m adâncime. Scheletul, bine conservat, era în poziţie chircită moderat, culcat pe
partea dreaptă, orientat nord-sud. Membrele superioare, îndoite din coate, erau aduse
cu palmele în dreptul feţei. Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de coloana
vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele scheletului se
observau urme slabe de ocru roşu.
I n v e n t a r : Lângă craniu, aşezat ritual cu gura în jos, a fost descoperit
un vas-sac, de factură grosieră, modelat cu mâna din pastă de culoare cenuşie-închisă
cu pete castaniu-deschis, miezul fiind cenuşiu. Pasta, omogenă, nu prea aspră la
pipăit, are în compoziţie nisip cu bobul mare şi calcar pisat. Datorită modelării

.'iO

stângace are formă asimetrică, buza uşor evazată la exterior, gâtul scund, abia
profilat, umerii puţin bombaţi incluzând şi zona diametrului maxim, corpul tronconic
fiind sprijinit pc o bază plată, uşor reliefată. La 1,6 cm sub buză este decorat cu o
bandă netedă în relief. Vasul arc următoarele dimensiuni: I = 18 cm; DG = 16 cm;
DM = 17,6 cm; DB = 11,8 cm (PI. 11/2; PI. V/8).

Mormântul dublu nr. 28 - 29 conţinea două schelete alăturate, depuse în
aceeaşi groapă funerară, de formă dreptunghiulară, la O, 90 m adâncime, orientate
sud-vest - nord-est (PI. 112 - 3).
Mormântul nr. 28 avea scheletul chircit moderat, culcat pc partea stângă, cu
braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept fiind îndoit din cot şi adus cu
antebraţul pc abdomen, humerusul şi radiusul fom1ând unghi drept. F cmurelc erau

dispuse în unghi ascuţit faţă de coloana vertebrală, tibiile ajungând aproape paralele
cu femurele. Pe tibii s-au observat urme slabe de ocru roşu.

Mormântul nr. 29 conţinea un schelet chircit moderat, culcat pc partea
stângă, cu braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept fiind îndoit din cot şi
adus cu antebraţul pe abdomen, între humerus şi radius formându-se un unghi drept.
Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile formând şi
ele unghi drept cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au observat um1e de ocm
roşu.

Mormintele nr. 28

şi

nr. 29 nu au avut inventar.

Mormântul nr. 62 dispunea de groapă rectangulară, colţuri Ic fiind uşor
rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare, înainte de înălţarea movilei, până la
adâncimea de 0,60 m. Scheletul, depus în groapă în dccubit dorsal, orientat sud-vest
- nord-est, cu membrele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, căzute lateral
dreapta, avea membrele superioare întinse de-a lungul corpului. Pc oasele scheletului
şi în jurul lui au fost observate urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t ar : Lângă calcaneul drept era depus ritual un bulgăre mic de
ocru roşu.
Mormântul nr. 70 a fost descoperit în mantaua movilei la adâncimea de 0,80
m. Scheletul, chircit moderat, culcat pe partea dreaptă, era orientat sud-est - nordvest. Coloana vertebrală era uşor curbată, braţul drept fiind întins de-a lungul
corpului, iar cel stâng, îndoit din cot, era adus cu palma pc abdomen. Femurele erau
plasate în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind şi ele dispuse în unghi
drept faţă de femure. Pe oasele scheletului s-au observat um1e slabe de ocru roşu.
I n v c n t a r : În partea stângă a craniului era depus ritual un vas modelat
cu mâna din pastă grosieră de culoare cenuşie-închisă cu pete castaniu-deschis.
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miezul fiind negru în spărtură. Pasta, omogenă, nu prea aspră la pipăit, are în
compoziţie nisip cu bobul mare şi calcar pisat. Are formă asimetrică datorită
modelării stângace, buza evazată la exterior, gâtul scund, abia schiţat, umerii
bombaţi incluzând şi zona diametrului maxim, corpul tronconic sprijinindu-se pe o
bază plată, uşor profilată. Dimensiunile vasului sunt următoarele: I = I O, I cm; DG =
12,2 cm; DM = 13,3 cm; DB = 8,3 cm (PI. 11/3; PI. V/6).

Mormântul nr. 73 a fost descoperit într-o groapă ovală, săpată în mantaua
movilei până la adâncimea de 0,80 m. Scheletul era chircit moderat, culcat pe partea
stângă, orientat sud-est - nord-vest. Braţul stâng, întins de-a lungul corpului, a avut
palma sub genunchiul stâng, iar cel drept, îndoit din cot, era aşezat cu palma lângă
bărbie. Femurele erau plasate în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind
aproape paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru
roşu.

I n v e n t a r : Scheletul avea depus în stânga craniului un vas, modelat cu
mâna din pastă grosieră, de culoare cenuşie-închisă cu pete castanii şi cărămizii.
Pasta, compactă, omogenă, bine arsă, aspră la pipăit, are în compoziţie nisip cu
bobul mare şi calcar pisat. Arc buza dreaptă, rotunjită, gâtul înalt, cilindric, umerii
bine profilaţi cuprinzând şi regiunea diametrului maxim, corpul bitronconic fiind
sprijinit pc o bază plată. În regiunea diametrului maxim este prevăzut cu două
apucători perforate vertical, una dintre ele fiind ruptă din vechime. Decorul constă
din şiruri de linii incizate, executate cu scoica ori cu unghia, dispuse orizontal pe
buză şi pe corp. Vasul are următoarele dimensiuni: I = 8,8 cm; DG = 4,8 cm; DM =
8,7 cm; DB = 4,9 cm (PI. 11/4; PI. V/3).
Mormântul nr. 74 a fost descoperit în mantaua movilei la O, 70 m adâncime
şi conţinea un schelet chircit moderat, culcat pc partea stângă, orientat sud-est - nordvcst. Membrele superioare, îndoite din coate erau aduse cu palmele lângă bărbie.
Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind şi ele
plasate în unghi aproape drept faţă de femure. Pe oasele scheletului nu s-au observat
urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 75 conţinea un schelet chircit accentuat, culcat pe partea
stângă, depus într-o groapă ovală (l ,50/0,85 m), săpată în mantaua movilei până la
O, 70 m adâncime. Coloana vertebrală era arcuită, membrele superioare, îndoite din
coate, fiind depuse cu palmele în dreptul bărbiei. Membrele inferioare erau îndoite
puternic, genunchii fiind aduşi în dreptul abdomenului. Pe oasele scheletului nu
s-au observat urme de ocru roşu.

I n v e n t a r : În regiunea toracică a fost descoperit un pandantiv din
piatră, de fom1ă aproximativ romboidală. prevăzut la unul din capete cu o perforaţie
pentm suspensie; în dreptul feţei erau depuse. într-o grămăjoară. alătmi de un arşic
de miel şi I 6 dinţi de animale, şi patru pietre: două dintre ele fiind pietre de nîu.
celelalte două - una aproximativ circulară. cealaltă ovală - fiind alcătuite din
concreţiuni calcaroase (PI. III; PI. Vl/2).

Mormdntul nr. 76 era suprapus parţial de monnântul nr. 75. Avea groapă
(I ,60/1 ,00 m). colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de
călcare, înainte de ridicarea movilei, până la 0.60 m ad<încime. Scheletul. depus în
groapă în decubit dorsal. orientat sud-est - nord-vest, avea membrele superioare
întinse de-a lungul corpului. membrele inferioare. iniţial cu genunchii ridicaţi. fiind
căzute lateral dreapta. Pc oasele scheletului şi în jurnl lui erau unnc puternice de
ocru roşu.
I n v e n t a r : În dreptul obrazului stâng. la oarecare distanţă. a fost găsit,
depus ritual. un bulgăre dreptunghiular de ocm roşu.
rectangulară
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Mormdntul nr. 81 a fost dezvelit în mantaua movilei la O. 90 m adâncime,
groapa având fom1ă ovală. scheletul fiind chircit moderat, culcat pc pm1ca stângi\,
orientat sud-est - nord-vest. Braţul stâng era întins de-a lungul coqmlui. cel drept.
îndoit din cot. fiind aşezat cu palma pc abdomen. Femurele erau dispuse în unghi
drept faţă de coloana vertebrală. tibiile fiind plasate în unghi ascuţit faţă de femure.
Pc oasele scheletului se observau um1e slabe de ocru roşu.
Mom1ântul nu a avut inventar.
Mormdntul nr. 84 conţinea un schelet chircit moderat. culcat pc partea
stângă, orientat sud-vest - nord-est, depus în groapă ovală. săpată p<înă la 0.85 m
adâncime. în mantaua movilei. Coloana vc11cbrală era uşor curbată, braţul stâng fiind
întins de-a lungul corpului, cel drept îndoit din cot. era adus cu palma pc bazin. Pc
oasele scheletului nu s-au observat unnc de ocm roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormdntul nr. 86 avea groapa de formă rectangulari\ (I. 70/ 1.15 m ). colţurile
fiind uşor rotunjite, săpată înainte de înălţarea movilei, de la nivelul antic de călcare
până la 0,70 m adâncime. Pc fundul gropii era depus un strat subţire de ocru roşu.
Scheletul, depus în groapă în dccubit dorsal, orientat sud-nord. avea membrele
superioare întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare, iniţial cu genunchii
ridicaţi, erau căzute lateral dreapta. Pc oasele scheletului se observau urme puternice
de ocru roşu, în special în regiunea craniului şi a toracelui.

I n v e n t a r : În stânga craniului, la oarecare depărtare, a fost găsit, depus
ritual, un bol modelat cu mâna din pastă grosieră, de culoare cenuşie-deschisă cu
pete castanii şi cărămizii, având în compoziţie ca degresanţi nisip cu bobul mare,
microprundişuri şi calcar pisat. Pasta este compactă, omogenă, nu prea aspră la
pipăit. Are formă asimetrică datorită modelării stângace, buza rotunjită, pereţii
arcuiţi sprijinindu-se pe o bază inelară. Dimensiunile vasului sunt următorele: I = 3,6
cm; DG = 9,2 cm; DB = 3, 1 cm (Pl. IV7; Pl. V/2).

Mormântul nr. 88 dispunea de groapă sepulcrală de formă rectangulară
(1,6011,00 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare,
înainte de înălţarea movilei, până la adâncimea de 0,60 m. După săparea gropii
funerare, pe fundul ei a fost presărat un strat subţire de ocru roşu, cel decedat fiind
aşezat în decubit dorsal, cu membrele superioare întinse de-a lungul corpului.
Membrele inferioare. iniţial cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral stânga. Pe
oasele scheletului, în special în regiunea craniului şi a toracelui, se observau urme
puternice de ocru roşu. Mormântul era orientat sud-est - nord- vest.
I n v e n t a r : În regiunea cutiei toracice au fost descoperite şapte mărgele
confecţionate din dinţi de animale (Pl. IV/1 - 4; Pl. VUI).
Mormântul nr. 89 a fost descoperit în apropierea mormântului nr. 88; avea
ca şi acesta groapă rectangulară ( 1,5511.00 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată
înainte de înălţarea movilei, de la nivelul antic de călcare până la 0,65 m adâncime.
După săparea gropii sepulcrale, pe fundul ei s-a presărat un strat subţire de ocru roşu.
Scheletul, orientat sud-vest - nord-est, era depus în groapă în decubit dorsal,
membrele superioare fiind întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare, iniţial
cu genunchii ridicaţi. erau căzute lateral dreapta. Pe oasele scheletului se păstrau
urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t a r : În regiunea cervicală a fost găsit un inel de buclă spiralat,
confecţionat dintr-un aliaj albs (Pl. IV /4; Pl. Vl/3 ).
Mormântul nr. 90 a fost dezvelit într-o groapă rectangulară având colţurile
uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare, înainte de înălţarea movilei, până
la O, 70 m adâncime. Scheletul, depus în groapa funerară în decubit dorsal, avea
membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare iniţial cu
genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. Pe fundul gropii sepulcrale şi pe oasele
scheletului se observau urme puternice de ocru roşu. Mormântul era orientat sud-vest
- nord-est.
Mom1ântul nu a avut inventar.
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Mormântul nr. 9 l dispunea de groapă funerară rectangulară (1, 70/1, 10 m),
colţurile fiind uşor rotunjite, săpată înainte de înălţarea movilei, de la nivelul antic
de călcare până la O, 70 m adâncime. În interior se afla un schelet depus în decubit
dorsal, membrele superioare fiind întinse de-a lungul corpului, iar cele inferioare,
iniţial având genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului şi pe
fundul gropii sepulcrale erau urn1e puternice de ocru roşu. Morn1ântul era orientat
sud - nord.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 92 face parte din grupa mormintelor cu groapă rectangulară
{1, 75/1, 15 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare,
înainte de ridicarea movilei, până la adâncimea de O, 70 m. După săparea gropii
sepulcrale, pe fundul ei a fost presărat un strat subţire de ocru roşu. Scheletul,
orientat sud - nord, era depus în groapă în dccubit dorsal, având membrele superioare
întinse de-a lungul corpului. Iniţial având genunchii ridicaţi, membrele inferioare
erâu căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului se observau urme puternice de ocru
roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 93 se deosebeşte prin modul de amenajare al gropii
sepulcrale de toate celelalte morminte cu ocru din movilele de la Chilia-Veche. Pc
fundul gropii rectangulare, colţurile fiind rotunjite, săpată de la nivelul antic de
călcare, înainte de înălţarea movilei, până la 0,45 m adâncime, a fost depusă o
lespede de calcar cu dimensiunile de 0,36/0,25/ O, I O m, latura dinspre nord - est a
mormântului fiind protejată şi ca de o lespede din acelaşi material, lespede având
următoarele dimensiuni: 0,30/0,25/0, JO m. Oasele scheletului de copil (foetu:;~.
înroşite de ocru, erau pulverizate, astfel încât nu s-a putut stabili decât faptul că era
orientat sud - nord.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 94 dispunea de groapă funerară rectangulară (I, 70/1, 1O m),
având colţurile uşor rotunjite, săpată înainte de ridicarea movilei, de la nivelul antic
de călcare până la adâncimea de 0,80 m. După săparea gropii sepulcrale, pe fundul ei
a fost presărat un strat subţire de ocru roşu, cel decedat fiind depus în groapă în
decubit dorsal, având membrele superioare întinse de-a lungul corpului. Membrele
inferioare, iniţial având genunchii ridicaţi, erau căzute lateral dreapta. Pe oasele
scheletului, orientat sud-vest - nord-est, s-au observat urme puternice de ocru roşu,
în special în regiunea craniului şi a toracelui.
I n v e n t a r : În stânga craniului era, depus ritual, un vas globular,
modelat cu mâna din pastă de culoare cenuşiu-deschisă. Pasta, omogenă, compactă.
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bine arsă, are în compoziţie nisip cu bobul mare, microprundişuri şi calcar pisat, ceea
ce îi dă o asprime la pipăit. Vasul a fost introdus într-o emulsie de lut fin bejcărămiziu, depus pe suprafaţa exterioară într-un strat subţire ce nu reuşeşte să
acopere toate porozităţile pastei. Datorită modelării stângace are formă uşor
asimetrică, buza evazată la exterior, gâtul scund, cilindric, umerii bine reliefaţi
includ şi regiunea diametrului maxim, corpul globular fiind sprijinit pe o bază plată.
În regiunea diametrului maxim vasul a fost prevăzut cu două apucători rupte din
vechime. Dimensiunile vasului sunt următoarele: I = 9, 7 cm; DG = 5, 7 cm; DM =
10,4 cm; DB = 5,4 cm (PI. 11/5; PI. V/4).

Mormântul nr. 95 a fost găsit într-o groapă funerară de formă rectangulară
(1, 70/1, 15 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare,
înainte de înălţarea movilei, până la adâncimea de 0,80 m. După săparea gropii
sepulcrale, pe fundul ei s-a presărat un strat subţire de ocru roşu. Scheletul, orientat
sud-est - nord-vest, era depus în groapă în decubit dorsal, membrele superioare fiind
întinse de-a lungul corpului. Având iniţial genunchii ridicaţi, membrele inferioare
erau căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului, în special în regiunea craniului şi a
torcelui, se observau urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t a r : Lângă craniu, la oarecare distanţă, se afla depus ritual, un
vas ceramic în stare fragmentară, modelat cu mâna din pastă grosieră de culoare
cenuşiu-închis, miezul fiind negru în spărtură. Pasta, omogenă, compactă, nu prea
aspră la pipăit, are în compoziţie nisip cu bobul mare, microprundişuri şi calcar
pisat. Din fragmentele păstrate s-a putut reconstitui numai partea inferioară a vasului
sprijinită pe o bază plată, uşor profilată. Dimensiunile păstrate sunt următoarele: I =
5,6 cm; DM = 7,0 cm.
În partea dreaptă a craniului, inventarul era completat de un bulgăre de ocru
roşu.

Mormântul nr. I 00 avea groapă funerară (1,65/1, 1O m), colţurile fiind uşor
rotunjite, săpată înainte de ridicarea movilei, de la nivelul antic de călcare până la
adâncimea de O, 70 m. După săparea gropii sepulcrale, pe fundul ei s-a presărat un
strat subţire de ocru roşu. Scheletul, depus în groapă în decubit dorsal, orientat sudest - nord-vest, cu membrele superioare întinse de-a lungul corpului, avea membrele
inferioare, ce fuseseră iniţial cu genunchii ridicaţi, căzute lateral stânga. Pe oasele
scheletului se observau urme puternice de ocru roşu, în special în regiunea craniului.
I n v e n t a r : În dreptul craniului, în partea stângă, se afla depus ritual, un
vas-borcan, modelat cu mâna din pastă de culoare cenuşiu-deschis, miezul fiind
negru în spărtură. Pasta, compactă, omogenă, nu prea aspră la pipăit, are în
compoziţie nisip cu bobul mare, microprundişuri şi calcar pisat, fiind bine arsă.
Vasul-borcan are buza rotunjită la exterior, gâtul înalt, cilindric, umerii bine profilaţi
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incluzând şi regiunea diametrului maxim, corpul uşor tronconic sprijinindu-se pe o
bază plată, profilată. Dimensiunile vasului sunt următoarele: I = 14,5 cm; DG = 13,2
cm; DM = 14,5 cm; DB = 7,3 cm (Pl. 11/6; Pl. V/5).

Mormântul nr. 102 face şi el parte din categoria mormintelor având groapă
rectangulară (1, 7511, 15 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de
călcare, înainte de ridicarea movilei, până la adâncimea de 0,80 m. După săparea
gropii sepulcrale, s-a presărat pe fundul ei un strat subţire de ocru roşu. Scheletul,
orientat sud - nord, depus în groapă în decubit dorsal, avea membrele superioare
întinse de-a lungul corpului. Iniţial cu genunchii ridicaţi, membrele inferioare erau
căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului, în special în regiunea craniului şi a
toracelui, se observau urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t a r : În stânga craniului se afla, depusă ritual, o cană, modelată
cu mâna din pastă de culoare cenuşie-deschisă cu pete castanii, miezul fiind negru în
spărtură. Pasta, omogenă, compactă, nu prea aspră la pipăit, are în compoziţie nisip
~u bobul mare şi calcar pisat. Datorită modelării stângace are formă uşor asimetrică,
buza evazată la exterior, gâtul scund, umerii bine marcaţi incluzând şi regiunea
diametrului maxim, corpul tronconic fiind sprijinit pe o bază plată. Cana este
prevăzută cu o toartă bandată, trasă din buză şi prinsă cu ataşul inferior în regiunea
diametrului maxim. Dimensiunile cănii sunt următoarele: I = 10,4 cm; DG = 11,2
cm; DM = 12,0 cm; DB = 6,5 cm (PI. 11/8; PI. V/7).
Mormântul nr. 105 a fost descoperit aproximativ în centrul movilei, având
groapă de formă rectangulară (1,70/1,15 m), colţurile fiind uşor rotunjite, săpată de
la nivelul antic de călcare, înainte de ridicarea movilei, până la adâncimea de 0,80 m.
Zonele din dreapta şi din stânga gropii funerare erau ocupate de pământul galben
rezultat în urma săpării, pe profil apărând sub forma unor lentile. După săparea
gropii sepulcrale, s-a presărat pe fundul ei un strat subţire de ocru roşu. Cel decedat a
fost depus în groapă în decubit dorsal, cu craniul orientat spre sud, membrele
superioare, uşor depărtate de corp, fiind depuse cu palmele lângă bazin. Membrele
inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral stânga. Deasupra corpului
s-a presărat un strat subţire de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Movila II
Se afla situată la circa 50 m sud de movila I, o mare parte din jumătatea ei
fiind distrusă de lucrările executate cu buldozerul pentru realizarea
amenajării piscicole.

nordică
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Movila II avea diametrul de aproximativ 18 m şi înălţimea la centru de 1,20
m (PI. l/lb).
În urma cercetărilor, în movila II s-au descoperit trei morminte, cu şi fără
ocru, toate situate în jumătatea sudică şi aparţinând din punct de vedere culturalcronologic perioadei de tranziţie şi etapei finale a bronzului mijlociu ori perioadei de
început a bronzului târziu.

Mormântul nr. 2 dispunea de groapă rectangulară (2, 15/1,80 m), colţurile
fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare până la adâncimea de 0,60
m. Scheletul, depus în groapa funerară în decubit dorsal, cu membrele superioare
întinse de-a lungul corpului, era orientat nord-sud. Membrele inferioare erau, de
asemenea, întinse. Nici pe oasele scheletului şi nici pe fundul gropii sepulcrale nu
s-au observat urme de ocru roşu.
I n v e n t ar : În stânga craniului se afla. depus ritual, un vas, modelat cu
mâna din pastă de calitate bună, de culoare neagră. Pasta, omogenă, compactă, bine
arsă, arc în compoziţie nisip şi calcar pisat. Pe suprafaţă exterioară se observă urme
de lustru. Are buza rotunjită, răsfrântă la exterior, gâtul scund, cilindric, umerii bine
profilaţi cuprinzând şi regiunea diametrului maxim, corpul tronconic fiind sprijinit
pe o bază plată. În regiunea diametrului maxim vasul este prevăzut cu patru
protuberanţe dispuse vertical. Dimensiunile vasului sunt unnătoarele: I = 7,3 cm;
DG = 5.6 cm; OM= 8,7 cm; DB = 3,7 cm (PI. IV/6; PI. Vl/4).
Inventarul funerar este completat de o fusaiolă, lucrată dintr-o rotulă de
animal, depusă deasupra vasului. Baza marc este dreaptă, partea superioară fiind
retezată pe orizontală, părţile laterale bombate, păstrând curbura rotulei. În partea
centrală este prevăzută cu o perforaţie circulară, cu diametrul de 1 cm (PI. IV/7; PI.
Vl/5).
Mormântul nr. 3 a fost descoperit la 1,25 m sud de mormântul nr. 2. Avea
groapa ovală (1,20/0,60 m). săpată în mantaua movilei până 'ia 0,50 m adâncime.
Scheletul, chircit accentuat. culcat pe partea stângă, avea coloana vertebrală curbată,
membrele superioare fiind îndoite din coate şi aduse cu palmele în dreptul feţei.
Femurele erau plasate în unghi ascuţit faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape
paralele cu femurele. Pc oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru rosu.
I n v e n t a r : În dreptul feţei, la oarecare distanţă, era depus ritu~! un vas,
modelat cu mâna din pastă de culoare cenuşie-deschis cu pete castanii şi cărămizii,
miezul fiind negru în spărtură. Pasta, omogenă, compactă, bine arsă, nu prea aspră la
pipăit, arc în compoziţie nisip cu bobul marc, şi calcar pisat. Are formă uşor
asimetrică datorită modelării stângace. Buza rotunjită este răsfrântă la exterior, gâtul
scund, umerii puţin profilaţi includ şi regiunea diametrului maxim, corpul
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sprijinindu-se pe o bază plată, uşor profilată. Vasul are următoarele dimensiuni: I =
I 0,6 cm; DG = 8,8 cm; DM = 11,0 cm; DB = 8, I cm (Pl. IV /8; Pl. Vl/6).
de formă rectangulară ( 1,85/1 ,20 m),
olţurile fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare, înainte de ridicarea
movilei, până la 0,60 m adâncime. După săparea gropii sepulcrale, pc fundul ei s-a
presărat un strat subţire de ocru roşu. Scheletul, orientat nord - sud, era depus în
groapă în decubit dorsal cu membrele superioare întinse de-a lungul corpului.
Membrele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral stânga. Pe
oasele scheletului, în special în zona craniului şi a toracelui, se observau urme
puternice de ocru roşu.
Momântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 6 avea groapa

După

funerară

*

prezentarea mom1intclor, întrebarea care se pune este modul în care au
fost înălţate movilele.
Dacă analizăm răspândirea mormintelor din movila I, cu gropi rectangulare,
săpate de la nivelul antic de călcare, observăm că ele au fost grupate în trei sectoare
diferite. Mormintele nr. 100, nr. 102 şi nr. 105 se găseau apoximativ în zona
centrală. Mom1intele nr. 62 şi nr. 76 se aflau în sectorul sud-estic, restul mom1intelor
fiind plasate în sectorul nord-estic. Faptul ne face să presupunem - ţinând cont de
observaţiile stratigrafice efectuate în movilele de la Valea Lupului6, Holboca7,
Smeieni8, Vînători9, Ccamurlia de JoslO, asupra unor morminte individuale cu
schelete în decubit dorsal sau chircite pe dreapta ori pe stânga - că şi movila I de la
Chilia Veche s-a format din mai multe movile mici. Una dintre ele a fost ridicată
deasupra mormintelor din zona centrală, celelalte deasupra grupurilor de morminte
din sectoarele sud-estic şi nord-estic. Apoi. cele trei movile au fost unite, prin
depuneri succesive de pământ, într-o movilă de dimensiuni mai mari, în mantaua
căreia s-au practicat, mai întâi, înmormântări cu şi fără ocru în gropi de formă ovală,
iar mai târziu, înmormântări din perioada migraţiilorl 1.
În ceea ce priveşte movila II, a cărei jumătate nordică a fost distrusă în marc
parte de lucrările executate cu buldozerul, analizând răspândirea mom1intclor,
observăm că unul dintre acestea - mormântul nr. 6 - era plasat aproximativ în centrul
ei, deci pentru el a fost ridicată iniţial. Mom1ântul nr. 2, având groapa rectangulară,
săpată de la nivelul antic de călcare, descoperit în marginea sudică, a fost practicat
după înălţarea ei, pământul depus deasupra lui mărindu-i dimensiunile, în special
diametrul. Apoi în mantaua movilei s-a practicat groapa mormântului nr. 3, precum
şi a celor din perioada migraţiilor.
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Movila II de la Chilia Veche, prin modul în care a fost ridicată, îşi găseşte
corespondent, în Dobrogea în descoperirile făcute la Luncaviţa: movila I din punctul
Drumul Vacifor12 si movila numită de localnici Mocuţa 1 3.
în mod as~mănător a fost înălţată şi movila I de la Corlăteni, unde pentru
mormântul nr. 3, plasat periferic faţă de celelalte două morminte, nu s-a mai ridicat o
movilă separată ci, lângă cea iniţială, s-a adăugat o cantitate apreciabilă de pământ 14 .
Probabil, în mod asemănător au fost ridicate şi movilele I ş1 II de la Glăvăneştii
Vechi 15.

*

După cum rezultă din descrierea mormintelor, în cele două movile de la

Chilia Veche s-au dezvelit 27 de morminte cu şi fără ocru. Loturi la fel de
numeroase, publicate până în prezent în literatura noastră de specialitate, s-au
descoperit la Glăvăncştii Vechi 16 , Smcieni17 şi Brăiliţal8.
Sintetizând şi comparând datele referitoare la mormintele descrise mai sus,
rezultă că în movilele de la Chilia Veche sunt documentate două grupe de morminte
cu ocru:
I. Cele având gropile săpate de la nivelul antic de călcare.
II. Grupa mormintelor cu gropile săpate în mantalele movilelor.
Cele două grupe de morminte atestă existenţa a două clemente etno-culturale
din două perioade diferite.

I. Grupa cea mai veche este cea a mormintelor cu gropi rectangulare, săpate
de la nivelul antic de călcare, înainte de ridicarea movilelor. Din această grupă fac
parte mormintele nr. 62, nr. 76, nr. 86, nr. 88, nr. 90 - 95, nr. 100, nr. 102, nr. 105
din movila I şi mormintele nr. 2 şi nr. 6 din movila II, deci aproape 2/3 din lotul
mormintelor cu şi fără ocru dezvelite în movilele de la Chilia Veche.
Dacă comparăm mormintele incluse în această grupă, vom constata că ele
prezintă o serie de elemente comune:
•Gropi funerare de formă rectangulară având colţurile uşor rotunjite.
Exceptând mom1ântul nr. 93 a cărui groapă funerară avea fundul şi peretele nordestic protejate cu câte o lespede de calcar, gropile sepucrale ale celorlalte morminte
erau simple, nefiind acoperite cu lespezi de piatră sau bârne de lemn dispuse
longitudinal ori transversal.
•După săparea gropii sepulcrale, toată suprafaţa fundului a fost acoperită de
un covor de ocru roşu gros de câţiva milimetri. Observaţia se referă la mormintele
nr. 86, nr. 88 - 89, nr. 92, nr. 94 - 95, nr. 100, nr. 102, nr. 105 din movila I ş1
mormântul nr. 6 din movila II.
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•Scheletele mormintelor erau depuse în gropile funerare în decubit dorsal,
având membrele superioare întinse de-a lungul corpului. Membrele inferioare, iniţial
cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral stânga (mormintele nr. 88, nr. 90 - 92, nr.
95, nr. 100, nr. I 05 din movila I şi mormântul nr. 6 din movila II) sau dreapta
(mormintele nr. 62, nr. 76, nr. 86, nr. 89 şi nr. 94 din movila I). Mormântul nr. 2 din
movila II avea membrele inferioare întinse, iar la mormântul nr. 93, datorită
precarităţii stării de conservare, nu s-au putut face observaţii cu privire la poziţia
membrelor, atât a celor superioare cât şi a celor inferioare.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare, mormântul nr. I 05 se
încadrează după Al. Hăusler în categoria Jl9, iar după tipologia întocmită de E.V.
Iarovoi, în varianta 120.
Restul mormintelor din grupa celor cu gropi rectangulare se includ în
categoria F - Hăusler şi în varianta I I - Iarovoi.
Mormântul nr. 2 din movila II - ţinând cont de poziţia membrelor inferioare
- se circumscrie variantei 55 - Iarovoi21.
•Deasupra tuturor scheletelor aparţinând mormintelor din această grupă excepţie făcând mormântul nr. 2 din movila II - s-a presărat un strat subţire de ocru
roşu, mai consistent în zona craniului şi a toracelui.
Pe lângă stratul de ocru roşu presărat deasupra scheletului, în mormântul nr.
62 s-a decoperit un bulgăre de ocru lângă calcaneul drept, iar în mormântul nr. 76
bulgărele de ocru era depus în dreptul obrazului stâng.
•Scheletele mormintelor din această grupă erau orientate în principal spre
sectorul sudic: spre sud mormintele nr. 86, nr. 9 I - 93, nr. I 02 şi nr. I 05, spre sudest mormintele nr. 76, nr. 88, nr. 95 şi nr. I 00, iar spre sud-vest mormintele nr. 62,
nr. 90 şi nr. 94.
Mormântul nr. 89 era orientat spre nord-vest, iar mormintele nr. 2 şi nr. 6
din movila II spre nord.
•Jumătate din cele 16 morminte aparţinând acestei grupe au avut inventar: în
mormintele nr. 88 si nr. 89 s-au descoperit obiecte de podoabă, iar în mormintele nr.
86, nr. 94 - 95, nr. I 00, nr. l 02 din movila I şi în mormântul nr. 2 din movila II câte
un vas aşezat lângă craniu. de regulă în stânga acestuia.
Semnificativ este faptul că celelalte opt morminte nu au avut nici un fel de
inventar.
De asemenea, semnificativ în privinţa ritualurilor funerare, este şi faptul că
în mormintele nr. 62 şi nr. 76 bulgării de ocru reprezentau singurul element de
inventar.
Comparând mormintele cu ocru dezvelite în movilele de la Chilia Veche şi
incluse în grupa I-a, cu descoperiri similare din Dobrogea şi din afara ei, constatăm
pe lângă unele elemente de asemănare şi deosebiri evidente.
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În stadiul actual al documentării, mormintele cu ocru de la Chilia Veche excepţie făcând mormântul nr. 93 ale căror gropi funerare, de formă rectangulară
având colţurile uşor rotunjite, neprotejate cu bârne de lemn sau lespezi de piatră, îşi
găsesc analogii, pe teritoriul Dobrogei, în descoperirile făcute în două movile de pe
raza comunei Luncaviţa, în punctul numit de localnici Drumul Vacilor 22 , în
movilele cercetate la Nalbant23, în amenajarea gropii sepulcrale a mormântului nr. 1,
descoperit în 1936 la Cernavodă 24 , precum şi în descoperirea făcută în movila
cercetată la Baia în anul 197625.
O altă similitudine parc a fi groapa mormântului din movila I de la Hagieni
(corn. Limanu, jud. Constanţa), însă datele pe care le deţinem despre modul de
amenajare a gropii funerare a acestui mormânt sunt sumare, datorită faptului că
săparea movilei s-a făcut nesistematic, fără supravegherea unui specialist26.
La alte morminte sau grupe de morminte tumulare, cu sau fără ocru, din
zona istro-pontică, amenajarea gropilor sepulcrale este mult mai complexă,
folosindu-se bârne de lemn dipusc :
- longitudinal, ca în cazul mormântului nr. 1 de la Ceamurlia de Jos27, a
mormântului din movila de la Sabangia28, a mormintelor din movilele de la MihaiBravu29 şi Nalbant30, precum şi a mormintelor descoperite la Luncaviţa în movila
numită de localnici Mocuţa31 _
- longitudinal şi transversal, aşa cum au fost descoperite la mormântul nr. 2
de la Ceamurlia de Jos32_
Pentru mormântul nr. 93 care avea depusă pc fundul gropii funerare o
lespede de calcar nefasonată, latura nord-estică fiind şi ea protejată de o lespede din
acelaşi material, analogii pentru Dobrogea găsim în mormântul din movila II de la
Hagicni, care avea groapa căptuşită şi acoperită cu lespezi de piatră nefasonată33 şi la
cel descoperit în movila situată pc cota cea mai înaltă a dealului Dervent de pc raza
satului Dcrvcnt (corn. Lipniţa, jud. Constanţa), la a cărui construcţie funerară au fost
folosite şi pietre ncfasonatc34_
Mormintele, cu sau fără ocru, având gropi funerare rectangulare, colţurile
fiind uşor rotunjite, la amenajarea cărora nu s-au utilizat bârne de lemn dispuse
longitudinal ori transversal. sunt documentate la Glăvăncştii Vechi (mormântul
principal şi mormântul nr. 7 din movila 11)35, Corlăteni (mormântul nr. 1)36,
Stoicani 37 , Valea Lupului (mormintele nr. 5, nr. 10 - 14, nr. 21 şi nr. 24)38, Suletea
(mormântul nr. 2 din movila Carului)39, Târpeşti40, Griviţa (mormântul nr. 1)41,
Baloteşti (mormintele nr. 4, nr. 7, nr. 9, nr. 12 - 13)42, Răcăciuni (mormântul
nr. 1)43 , Brăiliţa (mormântul nr. 5)44, Baldovineşti (mormintele nr. 3 şi nr. 18)45,
Grădiştea (rnom1ântul nr. 16)46, Lişcotcanca (mormintele nr. 1 şi nr. 4)47, Pleniţa
(mormântul nr.1 )48 , Vităneşti (mormintele nr. 2 şi nr. 3 )49, Săndul iţa- Săruleşti50 şi
Soptcriu - punctul Fânaţe51.
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Mormintele în groapă simplă, rectangulară, având colţurile uşor rotunjite,
neprotejate cu bârne de lemn, sunt cunoscute şi din descoperirile făcute la Mândreşti
(mormântul nr. 8) 52 , Ogreev (mormintele nr. 1, nr. 3 si nr. 9)53, Gura Galbenă
(mormântul nr. 12 din movila II)54, Ecaterinovka (mormintele nr. 2, nr. 12, nr. 13
din movila I, mormântul nr. 4 din movila 11)55, Cimisliia (morn1intcle nr 7, nr. 9 şi
nr. 14) 56 , Korobetovka (mormântul nr. 13)57, Vesalma (mormântul nr. 20)58,
Tudorovo (mormântul nr. 2 din movila 11)59, Temovka (mormintele din movilele
149, 179, 259, 280 şi 351)60, Cokîltiansk (mormintele nr. 9 - IO şi nr. 13 din movila
II, mormintele nr. 3 - 4 din movila IV şi mormintele nr. 6 şi nr. 8 din movila V)61,
Novie Rascaeţi (mormintele nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr. 14, nr. 16, nr. 26, nr. 29 din
movila I, precum şi mormintele nr. 1, nr. 4 - 6, nr. 8 din movila Il)62, Purcari
(mormântul nr. 6 din movila 11)63 şi Olăneşti (mormintele nr. 4 din movilele XIV şi
XV)64.
Mom1intcle având gropi rectangulare, simple, neacoperite cu bârne de lemn
dispuse longitudinal sau transversal, se întâlnesc şi în descoperirile făcute în
mpvilelc de la Carevbrod (mormintele nr. 2 - 3 din movila Jl)65, Madara (mormântul
nr. 6 din movila III)66, Troianovo (mormântul nr. 1 din movila 1)67, Kneza
(mormântul nr. 1 din movila 1)68, Târnava (mormintele nr. 3, nr. 6 - 7 şi nr. 9 - 1O
din movila I si mormintele nr. 1 - 2 din movila III) 69 , Placido! (mom1intcle nr. 1 din
movilele III, IV şi V)70, Zeglarci-Orljak (mom1ântul nr.1 din movila movila I) 71,
Porucik-Gesanovo (mom1ântul nr. 3 din movila I )72 şi Goran-Slatina (mom1intele
nr. 1 din movilele IV, VII şi VIII, mom1intcle nr. I, nr. 4 - 6 din movila V şi
mormintele nr. 1 - 2 din movila IX)73.
În afara Dobrogei, mom1ântul nr. 93 îşi găseşte analogii nu întrutotul
perfecte - în descoperirile de la Gumelniţa 74 şi Baloteşti (mormântul nr. 14 )75.
Morminte protejate cu pietre sau în care cel decedat era depus pc lespezi de
piatră, sunt atestate prin descoperirile de la Ukrainka 76 , Bolgrad (mormântul nr. 9
din movila I si mormântul nr. 4 din movila V) 77 , Ogradnoe (mormântul nr. 9 din
movila II si ~ormântul nr. 32 din movila IX) 78 , Glubokoe (mom1ântul nr. 7 din
movila 11)79, Novie Rascacţi (mormântul nr. 20 din movila 1)80 şi Olăneşti
(mormântul nr. 11 din movila XIII) 81 .
Morminte ale căror gropi funerare erau protejate cu lespezi de piatră sunt
cunoscute şi din descoperirile făcute la Kavama 82 şi Goran - Slatina (mormântul
nr. 7 din movila V)83.
În privinţa ritului funerar, mormintele de la Chilia Veche incluse în această
grupă, se încadrează, aşa cum am arătat mai sus, în categoriile I şi F stabilite de Al.
Hăusler şi în variantele 1 şi 11 după tipologia lui E.V. Iarovoi, găsindu-şi numeroase
analogii atât în descoperirile făcute în Dobrogea cât şi în afara ci.
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Mormântul nr.2 din movila II, circumscris variantei 55 după tipologia lui
E.V. Iarovoi, îşi găseşte analogii, în Dobrogea în descoperirea făcută la Sarichioi
(mormântul nr. 2)84, iar în afara ei în cele de la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 13
din movila 1)85, Holboca (mormintele nr. 26a, nr. 33 şi nr. 36) 86 , Baloteşti
(mormintele nr. 11 şi nr. 15)87, Chimogi - punctul Suviţa lui Ghiţan 8 8, Baldovineşti
(mormintele nr. 6 şi nr. 10 - 11)89, Grădiştea (mormântul nr. 16)90 , Lişcoteanca
(mormintele nr. 1, nr. 4 şi nr. 11)91, Brăiliţa (mormântul nr. 17) 92 , Gurbăneşti
(mormântul nr. 1 din movila IIl)93 şi Vităneşti (mormântul nr. 3 din movila 1)94 .
Morminte având poziţia membrelor inferioare asemănătoare cu cea a
mormântului nr. 2 din movila II de la Chilia Veche, sunt cunoscute şi din
descoperirile făcute la Purcari (mormintele nr. 1, nr. 12 şi nr. 36 - 3 7 din movila 1)95
şi Olăneşti (mormântul nr. 2 din movila 1)96, fiind datate fie post Iamnaia, fie
încadrate în cultura catacombelor.
Mormintele având o astfel de poziţie a membrelor inferioare sunt semnalate
şi prin descoperirile de la Troianovo (mormântul nr. 2 din movila 1)9 7, Zeglarci Orljak (mormântul nr. 1 din movila 11)98 şi Goran - Slatina (mormântul nr. 6 din
movila IIl)99, încadrate din punct de vedere cronologic în cultura Iamnaia.
În Dobrogea, ocrul utilizat în ritualurile funerare nu numai în formele sale
"clasice" ("covor" mai gros sau mai subţire depus pe fundul gropii sepulcrale, ori
presărat deasupra scheletului în cantitate mai mare sau mai mică), ci şi sub aspectul
bulgărilor sau grămăjoarelor de bulgări depuse lângă schelet, se întâlneşte în
descoperirile de la Cernavodă (mormântul nr. 1/1961 avea bulgării de ocru depuşi la
picioare) 100, Hagieni (la mormântul din movila II au fost descoperiţi doi bulgări de
ocru depuşi în dreptul occipitalului)IOI, Adanalkioi-Constanţa102, Mihai Bravu
(mormântul nr. 3 din movila I la care bulgărele de ocru era depus în dreptul
craniului)I03, Luncaviţa punctul Mocuţa (mormântul nr. 8 la care bulgării erau
depuşi lângă craniu)I0 4, Luncaviţa punctul Drumul Vacilor (la mormântul nr. 1 din
movila II bulgăraşii de ocru erau depuşi lângă occipitalul stâng) I05 şi Independenţa
Murighiol (mormântul nr. 1 din movila IV avea în inventarul său funerar şi câţiva
bulgăraşi de ocru)106.
Descoperiri asemănătoare sunt atestate la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr.
17 din movila I avea grămăjoara de ocru depusă sub craniul scheletului, iar la
mormântul nr. 7 din movila II bulgării de ocru au fost depuşi lângă obraz şi la cotul
drept) 107, Holboca (un bulgăre mare de ocru a fost descoperit la spatele scheletului
din mormântul nr. 17) 108, Valea Lupului (mormântul nr. 5 avea bulgării de ocru
depuşi de o parte şi de alta a craniului, precum şi în dreptul humerusului stâng, iar la
mormântul nr. 10 aceştia erau depuşi lângă mâna dreaptă)\09, Corlăteni (la
mormântul nr. 1 au fost găsiţi câte un bulgăre de ocru lângă umărul şi palma
dreaptă) 110 , Baloteşti (mormântul nr. 4 avea bulgării de ocru depuşi lângă oasele

64

faciale, iar la mormântul nr. 7 aceştia erau depuşi lângă oasele picioarelor) 111,
Prăjeni (mormântul nr. 3 avea ca singur element de inventar funerar numeroşi
bulgări de ocru)112, Larga Jijia - Movileni (mormântul nr. 5 avea bulgărele de ocru
depus sub craniu) I I 3, Smeieni (mormintele nr. 5, nr. 12, nr. 14 şi nr. 19a din faza I-a
de înmormântări avea depuşi bulgării de ocru în partea stângă a craniului)l 14,
Gurbăneşti (la mormântul nr. 2 din movila I ocrul a fost găsit în dreptul coloanei
vertebrale sub formă de mici grămezi) 115, Baldovineşti (mormântul nr. 3 avea ocrul
depus lângă frontal, mormântul nr. 4 lângă craniu, la mormăntul nr. 13 o bucată de
ocru roşu s-a găsit lângă occipital, iar lângă şoldul stâng un bulgăre cu diametrul de
12 cm, mormintele nr. 14 şi nr. 16 având bulgării de ocru roşu depuşi în apropierea
craniului)l 16 şi Pleniţa (mormintele nr. 1 - 2 din movila I aveau ocrul depus sub
formă de grămăjoare în stânga scheletului, respectiv la încheieturile membrelor
superioare şi la glezne, iar la mormântul nr. 1 din movila II ocrul era depus în stânga
craniului, la şold şi la cotul drept) 117.
În inventarul mormântului nr. 5 din movila II de la Novie Rascaeţi, bulgărele
de ocru era depus în partea dreaptă a craniului 118, iar mormintele nr. 5 - 6 din movila
VII de la Krasnoe şi mormântul nr. 3 din movila IV de la Galaja Pristan aveau
scheletele depuse în gropile sepulcrale pe un "pat" de ocru roşu 119.
Principalul element din inventarul funerar al mormintelor de la Chilia
Veche, incluse în grupa I-a, cantitativ redus în raport cu numărul mom1intelor, îl
reprezintă vasele ceramice, lucrate cu mâna, depuse lângă craniu, de regulă, în
stânga acestuia.
·
Pe teritoriul Dobrogei, morminte în care vasele ceramice erau depuse lângă
craniu sunt semnalate în descoperirile de la Ceamurlia de Jos (mormântul nr. 1) 120,
Luncaviţa - punctul Mocuţa (mormântul nr. 15) 121 şi punctul Drumul Vacilor
(mormântul nr. 1 din movila 11)122, Hagieni (mormântul din movila 11)123 şi
Sarichioi (mom1ântul nr. 6)124.
În afara Dobrogei, morminte similare, în care vasele ceramice ca obiecte de
inventar funerar - erau depuse în dreptul craniului, sunt atestate prin descoperirile
făcute la Glăvăneştii Vechi (mormintele nr. 3, nr. 13 şi nr. 17 aveau vasele depuse
lângă craniu, în dreptul obrazului, la creştet sau lângă ceată) 125 , Valea Lupului
(vasele descoperite în mormintele nr. 11 - 12 erau depuse în dreptul craniului) 126,
Holboca (la mormântul nr. 6 vasul a fost descoperit în dreptul feţei) 127 , Baloteşti
(vase descoperite în regiunea craniului la mormintele nr. 9 - 10 şi nr. 14)128,
Vânători (mormântul nr. 11) 12 9, Brăiliţa (mormântul nr. 8) 130 , Baldovineşti (este
vorba de mormintele nr. 2, nr. 14, nr. 16 - 17 ce aveau depus în regiunea craniului
câte un vas)l31, Lişcoteanca (mormintele nr. 11 - 12) 132 şi Smeieni (mormântul nr.
29 din faza I-a de înmormântări)133.
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Vase ceramice, ca obiecte de inventar funerar, au fost găsite, în mormintele
cu sau fără ocru, depuse şi în alte regiuni ale scheletului:
- la picioare, ca de exemplu în descoperirile de la Căbeşti 134 , Giurcani
(mormântul nr. 6)135, Târpeşti (mormintele nr. 1 - 2)13 6, Smeieni (mormântul
nr. 12)13 7;
- lângă coloana vertebrală, ca la mormântul nr. 7 de la Baloteşti I38;
- în dreptul toracelui, aşa cum a fost descoperit în inventarul mormântului nr.
15 de la Baldovineşti 139;
- lângă coatele mâinilor şi genunchii picioarelor, după cum atestă
descoperirile de la Baldovineşti (mormintele nr. 8 - 9) 140 şi Chimogi - punctul
Şuviţa lui Chiţan (mormântul nr. 1)141;
- lângă umerii scheletului, aşa cum este cazul mormintelor nr. I şi nr. 4 de la
Liscoteanca
142.,
.
- în dreptul femurului aşa cum a fost descoperit la Bogonos 14 3;
- pe pântecele scheletului, ca în cazul mormântului de copil de la Chimogi punctul Şuviţa lui Ghiţan144.
Descoperiri similare, în care vasele ceramice, ca obiecte de inventar funerar,
erau depuse în dreptul craniului, de regulă în stânga lui, sunt semnalate la Novie
Rascaeţi (mormintele nr. 4 şi nr. 6 din movila I şi mormântul nr. 1 din movila JI)l45,
Purcari (mormântul nr. 28 din movila 1) 146 şi Olăneşti (mormintele nr. 3, nr. 14 şi
nr. 28 din movila I, mormintele nr. 3 şi nr. 5 din movila V, mormântul nr. 11 din
movila XIII şi mormântul nr. 4 din movila XV)l47_
La mormântul nr. 2 din movila I de la Novie Rascaeţi vasul era depus în
dreptul braţului stâng 148 , iar la mormântul nr. 8 din movila XIII de la Olăneşti a fost
găsit în colţul stâng al gropii sepulcra!c149_
În actualul stadiu al documentării, mormântul nr. 2 din movila II de la Chilia
Veche, este singurul mom1ânt, nu numai din Dobrogea, în care a fost descoperită, ca
obiect de inventar funerar, o fusaiolă lucrată dintr-o rotulă de animal.
Fusaiole, lucrate din capete de femur, având baza marc faţetată, partea
superioară retezată pc orizontală, părţile laterale, bombate, păstrând curbura rotulei,
prevăzute în partea centrală cu o perforaţie circulară, sunt cunoscute din descoperirile
de la Suceava 1so, Giurcani, Gura Hulubăţului, Popeni-CerchezlSI şi Lişcoteanca152,
provenind însă nu din morminte de inhumaţie cu sau fără ocru, ci din aşezări sau din
descoperiri întâmplătoare.
Inventarul funerar al mormintelor de la Chilia Veche, incluse în grupa I-a,
este completat cu obiectele de podoabă descoperite în mormintele nr. 88 şi 89,
reprezentate de şapte mărgele din os şi un inel de buclă spiralat.
Pe teritoriul Dobrogei, mărgele confecţionate din oase sau dinţi de animale,
sunt semnalate ca obiecte de inventar funerar, excepţie făcând mormântul nr. 88 de
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la Chilia Veche, doar într-un singur caz. Este vorba de mormântul nr. 6 din movila I
de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor, la care în dreptul calcaneului stâng a fost
descoperit un număr de 90 de astfel de obiecte de podoabă, asemănătoare ca formă şi
dimensiuni cu cele de la Chilia Veche153.
În afara spaţiului istro-pontic, mărgele confecţionate din oase, dinţi sau colţi
de animale, prevăzute la unul din capete cu o perforaţie pentru suspensie, sunt
documentate atât în mormintele de inhumaţie cu sau fără ocru, cum este cazul celor
de la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 17 din movila 1)154, Corlăteni155, Valea
Lupului (mormântul nr. 13) 156 , Săbăoani (mormântul nr. 1O)157, Brăiliţa
(mormintele nr. 3, nr. 6 şi nr. 20)158, Smeieni (mormântul nr. 19b)l59, Sultana Odaia Vlădichii 160, Năeni - Buzău (mormântul nr. 8)161 şi Reci (mormântul
nr. 3) 162 , cât şi în aşezările de la Lişcoteanca163 şi Bogdăneşti164, precum şi în
adăposturile temporare din peşterile de la lgriţa 165 şi Izbândiş 166.
Astfel de obiecte de podoabă, confecţionate din oase şi dinţi de animale,
asemănătoare ca fom1ă şi dimensiuni cu cele de la Chilia Veche, sunt cunoscute şi
din descoperirile de la Bol grad (mormântul nr. 9 din movila I) 167, Tudorovo
(mormântul nr. I din movila 1) 16 8 şi Usatovo (mormântul nr. 5 din movila VII,
mormântul nr. 1 din movila II) 169.
Şi în necropola de la Vama s-au descoperit astfel de obiecte de podoabă 170.
Inelul de buclă spiralat, descoperit în mormântul nr. 89 de la Chilia Veche ca
obiect de inventar funerar, îşi găseşte analogii perfecte, pe teritoriul Dobrogei, tot
într-o singură descoperire: mormântul nr. 3 din movila I de la Mihai Bravu 171.
Ca obiect de inventar funerar - în afara spaţiului istro-pontic - inelul de buclă
este atestat în descoperirile făcute în movilele de la Glăvăneştii Vechi (mormintele
nr. 10 şi nr. 12)172, Broştenil73, Vânători (mormântul nr. 13) 174 , Gurbăneşti
(mormântul nr. 12 din movila li) 175, Smeieni (mormântul nr. 7 din faza a IV-a de
înmormântări)l 76, Sultana - Odaia Vlădichii 177 , Năeni - Buzău (mormintele nr. 2 3)178 şi Pleniţa (mormântul nr. 1 din movila 11) 179.
Inelele de buclă spiralate, ca obiecte de inventar funerar, sunt semnalate şi în
descoperirile făcute la Glubokoe (mormântul nr. 26 din movila I) 180, Nerusay
(mormântul nr. 14 din movila 1)181, Jacowica (movila LX) 182 , Careva Moghila
(mormântul nr. 9 din movila 1)183, Usatovo (mormintele nr. 2 din movilele II şi XI,
mormântul central din movila XIl) 184 , Sukleia (movila 111) 185 , Olăneşti (mormântul
nr. 16 din movila 1)186 şi Ogreev (mormântul nr. 6)18 7.
Astfel de obiecte de podoabă, găsite în morminte, depuse ca obiecte de
inventar funerar, sunt cunoscute şi prin intermediul descoperirilor de la Madara
(mormântul nr. 3 din movila 1) 188, Troianovo (mormântul nr. 1 din movila 1)18 9 şi
Tămava (mormântul nr. 9 din movila I şi mormântul nr. 1 din movila 111)190.
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II. Grupa mormintelor ce aveau groapa funerară săpată în mantaua movilei.
Ne referim la mormintele nr. 8 - 9, nr. 27 - 29, nr. 70, nr. 73 - 75, nr. 81, nr. 84 din
movila I si la mormântul nr. 3 din movila II.
Remarcăm că mormântul nr. 75 suprapunea parţial groapa mormântului
nr. 76 din prima grupă, dovadă concludentă că ne aflăm în faţa a două etape de
înmormântări din două perioade diferite.
- Gropile mormintelor din această categorie erau de formă ovală, excepţie
făcând groapa mormântului dublu care era de formă dreptunghiulară, având colţurile
drepte.
- La nici unul din mormintele acestei categorii, după săparea gropii
sepulcrale, pe fundul ei, nu s-a presărat un "covor" de ocru roşu.
- Toate scheletele aparţinând mormintelor acestei grupe erau în poziţie
chircită. Aproape toate (mormintele nr. 8 - 9, nr. 28 - 29, nr. 73 - 75, nr. 81, nr. 84
din movila I şi mormântul nr. 3 din movila II) aveau scheletele chircite pe partea
stângă. Doar scheletele din mormintele nr. 27 şi nr. 70 din movila I erau chircite pe
partea dreaptă.
- În ceea ce priveşte poziţia membrelor superioare, la această grupă, în şapte
cazuri (mormintele nr. 9, nr. 28 - 29, nr. 70, nr. 73, nr. 81 şi nr. 84) braţul aferent
părţii pe care scheletul era chircit, se afla întins de-a lungul corpului, celălalt fiind
îndoit din cot şi adus cu palma pe bazin sau pe abdomen.
La celelalte morminte ambele membre superioare erau îndoite din coate şi
aduse cu palmele în dreptul feţei ori a bărbiei.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare, mormintele nr. 9, nr. 28
- 29 şi nr. 81 se încadrează în varianta 41 după tipologia întocmită de E.V.
Iarovoi 191, mormintele nr. 8, nr. 74 - 75 din movila I si mormântul nr. 3 din movila
II în varianta 48192, iar mormintele nr. 27, nr. 70, nr.· 73 şi nr. 84 în variantele 42,
34, 36 şi 38 ale aceleiaşi tipologii193.
Mormintele nr. 8, nr. 27, nr. 74 - 75 din movila I şi mormântul nr. 3 din
movila II, prin poziţia membrelor superioare, se circumscriu şi variantei D din
tipologia lui Al. Hăuslerl 94.
- S-a constatat că poziţia membrelor inferioare era relativ constantă: femurele
formau unghi drept cu coloana vertebrală, tibiile fiind paralele cu femurele. În
cazurile mormintelor nr. 75 din movila I şi nr. 3 din movila II, membrele inferioare
au fost îndoite puternic, ajungând cu genunchii în regiunea abdomenului.
- Pe oasele scheletelor din mormintele nr. 8 - 9, nr. 27, nr. 70, si nr. 81 din
movila I s-au observat urme de ocru roşu. Mormântul nr. 28 prezenta urme de ocru
numai pe tibii, iar pe oasele scheletelor din mormintele nr. 29, nr. 73 - 75, nr. 81 din
movila I şi pe cele ale scheletului din mormântul nr. 3 din movila II, ocrul roşu
lipsea.
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- Ca şi în cazul primei grupe, marea majoritate a mormintelor erau orientate
spre sectorul sudic: spre sud-est mormintele nr. 70, nr. 73 - 75, nr. 81, spre sud-vest
mormintele nr. 28 - 29, nr. 84, iar spre sud mormântul nr. 9.
Mormintele nr. 27 din movila I şi nr. 3 din movila II erau orientate spre
nord, iar mormântul nr. 8 spre nord-est.
- Şi la această grupă jumătate din numărul mormintelor au avut inventar. În
cinci cazuri (mormintele nr. 9, nr. 27, nr. 70, nr. 73 din movila I şi mormântul nr. 3
din movila li) s-au descoperit, în partea stângă a craniului, vase ceramice lucrate cu
mâna din pastă grosieră, cel de al şaselea mormânt (nr. 75) având ca inventar funerar
un obiect de podoabă (un pandantiv), lucrat din piatră descoperit în zona toracică, iar
lângă craniu, în dreptul feţei, 16 dinţi de animale, patru pietre şi un arşic.
Celelalte morminte aparţinînd acestei grupe nu au avut nici un fel de
inventar funerar.
Analizând mormintele, cu şi fără ocru, de la Chilia Veche, incluse în grupa a
II-a, cu descoperiri similare din Dobrogea şi din afara ei, observăm atât elemente de
&nalogie, cât şi evidente deosebiri.
În Dobrogea, în actualul stadiu al documentării, mormintele cu şi fără ocru
de la Chilia Veche incluse în grupa a II-a, excepţie făcând mormântul dublu nr. 28 29, ale căror gropi sepulcrale, de formă ovală, au fost practicate în mantaua movilei,
îşi găsesc analogii în descoperirile de la Nalbant1 95, Mihai Bravu 196 şi Luncaviţa197.
Astfel de morminte, ale căror gropi funerare au fost practicate în mantalele
movilelor, sunt cunoscute şi din descoperirile făcute la Glăvăneştii Vechi (movilele I
şi-11)198, Holboca199, Valea Lupului200, Vânători201, Giurcani (movilele I şi II)202,
Galaţi-cartier Dunărea203, Baldovineşti2° 4 , Brăiliţa205, Râmnicelu 206 , Roşiori207,
Horia-Făurei208, Gurbăneşti209, Smeieni210 şi Sultana211.
Morminte secundare sunt atestate şi în movilele de la Frunzeni212,
Mândreşti213,
Ogreev214, Gura Galbenă215,
Ecaterinovka216, Parcani217,
220
Temovka218, Novie Rascaeţi219, Purcari , Olăneşti 221 , precum şi în cele de la
Carevbrod222, Madara223, Kalugerica2 24 , Tămava 225 , Placidol 22 6, ZeglarciOrlj ak227 şi Goran-Slatina 228 .
Mormântul dublu, nr. 28 - 29, singular deocamdată în aria descoperirilor din
Dobrogea, îşi găseşte analogii la Glăvăneştii Vechi 229 , Holboca 230 , Valea
Lupului23 I, Stoicani232, Brăiliţa233, Smcieni23 4, Sultana - Odaia Vlădichii235 şi
Pleniţa236.

Morminte duble cunoaştem şi prin intermediul cercetărilor efectuate în
movilele de la Olăneşti (mormântul nr. 2 din movila VJ) 237 şi Ogreev238.
Si în movila I de la Carevbrod a fost dezvelit un mom1ânt dublu239.
' stadiul actual al cercetărilor mormintele nr. 8 - 9, nr. 27 - 28, nr. 70 şi nr.
în
81 din movila I pe ale căror oase s-au observat urme mai mult sau mai puţin
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puternice de ocru roşu, îşi găsesc analogii, în Dobrogea, într-o singură descoperire.
Este vorba de mormintele nr. 2 si nr. 8 din movila I de la Mihai Bravu, morminte
practicate în mantaua movilei, al~ căror oase prezentau urme de ocru roşu 240 .
Morminte secundare pe ale căror oase s-au observat urme de ocru roşu sunt
cunoscute şi prin intermediul descoperirilor făcute în movilele de la Glăvăneştii
Vechi (mormintele nr. 1 - 2, nr. 4, nr. 8, nr. 14 din movila I şi mormintele nr. 6 şi nr.
10 din movila 11)2 4 1, Holboca (mormintele nr. 34, nr. 37, nr. 42 şi nr. 44) 242 , Brăiliţa
(mormintele nr. 1, nr. 6, nr. 17 - 19) 24 3, Baldovineşti (mormintele nr. 14 şi
nr. 16) 244 şi Gurbăneşti 245 .
Elementul principal din inventarele funerare ale mormintelor de la Chilia
Veche, incluse în grupa a li-a, redus din punct de vedere cantitativ, raportat la
numărul mormintelor, îl reprezintă vasele ceramice, lucrate cu mâna din pastă
grosieră, depuse de regulă în stânga craniu/u(
Pc teritoriul Dobrogei, în stadiul actual al cercetărilor, în afara mormintelor
de la Chilia Veche, doar în două cazuri au mai fost descoperite, ca elemente de
inventar funerar, vase ceramice depuse în dreptul craniului. Ne referim la mormintele
nr. 4 din movila II de la Mihai Bravu2 46, şi la mom1ântul nr. 6 din movila Mocufa de
la Luncaviţa247.
Morminte similare, în care vasele ceramice, ca obiecte de inventar funerar,
erau depuse în dreptul craniului, sunt atestate de la Glăvăneştii Vechi (mormintele
nr. 7 şi nr. 12 din movila I. mormântul nr. 4 din movila 11)248, Holboca (mom1intele
nr. 34 - 35 )249 . Vânători (mormântul nr. 14 )250, Baldovineşti (mormintele nr. 16 17) 25 1, Râmnicclu (mom1ântul nr. 10)252, si Horia - Făurei253.
Vasele ceramice, ca obiecte de inventar funerar, au fost găsite în mormintele
secundare cu şi fără ocru. depuse şi în alte regiuni ale scheletului:
- la picioare, ca de exemplu în mormântul nr. 9 de la Ilolboca254;
- în dreptul toracelui după cum atestă descoperirile de la Glăvăneştii Vechi
(mom1ântul nr. 11 din movila 1)255, Vânători (mormântul nr. 6)256, Giurcani
(mom1ântul nr. 2 din movila 11)257 şi Smeieni (monnântul nr. 7)258;
- lângă coatele mâinilor şi genunchii picioarelor, ca la mom1intele nr. 8 - 9
de la Baldovineşti259.
Descoperiri similare, în care vasele ceramice erau depuse în dreptul
craniului, sunt semnalate şi în movilele de la Purcari (mormintele nr. 16, nr. 28 din
movila I, mormântul nr. 9 din movila 11)260 si Olănesti (mormântul nr. 2 din movila
XIIl)261.
.
'
Mormintele nr. 14 şi nr. 23 din movila I şi mormântul nr. 9 din movila III de
la Purcari aveau vasele ceramice depuse în dreptul mâinilor şi, respectiv, a
genunchilor262.
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În movilele I şi III de la Madara au fost dezvelite morminte secundare în care
vasele ceramice, ca obiecte de inventar funerar, erau depuse în dreptul mâinilor263.
Inventarul funerar al mormintelor de la Chilia Veche, incluse în grupa a II-a,
este completat cu obiectul de podoabă descoperit în mormântul nr. 75, reprezentat de
un pandantiv din piatră, de formă aproximativ romboidală, prevăzut la unul din
capete cu o perforaţie transversală pentru suspensie.
Pandantivul, ca obiect de inventar funerar, este semnalat în descoperirile
făcute în Dobrogea, la Ceamurlia de Jos (mormântul nr. I )264 şi Sarichioi
(mormântul nr. 1)2 65 .
Un astfel de obiect de podoabă confecţionat din marmură este documentat şi
în marea necropolă de la Brăiliţa266.
În stadiul actual al cercetărilor, mom1ântul nr. 75, care avea în inventarul său
funerar, printre altele, şi patru pietre, îşi găseşte analogii, în repertoriul descoperirilor
făcute pe teritoriul Dobrogei, la Luncaviţa - punctul numit Drumul Vacilor
(mormântul nr. 6)2 67 şi punctul Mocuţa (mom1ântul nr. 8)268.
Mormintele în care s-au descoperit, ca piese de inventar funerar, arşice sunt
semnalate la Giurcani269 şi Larga Jijia-Movileni270, iar morminte ce aveau în
inventarul lor funerar pietre sunt cunoscute la Glăvăneştii Vechi (mom1ântul nr. 13
din movila I avea depusă lângă craniu o piatră plată, rotundă, puţin tocită, cu
diametrul de 5 cm)271, Corlăteni272, Baloteşti (mormântul nr. 3 în inventarul căruia,
alături de oase de caprine, s-au descoperit şi trei pietre mari de râu)273 şi Brăiliţa
(mormântul nr. 17 avea depusă lângă femurul drept o piatră ovală)2 7 4.
·
Inventarul funerar al mormântului nr. 3 din movila III de la Purcari,
mormânt încadrat cronologic în perioada post Iamnaia, conţinea, printre altele, şi un
arşic 275 .

Piatra, ca clement de inventar funerar, este prezentă şi în mormântul nr. 9 din
movila V de la Goran-Slatina2 76 .
Prezenţa pietrelor în ritualurile funerare, fie că monnintele în care au fost
descoperite sunt principale, fie că ele au fost practicate ulterior ridicării movilei, au
dus la emiterea ipotezei că ar putea indica crom/eh-uri (steinpackung), foarte
răspândite în stepele nord-pontice, sau cel puţin o reminescenţă a acestora 277 .

*

Prezentarea mormintelor, a ritului şi ritualului funerar, precum şi a diverselor
categorii de obiecte, atrage după sine necesitatea încadrării cronologice a celor două
grupe de morminte din movilele de la Chilia Veche.
Pentru mormintele incluse în grupa I-a, unele clemente din ritul şi ritualul
funerar - gropile rectangulare având colţurile rotunjite, poziţia dorsală a scheletelor,
genunchii fiind ridicaţi şi căzuţi apoi lateral dreapta sau stânga, prezenţa ocrului
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(presărat sub formă de "covor" pe fundul gropii sepulcrale după săparea acesteia şi,
într-o cantitate mai mare sau mai mică, deasupra scheletelor), apariţia în inventarele
funerare a mărgelelor confecţionate din oase de animale şi a inelului de buclă în
spirală, elemente caracteristice perioadei târzii a culturii Iamnaia -, precum şi
analogiile pentru vasele ceramice, chiar dacă nu există o identitate absolută, pentru
că ar fi o încercare forţată să vorbim despre un sincronism perfect în această etapă,
analogii cu unele vase din mormintele de la Brăiliţa278 şi Stoicani 279, vase tipice
culturii Cemavoda II faza târzie, corespunzătoare sfârşitului culturii Folteşti 2 80,
asigură încadrarea lor în orizontul în care în sud-estul României ilustrează ultima
perioadă de tranziţie la epoca bronzului.
Vasul găsit în inventarul mormântului nr. 100 are analogii la Ploscoe
(movila 196)281, Ogorodnoe (mormântul nr. 14 din movila Il-1)282, Parkany283,
Marino (mormântul nr. 4 din movila 11)284 şi Beljaevka (mormântul nr. 32 din
movila 1)285; cel din mormântul nr. 94 îşi găseşte corespondent în descoperirile
făcute la Kalancak (mormântul nr. I din movila 1)286 şi Odessa (mormântul nr. 20
din movila 1)287, vasul din mormântul nr. 86 prezintă similitudini cu cele descoperite
la Odessa (mormântul nr. 17 din movila 1)288 şi Dareivka (movila II-4 )289, iar vasele
din mormintele nr. I 02 din movila I şi nr. 2 din movila II au analogii la Olăneşti
(mormântul nr. 28 din movila 1)290 şi respectiv Sukleja (movila l 02(3))291.
Mormintele incluse în grupa a II-a, caracterizate prin schelete chircite, în
care ocrul se găseşte în cantitate redusă sau lipseşte şi a căror inventar funerar, în
special vasele ceramice, prezintă analogii cu descoperiri de tip Srubno-Hvalinsk
făcute la Holboca292, Baldovineşti293 şi Ceamurlia de Jos294, aparţin etapei finale a
bronzului mijlociu sau perioadei de început a bronzului târziu, în sprijinul acestei
încadrări venind şi analogiile găsite pentru vasele ceramice din inventarele lor
funerare.
Vasul descoperit în mormântul nr. 3 din movila II are corespondent la
Purcari (mormântul nr. 9 din movila III)295, Olăneşti (mormântul nr. 12 din movila
1) 296 , Tudorovo (mormântul nr. 3 din movila 11)297, Tiraspolia (mormântul nr. 3 din
movila 285) 298 , Jacowica (mormântul nr. l din movila 43)299 şi Odessa (mormântul
nr. 25 din movila 1)300; vasul din mormântul nr. 70 din movila I are analogii la
Vesalma 301 , Odessa (mormântul nr. 17 din movila 1)302, Novocemomore
(mormântul nr. 18 din movila IV)303, Kalancak (mormântul nr. 6 din movila II)304,
Gruesevka (mormântul nr. 6 din movila 1-1 )305, Purcari (mormântul nr. 3 din movila
V) 306 şi Olăneşti307; cel din inventarul mormântului nr. 73 are similitudini cu vasele
descoperite la Jacowica (mormântul nr. l din movila 40)308, Ogorodnoe (mormântul
nr. 16 din movila 1-1)309, Vesatonovka (mormântul nr. 20 din movila IV)310 şi
Domanevka3 l I; vasul din mormântul nr. 9 îşi găseşte analogii la Beljaevka
(mormântul nr. 27 din movila 1)312 şi Odessa (mormântul nr. 22 din movila 1)313 iar
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cel din mormântul nr. 27 în descoperirile de la Purcari (mormântul nr. I 6 din movila
VII)31 4, toate analogiile de mai sus fiind încadrate în cultura Sabatinovka sau în
epoca bronzului.
Mormintele din movilele de la Chilia Veche aduc noi informaţii asupra a
două perioade foarte controversate şi, încă nu pe deplin lămurite: perioada de
tranziţie şi sfârşitul bronzului mijlociu, când în regiunea Dunării de Jos au loc
deplasări ale unor comunităţi indo-europene, despre care deţinem numai informaţii
provenite din monumente tumulare funerare.
Informaţiile arheologice obţinute în urma cercetării celor două movile de la
Chilia Veche constituie un punct de plecare şi de sprijin pentru cercetările viitoare
privind perioada de tranziţie şi epoca bronzului în Dobrogea.
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Rec/rerc/res archeologique dans le Delta du Danube.
Les tombes aocre de Chilia Veche
Resume
L 'exploration archeologique des buttes situees dans Ies limites territoriales de la
commune de Chilia Veche devait aboutir la mise au jour de plusieurs tombes. A en }uger
d 'apres certains traits du rite et du rituel funeraire des tombeaux respectifs, on peut Ies
classer dans categories I et II. Pour ce qui est de la premiere categorie, elle se rattache a
/ 'horizon cu/turei qui dans le Sud-Est de la Roumanie appartient a la derniere etape de la
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periode de transition vers /'age du bronze. C'est, en effet, ce qu 'attestent Ies fosses
rectangulaires avec leurs angles arrondis et la position dorsale des squelettes, ainsi que Ies
traces d'ocre rouge. Le mobilier funeraire corrobore cette attribution, avec ses perles d'os,
Ies anneaux de tempe en spirale - elements caracteristiques de la phase finale de la cu/ture
Jamnaia -. ainsi que Ies analogies presentees par la poterie funeraire. En ce qui concerne la
deuxieme categorie, Ies squelettes reposant en chien de fusile, la quantite reduite, voire
l 'absence de / 'ocre et le mobilier funeraire presentant des analogies avec celui de type
Srubno-Hvalinsk la font attribuer I 'etape finale du bronze moyen ou debut de la phase
finale de /'âge du bronze.
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1

1

a

b
3

2

PI. I. 1, a - b - Movilele I şi II înainte de începerea săpăturilor; 2 - Mormântul dublu nr.
28 - 29; 3 - Mormântul dublu şi mormântul nr. 9.
PI. I. 1, a - b - Les buttes I et 11 avant le debut des fouilles; 2 - La double tombe nos
28 - 29; 3 - Double tombe et tombe no 9.
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PI. II. Vase descoperite în inventarele mormintelor din movila I.
PI. II. Vases appartenant au mobilier funeraire des tombes de la butte I.
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14

PI. ill. Inventarul mormântului nr. 75. •PI. III. Mobilier funeraire de la tombe no 75.
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PI. IV. 1 - 4 - Mărgele de os din inventarul lui M.88; 5 - Inel de buclă din M.89;
6 - 7 - Inventarul mormântului ·nr. 2 din movila II; 8 - Inventarul mormântului nr. 3
din movila II.
PI. IV. 1 - 4 - Perles en os faisant partie du mobilier funeraire de la tombe M88;
5 - Boucle du tempe de la tombe M89; 6 - 7 -Mobilier funeraire de la tombe no 2
dans la butte li; 8 - Mobilier funeraire de la tombe no 3 dans la butte li.
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PI. V. Vase descoperite în inventarel e mormintelor din movila I.
PI. V. Vases appartenant aux mobiliers funeraires des tombes de la butte I.
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PI. VI. I - M ărge l e din os din inventarul lui M.88 ; 2 - Pandantiv din piatră din M . 75 ;
3 - Inel de buclă din M .8 9; 4 - 5 - Inve ntaru l mormântului nr. 2 din movila li;
6 - Inventarul morm ântului nr. 3 din m ovil a II.

PI. VI. I - Per/es en os du mobilier funeraire de la tombe M.88; 2 - Pendantif de pierre de
la tombe M. 75; 3 - Bouc/e de tempe de la tombe M.89: 4 - 5 - Mobilier Juneraire
de la tombe no ], butte II; 6 - Mobilier Juneraire de la lambe no 3, buite li.
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MORMINTELE CU OCRU DE LA LUNCAVITA MOVILA
'
"MOCUTA"

'

Ioan Vasiliu
În cadrul săpăturilor de salvare întreprinse de către Muzeul "Delta Dunării"
pe traseul conductei de gaz metan de la Isaccea la Şendreni, în anul 1990, pe
teritoriul comunei Luncaviţa, a fost cercetată, printre altele, o movilă numită de către
localnici Mocuţa.
Din punct de vedere topografic, movila Mocuţa era situată la circa 500 m
sud de vatra satului, pe un promontoriu ce mărgineşte lunca inundabilă a Dunării,
încadrat la est de valea Ascunsă, iar la vest de valea Luncaviţa 1.
Movila făcea parte dintr-un aliniament alcătuit din opt movile, aliniament ce
converge dinspre Luncaviţa spre Văcăreni până în apropierea punctului cunoscut în
'literatura de specialitate sub numele de Gura Văii Nevestelniţa, punct în care este
localizată o aşezare aparţinând aspectului cultural Stoicani-Aldeni2.
Prin dimensiuni movila Mocuţa se încadrează în categoria movilelor mari,
având 32 m diametru, înălţimea la centru fiind de 4,75 m.
De-a lungul anilor movila a suferit diverse intervenţii, ultima datând din
timpul celui de-al doilea război mondial, când a fost înălţată cu aproximativ 1 m, în
vârful ei fiind amenajat un amplasament de artilerie.
În urma cercetărilor întreprinse au fost dezvelite 16 morminte, dintre care 14
aparţin perioadei de tranziţie şi bronzului mijlociu şi târziu, pentru celelalte două
neputându-se stabili încadrarea cronologică; numerotarea s-a făcut în ordinea
descoperirii, indiferent de epoca căreia îi aparţineau.

Mormântul nr. 1 (PI. II, PI. III/I) a fost dezvelit aproximativ în centrul
movilei, făcând parte din categoria mormintelor pentru care a fost înălţată aceasta.
Groapa sepulcrală, cu dimensiunile de 2,35/1,80/l, 1O m, avea formă rectangulară,
colţurile fiind uşor. rotunjite. Deasupra ei au fost depuse, în sens longitudinal, patru
bârne de lemn cu diametrul de 25 - 30 cm. Cel decedat era depus în groapă în
decubit dorsal, orientat sud-vest - nord-est, având membrele superioare întinse de-a
lungul corpului, cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral
stânga.
Sub schelet şi pe oasele acestuia, în special în regiunea craniului şi a
toracelui, se observau urme puternice de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
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Mormântul nr. 2 a fost găsit în mantaua movilei la 0,90 m adâncime faţă de
nivelul vegetalului din momentul efectuării cercetărilor, din el păstrându-se doar
craniul, restul scheletului fiind distrus de intervenţiile ulterioare.
Mormântul nr. 3 a fost descoperit ca şi mormântul nr. 2 în mantaua movilei,
la 0,96 m adâncime. Scheletul, orientat est - vest, chircit moderat, culcat pe partea
stângă, avea braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept, îndoit din cot, fiind
adus cu palma în dreptul pieptului. Femurele formau unghi drept cu coloana
vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au
observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 4 a fost găsit în mantaua movilei la adâncimea de 1,40 m, din
ci păstrându-se doar fragmente din calota craniană şi din oasele bazinului. Pe
fragmentele de oase păstrate nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mom1ântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 5 a fost găsit în mantaua movilei la 1, 15 m adâncime,
orientat nord-est - sud-vest. Scheletul era chircit accentuat, culcat pe partea stângă,
membrele superioare fiind îndoite din coate şi aduse cu palmele în dreptul feţei.
Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind plasate
în unghi ascuţit faţă de femure. Pc oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru
roşu.

Mom1ântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 6 a fost descoperit la circa 2 m est de mormântul nr. 5 la
aceeaşi adâncime ca şi ac'esta. Scheletul, orientat nord-est - sud-vest, chircit
accentuat, culcat pc partea stângă, coloana vertebrală fiind uşor curbată, avea braţul
stâng întins de-a lungul corpului, cel drept, îndoit din cot, fiind adus cu palma în
dreptul bărbiei. Femurele erau dispuse în unghi obtuz faţă de coloana vertebrală,
tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pc oasele scheletului nu s-au observat
um1e de ocru roşu.
I n v c n t a r : În dreptul feţei s-au descoperit câteva fragmente ceramice
de culoare castanie-deschisă, miezul fiind cenuşiu. Sunt lucrate cu mâna dintr-o
pastă cu amestec de nisip, omogenă, nu prea aspră la pipăit. Din ele s-a putut
reconstitui baza unui vas de mici dimensiuni (Pl. IV/4).
Mormântul nr. 7 a fost dezvelit la circa 1,50 m est de mormântul nr. 6, la

1.05 m adâncime. Schelet chircit accentuat, orientat est - vest, culcat pe partea
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stângă,

coloana vertebrală uşor curbată, membrele superioare, îndoite din coate, fiind
aduse cu palmele în dreptul pieptului. Femurele erau plasate în unghi drept faţă de
r
.:>ana vertebrală, tibiile fiind paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au
servat urme de ocru roşu.
I n v e n t ar : În pământul de umplutură al gropii sepulcrale a fost
descoperit un fragment dintr-o lamă de silex de culoare gri-cenuşie (Pl. IV/2).

Mormântul nr. 8 (PI. IIl/2) era amplasat în marginea nord-vestică a movilei,
făcând parte din categoria mormintelor a căror groapă funerară a fost săpată de la
nivelul antic de călcare. Groapa, de formă rectangulară, colţurile fiind drepte, avea
următoarele dimensiuni: 2, 75/2, 15 m. Deasupra ei erau dispuse longitudinal cinci
bârne de lemn având diametrul de circa 20 - 25 cm. La 25 cm adâncime a apărut un
prag având pe laturile lungi lăţimea de 37 cm, iar pe cele scurte măsurând 27 cm. Pe
laturile pragului dispuse transversal se aflau patru bârne de lemn cu diametrul de
c\rca 30 - 35 cm.
Groapa sepulcrală propriu-zisă era de forn1ă rectangulară, colţurile fiind uşor
rotunjite, având dimensiunile de 2,20/1 ,60/0,90 m.
Scheletul, depus în groapă în decubit dorsal, orientat est - vest, avea
membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, iniţial cu
genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului şi sub acesta se
observau urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t a r : În stânga craniului a fost găsit, depus ca ofrandă, un toporciocan din piatră (PI. IV/3), alături de patru bulgăraşi de ocru roşu şi de o piatră de
formă asimetrică, dintr-o materie, albă, calcaroasă, purtând urme evidente de ocru
roşu.

Mormântul nr. 9 găsit în mantaua movilei la 0,70 m adâncime, suprapunea
mormântul nr. 5. Scheletul orientat est - vest, chircit accentuat, culcat pe
partea stângă, coloana vertebrală fiind curbată, avea membrele superioare, îndoite
din coate, aduse cu palmele în dreptul pieptului. Femurele erau dispuse în unghi
obtuz faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele
scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.

parţial

Mormântul nr. JO a avut groapa săpată în mantaua movilei până la 0,65 m,
suprapunând mormântul nr. 6. Scheletul, orientat est - vest, chircit moderat, culcat
pe partea stângă, avea braţul stâng întins de-a lungul corpului, suprapus de femurul
stâng, cel drept, îndoit din cot, fiind adus cu palma în dreptul bărbiei. Femurele erau
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dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu
femurele. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. I 1 avea, ca şi precedentele morminte, groapa săpată în
mantaua movilei până la 0,70 m adâncime, suprapunând mormântul nr. 7. Scheletul,
chircit accentuat, orientat est - vest, culcat pe partea stângă, avea coloana vertebrală
uşor curbată, braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept, îndoit din cot, fiind
adus cu palma în dreptul pieptului. Femurele erau dispuse în unghi ascuţit faţă de
coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele scheletului
nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 12 a fost descoperit în mantaua movilei la· adâncimea de
1,20 m. Scheletul, chircit moderat, orientat est - vest, culcat pe partea stângă, avea
braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept, îndoit din cot, fiind adus cu palma
în faţa pieptului. Femurele erau plasate în unghi drept faţă de coloana vertebrală,
tibiile fiind dispuse în unghi ascuţit faţă de femure. Pe oasele scheletului nu s-au
observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 13 a fost găsit la 1, 1O m adâncime în mantaua movilei.
Scheletul, orientat est - vest, chircit moderat, avea braţul stâng întins de-a lungul
corpului, dreptul fiind îndoit din cot şi adus cu palma lângă piept. Femurele erau
dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind plasate în unghi ascuţit
faţă de femure. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 14 descoperit pe latura sudică a movilei, avea groapa săpată
în manta până la 0,60 m adâncime. Scheletul, chircit moderat, culcat pe partea
stângă, orientat est - vest, avea braţul stâng întins de-a lungul corpului, cel drept,
îndoit din cot fiind adus cu palma lângă bărbie. Femurele erau dispuse în unghi drept
faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele
scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 15 face parte din categoria mormintelor a căror groapă
funerară a fost săpată înainte de înălţarea movilei. Zonele din dreapta şi din stânga
erau ocupate de pământul galben rezultat în urma săpării acesteia, pe profil apărând
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sub forma unor lentile. Groapa de formă rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite,
avea dimensiunile de l ,80/1,20/1,00 m. Deasupra ei au fost depuse, în sens
longitudinal, patru bârne de lemn cu diametrul de 25 - 30 cm. Scheletul, depus în
groapă în decubit dorsal, orientat est - vest, avea membrele superioare întinse de-a
lungul corpului, cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral
stânga. Pe oasele scheletului şi în jurul acestuia se observau urme puternice de ocru
roşu.

I n v e n t a r : În stânga craniului s-a găsit, depusă ritual cu gura în jos, o
cu mâna din pastă cărămizie, miezul fiind cenuşiu. Pasta, amestecată
cu calcar pisat şi nisip cu bobul mare, prezintă pe suprafaţa exterioară numeroase
porozităţi datorită faptului că a fost slab frământată. Corpul căniţei se compune din
două părţi distincte: partea superioară având gâtul trompetiform, buza fiind uşor
răsfrântă spre exterior, şi partea inferioară uşor tronconică, fixată pe o bază plată.
Umărul este foarte atent marcat, în regiunea lui aflându-se şi diametrul maxim al
~asului. O toartă în bandă lată, sub formă de ansa cornuta, trasă din buză, depăşind
uşor linia gurii, se lipeşte cu celălalt capăt pe umărul puternic bombat. Căniţa are
urn1ătoarele dimensiuni: 9,7 cm înălţime, 8,5 cm diametrul maxim, 7, 1 cm diametrul
gurii şi 4,6 cm diametrul bazei. Lăţimea toartei este de 2,2 cm, grosimea fiind de
0,9 cm (Pl. IV/5).
Inventarul mormântului era completat cu o lamă de silex de culoare gricenuşie, depusă alături de căniţă (Pl. IV/1 ).
căniţă lucrată

Mormântul nr. J6 descoperit pe latura sudică a movilei avea groapa săpată în
mantaua acesteia până la 0,75 m adâncime. Scheletul, chircit moderat, culcat pe
partea stângă, orientat est - vest, avea membrele superioare îndoite din coate şi aduse
cu palmele în dreptul bărbiei. Femurele erau plasate în unghi obtuz faţă de coloana
vertebrală, tibiile fiind aproape paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au
observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Pe latura sudică a movilei a fost descoperită o vatră de formă aproximativ
ovală, cu dimensiunile de 1,5511,15 m. Grosimea stratului de arsură măsura între 15
şi 20 cm.
O a doua vatră a fost găsită pe latura estică, fiind mai mică în privinţa
dimensiunilor decât prima. Măsura 0,40/0,28 m, stratul de arsură având grosimea
cuprinsă între 8 şi 1O cm.
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Descrierea mormintelor atrage după sine întrebarea referitoare la modul de
înălţare a movilei.
Dacă analizăm răspândirea mormintelor observăm că două dintre acestea,
mormintele nr. 1 şi nr. 15, sunt plasate aproximativ în centrul movilei, deci pentru
ele a fost ridicată iniţial.
Mormântul nr. 8 având groapă rectangulară cu treaptă, săpată de la nivelul
antic de călcare, descoperit în marginea nord-vestică, a fost practicat după înălţarea
movilei, pământul depus deasupra lui mărindu-i dimensiunile, în special diametrul.
Apoi în manta s-au practicat gropile celorlalte 13 morminte.
Movila Mocuţa, prin modul în care a fost ridicată, se aseamănă cu movila I
de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacifor3 şi cu movila II de la Chilia Veche 4 .
În mod asemănător a fost înălţată şi movila I de la Corlăteni, unde pentru
mormântul nr. 3, plasat periferic faţă de celelalte două morminte, nu s-a mai ridicat o
movilă separată ci, lângă cea iniţială. s-a adăugat o cantitate apreciabilă de pământ 5 .
Se parc că în mod asemănător au fost înălţate şi movilele I şi II de la Glăvăneştii
Vcchi 6 .

•
Din descrierea mormintelor rezultă că în movila Mocuţa au fost descoperite
16 morminte cu sau fără ocru, incluse în două grupe diferite:
I. Cele având gropile sepulcrale săpate de la nivelul antic de călcare.
II. Mormintele ale căror gropi funerare au fost practicate în mantaua movilei.
Grupele de morminte dezvelite în movila Mocu/a atestă existenţa mai multor
clemente etno-culturale din perioade diferite. Afirmaţia este susţinută de observaţiile
stratigrafice făcute în timpul cercetărilor. Mormintele nr. 9, nr. 1O şi nr. 11
suprapuneau, total sau parţial, fără a deranja, mormintele nr. 5, 6 şi 7, fiind dispuse
în semicerc, urmând configuraţia movilei, în mod asemănător cu cele dezvelite la
Stoicani 7 .
I. Grupa cca mai veche este cca a mormintelor având gropi rectangulare,
săpate de la nivelul antic al solului şi acoperite cu bârne de lemn. În această grupă se

includ mormintele nr. I, nr. 8 şi nr. 15.
Comparând mormintele circumscrise acestei grupe constatăm că ele prezintă
o serie de elemente comune:
- Gropi sepulcrale de formă rectangulară având colţurile uşor rotunjite,
protejate cu bârne de lemn dispuse în sens lungitudinal.
Amenajarea funerară a morn1ântului nr. 8 era mai complexă, groapa acestuia
fiind prevăzută cu trepte pe care bârnele de lemn erau dispuse transversal.

l)-f

- Scheletele mormintelor erau depuse în gropile funerare în decubit dorsal.
având membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare, iniţial
cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare şi a celor inferioare,
mormintele aparţinând acestei grupe se încadrează, după Al. llăusler, în categoria f8,
iar după tipologia întocmită de E.V. Iarovoi, în varianta 119.
- Deasupra scheletelor aparţinând mormintelor acestei grupe s-a presărat un
strat mai gros sau mai subţire de ocru roşu. Pe lângă stratul de ocru presărat deasupra
scheletului, în mormântul nr. 8 s-au descoperit patru bulgăraşi, depuşi ritual, în
stânga craniului.
- Spre est erau orientate scheletele din mormintele nr. 8 şi nr. 15, cel din
mormântul nr. 1 fiind orientat către sud-vest.
- Mormintele nr. 8 şi nr. 15 au avut inventar: în stânga craniului în
mormântul nr. 8 era depus un topor-ciocan din piatră iar în mormântul nr. 15 o
căniţă cu toartă bandată şi o lamă de silex.
Dacă comparăm mormintele cu ocru din movila Mocuţa, incluse în prima
grupă, cu alte descoperiri, atât din Dobrogea cât şi din afara acesteia, constatăm
unele elemente de asemănare.
În stadiul actual al cercetării, în Dobrogea, morminte cu ocru având gropi
funerare rectangulare, săpate de la nivelul antic de călcare. colţurile fiind uşor
rotunjite, protejate cu bârne dispuse în sens longitudinal, sunt cunoscute din
descoperirile făcute la NalbantlO, Sabangiall, Mihai Bravul2, Tulcea-Sudi3 şi
Ceamurlia de Josl4.
Mormântul nr. 2 de la Ceamurlia de Jos avea bârnele de lemn, dispuse
deasupra gropii funerare, atât longitudinal cât şi transversal 15 .
Mormintele ale căror gropi funerare de formă rectangulară, având colţurile
uşor rotunjite, au fost protejate cu bârne de lemn dispuse în sens longitudinal, sunt
atestate şi în descoperirile de la Glăvăneştii Vechi (mom1intele nr. 5 şi nr. 9 din
movila I, mormântul nr. 8 din movila JI)16, Bogonos 17, Vânători (mormântul
nr. 13)18, Baldovineşti (mormintele nr. 2 şi nr. 13) 19 , Erbiceni20, Gurbăneşti
(mormântul nr. 4 din movila I, precum şi mormintele nr. 6, nr. 7 şi nr. 9 din movila
11)21, Smeieni (mormintele nr. 5, nr. 12, nr. 14, nr. 17 şi nr. 29 din faza I-a de
înmormântări)22, Sultana23, Pleniţa (mormântul nr. 1 din movila 11)24, Rast Măgura Barbului (mormântul principal) 25 şi Seaca de Câmpie (mormântul
principal)2 6 .
Morminte având gropi funerare ce beneficiau de amenajări asemănătoare
celor de la Luncaviţa - punctul Mocuţa se cunosc şi din descoperirile făcute la
Olăneşti (mormântul nr. 8 din movila I, mormântul nr. 5 din movila V, precum şi
mormintele nr. 7 şi nr. 8 din movila VIIl)27, Kapuak (mom1intele nr. 8 şi nr. 12)28.

95

Cokîltiansk (mormântul nr. 3 din movila III, mormintele nr. 1 şi nr. 2 din movila IV,
mormântul nr. 3 din movila V)29 şi Sokolova (mormântul nr. 4 din movila VI)3o.
Mormintele dezvelite în movilele de la Ogorodnoe (mormintele nr. 15 - 17
din movila I - 1 şi mormintele nr. 4, nr. 6 şi nr. 8 din movila 11-1 )31, Bolgrad
(mormintele nr. 2 - 3, nr. 6 - 7, nr. I O din movila I, mormântul nr. 2 din movila
111)32, Bastanovka (mormântul nr. 12 din movila VII)33, Nerusaj (mormintele nr. 31,
nr. 56 şi nr. 85 din movila IX)34, Cogrui (mormântul nr. 16)35, Kapuak (mormintele
nr. 2, nr. 10 şi nr. 11)36, Taraklia 2 (mormântul nr. 16 din movila X)37, aveau
gropile funerare protejate cu bârne de lemn dispuse transversal, iar la mormântul
nr. 6 de la Kapuak, acestea erau dispuse transversal şi longitudina]38.
Mormintele ale căror gropi sepulcrale erau acoperite cu bârne de lemn
dispuse longitudinal se întâlnesc şi în descoperirile făcute la Kălugerica (mormântul
nr. 4 din movila Ill)3 9, Kjulevca (mormântul nr. 5 din movila 1)40, Placido!
(mormintele nr. 5 şi nr. 6 din movila 11)41, Zeglarci-Orljak (mormântul nr. 2 din
movila 1)42 şi Poucik-Gesanovo (mormântul nr. 1 din movila 1)43.
La Goran-Slatina (mormintele nr. 6 şi nr. 7 din movila 111)44 bârnele de lemn
erau dispuse transversal deasupra gropilor funerare, iar la Placido! (mormântul nr. 1
din movila I) amenajarea gropii sepulcrale era mai complexă: pe lângă bârnele
dispuse longitudinal, la cele patru colţuri a fost fixată câte o bârnă în poziţie
verticală 4 5.

Mormântul nr. 8, mormânt având groapa rectangulară prevăzută cu trepte pe
care erau dispuse transversal patru bârne de lemn, este deocamdată singular în aria
descoperirilor făcute în Dobrogea.
Morminte ale căror gropi funerare erau prevăzute cu una sau două trepte pe
care bârnele de lemn erau aşezate transversal ori longitudinal au fost dezvelite şi în
movilele de la Smeieni (mormintele aparţinând celei de a doua faze de
înmormântări) 4 6, Vânători (mormântul nr. 13)47, Gurbăneşti (mormântul nr. 4 din
movila I şi mormintele nr. 7 şi nr. 9 din movila 11)48 şi Sultana49.
Morminte similare sunt documentate şi în descoperirile făcute în movilele de
la Olăneşti (mormintele nr. 7 - 8 din movila VIll)SO şi Placidol I (mormintele nr. 5 7 şi nr. 9 din movila 11)51.
În privinţa ritualului funerar, mormintele de la Luncaviţa - punctul Mocuţa,
se încadrează, aşa cum am arătat mai sus, în categoria F stabilită de Al. Hăusler52 şi
în varianta 11 după tipologia lui E.V. Iarovoi53, având similitudini atât în
descoperirile din Dobrogea cât şi în cele din regiunile învecinate.
Ocrul utilizat în ritualurile funerare, atât în formele sale "clasice" ("covor"
mai gros ori mai subţire depus pe fundul gropii sepulcrale după săparea acesteia, sau
presărat în cantitate mai mare ori mai mică deasupra scheletelor, în special în zona
craniului şi a toracelui), cât şi sub aspectul bulgărilor sau grămăjoarelor de bulgări

depuse ritual lângă schelet, este întîlnit, în Dobrogea în descoperirile de la
Cernavodă (mormântul dezvelit în campania anului I 957 avea bulgări de ocru galben
- trei la număr - depuşi puţin mai sus de umărul drept, iar pe abdomen, în partea
stângă, se găsea un alt bulgăre de ocru de aceeaşi culoare, iar la mormântul dezvelit
în campania din 1958 bulgăraşii de ocru roşu erau depuşi la picioare)54, Hagieni
(mormântul descoperit în movila II avea depuşi în dreptul occipitalului doi bulgăraşi
de ocru)55, Adanalkioi - Constanţa (ocrul era aşezat în grămăjoare la craniul, la
umerii şi picioarele scheletului)56, Chilia Veche (la mormântul nr. 62 bulgărele de
ocru era depus lângă calcaneul drept, iar la mormântul nr. 76 acesta a fost găsit în
dreptul abdomenului)57, Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor (la mormântul nr. 6 din
movila I doi bulgăraşi de ocru erau depuşi ritual în stânga craniului, iar la mormântul
nr. 1 din movila II aceştia au fost găsiţi lângă occipitalul stâng) 58, Mihai Bravu
(mormântul nr. 3 din movila I avea depuşi în stânga craniului doi bulgăraşi de ocru
roşu)59 şi Independenţa-Murighiol (doi bulgăraşi de ocru roşu făceau parte din
inventarele
mormintelor nr. 2 si
nr. 4 din movila IV)60.
I
•
Descoperiri similare au fost făcute la Holboca (la spatele scheletului din
mormântul nr. 17 a fost găsit un bulgăre mare de ocru roşu) 61 , Valea Lupului (la
mormântul nr. 5 bulgăraşii de ocru erau depuşi de o parte şi de alta a craniului
precum şi în dreptul humerusului stâng, iar mormântul nr. l O avea bulgăraşii de ocru
depuşi lângă umărul şi palma dreaptă) 6 2, Glăvăneştii Vechi (la mormântul nr. 17 din
movila I sub craniul scheletului a fost găsită o grămăjoară de ocru roşu, mormântul
nr. _7 din movila II avea bulgării de ocru depuşi lângă obraz şi cotul drept)63,
Corlăteni (mormântul nr. 1 avea bulgării de ocru depuşi lângă umărul şi palma
dreaptă)64, Baloteşti (bulgării de ocru au fost depuşi lângă oasele faciale la
mormântul nr. 4, iar la mormântul nr. 7 aceştia se găseau lângă oasele picioarelor) 65 ,
Larga Jijia - corn. Movileni (mormântul nr. 5 avea bulgărele de ocru depus sub
craniu)66, Prăjeni (în inventarul mormântului nr. 3 s-au găsit bulgăraşi de ocru
roşu)67, Smeieni (la mormintele nr. 5, nr. 12, nr. 14 şi nr. 19a din faza I-a de
înmormântări bulgării de ocru erau depuşi în partea stângă a craniului) 68, Gurbăneşti
(în umplutura gropii mormântul nr. 5 din movila II au fost găsiţi bulgări mari de
ocru roşu, iar la mormântul nr. 2 din movila I acesta era depus în dreptul coloanei
vertebrale sub formă de mici grămezi)6 9 , Baldovineşti (la mormântul nr. 3 ocrul era
depus lângă frontal, la mormântul nr. 4 lângă craniu, o bucată de ocru roşu fiind
găsită lângă occipitalul mormântului nr. I 3, acesta având lângă şoldul stâng şi un
bulgăre cu diametrul de 12 cm, iar la mormintele nr. 14 şi nr, 16 bulgării de ocru
erau depuşi în apropierea craniului)70 şi Pleniţa (mormintele nr. 1 şi nr. 2 din movila
I aveau ocrul depus sub formă de grămăjoare în partea stângă a scheletului şi
respectiv la încheieturile membrelor superioare şi la glezne, iar la mormântul nr. 1
din movila II ocrul era depus în stânga craniului, la cotul drept şi la şold) 71 .
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O descoperire asemănătoare este semnalată şi în movila II de la Novie
Rascaeţi, unde în mormântul nr. 5 bulgărele de ocru era depus în dreptul craniului 72 .
Inventarul funerar al mormintelor de la Luncaviţa - punctul Mocuţa,
cantitativ redus în raport cu numărul mormintelor, este reprezentat de cana cu toartă
şi lama de silex din mormântul nr. 15 şi de toporul-ciocan descoperit în mormântul
nr. 8.
Pe teritoriul Dobrogei morminte în care vasele ceramice erau depuse lângă
craniul scheletelor sunt cunoscute din descoperirile făcute la Ceamurlia de Jos
(mormântul nr. 1)13, Hagieni (mormântul din movila 11) 74 , Chilia Veche
(mormintele nr. 75, nr. 86, nr. 94, nr. 95, nr. 100 şi nr. 102 din movila I şi
mormântul nr. 2 din movila 11)75 şi Sarichioi (mormântul nr. 6)76.
În afara Dobrogei, morminte similare în care vasele ceramice - ca obiecte de
inventar funerar - erau depuse în dreptul craniului, sunt atestate prin descoperirile de
la Glăvăncştii Vechi (mormintele nr. 3, nr. 13 şi nr. 17 din movila I aveau vasele
ceramice depuse lângă craniu. în dreptul obrazului, la creştet sau lângă ceafă) 77 ,
Valea Lupului (vasele descoperite în mormintele nr. 11 şi nr. 12 erau depuse în
dreptul craniului) 78, Holboca (la mormântul nr. 6 vasul a fost descoperit în dreptul
feţei) 79, Baloteşti (vase descoperite în regiunea craniului la mormintele nr. 9 - JO şi
nr. 14 )80, Vânători (mormântul nr. J 1)81, Brăiliţa (mormântul nr. 8)82, Baldovineşti
(este vorba de mom1intele nr. 2. nr. 14, nr. 16 - 17 ce aveau depuse în regiunea
craniană câte un vas)83, Lişcoteanca (mormintele nr. 11 - 12)84 şi Smeieni
(mormântul nr. 29 din faza I-a de înmormântări)85.
Vase ceramice, ca obiecte de inventar funerar au fost găsite în mormintele cu
sau fără ocru, depuse şi în alte regiuni ale scheletelor:
- la picioare. ca de exemplu în descoperirile făcute la Căbeşti86, Giurcani
(mormântul nr. 6)8 7, Târpeşti (mormintele nr. I şi nr. 2)88 şi Smeieni (mormântul
nr. 12 din prima fază de înmormântări)89;
- lângă coloana vertebrală ca în cazul mormântului nr. 7 de la Baloteşti90;
- în dreptul toracelui, aşa cum a fost găsit la mormântul nr. 15 de la
Baldovineşti9 l;
- lângă coatele mâinilor şi genunchii picioarelor, după cum atestă
descoperirile de la Baldovineşti (mormintele nr. 8 - 9)92 şi Chimogi - punctul Şuviţa
lui Chiţan (mormântul nr. 1)93;
- lângă umerii scheletului aşa cum este cazul mormintelor nr. I şi nr. 4 de la
Liscoteanca94.
.
'
- în dreptul femurului, ca în descoperirea de la Bogonos95;
- pe pântecele scheletului, ca în cazul mormântului de copil de la Chimogi punctul Şuviţa lui Ghiţan96.

Descoperiri similare în care vasele ceramice, ca obiecte de inventar funerar,
erau depuse în dreptul craniului, de regulă în stânga lui, sunt semnalate la Novie
Rascaeţi (mormintele nr. 4 şi nr. 6 din movila I şi mormântul nr. 1 din movila 11)97,
Purcari (mormântul nr. 28 din movila 1)98, Olăneşti (mom1intele nr. 3, nr. 14 şi
nr. 28 din movila I, mormintele nr. 3 şi nr. 5 din movila V, mom1ântul nr. 11 din
movila XIII şi mormântul nr. 4 din movila XV)99_
La mormântul nr. 2 din movila I de la Novie Rascaeţi vasul era depus în
dreptul braţului stânglOO, iar la mormântul nr. 8 din movila XIII de la Olăneşti, vasul
a fost găsit, depus ritual, în colţul stâng al gropii sepulcraielOI.
În stadiul actual al documentării, în afara mormântului nr. 8 din movila
Mocuţa de la Luncaviţa, topoare din piatră ca obiecte de inventar funerar, sunt
cunoscute în Dobrogea prin intermediul descoperirii de la Casimcea (din inventarul
mormântului cu ocru roşu descoperit întâmplător la începutul anului 1938, se mai
păstrează şi două topoare din piatră, de fom1ă oarecum triunghiulară, laturile lungi
fiind uşor arcuite, muchiile rotunjite, tăişul rectiliniu ascuţit)I02.
'
Ca obiecte de inventar funerar, am1e lucrate din piatră provin şi din
descoperirile de la Ceamurlia de Jos (în anul 1924 cu prilejul lucrărilor pentru
terasamentul căii ferate, în porţiunea de movilă distrusă, s-a găsit o măciucă sferică
din piatră, provenind, probabil, din inventarul unui mormânt) 103 şi Casimcea (alături
de cele două topoare din piatră din inventarul mormântului mai fac parte două
vârfuri de suliţă şi unul de săgeată)I04_
Topoare confecţionate din piatră sunt semnalate în inventarele funerare ale
mormintelor cercetate la Stoicani (mormântul nr. 5, din a doua etapă a
înmormântării, avea ca inventar un topor fragmentar de luptă care prezenta pe una
din feţe un început de perforare)IOS, Dolheştii Mari (în inventarele celor două
morminte s-au găsit, printre altele, trei topoare de silex de culoare alburie-cenuşie cu
nuanţe vineţii, şlefuite, de formă cvasidreptunghiulară, cu muchia groasă, tăişul fiind
uşor convex sau drept)I06, Piatra Neamţ (din inventam! mormântului făceau parte şi
trei topoare de formă trapezoidală, din silex zis de Nistrn, de culoare neagră-cafenie,
având muchia groasă, tăişul ascuţit fiind uşor convex) 107, Piatra Şoimului (în
mormântul de aici s-a găsit un topor de silex de culoare alburie-gălbuie, în întregime
şlefuit, de formă cvasidreptunghiulară, cu muchia groasă şi tăişul uşor convex)I08,
Neguleşti (mormântul cercetat aici conţinea un topor din silex de culoare albgălbuie, şlefuit în întregime, de formă cvasirectangulară, cu muchia groasă şi tăişul
drept)I09 şi Brăiliţa (în inventarele funerare ale mormintelor dezvelite aici se
întâlnesc şi topoare având formă trapezoidală, tăişul fiind uşor curbat)l 10.
Arme, ca obiecte de inventar funerar, provin şi din descoperirile făcute la
Holboca (din inventarul mormântului nr. 9 făcea parte, printre altele, o măciucă
lucrată din rocă vulcanică) 11 I, Gârceni (inventarul mormântului nr. 4 conţinea cinci
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vârfuri de săgeată din silex, având formă triunghiulară cu baza larg convexă şi cu
retuşe fine pe ambele feţe)l 12, Baldovineşti (în mormântul nr. 3, atribuit sfârşitului
perioadei de tranziţie sau începutul bronzului timpuriu, a fost găsit un vârf micro litic
de săgeată din silex, de formă triunghiular prelungă, cu baza concavă şi mici
aripioare)l 13 şi Brăiliţa (în inventarul unui mormânt din cea de-a doua grupă a fost
descoperită o măciucă discoidală din silex, foarte puternic lustruită pe ambele
feţe)l 14.
Topoare confecţionate din piatră, descoperite în morminte ca obiecte de
inventar funerar, se cunosc şi din cercetările la Novie Rascaeţi (mormântul nr. 12 din
movila I, încadrat din punct de vedere cronologic în cultura catacombelor) l l 5,
Purcari (mormântul nr. 38 din movila I aparţinând culturii catacombelor)l 16,
Taraklia 2 (mormântul nr. 17 din movila X)ll7, Ermolaevka (printre descoperirile
făcute în movila II se numără şi un topor de piatră) 1 18, Krasnîi Hutor (mormintele
nr. 12, nr. 38, nr. 111, nr. 126 - 127 şi nr. 130) l l 9 şi Sofievka (mormintele nr. 8 şi
nr. 19)120.
În Dobrogea, exceptând mormântul nr. 15 din movila Mocuţa de la
Luncaviţa, lamele de silex, depuse în morminte ca obiecte de inventar funerar, sunt
cunoscute din descoperirile făcute la Cernavodă (la mormântul dezvelit în campania
anului 1958, între cubitusul şi radiusul mâinii drepte s-a găsit o lamă de silex)121,
Canlia, corn. Lipniţa (mormântul avea depus ca inventar patru lame de silex
microlitice) 122 şi Mihai Bravu (la mormântul nr. 3 din movila I s-au descoperit două
lame de silex)l23.
Descoperiri similare sunt cunoscute din cercetările efectuate la Vânători (în
mormântul nr. 10 s-au descoperit două aşchii de silex de Prut) 124, Glăvăneştii Vechi
(mormântul nr. 1O din movila I avea în inventar o aşchie de silex lungă de
4,7 cm)l25, Suletea - Movila Carului (mormintele nr. 2 şi nr. 3 aveau în inventar
lame de silex)l26, Fundeni (în inventarul mormântului se afla şi un silex de culoare
gri-cenuşie cu urme de ocru)l27 şi Şendreni (mormântul poseda în inventar şi o mică
aşchie de silex de culoare gri)l28.
Lame de silex au fost găsite şi în inventarele mormintelor din movilele de la
Purcari (mormintele nr. 21 şi nr. 38 din movila I şi mormântul nr. 6 din movila
11)129, Olăneşti (mormântul nr. l din movila IV)l30, Kolodistoe (mormântul nr. 2
din movila VIII)l31, Vîhvatinţi (mormintele nr. 7 şi nr. 16)132, Kazaklia (mormântul
nr. 11)133, Cernin (mormintele nr. 11 - 12, 30, 33, 42, 56, 65 - 66, 84)134 şi Krasnîi
Hutor (mormintele nr. 29, 37a, 45, 58, 61, 66, 118 - 119, 130, 164)135.
În stadiul actual al cercetărilor, în Dobrogea, morminte ce conţineau în
inventarul lor funerar pietre, sunt cunoscute din descoperirile făcute la Chilia Veche
(mormântul nr. 75 avea în inventarul său funerar patru pietre)l36 şi Luncaviţa -
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punctul Drumul Vacilor (din inventarul mormântului nr. 6 din movila I făcea parte şi
o piatră de formă aproximativ dreptunghiulară cu urme de ocru roşu)l37.
În afara Dobrogei, morminte în inventarul cărora s-au descoperit pietre sunt
cunoscute la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 13 din movila I avea depusă lângă
craniu o piatră plată, rotundă, puţin tocită, cu diametrul de 5 cm)l38, Corlătenil39,
Baloteşti (în mormântul nr. 3 alături de oase de caprine s-au descoperit şi trei pietre
mari de râu)l 40 şi Brăiliţa (mormântul nr. 17 avea depusă lângă femurul drept o
piatră ovală)l41.

O descoperire similară este semnalată în inventarul mormântului nr. 9 din
movila V de la Goran-Slatinal42.
·
Prezenţa pietrelor în inventarele funerare ale mormintelor a atras ipoteza cum
că ele ar putea reprezenta cercurile (crom/eh-urile), sau cel puţin o reminescenţă a
acestora 143.
II. Grupa mormintelor ce aveau gropile funerare săpate în mantaua movilei.
Ne referim la mormintele nr. 3, nr. 5 - 7, nr. 9 - 14 şi nr. I 6.
- Gropile funerare ale mormintelor din această grupă erau de formă ovală.
- Toate scheletele aparţinând mormintelor acestei grupe erau în poziţie
chircită, mai mult sau mai puţin accentuată, culcate pe partea stângă.
- În ceea ce priveşte poziţia membrelor superioare, la această grupă. în şapte
cazuri braţul aferent părţii pe care scheletul era chircit se afla întins de-a lungul
corpului, celălalt fiind îndoit din cot şi adus cu palma în dreptul pieptului sau
bărbiei; restul scheletelor aveau membrele superioare îndoite din coate şi aduse cu
palmele în dreptul pieptului, a bărbiei sau a feţei.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare mormintele nr. 6, nr. I O
şi nr. 14 se încadrează în varianta 36 după tipologia stabilită de E.V. Iarovoil44,
mormintele nr. 3, nr. 11 şi nr. 12 - I 3 în varianta 411 45, mormântul nr. 5 în varianta
4gl46 iar mormintele nr. 7, nr. 9 şi nr. 16 în varianta 521 47.
Mormântul nr. 5 se circumscrie după poziţia membrelor superioare şi
categoriei D din tipologia lui Al. Hăuslerl 4 8.
- Poziţia membrelor inferioare este relativ constantă: femurele erau plasate în
unghi drept sau ascuţit faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind paralele cu femurele
sau dispuse în unghi ascuţit faţă de acestea.
- Pe oasele nici unui schelet aparţinând mormintelor incluse în această grupă
nu s-au observat urme de ocru roşu.
- Toate mormintele aparţinând acestei categorii erau orientate spre sectorul
estic.
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- Două dintre mormintele acestei categorii dispuneau de inventar funerar: în
pământul de umplutură al gropii mormântului nr. 7 s-a găsit o lamă de silex, iar în
mom1ântul nr. 6, în dreptul feţei, a fost depus ca ofrandă un vas ceramic fragmentar.
Analizând mormintele din movila Mocuţa de la Luncaviţa ale căror gropi
funerare, de formă ovală. au fost practicate după înălţarea movilei, cu celelalte
descoperiri din Dobrogea şi din afara ei, observăm pe lângă elemente de asemănare
şi deosebiri evidente.
În actualul stadiul al cercetărilor, mormintele din movila Mocuţa de la
Luncaviţa îşi găsesc analogii în Dobrogea în descoperirile de la Chilia Vechel49,
Mihai Bravu 150, Nalbant 151 şi Luncaviţa - punctul numit Drumul Vacilor 152.
Morminte similare întâlnim la Holboca153, Valea Lupului 154, Glăvăneştii
Vechi155, Giurcani (movilele I şi 1)156, Galaţi - cartier Dunărea151, Baldovineşti158,
Brăiliţa159, Râmnicclul60, Roşiori161, Horia-Făurei162, Smeieni (mormintele din
faza a IV-a de înmormântări)163, Sultana164 şi Gurbăneşti165.
Şi în movilele de la Olăneşti166, Purcari1 67 , Novie Rascaeţi168, Fnmzeni169,
Mândreşti 170. Ogrecv 171. Gura Galbenă 172. Ecaterinovka 173, Parcani 174 şi
Tcmovka 175 au fost descoperite morminte ale căror gropi funerare sunt practicate
după înălţarea acestora.
Astfel de monninte sunt semnalate şi în movilele de la Carevbrod 176,
Madara177. Kălugeriţa178. Tămava179. Placidoll80, Zeglarci-Orljak181 şi Goran Slatina 182.
Principalul element din inventarele funerare ale acestor morminte îl
reprezintă vasul ceramic fragmentar descoperit în mormântul nr. 6.
Vase ceramice. ca clement de inventar funerar. depuse în mom1inte ale căror
gropi sepulcrale au fost săpate în mantalele movilelor. sunt cunoscute în Dobrogea
prin descoperirile făcute la Chilia Veche (mormintele nr. 9, nr. 27, nr. 70 şi nr. 73
din movila I şi mom1ântul nr. 3 din movila 11)183 şi Mihai Bravu (mormântul nr. 4
din movila 11)184.
La Glăvăneştii Vechi (mormintele nr. 7, nr. 11 - 12 din movila I şi
mom1ântul nr. 4 din movila 11)185, Vânători (mormintele nr. 6 şi nr. 14)186, Holboca
(mom1ântul nr. 9, nr. 34 - 35)187, Probota (mormântul nr. 1 şi mormântul nr. 3)188,
Horia-Făurei189, Râmnicelu (mormântul nr. 10)190, Baldovineşti (mormintele nr. 8 9 şi nr. 16 - 17) 191 . Smeieni (mormântul nr. 7)192 şi Giurcani193 sunt atestate
morminte ulterioare ridicării movilelor în al căror inventar funerar au fost găsite,
printre altele, şi vase ceramice.
Descoperiri similare sunt cunoscute, ca urmare a cercetărilor efectuate, şi la
Purcari (mormintele nr. 14, nr. 16, nr. 23 şi nr. 28 din movila I, precum şi
mormintele cu nr. 8 din movila II şi III) 194 şi Olăneşti (mom1ântul nr. 2 din movila
XIV)l95.
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De asemenea, la Madara, în movilele I şi II sunt semnalate morminte
secundare ce aveau, în inventarul lor funerar, vase ceramice depuse în dreptul
mâinilor 196.
Inventarul funerar al mormintelor din grupa a II-a din movila Mocuţa de la
Luncaviţa, este completat cu fragmentul din lamă de silex găsit în umplutura gropii
mormântului nr. 7.
În Dobrogea, morminte secundare ce conţineau în inventarele lor funerare,
printre altele, lame de silex, sunt cunoscute în urma cercetărilor efectuate la Sarichioi
(mormintele nr. 1 şi nr. 6) 191 şi Mihai Bravu (mormântul nr. 5 din movila I) 198.
Morminte secundare ce aveau în inventarele lor funerare şi lame de silex
sunt atestate şi prin descoperirile la Glăvăncştii Vechi (mormântul nr. 4 din movila I
avea depusă lânga craniu o lamă de silcx)19 9 , Brăiliţa (la mom1ântul nr. 9 a fost
găsită lângă antebraţul stâng o lamă de silex uşor curbată, iar în mormântul nr. 10
lama de silex arcuită era depusă lângă mâna stângă)200 şi Gurbăneşti (două lame de
silex făceau parte din inventarul mom1ântului nr. 8 din movila 11)201.
I
Şi mormintele nr. 17 şi respectiv 3 - 4 din movilele I şi V de la Purcari
deţineau în inventarele lor funerare lame de silex202 .

•
De ritualurile funerare trebuiesc legate şi cele două vetre calcinate la roşu,
descoperite în marginile de est şi sud ale movilei.
.
În Dobrogea, descoperiri similare sunt cunoscute din cercetările întreprinse
în movila I de la Mihai Bravu. Aici, aproximativ în centrul movilei, la adâncimea de
1,85 m, a fost descoperită o vatră de formă ovală, având dimensiunile de
0,6010,50 m, grosimea stratului de arsură măsurând 9,5 - 10 cm 20 3.
Vetre utilizate în ritualurile funerare sunt documentate şi la Griviţa. În
movila 314 au fost găsite două vetre: prima cu diametrul de 60 cm, era situată în
colţul sudic al mormântului nr. 3 (mom1ântul principal), cea de-a doua, având
diametrul de 70 cm şi grosimea stratului de arsură de 7 cm, era situată la baza
movilei, pe latura sudică a acesteia, la 13 m de centru 204 . O a treia vatră a fost găsită
în movila 315. Situată lângă colţul de sud-est al mormântului principal (mormântul
nr. 2), avea diametrul de 70 cm205.
O altă vatră descoperită la baza movilei, pe nivelul antic al solului, este
semnalată la Corlăteni în movila de pe Dealul Cetăţii 20 6. În jurul ei au fost găsite
fragmente ceramice atribuite iniţial culturii Gorodsk-Usatovo şi puse în legătură cu
înmormântarea principală207. Ulterior s-a dovedit că fragmentele ceramice
aparţineau unei cupe cu picior lobat, ornată cu impresiuni şnurate, încadrată din
punct de vedere cronologic perioadei Schneckenberg B208.
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•
Movila Mocuţa de la Luncaviţa a fost ridicată cu pământ luat din aşezarea
aflată în apropiere, aşezare aparţinând perioadei de tranziţie la epoca bronzului,
pământ cuprinzând fragmente ceramice, valve de scoici, cochilii de melci, oase de
animale şi de peşte.
în Dobrogea, situaţii similare întâlnim la Ceamurlia de Jos209 şi la Baia210
unde tumulii suprapuneau aşezări aparţinând culturii Hamangia, fiind ridicaţi cu
pământul luat din acestea, precum şi la Sarichioi, unde gropile mormintelor ce au
făcut parte, probabil, dintr-un turnul aplatizat de-a lungul timpului, perforau nivelul
aparţinând fazei de tranziţie a culturii Boian spre cultura Gumelniţa2 l l.
Tumuli ce suprapuneau locuinţe sau aşezări, distrugându-le total sau parţial,
cunoaştem din descoperirile de la Glăvăneştii Vechi (movila I suprapunea urme de
locuire aparţinând culturii ceramice lineare şi o locuinţă de tip Cucuteni B, iar
movila II o staţiune precucuteniană şi o alta cucuteniană, răscolite cu prilejul ridicării
ei)212, Corlăteni şi Erbiceni unde tumulii suprapuneau câte o locuinţă de tip
Erbiceni213, Valea Lupului (movila de aici distruge o locuinţă de tip Cucuteni 8)21 4,
Stoicani (gropile mormintelor perforau o locuinţă de tip F olteşti)2 l 5, Brăiliţa
(tumulul a fost ridicat cu pământul luat din aşezarea gumelniţeană aflată în
apropiere )216 şi Smeieni (turnul ul era suprapus unei locuinţe de tip Horodiştea)2 l 7.
Fragmentele ceramice descoperite în mantaua movilei fac parte din punct de
vedere al compoziţiei pastei din două categorii:
A) Ceramică lucrată din pastă fină având în compoziţie nisip fin şi cioburi
pisate foarte mărunt. În spărtură, pasta este consistentă, cu aspect uşor poros,
culoarea variind de la cenuşiu până la negru. Toate fragmentele ceramice au ambele
suprafeţe acoperite cu o emulsie de lut fin de culoare cenuşie-gălbuie-cărămizie sau
cenuşie cu pete gălbui.
În privinţa formei majoritatea fragmentelor provin de la castroane tronconice
având gura larg deschisă şi gâtul relativ înalt, umărul fiind unghiular sau rotunjit.
Suprafaţa acestor fragmente este lipsită de ornamente, excepţie făcând un singur
exemplar ce păstrează urme de lustruire.
O altă formă o reprezintă ceştile cu corpul globular gâtul înalt şi drept, buza
fiind dreaptă sau uşor rotunjită la exterior. Fragmentele aparţinând acestei forme sunt
prevăzute cu câte o proeminenţă mamelonară sau oval-alungită.
B) Ceramica având în compoziţie scoică pisată este mai numeroasă decât
ceramica lucrată din pastă fină. Pasta conţine în compoziţia sa o cantitate foarte mare
de scoică pisată, vizibilă, textura fiind necompactă, aspectul stratificat. Uneori
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suprafaţa

fragmentelor ceramice este acoperită cu un strat superficial dintr-o emulsie
de lut fin. Când acest strat lipseşte, ceramica are un aspect poros. Culoarea pastei la
exterior variază de la cărămiziu-gălbui până la cenuşiu. Miezul fragmentelor
ceramice are uneori culoare brună cu nuanţe cenuşii, alteori este neagră. În general,
suprafaţa fragmentelor ceramice modelate din această pastă este moale la pipăit, însă
nu păstrează urme de lustruire.
Fragmentele ceramice păstrate, provenind în majoritate din partea superioară
a vasului, dau posibilitatea stabilirii următoarelor categorii de forme:
- vase cu gâtul înalt şi drept, buza find uşor evazată la exterior, umărul
rotunjit, redat prin intermediul unei linii fin incizate, corpul bombat;
- vase bitronconice având copul relativ înalt şi profilul în formă de S alungit;
- castoane cu pereţii scurţi şi groşi, de formă aproape emisferică, marginea
fiind rotunjită.
Decorul acestei categorii ceramice constă dintr-o centură orizontală de
impresiuni şnurate dispuse la nivelul buzei sau umărului. Pe câteva fragmente se
bbservă pe suprafaţa exterioară linii neregulate, fin incizate, dispuse orizontal sau
oblic.

•
Ţinând cont de unele caracteristici ale ritului şi ritualului funerar (gropi
rectangulare având colţurile uşor rotunjite, protejate cu bârne de lemn, poziţia
dorsală a scheletelor, genunchii fiind ridicaţi şi apoi căzuţi lateral stânga, prezenţa
ocrului presărat în cantitate mai mare ori mai mică deasupra scheletelor sau depus ca
ofrandă sub formă de bulgăraşi, elemente caracteristice perioadei târzii a culturii
Iamnaia, precum şi analogiile pentru vasul ceramic găsit in inventarul mormântului
nr. 15, chiar dacă nu există o identitate perfectă, analogii cu unele vase din necropola
de la Brăiliţa218, vase tipice culturii Cernavodă II faza târzie, corespunzătoare
culturii Folteşti219), mormintele incluse în prima grupă se circumscriu orizontului
cronologic care în sud-estul României ilustrează ultima perioadă a etapei de tranziţie
la epoca bronzului.
Mormintele incluse în grupa a II-a, caracterizate prin schelete depuse în
gropi de formă ovală în decubit stânga, în care ocrul lipseşte şi al căror inventar
funerar este foarte sărac, aparţin etapei finale a bronzului mijlociu sau perioadei de
început a bronzului târziu.
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aocre de Luncaviţa - la Butte Mocuţa
Res11me

Au sud de la commune de Luncaviţa se dresse la b11tte Mocuţa sur 1111 eperon
bordant la vallee inondable d11 Danube. Les fo11illes y ont degage 16 tombeaux. se rangeant
dans deux categories differentes, compte tenu des caracteres spec~fiques de leurs rile et
rituel.
D 'une part, des tombes rectangulaires aux angles arrondis et protegees par des
eparts de bois. Ces tombeaux ren{erment des squelettes qui ont d1Î reposer sur le dos, avec
Ies genoux releves, po11rfinir par retomber lateralement. a ga11che. La presence de / 'ocre y
est attee, soit poudrant en quantite plus 011 moins importante Ies depoui/les h11maines, soit
dedose sous formes de mottes,
titre d'ojfrande. To11s ces elements relh•ent de /'etape
finale de la cultura Iamnaia. C 'est a11ssi ce que suggerent Ies analogies d11 pot en terre
cuite trouve dans la tombe no 15. Les tombeaux de cette premiere categorie appartiennent a
/ 'horizon chronologique qui dans le sud-est de la Ro11manie est l 'expression de /'etape
finale de la periode de transition a l 'âge du bronze.
Les tombeaux de la deuxieme categorie se distinguent par leurs squelettes
recroquevilles en chien de fusile du câte gauche et l 'absence de /'acre. Leur mobilier
funeraire est particulierement pauvre. Jfs sont attribuer soit â /'etape finale du bronze
moyen, soit au commencement de la derniere periode du bronze.
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PI. IV. Obiecte din inventarele mormintelor.
PI. IV Pieces du mobilier funeraire des tombes.
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NOI INFORMA TII PRIVIND EPOCA BRONZULUI ÎN
'NORDUL DOBROGEI.
MOVILELE FUNERARE DE LA LUNCA VITA
'
PUNCTUL "DRUMUL VACILOR"
Ioan Vasiliu
În anul 1990, în cadrul săpăturilor de salvare executate de către Muzeul
"Delta Dunării" Tulcea, pe traseul conductei de gaz metan de la Isaccea la Sendreni
au fost cercetate pe teritoriul comunei Luncaviţa, în punctul numit de 'localnici'
Drumul Vacilor, două movile funerare.
Situate aproximativ la jumătatea distanţei dintre satul Rachelu şi satul
Luncaviţa, cele două movile erau amplasate, din punct de vedere topografic, pc
terasa înaltă ce mărgineşte lunca inundabilă a Dunării, terasă străbătută de
numeroase ravene provocate de apele pluvialei.
Datorită arăturilor sistematice, ambele movile erau puternic aplatizate.

Movila I
A avut în plan formă aproximativ ovală (OM = 29/25 m), măsurând la centrn
1,65 m (PI. III - 2).
Profilul movilei era foarte simplu, prezentându-se în felul următor: sub
vegetalul actual, vegetal ce se confundă cu arabilul, gros de circa 20 - 25 cm, se află
pământul din care a fost ridicată mantaua movilei, pământ de culoare cenuşiu
deschis cu pigmentaţii galbene (PI. 112).
În urma cercetărilor au fost dezvelite opt morminte aparţinând perioadei de
tranziţie şi epocii bronzului, numărătoarea făcându-se în ordinea descoperirii.

Mormântul nr. l face parte din categoria mormintelor având groapa funerară
săpată în mantaua movilei. A fost descoperit la 0,65 m adâncime. Scheletul, orientat
vest-est, chircit moderat, culcat pe partea stângă, avea coloana vertebrală uşor
curbată, membrele superioare fiind aduse cu palmele în dreptul pieptului. Femurele
formau unghi drept cu coloana vertebrală, tibiile fiind plasate în unghi ascuţit faţă de
femure. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu (PI. 11/1 ).
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 2 a fost descoperit la I m sud-est de mormântul nr. 1, la
adâncimea de I m. Face parte, ca şi acesta, din categoria mom1intclor a căror groapă
PEUCE XI - 1995
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sepulcrală

a fost practicată în mantaua movilei. Scheletul, orientat est-vest, chircit
moderat, culcat pc partea stângă, avea coloana vertebrală uşor curbată, membrele
superioare, îndoite din coate, fiind aduse cu palmele în dreptul pieptului. Femurele
formau unghi obtuz cu coloana vertebrală, tibiile fiind paralele cu femurele. Pe
oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu (PI. IU3).
Mormântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 3. făcând parte din categoria celor posterioare ridicării
movilei, deranjat de intervenţiile ulterioare, a fost dezvelit la 0,45 m adâncime faţă
de nivelul vegetalului din momentul efectuării cercetărilor. Din scheletul orientat estvest, se păstrau fragmente din calota craniană, din oasele membrelor superioare şi ale
celor inferioare, astfel încât nu s-au putut face observaţii complete privind poziţia
acestuia. Pc fragmentele de oase păstrate nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 4. dezvelit aproximativ în centrul movilei, se înscrie în
categoria mormintelor a căror groapă a fost practicată de la nivelul antic de călcare,
înainte de înălţarea acesteia. Zonele din dreapta şi din stânga gropii erau ocupate de
pământul galben rezultat în urma săpării acesteia, pe profil apărând sub forma unor
lentile. Groapa, de formă rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite, avea
dimensiunile de I, 70/1 ,30/0,80 m. Scheletul, depus în decubit dorsal, orientat estvest, avea membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, iniţial
cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. Pe oasele scheletului, în special în
zona toracelui şi a craniului, se observau urme puternice de ocru roşu (PI. 11/2).
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 5 face şi el parte din categoria mom1intelor având groapa
funerară săpată înainte de înălţarea movilei. La fel ca şi mormântul nr. 4, zonele din
dreapta şi din stânga erau ocupate de pământul galben rezultat în urma săpării,
apărând în profil sub forma unor lentile. Groapa, plasată aproximativ în centrul
movilei, avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile de I ,50/1,3010,70 m, colţurile
fiind drepte.
În groapa funerară nu au fost descoperite indicii privind înmormântarea
vreunui individ, ceea ce ne face să afirmăm că mormântul nr. 5 reprezintă un
cenotaf.
I n v e n t a r : În pământul de umplutură al gropii mormântului nr. 5 a fost
descoperită o mărgică tubulară, confecţionată din tablă de cupru (PI. IV/2)

118

Mormântul nr. 6 a fost descoperit în marginea nord-vestică a movilei.
Groapa sepulcrală, de formă rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite, având
dimensiunile de 1, 7511,25/0,60 m, era săpată de la nivelul antic de călcare. Scheletul,
orientat nord-sud, era depus în groapă în poziţie chircită, culcat pe partea dreaptă,
membrele superioare, îndoite din coate, fiind aduse cu coatele în dreptul bărbiei.
Femurele formau unghi drept cu coloana vertebrală, tibiile fiind plaste în unghi
ascuţit faţă de femure. Pe oasele scheletului, în special în zona craniului, au fost
observate urme puternice de ocru roşu. De asemenea, pete de ocru roşu au fost
observate şi pe fundul gropii sepulcrale (PI. 11/5).
I n v e n t a r : La picioare, în dreptul calcaneului stâng, a fost descoperit
un număr de 20 de mărgele confecţionate din oase şi dinţi de animale; în stânga
craniului a fost găsit, depus ritual, un colţ de mistreţ având urme puternice de ocru
roşu, alături de o piatră de formă aproximativ dreptunghiulară, dintr-o materie
calcaroasă, friabilă, şi de doi bulgăraşi de ocru roşu (PI. IV /3 - 4 ).

Mormântul nr. 7 se afla la 2,50 m nord-vest de morn1ântul nr. 6, având, ca
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acesta, groapa funerară săpată de la nivelul antic de călcare. Groapa, cu dimensiunile
de 1,60/1,20/0,45 m, avea formă rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite.
Scheletul, orientat nord-sud, era depus în groapă în poziţie chircită, culcat pc partea
dreaptă. Membrele superioare, îndoite din coate, erau aduse cu palmele în dreptul
bărbiei. Femurele formau unghi drept cu coloana vertebrală, tibiile fiind plasate în
unghi ascuţit faţă de femure. Nici pc oasele scheletului şi nici pe fundul gropii
sepulcrale nu s-au observat urme de ocru roşu (PI. 11/6).
I n v e n t a r : În regiunea frontală a scheletului au fost descoperite două
aplici confecţionate din oase de animale (PI. IV /1 a-b).
nord-estică a movilei, având
fiind uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de
călcare. Dimensiunile gropii erau de 1, 70/1,30/0,60 m. Scheletul, orientat est-vest,
era depus în groapă în decubit dorsal având membrele superioare întinse de-a lungul
corpului. Membrele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral
dreapta şi stânga, formând un romb. Pe oasele scheletului şi pe fundul gropii
sepulcrale au fost observate urme puternice de ocru roşu (PI. 11/4 ).
Mormântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 8 a fost descoperit în marginea

groapa

rectangulară, colţurile

Movila II
Era
aproximativ

plasată

ovală

la aproximativ 50 m sud de movila I, având în plan
(OM = 27123 m) şi înălţimea la centru de 1,25 m.

formă
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La fel ca şi la movila I, profilul este simplu. Sub vegetalul actual, vegetal ce
se confundă cu arabilul, gros de circa 20 cm, se află pământul cu ajutorul căruia a
fost înălţată mantaua movilei, pământ de culoare cenuşie cu pigmentaţii galbene
(PI. 1/3).
Ca rezultat al cercetărilor, au fost dezvelite patru morminte aparţinând din
punct de vedere cronologic perioadei de tranziţie şi epocii bronzului mijlociu,
numerotarea făcându-se în ordinea descoperirii.

Mormântul nr. 1 a fost descoperit aproximativ în centrul movilei, groapa sa
funerară, având formă rectangulară, colţurile uşor rotunjite, fiind săpată înainte de
înălţarea movilei, de la nivelul antic de călcare, până la 0,90 m adâncime. Lungimea
gropii era de 1,80 m, lăţimea măsurând 1,30 m. Zonele din dreapta şi din stânga
gropii erau ocupate de pământul galben rezultat în urma săpării, apărând în profil sub
forma unor lentile. În interiorul gropii, scheletul, orientat est-vest, era depus în
poziţie dorsală. Datorită acidităţii solului, oasele inhumatului au fost în mare măsură
calcinate. Se păstrau doar fragmente din oasele calotei craniene, căzută lateral stânga,
patru inele din coloana vertebrală şi două fragmente din femurul drept. După poziţia
oaselor păstrate, se pare că scheletul avea membrele superioare întinse de-a lungul
corpului, cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga.
Oasele scheletului păstrau urme puternice de ocru roşu. De asemenea, pe fundul
gropii funerare, în special sub schelet, se observau urme de ocru roşu (Pl. 1/3; 11/4).
I n v e n t a r : În dreptul occipitalului stâng erau depuşi ritual doi bulgăraşi
de ocru roşu alături de fragmente dintr-un vas lucrat cu mâna din pastă grosolană,
cenuşie, miezul fiind cenuşiu-închis. În pastă au fost amestecate bucăţi de calcar,
pietricele mari şi nisip. Pasta vasului era omogenă, compactă, pereţii groşi, bine arşi,
grosolani modelaţi, aspri la pipăit. Din fragmentele recuperate a putut fi reconstituită
doar baza vasului (PI. IV/5).
Mormântul nr. 2 făcea parte din categoria mormintelor având groapa săpată
în mantaua movilei până la adâncimea de 0,45 m. Scheletul, orientat sud-est - nordvest, chircit moderat, culcat pe partea stângă, avea membrele superioare, îndoite din
coate, aduse în dreptul pieptului. Femurele formau unghi drept cu coloana vertebrală,
din care nu s-a păstrat nici măcar un inel, tibiile fiind plasete în unghi ascuţit faţă de
femure. Pe oasele scheletului nu s-au obsevat urme de ocru roşu (Pl. 11111 ).
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 3 a fost dezvelit la 0,60 m vest de mormântul nr. 2. Avea, ca
acesta, groapa săpată în mantaua movilei până la 0,80 m adâncime. Scheletul,
orientat sud-est - nord-vest, culcat pe partea stângă, chircit moderat, avea membrele

şi
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superioare, îndoite din coate, aduse cu palmele în dreptul bărbiei. Femurele formau
unghi obtuz cu coloana vertebrală, uşor curbată, tibiile fiind dispuse în unghi ascuţit
faţă de femure. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu (PI. 111/2).
Mormântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 4 era plasat la 0,80 m sud de mormântul nr. I. Scheletul,
culcat pe partea stângă, orientat sud-est - nord-vest, chircit moderat, a fost dezvelit la
0,90 m adâncime. Membrele superioare, îndoite din coate, erau aduse cu palmele în
dreptul bărbiei. Femurele, puternic îndoite, ajungeau cu genunchii în dreptul
abdomenului. Pe oasele scheletului s-au observat urme de ocru roşu (PI. 111/3).
Mormântul nu a avut inventar.
În apropierea mormântului nr. 1, în pământul de umplutură al mantalei
movilei, depus ca ofrandă, a fost descoperit un vas ceramic, lucrat cu mâna din pastă
de culoare cenuşiu-deschisă, miezul fiind negru, având în compoziţie ca degresanţi
'nisip cu bobul mare şi calcar pisat. Datorită slabei frământări a pastei, pe suprafaţa
exterioară se observă numeroase porozităţi. Vasul a fost introdus într-o emulsie de
lut fin, moale la pipăit, de culoare castaniu-închis, ce nu reuşeşte să acopere toate
porozităţile. Face parte din categoria borcanelor având gâtul înalt, tronconic, buza
dreaptă, uşor rotunjită spre exterior, umerii bombaţi fiind marcaţi atent, corpul
tronconic sprijinindu-se pe baza dreaptă, uşor profilată (Pl. IV/6).

*
Prezentarea mormintelor atrage după sine întrebarea referitoare la modul
cum au fost înălţate.
Analizând răspândirea mormintelor din movila I, observăm că două dintre
acestea, mormintele nr. 4 şi nr. 5, sunt plasate aproximativ central, deci pentru ele
s-a ridicat iniţial movila. Mormintele nr. 6, nr. 7 şi nr. 8, dispunând de gropi
rectangulare săpate de la nivelul antic de călcare, descoperite în marginea nordică, au
fost practicate ulterior înălţării movilei, pământul depus deasupra lor mărindu-i
dimensiunile, în special diametrul. Apoi în mantaua movilei s-au practicat gropile
mormintelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.
În cazul movilei II situaţia este mult mai simplă. Ea a fost ridicată pentru
mormântul nr. I, descoperit aproximativ în centru, gropile mormintelor nr. 2, nr. 3 şi
nr. 4 fiind practicate ulterior în pământul de umplutură al ei.
Prin modul în care a fost ridicată movila I se aseamănă cu movila II de la
Chilia Veche, unde pentru mormântul nr. 2, plasat periferic faţă de celelalte două, nu
s-a mai ridicat o movilă separată, ci lângă cea iniţială s-a adăugat o cantitate
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apreciabilă de pământ2. În mod similar a fost înălţată şi movila cercetată pe teritoriul
comunei Luncaviţa, în punctul numit de localnici Mocuţa3.
Asemănător a fost ridicată şi movila I de la Corlăteni 4 , precum şi movilele I
şi II de la Glăvăncştii Vechis.

*
Din descrierea mormintelor rezultă că în cele două movile s-au descoperit 12
morminte cu şi fără ocru, incluse în două grupe distincte:
A) Morminte având groapa funerară săpată de la nivelul antic de călcare.
8) Morminte ale căror gropi sepulcrale au fost practicate în mantalele
movilelor.
A) Analizând mormintele aflate în prima grupă, vom constata că ele prezintă
o seric de elemente comune:
- Gropi funerare de formă rectangulară având colţuri uşor rotunjite. Excepţie
face mormântul nr. 5 - cenotaful - a cărui groapă funerară avea colţurile drepte.
- Gropile tuturor mormintelor incluse în această categoric erau simple,
nefiind acoperite cu bârne de lemn sau lespezi de piatră.
- Scheletele mormintelor erau depuse în gropile funerare, fie în decubit
dorsal, având membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare,
iniţial cu genunchii ridicaţi fiind căzute lateral stânga sau în romb (mormintele nr. 4
şi nr. 8 din movila I şi mormântul nr. I din movila 11), fie chircite, culcate pe partea
dreaptă (mormintele nr. 6 şi nr. 7 din movila I).
- Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare, mormintele nr. 4 şi nr.
8 din movila I şi mormântul nr. I din movila II se încadrează, după Al. Hăusler, în
categoria f6, iar tipologia stabilită de E.V. larovoi în varianta J J 7, iar mormintele nr.
6 şi nr. 7 din movila I în categoria D după Al. Hăusler8 şi varianta 42 după tipologia
lui E.V. larovoi9.
- Deasupra tuturor scheletelor aparţinând mormintelor incluse în această
grupă - excepţie făcând mormântul nr. 7 din movila I - s-a presărat un strat mai gros
sau mai subţire de ocru roşu.
- Trei dintre mormintele aparţinând acestei grupe erau orientate spre est
(mormintele nr. 4 şi nr. 8 din movila I şi mormântul nr. 1 din movila 11), celelalte
două (mormintele nr. 6 şi nr. 7 din movila I) fiind orientate spre nord.
- Inventarul mormintelor din acestă grupă este destul de sărac, fiind alcătuit
dintr-un vas fragmentar (morn1ântul nr. I din movila II) şi din obiecte de podoabă:
aplici şi mărgele confecţionate din oase şi dinţi de animale (mormintele nr. 6 şi nr. 7
din movila I) sau din tablă de bronz (mormântul nr. 5 din movila I). În mormântul
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nr. 6 inventarul funerar era completat cu un colţ de mistreţ şi cu o piatră de formă
aproximativ dreptunghiulară, din materie calcaroasă, friabilă.
Comparând mormintele dezvelite în movilele in punctul Drumul Vacilor şi
incluse în prima grupă, cu alte descoperiri similare, constatăm atât elemente de
asemănare cît şi deosebiri evidente.
În actualul stadiu al documentării, mormintele de la Luncaviţa, punctul
Drumul Vacilor, ale căror gropi funerare, de formă rectangulară, colţurile fiind uşor
rotunjite, nu sunt protejate cu bârne de lemn, îşi găsesc analogii în descoperirile
făcute la Chilia Veche 10 , Nalbantl 1, Cernavodă (mormântul nr. 1 din 1936)12 şi
Baial3.
O amenajare similară pare a fi avut mormântul din movila I de la Hagieni
(corn. Limanu, jud. Constanţa), însă datorită faptului că movila a fost săpată
nesistematc, fără supravegherea unui specialist, datele pc care le deţinem despre
modul de amenajare a gropii sepulcrale a acestui mormânt, sunt sumarc14.
Morminte, cu sau fără ocru, având gropi funerare rectangulare, colţurile fiind
uŞor rotunjite, scheletele fiind depuse fie în decubit dorsal, fie chircite pe dreapta ori
pe stânga, la amenajarea cărora nu s-au utilizat bârne de lemn dispuse longitudinal
sau transversal, sunt atestate şi prin descoperirile făcute la Glăvăncştii V cehi
(mormântul principal şi mormântul nr. 7 din movila li) 15, Corlătcni (mom1ântul
nr. 1)16, Stoicani17, Valea Lupului (mormintele nr. 5, 10 - 14, 21 şi 24)18, Suletca
(mormântul nr. 2 din "Movila Carului")1 9, Târpcşti 2 0, Larga Jijia-Movileni2 1,
Răcăciuni22, Griviţa (mormântul nr. 2)23, Baloteşti (mormintele nr. 4, 7, 9, 12 şi
13)24, Brăiliţa (mormântul nr. 5)25, Baldovincşti (mormintele nr. 3 şi 18)2 6 ,
Grădiştea (mormântul nr. 16)27, Lişcoteanca (mormintele nr. 1 şi 4)28, Plcniţa
(mormântul nr. 1)29, Vităneşti (mormintele nr. 2 şi 3)3°, Sănduliţa-Săruleşti
(mormintele nr. 2 şi 4)31 şi Sopteriu-punctul Fânaţe3 2 .
Morminte având amenajări funerare asemănătoare celor de la Luncaviţa punctul Drumul Vacilor, se cunosc şi din descoperirile de la Mândreşti (mormântul
nr. 8)33, Ogrcev (mormintele nr. 1, 3, 9)3 4, Gura Galbenă (morn1ântul nr. I 2 din
movila 11)35, Ecatcrinovka (mormintele nr. 2, 12 şi 13 din movila I, precum şi
mormântul nr. 4 din movila 11)36, Cimişlia (mormintele nr. 7, 9 şi 14)37,
Korobctovka (mormântul nr. 13)38, Vesalma (mormântul nr. 20) 39 , Tudorovo
(mormântul nr. 2 din movila 11)40, Temovka (mormintele din movilele 149, 179,
259, 280 şi 351 )41, Cocîltianschi (mormintele nr. 9, 10 şi 13 din movila II,
mormintele nr. 3 şi nr. 4 din movila IV şi mormintele nr. 6 şi nr. 9 din movila V) 42,
Novie Rascaeţi (mormintele nr. 2, 4, 6, 14, 26 şi 29 din movila I, precum şi
mormintele nr. 1, 4 - 6, 8 din movila 11)43, Purcari (mormântul nr. 6 din movila 11)44
şi Olăneşti (mormintele nr. 4 din movilele XIV şi XV) 45 .
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Similitudini pentru mormintele dezvelite în punctul Drumul Vacilor întâlnim
ş1 m descoperirile făcute la Carevbrod (mormintele nr. 2 şi 3 din movila 11)46,
Madara (mormântul nr. 6 din movila III 47, Troianovo (mormântul nr. 1 din movila
1)48, Kneza (mormântul nr. I din movila 1)49, Tărnava (mormintele nr. 3, 6 - 7, 9 I O din movila I şi mormintele nr. I - 2 din movila IIl) 50 , Placido! (mormintele nr. 1
din movilele III, IV şi VI)51, Zeglarci-Orjak (mormântul nr. I din movila 1) 52 ,
Porucik-Gesanovo (mormântul nr. 3 din movila 1) 53 şi Goran-Slatina (mormintele
nr. 1 din movilele IV, VII şi VIII, mormintele nr. 1, 4 - 6 din movila V, precum şi
mormintele nr. 1 şi nr. 2 din movila IX)54.
Mormântul nr. 5 din movila I - cenotaful - are analogii în Dobrogea într-o
singură descoperire: este vorba de mormântul nr. 3 din movila II de la Mihai
Bravu 55 .
Un cenotaf este semnalat şi la Galaţi, unde în movila de pe teritoriul
cartierului Dunărea, în centrul acesteia, a fost găsită o groapă de formă trapezoidală,
având pereţii verticali, adâncă de I, 1O m, în care, din punct de vedere arheologic, nu
a fost găsit nimic56.
Cenotafuri cunoaştem şi din descoperirile făcute la Purcari (mormântul nr. 5
din movila III)57, Olăneşti (mormântul nr. 2 în care erau depuse ritual două pietre şi
mormântul nr. 4 în care s-a găsit un vas ceramic încadrat în cultura Iamnaia; cele
două morminte au fost dezvelite în movila VJ)58 şi Cimişlia (mormântul nr. 5)59.
Descoperiri similare sunt cunoscute şi din cercetările efectuate la Tărnava
(mormintele nr. 2 şi 5 din movila I în care erau depuse ritual unul şi respectiv două
vase ceramice)60, Kălugerica (mormântul nr. 4 din movila V în care s-a descoperit
un vas ceramic)61 şi Placido! (mormântul nr. 5 din movila I, precum şi mormântul
nr. 7 din movila II în care de asemenea s-a descoperit un vas ceramic depus ca
ofrandă) 62 .

Utilizarea ocrului şi ritualurile funerare, atât sub formele sale "clasice"
("covor" mai gros sau mai subţire depus pe fundul gropii sepulcrale, ori presărat în
cantitate mai mare sau mai mică deasupra scheletului) cât şi sub aspectul bulgărilor
sau a grămăjoarelor de bulgări depuse ritual lângă schelet, este consemnată în
descoperirile de la Cernavodă (mormântul dezvelit în campania din 1958 avea
bulgării de ocru depuşi la picioare)63, Hagieni (la mormântul din movila II bulgăraşii
de ocru erau depuşi în dreptul occipitalului)64, Adanalkioi-Constanţa65, Mihai Bravu
(mormântul nr. 3 din movila I avea bulgărele de ocru depus în dreapta craniului)66,
Luncaviţa - punctul Mocuţa (la mormântul nr. 8 lângă craniu erau depuşi doi
bulgăraşi de ocru) 67 şi Independenţa-Murighiol (în inventarul funerar al mormântului nr. 4 erau şi câţiva bulgăraşi de ocru)68.
Bulgări de ocru depuşi ritual lângă schelet întâlnim şi în descoperirile făcute
la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 17 din movila I avea grămăjoara de ocru depusă
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sub craniu, iar la mormântul nr. 7 din movila II bulgării de ocru erau depuşi lângă
obraz şi la cotul drept)69, Holboca (la spatele scheletului din mormântul nr. 17 a fost
găsit un bulgăre mare de ocru)70, Valea Lupului (la mormântul nr. 5 bulgăraşii de
ocru erau depuşi de o parte şi de alta a craniului, precum şi în dreptul humerusului
stâng, iar la mormântul nr. 10 aceştia erau depuşi lângă mâna dreaptă) 71, Corlăteni
(mormântul nr. 1 avea doi bulgări de ocru depuşi lângă umărul şi palma dreaptă)72,
Baloteşti (bulgării de ocru erau depuşi la mormântul nr. 4 lângă oasele faciale, iar la
mormântul nr. 7 lângă oasele picioarelor) 73, Prăjeni (mormântul nr. 3 avea în
inventarul funerar bulgări de ocru, fără a se specifica în ce zonă a scheletului erau
depuşi)74, Larga-Jijia (bulgărele de ocru era depus sub craniul scheletului din
mormântul nr. 5) 75, Smeieni (la mormintele nr. 5, 12, 14, 19a din faza I-a de
înmormântări bulgării de ocru erau depuşi în stânga craniului)76, Gurbăneşti (la
mormântul nr. 2 din movila II ocrul a fost găsit în dreptul coloanei vertebrale sub
formă de mici grămezi)77, Baldovineşti (mormântul nr. 3 avea ocrul depus lângă
frontal, mormântul nr. 4 lângă craniu, la mormântul nr. 13 o bucată de ocru roşu s-a
găsit lângă occipital, iar lângă şoldul stâng un bulgăre cu diametrul de 12 cm,
mormintele nr. 14 şi 16 având bulgării de ocru depuşi în apropierea craniului) 78 şi
Pleniţa (la mormântul nr. l şi la mormântul nr. 2 din movila I ocrul era depus sub
formă de grămăjoare în stânga scheletului, respectiv la încheieturile membrelor
superioare şi la glezne, iar la mormântul nr. l din movila II aceasta s-a găsit în
stânga craniului, la şold şi la cotul drept)79.
O descoperire similară este semnalată şi la Novie Rascaeţi, unde la
mormântul nr. 5 din movila II bulgărele de ocru era depus în dreapta craniului8o.
Principalul element din inventarele funerare ale mormintelor de la Luncaviţa
- punctul Drumul Vacilor, incluse în prima grupă, îl reprezintă obiectele de podoabă:
mărgelele confecţionate din oase sau dinţi de animale şi din tablă de cupru.
În Dobrogea morminte în care au fost găsite ca obiecte de inventar mărgele
lucrate din oase ori dinţi de animale, identice ca formă şi dimensiuni cu cele din
mormântul nr. 6 din movila II, sunt cunoscute din descoperirea de la Chilia Veche
(în mormântul nr. 88 din movila I au fost găsite şapte astfel de exemplare)81.
Obiecte de podoabă confecţionate din oase, dinţi sau colţi de animale, mai
mult sau mai puţin asemănătoare cu cele de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor,
prevăzute la unul din capete cu o perforaţie pentru suspensie, sunt documentate prin
descoperirile tăcute în mormintele de la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 17)82,
Corlăteni83, Valea Lupului (mormântul nr. 13)84, Săbăoani (mormântul nr. 10)85,
Brăiliţa (mormintele nr. 3, nr. 6 şi nr. 20) 86, Smeieni (mormântul nr. l 9b)87,
Sultana-Odaia Vlădichii88, Năieni-Buzău (mormântul nr. 8) 89 şi Reci (mormântul
nr. 3)90, precum şi în aşezările de la Lişcoteanca9 1 şi Bogdăneşti9 2 şi în adăposturile
temporare din peşterile de la lgriţa93 şi lzbândiş94.
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Mărgele confecţionate

din oase sau dinţi de animale sunt semnalate şi în
descoperirile făcute la Bolgrad (mormântul nr. 9 din movila 1)95, Tudorovo
(mormântul nr. 1 din movila 1) 96 şi Usatovo (mormântul nr. 5 din movila VII,
mormântul nr. 1 din movila 11)97.
Astfel de obiecte de podoabă au fost descoperite în număr mare şi în
necropola de la Vama, datată în perioada de tranziţie la epoca bronzului98.
Mărgica tubulară confecţionată din tablă de cupru găsită în mormântul nr. 5
din movila I, are analogii, pe teritoriul Dobrogei, în două descoperiri: prima - tot un
cenotaf - provine de la Mihai Bravu (mormântul nr. 3 din movila 11)99, cea de a doua
din descoperirea făcută în turnului de la Baia, unde în dreptul palmei stângi a
scheletului a fost găsit un astfel de obiect de podoabă Ioo.
Mărgelele tubulare, lucrate din tablă de cupru, sunt cunoscute şi din
descoperirile făcute la Târpeşti (deasupra încheieturii mâinii drepte a scheletului din
mormântul nr. 1 s-a găsit un astfel de obiect de podoabă)IOI, Răcăciuni (în
mormântul cercetat aici au fost găsite, în stare fragmentară, două mărgele
tubulare) 102, Sendreni (în inventarul mormântului erau patru astfel de obiecte de
podoabă) 103, Brăiliţa (mărgele tubulare din foaie de cupru conţineau inventarele
funerare ale mormintelor nr. 3, nr. 8 şi nr. 9)104 şi Râmnicelu (mărgica din foaie de
cupru se afla depusă între palmele scheletului) I05.
Aplicile confecţionate din oase de animale, găsite în inventarul funerar al
mormântului nr. 7 din movila I, sunt deocamdată singulare în aria descoperirilor
privind perioada de tranziţie la epoca bronzului. Găsite în regiunea frontală a
scheletului, ele împodobeau, probabil, un acoperământ sau o legătură pentru cap.
Inventarul funerar al mom1intelor de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor,
este completat cu vasul fragmentar găsit în mormântul nr. 1 din movila II.
În actualul stadiu al cercetărilor, morminte în care vasele ceramice erau
depuse ritual lângă craniu, sunt cunoscute, în Dobrogea, din descoperirile de la
Ceamurlia de Jos (mormântul nr. I )106, Hagieni (mormântul din movila 11)107,
Sarichioi (mormântul nr. 6)108, Chilia Veche (mom1intele nr. 86, 94, 95, I 00, 102
din movila I şi mormântul nr. 2 din movila Jl)I09 şi Luncaviţa - punctul Mocuţa
(mormântul nr. 15)110.
Vase ceramice depuse ca obiecte de inventar funerar în dreptul craniului sunt
atestate şi prin descoperirile de la Glăvăneştii Vechi (mormintele nr. 3, 13 şi 17
aveau vasele depuse lângă craniu, în dreptul obrazului, la creştet ori lângă ceafă) 111,
Valea Lupului (vasele descoperite în mormintele nr. I I şi nr. I 2 erau depuse în
dreptul craniului) 11 2, Holboca (la mormântul nr. 6 vasul a fost descoperit în dreptul
feţei) 1 13, Baloteşti (mormintele nr. 9, 10 şi 14 aveau depus câte un vas în regiunea
craniului) 114 , Vânători (mormântul nr. 11)115, Brăiliţa (mormântul nr. 8)116,
Baldovineşti (este vorba de mormintele nr. 2, 14, I 6 şi I 7 ce aveau depus în regiunea
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craniană câte un vas) 117 , Lişcoteanca (mormintele nr. I I şi nr 12)118 şi Smeieni
(mormântul nr. 29 din faza I-a de înmormântări)l 19.
Ca obiecte de inventar funerar vasele ceramice au fost găsite, depuse ritual în
mormintele cu sau fără ocru, şi în alte regiuni ale scheletului:
- la Căbeşti 120 , Gircani (mormântul nr. 6)121, Tărpeşti (mormintele nr. I şi
22
2)1 şi Smeieni (mormântul nr. 12) 123 vasele erau depuse la picioare;
- în mormântul nr. 7 de la Baloteşti vasul era depus lângă coloana
vertebrală 124.

'

- la Baldovineşti în inventarul funerar al mormântului nr. 15 vasul a fost
găsit în dreptul toracelui 125;
- în mormintele de la Chirnogi - punctul Şuviţa lui Ghiţan (mormântul
nr. 1)12 6 şi Baldovineşti (mormintele nr. 8 şi nr. 9)127 vasele ceramice erau depuse
între coatele mâinilor şi genunchi;
- la mormântul nr. 4 de la Lişcotcanca vasul a fost găsit lângă umărul drept
al scheletului 128.

'

- mormântul de copil de la Chimogi - Şuviţa lui Ghiţan avea vasul ceramic
depus pe pântecel29;
- în mormântul de la Bogonos vasul a fost găsit în dreptul femurului 130.
Şi în descoperirile de la Novie Rascaeţi (mormintele nr. 4 şi nr. 6 din movila
I şi mormântul nr. 1 din movila li) I 3I, Purcari (mormântul nr. 28 din movila I) 132 şi
Olăneşti (mormintele nr. 3, nr. 14 şi nr. 28 din movila I, mormintele nr. 3 şi nr. 5 din
movila V, mormântul nr. 11 din movila XIII şi mormântul nr. 4 din movila XV)l33
vasde ceramice ca obiecte de inventar funerar erau depuse în dreptul craniului.
Mormântul nr. 2 din movila I de la Novie Rascaeţi avea vasul depus în
dreptul braţului stângl34, iar la mormântul nr. 8 din movila XIII de la Olăneşti vasul
a fost găsit în colţul stâng al gropii funcrare135.
Oasele de animale şi pietrele, ca elemente componente ale inventarelor
funerare, sunt cunoscute, în Dobrogea, ca umrnre a cercetărilor efectuate la Sarichioi
(mormântul nr. 1 avea depus lângă bazin un vârf de corn, cu urme de utilizare
îndelungată, iar lângă picioarele mormântul nr. 7 era depus ritual un fragment de
corn de cerb în curs de prelucrare)l36, Chilia Veche (inventarul funerar al mormântul
nr. 75 din movila I conţinea, printre altele, un arşic de miel, 16 dinţi de animale şi
patru pietre)l37 şi Luncaviţa - punctul Mocuţa (din inventarul funerar al
mormântului nr. 8 făcea parte şi o piatră de formă asimetrică, dintr-o materie albă,
calcaroasă, purtând evidente urme de ocru roşu)l38.
Mormintele cc conţineau în inventarul lor funerar pietre şi oase de animal
sunt documentate şi prin descoperirile făcute la Baloteşti (mormântul nr. 3 avea, ca
inventar funerar, oase de caprine şi trei pietre mari de râu) 139, Corlăteni (din
inventarul mormântului nr. 1 din movila I făcea parte şi o piatră) 1 40, Glăvăncştii
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Vechi (mormântul nr. 13 din movila I avea depusă lângă craniul o piatră plată,
rotundă, puţin tocită, cu diametrul de 5 cm)l 41 şi Brăiliţa (lângă femurul drept al
scheletului din mormântul nr. 17 s-a găsit o piatră ovală) 142.
O descoperire similară este semnalată şi în mormântul nr. 9 din movila V de
la Goran-Slatinal 43.
Prezenţa pietrelor de la râu în inventarele funerare a atras după sine ipoteza
cum că ar putea reprezenta cercurile (crom/eh-urile) sau cel puţin o reminescenţă a
acestora 144 .
B) Grupa mormintelor ce aveau groapa sepulcrală săpată în mantalele
movilelor. Ne referim la mormintele nr. I, 2 şi din movila I şi la mormintele nr. 2,
nr. 3 şi nr. 4 din movila II.
- Gropile mormintelor incluse în acestă categorie erau de formă ovală;
- Toate scheletele mormintelor din această grupă erau chircite, mai mult sau
mai puţin accentuat, culcate pe partea stângă, excepţie făcând mormântul nr. 3 din
movila II, ce era culcat pe partea dreapta;
- În privinţa poziţiei membrelor superioare, în trei cazuri (mormintele nr. I,
2 din movila I şi mormântul nr. 2 din movila II), erau depuse cu palmele în dreptul
pieptului, la alte două morminte (nr. 3 şi nr. 4 din movila II) palmele erau aduse în
dreptul bărbiei, iar la mormântul nr. 3 din movila I, datorită stării precare de
conservare a scheletului, nu s-au putut face observaţii precise.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare, mormintele nr. I, 2 din
movila I şi mormântul nr. 2 din movila II se încadrează în categoria D stabilită de
Al. Hăusler 14 5, iar după tipologia lui E.V. Iarovoi în varianta 521 46. Mormântul nr. 3
din movila II se circumscrie variantei 42 - larovoi 147, iar mormântul nr. 4 din
aceeaşi movilă variantei nr. 4gl48.
- S-a constatat că poziţia membrelor inferioare era relativ constantă: femurele
formau un unghi drept sau obtuz cu coloana vertebrală, tibiile fiind paralele ori
dispuse în unghiuri ascuţite faţă de femure;
- Pe oasele niciunuia dintre mormintele acestei grupe şi nici pe fundul
gropilor sepulcrale nu au fost observate urme de ocru roşu;
- Nici unul dintre mormintele incluse în această grupă nu a avut inventar
funerar.
Mormintele de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor, incluse în ceea de-a
doua grupă, în Dobrogea, îşi găsesc analogii în descoperirile de la Chilia Vechel49,
Nalbantl50, Mihai Bravul51 şi Luncaviţa - punctul Mocuţal52.
Morminte ale căror gropi funerare au fost practicate în mantalele movilelor
sunt cunoscute şi din descoperirile făcute la Holbocal53, Valea Lupuluil54,
Glăvăneştii Vechi155, Gircanil56, Galaţi - cartier Dunărea157, Baldovineşti158,
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Brăiliţa 15 9, Râmnicelul60, Roşioril6l, Horia-Făurei 162, Smeieni 163, Sultanal64 şi
Gurbăneşti 165.

Morminte secundare sunt atestate si în movilele cercetate la Frunzenil66
Ogreev 168, Gura Galb~nă 169, Ecaterinovka 170, Parcani 17 1'
'
Temovkal72, Novie Rascaeţil73, Purcaril74 şi Olăneştil75.

Mîndreşti 167 ,

Morminte similare cu cele de la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor au fost
descoperite şi în movilele de la Carevbrod 176, Madara 177, Kălugerica 178,
Tâmava 179, Placido1180, Zeglarci-Orljakl81 şi Goran-Slatinal82.

*
De ritualurile funerare trebuie legată şi descoperirea făcută în movila II:
vasul ceramic găsit în pământul de umplutură al mantalei, depus ca ofrandă în
apropierea mormântului nr. 1
În stadiul actual al documentării descoperirea făcută în movila II, are
I
deocamdată o singură analogie în Dobrogea: descoperirile din movila I şi III de la
Mihai Bravu 183.
Vase ceramice sau fragmente de vase ceramice sparte în timpul ritualurilor
funerare şi depuse ca ofrandă în apropierea mormintelor ce au gropile sepulcrale
săpate de la nivelul antic de călcare, sunt cunoscute şi din descoperiri făcute în afara
Dobrogei:
La Glăvăneştii Vechi în movila II a fost găsit, la O, 12 m adâncime, un vas
având corpul puţin bombat, aproape cilindric, având două toarte opuse, sparte din
vechime, ornamentat puţin mai sus de regiunea diametrului maxim cu două şiruri de
liniuţe scurte, orizontale, atribuit ipotetic de către descoperitori mormântului nr. 2,
pe care l-au încadrat în categoria înmormântărilor cu ocrul8 4 .
În movila cercetată la Baloteşti, în preajma mormântului nr. 7, în partea de
sud a acestuia, au fost găsite mai multe fragmente ceramice provenind de la un vas
lucrat din pastă fină, de culoare brună, spart ritual în timpul ceremoniei funerarel85.
Tot în această movilă, la sud de mormântul nr. 9, a fost descoperit un fragment
ceramic provenind de la un vas lucrat din pastă grosieră, de culoare neagră în interior
şi galbenă la suprafaţa exterioară, spart ritu al 186.
Atât mormântul nr. 7 cât şi mormântul nr. 9, pe baza analogiilor stabilite
pentru inventarele lor funerare, sunt datate în perioada bronzului timpuriul8 7.
În movila funerară de la Măcişeni, corn. Comi, judeţul Galaţi, movilă
nesăpată integral, la baza acesteia, a fost descoperit un grup de fragmente ceramice
din care s-a reconstituit un vas-borcan care, după formă şi ornament se plasează în
perioada bronzului timpuriu, având, în ceea ce priveşte compoziţia pastei, afinităţi cu
aspectul cultural Bogdăneşti 188.
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în legătură cu mormintele cu ocru de la Stoicani este pus un fragment
ceramic pictat, datat într-o fază tripoliană târzie, găsit în preajma acestora189.
Deasemenea, în partea sudică a movilei II de la Gurbăneşti, au fost găsite
fragmente ceramice lucrate cu mâna din pastă făinoasă, de culoare galben-brună,
autorul cercetării nespecificând cărei perioade îi aparţin din punct de vedere
cronologic 190 .
Fragmente ceramice au fost găsite şi în movila cercetată pe Dealul Cetăţii de
la Corlăteni, iniţial fiind atribuite culturii Gorodsk-Usatovo şi puse în legătură cu
înmormântarea principală 191. Ulterior, din aceste fragmente ceramice a fost
reconstituită o cupă cu picior lobat, decorată cu impresiuni şnurate, încadrată din
punct de vedere cronologic perioadei Schneckenberg B 192.
Vase ceramice, descoperite în mantalele movilelor, depuse ca ofrandă, sunt
semnalate şi în descoperirile făcute la Novie Rascaeţi (Movila I) 193, Purcari (movila
11) 194 şi Olăneşti (movilele VI şi XIIl) 19 5.

*
Vasul fragmentar descoperit în inventarul funerar al mormântului nr. I din
movila II, după tehnica de lucru şi compoziţia pastei, are analogii cu vasele găsite în
mormintele nr. 95 şi 102 de la Chilia Vechel96 şi cu unele vase din necropola de la
Brăiliţa 197, vase tipice culturii Cemavoda II faza târzie, corespunzătoare sfărşitului
culturii Folteşti198.
Vasul-borcan depus ca ofrandă în mantaua movilei II, în apropierea
mormântului nr. I, se încadrează în acelaşi orizont cronologic găsindu-şi analogii la
Chilia Veche (mormântul nr. 100)199, Ploscoe (movila 196)200, Ogorodnoe
(mormântul nr. 14 din movila II-1)201, Parkany202, Marino (mormântul nr. 4 din
movila 11)203, Beljacvka (mormântul nr. 32 din movila 1)204, precum şi la Novie
Rascaeţi (mormântul nr. I din movila 11)205, Olăneşti (vasul găsit în movila VI şi cel
din inventarul mormântului nr. I I din movila XIIJ)206, Cemin (mormântul nr. 44)207
şi Krasnîi Hutor (mormântul nr. I )208, datate Iamnaia sau post Iamnaia.

*
Caracteristicile ritului şi ritualului funerar (gropi rectangulare având colţurile
uşor rotunjite, poziţia dorsală ori chircită a scheletelor, ocrul depus în morminte fie
ca ofrandă sub formă de bulgăraşi, fie presărat deasupra scheletelor în cantitate mai
marc sau mai mică, prezenţa în inventarele funerare a mărgelelor confecţionate din
oase şi dinţi de animale sau din tablă de cupru) fac ca mormintele dezvelite la
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- punctul Drumul Vacilor şi incluse în prima grupă, să se circumscrie din
punct de vedere cronologic perioadei de sfârşit a culturii Iamnaia.
În sprijinul acestei afirmaţii vin şi analogiile pentru vasele ceramice, atât
pentru cel din inventarul mormântului nr. 1 din movila II, cât şi pentru cel depus ca
ofrandă în mantaua movilei II, în apropierea mormântului nr. 1, mormântul
principal, chiar dacă nu există o identitate absolută.
Cele de mai sus confirmă plasarea cronologică a acestor morminte în
orizontul cultural care în sud-estul României ilustrează ultima etapă a perioadei de
tranziţie la epoca bronzului.
Cea de a doua grupă de mom1inte, grupă caracterizată prin poziţia chircită,
mai mult sau mai puţin accentuată, a scheletelor, prin lipsa totală a elementelor de
inventar şi a ocrului roşu, poate fi plasată în etapa finală a bronzului mijlociu sau în
perioada imediat următoare.
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Nouvelles donnis de l'age du bronze dans le nord de la Dobroudja - Ies buttes
funeraires de Luncaviţa, au lieu dit "Drumul Vacilor"
Resume
Les fouilles archeologiques pratiquees sur Ies buttes funeraires de Luncaviţa, au
/ieu-dit "Drumul Vacilor" ont degage plusieurs tombeaux. Suivant Ies traits caracteristiques
de leurs rite et rituel, ces tombeaux se rangent dans deux categories.
Une premiere categorie comporte des tombes rectangulaires, aux angles arrondis,
la position dorsale recroquevillee des squelettes, l 'ocre soit depose en motte a titre
d 'ojfrande, soit poudrant Ies depouilles en quantite plus ou moins importante. Leur mobilier
funeraire consiste en des perles fabriquees d'os de feuilles de cuivre. Tous ces traits font
attribues Ies tombeaux de cette premiere categorie a I 'etape finale de la cu/ture /amnaia.
La deuxieme categorie est caracterisee par la position en chien de fusile, plus ou
moins accusee, des depouilles, ainsi que par la complete absence du mobilier funeraire et
de l 'ocre. Cette categorie de tombes est a attribuer soit a I 'etape finale du bronze moyen,
soit a I 'etape lui faisant immediatement suite.
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PL I. 1 - Planul movilei I; 2 - Profilul E-V, movila I; 3 - Profilul N-S, movila II.
Pl. I. J - Releve de la butte I; 2 - Profil est-ouest de la butte I; 3 - Profil nord-sud de la
butte II.
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Pl. II. Morminte din movila I. • PI. II. Tombes de la butte I.
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Pl. III. Morminte din movila II. • PI. II. Tombes de la butte II.

I :19

1

a

b

3

5

6

Pl. IV. Obiecte din inventarele mormintelor.
PI. IV. Pieces du mobilier funeraire des tombes.
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DATE NOI PRIVIND ÎNMORMÂNTĂRILE CU OCRU DIN
DOBROGEA. MOVILELE FUNERARE
DE LA MIHAI BRAVU*
Ioan Vasiliu
În cadrul amplelor săpături de salvare întreprinse de Muzeul Delta Dunării
Tulcea pe traseul conductei de gaz metan din fosta URSS pentru Grecia, Turcia şi
alte ţări, în anii I 987 - I 988, pe raza comunei Mihai Bravu au fost cercetate trei
movile funerare, situate la aproximativ 1,5 - 2 km nord de satul Mihai Bravu.
Movilele erau situate pe platfomrn joasă a Taiţei, platformă inclusă în horstul
dobrogean, suprafaţa cea mai veche a podişului dobrogean, reprezentând o veche
peneplenă, probabil sarmatică, înălţată în pliocen şi diluviu şi chiar diformată I.
Această platformă se prezintă sub forma unei câmpii întinse, cu o altitudine cuprinsă
Îlntre 15 şi 60 m, dominată de un relief vălurit, străbătută de câteva depresiuni,
acoperită cu un strat de loess gros de 5 până la 30 m, cu dealuri puternic erodate,
dintre care se remarcă Denistepe sau Dealul Mării, cu o înălţime de 266 m2.

Movila I
Din punct de vedere topografic era amplasată pe un bot de deal, erodat
puternic de apele pluviale, ce mărgineşte lunca inundabilă a pârâului Taiţa.
Movila a avut la centru înălţimea de 2 m, în plan prezentând o fom1ă
aproximativ ovală (DM = 36/32 m) (PI. III ).
În decursul săpăturilor au fost dezvelite zece morminte, dintre care opt
aparţin perioadei de tranziţie şi epocii bronzului mijlociu, unul feudalismului
timpuriu3, pentru cel de al zecelea neputându-se stabili încadrarea cronologică,
numerotarea făcându-se în ordinea descoperirii lor, indiferent de epoca căreia îi
aparţineau.

Mormântul nr. 1 a fost găsit în mantaua movilei la 0,40 m adâncime faţă de
nivelul vegetalului din momentul efectuării cercetărilor, din el păstrându-se doar
craniul, restul scheletului fiind distrus, probabil, de lucrările agricole sau de
intervenţiile ulterioare4.
Mormântul nr. 2 a fost descoperit ca şi mormântul nr. I în mantaua movilei,
la 0,70 m adâncime. Scheletul, orientat nord - sud, chircit moderat, culcat pe partea
stângă, era depus într-o groapă ovală cu dimensiunile de 1,58/1,17/0,70 m.
Membrele superioare, puternic îndoite din coate, erau aduse cu palmele în dreptul
PEUCE XI - 1995
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feţei.

Femurele erau plasate în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind
aproape paralele cu femurele. Oasele scheletului prezentau, în special în regiunea
craniului, urme puternice de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.

Mormântul nr. 3 face parte din categoria mormintelor a căror groapă
funerară a fost săpată înainte de înălţarea movilei, de la nivelul antic de călcare.
Groapa sepulcrală, cu dimensiunile de 2,40/1, 75/0,85 m, avea formă rectangulară,
colţurile fiind uşor rotunjite. Deasupra ei au fost depuse, în sens longitudinal, patru
bârne de lemn cu diametrul de aproximativ 0,35 m.
După săparea gropii sepulcrale, pe fundul ei a fost presărat un strat subţire de
ocru roşu. Cel decedat, depus în groapă în decubit dorsal, orientat nord-vest - sudest, avea membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare,
iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta.
Pe oasele scheletului, în special în regiunea toracelui şi a craniului, se
observau urme puternice de ocru roşu.
I n v e n t a r : În regiunea cervicală a fost descoperit un inel de buclă
spiralat, lângă palma dreaptă două lame de silex, iar în stânga craniului, depuşi
ritual. doi bulgări de ocru roşu (PI. VI/4, 7 - 8).
Mormântul nr. 4, descoperit aproximativ în centrul movilei, avea ca şi
mormântul nr. 3 groapa funerară săpată de la nivelul antic de călcare, înainte de
înălţarea movilei. Zonele din dreapta şi din stânga gropii erau ocupate de pământul
galben rezultat în urma săpării acesteia, pe profil apărând sub forma unor lentile
(PI. 112). Groapa sepulcrală, de formă rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite, avea
dimensiunile de 2, I 0/1,40/0,55 m, fiind protejată de şase bârne, dispuse longitudinal,
având diametrul de aproximativ 0,40 m.
Pc fundul gropii sepulcrale, după săparea ei, a fost presărat un strat subţire
de ocru roşu. Scheletul, orientat sud-vest - nord-est, depus în groapă în decubit
dorsal, avea membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare
având iniţial genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta.
Pe oasele scheletului, în special în regiunea craniului, s-au observat urme
puternice de ocru roşu.
I n v c n t a r : În regiunea cervicală a fost descoperit un inel simplu de
buclă (PI. Vl/5).
Mormântul nr. 5 dispunea de groapă ovală cu dimensiunile de
1,30/1,20/0,50 m, săpată în mantaua movilei până la O, 70 m adâncime. Scheletul,
chircit moderat, culcat pe partea stângă, era orientat nord-est - sud-vest. Membrele
superioare, puternic îndoite din coate, erau aduse cu palmele în dreptul feţei.
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Femurele erau dispuse în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind plasate
în unghi ascuţit faţă de femure. Oasele scheletului nu prezentau urme de ocru roşu.
I n v e n t a r : În pământul de umplutură al gropii sepulcrale a fost
descoperit un fragment dintr-o lamă de silex (PI. VI/6).

Mormântul nr. 6 a fost dezvelit la 0,40 m sud-est de mormântul nr. 5. Ca şi
acesta dispunea de groapă ovală, săpată în mantaua movilei până la 0,85 m
adâncime, având dimensiunile de 1,6111 ,4010,45 m. Scheletul, orientat nord-est sud-vest, chircit moderat, culcat pc partea stângă, avea braţul stâng întins de-a lungul
corpului, cel drept fiind puternic îndoit din cot şi adus cu palma în dreptul feţei.
Femurele erau plasate în unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind aproape
paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Morn1ântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 7 dispunea de groapă rectangulară, colţurile fiind uşor
rotunjite, săpată înainte de înălţarea movilei, de la nivelul antic al solului. Zonele din
dreapta şi din stânga gropii erau ocupate de pământul galben rezultat în urma săpării
acesteia, apărând pe profil sub forma unor lentile. Groapa sepulcrală era protejată de
şase bârne de lemn dispuse longitudinal, cu diametrul de aproximativ 0,40 m
(PI. U2; PI. IVI - 2).
După săparea gropii funerare, pc fundul ei a fost presărat un strat subţire de
ocru roşu. Scheletul, orientat vest-est, depus în groapă în dccubit dorsal cu membrele
superioare întinse de-a lungul corpului, avea membrele inferioare, iniţial cu
genunchii ridicaţi, căzute lateral dreapta. Pe oasele scheletului, în special în zona
craniană, s-au observat urme puternice de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 8 a fost descoperit în mantaua movilei la 0,80 m adâncime.
Scheletul, orientat sud-nord, era chircit moderat, culcat pe partea dreaptă. Braţul
drept era întins de-a lungul corpului fiind suprapus de femurul drept, cel stâng,
îndoit puternic din cot, era adus cu palma în dreptul feţei. Femurele erau plasate în
unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind dispuse în unghiuri ascuţite faţă
de femure. Pe oasele scheletului s-au observat urme de ocru roşu (PI. 11/3 ).
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. JO a fost găsit în mantaua movilei la 0,75 m adâncime, fiind
reprezentat doar din resturi de femure şi tibii, neputându-se stabili nici poziţia
scheletului şi nici orientarea sa. Pe fragmentele de oase păstrate s-au observat urn1e
de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.

1-H

Aproximativ în centrul movilei, la adâncimea de I ,90 m, a fost descoperită o
vatră de formă ovală, având dimensiunile de 0,60/0,50 m, grosimea stratului de
arsură fiind de I 1 - I 2 cm.
În apropierea mormintelor ale căror gropi funerare au fost săpate de la
nivelul antic de călcare, înainte de înălţarea movilei, în pământul de umplutură a
acesteia, s-au descoperit, depuse ritual ca ofrandă, patru vase ceramice de factură
grosolană, modelate cu mâna din pastă de culoare cenuşie cu pete castaniu-deschis
sau cărămizii, având în compoziţie ca degresanţi grăunţe de nisip cu bobul mare,
microprundişuri şi calcar pisat, ceea ce le dă un aspect zgrunţuros la pipăit (Pl. Vil 4).
Un singur exemplar, având corpul globular, gâtul înalt, tronconic, buza
dreaptă, rotunjită, prevăzut în regiunea diametrului maxim cu două tortiţe perforate
orizontal, prezintă urme de lustru la exterior (Pl. V/1 ).

Movila II
Era situată la aproximativ 150 - 200 m nord-est de movila I, fiind de
dimensiuni mai mici decât aceasta, având diametrul de circa 30 m şi înălţimea la
centru de 1, 1O m.
Împreună cu movila I, movila II se încadrează într-un aliniament de movile
ce converg dinspre comuna Nalbant spre Mihai Bravu, aliniament ce se opreşte pe
marginea luncii inundabile a pârâului Taiţa.
Datorită faptului că a fost sistematic arată, era puternic aplatizată.
La fel ca şi movila I, movila II a suferit de-a lungul timpului numeroase
intervenţii, în special în perioada feudalismului timpuriu.
În urma cercetărilor au fost dezvelite un număr de opt morminte. Culturalcronologic trei aparţin perioadei de tranziţie la epoca bronzului şi ultimei etape a
bronzului mijlociu, restul se circumscriu epocii feudale timpurii5.
Numerotarea mormintelor s-a făcut în ordinea descoperirii lor, indiferent de
epoca căreia îi aparţineau.

Mormântul nr. 2 - mormântul principal - pentru care a fost înălţată movila,
era în cea mai mare parte distrus de intervenţiile ulterioare, în special de cele
practicate în feudalismul timpuriu (Pl. 111/2).
Mormântul nr. 2 dispunea de o construcţie funerară deosebită de a celorlalte
morminte descoperite în movilele de la Mihai Bravu (Pl. 11111 - 3).
Aşa cum se prezenta complexul funerar în momentul dezvelirii lui, se pare
că este vorba de o inhumaţie în care cel decedat era aşezat într-o groapă puţin

144

adâncă, înconjurată

de un ring de pietre mari, de formă neregulată, având dimensiuni
aproximativ de 1,20/0,60/0,40 m. Ringul avea diametrul de 5,20 m.
Întregul complex a fost placat cu două sau trei rânduri de pietre mai mici
decât cele din care a fost realizat ringul, totul fiind apoi acoperit de o movilă mică de
pământ, placată la rândul ei cu pietre de dimensiuni mici şi mijlocii.
Apoi, întrega amenajare funerară a fost protejată de movila mare de pământ,
în care s-a practicat mai întâi groapa mormântului nr. 4 din etapa finală a bronzului
mijlociu.
În perioada feudalismului timpuriu construcţia funerară a mormântului nr. 2
a fost deranjată, mai întâi de un cuptor cu diametrul de 1,25 m, păstrat pe o înălţime
de O, 15 m, şi de o vatră situată la 0,66 m est de cuptor, apoi de groapa sepulcrală a
mormântului nr. I, care suprapunea cu membrele inferioare vatra, bustul şi craniul
fiind plasate deasupra cuptorului.
Distrugerilor din perioada feudalismului timpuriu li se adaugă cele provocate
de arăturile adânci, pietrele din placajul movilei mormântului nr. 2 fiind împrăştiate
pe o mare suprafaţă de teren.
Semnificativ în acest sens este şi faptul că, ceea ce se mai păstra În situ din
complexul funerar al mormântului nr. 2, a fost descoperit la adâncimea de 0,32 m
faţă de nivelul vegetalului din momentul efectuării cercetărilor.
Din scheletul mormântului nr. 2 s-au păstrat În situ doar fragmente din
oasele membrelor inferioare, ceea ce nu a permis efectuarea de observaţii privitoare
la ~rientare şi poziţie (Pl. IIl/2 ).
Fragmente din oasele scheletului, purtând urme de ocru roşu, au fost
descoperite atât sub resturile cuptorului cât şi sub cele ale vetrei.
Mormântul nu a avut inventar sau, dacă acesta a existat, a fost distrus în
timpul intervenţiilor ulterioare.
Tot de amenajarea funerară a mormântului nr. 2 trebuie legată şi
descoperirea făcută în jumătatea sud-estică a movilei. Este vorba de un fragment
dintr-un cerc (crom/eh) format din opt rânduri de pietre, de dimensiuni mici şi
mijlocii, asemănătoare celor ce placau movila mormântului nr. 2, păstrat pe o
lungime de 13 m, având lăţimea de aproximativ I m şi urmând înclinaţia pantei
movilei (Pl. IIU I, 3 ).
Mormântul nr. 3 situat la 3,40 sud-est de mormântul nr. 2, avea groapa
funerară săpată de la nivelul antic de călcare, înainte de înălţarea movilei, prezentând
şi el o construcţie funerară deosebită.
În interiorul unei amenajări dreptunghiulare, din pietre ce aveau aproximativ
dimensiunile de 0,30/0,25/0, 1O m, se afla o groapă rectangulară, colţurile fiind uşor
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rotunjite, cu dimensiunile de 1, 7011,35 m, săpată în pământul galben până la
adâncimea de 0,60 m.
în interiorul gropii funerare nu s-au descoperit indicii privind înmormântarea
vreunui individ, ceea ce ne face să afirmăm că amenajarea respectivă a servit drept
cenotaf.
I n v e n tar : În pământul de umplutură al gropii sepulcrale a mormântului
nr. 3 s-au descoperit câteva fragmente ceramice de factură grosieră, modelate cu
mâna din pastă de calitate inferioară, având în compoziţie ca degresanţi nisip cu
bobul mare, micropundişuri şi calcar pisat. Din ele s-a putut reconstitui profilul unui
vas miniatural având buza rotunjită, evazată la exterior, gâtul scund, atent marcat,
corpul uşor bombat, baza plată. Pasta vasului are la exterior culoarea cărămizie cu
pete negre, la interior fiind cenuşie. Pe suprafaţa exterioară a vasului a fost aplicat un
strat subţire dintr-o emulsie de lut fin, de culoare gălbuie, cc nu a reuşit să acopere
porozităţile pastei (Pl. VI/I).
Alături de fragmentele ceramice s-a descoperit şi o mărgică tubulară
confecţionată din tablă de cupru (Pl. Vl/3 ).
Mormântul nr. 4 se afla la circa 2 m sud-est de mormântul nr. 2. Face parte
din categoria mormintelor a căror groapă funerară a fost practicată în mantaua
movilei. Scheletul, chircit moderat, orientat est-vest, era culcat pe partea dreaptă.
Membrele superioare, îndoite din coate, erau aduse cu palmele în dreptul pieptului.
Femurele erau dispuse în unghi ascuţit faţă de colana vertebrală, tibiile fiind aproape
paralele cu femurele. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
I n v e n t a r : În dreptul bărbiei se afla depus ritual un vas de factură
grosieră, modelat cu mâna din pastă arsă inoxidant, având ca degresanţi în
compoziţie grăunţe de nisip cu bobul marc, micropundişuri şi calcar pisat, ceea ce îi
conferă pastei un aspect zgrunţuros. La exterior cât şi pe interior pereţii au culoarea
cenuşie, miezul fiind negru în săpătură. Atât suprafaţa exterioară cât şi cea interioară
au fost acoperite cu o emulsie de lut fin, de culoare bej-gălbuie, ce nu reuşeşte să
acopere porozităţile pastei. Vasul are corpul globular, gâtul scund fiind atent marcat,
buza rotunjită, evazată la exterior. Poartă un decor de impresiuni realizate cu scoica
sau cu un vârf ascuţit, dispuse în şiruri verticale pe gât şi orizontale pe corp
(PI. VI/2).

Movila III
Amplasată

la circa 100 m est de movila li, movila III face parte dintr-un
aliniament de movile ce converg dinspre satul Lăstuni, corn. Mihail Kogălniceanu,
spre pantele abrupte ale dealurilor ce mărginesc lunca inundabilă a Taiţei.
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Movila III prezenta în plan o formă aproximativ ovală (DM = 30/26 m),
la centru de aproximativ I, 70 m.
În cursul săpăturilor au fost descoperite două morminte aparţinând din punct
de vedere cultural-cronologic perioadei de tranziţie la epoca bronzului şi ultimei
etape a bronzului mijlociu.
având

înălţimea

Mormântul nr. l - mormântul principal - pentru care s-a ridicat movila, era
amplasat aproximativ în centrul acesteia, având groapa funerară de formă
rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite. Deasupra gropii sepulcrale, cu
dimensiunile de 1,60/0,90 m, săpată de la nivelul antic de călcare până la 0,60 m
adâncime, au fost depuse în sens longitudinal, bârne de lemn cu diametrul de circa
0,30 m (PI. IV/I - 3)
După săparea gropii funerare, pc fundul ei a fost presărat un strat subţire de
ocru roşu. Scheletul, orientat vest-est, era depus în decubit dorsal, având membrele
superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare, iniţial cu genunchii
rjdicaţi, fiind căzute lateral dreapta. Pc oasele scheletului, în special pc calota
craniană, s-au observat urme puternice de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
Mormântul nr. 2 a fost descoperit în marginea sudică a movilei, la
adâncimea de 0,65 m. Groapa sa funerară, săpată în manta, avea dimensiunile de
1,60/1,20/0, 70 m. Scheletul, chircit moderat, culcat pc partea dreaptă, era orientat
est_-vest. Braţul drept, întins de-a lungul corpului, era suprapus de femurul drept, cel
stâng, îndoit din cot, fiind adus cu palma pe abdomen. Femurele erau dispuse în
unghi drept faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind amplasate în unghi ascuţit faţă de
femure. Pe oasele scheletului nu s-au observat urme de ocru roşu.
Mormântul nu a avut inventar.
De amenajarea funerară a mormântului nr. 1 trebuie legată şi descoperirea
făcută în jumătatea nordică a movilei: fragmentul de cerc (crom/eh), format din şapte
rânduri de pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, identic cu cel din movila II, păstrat
pe o lungime de 11,4 m şi având lăţimea de 0,90 m.
În apropierea mormântului nr. I, în mantaua movilei, s-a găsit, depus ritual
ca ofrandă, un vas de factură grosieră, modelat cu mâna din pastă de calitate
inferioară, friabilă, având în compoziţie ca degresanţi nisip cu bobul marc,
microprundişuri şi calcar pisat. Atât la exterior cât şi la interior pasta arc culoare
cenuşie, miezul fiind, în spărtură, negru. Suprafaţa exterioară, cât şi cea interioară,
au fost acoperite cu un strat subţire dintr-o emulsie de lut fin, de culoare bej-gălbuie,
cu uşoare urme de lustru, ce nu reuşeşte să înlăture total porozităţile pastei. Vasul are
buza rotunjită, evazată la exterior, gâtul cilindric, umărul atent marcat identificân-
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du-se cu regiunea diametrului maxim, corpul tronconic subţiindu-se spre baza plată,
uşor profilată. Pe buză, vasul poartă un decor realizat din crestături oblice (PI. V/5) .

•
Descrierea mormintelor arată că în movilele de la Mihai Bravu s-au
descoperit 13 morminte cu şi fără ocru.
Analizând şi comparând datele referitoare la mormintele descrise mai sus,
reiese că în movilele de la Mihai Bravu se individualizează două grupe distincte de
morminte cu şi fără ocru.
A) Mormintele având gropile sepulcrale săpate de la nivelul antic de călcare
al solului, pentru ele fiind înălţate movilele.
B) Grupa mormintelor ce au gropile funerare practicate în mantalele
movilelor.
A) Grupa cea mai veche este cea a mormintelor cu gropi rectangulare, săpate
de la nivelul antic al solului şi protejate cu bârne de lemn dispuse longitudinal. Din
această grupă fac parte mormintele nr. 3 - 4 şi nr. 7 din movila I şi mormântul nr. I
din movila III.
Deşi beneficiau de amenajări funerare complexe, total deosebite de a
mormintelor încadrate în această grupă, tot aici trebuiesc circumscrise şi mormintele
nr. 2 - 3 din movila II.
Comparând mormintele incluse în această grupă, vom constata că ele
prezintă o serie de elemente comune:
- Gropi funerare de formă rectangulară având colţurile uşor rotunjite,
acoperite cu bârne de lemn dispuse în sens longitudinal. Excepţie face mormântul
nr. 3 din movila II a cărui groapă rectangulară, înconjurată de pietre, nu era protejată
cu bârne de lemn. Pentru mormântul nr. 2 din movila II, datorită distrugerilor
ulterioare, nu putem face nici un fel de precizări în această privinţă.
- După săparea gropii sepulcrale toată suprafaţa fundului a fost acoperită de
un "covor" de ocru roşu, gros de câţiva milimetri. Observaţia se referă la toate
mormintele din această grupă, excepţie făcând mormântul nr. 3 din movila II. De
asemenea, amenajarea funerară a mormântului nr. 2 din movila II fiind în mare parte
distrusă, nu putem şti dacă groapa acestui mormânt a beneficiat sau nu de un "covor"
de ocru roşu.
- Scheletele mormintelor erau depuse în gropile funerare în decubit dorsal,
având membrele superioare întinse de-a lungul corpului, membrele inferioare, iniţial
cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta.
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Poziţia scheletului din mormântul nr. 2 din movila II, datorită distrugerilor,

nu a putut fi stabilită.
Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare şi a celor inferioare,
mormintele din această grupă se încadrează după Al. Hausler în categoria f6, iar
după tipologia stabilită de E.V. Iarovoi în varianta I I 7.
- Deasupra tuturor scheletelor aparţinând mormintelor acestei grupe s-a
presărat un strat mai gros sau mai subţire de ocru roşu. Pe lângă stratul de ocru
presărat deasupra scheletului în mormântul nr. 3 din movila I s-au descoperit doi
bulgăraşi depuşi ritual în stânga craniului.
- Spre vest erau orientate mormintele nr. 7 din movila I şi nr. I din movila
III. Mormântul nr. 3 din movila I era orientat spre nord-vest, iar mormântul nr. 4 din
aceeaşi movilă către sud-vest.
- Două morminte, nr. 3 şi nr. 4 din movila I, au avut inventar: în regiunea
cervicală s-a descoperit la fiecare dintre ele, câte un inel de buclă, spiralat în
momântul nr. 3, simplu în mormântul nr. 4. Inventarul mormântului nr. 3 era
completat de două lame de silex.
Celelalte morminte circumscrise acestei grupe nu au dispus de nici un fel de
obiect de inventar funerar.
Comparând mormintele cu ocru incluse în prima grupă cu descoperiri
similare din Dobrogea şi din afara ei constatăm unele elemente de asemănare.
În stadiul actul al documentării, în Dobrogea, morminte cu ocru având gropi
rectangulare, săpate de la nivelul antic de călcare, colţurile fiind uşor rotunjite,
protejate de bârne de lemn dispuse longitudinal, sunt cunoscute din descoperirile
făcute la Ceamurlia de Jos8, Sabangia9, NalbantlO, Tulcea-Sud 11 şi Luncaviţa punctul Mocuţa 12.
Mormântul nr. 2 de la Ceamurlia de Jos dispunea de bârne de lemn plasate
atât longitudinal cât şi transversal deasupra gropii funerare 13.
În afara Dobrogei, morminte având gropi funerare rectangulare, colţurile
fiind uşor rotunjite, la amenajarea cărora s-au utilizat bârne de lemn dispuse
longitudinal, sunt atestate prin descoperirile de la Glăvăneştii Vechi (mormintele
nr. 5 şi nr. 9 din movila 1)14, BogonoslS, Vânători (mormântul nr. 13) 16 , Erbiceni17,
Baldovineşti (mormintele nr. 2 şi nr. 13)18, Gurbăneşti (mormântul nr. 4 din movila
I, mormintele nr. 6 - 7 şi nr. 9 din movila 11)19, Smeieni (mormintele nr. 5, nr. 12,
nr. 14, nr. 17 şi nr. 29 din prima etapă de înmormântări) 20 , Sultana 21 , Pleniţa
(mormântul nr. 1 din movila 11)22, Rast - Măgura Barbului (mormântul principal)23
şi Seaca de Câmpie (mormântul principal din movila II)2 4.
Morminte având groapa rectangulară, colţurile uşor rotunjite, protejate cu
bârne de lemn dispuse în sens longitudinal, sunt cunoscute şi din descoperirile făcute
la Olăneşti (mormântul nr. 8 din movila I, mormântul nr. 5 din movila V şi
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mormintele nr. 7 - 8 din movila VIIl)2 5, Cokîltiansk (mormântul nr. 3 din movila III,
mormintele nr. 1 - 2 din movila IV şi mormântul nr. 3 din movila V) 26 şi Kapuak
(mormintele nr. 8 şi nr. 12)27.
Mormintele dezvelite în movilele de la Ogorodnoe (mormintele nr. 15 - 17
din movila I- I, mormintele nr. 4, nr. 6, nr. 8 din movila 11-1)28, Sokolova
(mormântul nr. 4 din movila Vl) 29 , Bolgrad (mormintele nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 7,
nr. I O din movila I, mormântul nr. 2 din movila 111)30, Bastanovka (mormântul
nr. I 2 din movila VIl)3 I, Nerusaj (mormintele nr. 31, 56, 85 din movila IX)32,
Cogrui (mormântul nr. I 6)33, Kapuak (mormintele nr. 2, nr. 10 - I 1)34, Taraklia 2
(mormântul nr. I 6 din movila X) 35 , aveau gropile sepulcrale acoperite cu bârne de
lemn dispuse transversal, iar la mormântul nr. 6 de la Kapuak, acestea erau dispuse
transversal şi longitudinal 36.
Morminte ale căror gropi funerare sunt protejate cu bârne de lemn dispuse
longitudinal, se cunosc şi din cercetările de la Kălugerica (mormântul nr. 4 din
movila 111)37, Kjulevca (mormântul nr. 5 din movila 1)38, Placido! (mormintele nr. 5
- 6 din movila 11)39, Zeglarci - Orljak (mormântul nr. 2 din movila 1)40 şi Porucik Gcsanovo (mormântul nr. I din movila 1)41_
La Goran - Slatina (mormintele nr. 6 - 7 din movila III) bârnele de lemn erau
dispuse transversal deasupra gropilor sepulcrale, iar la Placido! (mormântul nr. I din
movila I) amenajarea gropii funerare era mai complexă, utilizându-se şi câte o bârnă,
dispusă vertical, la cele patru colţuri42.
Pentru mormântul nr. 2 din movila II care dispunea de o construcţie funerară
complexă - ring şi placaj din pietre acoperite de o movilă de pământ placată la rândul
ei cu pietre - analogii în Dobrogea găsim în două descoperiri.
Prima a fost făcută la Tariverde într-o movilă cercetată în campania din
1951. Aici s-a constatat că mormântul dispunea de groapă rectangulară având
colţurile rotunjite, acoperită cu bârne de lemn pentru protecţie, peste care s-au aşezat
mai multe rânduri de pietre, întregul complex funerar fiind acoperit de o movilă mică
de pământ ce dispunea şi ea de un placaj din pietre43.
Datorită faptului că s-a săpat numai o casetă în mijlocul movilei nu a fost
descoperit şi cercul (crom/eh-ul) din piatră.
Cea de a doua analogie provine din descoperirea făcută în movila IV de la
Independenţa-Murighiol, movilă ce făcea parte dintr-un aliniament bine orientat sub
aspect topografic, situat pe culmea dealurilor Murighiol, la extremitatea nord-estică a
horstului dobrogean 44 . Ringul movilei, construit din bolovani de dimensiuni mari,
lat de 1,20 m, avea diametrul interior de 9 m. În centrul ringului, într-o groapă
rectangulară având colţurile rotunjite, a fost găsit mormântul nr. 2 - mormântul
principal - pentru care s-a ridicat întreaga amenajare funerară distrusă de intervenţiile
ulterioare45.
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Oarecare similitudini găsim şi în amenajarea funerară a mormântului nr. 2 de
la Ceamurlia de Jos, a cărui movilă din humă de râu avea creştetul placat cu un strat
subţire de pietre de forme neregulate şi de mici dimensiuni46.
În afara Dobrogei, o construcţie funerară oarecum asemănătoare, cel puţin
din punct de vedere al ritualului funerar, întâlnim la mormântul nr. 13 din movila de
la Vânători. Aici, ringul de piatră este înlocuit cu unul construit din pământul
rezultat în urma săpării gropii sepulcrale, având diametrul de 9 m. În interior, groapa
rectangulară prevăzută cu treaptă era acoperită cu bârne de lemn dispuse
longitudinal. Întregul complex funerar a fost apoi protejat cu o movilă mică de
pământ47 .

Analogii apropiate pentru construcţia funerară a mormântului nr. 2 din
movila II găsim şi în descoperirile făcute în movilele de la Kazanklia (mormântul
nr. 18 din movila III)48, Taraklia 2 (mormântul nr. 18)49, Tudorovo 1 (mormântul
nr. 1 din movila 1) 50 şi Usatovo (mormintele principale din movilele 1-2, 1-9,
1-11, 1-13 şi 2-2)51.
Mormântul nr. 1 din movila III, mormânt având groapa rectangulară
protejată cu bârne de lemn dispuse lungitudinal, înconjurată cu un fragment de cerc
(crom/eh) din piatră îşi găseşte analogii perfecte, în Dobrogea, în descoperirile făcute
în anul 1978 în movila de la Sabangia52.
Morminte ale căror construcţii funerare erau înconjurate de cercuri (cromlehuri) din piatră sunt cunoscute şi din descoperirile făcute la Gura Galbenă (movilele I
şi IV, gropile mormintelor nefiind acoperite cu bârne de lemn) 53 , Purcari (movila I
unde mormintele erau acoperite cu bârne de lemn dispuse transversal, precum şi
movilele II şi III la care gropile mormintelor erau neprotejate cu bârne de lemn) 54 ,
Ogorodnoe 1 (movila I, mormintele fiind acoperite cu bârne de lemn dispuse
transversal)55, Sărata56, Butari (movila 11) 57, Roşcani (mormântul nr. 3 din movila
III a cărui groapă funerară era protejată cu bârne de lemn dispuse lungitudinal şi
transversal)58, Kolodistoe (movila VIIl)59, Mihailovka (morn1intele nr. 2, nr. 4, nr. 6
şi nr. 8 din movila 111)60, Borisovka (mormântul nr. 1 din movila Vl)6 I, Popovka
(mormântul din movila 1)62, Marino (movilele III şi XIIl)63, Kajos64 şi Ukrainka
(movila 1)65.
Descoperiri similare au fost făcute şi în movilele de l<l Kălugerica
(mormântul nr. 4 din movila III acoperit cu bârne de lemn dispuse longitudinaJ)66,
Kjulevca (mormântul nr. 3 din movila I ce dispunea de groapă ovală) 6 7 şi Tărnava
(mormintele nr. 4 - 6 din movila 1)68.
Mormântul nr. 3 din movila II - cenotaful - are analogii în Dobrogea într-o
singură descoperire: este vorba de mormântul nr. 5 din movila I de la Luncaviţa punctul Drumul Vacifor69.
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Un cenotaf este semnalat şi la Galaţi, unde în cartierul Dunărea, în centrul
movilei, a fost găsită o groapă de formă trapezoidală având pereţii verticali, adâncă
de 1,10 m, în care nu s-a găsit nimic din punct de vedere arheologic70_
Morminte având construcţii funerare asemănătoare cu cea a mormântului
nr. 3 din movila II - adică având laturile protejate cu unul sau două rânduri de pietre
- se întâlnesc în descoperirile făcute la Komintem71 şi Sărata72, însă nu sunt
cenotafuri ci morminte propriu-zise, cel de la Komintem fiind chiar un mormânt
triplu.
Cenotafuri sunt semnalate şi în movilele cercetate la Purcari (mormântul
nr. 5 din movila IIl)73, Olăneşti (mormântul nr. 2 în care erau depuse ritual două
pietre şi mormântul nr. 4 în care ritual era depus un vas datat Iamnaia; mormintele
au fost dezvelite în movila Vl)74 şi Cimişlia (mormântul nr. 5)75_
Şi în movila de la Tămava (mormântul nr. 2 în care s-a găsit depus ritual un
vas şi mormântul nr. 5 ce avea depuse ritual două vase, morminte descoperite în
movila 1)16, Kălugerica (mormântul nr. 4 din movila V în care s-a găsit un vas)77 şi
Placido! (mormântul nr. 5 din movila I lipsit de inventar funerar şi mormântul nr. 7
din movila II în care inventarul funerar era compus dintr-un vas)78 sunt documentate
cenotafuri.
În privinţa ritului funerar, mormintele din movilele de la Mihai Bravu se
încadrează, aşa cum am arătat mai sus, în categoria F stabilită de Al. Hăusler7 9 şi în
varianta 11 după tipologia lui E.V. Iarovoi80.
Ocrul utilizat în ritualurile funerare atât în formele sale "clasice" ("covor"
mai gros sau mai subţire depus pe fundul gropii sepulcrale după săparea acesteia, sau
presărat în cantitate mai mare ori mai mică deasupra scheletelor, în special în zona
craniului şi a toracelui), cât şi sub aspectul bulgărilor sau grămăjoarelor de bulgări
depuse ritual lângă schelet, este întâlnit, în Dobrogea, în descoperirile de la
Cernavodă (mormântul descoperit în campania anului 1957 avea depuşi, puţin mai
sus de umărul drept, trei bulgăraşi de ocru galben, iar pe abdomen, în partea stângă,
se găsea un alt bulgăre de ocru de aceeaşi culoare; la mormântul dezvelit în
campania din 1958 bulgăraşii de ocru erau depuşi la picioare) 81 , Hagieni (mormântul
descoperit în movila II avea depuşi în dreptul occipitalului doi bulgăraşi de ocru)82,
Adanalkioi-Constanţa (ocrul era aşezat în grămăjoare la craniul, la umerii şi la
picioarele scheletului)83, Chilia-Veche (la mormântul nr. 62 bulgărele de ocru era
depus lângă calcaneul drept, iar la mormântul nr. 76 acesta a fost găsit în dreptul
obrazului)8 4, Luncaviţa-punctul Mocuţa (la mormântul nr. 8 bulgării erau depuşi
lângă craniu)85, iar în punctul Drumul Vacilor la mormântul nr. 6 din movila I
bulgării de ocru erau depuşi în stânga craniului, iar la mormântul nr. 1 din movila II
fiind găsiţi lângă occipital86 şi lndependenţa-Murighiol (mormintele nr. 2 şi 4 din
movila IV conţineau în inventarul lor funerar şi bulgăraşi de ocru)87.
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Dintre descoperirile similare făcute în afara Dobrogei amintim pe cele de la
Holboca (la spatele scheletului din mormântul nr. 17 a fost găsit un bulgăre mare de
ocru roşu) 88 , Valea Lupului (la mormântul nr. 5 bulgăraşii de ocru erau depuşi de o
parte şi de alta a craniului, precum şi în dreptul humerusului stâng, iar mormântul
nr. 1O avea bulgăraşii de ocru depuşi lângă mâna dreaptă)89, Corlăteni (mormântul
nr. 1 avea bulgării de ocru depuşi lângă umărul şi palma dreaptă)90, Glăvăneştii
Vechi (la mormântul nr. 17 din movila I, sub craniul scheletului a fost descoperită o
grămăjoară de ocru roşu; mormântul nr. 7 din movila II avea bulgării depuşi lângă
obraz şi la cotul drept)91, Baloteşti (bulgării de ocru au fost găsiţi depuşi lângă
oasele faciale la mormântul nr. 4, iar la mormântul nr. 7 aceştia erau depuşi lângă
oasele picioarelor)92, Larga Jijia-Movileni (la mormântul nr. 5 bulgărele era depus
sub craniu)93, Prăjeni (mormântul nr. 3)94, Smeieni (la mormintele nr. 5, nr. 12,
nr. 14 şi nr. 19a din faza I-a de înmormântări bulgării de ocru erau depuşi în partea
stângă a craniului)9 5 , Gurbăneşti (în inventarul mormântului nr. 2 din movila I ocrul
era depus în dreptul coloanei vertebrale sub formă de mici grămezi, iar în umplutura
1 gropii mormântului nr. 5 din movila II au fost găsiţi bulgări mari de ocru roşu)96,
Baldovineşti (la mormântul nr. 3 ocrul era depus lângă frontal, la mom1ântul nr. 4
lângă craniu, o bucată de ocru roşu fiind găsită lângă occipitalul mom1ântului nr. 13,
acesta având lângă şoldul stâng şi un bulgăre cu diametrul de 12 cm, iar la
mormintele nr. 14 şi nr. 16 bulgării de ocru au fost găsiţi în apropierea craniului)97 şi
Pleniţa (mormintele nr. l şi nr. 2 din movila I aveau ocru depus sub formă de
grămăjoare în partea stângă a scheletelor, respectiv la încheieturile membrelor
superioare şi la glezne, iar la mormântul nr. 1 din movila II ocrul era depus în stânga
craniului, la cotul drept şi la şold)98.
În inventarul mormântului nr. 5 din movila II de la Novie Rascaeţi, bulgărele
de ocru roşu era depus în partea dreaptă a craniului) 9 9, iar mormintele nr. 5 - 6 din
movila VII de la Krasnoe şi mormântul nr. 3 din movila IV de la Galaja Pristan,
aveau scheletele depuse în gropile sepulcrale pe un "pat" de ocru )100.
Elementul principal din inventarul funerar al mom1intelor din movilele de la
Mihai Bravu, incluse în prima grupă, îl reprezintă obiectele de podoabă. În
mormântul nr. 3 din movila I a fost descoperit, în zona cervicală, un inel de buclă
spiralat, iar în mormântul nr. 4 din aceeaşi movilă, un inel de buclă simplu.
Inelul de buclă spiralat găsit în mormântul nr. 3, are analogii perfecte, în
Dobrogea, în descoperirea făcută în mormântul nr. 89 de la Chilia VechelOI, cel
simplu, din mormântul nr. 4, fiind deocamdată singular în aria descoperirilor din
zona istm-pontică.
Morminte în care au fost găsite, ca obiecte de inventar funerar, inele de
buclă, simple sau spiralate, sunt cunoscute din descoperirile făcute la Vânători
(mormântul nr. 13)102, Glăvăneştii Vechi (mom1intele nr. l O şi nr. 12 din movila
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1)103, Broşteni104, Gurbăneşti (mormântul nr. 2 din movila I, mormintele nr. 8, nr. 9
si nr. 12 din movila II aveau ca inventar astfel de obiecte de podoabă)l05, Smeieni
(mormântul nr. 7 din faza a IV-a de înmormântări) 106 , Sultana-Odaia Vlădichii 1 07,
Năeni-Buzău108 şi Pleniţa (mormântul nr. I din movila 11) 109.
Inelele de buclă, ca obiecte în inventarele funerare ale mormintelor, sunt
semnalate şi în descoperirile de la Glubokoe (mormântul nr. 26 din movila I)l 10,
Nerusaj (mormântul nr. 14 din movila 1)111, Jacowica (movila IX)ll2, Careva
Moghila (mormântul nr. 9 din movila 1)113, Usatovo (mormintele nr. 2 din movilele
II şi XI, mormântul central din movila XII şi mormântul nr. I din movila I - 13)114,
Sukleia (movila III)ll5, Olăneşti (mormântul nr. 16 din movila 1)116 şi Ogreev
(mormântul nr. 6) 117 .
Astfel de obiecte de podoabă, găsite în morminte, depuse ritual ca obiecte de
inventar funerar, sunt cunoscute şi ca urmare a cercetărilor întreprinse la Madera
(mormântul nr. 3 din movila 1)118, Troianovo (mormântul nr. I din movila 1) 11 9 şi
Tămava (mormântul nr. 9 din movila I şi mormântul nr. I din movila IIl)120.
În Dobrogea, în afara mormântului nr. 3 din movila I de la Mihai Bravu,
lamele de silex, depuse în morminte ca obiecte de inventar sunt cunoscute din
descoperirile de la Cernavodă (la mormântul dezvelit în campania anului 1958, între
cubitusul şi radiusul mâinii drepte, s-a găsit o lamă de silex)l21, Canlia, corn.
Lipniţa, jud. Constanţa (mormântul avea în inventarul său funerar patru lame de
silex microlitice)l22 şi Luncaviţa - punctul Mocuţa (mormântul nr. 15 avea depusă în
stânga craniului o lamă de silex)l23_
Descoperiri similare sunt cunoscute din cercetările efectuate la Vânători (în
mormântul nr. 10 s-au descoperit două aşchii de silex de Prut)l2 4, Glăvăneştii Vechi
(în mormântul nr. I O din movila nr. I a fost găsită o aşchie de silex lungă de
4,7 cm)125, Suletea - Movila Carului (mormintele nr. 2 şi nr. 3 aveau ca inventar
lame de silex) 126, Fundeni (în inventarul mormântului se afla şi un silex de culoare
gri-cenuşie cu urme de ocru)127, Sendreni (mormântul poseda ca obiect de inventar,
printre altele, şi o mică aşchie de silex de culoare gri)128.
Lame de silex au fost găsite şi în inventarele mormintelor din movilele de la
Purcari (mormintele nr. 21 şi nr. 38 din movila I şi mormântul nr. 6 din movila
II) 129 , Olăneşti (mormântul nr. 1 din movila IV)l30, Kolodistoe (mormântul nr. 2
din movila VIIl)l31, Vîhvatinţi (mormintele nr. 7 şi nr. 16)132, Kazaklia (mormântul
nr. 11) 133, Cemin (mormintele nr. 11 - 12, nr. 30, nr. 33, nr. 42, nr. 56, nr. 65,
nr. 84 )13 4 şi Krasnîi Hutor (mormintele nr. 29, nr. 37a, nr. 45, nr. 58, nr. 61, nr. 66,
nr. 118 - 119, nr. 130, nr. 164)135.
Nici pe teritoriul Dobrogei şi nici în afara ei nu sunt documentate, în stadiul
actual al cercetărilor, cenotafuri în care să fi fost depuse, ca obiecte de ofrandă, vase
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ceramice, descoperirea făcută în mormântul nr. 3 din movila II de la Mihai Bravu,
fiind deocamdată singulară.
Analogii întâlnim în descoperirile făcute la Olăneşti (în mormântul nr. 4 din
movila VI s-a găsit depus ritual un vas)l36, Tărnava (în movila I mormântul nr. 2
dispunea de un vas depus ritual ca ofrandă, iar mormântul nr. 5 de două vase)l37,
Kălugerica (un vas s-a descoperit în mormântul nr. 4 din movila V)i38 şi Placidol
(mormântul nr. 7 din movila II având depus ca ofrandă un vas)l39.
Mărgica tubulară confecţionată din tablă de cupru, găsită alături de vasul
miniatural fragmentar în mormântul nr. 3 din movila II îşi găseşte analogii pe
teritoriul Dobrogei în două descoperiri: prima, provenind tot dintr-un cenotaf, a fost
făcută la Luncaviţa - punctul Drumul Vacilor (mormântul nr. 5 din movila I, aici
mărgica din tablă de cupru fiind singurul obiect de ofrandă) 1 40, cea de-a doua
provenind din descoperirea făcută în mormântul din turnului de la Baia, unde în
dreptul palmei stângi a scheletului a fost găsit un astfel de obiect de podoabă 141.
,
Analogii pentru mărgica confecţionată din tablă de cupru găsim şi în
descoperirile făcute la Târpeşti (deasupra încheieturii mâinii drepte a scheletului din
mormântul nr. 1 s-a găsit o astfel de podoabă)l42, Răcăciuni (în morn1ântul cercetat
aici au fost descoperite două mărgele tubulare aflate în stare fragmentară) 143.
Sendreni (în inventarul monnântului erau patru astfel de obiecte de podoabă) 144,
Brăiliţa (mărgele tubulare din foaie de cupru s-au descoperit în inventarele
mormintelor nr. 3 şi nr. 8 - 10)145 şi Râmnicelu (mărgica din foaie de cupru se afla
depusă între palmele scheletului)l46_
B) Grupa mormintelor cc aveau groapa săpată în mantalele movilelor. Ne
referim la mormintele nr. 2, nr. 5 - 6, nr. 8 din movila I, mormântul nr. 4 din movila
II şi mormântul nr. 2 din movila III.
- Gropile mormintelor incluse în această grupă erau de formă ovală.
- Toate scheletele aparţinând mormintelor acestei grupe erau în poz1ţ1e
chircită moderat, trei pe partea dreaptă (mormântul nr. 8 din movila I, mormântul
nr. 4 din movila II şi mormântul nr. 2 din movila III), celelalte pe partea stângă
(mormintele nr. 2, nr. 5 - 6 din movila I).
- În ceea ce priveşte poziţia membrelor superioare, la această grupă, în două
cazuri (mormintele nr. 2 şi nr. 5 din movila I) acestea erau puternic îndoite din coate
şi aduse cu palmele în dreptul feţei, la alte trei morminte (nr. 6 şi nr. 8 din movila I
şi nr. 2 din movila III) braţul aferent părţii pe care scheletul era chircit se afla întins
de-a lungul corpului, celălalt fiind îndoit din cot şi adus cu palma în dreptul feţei ori
pe abdomen, mormântul nr. 4 din movila II având membrele superioare îndoite din
coate şi aduse cu palmele în dreptul pieptului.
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Luând în consideraţie poziţia membrelor superioare, mormintele nr. 2 şi
nr. 5 din movila I se încadrează în varianta 42 după tipologia întocmită de E.V.
Iarovoil47, mormintele nr. 6 şi nr. 8 din movila I în varianta 461 48, mormântul nr. 2
din movila III în varianta 4 J 149, iar mormântul nr. 4 din movila II în varianta 44 a
aceleiaşi tipologii 150 .
Mormintele nr. 2 şi nr. 5 din movila I se circumscriu, prin poziţia membrelor
superioare, şi categoriei D din tipologia lui Al. Hăusler151.
- S-a constatat că poziţia membrelor inferioare era relativ constantă: femurele
erau dispuse în unghi drept sau ascuţit faţă de coloana vertebrală, tibiile fiind
paralele cu femurele ori plasate în unghiuri ascuţite faţă de acestea.
- Doar în două cazuri, mormintele nr. 2 şi nr. 8 din movila I, pe oasele
scheletului, în special în zona craniului, s-au observat urme de ocru roşu. Pe oasele
scheletelor celorlalte morminte ocrul lipsea.
- Jumătate din mormintele incluse în această categorie sunt orientate spre
sectorul nordic: mormintele nr. 5 - 6 din movila I către nord-est, iar mormântul nr. 2
din aceeaşi movilă către nord. Mormântul nr. 4 din movila II şi mormântul nr. 2 din
movila III sunt orientate către est, iar mormântul nr. 8 din movila I către sud.
- Două din mormintele acestei categorii dispuneau de inventar funerar: în
pământul de umplutură al gropii mormântului nr. 5 din movila I s-a găsit o lamă de
silex fragmentară, iar în mormântul nr. 4 din movila II, în dreptul bărbiei, a fost
depus ca ofrandă un vas ceramic.
Dacă analizăm mormintele din movilele de la Mihai Bravu incluse în cea
de-a doua grupă, observăm că prezintă atât elemente de analogie cât şi deosebiri
evidente faţă de celelalte descoperiri din Dobrogea şi din afara ei.
În actualul stadiu al documentării, mormintele cu şi fără ocru din cea de-a
doua grupă din movilele de la Mihai Bravu, ale căror gropi sepulcrale, de formă
ovală, au fost practicate după înălţarea movilelor, îşi găsesc analogii în Dobrogea în
descoperirile făcute la Chilia Vechel52, Nalbant153, şi Luncaviţa - punctele Drumul
Vacilor şi Mocuţal54_
Descoperiri similare cunoaştem la Holboca155, Valea Lupului156,
Glăvăneştii Vechi (movilele I şi 11)157, Giurcani (movilele I şi 11)158, Galaţi - cartier
Dunărea 159
Baldovinesti 160 Brăilita 161
Râmnice lu 162 Rosiori 163
Horia'
'
'
,
'
'
'
'
164
Făurei
Smeieni 165 Sultana 166 si Gurbănesti 167.
'
'
'
'
Şi în movilele de la Olăneştil68, Purcari169, Novie Rascaeţi170, Frunzeni171,
Mândreşti1 72 , Ogreevl73, Gura Galbenăl74, Ecaterinovka175, Parcanil76 şi
Temovka 177 sunt atestate morminte ale căror gropi funerare au fost practicate după
ce acestea fuseseră ridicate.
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Morminte secundare sunt semnalate şi în movilele de la Carevbrodl78,
Madara179, Kălugerical80, Tămaval81, Placidoll82, Zeglarci-Orljakl83 şi GoranSlatina184_
În Dobrogea, în afara mormintelor nr. 2 şi nr. 8 din movila I pe ale căror
schelete, în special în zona craniului, s-au observat urme de ocru roşu, morminte la
care a fost utilizat acelaşi ritual funerar sunt cunoscute din descoperirile de la Chilia
Veche (mormintele nr. 8 - 9, nr. 28, nr. 70, nr. 73 - 74, nr. 81 şi nr. 84)185.
Descoperiri similare sunt atestate la Holboca (mormintele nr. 34, nr. 37,
nr. 42 şi nr. 44)186, Glăvăneştii Vechi (mormintele nr. I - 2, nr. 4, nr. 8, nr. 14 din
movila I şi mormintele nr. 6 şi nr. 10 din movila 11)187, Baldovineşti (mormintele
nr. 14 şi nr. 16) 188, Brăiliţa (mormintele nr. 1, nr. 6 şi nr. 17 - 19) 189 ş1
Gurbăneşti 190.
Principalul element din inventarele funerare ale acestor morminte îl
reprezintă vasul ceramic descoperit în mom1ântul nr. 4 din movila II.
Vase ceramice, ca elemente de inventar funerar, depuse în morminte ale
I
căror gropi sepulcrale au fost practicate în mantalele movilelor, sunt cunoscute în
Dobrogea prin intermediul descoperirilor făcute la Chilia Veche (mormintele nr. 9,
nr. 27, nr. 70, nr. 73 din movila I şi mormântul nr. 3 din movila II)l91 şi Luncaviţa punctul Mocuţa (mormântul nr. 6)192.
La Holboca (mormintele nr. 8, nr. 34 - 35)193, Vânători (mormintele nr. 6 şi
nr. 14)194, Glăvăneştii Vechi (mormintele nr. 7, nr. 11-12 din movila I şi mormântul
nr .. 4 din movila 11)195, Horia-Făurei196, Râmnicelu (mormântul nr. 10)197,
Baldovineşti (mormintele nr. 8 - 9 şi nr. 16 - 17)198, Smeieni (mormântul nr. 7)199 şi
Giurcani (mormântul nr. 2 din movila 11)200 sunt atestate morminte ulterioare
înălţării movilelor, în al căror inventar funerar au fost găsite, printre altele, şi vase
ceramice.
Descoperiri similare sunt cunoscute, ca urmare a cercetărilor efectuate, şi la
Purcari (mormintele nr. 14, nr. 16, nr. 23 şi nr. 28 din movila I, mormântul nr. 9 din
movila II si mormântul nr. 9 din movila JII)201 si Olănesti (mormântul nr. 2 din
movila XIIJ)202.
De asemenea, la Madara, în movilele I şi III, sunt semnalate mo1111inte
secundare ce aveau, ca obiecte de inventar funerar, vase ceramice depuse în dreptul
mâinilor203.
Inventarul funerar al mormintelor de la Mihai Bravu, incluse în grupa a
doua, este completat cu fragmentul de lamă de silex găsit în umplutura gropii
funerare a mormântului nr. 5 din movila I.
În Dobrogea, analogii pentru inventarul mormântului nr. 5 din movila I
găsim în descoperirile făcute la Sarichioi (inventarul mormântului nr. I conţinea şi

.

.

.
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un vârf de silex retuşat)204 şi Luncaviţa - punctul Mocuţa (în pământul de umplutură
al gropii mormântului nr. 7 s-a găsit un fragment dintr-o lamă de silex)205.
Morminte secundare ce aveau în inventarul lor funerar şi lame de silex sunt
cunoscute şi din descoperirile de la Glăvăneştii Vechi (mormântul nr. 4 din movila I
avea depusă lângă craniu o lamă de silex) 206, Brăiliţa (la mormântul nr. 9 a fost
găsită lângă braţul stâng o lamă de silex uşor curbată, iar în mormântul nr. 1O lama
de silex arcuită era depusă lângă mâna stângă)20 7 şi Gurbăneşti (două lame de silex
făceau parte din inventarul mormântului nr. 8 din movila II)208.
Mormintele nr. 17 şi respectiv nr. 3 - 4 din movilele I şi V de la Purcari,
conţineau în inventarele lor funerare şi lame de silex209.

*
De ritualurile funerare trebuiesc legate şi descoperirile făcute în movilele I şi
III. Ne referim la vatra calcinată la roşu din movila I şi la vasele ceramice depuse ca
ofrandă în mantalele movilelor I şi III.
În Dobrogea, descoperiri similare sunt cunoscute din cercetările efectuate la
Luncaviţa - punctul Mocuţa. Aici, în marginile estică şi sudică ale movilei au fost
descoperite două vetre, de formă aproximativ ovală, calcinate la roşu._, Prima avea
dimensiunile de 0,40/0,28 m şi grosimea stratului de arsură cuprinsă între 8 şi
1O cm, cca de a doua, mai mare, măsura 1,5511,15 m, grosimea stratului de arsură
fiind cuprinsă între 15 şi 20 cm, ceea ce denotă o folosire mai îndelungată a ei2IO.
Vetre utilizate în ritualurile funerare sunt documentate şi ca urmare a
săpăturilor efectuate în movilele de la Griviţa. În movila 314 au fost descoperite
două vetre: prima, cu diametrul de 60 cm, era situată în colţul sudic al mormântului
nr. 3 (mormânt principal). cca de a doua, având un diametru de 70 cm şi grosimea
stratului de arsură de 7 cm, era situată la baza movilei, pe latura vestică a acesteia, la
13 m de centru2I 1. O a treia vatră a fost găsită în movila 315. Situată lângă colţul de
sud-est al gropii mom1ântului principal (mormântul nr. 2), avea diametrul de
70 cm2 12.
Şi în movila cercetată pe Dealul Cetăţii de la Corlăteni este semnalată o
vatră găsită la nivelul antic al solului, având în jurul ci câteva fragmente ceramice
atribuite iniţial culturii Gorodsk-Usatovo213.
În stadiul actual al documentării descoperirile făcute în movilele I şi III vase ceramice puse ca ofrandă în apropierea mormintelor având gropile funerare
săpate de la nivelul antic de călcare, în pământul de umplutură al mantalelor
movilelor au deocamdată o singură analogie în Dobrogea: movila II de la Luncaviţa punctul Drumul Vaci/or214.
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O descoperire similară este semnalată la Glăvăneştii Vechi (movila II), unde
vasul ceramic depus ca ofrandă în mantaua movilei a fost găsit la O, 12 cm adâncime
şi atribuit ipotetic mom1ântului nr. 2, considerat de către descoperitori drept un
mormânt cu ocru2 l 5.
În movila de la Baloteşti, în preajma mormântului nr. 7, în partea de sud a
acestuia, au fost găsite mai multe fragmente ceramice provenite de la un vas din
pastă fină, de culoare brună, spart ritual în timpul ceremoniei funerare216. Tot în
această movilă, la sud de mormântul nr. 9, ce avea, ca şi mom1ântul nr. 7, groapă
rectangulară, colţurile fiind uşor rotunjite, a fost descoperit un fragment ceramic
provenind de la un vas lucrat din pastă grosieră, de culoare neagră în interior şi
gălbuie la suprafaţa exterioară, spart ritual2 I 7.
Atât mormântul nr. 7 cât şi mormântul nr. 9 sunt datate în perioada
bronzului timpuriu218.
La Măcişeni, com. Comi, jud. Galaţi, la baza movilei nr. 282 (nesăpată
integral) a fost găsit un grup de fragmente ceramice din care s-a reconstituit un vasbo'rcan care, după fom1ă şi ornament, se plasează în perioada bronzului timpuriu,
având afinităţi în ceea ce priveşte compoziţia pastei, cu aspectul cultural
Bogdăneşti219.

Autorul cercetărilor de la Stoicani pune, în legătură cu mormintele cu ocru
dezvelite aici, un fragment ceramic pictat, dintr-o fază tripoliană târzie, găsit în
preajma acestora220.
De asemenea, în movila II de la Gurbăneşti, în partea ei sudică, sunt
semnalate fragmente ceramice lucrate cu mâna, din pastă făinoasă având culoare
galben-brună, fără a se specifica însă cărei etape îi aparţin din punct de vedere
cronologic 221 .
Fragmente ceramice au fost găsite şi în movila de pc Dealul Cetăţii de la
Corlăteni. Iniţial au fost atribuite culturii Gorodsk-Usatovo şi puse în legătură cu
înmormântarea principală222. Ulterior din aceste fragmente ceramice s-a reconstituit
o cupă cu picior lobat, decorată cu impresiuni şnuratc, aparţinînd din punct de vedere
cronologic perioadei Schneckenberg B223.
Si în mantaua movilei I de la Pleniţa au fost găsite fragmente ceramice
aparţinâ~d eul turii Coţofeni 224.
Vase ceramice descoperite în mantalele movilelor, depuse ca ofrandă, sunt
cunoscute si ca urmare a cercetărilor efectuate la Novie Rascaeţi (movila 1)225,
Purcari (m~vila 11)226 şi Olăneşti (movilele VI şi XIII)227_
Vasele descoperite în movilele I şi III se circumscriu următoarelor forme:
- Castron (inv. nr. 43.240), formă tronconică, uşor convexă în partea
superioară, având marginea dreaptă, rotunjită, baza plată fiind uşor profilată. Este
lucrat cu mâna din pastă de culoare cenuşie, cu pete negre şi cărămizii la exterior,
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miezul fiind cenuşiu-închis. Ca degresanţi s-au utilizat nisip cu bobul mare şi calcar
pisat. Pasta este omogenă, compactă, bine arsă, aspră la pipăit. Datorită modelării
stângace, forma sa este asimetrică. Dimensiunile vasului sunt următoarele: I = 8,8
cm; DG = 12,5 cm; DM = 12,8 cm; DB = 7,0 cm (Pl. V/3).
- Vas-borcan (inv. nr. 43.756) compus din două părţi distincte: partea
superioară având gâtul înalt tronconic şi buza dreaptă, uşor răsfrântă la exterior, şi
partea inferioară, uşor ovoidală, fixată pe o bază plată. Umărul şi marginea vasului
sunt foarte atent marcate. Diametrul maxim se află în regiunea umerilor. Este
modelat cu mâna din pastă cenuşie-închis cu pete castaniu-deschis spre cărămiziu,
miezul având în spărtură culoare neagră. Ca degresanţi, alături de nisip, s-au folosit
microprundişuri şi calcar pisat. Pasta, omogenă, compactă, bine arsă, nu este prea
aspră la pipăit. Deoarece a fost modelată stângaci arc formă asimetrică. Vasul are
următoarele dimensiuni: I = 11,3 cm; DG = 11, I cm; DM = 11, 1 cm; DB = 7,2 cm
(PI. V/2).
A fost descoperit în movila I în apropierea mormântului nr. 3.
- Ulcică (inv. nr. 42.238) având profilul uşor curbat, gura largă, buza
dreaptă, rotunjită, este strânsă, diametrul maxim fiind plasat în regiunea centrală a
vasului. Modelat cu mâna din pastă cărămizie, miezul are în spărtură culoarea
cenuşiu-închis. Este grosier lucrată, cu amestec de nisip, calcar pisat şi
microprundişuri, pasta neomogenă, pereţii groşi, denivelaţi, bine arşi, aspri la pipăit.
Are următoarele dimensiuni: I = 8, 1 cm; DG = 9,4 cm; DM = 11,5 cm; DB =
10,1 cm.
Vasul a fost găsit în movila I în apropierea mormântului nr. 4.
- Vas-pâlnie (inv. nr. 42.941) alcătuit din două părţi distincte: partea
superioară având gâtul înalt, tronconic, buza rotunjită, uşor evazată la exterior poartă
un decor realizat din crestături dispuse oblic. Umărul vasului este bine marcat. Partea
inferioară, tronconică, se sprijină pe o bază plată, uşor profilată. A fost modelat cu
mâna din pastă cenuşiu-închis de bună calitate, având în spărtură miezul de culoare
neagră. În pastă s-au amestecat, ca degresanţi, nisip cu bobul fin şi calcar pisat.
Vasul a fost introdus într-o emulsie de lut fin, bej-gălbui, ceea ce conferă pereţilor un
aspect moale la pipăit. La exterior poartă urme de lustru. Dimensiunile vasului sunt
următoarele: I= 11,4 cm; DG = 9,3 cm; DM = 11,0 cm; DB = 5,6 cm.
A fost descoperit în movila II în apropierea mormântului nr. 1.
- Amforetă (inv. nr. 43.239) compusă din două părţi distincte: partea
superioară având gâtul înalt, tronconic, buza fiind rotunjită, umărul atent marcat şi
partea inferioară, globulară, sprijinită pe o bază plată. În regiunea diametrului maxim
este prevăzută cu două apucători perforate orizontal. Este modelată cu mâna din
pastă de calitate superioară, de culoare castaniu-deschis cu pete mai închise la
exterior, în spărtură miezul fiind negru. Ca degresanţi s-au utilizat nisip fin şi calcar
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pisat. Vasul a fost introdus într-o emulsie de lut fin, moale la pipăit. Suprafaţa
exterioară prezintă uşoare urme de lustru. Dimensiunile vasului sunt următoarele:
I= 10,4 cm; DG = 7,9 cm; DM =I 1,5 cm; DB = 4,7 cm.
A fost descoperită în apropierea mom1ântului nr. 7 din movila I.
Vasele ceramice descoperite în movilele I şi III atât prin tehnica de lucru şi
compoziţia pastei, cât şi prin forme se circumscriu în aria culturii Cernavodă II.
Castronul are analogii în descoperirile făcute în marea necropolă de la
Brăiliţa228, la Rasa, pe malul bălţii Gălăţui229 şi în aşezările de la Foloteşti230 şi
Cemavodă 231 . La Novie Rascaeţi în movila I, depus ca ofrandă în pământul de
umplutură al acesteia, s-a găsit un vas asemănător ca formă şi dimensiuni, cu cel de
la Mihai Bravu232. Alte analogii găsim la Olăneşti (mormântul nr. 14 din movila I,
mormântul nr. 3 din movila II şi mormântul nr. I din movila IV)233, Nerusaj
(mormântul nr. 1O din movila X)23 4 şi Ogorodnoe (mormântul nr. I 5 din movila
1-1 )235, datate Iamnaia sau post Iamnaia.
Cu analogii în aria culturilor Cernavodă II236 şi Foloteşti237, vasul-borcan
are similitudini în descoperirile făcute la Olăneşti (mormintele nr. 5, nr. 11 şi nr. 4
din movilele V, XIII şi respectiv XV)238, Gura Galbenă (mormântul nr. 11 din
movila 11)239, Parkany240, Vestanovska (mormântul nr. 12 din movila VII)241,
Ogorodnoe (mormântul nr. 14 din movila II-1)242 şi Osakarevka (mormântul nr. 12
din movila 11)243, încadrate din punct de vedere cronolgic culturii Iamnaia ori unei
perioade ulterioare acesteia.
·
Ulcica are analogii aproximative la Brăiliţa244, Jackowica (mormântul nr. I
din movila LXV)245, Marino (movila 1)24 6 şi Olăneşti (mormântul nr. 6 din movila
VIII)247.
Amforeta, vădind puternice tradiţii usatoviene, îşi găseşte cele mai perfecte
analogii la Krasnîi Hutor în descoperirea din mormântul nr. 56248.
Forme oarecum asemănătoare, realizate însă mult mai stângaci, întâlnim în
descoperirile de la Brăiliţa249, precum şi în cele de la Cernavodă250, Foloteşti251 şi
Stoicani252, spre deosebire de acestea din urmă vasul descoperit în movila I de la
Mihai Bravu nefiind decorat.
Vasul-pâlnie găsit în movila III are analogii, în privinţa fom1ei nu şi a
decorului, la Brăiliţa253 şi Mircea Vodă - Ialomiţa, punctul Movila Albă254, iar în
ceea ce priveşte atât forma cât şi decorul, are numeroase similitudini la
Cernavodă255 , Folotesti256 si Stoicani257.
Vase asemănătoare sunt semnalate şi în descoperirile de la Sofievka
(mormântul nr. 2 din movila I)258, Novie Rascaeţi (mormântul nr. 1 din movila
11)259 şi Olăneşti (mormântul nr. 3 din movila I având groapă rectangulară protejată
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cu bârne de lemn dispuse transversal şi mormântul nr. 8 din movila XIII)260,
încadrate din punct de vedere cronologic Iamnaia sau post Iamnaia.
Vasul miniatural găsit în stare fragmentară în mormântul nr. 3 din movila II
(cenotaful), arc analogii în privinţa formei, nu şi a decorului, cu descoperirile făcute
la Vânători (mormântul nr. 11)261 şi Olăneşti (mormântul nr. 2 din movila VIIl)262,
iar vasul din inventarul funerar al mormântului nr. 4 din aceeaşi movilă, îşi găseşte
similitudini aproape perfecte, atât pentru formă cât şi pentru decor, în descoperirile
de la Olănesti (mormântul nr. 2 din movila XJil)263, Velnaia Schlucht264,
Mihailovka (mormântul nr. 4 din movila II)265 şi Gruşevka (mormântul nr. 2 din
movila 1-1 )2 66 , descoperiri încadrate în cultura catacombelor.

•
Prin anumite caracteristici ale ritului şi ritualului funerar - gropi rectangulare
având colţurile rotunjite, protejate cu bârne de lemn dispuse longitudinal, poziţia
dorsală a scheletelor, prezenţa ocrului depus în morminte, fie ca ofrandă sub formă
de bulgăraşi, fie presărat pe fundul gropii sepulcrale - 'în chip de "covor" - şi într-o
cantitate mai mare ori mai mică deasupra scheletelor, prezenţa în inventarele
funerare a inelelor de buclă, mormintele incluse în prima grupă se circumscriu
perioadei de sfârşit a culturii lamnaia. În sprijinul acestei afirmaţii vin şi amenajările
funerare complexe ale mormintelor nr. 2 din movila II şi nr. 1 din movila III,
întâlnite în numeroase descoperiri făcute în stepele nord-pontice şi atribuite perioadei
finale a culturii Iamnaia. Deasemenea, analogiile pentru vasele ceramice găsite
depuse ca ofrandă în mantalele movilelor, analogii cu unele descoperiri din
mormintele de la Brăiliţa şi din aria culturilor Cernavodă II şi Foloteşti final,
confirmă plasarea din punct de vedere cronologic a acestor morminte în orizontul
cultural care în sud-estul României ilustrează ultima etapă a perioadei de tranziţie la
epoca bronzului.
Mormintele incluse în cea de-a doua categorie, morminte caracterizate prin
poziţia chircită a scheletelor, în care ocrul se găseşte în cantitate redusă sau lipseşte
cu desăvârşire şi din inventarul cărora face parte vasul descoperit in mormântul nr. 4
din movila II, vas cc are analogii aproape perfecte în cultura catacombelor, aparţin
din punct de vedere cronologic etapei finale a bronzului mijlociu ori perioadei de
început a bronzului târziu.

•
Prin informaţiile noi pe care le fumizează, mai ales în privinţa ritualurilor
funerare, cercetările efectuate în movilele de la Mihai Bravu reprezintă un punct de
plecare şi de sprijin pentru viitoarele cercetări privind înmormântările cu ocru, nu
numai pe teritoriul Dobrogei, ci şi în afara ei.
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Nouvelles donnees relatives aux inhumations aocre de Dobroudja. Les buttes
funeraires de Mihai Bravu
Resume
Les buttes funeraires de Mihai Bravu se dressent, dans Ies limites de celte
commune, couronnant l 'eperon d 'une co/line profondement rongee par Ies eaux pluviales
qui borde la vallee inondable du ruisseau Taiţa. Il s 'agit en fait de trois buttes, dont Ies
tombeaux remontent tant a la periode de transition et au bronze moyen, qu 'a la phase
initiale de l 'epoque feodale, avec une derniere sepulture dont la datation reste incertaine.
Mais, Ies tombes prises en considera/ion par l'auteur restent celles de la periode de
transition et du bronze moyen, qui peuvent se ranger dans categories, compte tenu de leurs
traits caracteristiques.
A noter d 'a bord celles dont Ies caracteres Ies font attribuer I 'etape finale de la
cu/ture lamnaia. C'est en effet ce que s11ggerent /eurs fosses rectangulaires aux angles
/egerement arrondis et consolidees d'eparts disposes dans le sens de la longueur. Leurs
depouilles reposent sur le dos, Ies bras le long des corps. On a constate la presence de
( 'ocre, depose tantât en petites mottes a titre d'ojfrande, tantât eparpille tel un tapis au
fond de la fosse et poudrant aussi (en quantite plus ou mons importante) Ies gisants. Arlfre
caracteristique retenir: Ies anneaux de tempe du mobilier funeraire. La datation proposee
par l 'auteur se trouve conjirmee par Ies amenagements complexes releves dans Ies
tombeaux no 2/butte li et no llbutte III qui reproduisent ceux de bon nombre de sites
archeologiques des steppes nord-pontiq11es, egalement dates de I 'etape finale de la c11lture
lamnaia. Enjin, Ies analogies presentees par la ceramique enterree dans Ies mantea11x des
buttes I et III en tant qu 'ojfrande funeraire attestent elles aussi / 'appartenance des
sepultures respectives l 'horizon cu/turei qui caracterise, dans le sud-est de la Roumanie,
la derniere etape de la phase de transifion a [ 'âge du bronze. Quant a la deuxieme
categorie de sepultures considerees ici, la disposition de leurs squelettes en chien de fusile
et la quantite reduite ou l 'absence complete de I 'acre Ies font attribuer a I 'etape finale du
bronze moyen ou au commencement du bronze final.
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PI. I. 1 - Planul movilei I; 2 - Profilul N-S al movilei I.
PI. I. 1 - Releve de la butte I; 2 - Profil nord-sud de la butte I.
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PI. II. 1, 2 - Mormântul nr. 7 din movila I; 3 - Mormântul nr. 8 din movila I.
PI. li. 1, 2 - La tombe no 7 de la butte I; 3 - La tombe no 8 de la butte I.
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PI. III. Movila nr. Il. •PI. III. La butte no II.
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PI. IV. Mormântul principal din movila II. • PI. IV. La tombe principale de la tombe III.
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PI. V. Vase descoperite în mantalele movilelor; 1 - 4 - Vase descoperite în movila I; 5 Vas găsit în movila ID.
Pl. V. Vases appartenant au mantaux des buttes; 1 - 4 - Vases appartenant ăla butte I; 5 Vase appartenant ala butte III.
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PI. VI. Obiecte descoperite în inventarele movilelor.
PI. VI. Pieces du mobilier funeraire des tombes.
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RAPORT PRIVIND SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE
EFECTUATE ÎN SECTORUL V AL ASEZĂRII
'
HALLSTATTIENE DE LA BABADAG (1991-1992)
Sebastian Morintz
Gabriel Jugănaru
Începute în anul 1962 1, cercetările arheologice de pe dealul "Cetăţuia" situat pe malul lacului Babadag, au avut un caracter sistematic. Prin săparea unor
secţiuni magistrale au fost atinse mai multe obiective.
În primul rând a fost delimitată aşezarea hallstattiană um1ărindu-se evoluţia
locuirii pe parcursul celor trei faze ale culturii Babadag2. Deasemenea, a fost cercetat
sistemul de fortificare al asezării, stabilindu-se momentul în care acesta a fost
ridicat3.
În al doilea rând a fost semnalată existenţa unei aşezări elenistice datată în
secolele IV - III î.Chr.
În al treilea rând s-au pus în evidenţă urmele unei fortificaţii romane târzii
ce a suprapus parţial aşezarea hallstattiană4.
Nu în ultimul rând trebuie menţionată descoperirea în partea de SV a
dealului a unei necropole de inhumaţie feudalc 5.
Datorită acţiunii erozive a vânturilor şi a apelor lacului Babadag, partea de
N-NE a promotoriului (unde se află cel mai consistent strat arheologic hallstattian),
ce are o înălţime de 21 - 23 m, este permanent supusă pericolului prăbuşirii.
Numai din 1963 şi până astăzi, circa 9 - 1O metri din mal s-au prăbuşit în
apele lacului. Această situaţie a impus iniţierea unor săpături cu caracter de salvare.
Din 1984 au fost trasate o serie de casete în zona periclitată, paralele cu
lacul Babadag, acestea formând un aliniament orientat NV-SE, denumit sectorul V
(fig. I).
În cele ce urmează ne propunem să prezentăm rezultatele cercetărilor
efectuate în acest sector în campaniile 1991 - 1992 6 . Pentru a avea o imagine cât mai
clară asupra situaţiei sectorului V, vom prezenta materialele pe casete - în ordinea
cercetării lor, iar în cadrul acestora pe complexe.
Mai este necesară o precizare de ordin stratigrafic, şi anume aceea că până
în prezent nu s-a putut face o distincţie între un strat grecesc şi unul roman,
materialele celor două epoci aflându-se mereu în amestec. De aceea în text vom
folosi termenul de strat greco-roman.
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Caseta V 2 având dimensiunile de I 0/2,5 m, a fost trasată în 1984, ea fiind
cercetată până la baza stratului greco-roman (-0,60 m). Acestui strat, de culoare
neagră-cenuşie, i-am putut atribui o groapă tronconică (gr. VI) plină cu cenuşă şi
pământ de umplutură ce pleca de pe un nivel clar sugerat de numeroase pietre ce
aparţineau probabil unei construcţii prăbuşite (fig. II a).
Săpăturile noastre din 199 I au avut ca scop cercetarea nivelului hallstattian
din caseta V 2.
A vând o grosime de I ,40 m, stratul hallstattian din caseta V 2 era alcătuit
din patru niveluri de locuire sub forma unor podele de lut bătătorit gălbui sau gălbui
maronii, suprapuse. Podelele aparţineau unor locuinţe de suprafaţă, ce au fost
numerotate în ordinea succesiunii lor de la I la V (fig. II a).
Două locuinţe (I şi V) erau prevăzute cu instalaţii de încălzire (vetre) de
formă circulară (fig. II a).
Materialul arheologic descoperit în aceste locuinţe era divers, el fiind
constituit din fragmente ceramice, bucăţi de lut ars cu amprente de pari şi nuiele,
oase etc.
Majoritatea locuinţelor au fost perforate de numeroase gropi tronconice cu
diametrul gurii mai mic decât cel al fundului. Ele aveau adâncimi cuprinse între
-0,40 m (gr. X) şi -1 ,40 m (gr. II). Patru dintre aceste gropi (gr. III, V, VII, VIII) au
fost lucrate într-o manieră îngrijită, cu pereţii lutuiţi şi afumaţi iar fundul circular perfect neted. Şase din aceste gropi s-au întretăiat (gr. II, III, VII, VIII, IX, XII),
perforând locuinţele II, III, IV şi V.
Materialul arhelogic descoperit în gropi consta din fragmente ceramice,
bucăţi de vatră şi de pereţi de locuinţă, oase de animale, peşte şi păsări, pietre
precum şi o mare cantitate de cenuşă.
În ceea ce priveşte datarea complexelor din caseta V 2 , pe baza materialului
ceramic corelat cu datele stratigrafice, putem considera că avem de-a face cu trei
etape distincte. Prima ar fi perioada de tranziţie de la faza Babadag I la faza Babadag
II, a doua ar fi faza Babadag II iar a treia faza Babadag III.
Perioadei de tranziţie de la faza Babadag I la faza Babadag II îi aparţin
fragmentele ceramice din groapa VIII. Aici au fost descoperite două ceşti
fragmentare, maronii, decorate cu ghirlande incizate dispuse pe umăr (fig. III/I - 3).
Tot din această groapă provine şi un fragment de vas bitronconic decorat cu o
combinaţie de motive imprimate şi incizate; ornamentele sunt dispuse în două
registre: primul constă dintr-o bandă alcătuită din două linii incizate, sub acestea
aflându-se al doilea registru constituit din serii de ghirlande incizate.
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Din punct de vedere stratigrafic, groapa nr. VIII este cea mai veche, ea fiind
suprapusă de groapa nr. VII şi, mai apoi, de groapa II. Tot acestei perioade îi aparţine
şi un fragment de ceşcuţă decorată deasupra umărului cu o linie dinţată imprimată,
sub aceasta fiind incizate serii de câte patru linii scurte, verticale (fig. IIl/4).
Cea mai consistentă parte a stratului hallstattian din caseta V 2 aparţine
fazei Babadag II. Deşi dispusă pe mai multe nivele, ceramica din această fază se
prezintă destul de unitar.
De menţionat ar fi fragmentele ceramice descoperite pe podeaua locuinţei
V, (fig. IV; IIl/5; V/2, 4, 5) remarcându-se în special un fragment de vas bitronconic
cu buton conic alveolat. Butonul, decorat cu caneluri radiale, a fost realizat prin
împingerea din interior a peretelui vasului. Deasupra butonului, au fost imprimate
linii scurte oblice (fig. IV/1 ). Tot în locuinţa V a fost descoperită şi o ceaşcă cu o
toartă supraînălţată, de culoare cenuşie, cu suprafaţa bine lustruită, decorată cu o
linie de împunsături deasupra umărului şi cu opt mici butoni conici traşi din peretele
vasului (fig. III/5).
I
Fazei Babadag II îi mai putem atribui şi ceramica descoperită în locuinţele
III şi II (fig. Vil, 3) şi în gropile II, III (fig. VI; IX/I - 2) şi IX (fig. VII; VIII; IX/3 4). Din ceramica gropii III remarcăm un fragment din gâtul unui vas bitronconic,
maroniu, decorat prin incizare cu două linii paralele. Atât alveolele cât şi liniile
paralele au fost umplute cu o pastă albă (fig. Vl/5).
Fazei Babadag III îi putem atribui ceramica din groapa V. Trebuie însă
prec_izat că în groapa V s-au mai descoperit fragmente ceramice elenistice şi romane
târzii. Ceea ce ne-a determinat să atribuim groapa V fazei Babadag III, a fost un
fragment de ceaşcă neagră, lustruită, ce avea pe umăr perechi de butoni conici cu
vârful în sus (fig. IIl/5). Celelalte fragmente hallstattiene erau nedecorate. Din punct
de vedere stratigrafic, groapa nr. V se situa mai sus decât celelalte gropi hallstattiene,
ea fiind probabil parţial golită şi folosită în scopuri menajere în perioada grecoromană.

Lipsa unui nivel mai concludent, aparţinând fazei Babadag III, este
în cazul casetei V2 , prin lucrările de nivelare şi amenajare din perioada
greco-romană, ele distrugând o bună parte din stratul superior cc aparţinea culturii
Babadag.
În ceea ce priveşte faza Babadag I ea nu a putut fi observată stratigrafic în
caseta V 2 . Totuşi, un mic vas, unicat, poate fi cu certitudine atribuit fazei Babadag I,
el fiind însă descoperit sub podeaua locuinţei III - adică în plină fază Babadag II.
Vasul, de formă bitronconică, de culoare gri-închis, este decorat cu o gamă variată de
motive incizate (linii în zig-zag, linii paralele verticale, brăduţi, împunsături
(fig. IX/5). Probabil că vasul a fost antrenat dintr-un nivel inferior, nivel situat în
afara perimetrului casetei V2 .
explicată
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Săpăturile

din anul 1992

În campania din anul 1992 săpăturile s-au desfăşurat în trei puncte ale
sectorului V. Au fost trasate două noi casete, şi anume caseta Y - la SE de caseta V 1,
caseta V 3 - situată la NV de caseta V 2, şi - pentru lămurirea unei situaţii mai vechi,
s-a demontat martorul ce separa casetele X şi V 1•
Caseta V 3 a avut dimensiunile de la 10/2 m (fig. 11/b). Ca şi în cazul casetei
V 2, până la -0,60/-0,65 m, se afla stratul greco-roman de culoare neagră-cenuşie. La
baza acestui strat am descoperit un bordei de formă dreptunghiulară, cu o adâncime
faţă de nivelul de călcare antic de -0,50 m şi o lăţime în profil de 2,40 m. În partea
de SV a bordeiului "A" era situată o vatră dreptunghiulară, făţuită, ce avea o grosime
de O, I O m (fig. 11/b ). Printre numeroasele fragmente ceramice descoperite în acest
bordei, menţionăm două mănuşi de amforă ştampilate, provenind din centrele de la
Rhodos şi respectiv Sinope, datate între a doua jumătate a secolului IV şi prima
jumătate a secolului III î.Chr.7 (fig. X).
Situaţia stratului hallstattian din caseta V 3 este aproape identică cu cea din
caseta V 2, el fiind alcătuit tot din patru nivele (fig. 11/b). Au fost descoperite patru
locuinţe de suprafaţă. şase gropi tronconice şi un bordei. Locuinţele au fost
numerotate de sus în jos, de la I la IV. Bazându-se pe materialul arheologic, dar şi pe
relaţiile stratigrafice, locuinţele I şi IIa-b au fost încadrate în faza Babadag III,
locuinţa III în plină fază Babadag II iar locuinţa IV în perioada de tranziţie de la faza
Babadag I la faza Babadag II.
Fragmentele ceramice descoperite pe podelele locuinţelor I şi II sunt reduse
cantitativ şi în totalitate nedecorate. În locuinţa I am descoperit un mic cuţit din fier
cu lama uşor curbată (fig. XI/7). O piesă asemănătoare a fost descoperită în
mormântul nr. 58 al necropolei de la Stoicani, datată în faza Babadag III8.
Pe podeaua locuinţei III se aflau numeroase fragmente ceramice, aparţinând
unor vase bitronconice, unor ceşti cu toarta supraînălţată - câteva din acestea fiind
prevăzute cu butoni şi decorate cu benzi imprimate combinate cu caneluri şi serii de
împunsături (fig. XI/I - 6).
Ceramica din locuinţa IV este reprezentativă pentru perioada de tranziţie de
la faza Babadag I la faza Babadag II. Menţionăm fragmentele unui vas bitronconic
cenuşiu-deschis cu suprafaţa lustruită, decorat cu benzi imprimate combinate cu
benzi incizate, acestea fiind încadrate de triunghiuri umplute cu haşuri şi de
ghirlande realizate prin incizie (fig. XII). Pe adâncimi situaţia celor patru locuinţe
arată astfel:
- locuinţa I la -1,05 m;
- locuinţa IIa-b la -1,30 m;
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- locuinţa III la -1,50/2 m (podeaua acesteia era foarte înclinată în partea de
SE deoarece se află deasupra umpluturii unui bordei);
- locuinţa IV la -1,90 m.
Destul de puţine la număr în aşezarea hallstattiană de la Babadag sunt
bordeiele. Caseta V 3 a secţionat transversal un asemenea bordei. El a fost săpat de pe
nivelul locuinţei IV, având o adâncime de -0,80 m şi o lăţime în profil de 3,35 m.
Forma lui era aproximativ dreptunghiulară. Materialul ceramic descoperit în bordeiul
"B" este variat (fig. XIII - XVI), el fiind încadrat, ca şi în cazul locuinţei IV în
perioada de tranziţie de la faza Babadag I la faza Babadag II. Menţionăm ceşti negre,
maronii sau cenuşii cu suprafaţa lustruită, prevăzute cu butoni conici orizontali sau
cu vârful în sus, decorate cu împunsături combinate, cu caneluri sau cu linii incizate,
sau cu motive imprimate (fig. XIII/I - 4; XIV), străchini cu buza invazată decorate
cu caneluri (fig. XV/5) precum şi un mare număr de vase borcan (din categoria
ceramicii grosiere), decorate cu crestături oblice pc buză sau pe brâu, cu alveole sau
cu butoni (fig. XV/I - 3; XVI).
I
Demontând podeaua tasată a bordeiului am întâlnit o situaţie fără precedent
în cadrul aşezării hallstattiene de la Babadag. Astfel, la o adâncime de 2,55/2,60 m,
am descoperit o suprafaţă din lut amestecat cu paie, perforată de o mulţime de
orificii, ce aveau diametre între 0,02 şi O, 16 m, realizate cu ajutorul unor pari
(fig. XIX). Orificiile, dispuse haotic, aveau adâncimi cuprinse între 0,05 şi 0, 15 m.
Zona perforată a depăşit limitele bordeiului care o suprapunea, lucru cc ne-a
determinat să credem că între cele două complexe nu exista nici o legătură.
Caseta Y, situată la SE de caseta V 1 a avut dimensiunile de 6,40/2 m.
Grosimea stratului arheologic a fost de numai I - 1,20 m, acest fapt datorându-se
procesului de eroziune.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este destul de clară. Între -0,05 şi
-0,30 m se află stratul greco-roman. Între -0,30 şi -1,20 m se află stratul hallstattian
compus din şapte gropi dispuse la diferite adâncimi şi dintr-o locuinţă de suprafaţă.
Locuinţa a fost dezvelită pe o suprafaţă de 3/2 m, o bună parte a ei intrând
în pereţii de NV şi SE ai casetei. Aproximativ la mijlocul podelei am golit o mică
groapă cu diametrul de 0,30 m - probabil locaşul unui par de susţinere a
acoperişului. Locuinţa era prevăzută cu o vatră circulară cu diametrul de I m.
Podeaua locuinţei a fost străpunsă de două gropi tronconice hallstatticne (gr. IV şi
VII) şi pe alocuri de nivelul greco-roman.
Materialul ceramic descoperit în locuinţă aparţine fazei Babadag II.
Menţionăm două fragmente ce aparţineau unui vas bitronconic şi unei ceşti cu o
toartă supraînălţată, decorate cu motive imprimate (fig. XVII/2, 4). De remarcat este
însă şi un fragment de pahar cu pereţii drepţi, decorat cu romburi şi triunghiuri
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incizate, ce aparţine însă fazei Babadag I (fig. XVII/I). Un exemplar asemănător a
fost descoperit în aşezarea Babadag de la Mlăjitul Florilor9.
În groapa IV, ce a străpuns locuinţa, pe lângă ceramica nedecorată, am
descoperit o ceaşcă întreagă, maronie cu pete negre, cu o toartă supraînălţată, ce
poate fi încadrată în faza Babadag III (fig. XVIl/3).
Cel mai vechi complex din caseta Y a fost groapa VII, acoperită de
podeaua locuinţei. Ea a fost săpată pe un nivel situat la -1,20 m, având o adâncime
de 0,65 m. Dintre fragmentele ceramice descoperite aici, menţionăm o mică ceaşcă
cu o toartă supraînălţată şi o strachină strecurătoare (fig. XVIV5 - 7), ambele destul
de greu de încadrat. În mod cert groapa VII aparţine cel târziu fazei Babadag II, ea
fiind suprapusă de podeaua locuinţei mai sus amintite.
În anul 1989, în colţul de SE al casetei X a fost surprinsă parţial o groapă
tronconică, în care s-au descoperit membrele inferioare ale unui schelet uman.
Cealaltă parte a scheletului intra în martorul ce separa caseta X de caseta V 1• Tăind
acest martor, complexul a fost dezvelit în totalitate. Pc fundul oval al gropii
tronconice, la o adâncime de 1, 90 m faţă de nivelul actual de călcare am descoperit
un schelet întins pe spate, orientat S - N, cu mâinile pe lângă corp şi picioarele
arcuite (fig. XVIII/1 - 2). Deasupra craniului fusese aşezată o lespede de piatră, iar în
stânga bazinului - un mic bol cu trei picioare (fig. XVIII/3 - 4), lucrat dintr-o pastă
grosieră de culoare cărămizie, ce avea pe interior puternice urme de arsură. În
apropierea acestei gropi, în caseta X, a fost descoperită în 1989 o altă groapă cu
caracter funerar în care se aflau depuse, suprapuse în poziţie chircită, trei schelete
umane. ~stc posibil ca săpăturile-noastre să fi atins o zonă cu caracter ritual-funerar
din cadrul aşezării hallstattiene.
Note
evoluţia cercetărilor de la
Babadag, vezi: S. Morintz, Dacia,
N.S., 30, 1964, pp. 101 - 118; idem,
Pcuce II, 1971, pp. 19 - 25; idem,
Materiale XVI, 1986, Vaslui, pp. 58 64; idem, Thraco-Dacica VTII, 1987,
pp.39-71.
2. S. Morintz, Thraco-Dacica Vili, 1987,
pp. 40 - 45.
3. ibidem. pp. 41 - 44.
4. Fortificaţia romană aparţine secolelor
IV - VI d. Chr., ea fiind construită din
piatră legată mortar în tehnica opus

1. Pentru
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incertum. Cercetările au fost efectuate
de Ernest Oberlănder Tîmoveanu.
5. Necropola de inhumaţie a fost datată
în secolele XII - XIV. A fost cercetată
de Ernest Oberlănder Tîmoveanu.
6. Materialul de faţă a fost prezentat
într-o formă restrânsă la Sesiunile
anuale de rapoarte privind rezultatele
cercetărilor arheologice de la Iaşi
( 1991) şi Constanţa (1992 ).
7. Informaţiile referitoare la materialul
elenistic ne-au fost fumizate de colega

Vasilica Lungu. Îi aducem pe această
calc cuvenitele mulţumiri.
8. M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Marin,
SCIVA 25, 1/1974, pp. 90- 91, p. 6/6.
9. G. Jugănaru, Aşezarea hallstattiană de
la Mlăjitul Florilor
Garvăn

(manuscris). Lucrarea a fost prezentată
la a XXVII-a Sesiune anuală de
rapoarte privind rezultatele cercetărilor
arheologice, Constanţa, 1992.

RAPPORT DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU SECTEUR V DE
L' AGGLOMERATION HALLSTATTIENNE DE BABADAG
Resume
Le nord-nord-est de l 'agglomeration hallstattienne de Babadag risque
l 'eboulement sous la double action des vents et de l 'ea11 du lac. Chaque annee de grandes
tranches s 'ecroulent de la haute falaise de l 'agglomeration.
Des fouilles de sauvegarde ont commence dans celte zone depuis 1984. C'est
ailisi qu 'on a demarque plusieurs cassettes paralleles au lac, pour constituer un alignement
dit " le secteur V ".
Les travaux des campagnes de 1991 et 1992 ont degage dans le-dit secteur de
nombreux ensembles appartenant ala cu/ture Babadag (habitations en sut:face du sol. fonds
de huttes, fosses
provisions et fosses menageres. une fosse de rituel jimeraire). Ces
ensembles sont disposes en quatre horizons, livrant un materiei archeologique divers parmi
lequel une place importante revient a la poterie. Sur Ies quatre horizons hallstattiens. le
pre1r1ier appartient a la periode de transition de la phase Babadag I a la phase Babadag II;
deux autres sont dates de la phase Babadag II. cependant que le dernier est de la phase
Babadag III. Un habitat hellenistique et d 'epoque romaine finale a bouleverse / 'horizon
superieur de la couche hallstattienne.
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Fig. 1. a - Planul general al săpăturilor de la Babadag; b - Planul sectorului V.
Fig. 1. a - Releve de / 'ensemb/e desfouilles; b - Releve de secteur V.
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Fig. II. a - Profilul de SE al secţiunii V 2; b - Profilul de SE al secţiunii V 3·
Fig. II. a, b - Profils de SE des tranchees V2 et V3.
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Fig. III. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. III. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. IV. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. IV. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. V. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. V. Fragments ceramiques Babadag.

188

1

2

3
4

6
5

Fig. VI. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. VI. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. VII. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. VII. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. VIII. Fragmente ceramice aparţinând cuJturii Babadag.
Fig. VIII. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. IX. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. IX Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. X. Fragmente de amfore elenistice.
Fig. X Fragments des amphores hellenistique.
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Fig. XI. 1 - 6 - Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag; 7 Fig. XI. 1 - 6 - Fragments ceramique Babadag; 7 - Couteau en fer.
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Fig. XII. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. XII. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XIII. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. XIII. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XIV. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. XIV. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XV. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. XV. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XVI. Fragmente ceramioe aparţinând culturii Babadag.
Fig. XVI. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XVII. Fragmente ceramice aparţinând culturii Babadag.
Fig. XVII. Fragments ceramiques Babadag.
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Fig. XVIII. Fosse funeraire.
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ASEZAREA DE TIP BABADAG DE LA
'
NICULITEL-"CORNET"
(JUDETUL TULCEA) .
SAPATURILE DE SALVARE EFECTUATE IN 1988
..,

..,

'

'

A

Florin Topoleanu
Gabriel Jugănaru
Conducta de gaz metan URSS-Bulgaria montată în I 988 a traversat în
Tulcea numeroase situri arheologice, pentru salvarea acestora Muzeul Deltei
Dunării iniţiind ample cercetări.
La nord de comuna Niculiţcl, în zona bălţilor şi a lacurilor Dunării, pc o
terasă înaltă din imediata apropiere a lacului Gorgonei (fig. II), în punctul numit de
localnici "Comet", cercetările de suprafaţă relevaseră existenţa unei aşezări din prima
epocă a fierului, suprapusă de o aşezare aparţinând epocii romane timpurii. Odată cu
săparea şanţului pentru conducta de gaz metan au ieşit la lumină numeroase vestigii
aparţinând celor două epoci.
În raport de traseul conductei au fost deschise patru secţiuni, două orientate
nord-est (secţiunile I - li), celelalte orientate sud-vest (secţiunile III - IV) (fig. I).

judeţul

Stratigrafia
Sub stratul arabil - gros de 0,25 m, se afla stratul aparţinând epocii
cu o grosime de 0,30 - 0,40 m. Sub acesta din um1ă se afla cel mai
consistent strat (gros de l - I, I O m) aparţinând culturii tracice de tip Babadag. Din
păcate, datorită solului gălbui deschis foarte tasat, observaţiile stratigrafice mai
nuanţate au fost mult îngreunate, astfel încât posibilitatea existenţei a cel puţin trei
nivele care să evidenţieze cele trei faze ale culturii Babadag este argumcntatf1 de
studiul tipologic al materialului ceramic corelat cu poziţia în strat a complexelor.
romane 1,

Descrierea descoperirilor
I. Locuinţe
a ) L o c u i n ţ e d c s u p r a fa ţ ă . Pc parcursul săpăturilor au fost
descoperite şase aglomerări-platfom1e, constituite din fragmente ceramice, bucăţi de
pereţi din lut cu amprente de pari, nuiele şi stuf, pietre, resturi de vetre, cenuşă, oase.
Podeaua acestor aglomerări se păstra sub fomrn unor suprafeţe de lut foarte tasate.
b ) B o r d e i e . S-au descoperit trei asemenea complexe, unul ovoidal,
două rectangulare, acestea prezentându-se sub forma unor alveolări în nivelul antic
de călcare. Podelele bordeielor nu aveau um1e speciale de amenajare.
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Atât în locuinţele de suprafaţă cât şi în bordeie au fost descoperite vetre
fragmentare.
c ) G r o p i . În cele şase secţiuni au fost descoperite 64 de gropi,
majoritatea tronconice, celelalte fiind cilindrice. Dintre acestea, 60 erau destinate fie
păstrării proviziilor, fie depozitării resturilor menajere. Gropile de provizii aveau,
atât fundul circular cât şi pereţii, arşi sau afumaţi.
În patru gropi tronconice au fost descoperite schelete sau resturi de schelete
umane. Un studiu mai amănunţit asupra acestor descoperiri a fost publicat în revista
ISTROS VIJ2. Din acest motiv vom prezenta sumar acest tip de descoperiri funerare.
Groapa nr. 1. Pe un pat de fragmente ceramice se afla un schelet întins pe
spate, orientat nord-est/sud-vest, cu mâna dreaptă pe torace, cea stângă fiind aşezată
pc piept (fig. IIl/1; V/1 ).
Groapa nr. 2. Au fost descoperite capul, membrele superioare şi cele
inferioare ale unui individ matur. Osemintele erau dispuse într-o manieră ce sugera
poziţia "puternic chircit" (fig. IIU2; V/2)
Groapa nr. 3. Pe un pat de fragmente ceramice se afla un schelet întins pe
spate, cu mâinile pe abdomen, orientat nord-sud; în jurul acestuia erau împrăştiate
patru cranii, membre superioare şi inferioare, precum şi bucăţi de torace (fig. V/3).
Groapa nr. 4. Pc un pat de fragmente ceramice erau împrăştiate resturile a
două schelete: cranii, membre, bucăţi de torace (fig. IV/1 - 2; V/4).
Rezumând situaţiile din cele patru gropi am constatat următoarele:
1. În toate cazurile scheletele au fost depuse pe fundul gropilor.
2. În trei din cele patru complexe, fundul gropilor a fost acoperit cu un strat
de fragmente ceramice.
3. În pofida abundenţei materialului ceramic format din fragmente de vase
bitronconice, tronconice, străchini şi ceşti (fig. VI; VII/3; VIII/5, 7, 8; IX/2, 3, 5, 7;
X/2, 3, 4, 6 - 8) nu s-a putut întregi nici un vas.
4. Deoarece atât membrele superioare, cele inferioare cât şi fragmentele de
torace descoperite se aflau în conexiune anatomică, considerăm exclusă posibilitatea
unei reînhumări. Mai degrabă ne aflăm în faţa unor "gropi macabre"3 cu indivizii
ciopârţiţi.

În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a acestor complexe, materialul
ceramic descoperit ne indică o datare largă ce cuprinde faza Babadag II şi eventual
începutul fazei Babadag III (secolele X - VIII î.Chr.).
Acest tip de descoperiri, evident deosebit de cel al mormintelor propriuzise (acestea din urmă fiind foarte rare în aria culturii Babadag4), nu este inedit.
Astfel, menţionăm gropile cu oseminte umane descoperite în aşezarea eponimă de la
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Babadag5, în aşezările de la Garvăn-"Mlăjitul Florilor" (jud. Tulcea)6 şi Satu-Nou
Oltina "Valea lui Voicu" (jud. Constanţa)? aparţinând tot culturii Babadag.

Inventarul arheologic
În cadrul inventarului arheologic, ca de obicei, ponderea o deţine
materialul ceramic; alături de acesta, cele câteva obiecte descoperite ne oferă
importante repere pentru urmărirea evoluţiei cronologice a aşezării.
Obiecte
I. Două p s a l i i perechi, de formă identică, lucrate din corn (nr. inv.
41743 şi 4 I 744; fig. XV/I - 2; XVI/I - 2). Dimensiuni: L = I 2, respectiv 12,5 cm.
Au fost descoperite într-o groapă cu resturi menajere şi fragmente ceramice
aparţinând fazei Babadag II.
Psaliile au corpul arcuit, suprafaţa şlefuită şi capetele rotunjite. Ambele
psalii prezintă deteriorări; prima din ele (fig. XV/I; XVI/I) are o ruptură în zona
capătului mai gros, situaţia repetându-se şi la a doua piesă (fig. XV/2; XVI/2).
probabil datorită forţei de frecare a curelei ce era petrecută prin orificiul circular. Mai
mult, a doua psalie prezintă o reparaţie la capătul subţire unde, în condiţiile ruperii
orificiului circular, acesta a fost refăcut puţin mai jos, dar la dimensiuni mai mici.
Pe ambele psalii se poate observa o manieră de decorare ce imită "falsul
şnur", atât de des întâlnit pe vasele ceramice. Astfel, ele sunt traversate de câte o
bandă formată din două linii paralele, bandă realizată cu ajutorul unui instrument
ascuţit, al cărui vârf avea secţiunea triunghiulară.
În mediul cultural Babadag psalii asemănătoare cu cele descrise mai sus au
fost descoperite în aşezările de la Grădiştea-Coslogeni (jud. Călăraşi) 8 , Siliştea
"Nazîru" (jud. Brăila)9, Garvăn-"Mlăjutul Florilor"IO şi Babadag! 1 (din judeţul
Tulcea), ele încadrându-se în secolele X - XI î.Chr.
2 . P 1 a n t a t o r . A fost lucrat din corn. Este uşor curbat, prezentând
pe toată suprafaţa, dar în special la capătul ascuţit, um1e de prelucrare (fig. XVl/3 ).
Piese asemănătoare au fost descoperite la Siliştea-"Nazîru" (jud. Brăila) 12.
3 . D o u ă o b i e c t e d e c u 1 t ( ? ) (nr. inv. 43227 şi 43228;
fig. XV/3 - 4; XVI/4 - 5). Au fost descoperite într-o groapă cu resturi menajere. Sunt
lucrate dintr-un lut de bună calitate, suprafaţa acestora fiind neagră, bine lustruită.
Forma lor aminteşte, oarecum, de motivul "crestei de cocoş" - dacă ţinem
seama de cele două proeminenţe conice "trase" din postamentul obiectelor. Ambele
obiecte au fost deteriorate la un capăt, prezentând câte o ruptură ce a eliminat,
probabil, a treia proeminenţă, fapt vizibil mai ales în cazul celei de-a doua piese (fig.
XV/3; XVl/4 ). Baza corpului este plată, jucând rol de "talpă".

În privinţa funcţiei celor două obiecte, lucrurile sunt mai puţin clare. Din
start excludem posibilitatea ca ele să fi folosit ca instrumente pentru decorarea
ceramicii, neexistând nici un indiciu în acest sens.
În cultura Babadag aceste piese sunt deocamdată unicat. Cele mai apropiate
analogii le găsim în Bulgaria, în zona munţilor Rodopi, în aşezarea de la Cepina13,
contemporană cu cultura Babadag, unde au fost descoperite două piese relativ
asemănătoare, prevăzute cu câte trei proeminenţe conice, cu deosebirea că acestea
aveau un picior înalt.
Revenind asupra funcţionalităţii celor două piese de la Niculiţel-"Cornet",
considerăm că ele puteau servi ca piese de cult. Până când ne vom putea argumenta
temeinic această afirmaţie, ne mulţumim să menţinem un semn de întrebare asupra
realei destinaţii a celor două piese din lut.
4 . O p a i ţ d i n 1 u t (nr. inv. 43215; fig. XV/6; XVl/6). Este lucrat
dintr-un lut grosier, negru-maroniu. Privit din profil are forma unei cupe cu picior.
Privit de sus, opaiţul aduce cu o lingură. Din buza opaiţului a fost "trasă" o
proeminenţă tubulară, ruptă în vechime, ce avea rol de mâner. În interior opaiţul
prezintă urme de arsură.
5 . I ns t rum e n t p e n t r u d e c o r a t c eram i c a (fig.
XV/3 ). A fost lucrat dintr-un lut fin, gălbui maroniu. Arc formă semilunară, mânerul
cilindric, prevăzut în capăt cu trei cercuri concentrice incizate, corpul plat fiind
crestat cu scurte linii oblice. Era folosit pentru "ştampilarea" vaselor cu motive
ornamentale ca: cercuri concentrice şi tangente, serii de linii paralele, diverse
combinaţii.

Instrumentul era larg răspândit în mediile culturale aparţinând marelui
complex al ceramicii imprimate (Insula Banului, Psenicevo, Babadag, Cozia,
Sahama) 14 .
În aria culturii Babadag, instrumentul este plasat în faza Babadag II (sec. X
- XI î.Chr.), având analogii în aşezările de la Babadag 15 şi Garvăn-"Mlăjitul
Florilor" 16 din judeţul Tulcea.

Ceramica
Reprezintă

partea cea mai consistentă a materialului arheologic descoperit
în aşezarea hallstattiană de la Niculiţel-"Cornet".
După aspect, poate fi împărţită în două mari categorii:
1. Ceramică de factură bună, lucrată dintr-o pastă de bună calitate,
compusă din lut amestecat cu cioburi mărunţite, nisip şi mai rar pietricele. Suprafaţa
vaselor este lustruită, în cele mai multe cazuri până la aşa-numitul "lustru metalic".
Culoarea vaselor variază de la clasicul negru la exterior - cărămiziu la interior, până
la negru-cărămiziu sau gălbui-maroniu pe ambele suprafeţe.
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Vasele bitronconice,
fără

toartă

supraînălţată,

străchinile

cănile,

cu buza trasă spre interior, ceştile cu sau
ilustrează gama formelor aparţinând acestei

importante categorii ceramice.
2. Ceramica grosieră este lucrată dintr-o pastă mai puţin îngrijită, lutul
fiind amestecat de la caz la caz cu cioburi mărunţite, pietricele, nisip, paie. Suprafaţa
vaselor din această categorie este poroasă, fără urme de lustruire, uneori barbotinată.
Culoarea vaselor este gălbuie, gălbui-maronie sau cărămizie.
Ca forme întâlnim vase bitronconice, vase tronconice (acestea fiind
preponderente), ceşti cu toartă supraînălţată, boluri, căni.
În continuare, vom analiza fiecare tip din formele ceramice menţionate mai
sus.
Vase bitronconice
Se pot întâlni două variante. Unele au buza evazată, gâtul scurt, mijlocul
puternic arcuit, fundul plat sau inelar (fig. XVI/I, 3, 4; X/I). Altele sunt mai suple,
cu buza mai mult sau mai puţin evazată, gâtul prelung, mijlocul puţin arcuit şi
fundul plat (fig. Xl/3, 4).
La baza gâtului sau pe pântec câteva vase bitronconice au aplicate
proeminenţe conice orizontale singulare (fig. VU2; XIl/6) sau perechi (fig. Vl/3;
XI/4) sau proeminenţe cu vârful în sus (fig. Vl/3; XIl/7), toate acestea dispuse de
obicei în cruce.
Nu lipsesc vasele bitronconice de mari dimensiuni prevăzute cu torţi late,
plasate între buză şi umăr (fig. VUI).
În general, aceste vase au culoarea neagră la exterior şi cărămizie la interior
sau neagră pe ambele suprafeţe (în aceste cazuri fiind nelipsit lustrul metalic), sau
cărămizie ori gălbui-maronie.
Vasele bitronconice sunt decorate într-o gamă variată, cu motive incizate,
imprimate şi, mai rar, caneluri, toate acestea dispuse pe gât şi pe pântec. Există însă
şi situaţii {specifice mai ales fazei Babadag III) în care vasele bitronconice nu sunt
ornamentate.
Dintre motivele incizate menţionăm: benzi de linii paralele orizontale între
care sunt dispuse serii de romburi şi/sau triunghiuri umplute cu haşuri (fig. XI/I - 2);
benzi orizontale de linii paralele încadrate de serii de alveole realizate cu capătul
unui beţişor (fig. XU5), benzi paralele ce încadrează brâuri aplicate, acestea fiind
decorate cu motive în formă de "brăduţ".
Nu lipsesc combinaţiile de motive incizate şi imprimate, remarcându-se
benzile şi ghirlandele incizate, asociate cu cercuri concentrice şi tangente imprimate
(fig. XIU3 - 6). Astfel, pe gâtul unui vas bitronconic, două benzi de linii paralele
dispuse vertical încadrează o bandă din linii scurte incizate în zig-zag, tot acest

207

registru fiind întrerupt pe umărul vasului de o bandă din linii paralele orizontale,
acestea din urmă suprapunând o serie de cercuri concentrice şi tangente imprimate
(fig. XV3).
Motivele imprimate, realizate cu ajutorul instrumentului descris mai sus,
constau din câteva combinaţii de serii de cercuri concentrice şi tangente imprimate
(fig. XV4; XIVI - 2, 7 - 8).
În ceea ce priveşte motivele canelate, acestea sunt mai puţin utilizate în
decorarea vaselor bitronconice, de obicei fiind dispuse oblic pe pântec.
Ceştile

Categoria predominantă o constituie ceştile lucrate dintr-o pastă de bună
calitate, ne!,rre. gălbui sau maronii, cu lustru metalic la exterior şi, nu de puţine ori,
pc suprafaţa interioară.
Cealaltă categorie, a ceştilor lucrate dintr-o pastă grosieră, este redusă
cantitativ. Suprafaţa acestor vase este poroasă, zgrumţuroasă, având culoarea
cărămizie sau maronie.
Majoritatea ceştilor sunt prevăzute cu o toartă supraînălţată (cu secţiune
ovală sau rectangulară). Ceştile cu două torţi supraînălţate, caracteristice fazei
Babadag III, lipsesc cu desăvârşire.
În funcţie de profil, putem distinge trei variante ale ceştilor cu o toartă
supraînălţată. Unele au buza puţin evazată, gâtul scurt, mijlocul puternic arcuit,
fundul plat sau în formă de "umbo" (fig. VIVI. 5~ VIIl/1,-4). Altele au buza puţin
evazată, mijlocul abia arcuit şi fundul drept (fig. VIl/3, 6; VIIV2, 3, 4, 7).
În fine, a treia variantă aparţine ceştilor-bol, cu buza dreaptă şi corpul
puternic arcuit (fig. VIIV5).
Pc umărul sau pântecul unor ceşti au fost aplicate proeminenţe camee
orizontale sau cu vârful în sus (fig. VII/3, 4; VIIVI).
Ca şi vasele bitronconice, ceştile descoperite în aşezarea de la Niculiţel
"Comet" sunt ornamentate cu o variată gamă de motive incizate, imprimate şi
canelate.
Motivele incizate constau din benzi orizontale ce suprapun serii de linii
scurte oblice sau verticale (fig. VIVI), serii de împunsături combinate cu grupuri de
"brăduţi" culcaţi (fig. VIV2), combinaţii de linii scurte oblice cu benzi orizontale şi
grupuri de linii scurte dispuse în zig-zag (fig. VIV6).
Motivele imprimate constau din diverse combinaţii de linii orizontale cu
cercuri concentrice şi tangente (fig. VIl/3 ).
Nu lipsesc combinaţiile de motive imprimate şi canelate (fig. VIV4).
Motivele canelate sunt dispuse sub forma unor benzi oblice pe umărul ceştilor (fig.
VIII/4).
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Cănite

În aşezarea de la Niculiţel-"Comet" această formă ceramică este
reprezentată printr-un număr redus de exemplare.
Unele sunt lucrate dintr-o pastă de bună calitate, au culoarea neagră sau
cărămizie cu lustru metalic la exterior. Din această categorie face parte un exemplar
decorat cu cercuri concentrice şi tangente duble, încadrate de o bandă din două linii
paralele, toate aceste motive fiind realizate prin incizare (fig. VII/7).
Alte căni sunt lucrate dintr-o pastă grosieră gălbuie sau maronie, fiind
decorate cu brâuri alveolare aplicate (fig. XIV/I - 2).
Foarte interesantă este o cană prevăzută cu o toartă puţin supraînălţată,
decorată pe umăr cu un brâu alveolat, cană ce pare a fi un veritabil prototip al
binecunoscutei căţui geto-dacice (fig. XIV /2 ).
Străchinile

Au formă tronconică, cu buza mai mult sau mai puţin trasă spre interior.
Slint lucrate de obicei dintr-o pastă de bună calitate, de culoare neagră sau maronie,
fiind lustruite pe ambele suprafeţe. Unele străchini au aplicate proeminenţe "urechiuşe".

Ca ornamentare, predomină motivele canelate, mai late sau mai înguste,
dispuse oblic, pe buză sau pe umăr (fig. IX/I, 4). Mai rare sunt motivele incizate şi
imprimate, situaţie general valabilă pentru străchinile aparţinând culturii Babadag.
De aceea, interesante prin ineditul lor ni se par o serie de strachini decorate cu
motive incizate ("brăduţi", triunghiuri haşurate cu mici alveole în vârf, benzi de linii
paralele) (fig. XIII/I) şi imprimate (cercuri concentrice cu tangente, serii de linii
scurte oblice, serii paralele de S-uri culcate) (fig. XIII/2, 3, 4; XIV/7), motive
prezente separat sau în combinaţii, dispuse pc partea superioară dar şi în partea
inferioară a străchinilor, atât la exterior cât şi la interior.
Vasele tronconice
Sunt lucrate dintr-o pastă grosiera, de culoare gălbui-maronie sau
cărămizie. Au buza dreaptă sau puţin răsfrântă, corpul abia arcuit şi fundul drept.
Unele au câte două torţi tubulare în zona mediană (fig. X/5). Sunt de obicei
nedecorate, nelipsind însă vasele cu brâuri alveolate sau crestate, aplicate sau trase
din pereţii vaselor (fig. X/2, 3, 5; XIV/3).

Concluzii
După ce am trecut în revistă materialul arheologic descoperit în aşezarea
aparţinând culturii Babadag de la Niculiţel-"Comet", în continuare vom încerca să
facem câteva aprecieri în privinţa încadrării cronologice. De la bun început, putem
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afirma că descoperirile de aici pot fi încadrate în cele trei faze de evoluţie a culturii
Babadag. Ca proporţie, predomină materialul aparţinând fazei Babadag II (sec. X IX î.Chr.), pentru celelalte faze - respectiv I şi III - materialul arheologic fiind redus
cantitativ, dar foarte sugestiv.
Pentru faza Babadag I (sec. XI î.Chr.) menţionăm în primul rând ceştile
decorate cu motive incizate, motive întâlnite în tot arealul culturii Babadag. Motivul
ornamental considerat definitoriu pentru faza Babadag I - şi anume cercuri
concentrice şi tangente incizate 17 - a fost descoperit doar pe o cană.
Alte ornamente incizate semnalate pe vasele de la Niculiţel-"Cornet", ca
triunghiurile haşurate, seriile de linii paralele ce suprapun sau încadrează linii scurte
oblice, aparţin nu numai repertoriului ceramic al culturii Babadag, ci şi grupului
Tămăoani din sudul Moldovei 18.
Din canoanele clasice ale motivisticii primei faze a culturii Babadag ies
două vase. Primul dintre ele este bitronconic, lucrat dintr-o pastă bună, gălbui
maronie, decorat pe umăr cu benzi din linii orizontale ce încadrează serii de romburi
şi triungiuri haşurate, motive ce au analogii mai degrabă în descoperirile de la
Rîmnicelu (jud. Brăila)l 9, considerate a fi anterioare fazei Babadag I.
În al doilea rând, este vorba de un vas bitronconic cu corpul bombat, gâtul
scurt şi buza puţin răsfrântă, decorat la baza gâtului cu un şir de alveole. Pe buză are
două urechiuşe conice cu vârful în sus. Vasul este lucrat dintr-o pastă grosieră, de
culoare cărămizie, având suprafaţa poroasă, iar în zona mediană prezentând urme de
barbotină. Din punct de vedere al formei, acest vas seamănă izbitor cu cele două vase
descoperite de M.P. Dîmboviţă la Tămăoani20, aşezare considerată a fi anterioară
culturii Babadag2 l. Originea acestui tip de vas pare a fi găsită în cultura
Berozerska 22.
Prezenţa acestui vas la Niculiţel-"Cornet" ne determină să considerăm că,
pe de o parte, este posibil ca datarea acestuia să se extindă şi în faza Babadag I sau,
pe de altă parte, putem plasa un raport de contemporaneitate între aşezarea eponimă
de la Tămăoani şi aşezarea Babadag de la Niculiţel-"Cornet".
În ceea ce priveşte faza Babadag II, aceasta este reprezentată de o mare
cantitate de ceramică, formele şi mai ales decorul acesteia găsindu-şi analogii în tot
mediul cultural aparţinând culturii Babadag.
"Noutatea" adusă de ceramica de tip Babadag II descoperită în aşezarea- de
la Niculiţel-"Cornet" constă în decorarea prin imprimare atât pe interior cât şi la
exterior a străchinilor, specifică mai ales culturilor Insula Banului-Psenicevo, Cozia
şi Saharna-Soloceni. Numeroasele complexe cât şi bogatul material arheologic din
aşezarea de la Niculiţel-"Cornet" vin să întărească ipoteza unei veritabile înfloriri
culturale a comunităţilor tracice aparţinând culturii Babadag în secolele X - IX
î.Chr.27.
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Faza Babadag III, pe plan ceramic, poate fi caracterizată prin reproducerea
formelor din fazele anterioare, dar mai ales prin dispariţia aproape totală a
ornamentării vaselor, această "sobrietate" fiind una din puţinele inovaţii aduse.
Practic doar două motive ornamentale vor fi preluate: canelurile şi seriile de alveole.
A vând în vedere poziţia în strat a unor complexe în care s-au descoperit
vase bitronconice nedecorate, ceşti cu o toartă decorate cu serii de alveole şi caneluri,
vase tronconice grosiere, putem considera că locuirea în aşezarea de la Niculiţel
"Cornet" a continuat şi în faza Babadag III.
Dacă raportăm spaţiul cronologic al fazei Babadag III (sec. VIII - Vll
î.Chr.) la puţin numeroasele complexe şi materiale arheologice aparţinând acestei
faze descoperite la Niculiţel-"Cornet", înclinăm să credem că locuirea de aici s-a
limitat la prima parte a fazei Babadag III (sec. VIII î.Chr.).
Deşi cercetările noastre au avut un caracter nesistematic, prin varietatea
materialului arheologic descoperit, credem că s-au pus în circulaţie noi informaţii
referitoare la populaţiile tracice de agriculturi, pescari şi vânători aparţinând culturii
Babadag.
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AGGLOMERATION TYPE BABADAG A NICVLIŢEL - "CORNET"
(DEPT DE TULCEA). FOUILLES DE SAUVEGARDE, 1988

Resume
Situee dans le nord de la Dobro11dja, sur 11ne haute terrasse d11 vo1s111age
immediat du lac Gorgonei, / 'agglomeration etudiee appartient a la rnlture Babadag. Elle
est illustree par plusieurs ensembles archeologiques (habitations en surface du sol, huttes
creusees dans /a terre, fosses a provision Oli avec des dec/Jets menagers, ainsi que des
fosses re1~fermant des ossements humains). Les dits ensembles sont dates des trois phases de
la cu/ture thrace de type Babadag. La mieux representee au point de vue quantite est la
phase Babadag II, Ies deux autres (I et III), n 'hani que faiblement attestees. D 'apres Ies
auteurs des fouilles, I 'agglomeration a d1î cesser son exisfence des la premiere etape de la
phase III, respectivement au VI/Ie siecle a. Chr.
Datees dane de la periode comprise entre le Ha A] et Ha B3. ces deco111·ertes
faites a Nicu/iţei - "Cornet" apportent de nouvelles i1formations relative.~· a la cu/ture
Babadag.
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Fig. I. Planul săpăturilor. • Fig. I. Re leve des fouilles.
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Fig. Il. 1 - Aşezarea văzută dinspre vest; 2 - Montarea conductei de gaz-metan.
Fig. II. 1 - Vue occidentale de l'agglomeration; 2 - Trace du conduit de gaz de marais.
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Fig. ID. 1, 2 - Gropi cu oseminte umane. •Fig. III. J, 2 -Fosses
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aossements humains.

1
2

Fig. IV. 1, 2 - Gropi cu oseminte umane. •Fig. IV. 1, 2 - Fosses

aossements humains.
2 17

Fig. V. 1 - 4 - Planul gropilor cu oseminte umane.
Fig. V. 1 - 4 - Releve des fosses ossements huma ins.
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Fig. VI. 1 - 4 - Fragmente de vase bitronconice.
Fig. VI. 1 - 4 - Fragments de vases bitronconiques.
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Fig. VII. 1 - 6 - Fragmente de ceşti ; 7 - Fragment de cană.
Fig. VII. 1 - 6 - Fragments de tasses; 7 - Fragment de cruch~

220

li

7
o

2.

Fig. VIII. 1 - 8 - Ceşti întregi sau fragmentare .
Fig. VIII. 1 - 8 - Tasses entieres ou fragmentaires.
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Fig. IX. 1 - 7 - Fragmente de
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străchini.

2.

I

4

•Fig. IX. 1 - 7 - Fragments d'ecuelles.
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Fig. X. 2 - 5 - Fragmente de vase tronconice; 1, 6 - 8 - Fragmente de vase bitronconice.
Fig. X 2 - 5 - Fragments de vases tronconiques; 1, 6 - 8 - Fragments de vases bitronconiques.

223

2
1

4
o

2.

~

3

5

Fig. XI. 1 - 5 - Fragmente de vase bitronconice.
Fig. XI. I - 5 - Fragments de vases bitronconiques.
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Fig. XII. 1 - 5 - Fragmente de vase bitronconice.
Fig. XII. I - 5 - Fragments de vases bitronconiques.
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Fig. XIII. 1 - 4 - Fragmente de străchini. •Fig. XIII. 1 - 4 - Fragments d 'ecuelles.
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4

6 ·Ceaşcă; 7 ·Fragment de
'
Fig. XIV. 1, 2 - Cruches; 3, 4 - Vases bitronconiques; 5 - Ecuelle; 6 - Tasse;
7 - Fragment d'ecuelle.

Fig. XIV. 1, 2 -

Căni;

3, 4 - Vase bitronconice; 5 -

Strachină;

strachină.
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Fig. XV. 1, 2 - Psalii din os; 3 - Instrument din lut folosit la decorarea vaselor ceramice;
4, 5 - Idoli (?) din lut; 6 - Opaiţ din lut.
Fig. XV. 1, 2 - Bossettes (de mors) en os; 3 - Ustensile en terre cuite pour la decoration
des poteries; 4, 5 - Jdoles (?) en terre cuite; 6 - Lumignon d'argile.
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4

Fig. XVI. 1, 2 - Psalii din os; 3 - Plantator din corn; 4 - Instrument folosit pentru
decorarea ceramicii; 5, 6 - Idoli(?) din lut; 7 - Opaiţ din lut.
Fig. XVI. 1, 2 - Bossettes (de mors) en os; 3 - Plantoir en corne; 4 - Ustensile pour la
decoration ceramique; 5, 6 - Jdoles (?) d'argile; 6 - Lumignon d 'argile.
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UNE TOMBE DU 1ve SIECLE AV. J.-C.
DANS LA NECROPOLE TUMULAIRE DE LA CITE
D'ORGAME-ARGAMUM
Vasilica Lungu
L'investigation archeologique du perimetre fortifie et du tcrritoirc de la cite
greco-romaine d'Orgame-Argamum (l'actuelle comm. de Jurilovca, dept. de Tulcea,
(fig.1 ), deja pratiquee depuis plusieurs annces, attcste I 'habitat du site des la fin du
vne sieele av. J.-C. jusqu'au VIie sicele ap. J.-C. Sclon Ies dccouvcrtes
archeologiques !'habitat grec s'cst conccntre dans l'cxtrcmitc orientale de la zone
respective 1. A l 'ouest de l 'enccintc romano-byzantine, Ies fouillcs ont localise
demierement un espacc (d'environ 70 - 80 ha) reserve a unc necropole grecquc
tumulaire.
Malhcureusemcnt, ce terrain fait encore partie du circuit agricole ct,
actuellement, Ies tumulus sont completement aplanis. II n 'est pas inutile de rappeler
que la surface du sol de cette necropole a etc boulversee. Peu epais, Ies tumulus
apparaissant en general sous la forme des amas de pierres mcles de vcstiges de
poterie. Ils sont visibles avec une frequencc remarquable au nivcau du sol actucl.
Le premier sondage effectue remonte a 1988, mais c 'est depuis 1990 quc
. l 'exploration archeologique de cettc zone entrc dans le programme des fouillcs
methodiques.
A partir de 1988, le sectcur cn question a livre jusqu'cn 1993 un nombrc de
33 tombes, datees entre le commencement du 1vc sicelc ct Ic debut du mc sicclc av.
1.-C. II s'agit de tombes a incineration, groupccs de 4 a 8 dans des enscmbles
familiaux, distribuees suivant un plan stradal rigoureusement respecte. Dans la
plupart des cas, l 'espacc rcserve au tombeau etait marquc par un ecrele de picrres,
recouvert ensuite d'une ou plusieurs couches de tcrrc et de pierrcs pour fom1cr un
tumulus protege a l 'exterieur par un manteau de pierrcs. Leurs dimcnsions sont
generalement restreintes. Notons une particularitc qui parfois se laisse saisir sous la
forme d'une tombe plus grande - avec Ic diametre interieur du ecrele de picrre de
6 ou 7 m - autour de laquelle se rangent Ies tombes des autrcs membrcs de la familie,
moins imposantes. L'amenagement des tombes nous renvoie l'image d'une societc
tres hierarchisee a Orgame.
De plus, la fouille nous a livre des monuments exceptionnels commc la
tombe qui fait l'objet de la presente etudc. On lui a attribue Ic sigle TIV 1 et on lui a
reserve plusieurs campagnes de fouilles (1990 -1992) pour arriver a une exploration
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exhaustive. Cette tombe se remarque entre toutes par la complexite de son
amenagement et la richesse de ses vestiges ceramiques, notamment des amphores.
Amenagement (fig. 2, 3)

Stratigraphie. Sous le rapport typologique, cette tombe peut se ranger dans
la categorie des tumulus au manteau campase de trois couches (type II - Histria2 ). La
premiere couche (I) couvre Ies restes cineraires; elle est faite de terre, rapportee
probablement du voisinage, et de pierres avec de tres rares fragments ceramiques,
battue pour etre consolidee et d'une teinte brune-jaunâtre, tres proche de celle que
montrait le sol antique. Sur cette couche etaient deposees en cercle des amphores
grecques, originaires de Thasos et de Chios, altemativement: elles etaient couchees
avec l' ouverture vers I' exterieur, legerement inclinees en raison de la conformation
de cette couche de terre. Sa plus grande epaisseur, mesuree au centre de la butte, est
d'environ 0,45 - 0,50 m. Des restes de charbons et de tres petites quantites de cendre
etaient semes sur toute cette surface sans delimitation rigoureuse. Leur presence
correspond a une certaine etape du deroulement de ce rituel funeraire. Une couche de
terre noirâtre, granulee (II), epaisse de 0,30 a 0,40 m, melangee avec des pierres dans
une quantite moindre que precedemment, recouvre la premiere sur toute la surface de
la tombe. Le diametre maximum du tumulus etait d'environ 13 m. La troisieme
couche a ete detruite par des labours.
Le cercle de pierres a un diametre approximatif de 6,50 m. 11 est fait de
blocs calcaires de grosse taille et moyens, disposes sur 2 - 3 assises, a 1'horizontal au
nord, sur la verticale au sud, afin de compenser le denivellement du terrain antique
(une premiere couche de blocs massifs disposes sur la verticale servait de fondation a
une seconde couche de blocs de la meme espece, non tailles, sur l 'horizontal,
probablement pour en assurer la stabilite). Aussi, le cercle de pierres est d'une
hauteur variable, de 0,20 m au nord a 0,50 m au sud. Sur Ies cotes non affectes par
des interventions antiques, on a degage une couche de pierres sur une largeur
approximative d'un metre, protegeant le cercle comme une ceinture. Des amphores
de la meme origine que Ies precedentes ont ete brisees a un certain moment du rituel
funeraire sur cette demiere couche. Leurs fragments couvrent un espace de 2,5 m a
l'estjusqu'a 4,5 - 5 ma l'ouest.
La tombe. 11 s'agit d'une tombe a incineration de type JA Histria. C'est en
fait une tombe-bficher amenagee a la surface du sol antique, sans fosse de
combustion, situee au centre du perimetre reserve a l'enterrement. Son empreinte
mesure 2,40 x 1,60 m sur l'axe est-ouest. Le bucher se composait de grosses pieces
de bois (dont environ 13 ont ete recuperees) disposees parallelement de I' est a
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l'ouest et qui, probablement, etaient liees les unes aux autres par du materie! vegetal
(jeunes pousses, ramilles, ajoncs etc.). Leurs restes carbonises avec les cendres de la
cremation abandonnees litteralement "en position" formaient une couche peu epaisse
d'environ 0,05 - O, l O m. Des fragments d'os calcines ont ete recuperes sur tout
l'espace du bucher. Le corps a ete briile sur place, sans intervention humaine, sans
manipulation volontaire des ossements brules. L 'analyse osteologique, effectuee par
N. Miriţoiu dans les laboratoires de l'Institut d'Anthropologie de Bucarest, atteste la
presence d'un adulte dont le sexe n'a pu etre determine.

Le mobilier funeraire comprenait:
a) Objets ayant appartenu au defunt. C'est, par exemple, le cas de cet objet
de fer (fig.6/8) qui porte les marques d'une forte corrosion, trouve sur le cote sud-est
du bucher. D'apres sa forme, il s'agirait d'un accessoire vestimentaire, peut-etre une
fibule. Si tel etait le cas, on serait en droit d'envisager la position est-ouest de la
depouille sur le bucher. De cette constatation peut se saisir d'autant que le mort ctait
incinere avec un vetement tres simple. Jusqu'a present on ne connait rien sur le type
de vetement a atribuer a la population d'Orgame.
b) Offrandes funcraires faites par la communautc. Cclles-ci sont de
plusieurs categories:
I . O f f r a n d e s d e p o s e e s s u r l e b fi c h e r . On constate
dane que le mobilier funeraire de la tombe du tumulus T IV etait important et varie.
Les depositions rituelles s'apparentcnt en general a celles que l'on decouvre dans
d'autres necropoles de l'espace grec colonial, speciallement a Histria.
Des offrandes alimentaires, liquides ou solides, furent rituellement
deposees sur la tombe. Essayer d'identifier lcurs sorts est une tâche tout a fait
conjecturale. Parmi Ies liquides, on pouvait evidcment noter le vin, l'huilc et l 'eau,
ou parmi les solides, le cas des fruits et des mcts prepares a cet effet. On peut
induire, par des temoignagcs indirects, leur presence partant des pieces ccramiques
trouvees sur place: cruches, askos attique, coupe-canthare, plateau, (fig. 4 - 6),
amphore type Solocha I (pl. 111/inv. 43178). Ces pieccs ont etc recuperees dans leur
grande majorite a l'etat fragmentaire et elles presentent des traces d'une cuisson
secondaire, ce qui prouve clairement qu'elles ont ete jetees sur le bucher en flamme
ou alors qu'il n'etait pas encore entierement eteint. Leurs restes sont concentres dans
la zone centrale et sud-orientale du bucher, depassant Ies limites de celui-ci. A
l' exterieur de la zone de cremation, vers le nord et le nord-ouest (du cote des pieds
du defunt) etaient deposees non jetees d'autres offrandes, comme îl resuite du fait
qu'on Ies a recueillies intactes a part Ies quelques fissures dues a la pression de la
terre. 11 s'agit d'une myke (fig. 5/4) et de deux amphores thasiennes (fig. 7, pl.
111/43167). 11 n'est pas difficile d'en deviner leur contenu, puisqu'il s'agit de
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recipients destines aux liquides. L'une des amphores comporte encore dans ses
parois des particules de vin (pl. IIl/inv. 43167).
li. Objet depose dans la fosse de libation.
Au nord-ouest, a 1'exterieur du cercle de pierres, on a re leve la presence d 'une fosse
circulaire, des dimensions suivantes: diam. de l'ouverture = environ 1 m; profondeur
= 0,75 m depuis le sol antique. Dans la terre de remplissage, on a trouve un bol avec
le fond en passoire (pi. III/3) - sans doute, depose la apres certaines libations faisant
partie du rituel d'enterrement. Notons que la pratique de la libation suivie du bris des
vases conteneurs n'a pas etc identifice dans les necropoles indigcnes comme celles
d'Enisala, Teliţa ou Murighiol, mais dans l'aire grecque, d'Halieis (Argolide) par
exemplc 3 .
I I I . O f f r a n d e s e n d e h o r s d u b u c h e r . Ce sont des
offrandes deposees lors de l'edification du tumulus. Dans un second temps un depot
d'offrandes, en particulier d'amphores, a occupe la premiere couche de terre. La
position des vases trouves l'ouverture cn bas, prouve qu'ils furent renverses
intentionnellement au moment meme de la deposition. Au-dela du ecrele de pierres
on a trouve exclusivement des amphores de Chios et de Thasos, cassees sur place. La
grand quantite de fragmcnts entraînes dans Ies couches renvcrsces par la charrue
temoigne du fait que les pieces respectives etaicnt initialement beaucoup plus
nombreuses de ce qu'on a pu recuperer4 (le rapport probablc serait de I a 2). Par
exemple, on a pu trouver environ que la moitie des amphorcs deposees en ecrele, la
plate-forme exterieure d'offrandes etant par endroits derangec des I' Antiquite, au
moment de l'insertion d'autres tombes.
LA CERAMIQUE
I. La ceramique attique
l. lnv. 43186. Orgame, TIV - bucher, 1990 (fig. 4/1).

Askos decore de figures rouges.
Fragmentaire; ii lui manque une partie du corps et de !'anse. Restaure, profil
complet. Traces de cuisson secondaire.
Dimensions: diam. de la base = 0,081; h = 0,094.
Bouton central dans le registre superieur du bassin, en partie vernisse de noir;
deux bandes de vernis I' entourent deux degres plus bas, le tout delimite par une rangee de
demi-oves, avec point central, tracees en minces traits de vernis. Le pourtour exterieur de ce
medaillon central est entoure de languettes et traits de vernis alternes. Egalement couverts
de vernis sont I'anse, le bec et la paroi laterale du recipient, alors que son plan de pase est
reserve.
Datation: 330 - 320 av. J.-C.
Premiere moitie du JVe siecle av. J.-C., cf. Histria IV, pi. 55, cat.
474; Labrauda, pi. V, cat. 17; Ephesos A36, p. 94, pi. 38.
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2. Inv. 42963. Orgame TIV-bucher, 1990 (fig. 4/2).
Coupe-canthare avernis noir.
Fragmentaire; ils lui manqucnt plusieurs morceaux du corps ct des anses.
Restaure, profil complet. Traces de cuisson secondaire.
Dimensions: diam. de la base = 0,046; diam. de l'ouverture = 0,082; h = 0,074.
Base annulaire, etagec; fond â ombilic exterieur. Incision circulaire a la jonction
du bassin avec la base; une deuxieme incision sur la base et une troisieme sur le plan de
pase. Levre evasee, avec corniche exterieure de profil presque triangulaire. Bassin bas,
aplati, l'interieur et l'exterieur couverts de vernis noir, en partie degrade. lncisions
reservees.
Decor: a l'interieur de la coupe 4 palmettes inegalement imprimees sur un ecrele
qui Ies relie, le tout borde d'un cercle â la roulctte.
Datation: 330 - 320 av.J.-C.
370 - 330 av.J-C. Cc type ceramique est prcsente dans Ies ensembles
thasiens du Jardin de l 'Ecole Francaise et du Puits Valma. (J.E.F. 1985, p. 303, cat. 123;
Puits Valma, 1989, p. 497, fig. 8, cat. 52 - 53).
3. Inv. 43195. Orgame, TIV - fosse, 1991 (pi. IIl/3).
Bol a vernis noir.
Fragmentaire. Fond perfore des l'Antiquite pour facilitcr Ies libations. Vernis en
partic usage.
Dimensions: diam. de la base = 0,046; diam. de l'ouverture = 0,053; h = 0,032.
Base annulaire, basse, marquee d'une bande reservec â la jonction avcc la panse;
levre incurvee; epaule accusee par le fort epaississement de la paroi. Sans decor.
Datation: 330 - 320 av.J.-C.
360 - 330 av.J.-C. Cf. Puits Valma, 1989, cat. 22 - 23.

II. Ceramique locale
4. lnv. 43198. Orgame, TIV - bucher, 1990 (fig. 5/4).
Myke.
Complet.
Dimensions: diam.de la base = 0,06; diam. maximum = 0,146; diam. de
l'ouverture = 0,05; h = 0,122 (sans anses) et 0,143 (avec Ies anses).
Pâte d'un beige jaunâtre, melangce de sabie, de fines particules de mica et de
debris de coquillages blancs; rares granules brunâtres tirant sur le roux. Le modele accuse
de legers denivellements. De forme bitronconique, la bouche resserree. Deux anses
rubanees disposees d'un seul câte du vase partent de la levre. Base annulaire.
Decor: a l'exterieur de la bouche et autor du cou sont tracees des bandes de
peinture d 'un marron roussâtre; de meme, elles surmontent le diametre maximum. Deux
incisions circulaires courent parallelement, â l'hauteur de l'attache inferieure des anses. II
peut etre attribue au groupe de l'argile a coquillage (cf. P. Alexandrescu, Un group de
ceramiquefabrique aIstros, Dacia N.S„ XIV, 1972, pp. 122 - 123, fig. 7/1 - 2).
Sans analogies typologiques tres proches â Histria.
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Probablement fabrique â. Orgame.
Datation: 330 - 320 av. J.-C.
5. lnv. 43497. Orgame, TIV - bucher, 1990 (fig. 5/5).
Plateau.
Fragmentaire - ils lui manquent quelques fragments de levre.
Completement restaure.
Traces de cuisson secondaire.
Dimensions: diam. de la base = 0,075; diam. maximum= 0,21; h = 0,054.
Argile beige-jaunâtre avec des teintes cendrees; teneur moderee de sabie, parfois
en grosses granules. Evidentes de grandes negligeances du modele: paroi deformee,
ondulant legerement, pâte non homogene.
Deux cannelures circulaires sur la levre.
Produit mediocre.
Fabrique probablement â. Orgame.
Datation:
330 - 320 av.J.-C.
6. lnv. 42964. Orgame, T IV - bucher, 1990 (fig. 6/6).
Cruche.
Fragmentaire: ils lui manquent plusieurs morceaux du colet de l'anse.
ComplCtement restauree. Traces de cuisson secondaire.
Dimensions: diam.de la basc= 0,07; diam.de l'ouverture = 0,09; h = 0,171.
Argile beige rosee, avec du sabie, de fines particules de mica et de debris de
coquillage.
Col cylindrique; panse globulaire; support annulaire; anse rubanee.
Couverte de peinture d'un marron roussâtre, endommagee dans sa plus grande
partie du fait de la cuisson secondaire conjugue â. la grande acidite du sol. Fond reserve.
Sans analogie â Histria.
Fabriquee probablement â Orgame.
Datation: 330 - 320 av.J.-C.
7. lnv. 43185. Orgame, TIV - bucher, 1990 (fig. 617).
Cruche.
Fragmentaire: ils lui manquent de petits fragments du corps et de l'anse.
Completement restauree. Traces de cuisson secondaire.
Dimensions: diam.de la base = 0,10; diam.de l'ouverture= 0,087; h = 0,19.
Argile beige-cendre, avec beaucoup de sabie granule et de debris de coquillage;
pâte imparfaitement homogeneisee: sectionnee elle montre des vides; denivellements de sa
face exterieure.
Col cylindrique; bassin globulaire; base annulaire; anse - rubanl:e.
L 'exterieur couvert de peinture noire. Fond reserve.
Sans analogies â Histria.
Fabrique probablement â. Orgaml:.

2J6

Notons que Ies deux pieces decrites sous Ies nos 6 et 7 rcproduisent dans une
maniere caracteristique pour le type athenien, illustre par Sparkes-Talcott, cat. 170 l,
vehicule aux IVe - me siecles.
Datation: 330 - 320 av.J.-C.
OR.JET MET ALLIQUE
8. Inv. 43457. Orgame, TIV - bucher, 1990 (fig.6/8).
Probablement une fibule de fer.
L'objet n'est pas entierement recupere. Le dessin rcproduit son empreinte sur le
sol. Type non identifiable.

AMPHORES
Le tumulus comprenait aussi un materiei amphoriquc maJonta1rement
represente dont une etude separee5 foumit des dates bien precises et concordantes.
Le lot a ete ramasse plusieurs etapes (1990 - 1992), autant que faire se peut, et il
obeit au suivant classement geographique, etabli selon le profil, 1'argile et le timbre:
- amphores recuperees sur bucher: I - Solocha I, exemplaire restaure et 2 Thasos, exemplaires timbres, restaures.
- amphores recuperees du cercle d'amphores: 28 exemplaires restaures
complets/incomplets, dont 5 de Chios et 23 de Thasos; de cctte demiere categorie,
17 sont timbrees et 6 non timbrees.
- amphores recuperecs de la plate-forme d'offrandcs: 20 (+ 5) anses
_timbrees et 63 pieds ( Chios et Thasos ).
Le materiei retenu a servi de base a l 'etablissement d'un premier
classement purement formei, permettant notamment d'apprecier ulterieurement
1'importance relative de chaque centre de production dans 1'ensemble.

a

Solocha I
Le profil et Ies caracteristiques de }'argile permettent d'attribuer au type dit
"Solocha I" une amphore trouvee cassee sur le bucher (pl. IIl/inv. 43178).
Les amphores connues par ce nom se distinguent par une pâte jauneroujâtre, une panse pithoide, un col court avec la levre legerement retombante, dite
pour .;a "en champignon", une anse de section ovale, parfois presque ronde, et un
bouton terminal fortement creuse la base. Leur diffusion la zone de la Mer Noir ·
est depuis long temps signalee par des trouvailles des environs de Nicopol en
Ukraine. 11 s'agit de fameux tumulus princier scythe de Solocha qui fut l'objet de
multiples comptes rendus et d'etudes comparees.
Publiees pour la premiere fois en literature russe, les amphores du tumulus
ont ete repartisees en deux groups distincts re~urant les noms de Solocha I et n6.

a

a
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D'abord un des problemes principaux pase par leur etude a ete evidemment de
reconnaître l'origine du materiel. 11 y a deja sur ce point une vaste bibliographie mise
en valeur par le travail bien conduit par H. Kantzia7 .
A partir de sources ecrites anciennes (Pseudo-Demosthene) et en se fondant
sur une certaine ressemblence entre le lot de Solocha et les groupes decouvertes aux
recherches sur le terrain, Argyroula Doulgeri-Intezessiloglou et Yvon Garlan (1990) 8
(a qui s'ajoutent les resultats d'analyse des pâtes presentes par Maurice Picon)
entrevoient la possibilite d'attribuer Ies amphores de Solocha I et II aux ateliers des
Sporades du Nord. "Nous nous retrouverions plutât d'accord avec l.B. Brasinskij 9
qui admettait, pour le groupe mal circonscrit de Solocha I, plusieurs centres de
production ( ... ). Parrni ces centres, celui qui a produit le premier groupe d'amphores
du kourgane de Solocha ( ... ) pourrait bien avoir etc Peparetos" (aujourd'hui l'île
Skopelos) (p. 388).
Un autre point de vue a etc tout d'abord avance de 1.8. Zeest (1960) 10 qui
s'a prononce pour Kos ou pour un centre de voisinage, en prenant pour point de
rCference une certaine ressemblance entre le groupe de Solocha I et ce de Ust'
Laliuskaia.
A la suite de I.B. Zeest, Al. Avram (1989) 11 a essaye de remedier aux
inconveniants de l'identification de serie I de Solocha en abordant des methodes
cpigraphiques. Ainsi ii a pris en discussion les amphores avec levres "en
champignon" dites Solocha I et timbrees avec le nom Kep&JJv et les a attribue aux
ateliers de Kos. Sa suggestion se repose sur l'affirrnation de V.R. Grace et M.
Savvatianou-Petrapoulakaou I 2 que le timbre est "well-established Koan Stamp
Type". En plus, il rcussit a prouver sa position par l 'interpretation de groupe
Nicandros, defini par V. Grace comme d' origine de Kos (Avram, p. 251 ).
Un apport important a cette opinion est donne des decouvertes des ateliers
ceramiques de Kos publies recent par H. Kantzia 13 . L'auteur a analise quelques
types dont ces notes Kos I et II (p. 333, fig. 6) ont etc identific avec le type
Solocha I.
En effet, l 'etat actuel de la question des amphores Solocha I tient donc
comme hypothese la plus probable que les amphores "a levre champignon"
proviennent sans doute de plusieurs centres plus au moins liees entre eux, parrni
lesquels sont Peparethos, Rhodes, Samos et Kos 14 . Les consequences en sont
importantes puisqu 'on peut dire que l 'univocite entre un type d' amphore et un cite
comme un modele generalement admis pour le monde grec se rend caduque.
Que l'hypothese d'imitation du meme type d'amphore dans plusieurs
centres de bassin oriental de la Mediterranee semble pour le moment plus probable,
on voit bien dans l'etude des decouverts. Le cas des ateliers du Kos est celui qui
demande le mieux le besoin de diviser le groupe Solocha I entre quelques centres. Le
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type etabli par Kantzia, note par les variantes Kos I et Kos II, ou le col est en
entonnoir peu gonfle et les anses bifides ne sera pas verifie â la necropole de Solocha
ou â Thasos et aussi â Orgame (T.IV). Cettes decouvertes metent en lumiere le
meme profil: le col cylindrique et la levre "en champignon".
D'autant au niveau de l'ctude de la pâte on ne peut plus ignorer Ies
particularites de la mixture. L'examen a l'oeil nu de l'argile d'exemplaire d'Orgamc
(T.IV) indique une texture assez dense legerement micacce, avec des particules
blanches et des nombreuses particules brun-rougeâtres. II faut en mentionner
egalement que, dans Ies descriptions de I'argile de Peparethos faites par A. D.
lntzessiloglou et Y. Garlan 15, quelques elements sont absentes, notamment Ies
particules brun-rougeâtres. Aussi dans le cas des excmplaires samiens de Thasos Fr.
Blonde parle de nombreuses particules noires. Par ailleurs le profil du col de
l'amphore attestce a Thasos dans Ic Puits de Valma (cat. 40) nous a suggerc un
rapprochement de celui d'Orgamc. Mais Ies plus cvidcntes parallclcs pour le profil
d'Orgamc se trouvent toutcfois a Solocha particulicrcmcnt l 'cxemplairc de Zccst,
pi. XV, 32 d = 35 c a Intzessiloglou-Garlan. Une identite des formes assez fTappantc
preuve la possibilite d'une origine commune et d'une chronologic trcs proche. En
effct, bien que Ies donnees actuellement disponiblcs soicnt a intcrpreter avcc
circumspections - ce, moins du fait du hazard des trouvaillcs que des carenccs des
analyses ceramologiques leur etude va presenter Samos comme un centre de
production.

Chios
Le groupe chiote est constitue de plusieurs amphores du meme type: a
panse en entonnoir, a epaulement marque, au col trcs haut avcc unc !Cvre en
bourelet; la section de I'anse est a peu prcs ronde (pl. IIl/inv. 43170); Ic picd, de
forme efillee, re<;oit un epais capuchon.
Les amphores produitcs par ce centre sont trcs connucs aux citcs
bosphoranesl6 aussi quc a Dobroudja. A etc deja etablie par I. Brasinskij17 que au
nord de la Mer Noir Ies productions de Chios dominent dans Ies villes greques du
littoral au vie et au debut du ve siecle. En revanche, Ies bons contexts du 1ve siecle
preuvent 1'essor de la production de Thasos au dcsavantage de Chios. Des
indications de premier ordre nous sont a cet egard livrees par Ies complcxes clos ou a
ete depose a un moment donne un certain nombre d'amphorcs, commc Ies sepultures
de Jurilovcal8 ou de Topa!u19.
Lazarov presentait, dans unc ctudc publice cn I 98220, Ies amphores chiotes
decouvertes a l'ouest de la Mer Noire et Ies classait en 5 types (pi. I et II). Dans cet
ensemble, le type qui nous interesse d'abord ici est defini par Ies amphores a col
cylindrique, corps conique et pied caractcristiquc en capuchon, de la fin du ve

jusqu'a la premiere moitie du me siecle. 11 se retrouve dans le classement suggere
par S.Yu. Monachov et V.N. Slonov21, au no 42 = Chios VI (2), date en deuxieme
quart du rve siecle.
Les trois ensembles mentionnes plus haut en Dobroudja - Jurilovca, deux
tombes, et Topalu - fournissent des lots importants comportant des amphores de
Chios et de Thasos. Le rapport quantitatif indique toujours un pourcentage eleve pro
Thasos. 11 faut prendre ici une preuve importante a l 'etude comparee du volume des
importations amphoriques sur Ies bords de la Mer Noi re. On y trouvera aussi une
information tres utile qui peut ainsi affiner la chronologie des differentes series
d'amphores. Ainsi, le type chiote VI (2) etabli en deuxieme quart du IVe siecle par
Monachov et Slonov est aussi atteste dans une quantite non negligeable dans le
troisieme quart du IVe siecle. Les donnees acquises font des timbres thasienes une
aîde tout aussi precieuse et efficace sur ce point.
10. lnv. 43170. Orgame. TIV, dans le cercle d'amphores.
Dimensions: h = 0,61 (?), d. de l'ouverture = 0,09.
Profil incomplet: col avec levre, Ies anses completes et le depart de
l'epaule.Levre en bourrelet plat; leger rcnflement du col. Anse lourde de section ronde.
Panse effilee, de forme conique reguliere. Le pied, qui manque ici, etait en tronc de cone
creux dans lequel vient s'emboîter la panse. Argile de texture assez fine avec d'assez
nombreux degraissants de granulometrie irreguliere (particules blanches, opaques et
translucides). Couleur: rougeâtre.
Datation: 330 - 320 av.J.-C.
360 - 330 av.J.-C„ Thasos - Valma, Fr. Blonde, A. Muller et D. Mulliez, BCH,
CXV, 1, 1991, cat. 50 (Porte du Silen, 325 - 300).

Thasos
Le materiei amphorique de Thasos a ete, jusqu'au present, restaure
partiellement. Les amphores restaurees et Ies fragments d'anses timbrees recuperes
du tumulus T.IV offrent une base documentaire homogene et representative,
susceptible de remettre en question la chronologie des amphores thasiennes de la
seconde moitie du rve s. Nous avons opere une selection sur l'ensemble, pour ne
retenir que les anses timbrces. Quand la chose s'est averee possible, nous avons
essaye la restitution graphique du profil de toutes les pieces. Pour ce qui est de la
statistique, nous nous bornerons seulement a une estimation approximative, fondee
sur l'ensemble des amphores completees et des anses timbrees. Voyons le nombre
des timbres identifies:
42 + 1 grafitto;
37 lisibles;
5 ilisibles.
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Certaines concordances typologiques entre les amphores timbrees et les
exemplaires non timbres ont decide de leur distribution par groupe (fig. 7).
A - amphores a levre triangulaire, la face superieure aplanie et droite;
B - amphores a levre triangulaire, la face superieure aplanie, suivant une
ligne oblique.
Les deux categories mettent en lumiere des particularites specifiques de
fabricant et, implicitement, aussi d'atelier (A - Molos, B - Keramidi).
Le mieux documente est le fabricant Pylades dans I'atelier de Molos. Pour
ce qui est de la datation de 1'activite developpee par Pylades, ii est important de
retenir le contexte de la Porte du Silene, vers Ies annees 325-300, ou l'on a signale
un profil d'amphore analogue ă celui de Thasos22, ainsi que la contemporaneite avec
Aristagores (atelier de Kalonero).
Si l'on revient ăla structure interne du lot complet, on constatera qu'a sa
base se retrouvent les quatre eponymes:
I .Mea-

7 ex.+ fabr. flvA.6.'5t1<; (grcnouille, serpent) atelier - Molos
2 ex.+ fabr. AvatKA.fi<; (dauphin, l?oisson) atelier - Keramidi
I ex. + fabr. EKvµvoc; (poisson) atelier - Molos

2. 'Ap1arei'5t1<;

1 ex. + fabr.
I ex.+ fabr.
I ex. + fabr.
1 ex. + fabr.

Aiaxpiwv (aigrette) atelier - Molos
I'A.avKwv (boucle d'oreille)
Be6boroc; (canthare)
'Hp6.KA.e1To<; ( oeil/feuille) atelier - Molos

3.cfJIAOKp6.TtJ<;

1 ex.+
1 ex.+
1 ex.+
1 ex.+

8e6boTO<; (grappe)
'Hp6.KA.e1Toc; (dauphin) atelier - Molos
floA.vwv (oenochoe sur support)
flvA.6.b17c; (porc-epic) atelier - Molos

4.Meywv

1 ex.+ fabr. Aedupavroc; (massue)
I ex.+ fabr. NoaaiKa<; (albâtre)
1 ex. + fabr. flvJ..6.b17c; (albâtrc ou homard) atelier - Molos

fabr.
fabr.
fabr.
fabr.

Les similitudes stylistiques evidentes de leur impression imposent I'idee de
leur concentration en une seric coherente au point de vue chronologique,
contemporaine du fabricant Aristagores de Kalonero. Retenons ă cet egard l'ordre
des eponymes Kleophon, Aristeides et Philokratcs, auxquels s'ajoutent Megon et
Mes ( )23.
Notons aussi que 1'absence complete de la periode de Demalkes, considere
comme le demier fabricant "ancien" de Kalonero (Garlan 1986, tableau A), est
particulierement instructive pour 1' orientat ion des discussions. En plus, le lot
comprend trois noms du debut de la serie recente dont la presence foumit les dates
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pennettant de l'integrer chronologiquement entre le troisieme et le quatrieme quart
du rve s. av.J.-C.
L'etude des timbres amphoriques s'avere d'autant plus necessaire que, en
s'ajoutant a celle de la ceramique non amphorique, elle peut contribuer a preciser la
date de la mise en place du tumulus au cours de la seconde moitie du rve s., vers
330 - 320 av.J.-C. D'autre part, une confrontation de la poterie s'imposait d'autant
plus qu'on gagnera un point de depart pour echelonner des fonnes et des variantes
synchroniques du repertoire ceramique aOrgame acette epoque.
C A T A L O G V E (pi. I - III)
1. lnv. 13756. Orgame - T IV, 1991, en dehors du cercle de pierres
eam( ) Bajrwlv flu)cijc517(1;/

massue
Bon 464 (5 ex.); Garlan, 1986 (gr. F. Molos); Pnyx, II, cat. 23; Avram, 1992,
cat. 60 (= Canarache, 146); Buzoianu, 1982, p. 146/2.
2. Inv. 43757. Orgame - TIV, 1990, dans le cercle d'amphores
ll11M.jc517(r;)* €Jaal() l{ct>ajjvoK ()

tortue
Bon 1507; Garlan 1986 (gr. F, Molos)
3. lnv. 43782. Orgame - TIV 1992, en dehors du ecrele de pierres
Ka))jupw( v)* [ €Jajm(" v)jct>arn11:( )

faucille
Bon911.
4. Inv. 43773. Orgame - TIV, 1990, dans le cercle d'amphores
/lcwlrpavro(i;;)*I vacat! €Jaa1() Mt(ywv)

massue
Bon 1104; Garlan 1986 (gr. F. Kalonero ), p. 256 et note 48; Buzoianu; 1982,
p. 139.
5. Inv. 43759. Orgame -TIV, 1991, en dehors du cercle de pierres
Noam(Kăc;)I €J[aal1( )]

Mtywlv

alabastre (vase I)
Bon 1142, disposition etablie par Y. Garlan; Avram 1992, cat. 663.
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6. lnv. 43758. Orgame - TIV, en dehors du cercle de pierres
l1vl..ldo(17c;) <9ala(1 ()]I Mty(wv)
alabastre
disposition etablic par Y. Garlan; Garlan, 1986 (gr. F, Molos).

7. lnv. 43783. 1990; Orgame - TIV, dans le cercle d'amphorcs
EKl-'µ(vo)I vacat li i:;] eam() Mt(ywv)
p01sson
Garlan, 1986 (gr.F, Molos); Avram, 1992, cat. 68.

8. lnv. 43760. Orgame - TIV, 1990, dans le cercle d'amphorcs
'AptlTm1017(c;)I <9aal1() Ala[xpf(wv)J*
oiseau (echassier)
Bon 137;, Garlan, 1986, (gr. F, Molos).

9. Inv. 43764. Orgame - T IV, 1991, en dehors du cercle de pierres
( 'Ap1ar)dc517i:;I <9ri(at( )li I'..lml[Klwv)*
boucle d' oreille
Bon 295; Garlan, 1986 (gr. F); Pnyx II, cat. 17 (retr.).

10. Inv. 43765. Orgame - TIV, 1990, dans le ecrele d'amphorcs
'Ap1a[n:fo17(c;)I @aal1( .. ) <9c6bolr(oa)J*
canthare
Bon 297, Garlan, 1986 (gr. F); Avram, 1992, cat. 47 (2 ex.)

11. Inv. 43766. Orgame - TIV, 1990, dans Ic cerclc d'amphores
['Ap1]an:1lb17c;JI eam( )I 'Hpa[KA.cl1roc;J*
feuille pointue ou oei! ?
Bon 296; Garlan, 1986, (gr. F, Kcramidi); Pnyx II; cat.18; Avram 1992, cat. 46
(= M. Coja, 1986, 4) .

12. lnv. 43767. Orgame - TIV, en dchors du cercle de pierres
@dawvl l/>1..l(0Kp<i(T17t;})
grappe
ec6ooroc;*
Avram 1992, cat. 99 (2 ex.); Brasinskij 1980, p. 148, n°s 68-70.
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13. Jnv. 43768. Orgame - TIV, 1990, dans le cercle d'amphores
[8dowvl <1>1A.o1<pa(r17c;)]
dauphin
·H paK Af:[ troc; I*
Garlan 1986 (gr. F); Avram 1992, cat. 98 (= Canarache, 20).

14. Inv. 43761. Orgame - TIV, 1992, en dehors du cercle de pierres
[ 8dowv]I <1>1A.01<p[ a(r17c;)]
oenoche sur un support (vase VI)
floA.vwv*
Garlan, 1986 (gr. F); Avram, 1992, cat. 105.

15. Inv. 42926. Orgame - TIV, 1990 sur le bucher
[8dowv]I <1>1A.o[Kpar17:;]
cnemide ou porc-epic
nvA.a[o11c;J*
Bon 1508 (lecture fautive: <1>1A.ov1-); Garlan, 1986, (gr. F, Molos); Avram 1992,
cat. l 06 ("" Canarache 89).

16 - 17. Inv. 43762 et 43763. Orgame -TIV, 1990, dans le ecrele d'amphores
( 8<io10l'I <f>t )AOKjpa( T17c;)
couronne
[ KaA.A.t<p<iJ( v)]

18 - 19. Inv. 42967, 43166. Orgame -TIV, 1990, en cercle d'amphores
eam() Mw()

dauphin
p01sson
Ava[ 1(dr7c;) ]*
retrograde; un ecrele imprime sur l'autre anse.
Bon 1119; Garlan, 1986, gr. F, Keramidi.
20 - 26. Inv. 43165, 43170, 43172, 43769. Orgame - T IV, 1990, dans le ce rele
d'amphores; 23 - 25. Inv. 43770, 43771, 43772. Orgame - TIV, en dehors du
cercle de pierres.
eam()
Mw()
flu.A.a()*

grenouille
serpent
retrograde
Bon 1509; Garlan, 1986, fig.33/j, (gr. F, Molos)
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Timbres avec

un seul nom

27. lnv. 43774. Orgame - TIV, 1990, dans le cercle d'amphores

eaa[iwv]
herme, etoile
epaa[ w( v)]
Bon 854; Garlan, 1986, (gr. F, Molos); Avram, 1992, cat. 114 (2 ex. dont
Canarache, 113)

28. lnv. 43775. Orgamc - TIV, 1990, cn dchors du cercle de pierrcs

eaawv
torche; etoile

nuM.o„c;
Bon 1505; Garlan, 1986, (gr. F, Molos); Pnyx II, cat. 15.

29. lnv. 43784. Orgamc - TIV, 1990, en dehors du ecrele de pierres
[ui

711 vacat '11..1.ctpavwc;I ea[movJ
amphorc

Avram, 1992, cat. 558.

30. lnv.43776. Orgamc - T IV, 1992, cn dehors du cerclc de pierrcs

[ea]m[ov]
oise au
f'Aptrwv]
Bon 247; Avram, 1992, cat. 189 (7 ex.); Molos.
31. lnv. 43777. Orgamc - TIV, 1991, cn dehors du ecrele de pierrcs

eaaiwv
ettre L1

K..1.ciroc;
Bon 932; Garlan, 1986 (Keramidi); Avram, 1992, ca. 340 - 325.
32. lnv. 43778. Orgamc - TIV, 1990, en dehors du ecrele de picrrcs

eaaiwv
lettrc M

K..1.ciroc;
Bon 938.
33. lnv. 43785. Orgame - T IV, 1991, en dchors du ecrele de pierrcs

eaaiwv
lcttre Z

K..1.ciroc;
Bon 936.
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Incertains

34. Inv. 43164. Orgarne -TIV, 1990, dans le cercle d'arnphores
('A Wryµ( ) I eam( ) 1etoqi1A.oi; I

roue
Garlan, 1986, fig.32/B, (gr. F, Kerarnidi).
35. lnv. 43779. Orgarne - TIV, 1992, en dehors du cercle de pierres
insectte?
De l'atelier du Molos, d'apres )'argile. Peut-ctre, ('Ap1arcibryi;JI eam() I
[lluA.ablryi;] cf. Bon 301; Pnyx II, cat. 20; Coja, 1986, cat. 13; Avram, 1992, cat. 51.
36. lnv. 43780. Orgamc - TIV, 1992, en dehors du ecrele en pierres
sur col; attribut indeterrninc
Dcux tirnbres de merne disposition, figurant dans l'inventaire d'autre tornbe - T III,
ct trouves a cote de Tryhqidvryi;. idcntique au nr. 29. En ont ete lus: .Edru[po(i;)J*I Bal[m( )]
ct>avlo(-) ).

Remarques concernant la typologie et la chronologie
du materiei ceramique
Le repertoire du mol:(lier funeraire met en evidence ccrtaines forrnes dont
la diffusion est bien attestee pour ce qui est la deuxieme moitie du 1vc siecle av.J.-C.
Les mieux representes sous le rapport quantitatif s'averent ctre Ies rccipients a boire:
cruche, coupe-canthare. Considerees en bloc, ces forrnes supposent une bonne
qualite, qui se laissc saisir non sculement dans le cas des pieces attiques
d'importation, mais aussi dans la fabrication des fom1es generalcmcnt attribuees a la
ccramiquc d'usage courant.
L 'apport des formes attiques d'importation est indeniable. Dans le cas
present, ellcs se limitent a trois forrnes, chacune d'utilisation specifique. Les plus
frequents mis au jour au cours des fouilles sont Ies coupe-canthars et Ies bols,
presents dans Ies ensembles habites (inforrnation Mihaela Mănucu-Adameşteanu),
aussi bien que dans la necropole.
Dans ce tumulus on n'a trouvc qu'un seul cxcmplaire de coupe-canthare de
trcs bonne qualite. Les details de la forme repondent dans un pourccntage eloquent a
ceux releves par Francine Blonde sur Ies picces livrees par Ies ensembles thasiens du
Jardin de l'Ecole Franc.;aisc et du Puits Valma (voir le catalogue); il s'agit de pieces
de petite taille, dont le diametre de la basc varie autour de 5 cm et dotecs d'une levre
evasee en comiche, la basc marquee a l'exterieur d'une moulurc qui delimite deux
zones incgales. Pour la datation de ce type, compte tenu des excmplaires trouvees
dans !'Agora d'Athenes, cat. 652, 661 et a Olynthe, cat. 501, 505, dates vers 380 -
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325 av. J.-C., Susan Rotroff24 a suggere le troisicme et le quatrieme quarts du 1ve
siecle av. J.-C.
Le bol se range dans le categoric commune. Sa lcvre incurvee le fait etre
designe en anglais sous le nom de "incurved rim" ou, parfois, "echinus bowl". On lui
connaît plusieures variantes dont le devcloppemcnt a ete clairemcnt precise grâce
aux decouvertes de l 'Agora athenicnne (Ies groupcs A, B, C - Thompson). Les pctits
bols base annulaire et paroi tendant s'epaissir dans sa zone de courbure, comme
traits caracteristiques, sont typiques du 1ve siecle av. J.-C.; vers cette mcme periode
renvoie aussi la zone rescrvee a la jonction du corps avec le pied. Leurs plus prochcs
analogies se retrouvent chez Ies exemplaires du Puits Valma, sous Ies numeros 22 23 du catalogue, dates approximativcment vers 360 - 33025.
Askos on appelle generalemcnt le recipient de forme lcnticulairc, atteste par
le repertoire de la ceramique a figurcs rouges et au vernis noir illustrant Ies periodcs
classique et hellenistique, ainsi que par la poterie d'usage courant. Un type commun
au IVe siecle av. J.-C. offre une silhouettc aplatic, la base large et plate, la bouchc de
cote et ouvertc vers le haut, dote d'une manchc large qui cn facilitait l 'usagc.
D'apres B. Sparkes26 cette sorte de recipient etait affecte au transport des huilcs
parfumees27. Le type atteste Orgame, avcc son decor combine de langucttcs ct
demi-oves, se retrouve a Histria28 ainsi qu'â Olynthc29, date en gros de la premiere
moitie du IVe siecle av. J.-C. Le meme motif a etc relcvc sur un autre askos, celui-ci
de la categorie a passoire, touve dans la tombc XXI/5 d'llistria ct date apres l'an
336, en accord avec la presence d'une monnaie d'Alexandre Ic Grand30.
Par rapport a la ceramique attiquc, Ic repcrtoirc de la ceramique nonimportee se reduit a quelques formes. Les plus frequentes dans la vie quotidienne
sont la cruche et le plateau. Pour cc qui est de la premiere, elle dcvait servir de
recipient aux liquides, alors que Ic sccond avait sans doute des utilisations multiplcs:
support pour Ies fruits ct Ies legumes frais, mais aussi des differcnts mcts cuisines.
Unc autrc forme, ditc myke, est attcstcc dans plusicurs villcs grccqucs du
littoral pontique, sous divcrscs variantcs31. L 'attribution de cc nom a un recipient de
forme particuliere commc celui-ci est duc a D. A. Amyx32, partant d'un cxcmplairc
ainsi designe par une inscription qui en faisait mention: le myke servait a mcsurcr la
capacite. C'est ce qui incita Ic specialiste prenommc de considercr ccttc fom1c de
recipient commc Ic prccurscur du lagynos hcllenistique, dont Ies sourccs litteraircs
parlent comme d'un vase destine a mesurer Ic vin, ayant une capacite de I 2 kotylai
attiques33. La serie consideree de fabrication histriennc par P. Alexandrescu s'averc
tres prochc des modeles attiqucs. Mais I' exemplairc trouve dans Ic tumulus T IV
d'Orgame differe des pieces histriennes par Ies detaills de la fom1e. Scs dimcnsions
sont plus equilibrees, toute autre que dans Ies cas precedents, la silhouette
bitronconique et le decor sont mcmes.

a

a

a
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Des differences de detail sont a mcntionner egalement lorsqu 'il s 'agit des
deux cruches. Celles-ci representent en fait les variantes du mcme type avec col
cylindrique et panse globulaire. Un exemplaire a etc public a Histria aussi, mais pas
dans la mcme variante. Plusieurs exemplaires ont etc aussi trouves a Olbia (d'apres
l 'information verbale de Valentina Papanova, qui a pris a son charge l 'etude de la
necropole hellenistique d'Olbia).
Relever de telles particularites conduit a l'estimation d'une production
ceramique locale. D'ailleurs la presencc des fours potiers dans la cite Orgame est
deja connue grâce aux fouilles plus anciennes de Maria Coja3 4. De meme, l 'analyse
physique et chimique des echantillons ceramiques et des lots d'argile preleves dans
Ies colonics grecqucs du littoral ouest-pontique a donne des resultats eloquents en ce
qui concerne la production potiere locale. Par cette analyse Pierre Dupont a
egalement montre la composition analogue des argiles d'Histria et d'Orgame, qui
s'explique par des caracteristiques geomorphologiques communes.
Ce qu'on appelle de fai;on conventionnelle "production histrienne" se
rapporte a l 'imitation des formes greco-orientales ou attiques, realisee par Ies colons
d'llistria avec la matiere premiere dont ils disposaient sur place (Histria V, p.123).
Le meme phcnomene se produit quand ii s'agit de la production des autres colonies,
en l 'occurrence de celle d'Orgamc. Pour le moment, on peut parler en toute certitude
des analogies de la structure de la maticre premiere ou du repertoire des formes dans
toute la zone ouest et nord-pontiquc. Au memc titre, Ies differences de detail relevees
dans Ic modele de meme forme pcuvent marquer les particularites locales. La
presence de variantes contemporaines, le cas echcant des deux cruches, ajoute une
note particulicre a la production ceramique d'Orgamc. L'evidentc acribie du modele,
ainsi quc la variete du rcpertoire, temoignent d'un certain dcgre de competence des
ceramistes locaux, attestant cgalcment unc activite artisanale soutenue, du moins
pour ce qui est de la sccondc moitie du IVe sieclc av. J.-C.
Toutcfois, Ic caractere de la decouvcrte intcrdit une interpretation plus
poussee. En effet, compte tenu du fait que ce repertoire ceramiquc repond a des
gestes intcntionnels en rapport avec le rituel funeraire, il ne saurait refleter qu'en
partic le dcgrc de developpemcnt cconomique de la societe respective.
Quelques remarques

Au dela de I'aspect commercial ct des commodites de transport, l 'analyse
des formes nous pern1ct de formulcr des hypotheses sur I'usage de ccs vases.
Prcsquc tous relevcnt d'unc typologie du banquet et de la libation.
Catalogucr Ies types de vases dont se servait la communaute pour officier
le ritucl funcrairc conduit, dans unc mesurc limitee par notre maniere de percevoir

248

les donnees respectives, a l'identification de la nature des offrandes. Cctte naturc se
doit d'etre rattachee a un systeme de symboles specifiqucs pour la communaut :
respective a tel moment donne. Il s'agit de manifestations qui, tout commc d'autr .:;
dans le meme contexte - par exemple, l 'edification du monument funeraire s'inscrivent parmi les pratiques traditionelles liecs au culte des morts.
Dans le cas present, la composition du mobilier funerairc tranche unc
differenciation sociale marquant la position du defunt au scin de sa propre familie ct,
respectivement, de la socicte. L 'aspect est esscntiel, car il supposc du mcmc coup la
precision de l 'identite sociale des rcstants aprcs le defunt. Pour illustrer la position
sociale du mort, il n'etait pas neccssairc d'accumuler un tas d'objcts faisant de sa
tombe un depât. L'emphase se traduisant par la quantite n'ctait pas de mise. Cc qui
comptait, c'ctait le gcste. Si l'on cxccptc lcs dcux cruchcs, de forme ct probablcmcnt
de contenu differents, la presencc d'un objct unique choisi de la gammc des fonncs
ceramiques d'usage quotidien se rattachc a l'idec d'unc selcction prealablc dictee par
les normes du ritucl. Retenons que lcs memc typcs ceramiqucs ont etc trouves dans
les secteurs du perimetre fortific ct dans les complexcs habites de la cite (information
Mihaela Mănucu-Adamcştcanu). Cc n'cst donc pas une qucstion de production
potiere de caractere spccialemcnt funerairc. Il s'agit sculcmcnt d'un choix opere dans
le repertoirc des vases utiliscs, cn visant a satisfaire lcs cxigcnccs du ritucl. Or.
operer un tel choix s'avcre particulicrcmcnt eloqucnt car il implique l'idec de
continuitc grâce au transfcrt dans l 'au-dcla de ccrtaincs realites dcvcnucs des
symboles. Des realites se rapportant aux choses essentiellcs de la vie - l 'cau ct la
nourriture, evoquecs par quelqucs types de vascs particulicrs - cruchc, plateau. Alors
que la mort implique la rupture, la pcrtc de I'individu pour son groupc familial ct
social, le rituel funeraire exprime Ic desir de continuite, unc continuite susccptiblc de
garantir la solidite du groupc.
Parlons aussi de la prescnce d'un lot d'objcts d'utilisation specifiquc mais,
probablement, non quotidienne, qui mcttcnt cn lumierc Ic status du defunt. C'est Ic
cas de l'askos attique. Il figurc parmi Ies acccssoires dinstingues. Son contcnu, huile
ou essence parfumee, pcut faire de cc recipient I'indice d'un statut social. Le mcme
râle peut rcvcnir au coupc-cantharc, vase typiquc des reunions ccntrecs sur la
consommation du vin. C'ctaient des reunions d'elitc, typiques d'un groupe
d'hommes dont l'homogeneitc se traduisait dans la pratiquc du symposium. "Le
caractere du symposium est masculin, aristocratiquc, cgalitaire, centre sur la
consommation du vin. C'est le signc d'un style de vie aristocratiquc"35.
Le grand nombre d'amphores trouvees sur place est egalcmcnt cn mcsure
de rendre comptc de l 'envergure du ritucl et de la pompe du cortcgc funerairc
compose par Ies parents et Ies amis du dcfunt. Il se peut qu'ils aient entoure la tombc
pcndant la cremation, avec des offrandcs ct des oraisons funcbrcs autour du bucher.
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Une fois l 'incineration achevee, on eteignait le feu avec du vm et on brisait les
amphores rituellement.
Les autres tombes de la famille, disposees au fil du temps en fonction de la
premiere, a laquelle elles faisaient cercle, devaient rememorer une fois de plus le
haut rang du personnage occupant la tombe principale tout en honorant aussi les
generations suivantes.
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VOlf la recente etude de Mihaela
Mănucu - Adameşteanu,
Orgame
polis... , avec la bibliographie a jour,
Pontica 25, 1992, pp. 55 - 67.
2. Petre Alexandrescu, Histria - Necropola tumulară, Histria II, 1966, p.
237.
3. Birgitte Rafn, The Ritual Use of

Pottery in the Necropolis at Halieis,
m Proceedings of the Intemational

Vase Symposium in Amsterdam, 12 15 April, 1984, pp. 305 - 308.
4. Un autrc tumulus, ă la proximite de la
zone qui nous importe ici, se trouve
signale par Vasile Canarachc, Impor-

tul amforelor ştampilate la Istria,
1957, p. 378. Les labours l'ont
entierement detruit. Se fondant sur Ies
vestiges recuperes, I' auteur estime
que la tombe devait contenir environ
100 amphores de Chio et de Thasos.
Des details a ce sujet, voir Vasilica
Lungu, Circulaţia amforelor ştampi
late în zona Capul Dolojman. Pontica
25, 1992, pp. 69 - 97.
5. Les premieres observations relatives
aux amphores thasiennes timbrees ont
fait l'objet d'une communication
presentee au Colloque CNRS ayant
pour theme: La production et le
commerce des amphores anciennes en
Mer Noir" tenu a Istanbul en 1994, 24

250

- 28 mai. C'est un agreable devoir
d'exprimer ici nos vifs remerciements
ă M. Alexandru Avram pour ses
suggestions, ainsi que pour la peine
qu'il s'est donnee de lire notre
contribution lors des travaux du
Colloque d'Istanbul en notre absence.
Nous
tenons
ă
donner
cours
egalement ă notre profonde gratitude
envers M. le professeur Yvon Garlan
pour la bienveillancc avec laquelle ii
a considere notre contribution, qui ne
peu s'ameliorer du fait de ses
interventions pertinentes. Ajoutons
qu 'ii est dans notre intention de
presenter I' etude de lot amphorique
au complet des la fin des travaux de
restauration sur Ies pieces qui le
composent.
6. A.P. Mancevic, Keramicna tara z
Kurgani Solocha, Arheologija, Kiev,
17, 1975, pp. 72 - 86.
7. Voir notamment le demier article sur
ce sujet de H. Kantzia, "Eva Kcpaµ1Ko
tpyaar~pto dµqJopiwv ar~v Kw, en
T'EnIETHMONIKH EYNANTHEH rIA
THN
'EAAHNIETIKH
KEPAMJKH
XPONOAOI'HMENA
EYNOAA
~
EPI'AETHPIA. (24 - 27 EEflTEMBPTOY
1991. BEEEAAONJKH) 1994, pp. 323 -

354, avec l'analyse critique de la
bibliographie.
8. C'est ă dire d'article, Vin et amphores
de Peparethos et d 'Ikos, BCH I, 114,
1990, pp. 361 - 389.

Greceskij keramiceskij import na Niznem Donu v. V III vv. do n.e., Leningrad, 1980, pp.
26 - 27; idem, Metody issledovanija
anticnoj torgovli (na primere Severnovgo Pricernomor 'ja), Leningrad,

9. I.B.

Brasinskij,

1984, pp. 43 - 45.
1O. I.B. Zeest, Keramiceskaija tara
Bospora, MIA, Moskva, 23, 1960, pp.
91 - 94.
11. Al. Avram, Wo sind die A mphoren

vom Typ "Solocha /" hergestellt
worden ?, Dacia NS, Tome XXXIII, 1
- 2, 1989, pp. 247 - 252. A la page
251 ii propose la datation de
deuxieme moitie de 1ve sieclc premier quart du me siccle.
12. V.R. Grace, M. Savvatianou
Petropoulakou, Les timbres amphoriques grecs, in Ph. Bruneau et alii,

Exploration archeologiques de De/os
XXVII. (L 'î/ot de la maison des
comediens), Paris, 1970, p. 366 (apud
Avram, note 20).
13. Voire la note 7.
14. Francinc Blonde, Arthur Muller,
Dominique Mulliez, Le comblement
d 'un puits public
Thasos, BCH,
115, 1991, (pp. 213 - 242), p. 225,
fig. 6, cat 40.
15. A. Doulgeri - Intzessiloglou et Y.
Garlan, 1990, p. 376: "L'argile de ces
amphores, dans tous Ies ateliers a
generalement une couleur orange
assez uniforme. Elle contient un pcut
de mica et des particules de calcaire
qui ont contribue â ecailler la surfacc.
Dans certaines cas
(Staphylos,
Agnondas), on a observe la presence
d'un angobe blanchâtre ou fonce." Et
aussi, p. 383 "3 Pâte: elle presente
dans Ies dcux cas plusieures nuances

a

de rouge orangc, avec adjonctions de
sabie fin, de mica ct de particules
calcaires blanches."
Autant
Ies
autcurs ont souligne (p. 386) la
differcnce nctte de la pâtc entre le
groupe Solocha et Ie recent groupc
d'amphores peparethicnncs.
16. I.B. Zeest, op. cit„ pp. 77 - 78, pi. IV,
13. I.B. Brasinskij, op. cit„ 1984, p.
240.
17. I.B. Brasinskij, Le comerce dans Ies

Etats antiques des regions du nord de
la Mer Noir (cn russc), Ed. G.A.
Kosclcnko, I.T. Kruglicova ct V.S.
Dolgorukov, Mascau, 1984, pp. 174 186.
18. voir cn partip1licr V. Canarachc, Im-

portul amforelor

ştampilate

la Istria,

Bucureşti,

1957, pp. 380 - 381. II a
conclu cn son brcf comptc rendu des
amphorcs dccouvcrtcs dans Ic tumulus de Jurilovca par l'cxistcnce de
dcux groupcs diffcrents. Si pour Ic
sccond de ses groupcs ii rcticnt
I' origine thasiennc commc indubitablc, pour Ic premier ii ne pcut pas se
prononccr. Unc rcponsc â ccttc
qucstion a etc deja suggcrc par nous
cn 1992, voir V. Lungu, Circulaţia

amforelor ştampilate în zona Capul
Dolojman, Pontica XXV, 1992, pp.
69 - 70. On y trouvcra l'hypothcsc de
)'origine chiotte de ccs amphorcs
emise sur des bascs typologiques
rcconnues dans Ies traces laissees par
Canarachc. Cettc hypothcse est
aujourd 'hui confirmec par Ies dccouvertes faites cn tumulus T.IV ou Ies
dcux groupes se rencontre cnscmble.
19. M. Irimia, N. Chcluţă-Gcorgescu,

Amfore antice apărute într-un mormânt turnu/ar de la Topa/u, Pontica

251

XV, 1982, p. 126. Pres de l'eglise du
Topalu, dans un tumulus funerairc
indigene ont ete trouvccs 9 amphorcs
completes ou fragmentaires. Trois
d'cntre clles appartienncnt au centre
de Chios. Les autres sont de Thasos
de forme biconiquc et quclqucs-uncs
ctaicnt pourvucs de timbrcs: aux
noms d'Herakleitos (no. 3) ct de
Telcmachos (no. 5), dates autour de
330.
20. M. Lazarov, Le commerce de Chios
avec Ies cites ouest-pontiques (cn
bulgare), Izvestia, Vama, 18, 1982,
pp.5-15.
21. S.Yu. Monachov et V.N. Slonov,

Concerning the Ancient Methodology
of Computa/ion and Mode/ling of the
Greek Amphoras (en russc, avec Ic
resume en anglais), VOI 2, 1992, pp.
97 - 11 O. La capacite absoluc calculce
par methodes mathcmatiques a etc
etablic â 21, 75 I.
22. Francinc Blonde, Arthur Muller,
Dominique Mullicz, Le comblement
d'un puits public a Thasos, BCH,
115, 1991, p. 218, cat. 5.
23. voir V.Lungu, Remarques sur la chro-

nologie des timbres thasiens apropos
d'une tombe du Jves.av.J.-C., sous
prcssc aux Actcs du Colloque de
Istanbul.
24. Cf. Ies dcmicrs debats â ce sujet chcz
Susan Rotroff, Three Cistern Systems
on the Kolonos Agoraios, Hcsperia
52, 3, 1983, p.265; eadem, Athenian

Hellenistic Pottery: toward a Firmer
Chronologie, Akten des XIII intemationalcn Kongrcsscs fiir klassische

252

Archaologie, Berlin, 1988, pp. 173178.
25. Fr. Blonde, 1989, p. 492, fig. 6.
26. B. Sparkes, JHS, 82, 1962, p. 132, n.

92.
27. Chez Laurencc Villard et Francinc
Blonde, Sur quelques \•ases de la
Collection Hippocratique, BCH 116,
1992, pp. 97-117.
28. P. Alexandrescu, Histria IV, cat. 474.
29. Olynthus 13, cat. 459.
30. P. Alexandrescu, Histria II, p. 180, pi.
75 ct 90.
31. Pour
Ies
details,
v01r
Petre
Alexandrescu, Histria IV, 1978, p.
103 ct Ies notes 25, 26, 27.
32. O.A. Amyx, The Attic Stelai, p. 208211.
33. D'autrc precisions, voir Raffaela
Pierbon, Lagynos: fimzione e fonna,
pp. 27-50.
34. Maria Coja, Recherches dans un

etablissement pontique peu connu et
observations sur son territoire, Actes
du 11c Congres intemational des
etudes du Sud-Est Europeen, II,
Athenes, 1972; eadem, Cercetări noi

în aşezarea greco-romană de la
Capul Dolojman, BMI, 1973, pp. 36 37; cadem, Cuptoare antice descoperite în raza cetăţii de la Capul
Dolojman, Peuce VI, 1977, pp. 163179; avcc Pierre Dupont, Histria V,
1979, Ateliers ceramiques.
35. Pauline Schmitt-Pantel, Banquet et

Cite Grecque. Quelques questions
suscitees par Ies recherches recentes,
MEFRA 97, 1985, pp. 140 - 145.

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
1991, Tombe Cult and Post-Classical Polis. American Journal of
Archaelogy, 95.3, .
Alexandrescu Petre, 1967, Histria. Necropola tumulară, Histria II (dans Ic text: llistria li.
1978, La ceramique d'epoque archa"ique et classiquc, vuc - JVCs.
Histria IV (dans le text: Histria IV. ..)
Avram Alexandru, 1989, Wo sind die Amphoren vom Typ "Solocha I" hcrgcstcllt
worden? Dacia XXXIII. 1 - 2.
Blonde Francine,
1985, Un remblai thasicn du 1vc siccle avant natre ere, BCH. C!X. !.
(dans Ic text: Jardin de / 'Ecole Francaise .. .).
1987, Ccramiquc du 4e s. av.J.-C: materiei attique ct local rccucilli a
Thasos, in Proceedings of the 3rd Symposium on Ancicnt Greck and
Related Pottery, Copenhagen, 1987.
1989,(Valma) La ccramique, BCll, CXl!l, li. (dans Ic text: Valma ... ).
1992, Sur quelques vases presents dans la Collection Hippocratiquc,
BCI I, CXVI, !.
Coja Maria et Pierre Dupont, 1979, Ateliers ceramiques, Histria V.
Gasser Anna,
1989, Die Korinthische und Attische Importkeramik vom Artemision
in Ephesos, in, Forsch11nge11 in Ephesos, Band XII/I, Schindlcr, Wicn.
(dans Ic text: Ephesos ... ).
Grace Virginia,
1960, Samian Amphoras, Hesperia XL, 1, pp. 52 - 95.
Hellstrăm Pontus,
1965, Labrauda. Swedish Excavations and Rcsearchcs. Pottcry of
Classical and later Date, Lund, vol.11/1.(dans Ic text: labrauda ... ).
·Humphreys S.C.,
1980, Family Tombs and Tomb Cult in Ancient Athens:Tradition and
Traditionalism ?, Journal of Hellenic Studics, C, pp. 96 - 127.
Kovacsovics K. Wilfried, 1990, Die Eckterrase an der Grăberstrasse des Kerameikos.
Berlin-New York.
Kurtz Donna C. and Boardman John, 1971, Greek Burial Customs.
Robinson M.David, 1950, Excavations at Olynthus, Xlll: Vases found in 1934 and 1938.
(dans le text: Olynthus ... ).
Rotroff Susan,
1987, Hellenistic Pottery and Terracotas, New Jcrsey.
Sparkes Brian, A. et Talcott Lucy, 1970, Black and Plain Pottery, Agora XII, Princeton.
Thompson A.Homer, 1934, Two Centuries of Hcllcnistic Pottery, llesperia 3. (dans le text:
Thompson ... ).
Alcock E. Susan,

25.1

~'

·~--t

~-----~TOMIS •
~ ------c

. . . . ........ ·~.,
~

.,.;.

lJfJL,....

~ .,____· g_---1
~.

.._~ --~

.'€b-LLATIS •
b ~ ' · , ~ ,______ ,...,,,,,,,

'-.iA
-~~

.~ .....:=======----------_-_-_-_

Fig. 1. Les colonies grecques dans la Dobroudja.

254

--f-

N

A
--0.35 ..•

o· • •

oI

1
I

2
I

3m
I

Fig. 2. Le complexe familial du Tumulus TIV -1990-1992.

255

••

-------~

••

~-

~

„:t~

„
--

i:: :~:>

• '6

~

O

1

2

3m

---'-----'
Fig. 3. La necropole tumulaire d 'Orgame: TIV - 1990.

256

~

LEGENDE
BfJcher

Pje"es

~ Amphores sur cocie

U ~~nssurbUcher,

I

Poutres
Tme noire

o

1

2

Fig. 4. La ceramique du tumulus TIV.

257

Fig. 5. La ceramique du tumulus TIV
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O NOUĂ NECROPOLĂ GETICĂ LA MURIGHIOL,
JUD. TULCEA
Gavrilă

Simion

Descoperirile ce fac subiectul lucrării de faţă sunt rezultatul unor cercetări
sistematice care s-au întreprins acum doisprezece ani ( 1983 ), pc raza satului
Dunavăţul de Sus, cam. Murighiol 1.
De altfel, localitatea Murighiol a intrat de mult în literatura de specialitate
prin cele două necropole geto-dac.c din sec. IV - III a.Chr. 2 . În ultimii ani, cercetările
arheologice din această localitate au obţinut noi valenţe prin săpăturile de amploare
care se efectuează la cetatea romană ce trece a fi anticul I Ialmyris3. La cele de mai
sus trebuie să adăugăm şi de existenţa a numeroase vestigii din jurul cetăţii amintite.
Pe platformele colinare din apropierea bălţilor, ca şi pc versanţii din vecinătatea
oraşului antic, sunt adevărate trezorerii arheologice, a căror documentare ne trimit în
timp până la migraţia indo-curopcană 4 . Toate acestea şi mai ales o seric de
descoperiri întâmplătoare care s-au făcut cu prilejul lucrririlor de amenajare a
drumului comunal Murighiol-Dunavăţul de Sus, ne-au dctcm1inat să cerem
autorizarea efectuării în zonă a unor săpături arheologice. Printre descoperirile
întâmplătoare făcute în perioada lucrărilor rutiere amintite este şi un mnphoriscvs
din sticlă albastră, cu buza şi pereţii din jumătatea superioară decoraţi cu cercuri din
linii drepte şi frânte, colorate alternant cu galben şi albastru, a cărei provenienţă şi
datare i-au fost atribuite ca fiind de origine attică, sec. V - IV a.Chr. 5.
Un al doilea motiv care a dctcm1inat alegerea obiectivului pentru cercetarea
noastră 1-a constituit aliniamentul de tumuli cc se profilează pc toată culmea
Murighiol, prin amplasarea unui astfel de monnânt tumular pc vârful tuturor
mameloanelor de pe coama dealului. Cercetările noastre s-au stabilit la doi turnuli
dintre cei mai apropiaţi de locul descoperirilor întâmplătoare care s-au făcut pc
traseul drumului rutier amintit.
În planul topografic, cele două movile cercetate în anul 1983 se localizau la
numai 1,200 km sud-est faţă de cetatea Ilalmyris, sau la 400 m spre sud de la
kilometrul 4 al drumului Murighiol-Dunavăţul de Jos (fig. I). În comparaţie cu
celelalte movile din jurul lor, cele alese spre cercetare aveau un aspect foarte
aplatizat, mai ales prima movilă dinspre nord, numerotată de noi M II. Distanţa
dintre cele două movile săpate era do<ir de I O m şi marcată de existenţa unei gropi
săpată în stânca dealului de constructorii movilelor. Cercetarea ci nu avea să ne dea
ca informaţie decât imaginea formei sale, ca având aspectul unui con, cu diametrul
de 8 m şi adâncimea de 1 m, ocupând aproape toată suprafaţa de teren dintre cele
PEUCE XI - 1995
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două movile. Existenţa unor astfel de gropi se înregistrează în vecinătatea tuturor
movilelor din aliniamentul amintit şi considerăm că ele sunt rezultatul acţiunilor
constructorilor acestor morminte tumulare pentru a-şi procura atât pământul necesar
înălţării lor cât şi piatra pentru amenajări de ordin ritual-funerar din interiorul

movilei.
Analizat sub aspectul structurii geologice, pământul folosit la ridicarea
acestor movile a avut în compoziţia sa mult nisip, aşa cum o are de altfel întreaga
zonă din jurul lor, încât toată depunerea cc alcătuieşte construcţia propriu-zisă a
mormântului tumular ne apare în aceeaşi uniformitate compoziţională şi de culoare
cu cea de sub baza ei. În stratigrafia acestei uniformităţi se distinge cu claritate
existenta
, unui strat de arsură cu cenusă
. si. cărbuni. Grosimea stratului de arsură si.
cenuşă măsoară către centrul movilei cca. 2 cm, ca în extremitatea ringului de pietre
sau de fragmente ceramice stratul să se subţieze şi, sub aspectul culorii, să se dilueze
până la dispariţie. El este dovada certă a unei practici ritual funerare de purificare
prin foc a terenului ales pentru construcţia mormântului, iar sub aspect stratigrafic el
reuşeşte să facă vizibilă partajarea între solul antic şi cel depus pentru înălţarea
tumulului.
În ceea ce priveşte măsurătorile obţinute după efectuarea săpăturilor
arheologice, situaţia se prezintă în felul următor:

Movila M I (fig. 2/a) a înregistrat o înălţime de 1,35 m, iar săpătura noastră,
care s-a executat până la stâncă, a avut o înălţime totală de 2 m şi un diametru de
22/24 m. Zona sacră era delimitată atât de stratul de arsură, cât si
. de existenta unui
ring, cu circumferinţa alcătuită din platforme din bolovani şi fragmente de amfore,
mai mult sau mai puţin regulate şi de mărimi diferite, cu o densitate mai mare în
zona mormintelor şi aproape simbolică în rest (fig. 2/a). Diametrul ringului măsura
18 m (la extremităţi). În comparaţie cu celelalte construcţii similare de tradiţie mai
veche, care ni se prezintă ca nişte construcţii uniforme, bine distincte în complexul
funerar, realizate din bolovani mult mai mari decât cei ce compuneau mantaua
tumulului 6, la aceste movile ringurile sunt alcătuite, după cum am arătat mai sus, din
platfom1e cu fragmente de amfore şi mai puţin din bolovani. Lăţimea acestor
platforme la M I varia între I şi 2 m în partea de sud-est, iar în cea de nord-vest
circumferinţa avea să fie marcată mai mult simbolic din bolovani şi câteva platforme
de cioburi foarte mici (fig. 2/a).
Tot în practicile ritual-funerare se înscriu şi aranjamentele de bolovani din
centrul movilei. În stratigrafia ei, cele trei amenajări, care aveau forma unor mici
platfom1e, se înscriau la diferite nivele. Prima s-a descoperit la adâncimea de numai
20 cm faţă de vârful movilei şi măsura o suprafaţă de 60/60 cm. Cea de a doua
depăşea cu puţin dimensiunile primei, aceasta fiind realizată din bolovani mai mari

.

decât cea de sus şi se situa pe verticală de la -35 la -50 cm. Pe aceeaşi verticalitate
centrală se înscria şi cel de-al treilea aranjament de bolovani. Acesta era aşezat la
baza movilei (-1,35 m), peste arsura de pe nivelul de călcare antic. Bolovanii, de
proporţii mai mari, erau dispuşi aici în forma unui pachet. Lipsa oricărei urme de os
sau de materiale arheologice ne-a determinat să credem că avem de-a face cu un
cenotaf sau un aranjament de ordin ritual.
Certitudinea privind existenţa mormântului principal ne-a dat-o rămăşiţele
unei mici construcţii ce a constituit, după părerea noastră, o cameră funerară. Aceasta
a fost zidită din plăci de mărimi diferite, nefasonate, şi fără să se folosească nici un
liant (fig. 7/b şic). Construcţia respectivă a fost amplasată în sectorul de sud-sud-est
al zonei sacre, în vecinătatea imediată a ringului, acoperind chiar o mică suprafaţă
din platforma de fragmente ceramice (fig. 7/c). Din aceasta ni s-a păstrat peretele din
partea de sud-est pe toată lungimea lui de 2,50 m. Ceilalţi doi pereţi laterali mai
aveau: unul o lungime de 2 m (cel din partea de nord), iar al doilea doar 1,75 m (cel
din partea de sud). După tot ce ni s-a păstrat, se parc că intrarea în această cameră
funerară a fost pe latura de nord-vest. Din înălţimea lor a mai rămas doar 0,50 m, iar
adâncimea lor faţă de suprafaţa de călcare a movilei măsoară -0,50 m şi până la
0,60 m. O altă platformă din bolovani de piatră în formă de potcoavă, cu o suprafaţă
de 3 m2, se pare că a constituit factorul care a dus la distrugerea şi profanarea acestui
mom1ânt. O bucată de cărămidă şi câteva fragmente ceramice cu striuri, de
provenienţă romană, descoperite în componenţa acestei platforme şi lângă ca, ne dă
informaţia asupra perioadei impactului care, aşa după cum se pare, s-a produs în sec.
V d.Chr., provocând nu numai distrugerea camerei funerare din interiorul tumulului,
ci şi fenomenul de aplatizare a movilei.
Singura descoperire referitoare la scopul înălţării tumulului o constituie
prezenţa unui mormânt de incineraţie cu urnă (fig. 7/b şi d). Acesta a fost amplasat
în partea de sud-sud-est a movilei, la distanţa de 1,25 m de la platforma ringului spre
interior. Prin simplitatea lui, în comparaţie cu cel amintit mai sus care era pregătit cu
o cameră funerară, prin izolarea lui faţă de ring, cât şi prin celelalte clemente din
interiorul tumulului (aranjamente de pietre etc.), este considerat de noi ca fiind un
mormânt secundar. Este greu de presupus momentul depunerii lui în timp faţă de
construcţia complexului funerar. Atât vasul-urnă cât şi celelalte obiecte de inventar
depuse lângă el (un bol mic şi o oglindă mică din bronz, trecută prin foc), toate erau
aşezate pe nivelul de călcare antic, peste stratul de cenuşă ce a rezultat din focul
făcut pentru purificarea suprafeţei respective (fig. 7/d).
Compoziţia nisipoasă a tumulului şi uniformitatea de culoare în toată
stratigrafia lui, nu ne-a permis să stabilim nici un fel de observaţii de acest ordin
privind existenţa mormântului înainte de construirea movilei sau depunerea lui
ulterioară şi nici o formă de relaţie cu celelalte elemente din complexul respectiv.
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Depunerea urnei pe nivelul de călcare antic, purificat anterior prin foc, ne
determină să tragem concluzia asupra existenţei unei contemporaneităţi dintre acest
mormânt si constructia tumulului cu toate celelate elemente pe care le cuprinde:
platformei~ ringului Şi camera fun~rară. Îngroparea urnei după construirea tumulului
presupune că cei ce au introdus urna şi ofranda respectivă erau cunoscători ai
ritualului privind obligativitatea aşezării întregului inventar numai pe solul purificat
(aspect pe care l-am mai întâlnit şi în alte situaţii la necropola tumulară romană de la
Noviodunum), sau pur şi simplu, urna a fost depusă înainte de înălţarea movilei.
Materalul descoperit în aceste complexe tumulare se află la Muzeul de
Arheologie al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea şi se compune din:
a) Jnventarnl mormântului de incineraţie, alcătuit din:
V a s u I - u r n ă , care este o cană cu corpul sferoidal, confecţionată dintr-o
argilă fină, nisipoasă, fragilă şi permeabilă. A fost ars la temperatură ridicată, fapt ce i-a dat
un aspect oxidant, cu o nuanţă roşie-cărămizie. Pereţii vasului sunt subţiri şi poartă urme de
vopsea maronie. Gura şi gâtul până la umerii cănii lipsesc, sparte voit pentru noua sa
destinaţie. A fost prevăzută cu o toartă plată cc mai păstrează la bază aspectul formei sale şi
o lăţime de 3,5 cm. Fundul este inelar, având un diametru de 9/9,5 cm. Înălţimea actuală
măsoară 22 cm, iar diametrul maxim - 19 cm. Inv. 37.089 (fig. 3/a).
•

• B o 1 , descoperit lângă urnă împreună cu rămăşiţele unei oglinzi din bronz.
El este realizat dintr-o argilă gălbuie, fiind acoperit în interior şi parţial în exterior cu un
strat subţire de vopsea neagră-maronie. în exterior, aceasta suprapune pc mici porţiuni o
altă suprafaţă a pereţilor, acoperită cu vopsea roşie. Nuanţe de vopsea roşie se percep sub
stratul rarefiat de vopsea neagră, precum şi în interiorul bolului, mai ales în curba de sub
buză. Ca formă, bolul are buza arcuită spre interior, fundul este inelar şi puţin evazat.
Diametrul lui măsoară 3,3 cm, iar înălţimea - 0,4 cm. Diametrul maxim al bolului este de 8
cm, deschiderea interioară - 6,6 cm, iar înălţimea lui este de 3,1 cm. Inv. 37.110
(reinventariat cu nr. 40.246) (fig. 3/c).
• O g 1 i n d ă d i n b r o n z , distrusă în cea mai mare parte, cu resturile
torsionate, dovadă a trecerii ei prin foc. Oglinda a fost realizată într-un format mic, cu
diametrul de 13 cm, fiind introdusă într-o ramă de bronz şi prevăzută cu un mâner din fier,
rotund în secţiune şi prins de placă prin două nituri (fig. 3/b). Detaliul înscrie posibilitatea
trecerii acestei oglinzi printr-un atelier de reparaţii care i-a prins mânerul de fier cu ajutorul
celor două nituri. Inv. 37.091.
În interiorul urnei, peste oasele calcinate, au mai fost descoperite următoarele
obiecte:
numărul
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• D o u ă s i I e x u r i , din care s-a putut păstra doar unul, care poartă
de inventar 37.092. Acesta are dimensiunile: 3,2/2,2 cm (fig. 4/a).

• U n v â r f d e s ă g e a t ă din fier, cu trei muchii. Lungimea totală
este de 5 cm, din care 1,4 cm are tija. Inv. 37.099 (fig. 4/b).
• U n n a s t u r e cu corpul din fier, în formă semisferică (bumb) acoperit în
exterior cu o foiţă de bronz în onduleuri, care s-a distrus (fie prin foc, fie prin îmbătrânire),
din care se mai păstrează acum doar marginea de jos. Îmbrăcămintea din partea concavă şi
urechea de prindere sunt din fier. Are un diametru de 2, 1 cm. Inv. 37.090 (fig. 4/c).
F u s a i o I ă d i n I u t în formă
înălţimea de 2 cm. lnv. 37.094 (fig. 4/d).
•

3,2 cm

şi

bitronconică,

cu diametrul maxim de

• P i e s ă d i n I u t în formă biconică, a cărei utilitate sau reprezentare
este neidentificabilă. Arc o lungime de 3,6 cm şi un diametru maxim de 2 cm. lnv. 37.095
(fig. 4/c).
• O p i n c u ţ ă d i n I u t (miniatură), care poate fi interpretată şi ca o
ori mărgică, datorită orificiului pc care îl arc la unul din capetele sale. Dimensiuni:
3,2/1,2 x 1,4 cm. Inv. 37.096 (fig. 4/f).

bărcuţă

• D o u ă g r e u t ă ţ i pentru plasă de pescuit realizate din lut (în miniatură),
din care una s-a găsit într-o formă fragmentată (partea inferioară lipseşte). Dimensiuni:
1,8/l,3 cm (inv. 37.097); diametrul: 1,6 cm (inv. 37.098) (fig. 4/g).
• V as
din
lut
3,2/2,2 cm. lnv. 37.093 (fig. 4/h).

(miniatură),

decorat cu

proeminenţe.

Dimensiuni:

• T r e i fi g u r i n e a n t r o p o m o r f e d i n
Iut
(miniaturi),
realizate într-o formă schematică, fără a se putea determina dacă reprezintă bărbaţi sau
·femei. Dimensiuni: 3,8/2,2 cm (inv. 37.100); 2,211,4 cm (inv. 37.101); 2/1,3 cm
(inv. 37.102) (fig. 5/a).
• P i e s ă p l a t ă d i n I u t în
Dimensiuni: 1,5/1,3 cm. Inv. 37.103 (fig. 5/b).

formă romboidală,

cu aspect de

mărgea.

• T r c i e x c m p I a r e m ă r g e I e d i n s t i c I ă în formă sferică şi
longitudinal şi latitudinal de striuri. Dimensiuni: 1,2/ I, l cm. Inv. 3 7.104 - 3 7.106
(fig. 5/c).

brăzdate

• M ă r g e I e d i n st i c I ă
Dimensiuni: 1/1 cm. lnv. 37.107 (fig. 5/c).

a l b a str

ă

cu decor "ochi de

pisică"

albi.

• T r e i z e c i e x e m p I a r e m ă r g e I e d i n s t i c I ă de diferite
forme şi mărimi, din care unele trecute prin foc, ceea ce a produs deformarea lor şi o slăbire
a forţei de conservare. Toate poartă numărul de inventar 37.108 (fig. 5/c).

Datarea acestui mormânt rămâne o problemă tributară situaţiei din întregul
complex funerar, întrucât nici unul din obiectele de inventar nu poate fi încadrat
într-o anumită limită cronologică. Vasul-urnă este o cană realizată la roată undeva în
centrele locale. Forma acesteia, atât cât ni s-a păstrat, nu ne poate ajuta să-i găsim o
similitudine cu alte asemenea descoperiri decât în linii mari. Aceeaşi situaţie rezultă
şi din analiza bolului descoperit ca vas de ofrandă lângă urnă. Stratul superficial de
vopsea neagră din interiorul bolului, ca şi din exteriorul său nu constituie decât o
încercare de imitare a firnisului folosit în centrele mediteraneene. Ca atare, ca şi
primul vas, şi cel de al doilea nu poate fi decât tot un produs autohton, lucrare a unui
artizan-olar local, fie din unul din centrele greceşti vest-pontice, fie din factoriile
acestora.
Deascmenca, nici unul din obiectele descoperite în interiorul urnei nu poate
fi încadrat în limitele unor date certe. Atât mărgelele de sticlă cât şi vârful de săgeată
sunt obiecte folosite pe perioade de timp destul de mari, unele mergând chiar şi în
timpurile anterioare celei elenistice, aşa cum sunt mărgelele din sticlă.
Ca atare, toartele de amfore ştampilat~ car~ s-au descoperit pe platformele
cu fragmente ceramice ce alcătuiau ringul tumular, rămân elementele care ne datează
cu certitudine absolută întregul complex tumular. Inventarierea materialului ceramic
descoperit, studierea acestuia şi, mai ales, clasarea şi asocierea tuturor fragmentelor
în vederea restaurării vaselor sacrificate ne-a facilitat formularea unei prime
concluzii referitoare la practicile ritual-funerare care s-au folosit la acest mormânt.
Aceasta susţine ideea că sacrificiul acestor amfore, al căror număr rămâne pentru noi
impresionant de mare, s-a făcut în altă parte, de unde s-a adus la mormânt numai o
parte din resturile vaselor sparte.
Aşa se face că, din marca cantitate de fragmente nu s-au putut restaura
decât două amfore, şi acelea doar parţial. Chiar dacă o seric de fragmente ascund
posibilitatea restaurării unor părţi din corpul amforelor, cu certitudine susţinem
afirmaţia că nici unul din fragmentele existente nu ne ajută să mai completăm sau să
restaurăm părţi din gâturilc, din umerii sau din fundul amforelor sacrificate. Lipsa
majorităţii unor astfel de părţi din vase este o certitudine că sacrificarea acestor
amfore s-a făcut fie la locul incinerării, fie în altă parte, unde s-a organizat
"banchetul funebru".
b) Din tot materialul ceramic fragmentar, în care s-au
fragmente de toarte de amfore ştampilate, după cum urmează:
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găsit

40 de toarte sau

Movila I
Nr.
crt.

Nr.
inv.

Descrierea pastei
amforei sau a toartei

Forma şi
dimensiuni le

Legendă

Simbol

Note şi

fig.

ştampilei

o

4
1
2
3
Dreptunghiu1 36.951 Partea superioară a
amforei cu ambele toarte. lare
Pastă roz-pal cu angobă
a) 3,5/1,4 cm Capul lui
roz-gălbuie. Diametrul
Helios
gâtului în interior: 9 cm.
b) 3,5/1,3 cm F. simhol

2 36.979 Fragment

toartă,

gât

şi

buză. Pa~ăroz, angobă
gălbuie.

3 36.996 Fragment

(J

EnI TIMA
LArOPA

'E;ri T111 ex.
<TCX.)'âpcx.

MAPLYA
· Yw'°' "ero
M cx.pmlcx.
Dreptunghiu- 'în capăt
EnIArE
stânga, la
lară
MAXOY
4/1,6 cm
exterior 'E.7ri ÂJ 1r
stea cu 8

toartă,

gât
roz-pal,

şi

angobă gălbuie.

Rotundă fragment.
Diam.:
3//2,8 cm

raze
Floare de
rodie,
frunze
neclare,
înconjurată

4 36.967 Fragment toartă. Pastă
fină, roz-pal, angobă
gălbuie.

7.
(fig.

8/a)

' YAKIN[81]0Y
(fig.

„

0

buză. Pastă

~HlXOI'

EnI
ArJE::MAXOY

8/b)

l).

(fig.
8/c)

10.

L\ - - -

(tig.

'Exi
'Ayquix01•

8/d)

cu un cerc A
Dreptunghiu- Text pc
KAPNEOY
lară

două

4,7/1,4 cm

rânduri

Rotundă,

5 36.984 Fragment

toartă şi

gât.

Pastă fină

roz-pal,

angobă parţial

gălbuie.

5

ciobită.

3/3, 1 cm

I I.

Ent AINHTOPOC
(fig.
K cx.pvio"
8/c)
'Exi All'ljropoc;
Floare de E[nl]
rodie cu
AINHTOPOL
1mag111ca
12.
A[r]PIANIO[YI
şi textul
'E[ xi} All'ljTopoc;
prost
conservate 'A [I' }pt ex.vi[01 •J
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o

6 36.964 Fragment toartă. Pastă
fină, roz-pal, cu angobă

7 36.972 Fragment toartă. Pastă
roz-pal. Angobă slabă
roz-gălbui.

8 36.997 Fragment toartă cu o
parte din gât. Pastă rozpal cu angobă gălbuie.

I6

E[OI] A[I]NHTOPO~
13.
OEMfEITNYOY
(fig
rânduri
'EJ(t' A{i}1'1jropoc;
8/f)
flfiW„yELT\'fPOI'
Floare de EnI AINHTOPOL
rodie cu
'EJ(t' Ai1'1jropoc;
14.

Dreptunghiu- Text pe
lară

3,8/1,7 cm

gălbuie.

5

4

3

2

I

Rotundă

2,2/2,3 cm

două

frunze
puţin clare
Dreptunghiu- Text pc
trei rânduri En~
lară
AINHTOPOL
3,6//1,5 cm

.1TIOLE>EOY
'ET[t'j

15.
(fig .
8/g)

Aiwjropoc;
L1f1 Jom'liou
9 36.991 Fragment de gât cu toartă Dreptunghiu- Text şters EnI lLJSMOli'.JPATJ.E.YiX
din pastă roz-pal, cu
lară
pc un rând
sau
angobă gălbuie spre roz. 4,2/0,8 cm
.1AMOKAEYL

'EJCi [ t1a1wKpaTwr;j 16.
sau

L1 CXţlOA" AEi'c; ?
cu gât şi Dreptunghiu- Text pc
roz-pal, lară
două
slab gălbuie spre 3,5/1,3 cm
rânduri

10 36.966 Fragment

toa11ă

buză. Pastă fină,

angobă

roz.

Enl I] IEPEQL
ArEMAXOY
'ET '[ t'} icptwc;

17.
(fig.
8/h)

'Ay1:pâxo1 1
11

36.970 Fragment toartă. Pastă
roz cu angobă gălbuie.

Dreptunghiu- Text pc
lară
trei
3,7/1,7 cm
rânduri

EnIKAEQ
NYMOY
YAKINE>IOY
'ETi KAEW
\'/lţlOl 1

' y CXAI vBfon
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18.
(fig.
8/i)

o

2

I

4

3

12 36.989 Fragment toartă. Pastă
roz-pal, angobă gălbuie.

13 36.968 Fragment toartă din
roz-pal cu angobă

pastă

superficială pal-gălbuie.

14 36.981 Fragment toartă. Pastă
roz-pal, angobă gălbuie.

Dreptunghiu- Text pe
lară

două

3,511,5 cm

rânduri

Dreptunghiu- Text pe
lară

două

3,6/1,5 cm

rânduri

Dreptunghiu- Text clar
pc două
3,5/1, l cm
rânduri

lară

5
EnI

6

KPATl~A

~AAI

19.

_Y
(fig.
'EJ(i Kpocdâcx.
8/j)
.J cx.)J[o Jli
EnI ]CJ?Aîl~A
nANAMOY
20.
'EJ(i Kpa:rfâa
ncx.va1wu
EnI8ELTOPOL
21.
nANAMOY
(fig.
'E1fi etoropor:;
9/a)
flm•<iţWI'

I

15 36.976 Fragment toartă, pastă
roz-pal cu angobă slabă
de culoare roz-gălbuie.

Dreptunghiu- Text pe

EnI 1~n7lf1PJAT[Olf]
nAN ____
22.

lară

două

3,5/1,1 cm

rânduri
foarte şters .E~Ti [ LW<TTp ]ci.TOI'

n cx.\'f a1w„ J
16 36.987 Fragment de

toartă

şi buză, pastă

cu gât Rotundă
roz-pal cu Diam.

angobă gălbuie.

17 36.961

Pastă fină

roz-pal cu

angobă gălbuie

Floare de
rodie cu
frunze ne- Enl ___ EQL
clare. Text
TIMALAfOPA
neclar prin
'E.7r' [icp }iwc;
aplicare
neunifor- T111 ex.a cx.yâ p ex.
mă a ştampilei
Dreptunghiu- Text pe
[Elr.IJI] IElf/)Q - - două rânlară
_____ IOY
3,711,6 cm
duri cu litcre foarte 'EJ(i '/tpw{ vor;,}
şterse

18 36.971 Fragment toartă. Pastă
roz-pal. Angobă rozgălbuie.

23.

24.

[ 'Ayp1cx.v }fo11

Dreptunghiu- Stea cu opt
lară
raze în ca- En ___
l ,5x2,5/3,3 pătul stâng
_ JMAL
cm
Text pe
două rân'EJ('_ - duri; in[T}tţLcx.a[ cx.y6pcx.}
complet

25.
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o

I

2

3

19 36.978 Fragment de gât cu buză Rotundă
3/3 cm
şi toartă. Pastă roz cu
angobă gălbuie.

4

Floare de
rodie. Text
ilizibil

5

JEJPIMA - - EPMA[IOY]?

6

26.

'Epţtafo1 1

Floare de
20 36.959 Restaurată partea superi- Ovoidală
rodie cu
oară cu gât şi umeri. Pas- 3/2,6 cm
ANTIIONOY
27.
frunze
tă roz-pal cu angobă roznANAMOL
(fig.
gălbuie. Diam. maxim:
'A t'Tr;âvou
9/b)
35 cm; diam. gât (în inteflâ l'CY.ţlO<;
rior): 9 cm. Pe toartă şi
gât, între buză şi ştampilă, um1e de vopsea roşie.
Dreptunghiu- fără
Pastă fină roz-pal cu
36.960
21
ArA80Ki"EYL 28.
(fig.
simbol
lară
angobă gălbuie.
'A Î'CX.80/\-AE1lc;
9/d)
3,9/1,6 cm
Dreptunghiu- Patru stele
22 36.969 fragment toartă. Pastă
cu şase ra- APILTOKPA[TEYL]
lară.
fină, roz-pal.
29.
zc la colFragment.
*
* (fig
3,6-3,7/J ,5
ţuri.
'Apurro/\-[ par] El'<; 9/ci
Dreapta
cm
sus - lipsă *
*
36.990 Fragment toartă cu parte Dreptunghiu- Patru stele A PIITOK[JP>Aî]EYI
din gât şi buză. Pastă roz, lară.
cu şapte
* 30.
*
(fig
angobă gălbuie cu nuanţe 3,6/1,5 cm
raze în
'ApuTToA-[ pcxr}wc; 9/e)
de roz şi vopsea roşie pe
colţuri
gât sub buză.
*
*
24 36.975 fragment toartă. Pastă
Dreptunghiu- 'în capătul ILM ___ QY?
fină, roz-pal, angobă
stâng - stea
lară.
31.
APILT
_
I~A
gălbuie.
411 ,3 cm
CU Cll1CI
(fig.
raze. Text 'L:ţt{n•B1 }Oi' ?
9/f)
pe două
'Ap1ar[ c: ]ibex.
rânduri
25 36.974 Fragment toartă. Pastă
Dreptunghiu- Text pc
roz cu angobă gălbuie.
lară.
două rân~AAIOY
4,111 cm
duri sepa32.
rate de o API _____
(fig.
linie în re- L1cx..lio11
9/g)
lief. În capătul drept 'Ap1{aufbcx.j
stea cu
c111c1 raze
23
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2

I

4

3
Rotundă

26 36.983 Fragment toartă. Pastă
roz-pal, angobă gălbuie.

(fragment)
2,9 cm

6

5

Floare de
rodie. Pri- [&At.1l[OKPAT[lEYI~ 33.
(fig
ma pa11c a
[ L1cx.1uwpâjrE1 1c;
9/h)
textului
şters

27 36.993 Fragment
roz-pal.

Rotundă

toartă. Pastă

3/2,9 cm

Rotundă

28 36.965 Fragment toartă. Pastă
roz-pal, angobă gălbuie.

2,8 cm
'

29 36.988 Fragment toartă. Pastă
roz-pal, angobă gălbuie.

Dreptunghiulară

3,6/1,6 cm

Floare de
rodie cu
frunze
neclare
Floare de
rodie cu
frnnze
neclare
Fără

simbol

34.

LlA MOKPA TEYL

(fig

L1 CX.J uwp ex.re: uc;

10/a

liAMOXPATEYI

35.

~ CX.JWXfJCXTfl'c;

n

~QP08E~Y
LlwpofJfo,,

Floare de _ AEI ___
rodie cu
BPOfYL
angobă gălbuie.
frunze ne[ Kj AEl[mJL ]I
clare. Text
/Jporfl>cx. ('!)
neclar
31 36.962 Fragment toartă. Pastă
Dreptunghiu- Stea cu opt
fină roz, angobă gălbuie. lară
raze.
Y ____ TOY
3,8/1,5 cm
Dreaptă.
Y[ CYAll'fJjTl'OI'
Text pc
două rânduri şters
32 36.977 Fragment de toartă cu gât Dreptunghiu- Fără
<l>IAAINIOY
şi buză. Pastă roz-pal cu
simbol
lară
<P1AOO1 1fol'
4,8/1,5 cm
angobă gălbuie.
33 36.985 Fragment toartă. Pastă
Dreptunghiu- Text pc
MAP:=YA
roz-pal, angobă gălbuie. lară
două
nANAMOY
6,3/1 ,3 cm
rânduri

30 36.992 Fragment

toartă

buză. Pastă

cu gât
roz-pal,

şi

34 36.994 Fragment din toartă.
Pastă roz-pal, cu angobă
gălbuie.

36.
(fig.

10/b

Rotundă

2,4-2,5/2,7
cm

M cx.p ["},,ex.
n cx.vapou
Dreptunghiu- Simbol - o L.QKPATEYL
lară
torţă
LW!\pâTEI'<;

3,4/1,5 cm

37.

')

38.

39.
(fig.

I Oil:
40.
(fig.

10/d
41.
(fig.
I Ole)
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35 36.986 Fragment
roz-pal cu

toartă. Pastă
angobă slabă.

36 36.980 Fragment

toartă.

37 36.963 Fragment

toartă.

____ ro

toartă

buză. Pastă

6
5
____ ATEYI:
42.
{ ÂplaTOKp j dTEtlc;
sau [ Ewhp }arwc;

Dreptunghiu- Text
păstrat
lară (fragparţial
ment)
Lată: 1,2 cm
Dreptunghiu- Lipsă colţ - - - - stânga sus. ____ dOY
lară
Text
3,6/J ,4 cm
- - - - Ol'
ilizibil
Dreptunghiu- Text
ilizibil
lară (frag____ yo
mcnt)
lat: 1,3 cm
lung.
păstrată:

38 36.982 Fragment

4

3

2

I

cu gât şi
roz cu angobă

fină, gălbuie.

0,4

cm
Dreptunghiu- Text pc
trei rânlară
duri, ilizi3,8/1,6 cm
bil

-

----

-

-

---

n:?f. JI,[:;

?

43.

-----

-----

llpâ11{. .. ]?
39 36.973 Fragment

toartă

buză. Pastă

cu gât
roz-pal cu

angobă slabă, gălbuie.

40 36.995 Fragment
roz,

toartă. Pastă

angobă gălbuie.

şi

Dreptunghiu- Stânga sus
stea cu şalară
3,8/l J cm
se raze.
Text ilizibil

JEm - - - l11, -

- - <

OY
'Exi[. .. }p[. .. }
To1wf. .. }ov

'f{}lA!'C

1

__

Dreptunghiu- Stea cu
~----c111c1 raze L\ _____
lată: 1,4 cm
în colţ jos
lară

A doua movilă, numerotată M II, era situată, aşa după cum am menţionat
mai sus, în partea de nord faţă de prima. Ea avea un mare grad de aplatizare, încât
fomrn ci era aproape imperceptibilă în peisajul general al locului. Săpătura s-a
realizat în acelaşi mod ca şi la cea anterioară, rezultatele fiind însă cu mult mai slabe.
Dimensiunile acestei movile au înregistrat un diametru de 16.50 m pe
direcţia est-vest şi 17,40 m pc cea de la sud la nord.
Nivelul de călcare antic. marcat şi aici destul de evident prin stratul de
cenuşă rezultat în umrn purificării solului prin foc. a uşurat interpretările şi
mrisurătorile strătigraficc. Săpătura noastră s-a efectuat pânf1 la adâncimea de 1,40 m,
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iar înălţimea movilei propriu-zise nu a depăşit 0,65 - O, 70 111 (măsurat de la baza
acesteia, marcată de stratul de cenuşă). De altfel, pc acelaşi nivel au fost descoperite
şi grupajele fragmentelor ceramice care punctau traseul ringului funerar. La aceste
sublinieri stratigrafice, observaţiile noastre mai pot remarca existenţa aceleiaşi
compoziţii geologice ale mantalei de pământ cc fomrn movila propriu-zisrt cu solul
terenului din jur sau de sub ca.
La gradul de aplatizare amintit, este firesc ca şi descoperirile arheologice să
fie cu mult mai sărace. În movilă nu s-a găsit decât un mic grupaj de fragmente
ceramice situate în jurul unei pietre, care ar putea fi atribuite drept rămăşiţele unui
mormânt. Acestea provin de la un vas lucrat cu mâna din pastrt grosieră, decorat cu
benzi alveolate şi aplicate pc pereţii lui. Grupajul amintit a constituit de fapt
singurele mărturii arheologice în toată jumătatea vcsticri a movilei. În jumătatea de
est, opt grupaje sau platforme izolate, alcătuite din fragmente ceramice provenite de
la amfore rodiene, marcau traiectoria ringului în forma unui semicerc (fig. 2/b). În
centrul movilei câţiva bolovani din piatră constituiau poate rămăşiţele altui monnânt.
Ca atare, singurele materiale care ne dau uncie informaţii asupra existenţei şi
încadrării cronologice a acestui mom1ânt tumular îl constituie fragmentele ceramice
din grupajele ringului. Din totalul fragmentelor ceramice descoperite s-a putut
reconstitui partea superioară de la trei amfore, din care două purtau ştampile pc
ambele toarte (fig. 6 şi fig. 1O/f - g). Astfel, cele opt mănuşi de amfore cu ştampile
care au fost descoperite printre fragmentele ceramice din această movilă se asociază
sau nu, după cum urmează.
Movila li
Nr.
crt.

Nr.
inv.

Descrierea pastei
amforei sau a toartei

Forma şi
dimensiunile

Simbol

Legendă

Note şi
fig.

5

6

ştampilei

o

l
1 37.082

2
3
a) 4/1,5 cm
partea superioară şi cu ambele toarte.
Pastă roz-pal. Înălţimea
gâtului: 24 cm; deschiderea gurii: 9/1 O cm (interior) şi 12 cm (exterior);
buza: 111 cm. Angobă
gălbuie şi vopsea roşie pe
gât sub buză.
Restaurată

4
Text pe
două rânduri.
Dreapta
uos simbol
neclar

.

Enl ~AMO
8EMIOL
'Ext' Llcxţw
eqlfoc;

44.
(fig.

I I/a
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5
4
Text pe
___ POMIOY
două rânAf __ I, ___
duri; în
parte, lite- [ B popiov
re ilizibile
2 37.081 Restaurată partea superi- Dreptunghiu- Text pe
EninE<I>APNEYL
două rânlară
oară, cu ambele toarte.
_ El:MO<l>OPIOY?
duri; fără
Pastă roz-pal, angobă găi- a) 3,9/1,3'EKf ewrpcx.pvevc;
simbol
buie. Gâtul: 12 cm înălţi- 1,4 cm
me; diam. gurii: 1O cm
6haţwrpopiov
(interior) şi 12 cm
(exterior).
b) 4/1,4 cm Text pe un
~ _ KPATEYI.
rând;
simbol EwKpcxreuc;
3
b) 4/1,5 cm

2

1

6

45.

J

46.
(fig.
11/b

47.
(fig.
11/c

făclie

3 37.084 Fragment din gâtul unei a) 3,5/1,1 cm Text pe
două rânamfore cu partea superioară a ambelor toarte.
duri; fără
Pastă fină, roz-pal;
simbol
angobă gălbuie. Vopsea
roşie pe gât, între buză şi
ştampile şi pe toarte.
b) 3,3/1 cm Fără
simbol

4 37.083

3nI lALIKPA TEY1:
[ITî.:A]NAMO\f'
·E;ri ·Irun x.p cxrei •c; 48.
(fig.
[ Ilcx.}vcx.µou
11/c

~IOY

49.
(fig.
11 /t

Llfon

Restaurată

partea supeDreptunghiu- Text pe
EnI KAE __ Q
cu o singură toartă. lară
trei rânduri
MAXOY
Aceleaşi dimensiuni ca
3,8/1,5 cm
(al treilea
A ______
mai sus şi aceeaşi pastă.
rând ilizibil)
'Exi KA.elTO

rioară

oy

ltt rx.x01 •

5 37.086 Fragment

toartă

buză. Pastă

cu gât
roz-pal cu

angobă roz-gălbuie.
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şi

Dreptunghiu- Text pe un
lară
rând; fără
3,7/1,5 cm
simbol

'A[. .. Jov
APII.TIQNOI.
'Apurrfwvoc;

50.
(fig.
11/f
51.
(fig.
11/g

o

1

2
cu gât şi
roz-pal, angobă gălbuie. În partea superioară a buzei - canelu-

6 37.085 Fragment

toartă

Circulară

buză. Pastă

Floare de
rodie
ştearsă în
mare parte

AfPIANIOY

toartă

din text
Floare de
rodie

____ YL

cu gât şi Circulară
buză. Pastă roz-pal cu
(fragment)
angobă gălbuie. În partea
superioară a buzei - cane-

Text

lură circulară.

parţial

(parţială).

8 37.088 Fragment toartă cu o
Dreptunghiu- Text fragparte din gât şi buză.
lară
mentar
Pastă fină, roz-pal, cu
lată: 1,5 cm;
angobă gălbuie. Deasupra lung.: se mai
toartei şi pc gât - unne de păstrează
vopsea roşie.
1,2 cm

6

[_ - - J

[ ÂÎvia}
împreună
cu o parte 'Ayp1cxvfo1,

ră circulară.

7 37.087 Fragment

5

4

3

52.

"s
- - - - _ 110
[. .. }110

*

*

*

Cu toate că cercetările de la Dunavăţul de Sus. cam. Murighiol, ni se
în aparenţă cu un rezultat sărac, importanţa lor sub aspectul infomrnţici ne
pem1ite însă a le situa printre acele izvoare arheologice cc pot susţine o seric de
răspunsuri la multiplele probleme pe care Ic 1idică istoriografia acestei perioade
istorice.
Un prim interes ştiinţific îl arc însăşi acestă prezenţă. relativ marc. de
ştampile în complexe închise, aşa cum au fost cele două movile funerare. Situaţia dă
posibilitatea elaborării unor studii ce pot aborda mai multe probleme, fie de ordin
epigrafie, cum ar fi cele legate de reconstituirea onomasticii pentru centrul de
producţie de unde provin amforele respective, fie de ordin comercial şi chiar politic,
atât pentru cei ce le-au fumizat, cât şi pentru zona gurilor Dunării. Prezenţa unui
număr atât de mare de elemente care provin dintr-un centru de producţie egeean ne
atrage atenţia asupra rolului economic pe care îl juca Rodosul la sfârşitul secolului
III şi începutul celui um1ător a.Chr., precum şi importanţa gurilor Dunării în
orientarea şi intensitatea traficului comercial al acestor puteri maritime.
Analizată sub acest ultim aspect, o astfel de prezenţă de fragmente amforicc
ne dă certitudinea că în perioada respectivă a existat un trafic comercial intens în
această zonă, ceea ce presupune şi existenţa unui important centru care să faciliteze
promovarea unui comerţ de tranzit activ. Pentru perioada de care vorbim. un

prezintă
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asemenea centru care să asigure efectuarea comerţului de tranzit nu putea fi decât un
factoriu.
Stratigrafia evidenţiată prin cercetările efectuate la cetatea romană de la
Murighiol, situată doar la 1 km de descoperirea noastră şi care trece a fi vechiul
Halmyris, ne documentează cu certitudine existenţa unei astfel de aşezări pe
promontoriul respectiv53. De altfel, în stratigrafia cetăţii s-au descoperit destul de
multe, raportat la volumul săpăturii, fragmente de amfore şi ştampile rodiene care
pot susţine că aşezarea de aici a jucat un astfel de rol înainte de venirea romanilor.
Legat de problema descoperirii noastre, existenţa resturilor de amfore
rodiene şi, mai ales, a toartelor ştampilate, are o deosebită importanţă prin faptul că
datele cc ni le-au fumizat încadrează de la bun început mormintele tumulare
cercetate în limitele unei cronologii foarte restrânse. După datările menţionate în
catalogul de mai sus, asupra cărora vom reveni cu o serie de precizări şi comentarii,
aceste monumente funerare au putut fi construite aproximativ către sfârşitul primului
sfert sau spre jumătatea celui de-al II-iea secol a.Chr. Cea mai târzie ştampilă a fost
datată de V. Lungu54 cu anul de fabricaţie I 93 a.Chr. (v. ştampila cu nr. inv. 36. 991,
de la nr. crt. 9 din catalog). Livia Buzoianu, în noul său studiu, urcă cronologia unor
producători spre jumătatea sec. II. a.Chr. 55. La limita de jos a încadrării cronologice
a ştampilei menţionate, trebuie avută în vedere şi o perioadă de timp de la data
fabricării şi până la ajungerea ei în mormânt.
Pornind cu această certitudine cronologică în analiza celorlalte elemente de
ordin ritual-funerar, descoperirea noastră ne poate da o seamă de răspunsuri la
problemele ce la poate aborda un astfel de mormânt.
Din acest punct de vedere, turnul ii cercetaţi păstrează întru-totul tradiţia
practicilor ritual-funerare pc care Ic cunoaştem din veacurile anterioare. Construcţia
ringului pentru delimitarea zonei "sacre", destinată desfăşurării practicilor funerare
legate de mom1ânt, ne este cunoscută aici la Murighiol încă din perioada bronzului
timpuriu 56 . Referindu-ne însă la perioada elenistică sau a Laten-ului geto-dac, la
autohtoni practica ritualului construcţiei ringurilor este larg răspândită în nordul
Dobrogei. Astfel de ringuri realizate din piatră şi fragmente de amfore, unele amfore
depuse chiar întregi, au fost descoperite în necropola de la Argamum (Orgame în
perioada greacă). Ele se înscriu în cronologia epocii elenistice, mai exact în sec. IV III a.Chr. 57 . Un astfel de ring realizat numai din amfore întregi s-a descoperit şi pe
teritoriul comunei Jurilovca, departe de cetate, la 2 km nord-vest de localitate58, în
mijlocul populaţiei băştinaşe sau poate lângă factorium-ul de la Vişina şi aparţine
sub aspect cronologic primei jumătăţi a sec. IV a.Chr. Asemenea morminte tumulare
cu ring de amfore ne sunt cunoscute şi pe teritoriul Olbiei59.
Tot în această perioadă se încadrează şi necropola de la Enisala, unde astfel
de ringuri ne apar într-o formă de-a dreptul monumentală60. Aceleaşi imagini ca şi în
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necropola de la Celic-Dere61, unde asemenea ringuri se perpetuează pe o perioadă de
mai multe secole (VI - IV a.Chr.). Cazurile de la Celic-Dere din sec. VI a.Chr. nu
"" it singure. Ringuri de piatră în morminte tumulare s-au găsit şi în movila de la
.bangia62, ca şi în cea de la Ciucurova (sec. VI - V a.Chr.) 63. După relatările de
.mi sus, această practică ritual-funerară o întâlnim aproape în mod curent în zona
Dobrogei de nord, începând din sec. VI a.Chr. şi până în sec. II a.Chr., când se
încadrează de fapt mormintele tumulare de la Dunavăţul de Sus. Aceeaşi formă
rituală de morminte tumulare de mici dimensiuni, cu ring de piatră şi cu cinerariile
în urnă, depusă în centrul movilei, o întâlnim şi la Niculiţel, dar care se încadrează în
sec. III d.Chr.64. Ca atare, mormintele tumulare de la Dunavăţul de Sus se înscriu nu
numai cronologic, ci şi ca spaţiu, în acelaşi areal al unor forme rituale pc care geţii Ic
practicau consecvent.
O astfel de analiză comparativă se poate face şi cu mormintele propriu-zise:
camera funerară şi mormântul cu urna. Construcţia camerei funerare care a fost
distrusă parţial prin acea intervenţie descrisă mai sus, are şi ea similitudini, atât cu
mormântul de la AgighioJ65. datat în sec. IV a.Chr., cât mai ales cu cel de la Teliţa
(sec. III a.Chr.)66. În ceea ce priveşte mormântul de incineraţie cu urnă, cu sau fără
capac, cu pietre sau câteva fragmente de vase în jurul lui şi chiar fără acestea, cu
obiecte de ofrandă lângă urnă, precum şi în interiorul ei, se înscrie ca fom1ă tipică a
ritualului practicat de lumea geto-dacă. Această formă de mormânt am întâlnit-o în
mod curent în necropola de la Enisala, încadrată în sec. IV a.Chr.67, în cca de la
Murighiol din sec. IV - III a.Chr.68, în turnului de la Teliţa (sec. III a.Chr.)69 şi la
Celic-Dere70. Aceleaşi morminte s-au descoperit şi în necropolele geto-dacice din
sudul Dobrogei de la Cernavodă, Satu-Nou şi Canlia 71 , precum şi la Zcletin în
Moldova şi în toată lumea geto-dacă72.
Ritul incineraţiei cu practica efectuării lui într-un loc anume din afara
complexului funerar tumular este un obicei pe care îl găsim cu precădere la geto-daci
şi mai puţin sau chiar deloc la grecii din colonii care foloseau mai mult ritualul
mormintelor de incineraţie pe loc - "rug-busta"73.
Despre o asemănare cu practicile ritual-funerare ale tracilor meridionali sau
cu cele ale sciţilor nord-pontici, iarăşi nu poate fi vorba. Şi unii şi alţii practicau
inhumaţia74.

Nu este exclus ca sacrificarea amforelor despre care am vorbit mai sus să se
fi făcut la locul incinerării şi, de acolo, o parte din ele să fi fost aduse odată cu
resturile cinerare, în complexul ritual-funerar al mormântului tumular.
Ofranda nu suportă nici ea un comentariu deosebit. Vasul-urnă, aşa cum am
amintit mai sus, este o imitaţie după vasele elenistice, dar este un produs local,
executat de un artizan local, indiferent de ce origine etnică a fost. Pentru această
perioadă, acest tip de vas a devenit comun, un vas "de uz curent" sau "de bucătărie",

~81

cum i se mai spune. Îl găsim destul de rar şi, spre surprinderea noastră, tot aşa şi în
necropola de la Tomis 75. Aceleaşi cuvinte se pot spune şi despre bolul depus ca
ofrandă lângă urnă. Vopseaua neagră de pe suprafaţa lui este o dovadă a imitaţiei pe
care a făcut-o artizanul local după bolurile de import cu firnis negru. Nici mărgelele
si nici unul din obiectele descoperite în interirul urnei peste cinerarii nu pot constitui
~lemente de datare. Astfel de obiecte, cum sunt mărgelele, indiferent că ele sunt
simple ori striate, policolor sau aşa-numitele "ochi de pisică", toate au o perioadă de
circulaţie şi de folosinţă foarte lungă, în toată perioada elenistică şi chiar şi mai
vechi, iar ca răspândire ele se găsesc în toată lumea oekoumenei străbătută de
corăbierii greci. Acelaşi regim de lungă folosinţă poate fi atribuit şi vârfului de
săgeată76 şi cu atât mai mult celorlalte obiecte din interiorul urnei care, după cum se
pare, au o altă semnificaţie.
Analizate mai întâi sub aspectul cronologic, o parte din obiectele descoperite
de noi, cum este acea piesă biconică din lut şi unele din mărgele au asemănări cu
cele din mormântul numerotat CzM4 de la Zimnicea, datat în sec. IV - III a.Chr. 77 .
Ca trăsături şi formă conceptuală, figurinele din mormântul M I de la Dunavăţul de
Sus au aspecte aproape identice cu o parte din cele de la Cîrlomăneşti (jumătatea sec.
I a.Chr.)78, dar şi cu cele de la Buneşti-Avereşti din judeţul Vaslui 79, unde, alături
de figurine, s-a descoperit şi un văscior în miniatură, ca şi alte piese fără
semnificaţie. Acestea au fost datate în sec. IV- III a.Chr. Astfel de vase în miniatură
împreună cu figurine şi cu alte piese care au formă biconică sau ovală, fără a se reuşi
să li se dea o semnificaţie, au mai fost descoperite şi la Poiana80, fiind datate în
perioada La Tene III. De altfel, forma şi decorul vasului-miniatură din urna
mormântului de la Dunavăţul de Sus are aceleaşi similitudini cu unicul vas decorat
cu proeminenţe care a fost descoperit într-un mormânt de inhumaţie tot de la
Poiana81 şi care a fost încadrat în cronologia etapei La Tene II - ms2. Aceeasi
semnificaţie o dăm şi descoperirii din cetatea de la Polovragi (sec. I a.Chr.) unde,
alături de cele trei figurine descoperite într-o locuinţă, se afla şi un văscior în
miniatură 83 . După cum reiese din descoperirile amintite mai sus (menţionate doar
cele ce au asemănările cele mai apropiate cu ale noastre), nici una din piesele ce
formează inventarul acestui mormânt nu poate constitui un element de datare. Astfel
de piese, interpretate în unanimitate ca fiind elemente ce au servit în procesul unor
practici cultice, au fost folosite aproape în condiţii identice în mai multe regiuni din
lumea deto-dacă, ca dealtfel şi în cele din Thracia Meridională84 pe o perioadă foarte
mare, cuprinsă între sec. IV şi I a.Chr. şi poate chiar mult mai mult.
În ceea ce priveşte semnificaţia acestor descoperiri, ele au deschis de fiecare
dată posibilitatea abordării unor dezbateri în mai multe ipoteze. Ideea că asemenea
piese ar putea fi simple jucării 85 a fost respinsă aproape în unanimitate de toţi cei
care au abordat asemenea probleme. Vasile Pârvan86 a respins ideea că astfel de
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figurine ar fi reprezentări ale unor divinităţi, argumentând foarte convingător lipsa
totală la geţi a idolilor de teracotă ca formă plastică a unor idei religioase. Nici ideea
atribuirii unora dintre ele cultului fecundităţii şi fertilităţii, cum sunt cele cu aspect
erotic de la Poiana nu a fost îmbrăţişată ca fiind o perpetuare a credinţelor mai vechi
din perioadele preistorice87. Cei mai mulţi dintre cercetătorii care au comentat
asemenea descoperiri le-au trecut pe seama unor forme de manifestare magicovrăjitoreşti88, scoţându-le chiar în afara sferei religiei. Prin forma lor de execuţie (lut
ars, execuţie rudimentară, în cea mai mare parte neglijentă, de multe ori incomplete
sub aspect anatomic şi foarte schematic), aceste figurine nu pot fi considerate nici ca
cele mai simple obiecte de artă. După forma lor, după componenţa truselor cu astfel
de obiecte, descoperite fie în locuinţe fie în morminte, toate au fost interpretate drept
componente ale unui instrumentar de lucru în practicile magico-vrăjitoreşti 89 .
Acelaşi lucru îl putem spune şi despre inventarul din urna mormântului de la
Dunavăţul de Sus, corn. Murighiol, unde, alături de micile figurine de lut, mărgele şi
vase în miniatură, pe care le putem atribui cu uşurinţă ca jucării ce aparţin sau sunt
puse pentru un copil, găsim şi vârful de săgeată, aducător de moarte, silexuri şi alte
obiecte care nu au au nimic comun cu natura unui inventar pentru joaca unui copil.
Trebuie să subliniem faptul că, din acest punct de vedere, V. Sârbu ne pune
la dispoziţie prin teza sa de doctorat o amplă analiză a tuturor descoperirilor de acest
gen de pe teritoriul stăpânit de geto-daci, precum şi o reuşită asociere cu toate
celelalte aspecte ritual-funerare mai puţin obişnuite, practicate într-un fel sau altul de
triburile care stăpâneau teritoriul de la nord de Dunăre la sfârşitul mileniului I
dinaintea erei creştine90.
Toate studiile care au abordat într-un fel sau altul problema spiritualităţii la
geto-daci91 au comentat fenomenul dispariţiei sau a lipsei necropolelor autohtonilor
în perioada de la sfârşitul sec. III a.Chr. până la venirea romanilor, enunţând pe
seama aceasta unele ipoteze. La toate comentariile scrise cu referire la acest fenomen
care s-a produs pe un spaţiu atât de mare şi la un neam întreg, cum se face că
antichitatea greco-romană nu l-a consemnat în nici un document al vremii ? Iar dacă
lucrurile stau aşa, atunci care este factorul care a jugulat o tradiţie spirituală
cunoscută până la jumătatea sec. III a.Chr. şi bine documentată prin numeroase
descoperiri ?
La toate ipotezele care atribuie fenomenul unor măsuri sau unor noi orientări
spirituale dictate de organizările Burebista-Deceneu, le putem răspunde cu o simplă
întrebare pe care ne-o punem noi la relatările pe care ni le transmite un martor ocular
despre grupurile de geţi care invadau în zilele de târg piaţa Tomisului, cu nelipsitul
lor cuţit de la brâu şi bând vinul îngheţat din ulcioare92. Cum se face că măsura luată
de marii organizatori ai statului centralizat pentru stârpirea viţei de vie pe tot
cuprinsul ţării lor a avut drept urmare frecvenţa unor astfel de scene care au îngrozit
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pe delicatul poet al Tristelor şi Ponticelor ? Pe când o problemă atât de importantă
pentru viaţa spirituală a unui popor întreg, ca cea legată de cultul morţilor, să fie atât
de general şi de puternic trecută în dispariţie ? Desigur, numai absenţa informaţiilor,
scrise sau arheologice, privind ritul şi ritualul funerar la geto-daci, stau la baza unei
astfel de diversităţi de idei şi de ipoteze. Toate aceste probleme ne permit a le trece
numai pe seama nedescoperirii încă a izvorului arheologic şi, ca atare, pe necesitatea
căutării lui.
De aceea, ne permitem să atribuim descoperirii noastre o importanţă
deosebită, nu atât prin valoarea specificităţii inventarului amintit, cât mai ales prin
posibilitatea unei încadrări într-o perioadă precisă şi limitată în timp a întregului
complex tumular cu toată documentarea lui ritual-funerară, în apartenenţa getodacică.

Prin detaliile descrise mai sus privind practicile ritual-funerare la acest
mormânt am urmărit să atragem atenţia asupra tradiţiilor lor autohtone, iar prin
izvoarele cronologice pe care Ic vom comenta în rândurile de mai jos, vom căuta să
arătăm perpetuarea lor în timp, fără nici un fel de alterare şi nici influenţe din afară.
Revenind asupra încadrării cronologice a ştampilelor din tabelul de mai sus,
dorim a face câteva sublinieri. Am amintit mai sus (nota 54) că cea mai de sus datare
la ştampilele cu numele de eponimi este la V. Lungu - anul 193 a.Chr. În ultimul său
studiu despre importul amforelor la Tomis. Livia Buzoianu93 realizează o serie de
corelări între numele de eponimi şi producători, care ne permit şi nouă să ridicăm
datarea mormântului cu câteva decenii mai sus, adică în al doilea sfert al sec. II
a.Chr. Astfel, eponimul Â)'Epaxor 1 (inv. 36. 979) este încadrat între 188 si 186 a.Chr.
Tot în această etapă, producătorul iJaµoKpaTEvc; (inv. 36. 993) sau LJaµoxpare[r:;J
(inv. 36.965) îşi începe activitatea în jurul datei de 188 a.Chr.94 şi, bineînţeles,
continuă să producă până către jumătatea sec. II a.Chr. La fel şi producătorul
Apfarw11or:;, de pe o ştampilă descoperită în M II (inv. 37.086), sau cel cu numele de
Bpoµio1 pentru care se tinde a-i încadra activitatea spre jumătatea se. II si chiar
peste această dată, sunt încadraţi de aceeaşi autoare după Virginia Grace, între 188 si
176 a.Chr. 95 . Dacă admitem reconstituirea eponimului de pe ştampila cu inv. n~.
37 .081, descoperită tot în M II, ca fiind Eel'Oq>droc;, atunci încadrarea acestei
ştampile ar fi în grupa a IV-a (174 a.Chr.) 96 . La fel, şi producătorul ,1{011, de pa a
doua ştampilă a amforei cu nr. inv. 37. 084, încadrată de aceeaşi autoare între 188 şi
176 a.Chr.
Din relatările de mai sus reiese că prima movilă - M I - se încadrează
cronologic către cel de-al doilea deceniu al sec. II a.Chr„ dacă nu chiar către sfârsitul
primului sfert al acestui secol, pc când despre cea de-a doua movilă - M II - se p~ate
afimrn că a fost construită în cel de-al doilea sfert al sec. II a.Chr. (după anul 170
a.Chr.).
1
,
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Ca atare, complexele tumulare funerare de la Dunavăţul de Sus, corn.
Murighiol, pot fi considerate pe drept ca una din primele breşe care pătrunde 'n
opacitatea sec. II a.Chr. pentru care istoriografia nu înregistrează nici o descoperire
de acest gen. În acelaşi timp, ele marchează acea linie a continuităţii spiritualităţii
ritual-funerare a geto-dacilor, făcând legătura cu mormintele tumulare încadrate în
cronologia sec. I a.Chr. - I p.Chr.97 şi ne dau speranţa că prin căutări viitorul ne
asigură noi descoperiri pentru această perioadă atât de săracă în astfel de informaţii.
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A New Getic Necropolis at Murighiol, Tulcea County
Abstract
The paper makes a presentation of the researches of two tumulary tombs in the vicinity
of the village Dunavăţul de Sus, commune Murighiol. The phenomenon offlattening which was
brought about since the ancient time has a resuit the destroy of the tombs within the tumulus. We
stil/ can find in the complex of tombs the rings which made the delimitation of the sacred zone,
rings which consisted offragments of Rhodian amphorae, a small part ofthe walls made of stone
belonging to afunerary room and a tomb of incineration with urn (found in situ).
The importance of the discoveries is appreciated by the author /rom the following points
ofview:
- The presence of 52 ears of Rhodian amphorae (dated between 220 and 193 BC)
stresses the role of hegemony of Rhodos over the other polis during the second half of the Illrd
century and the beginning of the Ilnd century BC. both as an economic and politica/ power, as
well as the monopole of the trade in the Euxine Sea;
- The discovery is important for the enhance of the knowledge of the onomastics in this
large sett/ement during its greatest development period. This importance was stressed by
Vasilica Lungu in her study, quoted in the pages of the present work;
- /t contributes to the knowledge of the ritual-funerary tradition used by the Gettic
communities within this area during a period for which we notice the lack of the archaeological
sources (between the end of the IJ/rd century and the beginning of the Jind century BC;
- The tomb with incineration in urn, as well as the who/e tumular funerary complex is
considered by the author as belonging to the Gettic autochthonous and as perpetuation of the
older traditions, we/1-known through the researches of the necropoleis at Agighiol, Murighiol,
Enisala, Teliţa, Celic-Dere etc.;
- The pieces discovered in the tomb of incineration in urn are considered as being the
case specific to some practices and forms of magic and witchcraft, with no connection with the
sphere of the religion.
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Fig. 1. Schiţă topografică a zonei arheologice din teritoriul de est al localităţii Murighiol.
Fig. 1. Topographic plan of the zone of archaeological interest situated eastewards from Murighiol.
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Fig. 3. The urn-vasse/ of the tomb of incîneration discovered in MI and the offerings found near it.
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Fig. 8. Ştamp ile descoperite în M I.
Fig. 8. Stamps discovered in MI.
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Fig. 9. Stampsfound 011 the ears of the amphorae discovered in M !.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN ZONA ANSAMBLULUI

PALEOCRESTIN DIN COMUNA NICULITEL,
'JUDETUL TULCEA
'

'

Victor Henrich Baumann
O.O. Monumentul paleocreştin din corn. Niculiţel, descoperit întâmplător, în urma
ploilor torenţiale din anul 1971 care au afectat întregul intravilan, a fost investigat
arheologic în mai multe etape. În anul 1971 a fost conturată zona presbyterium-u\ui
în care era amplasată cripta monumentală; în 1975 s-au stabilit dimensiunile
monumentului, a fost cercetată zona interioară a criptei şi a fost descoperit primul
mormânt martiric; în anii 1984 - 1985, cu ocazia amplasării substrucţiilor
construcţiei de prezervare a bazilicii, s-au făcut precizări cronologice pe baza
stratigrafiei din zona faţadei. Rezultatele acestor cercetări, care au vizat în
exclusivitate ansamblul bazilical, au fost publicate în diverse reviste de specialitate:
Pontica, 5/1972; BMI, 2/1972; Dacia, 16/1972; BOR, 5 - 6/1976; Acta MNap.,
14/1977; Peuce, X, 1991.
O. 1. Restaurarea ansamblului bazilical şi amenajarea eco-muzcală a spaţiului aferent.
au impus noi cercetări arheologice care s-au desfăşurat în anul 1994. Acestea au
urmărit finalizarea cercetării interiorului bazilical şi obţinerea unor infom1aţii
_ştiinţifice din zona aferentă monumentului. Ca atare, săpăturile arheologice din anul
1994 au cuprins două sectoare: sector I = interior bazilică; sector II = exterior SE.
Suprafaţa investigată a fost de 291 mp. din care: 105 mp, în primul sector şi 186 mp,
în cel de-al doilea.

Sector I
1.0. În sectorul I, săpăturile arheologice au fost orientate în direcţia degajării tuturor
elementelor păstrate din edificiul antic, cercetările fiind corelate rezultatelor obţinute
în campaniile anterioare. În acest sens, s-a ţinut seama de cota pavimentului bazilicii,
cotă stabilită topografic în 1975 - +50,82 = ±0,00, secţiunile fiind adâncite până la
talpa zidurilor păstrate.

1. 1. În colţul de SE al bazilicii a fost scos în întregime, pc o lungime de 11 m, zidul
exterior, un fragment din zidul de faţadă şi un pilastru păstrat pe 0,80 m lungime,
ambele "ţesute" pe primul. Aceste ziduri au fost realizate în tehnica opus incertum,
din şiruri de pietre mari, aşezate orizontal pe straturi groase de mortar de var,
amestecat cu pietricele şi cărămidă pisată. Talpa pilastrului şi a zidului exterior se
PEUCE XI - 1995

p. 303 - 338

află la -1,05 m sub cota ±0,00, fiind realizată dintr-un şir de pietre mari fixate cu

pământ în poziţie oblică sau verticală, situaţie întâlnită şi în zona absidei. În colţul

de SE, elevaţia zidului exterior atinge cota maximă la +56 m.
în punctul de inserţie al zidului de faţadă cu cel exterior şi în prelungirea
acestuia din urmă, a fost adosat un zid lucrat în aceeaşi tehnică, dar construit din
pietre mai mici, dispuse orizontal până la talpă. Zidul, păstrat pe o lungime de
cca. 2,30 m, are temelia profundă, asemănătoare zidului de faţadă, cu talpa aşezată la
-1,27 m. Zidul faţadei a fost găsit distrus spre axul intrării de o groapă de
demantelare, la baza căreia, amprenta temeliei a putut fi urmărită pe o lungime de
aprox. 1,00 m.
Zidul din prelungirea laturii exterioare a bazilicii a fost socotit, încă din
1975, zid de nartex, întrucât limita sudică a nartex-ului fusese surprinsă, demantelată
până la talpă, la o distanţă de aprox. 3,20 m. În contextul cercetărilor recente,
considerăm că, demantelarea totală a laturii avansate a nartex-ului, a fost uşurată de
faptul că nu reprezenta un zid propriu-zis, ci o crepidoma care susţinea stâlpii unui
portic deschis pc toată latura. Situaţii similare sunt întâlnite la Roma, în sec. IV şi în
prima jumătate a sec. V p.Chr., în planurile bazilicilor Sf. Petru (a. 324 p.) şi Santa
Sabina şi oarecum asemănătoare în ins. Kos, la Biserica Sf. Ştefan (Cf. M.
Sâmpetru, Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, în Bibi. Thracologica, V,
Inst. Român de Tracologie, Bucureşti, 1994, pp. 87 şi 91 ).

1.2. În colţul de SE al bazilicii au fost descoperite, încă din 1975, temelii de ziduri,
înguste de 0,50 m, orientate aprox. N-S şi E-V, alcătuite din pietre mărunte de
carieră, prinse cu pământ amestecat cu materiale ceramice provenite dintr-un strat de
cultură anterior. Aceste temelii superficiale au talpa aşezată la -0,40 m adâncime,
într-un strat de nivelare. Temelia orientată S-N a fost "tăiată" şi suprapusă de zidul
de faţadă al bazilicii, celelalte temelii fiind, deasemenea, dezafectate şi nivelate, cu
ocazia amenajării nartex-ului, până la cota ±0,00. În săpăturile din 1985, executate în
zona nartex-ului, şi în cele din 1994, au fost surprinse temelii "oarbe" mai profunde,
cu aceeaşi orientare, dar aparţinând unei faze constructive anterioare. Aceste
construcţii aveau nivelul de călcare la -0,90 m adâncime, faţă de cota ±0,00 (vezi, în
Peuce X, 1991, pp. 122 - 123 şi pi. 2b, 2c) şi au fost dezafectate şi astupate de stratul
de nivelar; în care au fost amplasate temeliile construcţiei suprapuse de edificul
bazilical. ln acest strat de nivelare au fost descoperite, în 1994, două obiecte: un
opaiţ ceramic şi o dăltiţă de fier forjat. Opaiţul îşi găseşte analogii la Athena, la
mijlocul sec. III p.Chr. (Cf. J. Perlzowig, Lamps of the Roman Period, în The
Athcnian Agora, VII, 1961, p. 14 7, nr. 1583, pi. 29) şi pe teritoriul Bulgariei: la
Novac, în sec. Jll şi la Butovo, la sfârşitul sec. III şi începutul sec. IV p.Chr. (Cf.
Gh. Kuzmanov, Antici ni lampi. Sofia, 1992, p. 23, nr. 105 şi pi. 28, nr. 171, 172 -
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tip XXI, gr. a II-a şi a IV-a). Piese similare dăltiţei au fost descoperite în nordul
Dobrogei, în ferma de la Teliţa/Valea Morilor (sub tipar) şi la sudul Dunării, în
ferma de la Montana-Mihailovgrad (Cf. Gh. Alexandrov, în Arheologiia 4/1988,
Sofia, p. 32, fig. 6), aparţinând secolelor III - IV p.
arheologice efectuate în zona faţadei edificiului bazilical au
evidenţiat şi în acelaşi timp au confirmat existenţa a două etape de locuire. A doua
etapă, care începe odată cu construirea bazilicii, cunoaşte, la rândul ci, cel puţin o
fază constructivă ulterioară, legată de construirea nartex-ului, prin adosarea unor
ziduri masive în prelungirea laturilor bazilicii, şi a atrium-ului în prelungirea
acestuia, cu ziduri uşoare, construite din pietre şi cărămizi legate cu pământ.
Cercetarea arheologică a stabilit că ridicarea bazilicii a avut loc la o dată cuprinsă
între domniile lui Valcns şi Valcntinian II, în ultimele decenii ale secolului al IV-iea
p.Chr. (vezi, Peucc X, 1, p. 123). În zona nartex-ului au fost descoperite monede de
la Valentinian II (a. 383 - 392) şi I Ionorius (a. 395 - 408) (Cf. Acta MNap. XVI, p.
254, nr. 35, 36), descoperiri care reprezintă, după părerea noastră, un terminus post
quem faţă de momentul construirii bazilicii, fiind legate de intervenţia ulterioară.
Apropierea în timp a celor două momente constructive ar putea explica, oarecum,
folosirea aceleiaşi tehnici de zidărie la construirea nartex-ului. Adăugarea nartex-ului
la planul bazilical şi implicit a atrium-ului, credem că a avut loc în prima parte a
domniei împăratului Theodosius II. Momentul încheierii acestor lucrări corespunde
astfel intervenţiei surprinse în faţa intrării în criptă, unde a fost descoperit şi cercetat
_în anul 1975, un puţ vertical, săpat în pământ, la baza căruia a fost găsită o monedă
de la Thcodosius II (a. 408 - 423 p.) (Cf. Ibidem, p. 254, nr. 39).

1.3.

Aşadar, săpăturile

1.4. Cercetările din anul 1994 au precizat că latura de sud a edificiului bazilical nu se
închidea pc linia navelor laterale, ci continua spre axul altarului, pentru a realiza
intrarea în nava centrală. Astfel, ipoteza construirii la aceeaşi dată, a nartex-ului (cu
portic deschis) şi a atrium-ului, este mai verosimilă decât aceea formulată în 1977, în
Acta MNap. şi reluată în 1991, în revista Peuce X, cu privire la deplasarea liniei de
faţadă, prin renunţarea la nartex şi construirea atrium-ului, acţiune care nu-şi găsea,
de altfel, o justificare practică.

2.0. În cursul săpăturilor arheologice s-a constatat că edificiul bazilical a
suferit, în special, de pe urma intervenţiilor modeme de la sfârşitul sec.
începutul sec. XX. Gropi de gunoaie de mari dimensiuni, cu o adâncime de
2 m, au distrus complet părţile de răsărit şi de sud-vest ale monumentului.
lor s-au descoperit pietre prăbuşite în cursul intervenţiilor.

avut de
XIX şi
aproape
La baza
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în spaţiul interior bazilical s-au păstrat: cca. 1/3 din crepidoma navei laterale
de vest şi aproape 2/3 din temelia care închidea transversal presbyterium-ul.
Resturile crepidomei de vest s-au păstrat pe o lungime de 9,50 m, capătul nordic
fiind distrus de o locuinţă medievală în sec. X (vezi, Acta MNap. p. 252), iar cel
sudic de intervenţiile modeme. Temelia se află, în prezent, sub cota ±0,00, între
-0,45 şi -0,68 m. Are 0,80 m lăţime, talpa fiind realizată dintr-un şir de pietre prinse
în pământ, la -0,72 m (-0,77 m) adâncime. Deasupra se află prima asiză de
construcţie din pietre prinse cu mortar. Amprenta nivelului de demantelare, surprinsă
stratigrafic, relevă o intervenţie din perioada interbelică. Grosimea şi structura
temeliei evidenţiază existenţa unui stilobat continuu pe care se sprijineau coloane sau
stâlpi, elemente specifice bazilicilor cu acoperiş de lemn (Cf. M. Sâmpetru, op. cit.,
p. 93).
Latura de sud a presbyterium-ului a fost surprinsă pe o lungime de 4,50 m.
Capătul de est, rezervat probabil intrării, a fost distrus de o groapă modernă. Are
talpa la -0,50 m, sub cota ±0,00, partea superioară a zidului depăşind cu 0,05 m
această cotă. Lăţimea sa este de 0,64 m şi este în întregime construit cu pământ, din
pietre aşezate orizontal, până la talpă. Această temelie are o poziţie independentă faţă
de stilobatul de vest, pe care cade perpendicular, fără a-1 intersecta. Capătul său
vestic este adosat unui pilastru, a cărui orientare este asemănătoare celei întâlnite la
zidurile din etapa anterioară bazilicii. Pilastrul are 0,64 m lăţime, talpa la -0,46 m
adâncime faţă de cota ±0,00 şi este construit cu pietre mari legate cu pământ. Urme
de mortar descoperite deasupra evidenţiază o suprastructură cu asize prinse în
mortar.
Aceste temelii au fost amplasate într-un strat de nivelare ulterior fazei de
amenajare a spaţiului destinat bazilicii. În structura temeliei zidului transversal a fost
găsit un fragment de capitel ionic, un fragment asemănător fiind descoperit în 1971
deasupra pilastrului de est, din capătul absidei (vezi, BMI 2/1972, p. 21, fig. 6).
Aceste clemente arhitectonice reclamă o fază mai veche de amenajare a spaţiului
bazilical.
Acceptând ideea unei intervenţii ulterioare momentului când a fost
construită bazilica, atunci închiderea sanctuarului trebuie să fi avut loc la aceeaşi
dată cu deschiderea criptei şi cu construirea nartex-ului şi a atrium-ului.
În zona centrală a edificiului, la 1,50 m distanţă, sud, de zidul transversal al
presbyterium-ului, săpăturile arheologice au scos la lumină resturile unei temelii
"oarbe" orientate E-V. Cu toate că straturile superioare sunt bulversate, se pare că
avem de-a face cu temelia unui zid demantelat din antichitate. S-a putut constata
amplasarea acestei temelii într-un strat de nivelare care suprapunea un sol brungălbui. Acest sol, întâlnit pretutindeni în cursul săpăturilor arheologice, acoperă
loess-ul, şi temeliile profunde ale edificiului bazilical, l-au perforat până la pământul
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viu. Stratigrafic, stratul de nivelare care acoperă solul brun-gălbui, în care se găsesc
şi resturile de temelie din faţa sanctuarului, corespunde fazei de amenajare a
bazilicii. Planimetric, această temelie se corelează pilastrului de capăt al zidului
transversal.
Aceste elemente ne sugerează o compartimentare iniţială a spaţiului interior
al navei principale, oarecum diferită de aceea pc care o surprindem în săpătură şi
care aparţine intervenţiei din secolul V p., când sanctuarul este delimitat printr-un
zid transversal.

2.1. Existenţa pilaştrilor de capăt ai absidei, ţesuţi organic pe linia de curbură a
acesteia, evidenţiază că bazilica a fost concepută cu plan trinav. Problema care se
pune este a modului de compartimentare iniţială a navelor.
Stratigrafic, talpa stilobatului păstrat la vest, suprapune stratul de nivelare
corespunzător fazei iniţiale, de amenajare a spaţiului bazilical. Săpăturile din I 975
au scos la iveală un fragment din talpa stilobatului răsăritean, fragment dispărut
astăzi datorită prăbuşirii terenului în 1985, ca urmare a infiltrării torenţilor de ploaie
1 în această zonă. Fragmentul se afla la aprox. I ,00 m distanţă de pilastrul de capăt al
absidei, ceea ce ne-ar permite să presupunem existenţa unui interval conceput ab
initio pentru a servi unor intrări din navele laterale în zona altarului. Din pământul
bulversat de intervenţiile modeme, care suprapunea talpa stilobatului, a fost culeasă
o monedă de la Theodosius II (a. 402 - 408 p.) (Cf. Acta MNap., p. 254, nr. 38).
Cu toate că suntem lipsiţi de alte argumente arheologice, această realitate ne
îndeamnă să credem că, în spaţiul vertical al edificiului, în prima sa fază, acoperişul
de lemn era sprijinit de coloane sau stâlpi de sine-stătători, situaţie similară cu aceea
a bazilicii II de la Ţar Krum, din Bulgaria, din sec. IV p.Chr. (Cf. Teofil Ivanov, în
Arheologija 3/1976, Sofia, pp. I 6 - I 7, fig. 13b ). Tot pe teritoriul Bulgariei, un alt
exemplu ni-l oferă bazilica din apropiere de Plovdiv, construită la sfărşitul secolului
IV p., cu plan trinav, realizat cu ajutorul unor coloane şi stâlpi, cu absidă
semicirculară ieşindă, dar şi cu nartex (Cf. R. Morcva, în Arheologija 4/1983, Sofia,
pp. 13 - 19, fig. 2 - Doini Voden).
La Niculiţel, construirea stilobaţilor continui pare să fi avut loc în cursul sec.
al V-lea, foarte probabil odată cu adosarea nartex-ului şi a atrium-ului în prelungirea
acestuia. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi la Ţar Krum (Sumensko) unde, bazilica II este
modificată în sec. V p., prin construirea stilobaţilor continui şi adosarea nartex-ului.
3.0. La 3, 15 m distanţă de latura sudică a edificiului se află un fragment de pilastru
"ţesut" organic pe zidul răsăritean al bazilicii. Din pilastru se mai păstrează 0,80 m,
lungimea sa iniţială fiind, în conformitate cu urma păstrată în pământ, de aprox. 1,00
m. Secţiunea executată perpendicular pe zidul de est al bazilicii, la 3,00 m nord, nu a

307

identificat existenţa unui alt pilastru. Suntem înclinaţi să credem că avem de-a face
cu pilaştri angajaţi numai în capetele sudice ale navelor laterale, spre linia de faţadă a
edificiului, din prima sa fază constructivă. Spaţial, pilaştrii susţineau arcade
transversale care compartimentau la sud spaţiul interior al navelor laterale, de o parte
şi de cealaltă a intrării în nava centrală, intrare situată pe axul absidei. În acest caz,
edificiul, acoperit cu şarpantă din lemn, avea intrarea flancată de două turnuleţe cu
plan pătrat, cu acoperişul mai înalt.

4.0. Lucrările efectuate în 1994 au degajat în întregime spaţiul interior al
sanctuarului, până la nivelul primului mormânt martiric, situat la adâncimea de
-2,55 m. Acest mormânt a fost descoperit şi cercetat parţial în anul I 975 (Cf. Acta
MNap., p. 2, II). Din ci s-a păstrat pardoseala originală, de formă dreptunghiulară, cu
latura marc de 2, I 5 m (NE-SV) şi latura mică de 1,85 m (NV-SE), construită din
cărămizi pătrate, de 0,35 m, şi dreptunghiulare, de O, I 7/0,35 m, prinse în mortar. Pe
trei laturi (la SE, SV, NV) păstrează urme de mortar, provenite din stratul de
tencuială interioară a unor ziduri, ale căror resturi de temelii se întâlnesc pe latura de
NV şi parţial pe cea de NE.
Cripta martirică a fost amplasată la o distanţă de 3,20 m NE, faţă de primul
mom1ânt martiric, dezafectarea acestuia fiind făcută concomitent cu lucrările de
construire a criptei. Afirmaţia se bazează pc descoperirea, în 1975, a unui fragment
dislocat din temelia construcţiei iniţiale şi a unor cărămizi căzute pe panta realizată
în antichitate, de constructorii criptei, între cele două monumente.
Faţă de situaţia din 1975, singurul element nou a apărut în colţul de SE al
primului mom1ânt martiric, unde straturile antice au fost perforate de groapa unui
mom1ânt de inhumaţie, cu defunctul aşezat în poziţie chircită, cu capul la SE. În
dreptul picioarelor a fost descoperit un craniu de cabalină. În lipsa unor elemente de
datare, tipul de înmormântare ne sugerează încadrarea mormântului în epoca
migraţiilor, probabil la începutul mii. II p.Chr.
5.0. Elementele furnizate de relevarea planimetrică a spaţiului bazilical confirmă

construirea acesteia pc baza piciorului bizantin (= 0,32 m). În acest sens, prezentăm,
în continuare, principalele dimensiuni:
I. ziduri laterale - gr. = 0,80 m = 2,5 p.b.
2. stilobat - gr. = 0,64 m = 2 p.b.
3. absidă- adâncime= 3,85 m = 12p.b.
- deschidere = 6, 1O m = 19 p.b.
4. navă centrală - L = 22 m = 69 p.b.
- I = 7 m = 22 p. b.
5. nave laterale - 1 = 3,20 m = 10 p.b.
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6. sanctuar - L = 13, 10 m = 41 p.b.
7. criptă - L = 3,50 m; 1 = 3,55 m = 11 p.b.
8. edificiu I-a fază - L = 26,30 m = 82 p.b.
-1= 14,70m=46p.b.
9. edificiu faza a II-a (cu nartex) - L = 29,50 m = 92 p.b.
10. edificiu faza a II-a (cu nartex şi atrium) - L = 40 m (?) = 125 p.b.(?)

Sector II

6.0. Am inclus în acest capitol săpăturile arheologice efectuate în anul 1994, la
aproximativ 1O - 15 m SE de bazilică. În acest sector se află curtea gospodăriei lui
Botea Mitu, în care fusese depozitată o parte din pământul scos din săpăturile
efectuate în anii anteriori şi resturi din demolarea unor construcţii. Terenul a fost
secţionat E-V şi N-S, în majoritatea cazurilor până la steril.
se prezintă în felul următor: un strat de pământ galben din
depunerile recente acoperă stratul vegetal, negru-cenuşiu cu infiltraţii de pământ
galben. În acest strat se întâlnesc urme de locuire: fragmente ceramice şi fragmente
de cărămizi, antrenate de lucrări agricole. Acest strat suprapune primul strat de
cultură brun-gălbui, puternic distrus de lucrări modeme de amenajare a terenului
pentru plantaţii de viţă-de-vie şi pomi fructiferi. Sub acesta se află cel de-al doilea
strat de cultură, sol galben murdar, cu resturi de construcţii şi materiale arheologice,
. presărat de numeroase gropi provenite din straturile superioare şi de gropi de
rozătoare. Acest strat de cultură acoperă loess-ul, situat la o adâncime de -1,60 m
(-1,75 m) faţă de nivelul solului actual, cu pantă de la E la V, cu diferenţă de nivel
de 1, 1O m, între +3,06 E şi + 1,95 V, cote stabilite prin releveu, faţă de cota ±0,00 a
bazilicii.

, 6. 1. Stratigrafic,

situaţia

7.0. a) S 1 - secţiunea cca mai sudică, porneşte la V, de la 15 m distanţă de bazilică şi
se uneşte la E cu şanţul de deversare a torenţilor pluviali din amonte.
În partea de E, între metrii 3 - 15 la adâncimea de -0,80 m, s-a dat peste o
masă de pietre, de dimensiuni diferite, dispusă în două grupări despărţite de un prag
transversal, alcătuit dintr-un pietriş amestecat cu pământ. .Masa de pietre prezintă
denivelări până la adâncimea de -1,30 m.
În conformitate cu situaţia stratigrafică, stratul de pietriş se află la baza unui
şanţ orientat NE-SV, iar masa de pietre, care acoperă aproximativ 12 m din lungimea
secţiunii în partea de N, suprapune loess-ul. Între m 16 - 17, la -0,80 m adâncime, a
fost surprinsă talpa unui zid orientat spre NE ( 150°), demantelat de la adâncimea de
-0,60 m. O situaţie similară a fost întâlnită la m 21 unde talpa unui zid (între -0,80 şi
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-1,00 m adâncime), a cărei groapă de demantelare nu a putut fi surprinsă în profilele
sectiunii are aceeasi orientare ca si a zidului anterior.
'
Ambele te~elii suprapu~ un strat de pământ galben, fiind acoperite de o
lentilă de pământ compactat. Materialul recoltat în această porţiune a secţiunii, sărac,
fragmentar şi neelocvent, este de factură romană.
7. J. În jumătatea vestică a secţiunii, între m 24 - 27, la adâncimea de -1,25 m s-a
profilat groapa unui bordei. Acesta are formă ovală; partea sa sudică, aflată în
peretele secţiunii, a rămas necercetată. Are diametrul lung (E-V) de 2,30 m şi o
adâncime de -1,50 m. Podina este înconjurată de o plintă, înaltă de 0,30 m la E şi
0,50 m la V. Plinta este mai lată la V şi mai subţire la E şi N. Marginile bordeiului
pornesc dintr-un sol galben, pigmentat cu fragmente mici de ceramică şi cărbune.
Din umplutura gropii au fost scoase fragmente mari de cărămizi romane cu latura de
0,30 m. Bordeiul a perforat un strat de pământ galben şi s-a adâncit în loess.
Aparţine epocii romane târzii.
Între m 28 - 30, din stratul vegetal au fost recoltate fragmente mari de
cărămizi cu latura de 0,30 m şi grosimea de 0,04 m, identice celor descoperite în
groapa bordeiului.

7.2. O situaţie aparte a fost surprinsă în capătul vestic al secţiunii, între m 35 - 37,
unde, la adâncimea de -0, 70 m, pe un nivel de locuire au apărut materiale romane
târzii (sec. IV) alături de fragmente medievale timpurii (sec. X). În capătul vestic al
secţiunii, nivelul a fost perforat de o groapă ovală, adâncă de -0,40 m şi cu diametrul
de O, 75/1,00 m. Groapa conţinea câteva fragmente mici ceramice de factură romană.
Partea sa nordică, situată în capătul sudic al secţiunii S2, a fost intersectată de o
locuinţă medievală timpurie.
8.0. b) S2 - Această secţiune transversală a intersectat capătul estic a secţiunii
S3 vest şi s-a unit cu capătul vestic al secţiunii S 1· A fost săpată până la stratul de
loess, aflat la adâncimea de -1 ,90 m, fără să evidenţieze situaţii speciale, în afara
resturilor din podina locuinţei medievale timpurii, descoperite în capătul sudic şi
despre care am amintit mai sus.
În capătul nordic al secţiunii, la -1, 75 ma fost descoperită o monedă din anii
351 - 354 p.Chr. (LRBC II, 2497).
9.0. c) S3 vest a fost executată în apropierea bazilicii, într-o zonă acoperită cu un
strat gros de pământ galben, adus aici din săpăturile noastre anterioare.
Stratul de cultură începe de la -1,00 (-1, 15 m) adâncime şi este continuu.
Conţine un număr apreciabil de fragmente ceramice, fragmente de cărămizi şi ţigle,
grupate în dreptul m 4 - 10, până la adâncimea de -1,50 m (-1,75 m).

JIO

Materialul arheologic este alcătuit în cea mai mare parte din fragmente de
oale, încadrate cronologic în sec. X (vezi, Peuce X/1991, 1, p. 361; 2, p. 318, pl. II),
alături de care apar şi fragmente răzleţe de recipiente de factură romană provincială,
ceea ce relevă, ca şi în secţiunile S I - S2, existenţa unei locuiri anterioare, suprapuse
la începutul mil. II de satul medieval. Această locuire este marcată de două monede
de bronz descoperite într-un strat de pământ galben murdar, aflat sub stratul de
cultură medieval, în dreptul m 5 şi 7, la -1, 70 m. Monedele aparţin perioadei
cuprinse între anii 330 - 341 p.Chr. (LRBC; 535; 549; 556; 563; LRBC I, 599).
9.1. Între m 5 - 7, la -0,90 m adâncime au fost descoperite marginile unui cuptor
menajer construit la suprafaţă, pe un nivel de călcare situat la -1,20 m adâncime.
Cuptorul, de formă ovală (1,05/0,90 m), are vatra albiată, înclinată spre gura situată
la N. Gura cuptorului a fost întărită cu pietre. În dreptul ci este practicată o mică
şănţuire în V, cu vârful spre sud.

to.O. d) S3 est - Secţiunea a fost adâncită până la -1,80 m pe latura de nord, până la
steril. Pe latura de sud s-au păstrat clemente de stratigrafic orizontală. S-a dat peste
pietre, grupate în dreptul m 4, 7, 11, 16, 21, 22, pe două niveluri. La m 4 şi 22 aveau
aspectul unor fragmente din talpa unor ziduri asemănătoare celor descoperite în zona
vestică a secţiunii S l • atât ca structură cât şi ca orientare. Păstrau un singur şir de
pietre, între -0,90 şi -1,00 m, într-un strat de pământ de culoare galben-cenuşie.
Celelalte pietre, grupate la m 7, 11, 16, 21, se aflau la adâncimea de -1,50 m, într-un
strat de pământ galben care suprapunea loess-ul. Puţinele materiale arheologice,
fragmente de cărămizi şi ţigle, descoperite în săpătură, sunt romane. Lipsesc cu
desăvârşire resturile locuirii medievale.
e) Situaţii similare au fost întâlnite în toate secţiunile transversale (N-S) din
zona răsăriteană a sectorului II.
Pietre grupate la adâncimea de -0,80 m (-0,90 m) sunt situate pc un strat de
pământ care acoperă o masă amorfă de pietre, sub care se află loess-ul.
Şi aici materialul arheologic este în exclusivitate roman. Din stratul vegetal
antic a fost recuperată o monedă de bronz, descoperită în S7 (nord) la -0,55 m
adâncime. Moneda este din perioada anilor 352 - 354 p.Chr. (LRBC II, 675).
a zonei din vecinătatea de E-SE a bazilicii paleocreştine
evidenţiază aceleaşi etape de locuire constatate în interiorul acesteia. Zona a fost
locuită în epoca romană târzie şi săpăturile au relevat resturile unor construcţii pc
temelii de piatră. Din păcate materialul arheologic descoperit nu ne asigură şi
încadrarea cronologică a locuirii romane.
Cele patru monede de bronz sunt din sec. IV p.Chr., din perioada cuprinsă
între anii 330 - 354 p.Chr., aşadar din etapa anterioară construirii edificiului
11.0. Cercetarea

arheologică
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paleocreştin. în lipsa altor dovezi, suntem în situaţia de a contrazice cele afirmate în
Peuce X, asupra constituirii aşezării romane târzii în jurul bazilicii.
Resturile aşezării pot fi legate, mai degrabă, de primul mormânt martiric, dar
nu suntem siguri că, după construirea bazilicii, aşezarea a continuat să mai existe.
Cercetarea arheologică a constatat distrugerea totală şi sistematică a nivelului de
locuire roman, fenomen care nu are nici o legătură cu aşezarea medievală din secolul
X. Când şi de ce s-a petrecut acest fenomen, nu ştim, dar putem afirma că aşezarea
romană nu a fost incendiată, ci a fost părăsită şi apoi demolată.
În secolul X, satul medieval a ocupat numai partea vestică a zonei cercetate
de noi, fiind întâlnit numai în secţiunile 2 - 4. În partea de NE a bazilicii, în exterior,
a fost cercetat în 1983 un mormânt de inhumaţie (vezi, Peuce X, 1, pp. 361 - 364),
iar în partea de nord-vest a bazilicii, nava laterală a fost străpunsă de un bordei
(cercetări 1975 - în Acta MNap. 14, p. 252).
Archaeological Researches ;„ the Zone of the Pa/eo-Christian Complex
at Nicu/iţei, Tulcea County
Abstract
The archaeological excavations of 1994 at Nicu/iţei had as a goal the updating
and the completing of the data available after the diggings of 1971. 1975, 1984 - 1985,
using new technical and scientific elements. The research developed in two sectors:
s e c t o r I - inside the basi/ica; s e c t o r I I - 011tside, south-east.
In the first sector, we aimed to finish the research of the basi/ica 's interior, with
the p11rpose of the elaboration of the restoration project of the pa/ea-Christian complex.
The archaeo/ogical researches developed in the sector II aimed to get scientific
information about the area where the basilica complex was situated in the ancient times.
Despite the destntction of this edifice due to the inten•ention during the end of
the X/Xth century and the beginning of the XXth, the archaeological researches within the
sector I brought to light two phases of living, clearly separa/ed.
Foundations of stones consolidated with earth belong to the first phase. Jt was
discovered in the zone of the far;ade and in the central zone of the edţfice, and it has
dţ[ferent stntcture and orientation than the basilica 's walls, which over/apped the
foundations.
The archaeological researches brought to light two phases of bui/ding previo11s to
the moment of the building of the basilica. The first phase had deep foundations, dated to
the end of the lllrd cent. and the beginning of the /Vth cent. AD. The second phase had
superficial foundations implanted in a leveling bed of the first half of the /Vth cent. AD. The
second pliase of building s11its to thefirst martyr tomb discovered in front and on the axis of
the entrance info the monumental crypt.
The second phase begins in the same time with the building of the monumental
crypt and of the basilica that had a three-naved plan, i.e., during the fast decades of the
!Vth cent. AD. At its turn, this phase had at least one subsequent phase, related to the
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endorsement of a n a r t ex with a porch opened along the line of the fafade, and of an
a t r i u m in its prolongation, limited by thin walls built of stones and bricks linked with
earth.
The closure of the sanctuary with a transversal c r e p i d o m a . as well as the
delimitation of the naves with continuous stylobates, situation which we stil/ find in presen/,
was made due to the ample space of the basilica when the n a r t e x and the a t r i 11 m
were endorsed in the zone of the fafade. The moment when these works were finished
corresponds to an inten ention intercepted in front of the entrance in the crypt buried under
the pavement of the p r e s b y t e r i u m where a well d11g in the earth was discovered
and researched in 1975. The digging of this well brought about the destroy of the
acroterium above the entrance into the crypt. The stones were found at the bottom of the
well, together with a coin dated 408 - 423 AD of Theodosius II.
The elements provided by the planimetric rise of the bas;/;ca 's space confinn the
building a b i n i t i o of the complex at Nicu/iţe/ according to the Byzantine foot
(= 0.32 m).
In its presen ed fonn, this complex belongs to the provincial series of the "Greek"
basilicas, with a n a r Ie x opened to the central nave, separatedfrom the side naves by
continuous s t y 1 o b a t e s and with a p r e s b y t e r i u m s11rro1111ded as a rectangleshaped sanctuary which hid under its pavement both the remains of the first martyr tomb
and the big martyr crypt with the mortal remains of six martyrs.
In sector II the archaeological researches in the east-so11th-eastern vicinity of the
basilica stress that this area was inhabited al the beginning of the late Roman epoch. The
excavations brought to light the remains of some buildings on foundations made of earth
linked with earth, having the same orientation with those destroyed by the location of the
basi/ica. The coins discovered here belong to the period included between 330 - 354 AD,
period which is previous to the building of the basilica. the remains of the settlement being
in a possible relation with the presen ce of the first martyr tomb.
According to the archaeo/ogical research, we established the entire and
systematic destroy of the levei of Roman living. The middle age settlement of Xth cent.
overlapped the ancient beds only in the western side of the researched zone, in which we
discovered the remains of a buried dwel/ing. The middle age settlement has nothing to do
with the destroy of the Roman settlement which was abandoned and demolished in a
previous moment. We con stress that the basi/ica was in ruin during the Xth cent„ since in
the north-western corner of the central nave the pit of a middle age earth-dug hut was
situated.
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PI. IB . Profilele secţiunii "g" din faţa sanctuarului şi profilul estic al secţiunii "e" executată pe direcţia stilobatului
dispărut.

PI. IB. Profiles of the section "g" in front of the sanctuary and the eastern profite of the section "e" on the
direction of the /ost stylobate.
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PI. II. Profilul de sud al secţiunii S 1 din sectorul II . • PI. II. The southern profile of the section S 1 within the sector I1.
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PI. III. Profilul de nord al secţiunii s 3-vest şi cel de est al secţiunii s2 din sectorul II.
PI. III. The northem profite of the section STwest and the eastem profite of the section S2 within the sector II.
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PI. V. Profilele estice ale secţiunilor S5 şi S6 din sectorul II. •PI. V. The eastern profiles of the sections S5 and S6 - sector 11.
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PI. VI. 1 - Capă tul estic a l absidei, cu pilastru "ţesut"; 2 - Fragment din talpa stil obatul ui
de est (foto 1975, 1984); e leme nte dispărute în prezent datorită prăbuşirii terenului .

PI. VI. I - Th e eastern side of the apsis. with "woven "pi/aster; ] - Frag111ent of the basis of
the ea.stern stylobate (photo 1975. 1984); nowaday /ost d11e to thefa/l of the gro1111d.
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PI. Vll. Zidul de faţ a d ă al baz ili cii în zona nartex- ului , cu ca p ă tul de SV demantelat de o g ro a p ă m o d e rn ă .
PI. VII. Th e fa cade wa/I of th e basilica in the nartex zone, with th e south-western side dismant/ed by an actual digg ing

1

2

3
PI. Vlll . Fundaţia zidurilor în co lţul de SE al bazilicii; în foto 3 se observă patru faze
constructive: două anterioare bazilicii ş i una ult e rioară , prin adosarea nartex-ului.
PI. VIII. The foundation of the walls in th e so uth-eastern corner of the basi/ica; photo 3
presents the faur phases of the building: two µrevious to the basilica and one
s11bsequent, when the nartex was endorsed.
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1

3
PI. IX . Vedere asupra co l ţu l ui de SE a l bazi li c ii cu pil astru "ţesut" pe zidul latera l (caseta
"a11 ).
PI. IX View of th e so11th-eastern corn er of the basilica with "woven " p i/aster on the
lateral wall (sq11are "a") .
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1

PI. X. Resturile stilobatu lui de vest din faza a IT-a a edificiului bazilical (secţiunea "b") .
Pl. X. R emains of th e western stylobate of the l!nd p hase of the basilica building (sec tion "b") .

2

3
PI. XI. Stilobatul de vest ş i temeli a zidu\uj de
la vest (secţiunea "c").

demarcaţie

a presbyteriwn-ului cu pilastru

PI. XI. Western sty lobate and the foundation of the demarcation wall of the presbyterium
with a pi/aster at west (section "c") .
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PI. X!I. 1, 3 - Secţ iun ea "g" cu frag ment de temeli e d e m o l a tă de co nstru cto ri i bazili c ii ; 2 - Poa rt a ni ve lului de
demantelare mod e rn ă a stil obatului de vest.
PI. XII. I, 3 - Section "g" ll'ilh a.fragment of/01111dation demo lished by the builders o(the basilica; ] - The ga fe of th e
aciuai le1·el of dis111a111le u( the 11·c.1tern st; lobate.

w

l'V
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2

3

PI. XIII. 1 - Zon a sanctuarnlui cu cele d o u ă m onninte martiri ce; 2 - Grup de pietre colmatate în secţiun ea "e";
3 - resturile primului morm ânt martiri c; în profilul sudic al casete i, groapa unui m ormânt de inhum aţ i e în
poziţie chircită.

PI. XIII. I - Zone of the sanctuary with the two marty r fombs; 2 - Group of stones silted in th e section "e";
3 - Remains of th e f i.rst marly r tomb; in the southern profite of th e square - th e pil of an inhumation tomb in a
crouchcd position.

2
3

PI. XIV. Vedere asupra secţiunii S l din sectornl II.
PI. XIV View of th e section S 1 - sector li.
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PI. XVI. I - Secţ iunea S4; 2 - Secţ iun ea S2; 3 - Nivel roman deranjat de o l ocuinţă medievală timpurie , în capă tul
sudic al secţ iunii S2.
PI. XVI. l - Section S4; 2 - Section S,; 3 - ROMAN epoch le1·el damaged by an ear/y middlc agc dwelling, in the
so11thern e11d o(the scction S:;.
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3

PI. XVII. Locuinţă medi eva l ă din sec. X cu cuptor menajer, în secţ iun ea S3-vest (sector 11).
Pl. XVII. Middle age dwelling ofXth century, with a domestic oven. within the section Srwest (1·ector II).

2

3

PI. XVIII . Vedere asupra secţiunii S3-est cu urme a le locuirii rom ane; 3 - pi etre di sp use
pe două niveluri în dreptul m . 2 1 - 22 .
PI. XVIII. View of the section S Teast with fra ces of th e Roman inhabifa fi on; 3 - ston es
placed on two levels near m. 21 - 22.

.B I

2

3
PI. XIX . Sec ţiuni le Sg ( l ) ş i S5 (2), S6 şi S7 (3) cu resturile unor co n stru c ţii de e p ocă
rom a n ă.

PI. X IX Sections Ss (1) and S5 (l), S 6 and S 7 (3) with the remains of severa/ buildings of
Roman epoch.
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1

2

PI. XX. Obiecte descoperite în zona nartex-ului, clin faza a II-a anterioară construirii
bazilicii.
PI. XX Objects found in the zone of the nartex, of the Jind phase previous to the building
of the basilica.
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PI. XXI. Fragmente de capiteluri ionice descoperite în structura temeliilor sanctuarului:
în 1971 (I, 2) şi în 1994 (3, 4).
PI. XXI. Fragments of ionic capitals found in the strocture of the sanctuary 's foundation :
in 1971 (1 , 2) and 1994 (3, 4) .

PI. XXJI. Ceramică de factură romană descoperită în săpăturile din 1994.
PI. XXII. Roman type pottery found in the excavations in 1994.
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PI. XXII 1. Ceramică romană descoperită în 1994 - restituţii grafice.
Pl. XXJJl . Roman pottery found in 1994 - graphic restitution.
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PI. XXIII. Ceramică medievală din sec. X, provenită din sectorul II.
PI. XXIII. Middle age pottery ofXth century, found in the sector II.
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PI. XXIV. Fragmente de oale şi obiecte ceramice din sec. X descoperite în sectorul II - restituţii grafice.
PI. XXIV. Fragments ofpots and ceramics objects ofXth century found in the sector II - graphic restitutions.

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE DE SALVARE PE TERITORIUL

COMUNEI SARICHIOI (JUD. TULCEA)
Vasilica Lungu
Gheorghe

Mănucu Adameşteanu

În vara anului 1988 au fost cercetate două movile cc unnau să fie afectate de
lucrările de amenajare a terenului 1. Movila 1 se afla la cca. 50 m vest de comuna
Sarichioi şi la cca. 100 m spre sud de şoseaua cc leagă localităţile Sarichioi şi Zcbi1 2.
Movila 2 era situată la sud de localitatea Sarichioi, în imediata vecinătate a drumului
judeţean Sarichioi-Enisala3. Colectivul şantierului a făcut şi două sondaje în zone
afectate de fenomene naturalc 4 sau în care intervenţiile moderne au deranjat şi
distrus vestigii arhcologicc5 (fig. I).

Movila 1
Movila I avea dimensiunile de 40 x 50 n (E-V şi N-S) şi o înălţime de cca.
1,5 m. În cuprinsul acestei movile au fost dezvelite 38 de mom1inte cc fac pai1e din
două niveluri de înmormântare. Prima etapă este reprezentată de 1O morminte din
epoca bronzului, moment de când datează şi ridicarea movilei 6 (PI. II).
Celei de-a două etape îi aparţin 28 de mom1intc de inhumaţie, concentrate pc
latura sudică a movilei (sferturile A şi C); pc latura nordică (sferturile D - B) se
înregistrează un singur mormânt (M 38 ) şi unul în profilul dintre A şi B (Mn). Toate
mom1intele reprezintă înhumări în poziţie dorsală, orientate vest-est, cu uncie mici
deviaţii, datorate anotimpului când s-au practicat înmormântările; într-un singur caz la M 30 - întâlnim o deviere mai accentuată de la axa vest-est. Gropile, de fom1ă
dreptunghiulară, oscilează între 0,20 - O, 70 m faţă de nivelul actual de călcare şi dau
impresia unui singur orizont de înmom1ântări. În sprijinul acestei ipoteze vine şi
constatarea că în cuprinsul necropolei nu s-a observat nici o suprapunere de
morminte. Înmom1ântările sunt concentrate în partea centralii a sfc11urilor A şi C şi
manifestă o tendinţă de dispunere în câteva şiruri paralele (PI. I).
Pe vârste şi sex se poate consemna um1ătoarea repartiţie: 8 copii (M 10 , M 11 ,
M15, M12, M25• M 26 , M 27 , M 28 ), 2 adolescenţi (M 9 , M 36 ), 16 adulţi dintre care 6
bărbaţi (M 1, M 7, M 13 , M 21 , M 23 , M 33 ) şi 8 femei (M 4 , M 8, M 12 , M 23 • M 30 , M 32 •
M 37 , M 38 ) şi 1 bătrân (M 14 ). Simpla prezentare a acestor cifre este deosebit de
elocventă şi dovedeşte că necropola a fost folosită o perioadă mai îndelungată de
către o populaţie stabilă în rândul căreia, în mod surprinzător, mortalitatea infantilă
nu era prea ridicată.
PEUCE XI - 1995

p. 339 - 362

Pe baza elementelor de ritual putem afirma că necropola era folosită de către
comunitate
creştină. După cum am precizat deja, cu excepţia M 30 , scheletele sunt
0
îngropate cu privirea spre răsărit. O parte dintre ele sunt protejate pe latura nordică
cu o scândură dispusă paralel cu groapa mormântului; la M 23 întâlnim o bucată
scurtă de scândură ce proteja craniul. Scândura apare la 4 morminte de copii, 4
morminte de femei şi 4 morminte de bărbaţi ce sunt repartizate pe tot cuprinsul
necropolei. Deci, nici din răspândirea lor, nici din repartiţia pe vârste şi sex, nu se
observă vreo anume preferinţă sau individualizare în practicarea acestui obicei, care
se impune ca o formă specifică de ritual a acestei comunităţi.
Majoritatea scheletelor au mâinile întinse pc lângă corp; cealaltă variantă
este reprezentată de 4 morminte (M 8-femeic. M 9-adolesccnt, M 11 -copil, M1s-copil)
unde mâna dreaptă este aşezată pc lângă corp iar mâna stângă se sprijină pe bazin.
Tot aici trebuie menţionat că la I O morminte - M 4 , Ms, M1. M 15• M26• M17, M28•
M 32 , M 33 - craniul este întors cu privirea spre mâna dreaptă.
În cadrul necropolei se întâlneşte şi o situaţie cu totul surprinzătoare ce apare
ca o dovadă a unor reminescenţe de ritual păgân: la 5 morminte, s-a obsevat
îndepărtarea unei părţi din corp: la M 1 - un adult cu mânile depuse pc lângă corp - se
constată îndepărtarea craniului şi a antebraţului stâng (PI. li/I şi VI); la M 2 - un
adolescent cu mâinile pc lângă corp - a fost găsită doar partea superioară a
scheletului, până la bazin. Îngroparea sa la o adâncime mai mică (-0,48 m) nu ne
permite să fin siguri că ne aflăm în faţă unei mutilări, sau a faptului că scheletul a
fost deranjat de arături (PI. Il/2). La M 5 a fost tăiată doar palma stângă. În schimb la
M 25 , de copil, se observă clar că mâna dreaptă a fost intenţionat îndepărtată. Ultimul
exemplar întâlnit este şi mai sugestiv: la M 31 , un adolescent, au fost tăiate craniul şi
toată partea stângă. Obiceiul mutilării scheletelor este un fenomen deosebit de
frapant şi se întâlneşte pc o arie destul de întinsă în perioada feudalismului timpuriu.
În Dobrogea s-au cercetat destul de puţine mom1inte de înhumaţic pentru ca
acest obicei să poată fi um1ărit: singurele analogii se pot face cu descoperirile din
necropola tumulară de la Chilia 7 . Morminte cu labele picioarelor tăiate întâlnim şi în
cimitirul din secolul al X-lea de la Ciumbrud8. Semnalări mai numeroase, urmare
poate şi a faptului că au fost dezvelite mai multe necropole, provin din Banat. La
Ilidia - Dealul Obliţa s-au descoperit 8 mom1inte din secolul al XIII-iea: la M 2
craniul şi două vertebre au fost tăiate şi puse pe picpt9. La Gomea-Păzărişte, din 7
morminte, unul arc palma mâinii stângi tăiată şi aşezată pe toracelO. Din 11
morn1inte feudal-timpurii de la Gomea-Pojejena, două prezintă intervenţii: la M 4
braţul drept şi câteva coaste iar la Ms numai braţul drept 11. Numărul mai mare de
morminte dezvelite la Gomea-Căuniţa de Sus (42 din sec.XI - XII) a făcut să crească
proporţional numărul descoperirilor aflate în discuţie, 6 dintre ele au fost deranjate
încă din vechime, având oasele tăiate şi dizlocate12, deplasate de lângă trunchi şi

3-lO

aşezate în poziţie neanatomică pe trunchi sau alături în groapă 13 . Dincolo de Dunăre,
în Iugoslavia, superstiţiile legate de vampiri şi credinţele generate de ele au persistat
până la începutul secolului :xxt4. Pentru perioada în discuţie, date sugestive
fumizează o necropolă de 116 morminte de la Vajuga-Pesak (secolele XII - XIV):
cinci cranii au fost dizlocate, trei intervenţii s-au făcut asupra toracelui, două la braţe
şi una la picioare. Mai mult chiar, la M 3i. după ce craniul a fost deplasat a fost apoi
fixat cu ajutorul unui piron înfipt în orbită 15. Pentru Iugoslavia mai putem consemna
şi practicile din necropola de la Tmjane 16. Extinzând aria investigaţiilor, constatăm
că aceste obiceiuri se întâlnesc şi în Bulgaria (secolele IX - X) 17 sau pe teritoriul
fostei Uniuni Sovietice (secolele X - XII)18_ Mai puţin frecventă, această practică
este întâlnită şi în Silezia (sec. IX - XI) 19.
Revenind la necropola de la Sarichioi trebuie precizat că toate cele 28 de
morminte sunt lipsite de orice obiect de inventar (în M 22' lângă piciorul drept, s-a
găsit un vârf de săgeată tipic pentru secolele IV - III î.Chr. şi care a fost antrenat în
momentul săpării gropii mormântului).
În aceste condiţii, pentru stabilirea perioadei de funcţionare a necropolei, se
poate lua în consideraţie ritualul folosit. Mormintele cu mutilări intenţionate se
întâlnesc pe o perioadă mai îndelungată (secolele IX - XVI) şi ele nu ne pot folosi
decât ca un reper foarte larg. Pentru eventualele precizări trebuie să luăm în
considerare şi celelalte aspecte întâlnite. Folosirea exclusivă a inhumaţiei ne-ar potea
sugera ca termen post quem secolul al X-lea. Acum, spre mijlocul acestui secol
dispare practica incineraţiei şi se trece la folosirea în exclusivitate a inhumaţiei.
Dispunerea braţelor pe lângă corp, ca o caracteristică a necropolei, ne îndreaptă spre
acelaşi interval care nu poate să depăşească secolul al X-lea20. Pentru secolul al
Xi-lea se cunosc numeroase necropole în care majoritatea mormintelor au braţele
încrucişate pe piept sau bazin şi inventarul funerar este deosebit de variat. Încadrarea
într-o perioadă mai timpurie - secolul IX sau chiar VIII - ne-ar pune într-o situaţie
unică2 1 , ştiut fiind că necropolele sunt birituale iar inventarul mormintelor de
inhumaţie este format din obiecte de ofrandă sau piese de podoabă şi
îmbrăcăminte22.

O posibilă confirmare a unei datări în secolul al X-lea ne-ar putea oferi
necropola de la Mihai Bravu. Într-o movilă din epoca bronzului s-au descoperit şi 5
morminte de inhumaţie, orientate vest-est, tot fără inventar. Încadrarea lor în secolul
al X-lea s-a făcut pe baza unor fragmente ceramice dintr-un vas spart ritual pe o
vatră2 3.

În final putem spune că la Sarichioi există o necropolă ce aparţine unei
comunităţi creştine în sânul căreia persistau încă unele ritualuri cu caracter păgân.
Numărul mare de morminte pentru această perioadă, concentrarea şi
dispunerea lor pe rânduri într-o anumită zonă a movilei, lipsa suprapunerilor, precum
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şi repartiţia lor pe vârste şi sexe (copii, adolescenţi, femei, bărbaţi, bătrâni)
reprezintă tot atâtea argumente care pledează pentru o comunitate românească

stabilă24, care a folosit continuu acest cimitir pe o perioadă mai îndelungată 25 .
Descrierea mormintelor
M 1 - h = 0,35 m; orientat V-E; bărbat, cu mâinile pe lângă corp, sprijinite pe
picioare. L = 1,51 m; conservare foarte bună. Au fost tăiate intenţionat
cutia craniană şi antebraţul stâng; după mutilare palma a fost aşezată pe
picior (PI. II, IV).
M 2 - h = 0,38 m; orientat V-E; adolescent, cu braţele pe lângă corp, păstrat doar
până la bazin. L = 0,48 m; conservare slabă (PI. II).
M 3 - chircit - acoperit cu ocru - epoca bronzului (PI. II).
M 4 - h = 0,65 m; orientat V-E; femeie, cu craniul întors spre dreapta şi braţele pe
lângă corp. L = 1,63 m; conservare foarte bună. La 0,40 m spre N este
protejată cu o scândură pusă pe cant (PI. III şi VI).
Mp}h = 0,65 m; orientat V-E; femeie, cu craniul întors spre dreapta şi braţele pe
lângă corp. L = 1,45 m; conservare bună, pe latura de nord protejată cu o
scândură. Palma mâinii stângi este tăiată şi îndepărtată (PI III).
M 6 - h = 0,52 m; orientat V-E; adult, cu craniul întors spre dreapta şi mânile pe
lângă corp. L = 1,43 m; conservare bună; pe latura de nord protejat cu
scândură (PI. III şi VI).
M 7 - h = 0,57 m; orientat V-E; bărbat, cu craniul întors spre dreapta şi braţele pe
lângă corp cu palmele sprijinite pe picioare. L = 1,4 7 m; conservare bună;
pe latura de nord protejat cu scândură (PI. III şi VI).
M 8 - h = 0,64 m; orientat V-E; femeie, cu mâna stângă pe abdomen şi dreapta, pe
lângă corp. L = 1,50; conservare foarte bună; pe latura de nord protejat cu
scândură (PI. IV şi VI).
M 9 - h = 0,48 m; orientat V-E; adolescent, cu mâna stângă pe bazin şi dreapta
sprijinită pe picior. L = 1,29 m; conservare bună (PI. IV şi VI).
M 10 - h = 0,69 m; orientat V-E, cu deviaţie de 30° spre sud; copil, cu mâinile pe
lângă corp. L = 0,80 m; conservare slabă (PI. IV şi VI).
M11 - h = 0,54 m; orientat V-E, cu deviaţie de 30° spre nord; copil, cu mâna
stângă pe abdomen şi mâna dreaptă pe lângă· corp. L = 0,97 m; conservare
slabă (PI. IV).
M12 - h = 0,58 m; orientat V-E, deviat spre sud cu 45°; femeie, cu mâinile pe
lângă corp. L = 1,55 m; conservare bună (PI. VII).
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M 13 - h = 0,62 m; orientat V-E; bărbat, cu mânile pe lângă corp, sprijinite cu
palmele pe picioare. L = 1,69 m; conservare bună cu gura deschisă; pe
latura de nord protejat cu scândură (PI. IV).
M 14 - h = 0,64 m; orientat V-E; bătrân, cu mâinile pc lângă corp. L = 1,76 m; pc
latura de nord protejat cu scândură (PI. V, VII).
M 15 - h = 47 m; orientat V-E; copil, cu mâna stângă pe bazin şi mâna dreaptă pe
lângă corp. L = 0,95 m; conservare bună.
M 16 - chircit - epoca bronzului (PI. V).
M 17 - chircit - epoca bronzului.
M 18 - chircit - epoca bronzului.
MI 9-20 - chirciţi - epoca bronzului.
M 21 - h = 0,67 m; orientat V-E; bărbat, cu mâinile pc lângă corp sprijinite cu
palmele pe picioare. L = 1,86 m; conservare bună.
M 22 - h = 0,48 m; orientat V-E; copil, cu mâinile pe lângă corp. L = 1,22 m;
conservare bună; pe latura de nord protejat cu scândură. Deasupra
piciorului drept, un vârf de săgeată cu vârful în jos, din secolele IV - III
a.Chr., antrenat în momentul săpării gropii.
M 23 - h = 0,64 m; orientat V-E, deviat 30° spre sud; femeie, însărcinată, cu
mâinile pe lângă corp. L = 1,55 m; conservare bună; craniul protejat cu o
scândură dispusă oblic (PI. V, VII).
M14 - chircit - epoca bronzului.
M 25 - h = 0,20 m; orientat V-E; copil cu craniul spart de plug; mâna stângă pc
lângă corp, mâna dreaptă lipsă - tăiată sau antrenată de plug (?). L = O, 78
m; pe latura de nord protejat cu o scândură.
M 26 - h = 0,52; orientat V-E; copil, cu mâinile pe lângă corp şi craniul întors spre
dreapta. L = 1,O1 m; conservare bună; pe latura de nord protcj at cu
scândură (PI. VII).
M 27 - h = 0,38 m; orientat V-E; copil, cu mâinile pe lângă corp. L = 0,71 m;
conservare bună (PI. VII).
M 28 - h = 0,35; orientat V-E; copil, cu mâinile pe lângă corp şi capul întors spre
dreapta. L = I, 10 m; conservare bună; pe latura de nord protejat cu
scândură (PI. VII).
M 29 - h = 0,67 m; orientat V-E; bărbat, cu mâinile pe lângă corp. L = 1,73 m;
conservare bună.
M 30 - h = 0,63 m; deviat spre nord cu 60°; femeie cu mâinile pe lângă corp. L =
1,42 m; conservare bună (PI. VII).
M 31 - h = 0,60 m; deviat spre nord cu 30°; adolescent, cu craniul şi partea stângă
a trupului îndepărtate întenţionat. L = 1,22 m.
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M

32

33

M 34
M 35
M 36
M 37
M 38

h = 0,58 m, deviat spre nord cu 30°; femeie, cu mâinile pe lângă corp şi
capul întors spre dreapta.
- h = 0,63, orientat V-E; bărbat, cu mâinile pe lângă corp şi capul întors spre
dreapta. L = I ,62 m; conservare bună.
- chircit - epoca bronzului.
- chircit - epoca bronzului.
- chircit - epoca bronzului.
- h = 0,77 m; orientat V-E; femeie cu mâinile pe lângă corp. L = 1,52 m;
conservare bună.
- h = 0,32 m; orientat V-E; femeie cu mâinile pe lângă corp. L = I ,58 m;
conservare bună.
-

Movila 2
Movila 2 avea dimensiunile de 36 x 60 m pc coordonatele E-V şi N-S. Mult
mai aplatizată decât movila I din cauza nivelărilor repetate determinate de
schimbarea culturilor din zonă26, movila 2 atingea o înălţime de maxim 0,75 m. Din
acelaşi motiv, stratul de pământ negru din manta mai păstra o grosime de 0,30 0,45 m, alcătuind în mare parte arabilul actual, suprapus direct peste pământul
galben lutos.
Lucrările s-au desfăşurat doar în jumătatea vestică a movilei (pe o suprafaţă
de I 8 x 30 m), unde au fost observate chiar la suprafaţa terenului fragmente de oase
umane. Adâncimea maximă a săpăturii s-a obţinut pe centrul secţiunii, la -1, 75 m. În
stratul de pământ degajat au fost cercetate şase morminte de inhumaţie, atribuibile
celor două niveluri de înmormântări surprinse mai clar în prima movilă. Dintre
acestea, două aparţin epocii bronzului, marcând momentul iniţial al utilizării zonei.
Acestea coboară în pământul galben până la adâncimea de -1, 70 m. Celelalte
morminte, degajate în mare parte de arătură, aparţin celui de-al doilea nivel de
înmom1ântări. Numărul lor a fost probabil mult mai mare, dovadă fiind prezenţa
frecventă a fragmentelor osteologice risipite în stratul arabil. Deşi rezultatele sunt
mult mai sărace în raport cu primul caz, s-a putut totuşi consemna funcţionarea
concomitentă a celor două complexe funerare în ambele etape cronologice.

SONDAJ I - în punctul "La

grădină"

Erodarea continuă şi accelerată a ţărmului vestic al lacului Razelm a dus la
distrugerea puternică a vestigiilor arheologice semnalate deja aici de mai multă
vreme. O primă examinare şi selectare a lor, din punct de vedere cronologic şi

spaţial,

s-a operat în urma sondajelor efectuate de Irina şi Ernest Oberlănder
Târnoveanu în anii 1976 şi 197827.
În anul 1988, reluând seria perieghezelor, între marginea sudică a satului şi
insula Grădişte, au fost culese mai multe materiale care vin în completarea
inventarelor publicate anterior de către autorii menţionaţi mai sus.
I) În punctul La Bursuci a fost identificată, în timpul săpăturilor din anul
1978, o aşezare încadrată în ultima fază a culturii Boian în tranziţie spre cultura
Gumelniţa, suprapusă de o necropolă din epoca bronzului 28 . Aici a fost găsit în
ruptura malului un vas fragmentar alături de câteva oase umane din componenţa
membrelor inferioare. Acestea constituie, probabil, resturile unui mormânt din seria
atribuită unei culturi de la sfârşitul neoliticului şi Începutul epocii bronzului29.
1) MDD - Tulcea, inv. 43.640, La Bursuci, passim. (PI. VIII/I)
Vas lucrat cu mâna dintr-o pastă densă, cu mică şi pietricele în compoziţie,
care prin ardere a căpătat nuanţe diferite, de la bej-gălbui la cenuşiu închis. Fornrn,
uşor tronconică, cu un gât scurt continuat cu un umăr profilat şi un corp care se
strânge spre bază, reprezintă, deocamdată, un unicat în colecţia muzeului tulcean.
Vasul este decorat pe corp cu serii de câte două pliuri întrerupte de câte doi butoni
conici. Suprafaţă exterioară prezintă uşoare urme de lustruire. Pe fund a rămas
imprimat, probabil de la un suport, semnul ~.
Dimensiuni: diam. gură= O, 125; diam. fund= 0,06.
II) În punctul La Grădină au fost identificate, numai prin descoperiri
întâmplătoare, urme materiale repartizate pe mai multe epoci istorice30. Printre
acestea au fost semnalate fragmente de căni cu toarte supraînălţate şi vase
bitronconice care atestă cultura Babadag, faza III. Acestui moment atribuim şi noi
fragmentul de ceaşcă găsit pe ţărmul lacului Razelm.
2) MDD - Tulcea, fără numar de inventar, La Grădină, 1988, passim.
(Pl. VIII/2).
Fragment de ceaşcă lucrată cu mâna dintr-o pastă cenuşie, cu particule de
calcare şi mică. Corpul este uşor bombat, marcat cu o incizie la punctul de joncţiune
cu gâtul cu profil concav, prelungit cu o buză teşită şi evazată. Pe suprafaţa
exterioară se mai pot observa urme de lustruire.
III) Între punctul La Grădină şi limita sudică a satului, foarte aproape de
zona sondajului efectuat de autorii menţionaţi mai sus, au fost culese de pe ţărmul
lacului două toarte de amfore greceşti cu ştampilă:
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Thasos
3) MDD - Tulcea, inv. 43.641, Sarichioi, 1988, passim. (Pl. lX/9)
eacnm/v
neclar
[ .............. ]
Etniconul apare scris pe latura mică a ştampilei. Restul inscripţiei ca ş1
simbolul au fost sterse ca urmare a rulajului repetat al torţii în apele lacului.
4) MOD~ Tulcea, inv. 43.642, Sarichioi, 1988, passim. (PI. IX/10)
[B6puo<;]
'acr[ tuv6µou]
cap de
'Ana[A.ou]
divinitate?
gr. IV, în jur de 280. Histria, V. Canarache, cat. 358. Încă un exemplar al

astynomului 'A naA.o<; a fost identificat în colecţia şcolii din Sarichioi şi publicat de
V. Lungu, Dacia, XXXV, 1991, cat. 25 (cu producătorul (B6puo<;).
IV) La circa 70 m de limita sudică actuală a comunei Sarichioi, ne-a atras
atenţia, în ruptura malului, un strat gros de cenuşă, însoţit de bulgări de chirpic,
fragmente ceramice şi oase de animale. În acest punct am efectuat un sondaj de
control prin trasarea a trei casete cu dimensiuni de 4 x 4 m, cu martori de racord de
2m.
Caseta I (C J)
Stratigrafia înregistrată aici corespunde în parte celei întreprinse de Irina şi
Ernest Oberlănder, în sondajul efectuat la circa 500 m sud. Micile diferenţe
observate se explică prin depunerile acumulate de pe partea vestică a colinei în
răstimpul scurs între aceste două momente. Ca urmare, stratul vegetal completat an
de an cu noi depuneri atinge acum o grosime ce cca. 0,40 - 0,50 m. De la această
cotă, coboară până la 0,80 m, un pământ negru măzăros, afânat, în care apar
fragmente ceramice şi oase de animale şi păsări. Printre acestea semnalăm fragmente
de la vase lucrate cu mâna şi decorate cu brâu alveolat întrerupt din loc în loc de
impresiuni digitale şi un fragment din gâtul unei amfore de Rhodos, cu urme de
vopsea roşie sub buză, iar mai jos trasată litera grecească r (PI. IX/11 ).
În continuarea lui am înregistrat un strat de pământ castaniu-gălbui,
amestecat cu material arheologic, care se deschide treptat spre galben până la
adâncimea de -1,20 m. La baza acestui strat au fost dezvelite resturile unei podele de
locuinţe, pe o suprafaţă de aprox. 2,25 x 3 m, de pământ galben bine bătătorit. Pe
această podea, spre latura sud-estică a fost amenajată o vatră, pe o platformă înălţată
cu cca. 2 - 3 cm deasupra podelei. Ea se identifică printr-un pământ ars până la roşu,
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foarte tare, cu diam. de aprox. 0,90 x O, 70 m. În partea estică a vetrei se afla un strat
de cenuşă, gros de până la O, 1O - O, 15 m, având în compoziţia sa cărbuni. Pe întreaga
suprafaţă rezervată locuinţei apar frecvent bucăţi de chirpic. Materialul ceramic
descoperit în inventarul locuinţei este foarte fragmentar şi, în acelaşi timp, foarte
sărac. De la nivelul podelei au fost adunate mai multe fragmente atipice de la amfore
de Thasos şi Sinope, unele dintre ele cu urme de ardere secundară, fragmente de vase
autohtone lucrate cu mâna dintr-o pastă grosolană, cu sau fără decor dintr-un brâu
alveolar, fragmente osteologice. Sărăcia materialului, ca şi reperarea celui existent în
fragmente foarte mărunte, ne îndeamnă să presupunem că ele aparţin mai mult
stratului de umplutură care a acoperit locuinţa decât inventarului acesteia. În aceste
condiţii putem presupune părăsirea locuinţei şi golirea ei înainte de a fi distrusă prin
foc (PI. VIIl/3, IX/6, 7, 8).

Caseta 2 (C J)
Situaţia stratigrafică

se compune din alternanţa aceloraşi straturi de pământ
, reperate în C 1. Materialul arheologic rămâne în continuare sărac, dominat de pansele
de amfore thasiene şi sinopeene. Pe latura estică, spre lac, a fost curăţată o groapă cu
dimensiuni de: diametru = 1, 70 m, înălţime = 0,60 m (Gr. 1). Mare parte din ca a
fost distrusă în urma prăbuşirii malului. Umplutura gropii, formată dintr-un pământ
castaniu-închis, afânat, a fost lipsită complet de material arheologic.
O altă groapă (Gr. 2) cu dimensiunile de: diametrul = 1,50 m, înălţimea =
0,90 m, a fost cercetată pe latura nordică a casetei. Pereţii ei pornesc de la baza
. stratului de pământ negru, (depistat în C 1, cu material elenistic semnalat prin
prezenţa fragmentului rhodian). Şi în acest caz, ne surprinde lipsa totală a
materialului arheologic din umplutura gropii.
Caseta 3 (C 3)
Remarcăm în continuare respectarea accleeaşi stratigrafii şi, totodată,
prezenţa sporadică a materialului arheologic. Aici a fost cercetată parţial o groapă,
Gr. 3, distrusă în mare parte prin prăbuşirea malului. Ea aparţine unui nivel
înregistrat în stratul de pământ castaniu-gălbui în care s-a şi conturat, cu
dimensiunile aproximative de: diam. gurii = 1,40 m, diam. bazt?i = 1,50 m, înălţimea
= 0,55 m. Umplutura este formată dintr-un pământ castaniu atănat, amestecat cu
oase de animale şi păsări, fragmente ceramice de la vase ceramice locale lucrate cu
mâna dintr-o pastă grosolană (PI. VIII/4, 5).
Spre latura de vest a casetei, la cca. 1,60 - 1, 70 m de marginile gropii 3, s-a
conturat o zonă compactă de pietre în forma literei L, cu dimensiunile de : lungimea
= 1,60 m, lăţimea= 0,50 - 0,60 m. Suprafaţa acoperită cu unul sau două rânduri de
pietre s-a conturat la baza stratului de pământ castaniu. Aceasta căpăcuieşte parţial o

groapă (Gr. 4) cu dimensiunile de: diametrul = 2, IO m, înălţimea= I ,00 m, săpată în
pământul galben. Printre pietre, ca şi în umplutura gropii formată din pământ negru
omogen, apar fragmente osteologice de la animale mari şi fragmente ceramice
atipice. Spre centrul gropii şi în apropierea platformei de pietre au fost găsiţi cărbuni
şi cenuşă. Din primele observaţii deducem că platforma de piatră şi groapa alcătuiesc
împreună un complex unitar, al cărui rol, probabil ritual,

îl putem doar presupune.
Pe latura ei de vest aceasta este intersectată de o altă groapă (Gr. 5) care
coboară de la baza pământului negru şi are următoarele dimensiuni: diam. bazei =
2,00 m, diam. gurii = I ,55 m, înălţimea = I ,45 m. Umplutura ei este formată din
pământ negru cenuşos şi conţine chirpic ars, oase de animale, fragmente ceramice
atipice de la vase indigene modelate cu mâna sau panse de amfore thasiene.
5) MOD-Tulcea, inv. 43644, 1988, groapă 3.
Fragment din partea superioară a unei căni realizată dintr-o pastă maroniuroşcată, grosolană, cu pietricele de diferite dimensiuni în compoziţie, modelată cu
mâna. Corpul este globular, gâtul înalt şi uşor evazat, terminat cu o buză teşită din
care porneşte toarta în formă de panglică, uşor supraînălţată, prinsă cu celălalt capăt
de corp. Suprafaţa exterioară este lustruită (PI. VJIV5).
6) MOD-Tulcea, inv. 43643, 1988, groapă 3.
Castron fragmentar, obţinut dintr-o argilă grosolană, având ca degresanţi
pietricele şi cioburi pisate. Corpul este tronconic. Buza, curbată spre interior, este
teşită oblic. Fundul este plat. Sub buză se mai păstrează urmele unor butoni (3 ?)
(PI. VIII/4 ). Dimensiuni: diam. gurii =O, I 65, diam. fund= 0,08, înălţimea= 0,09.
CONCLUZII
Cercetările anterioare au arătat că între marginea actuală a satului şi punctul
La Bursuci a existat o aşezare getică deschisă, risipită pe o suprafaţă de cca. 2,5 km,
cu gospodării izolate sau grupate în mici aglomerări, excluzând posibilitatea
deplasării în timp a aşezării sau existenţa mai multor aşezări din perioade diferite31.
Singurul nivel intersectat în sondajul anterior a fost interpretat de către autorii lui ca
aparţinând unei locuiri de scurtă durată, databilă la mijlocul secolului IV a.Chr. Însă
numărul destul de semnificativ al descoperirilor întâmplătoare, multe dintre ele aflate
în colecţia Şcolii generale din Sarichioi, asigură un interval mult mai larg, delimitat
între secolele IV - II a.Chr.
Ultimele noastre date, obţinute din studierea toartelor de amfore ştampilate
recuperate din zonă, ne-au condus la recunoaşterea a două etape cronologice
distincte:
- primul moment, care corespunde desigur cu începutul locuirii în acest
spaţiu, a fost stabilit între 340/330 şi 270/260, cu ajutorul exemplarelor timbrate din
centrele: Thasos, Heracleea Pontică, Sinope, Chersones şi Akanthos32.
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- al doilea moment, datat în ultimii ani ai sec. III - prima jumătate a sec. II
a.Chr. este bine marcat prin exemplarele rhodiene din grupele cronologice III şi IV
(205 - 175 şi, respectiv, 175 - 146).
Completarea acestor informaţii cu noile date stratigrafice din sondajul
nostru, indică existenţa a cel puţin două niveluri de locuire:
- primului nivel, şi cel mai recent (sfârşitul sec. III - prima jumătate a sec. II
a.Chr.) îi atribuim gropile l, 2, 5;
- nivelul doi, surprins şi de primii investigatori ai zonei, se identifică în
continuare prin existenţa aceluiaşi tip de locuinţă cu vatră, şi se completează cu
depistarea unui nou tip de complex (groapa 4 cu platforma de piatră), căruia i-am
atribuit o funcţionare rituală.
Dispunerea lor stratigrafică în raport cu celelalte complexe mai recente ne
determină să le atribuim primul moment cronologic, stabilit prin intem1ediul
toartelor ştampilate între anii 340/330 şi 270/260 a.Chr.
Note
1. Colectivul de arheologi a fost format
din Gavrilă Simion, Vasilica Lungu şi
Gheorghe Mănucu-Adameşteanu.
2. Movila I a fost cercetată de Gheorghe
Mănucu-Adameşteanu.

3. Movila II a fost cercetată parţial de
Vasilica Lungu.
4. La sud de comuna Sarichioi, în punctul
"La Grădină" (numărul 3 pc plan), se
află o întinsă aşezare getică, într-o
zonă puternic afectată de eroziune.
Mare parte din suprafaţa pe care Irina
Oberlănder-Târnoveanu
ş1
Ernest
Oberlănder-Târnoveanu
au efectuat
sondajele din anii 1976 şi 1978, se află
prăbuşită în apele lacului Razelm.
Foarte des, în ruptura malului, apar
materiale arheologice. Pentru salvarea
unora dintre acestea, Vasilica Lungu a
efectuat un mic sondaj foarte aproape
de marginea satului şi la cca. 500 m de
zona cercetată de specialiştii menţio
naţi mai sus.
5. La nord de comuna Sarichioi (numărul
4 pe hartă), cu ocazia unor lucrări de

nivelare a terenului, au fost scoase la
iveală numeroase fragmente osteologice. Efectuarea unei secţiuni de
control de către
Gh.
Mănucu
Adameşteanu a surprins mai multe
morminte dintr-o necropolă creştină,
datată pe baza inventarului funerar inele şi pandative de argint, cercei din
argint aurit - la sfârşitul evului mediu
(sec. XVII - XVIII).
6. Descoperirile din epoca bronzului din
cele două movile vor fi studiate şi prezentate de Gavrilă Simion într-o lucrare separată.
7. Săpături inedite efectuate în anii 1984
- 1985 de către Gheorghe Mănueu
Adameşteanu şi Ioan Vasiliu.
8. Dankanitis A. şi Ferenczi I., Materiale
VI, 1959, pp. 605 - 607.
9. Uzuml.,Banatical, 1971,p.161.
10. idem, Banatica II, 1973, p. 408; idem,
Tibiscus III, Istorie-arheologie, 1974,
pp. 160 - 161.
11. ibidem.
12. Sublinierea ne aparţine.
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13. idem, Banatica VI, 1981, p. 182.
14. G. Marjanovic-Vujovic, Vajuga-Pesak,

La necropole medievale II. Cahies des
Pontes de Fer, Belgrade, III, 1986, p.
184.
15. ibidem.
16. idem, Tmjane, Beograd, 1984, passim.
17. Dimităr II. Dimitrov, Izvestia Vama
VI (XXI), 1970, pp. 27 - 28; idem,
Izvestia Vama VII (XXII), 1971, p. 75;
idem, Izvestia Vama VIII (XXIII),
1970, pp. 59 - 60; Dimka StojanovaSerefimova, Die neuentdeckte mittelalterliche Nekropole beim Dorf
Tuchoviste, Kreis Blabeo1•grad, în
Rapports du me Congres Intemational
d'Archeologie Slave, Bratislava, 7 - 14
septcmbre, 1975, voi. I, Bratislava,
1979, p. 791; idem, Etudes balkaniques 4, 1989, pp. 94 - 95.
18. Pletneva, Ot kocevii k gorodam
Sa/tavo 'maiaţkaia kultura, Moscova,
1967, pp. 80, 97 - 98; Drevnaia kultura
Moldavii, Chişinău, 1974, pp. 141 143.
19. H. Cehak-Holubowiczowa, Decouvertes liees au culte paien en Silesie
a11 co11rs du ha11t Moyen Âge, în I-er
Congres Intemational d 'Archeologie
Slave, 1970, pp. 408 - 409.
20. În secolele XII - XII, când majoritatea
mormintelor se caracterizează prin absenţa inventarului funerar, dispunerea
braţelor pe lângă corp este foarte rar
întâlnită.

21. Pentru o privire de ansamblu asupra
necropolelor din Dobrogea, vezi Silvia
Baraschi, SCIVA 28, 3, 1977, pp. 403
- 417.
22. La Capidava s-au cercetat cca. 350 de
morminte din secolele IX - XI (de
remarcat faptul că toate sunt de
inhumaţie), dintre care cca. 15 - 20
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aveau inventar - informaţii oferite cu
multă
amabilitate de către Radu
Florescu şi Valerică Georgescu. Pentru
alte descoperiri dobrogene, vezi Silvia
Baraschi, op. cit., pp. 407 - 408.
23. Cercetări inedite efectuate de Ioan
Vasiliu.
24. Lipsa inventarului funerar şi a ofrandelor de păsări sau animale constituie
argumente care pledează împotriva
atribuirii mormintelor unei populaţii
bulgare. Pentru descoperiri contemporane de pe teritoriul Bulgariei, cu
inventar reprezentativ şi cu ofrande
depuse ritual, vezi Jivka N. Vajamova,

Slaviani i probîlgari pa dannina
nekropolite of VI - XI v. na teritoriala
na Bălgaria, Sofia, 1976. La cele
menţionate mai sus putem adăuga şi
observaţia că mormintelor de inhumaţie din Bulgaria sunt orientate cu
precădere pe direcţia nord-sud.
25. O aşezare din perioada feudalismului
timpuriu, descoperită la cca. l km sud
de movila I, ar putea reprezenta aşe
zarea contemporană cu necropola.
26. De la săteni am primit informaţia că,
prin anii '50, zona a fost plantată cu
viţă de vie. Acesta este probabil momentul care explică în mare măsură,
distrugerea în bună parte a tumulului.
27. Irina şi Ernest Oberlander-Tâmoveanu,
Aspecte ale civilizaţiei geto-dace din
Dobrogea în lumina cercetărilor din
aşezarea de la Sarichioi (sec. IV - II
a. Ch.). Peuce VIII, 1980, pp. 77 - 142.
28. ibidem, p. 77.
29. idem, Aşezarea neolitică şi necropola
de la Sarichioi Oud. Tulcea). MCA,
Oradea, 1979, p. 64.
30. ibidem, 1980, p. 78.
31. ibidem, p. 81.

32. Atribuim acestui cadru trei exemplare:
două publicate de Irina şi Ernest
Oberlănder-Tâmoveanu, Peuce VIII,
1980, p. 104, cat. 67 - 68 şi pi. 35/4, 5.
Unul dintre ele (cat. 68) poartă
monograma =AK, care semnifică,

probabil, prescurtarea numelui acestui
centru. Al treilea exemplar a fost
publicat de V. Lungu, Dacia XXXV,
1991, cat. 21 ş1 atribuit greşit
Amphipolisului.

RESUME
Les fouilles archeologiques de sauvegarde pratiq11ees en 1988 dans la zone de la
commune de Sarichioi (depl de Tulcea) onl fourni de nouvelles donnees concernant des
âges revolus dans le perimetre respectif
On a commence par explorer deux tumuli d11 voisinage de la localite actuelle de
Sarichioi, notes 1 el 11. Le t11m11lus I a livre 38 tombes a de11x horizons funeraires: le
premier ilustre par JO sepultures de l'âge d11 bronze el representant !'etape initiale de
l 'edification du tumulus; le second horizon comporte 28 tombes l 'inhumation concentrees
dans l 'aile meridionale du t11m11lus. Toutes Ies depo11illes reposent sur le dos en direction
ouest-est avec q11elques legeres deviations - dans un seul cas (M3o) cette deviation de I 'axe
ouest-est s 'avere plus accusee. Les fosses rectangulaires sont profondes de 0,20 a O. 77 m.
I
par raport au sol actuel et semblent appartenir a un horizon fimeraire unique. A l 'appui
d'une lelle hypothese vient le fait que le tum11l11s ne presente s11perposition de sepultures.
Selon leurs âge et sexe, Ies depouilles peuvent etre distribuees comme suit: 8 enfants. 2
adolescents, 15 adultes dont 6 hommes, I 11ieillard el 8 femmes. Ce tableau a lui seul
lemoigne de ce qui cette necropole a dii servir pendant 11ne periode relativement longue a
11ne population parmi laquelle - fait surprenant - la mortalite infantile n 'etail pas grande.
Portant de certains elements de rituel on peut avancer I' idee qu 'ii s 'agissait d 'une
population chretienne. To11tes Ies depouilles, si / '011 excepte celle de la tombe M 30·
regardenl vers ['est. Q11elques-unes etaient protegees au nord par une planche para/lele a
la paroi de la fosse - c 'est le cas de 4 tombes d 'enfants, 4 de .femmes el 4 d 'hommes,
distrib11es dans toutes la necropole. Dans la plupart des cas Ies bras sont disposes le long
des corps, toulefois, ies depouilles de quatre lombes (Ms -femme; M9 - adolescent; M1 I·
M 15 - enfants) se sont presentees le bras droit le long d11 corps et le ga11che ramene sur le
bassin. li faut relever au sein de cette necropole le cas parliculier, rappelant des
reminiscences d'un rilue[ paien, presente par cinq lombes Oli cerlaines parlies analomiq11es
des depouilles respeclives onl ete enlevees a bon escient apres l 'enterrement. En ejfet, on a
constate: l'absence d11 crâne el de l'avant-bras gauche (M1): une depo11ille d'adolescent ne
gardait plus que la partie superieure du corps au bassin (Mj; dans autre cas on n 'a11ait
enleve que la main gauche (la paume, Mj), alors que dans le cas d'une lambe d'en.fanl
(M25J on peut constater que sa main droite a ete enlevee sciemment: enfin. une derniere
depouille, celle d'un adolescent (M13) montrait arraches le crâne et tout son câte gauche.
Cette pratique de la mutilation des squelettes est particulierement frappante et on la
retrouve dans un espace relativement large durant le Haut-Moyen Age. Nolons des cas
analogues trouves en Dobroudja. a Chilia Veche; en Transylvanie, a Ciumbrud; au Banal,
aI/dia et Gornea. Au-dela du Danube, en Yougoslavie, a Vajuga-Pesak, a Trnjane ou dans
ies contrees voisines de Bulgarie et en Russie Kievienne. Des cas de telles mutilations
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intentionnees sont attestes sur le parcours d 'une periode asses longue (du Jxe au xne
siecles) et on Ies a mis en rapport avec certaines superstitions et pratiques liees a la
croyances aux vampires. L' absence de tout mobilier funeraire, ainsi que le rituel
(inhumation) de cette necropole nous la font dater du x.e siecle. En eflet, le caractere
birituel des necropoles des VII~ - Ix.e siecles, d'une part, le riche mobilier funeraire des
sepultures du XIe siecle, d 'autre part, nous Journissent Ies limites post quem et ante quem
de la necropole qui nous importe. Par ailleurs, nous estimons qu 'ii s 'agissait d'une
necropole a /'usage de quelque communaute chretienne. Cette presomption repose sur deux
arguments; ii en decoule aussi que cette communaute etait roumaine, en eflet:
I. Les necropoles d'inhumation de Bulgarie sont orientees de preference suivant
un axe nord-sud.
II. Ces necropoles a inhumation de Bulgarie renfennaient aussi des oflrandes
funeraires - des oeufs ou des os de voiai/le et de petites betes.
Pour ce qui est du tumulus II, ii est regrettable que des travaux modernes
d'excavation / 'aient detntit presque en entier. Ce n 'est que dans la moitie occidentale que
Ies fouilles de sauvegarde arriverent a recuperer 6 tombes a inhumation, dont 2 remontant
a /'âge du Bronze et 4 d'une periode largement ulterieure, pouvant etre attribuees, vu Ies
similitudes de rite et rituel avec le twnulus I, a/'epoque du Haut-Moyen Age.
Une deuxieme etape de recherches pratiquees a Sarichioi a comporte des
investigations en sur/ace du sol, englobant / 'e:,pace compris entre la limite meridionale de
la localite et l 'île de Grădişte. Ces investigations ont permis la recuperation de vestiges
dates de plusieurs epoques historiques (cf pi. VIII/I, IX/9, JO), qui completent le premier
repertoire archeologique de celte zone, dii a Irina et Ernest Oberlănder-Târnoveanu. A
/ 'occasion de ces recherches on a constate dans le proche voisinage de la localite actuelle,
dans l 'eboulement d 'un talus. la presence d '11ne couche epaisse de cendres accompagnees
de fragments ceramiques et de restes osteologiques. En vue de recuperer / 'information
respective, on a procede a un sondage de contrâle, en y tracant trois cassettes de 4 x 4 m.
La stratigraphie attestee sur place repond en bonne partie a celle relevee par Ies
specialistes precites lors de leur sondage au lieu-dit "La Grădină". Y ont ete explorees
partiellement une habitation avec Joyer et cinq fossea, dont la distribution stratigraphique
temoigne de deux horizons d 'habitat. La pauvrete des vestiges ceramiques, tant sous le
rapport quantitatif que sous celui typologique, interdit leur datation exacte. En revanche,
/ 'etude des manches d 'amphores timbrees recuperees dans cette zone et inventoirees dans la
collection de / 'ecole du voi voisinage a permis la precision chronologique que des deux
horizons respectifs comme suit:
- Le premier, qui est aussi le plus recent, a ete date des dernieres annees du IIF
siecle - premiere moitie du I~; on lui a attribue Ies fosses I. 2, 5.
- L 'auire horizon, le seul surpris par Ies premiers explorateurs du site, se place
entre Ies annees 3401330 et 2701260 a. Chr. Nous lui avons attribue l 'habitation dotee d'un
foyer, ainsi que l 'ensemble rituel comportant une fosse en partie couverte d 'une plate-fonne
pierree.
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Fig. 1. Sarichioi . Amplasarea săpăturilor din anul 1988 : I - movila 1; 2 - movila 2; 3 aşezare getică; 4 - necropolă medieval ă.
Fig. 1. Sarichioi. 1988 - le plan des fouilles : 1 - le tumulus 1; 2 - le t11m11l11s 2; 3 l 'etablissernent getique; 4. la necropole medieva lle.
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Pl. VID. 1 a, b - vas descoperit întâmplător "La bursuci" - epoca bronzului; 2 - fragment
ceramic, descoperire întâmplătoare - Babadag III, punctul "La grădină"; 3 - fragment
vas din sondaj Latene, aşezare 'sec. IV - II - malul lacului Razelm· 4 a. h 5 a b - vase
lucrate cu mâna rezultate din sondajul în aşezare.
PI. VIII. 1 a, b - le vase de l'Age du Bronze decouverte au lieu-dit "La bursuci"; 2 - le vase
Babadag III, decouverte au /ieu-dit "La grădină"; 3 - 5 - Ies decouverts de
I'etablissement getique.
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PI. IX. Aşezare indigenă - tipuri ceramice; •PI. IX. La ceramique de l 'etablissement getique.
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RAPORT FINAL ASUPRA LOCUIRII MEDIEVALE
TIMPURII DE LA AEGYSSUS-TULCEA
(SECOLELE X - XV)
Gheorghe

Mănucu-Adameşteanu

Anul 1959 marchează începutul cercetărilor arheologice sistematice de pe
colnicul Hora, acţiune ce viza, în primul rând, localizarea şi dezvelirea vestigiilor
anticului Aegyssus. Aşezarea îşi are începuturile în epoca elenistică şi va continua
până în primele decenii ale secolului al VII-lea.1
Într-o lucrare anterioară arătam că pe locul acestor vestigii se va înfiripa o
nouă aşezare (spre sfârşitul secolului al X-lea) care va cunoaşte o existenţă efemeră,
fiind distrusă în anul 1064. 2
O analiză mai atentă a întregului material arheologic, completată de o mai
bună cunoaştere a descoperirilor numismatice,3 ne oferă posibilitatea stabilirii unor
etape cronologice mai clare pentru locuirea de la Tulcea.
După un hiatus de aproape trei secole, de la începutul secolului al Vii-lea
până în secolul al X-lea, consemnăm un nou nucleu de locuire pc dealul Taberei.
Cercetările arheologice au scos la iveală numeroase fragmente ceramice care, prin
pasta vaselor, forma şi decorul lor - multe din pastă caolinoidă cu decor incizat sau
pictat - constituie argumente ce pledează pentru o datare cc nu parc să depăşească
prea mult jumătatea secolului al X-lea. Sfârşitul acestei aşezări cu caracter rural
trebuie să fi avut loc câteva decenii mai târziu, în perioada recuceririi Dobrogei de
către armatele bizantine conduse de împăratul Ioan Tzimiskes. Absenţa monedelor
bizantine anonime - folles clasa A, 8, C - descoperite în număr marc pc teritoriul
actual al oraşului Tulcea, ca şi inexistenţa ceramicii decorate cu rotiţa şi a amforelor
bizantine, constituie argumente cc pledează împotriva unei datări care să meargă
până în primele decenii ale secolului al XI-lea. 4 Din această etapă de locuire la
Tulcea putem consemna o singură descoperire monetară, un Jolis de la împăratul
Roman I Lekapcnos. 5
După anul 971 numărul descoperirilor monetare va creşte simţitor şi ele vor
constitui un jalon important în stabilirea unor etape cronologice mai clare. Lipsa
monedelor din clasa A 1 - atribuite împăratului Ioan Tzimiskes - constituie un prim
reper pentru stabilirea începuturilor aşezării de pe locul anticului Aegyssus. La
adăpostul vechilor fortificaţii romano-bizantine completate, se parc, cu un nou zid de
incintă, 6 vom consemna o reluare a locuirii la cumpăna dintre milenii: până în
prezent s-au descoperit cinci Jo/Ies din clasa A2 (anii 989 - 1O1911020) şi A 3 (post
1020). 7
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Centralizând descoperirile din clasa A de pe teritoriul oraşului Tulcea ( 17
ex.),8 constatăm că cele mai multe sunt din clasa A3, observaţie valabilă pentru tot
ţinutul de la gurile Dunării. După o prezenţă sporadică a exemplarelor din clasa A J,
urmează o pătrundere rapidă a celor din clasa A1 şi o adevărată explozie în cazul
celor din clasa A3. 9
Acest punct de control şi supraveghere al bizantinilor va cunoaşte o scurtă
perioadă de înflorire în timpul domniei împăratului Roman al Iii-lea (I 028 - 1034),
de la care se cunosc şase /o/Ies; I O pe baza materialului arheologic - reprezentat
aproape în exclusivitate de ceramică - s-a presupus că această fortificaţie a fost
distrusă de atacurile pecenege din anul 1036. Descoperirea unei locuinţe cu un
inventar ceramic databil spre jumătatea secolului al Xi-lea a dus la formularea
ipotezei că locuirea a fost reluată până în anul 1064, când a fost distrusă definitiv de
atacul uzilorl 1. Corelarea descoperirilor arheologice cu informaţia numismatică ne
oferă date suplimentare. Existenţa unei singure monede de la împăratul Mihail IV
(I 034 - 1041) 12 ne confirmă impactul produs asupra aşezării de evenimentele din
cursul anului 1036; absenţa emisiunilor de la Constantin IX (1042 - 1055) şi
Constantin X ( 1059 - 1067) pare să ne sugereze că aşezarea de pe colnicul Hora a
fost distrusă definitiv în anul l 036.13
Descoperirea unui număr marc de /o/Ies din secolul al Xi-lea - Roman III
(1028 - 1034) - 12 exemplare,14 Mihail IV (1034 - 1041) - 16 exemplare,15
Constantin IX (1042 - 1055) - 12 exemplarc16, Constantin X (1059 - 1067) - 9
exemplare,17 Roman IV (1067 - 1071) - 10 exemplare18 - sugerează existenţa unui
alt nucleu de locuire pe teritoriul oraşului. Concentrarea unui număr mare de piese
pe strada Prislav, la poalele promontoriului unde se află fortificaţia bizantină, ar
putea constitui un prim indiciu, dar până la efectuarea unor săpături arheologice nu
excludem nici posibilitatea apartenenţei lor la un tezaur.
După un hiatus de aproape un deceniu, reprezentat de perioada domniei
împăratului Mihail VII ( 1071 - 1078), 19 numărul desoperirilor monetare va cunoaşte
o curbă descendentă. De la împăratul Nichifor III (I 078 - 108 I) se cunosc şase
Jo/Ies, 20 dintre care majoritatea o constituie emisiunile semnate;2 I Alexios I este
atestat de cinci Jo/Ies din perioada anterioară reformei monetare (1081 - 1092 )22 şi
patru piese de după reformă: trei stamena şi un tetarteron (1092 - 1118). 23
Deşi mai puţin semnificative, înregistrăm şi unele piese din secolul al
Xii-lea: descoperiri izolate de la Ioan II Comnenul (1118 - I 143) - şase stamena,24
destul de puţin cunoscute în Dobrogea, 25 la care se adaugă alte trei stamena de la
Manuel I Comnenul ( 1143 - 1180);26 surprinde oarecum lipsa monedei mărunte de
cupru (tetarteron) ce constituie o prezenţă activă în circulaţia monetară din Dobrogea
de la acest început de secol. Ca o descoperire singulară ne apare un hyperpiron de la
împăratul Isaac II ( 1184 - 1191).27
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În secolele XIII - XIV, alături de moneda bizantină de aur ş1 cupru,
emisiuni din argint ale Hoardei de Aur, Veneţiei, Serbiei sau
Bulgariei.
Pentru început vom menţiona unul din puţinele tezaure descoperite la
Tulcea, în anul 1895, într-o vie aflată la cca. 3 km de oraş: Isaac II ( 1185 - 1195) cinci stamena, Alexios III ( 1195 - 1203) - şase stamena şi 12 stamena devalorizate
(1205 - 1225) - 1O imitaţii bulgare şi două imitaţii latine;28 stamena devalorizate vor
asigura, aproape în exclusivitate, necesarul de monedă măruntă din secolul al XIIIlea.29 La acestea mai putem adăuga şi câteva piese de la împăratul Ioan III Dukas
Vatatzes (1222 - 1254), bătute la Niceea şi Magnesia (aur şi cupru). 30
Numărul mai mare de monede de argint constituie o reflectare fidelă a
situaţiei politice dar şi a schimburilor comerciale din zona gurilor Dunării;
emisiunile sunt variate dar nerelevante ca număr: câteva tătărăşti de la Nogai şi
Toktai, 31 câte una de la dogii veneţieni Rainer Zeno (1252 - 1268) şi Lorenzo
Teupolo (1268 - 1275),32 cinci dinari sârbeşti de la Ştefan Duşan (1331 - 1355),33
una bulgărească de la ţarii Alexandru şi Mihail (1331 - 1355)3 4 şi câteva otomane de
la sultanul Murad II (1421 - 1444, 1445 - 1451).35
Numărul mare al descoperirilor monetare - 154 de exemplare - ce acoperă
aproape întreaga perioadă de la cucerirea Dobrogei de către bizantini (971) până la
cucerirea otomană ( 1484 ), ne demonstrează că nu poate fi vorba de o serie de
"descoperiri întâmplătoare", ci că materialul numismatic se constituie într-o dovadă
pertinentă pentru continuitatea de locuire de pe teritoriul actual al oraşului Tulcea.
Singurele materiale arheologice din această perioadă au fost sesizate pe
colnicul Hora unde, începând cu secolul al XIV-iea, se constată o nouă etapă de
locuire. 36 Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei din teren sunt necesare câteva
precizări: în epocile anterioare (romană, romano-bizantină, bizantină) s-au putut
surprinde niveluri clare de locuire şi complexe închise (locuinţe, cuptoare, gropi
menajere), care au facilitat datarea materialelor descoperite şi au contribuit la o mai
bună cunoaştere a momentelor respective. În schimb, pentru perioada ce începe din
secolul al XIV-iea, locuirea modernă intensă a distrus complexele medievale pe care
le-a suprapus, motiv ce a făcut ca materialul arheologic medieval să fie surprins în
condiţii nestratigrafice şi astfel, încadrările cronologice au fost destul de largi şi s-au
bazat doar pe descoperiri similare din alte centre. Uniformitatea materialului
arheologic, reprezentat în exclusivitate de fragmente ceramice, constituie un alt
impediment în încercarea de a trasa anumite coordonate pentru aşezarea medievală
ce s-a dezvoltat pe colnicul Hora. Ceramica a apărut pe aproape toată suprafaţa
investigată, atât în zona intramuros cât şi în cea extramuros;37 în extramuros s-au
găsit 32 de fragmente ceramice iar în intramuros 80 de fragmente, ele putând fi
împărţite în două mari categorii: ceramică nesmălţuită (19 exemplare) - borcane, oale

înregistrăm şi

365

cu toartă, ulcioare, căniţe şi ceramică smălţuită (95 exemplare) - oale cu toartă.
ulcioare, căniţe, farfurii, străchini, castroane, boluri etc.
Prezentă într-un număr destul de mic, ceramica medievală de la AegyssusTulcea se impune atenţiei prin anumite trăsături caracteristice. O primă constatare se
referă la faptul că ceramica nesmălţuită este destul de puţin folosită; vasele deschise
sunt inexistente iar dintre formele "clasice" nu apare borcanul. Constatarea este
valabilă şi pentru alte staţiuni din Dobrogea - Enisala, Isaccea, Nufăru - unde
locuitorii manifestă o anumită predilecţie pentru oala cu toartă nesmălţuită, dar mai
ales pentru cea smălţuită.38; astfel, oala cu toartă smălţuită apare ca o componentă de
bază a inventarului nord-dobrogean din secolele XIV - XV. Formele deschise sunt
mai puţin întâlnite dar ele dovedesc o utilizare mai timpurie a smalţului în Dobrogea,
spre deosebire de zonele geografice învecinate (Ţara Românească şi Moldova). 39
Alături de aceasta apare şi o ceramică timpurie de factură orientală (secolul XV)
lucrată din pastă de culoare roşie care se diferenţiază de vasele tradiţionale din pastă
caolinoidă întâlnite în secolele XVI - XVIII. Pc baza acestor descoperiri se poate
afirma că locuirea s-a reluat pe colnicul Hora în prima jumătate a secolului al XIVlca dacă nu chiar la sfărşitul secolului al XIII-iea, continuând în toată perioada
stăpânirii otomane.
Datele obţinute din cercetările aerheologice sunt completate de câteva
mărturii documentare: cca mai veche menţiune documentară cunoscută, în care apare
numele Tulcea, este considerată a fi o hartă a Moldovei din anul 1541 întocmită de
G. Reichersdorfer, la dorinţa domnitorului Petru Rareş: pc ea apare un castel lângă
care stă scris Tuncza.40
Un alt izvor datează dintr-o perioadă mai timpurie: Nicolae Iorga atrăgea
atenţia asupra unui locuitor din oraşul Soldaia din Crimeea care, în septembrie 1455,
primea un paşaport la Caffa şi la 26 aprilie 14 71 era recomandat de protectorii
Băncii Sfăntul Gheorghe rectorilor de la Caffa sub numele "cavalerul Theodorus cha
de Telicha" -sau "Theodorache de Telicha". 41 Ulterior, Ioan Bogdan l-a identificat cu
pârcalabul de la Cetatea Albă, Fedorca, menţionat într-o inscripţie greacă datată 1
octombrie 1439, pusă cu ocazia fortificării zidurilor cetăţii împotriva atacurilor
tătare. 42 Studiind registrele coloniei genoveze de la Caffa, N. Bănescu găseşte
numele aceluiaşi personaj figurând în perioada 1455 - 14 72 şi ajunge la concluzia că
el ocupa un loc important printre românii din colonia genoveză; Bănescu subliniază
originea sa etnică, după numele său, apărând întotdeauna "Valachi, Vellacho". El
crede că este vorba de un moldovean, căci un sat Teliţa exista pe malurile Nistrului,
indicat şi de Dimitrie Cantemir în harta sa. 43 În anul 1483 Theodor de Tclicha
primea o serie de privilegii care îi acordau libertatea deplină a comerţului în coloniile
genoveze. 44 O serie de acte din anul I 490 aduc noi mărturii despre el şi familia sa:
Theodor a avut un băiat, Dimitrie, care s-a căsătorit cu o genoveză. Stefan
'
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Andreescu, cel care publică aceste documente, precizează că mai există o localitate
Teliţa în Dobrogea, dar nu se pronunţă asupra identificării cu aceasta sau cu Tulcea,
cum credea Nicolae Iorga.45
Dacă asupra acestui personaj părerile sunt împărţite, o nouă menţiune
dintr-o altă sursă, ne oferă infomrnţii relevante: un registru vamal otoman
menţionează la Tulcea (Tulcsa) o vie activitate comercială în anii 1515 - 1517,
coborând astfel la începuturile veacului al XVI-iea cea mai veche menţiune
documentară sigură despre numele acestui oraş. 46
Coroborarea datelor oferite de cercetările arheologice cu izvoarele scrise,
pune într-o lumină nouă istoria acestui centru la începuturile secolului al XV-lea.
Într-un studiu relativ recent se arată că într-o primă etapă (1419 - 1420), dominaţia
otomană s-a întins asupra unei părţi însemnate din Dobrogea până la cetăţile Enisala
şi Isaccea;47 în nord-estul acestora, teritoriul a rămas sub administraţie românească
până în anul 1484. Prezenţa ceramicii otomane lucrate din pastă roşie, atât la Tulcea
(colnicul Hora) cât şi la Enisala, confinnă că cele două puncte au fost cucerite în
acelaşi timp, respectiv în prima etapă.
'
Pe baza acestor mărturii putem afimrn că Tulcea, o aşezare modestă din
secolele X - XI, devenise în secolul al XVI-iea un activ port dunărean, a cărui
importanţă în traficul pe fluviu era în continuă creştere.
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Resume
Les fouilles archeologiques effectuees sur /'emplacement de /'ancienne Aegyssus (Tulcea)
ont mis en evidence / "arret des traces d'habitation pendant trois siecles, â part ir du XI-eme.
Des decouvertes numismatiques sur le territoire actuel de la viile temoignent d 'wre
continuite ininterrompus d'habitation cuvrant entierement Ies XI - XIV-es siecles.
Sur la co/line Hora, place de /'a11cie11ne Aegyssus. /'habitat reprend vie au cours du XIVeme siecle ainsi que le prouvent Ies decouvertes archeologiques.
L 'habitat moderne a derange Ies niveaux medievaux; par consequance la ceramique
reco/tee ful datee a /'aide des analogies etab/ies avec des materiaux provenant d'autres sites de la
Dobroudja ou du territoire roumain. Dans / 'ensemble de la ceramique, le pot a une anse emaille a
/ 'interieur se dettacche en tant que particularite nord-dobroudjienne apartir du XIV-eme siecle.
Du XV-eme siecle ii /aut remarquer la presence de la ceramique orientale en pâte rouge
fabriquee a lznik dans la premiere moitie du siecle; aussi el/e represente une categorie
caracteristique du nord de la Dobroudja.
Sur la foi des decouvertes archeologiques el des sources ecrites 011 peut affirmer que
Tulcea, un habitat modeste des X - XI-es siecles, etait devenu au XV-eme siecle un port danubien
actif. dont / 'importance dans le trafic sur le fleuve etait en augmentat ion.
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CIMITIRUL MEDIEVAL DE LA ISACCEA
BISERICA SF. GHEORGHE

*

Ioan Vasiliu
Până

în momentul efectuării săpăturilor de salvare din toamna anului 1988.
biserica Sf. Gheorghe din Isaccea era cunoscută în literatura de specialitate prin
intermediul a două informaţii. Prima se referă la valorosul iconostas de lemn datând
din epoca lui Vasile Lupu (cca. 1645), adus aici de la fosta mânăstire Adam (judeţul
Galaţi) 1 , cea de a doua la piciorul mesei de altar, pentru care constructorii bisericii au
folosit un moment funerar de epocă romană 2 .
Topografic, biserica este situată în centrul oraşului, morfologic fiind
amplasată la poalele promontoriului separat de faleza cursului vechi al Dunării
printr-o albie naturală.
În prima fază de funcţionare, biserica era constituită dintr-un altar
semicircular, un naos cu structură cruciformă, cu două abside semicirculare şi un
pronaos scurt. Naosul este prevăzut cu o turlă hexagonală, iar pronaosul acoperit cu
o boltă semicilindrică dispusă transversal. La sfârşitul secolului al XIX-iea i se
adaugă un pridvor din zidărie de piatră, fără fundaţie, tem1inat cu o clopotniţă din
lemn.
Cimitirul medieval suprapus de clădirea bisericii Sf. Gheorghe. ridicată la
-sfărşitul secolului al XVIII-iea sau la începutul celui următor, probabil pe locul unui
modest local de cult3 , precum şi de cca a bisericii noi a cărei zidire a început în
primii ani ai secolului XX, dar care, datorită evenimentelor politice tulburi din acea
perioadă a rămas neterminată4 , ocupă o suprafaţă de teren aproximativ
dreptunghiulară, orientată cu axul lung pe direcţia nord-est către sud-vest.
În urma cercetărilor efectuate s-a putut stabili că datorită amplasării bisericii
în zona de început a pantei promontoriului, constructorii au decapat şi nivelat
terenul, în felul acesta dispărând, în primul rând, nivelul de călcare contemporan
momentului zidirii bisericii, precum şi cel de la care au fost săpate gropile
mormintelor din cimitir, neexistând nici o urmă arheologică care să corespundă
operaţiunilor de ridicare a monumentului.
Fundaţia monumentului, mai lată cu 0,35 m faţă de parament, nu depăşeşte
în adâncime 0,95 - 1,00 m, fiind realizată din piatră de carieră dispusă destul de
dezordonat şi legată cu mortar.
Ulterior, pentru a proteja zidurile lăcaşului de cult împotriva umezelii
produsă de staţionarea apelor pluviale, au fost efectuate numeroase depuneri şi
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nivelări cu pământ luat din zona învecinată bisericii cât şi din aşezarea civilă a cetăţii
Noviodunum 5 .
Afirmatiile de mai sus sunt dovedite de observatiile făcute în timpul

.

.

cercetări Ior:

- nivelul de călcare în interiorul bisericii se află cu 0,50 m mai coborât decât
cel actual, el nereprezentând nivelul originar, deoarece în decursul anilor au fost
efectuate numeroase refaceri, ultima fiind cea din 1987;
- în pământul de umplutură ce suprapunea mormintele, alături de piatră,
cărămidă spartă, moluz, materiale ceramice modeme şi contemporane, fiind
descoperite fragmente ceramice romane şi feudale timpurii erodate de apele Dunării,
fragmente de brăţări de sticlă feudale timpurii şi monede romane sau emisiuni ale
Hoardei de Aur şi ale ţarului Theodor Sveatoslav6 ;
- gropile niciunuia dintre cele 18 morminte nu au putut fi surprinse decât la
baza lor, săpată parţial în pământul galben.

*
Scheletele celor 18 mom1inte dezvelite în cadrul cimitirului, aşezate în
gropile sepulcrale în decubit dorsal, erau orientate vest-est, cu mici deviaţii
determinate de anotimpul înhumării.
În privinţa poziţiei membrelor superioare, se întâlnesc trei variante:
- braţele, îndoite din coate, aşezate cu palmele pe abdomen;
- braţele, îndoite din coate şi aduse cu palmele pe piept;
- braţele, îndoite din coate, palmele fiind depuse pe bazin.
Singurul mormânt căruia nu i-a putut fi stabilită poziţia membrelor
superioare este mormântul nr. 15, mormânt suprapus de zidul absidei altarului şi din
care s-au dezvelit doar membrele inferioare.
Din cele 18 morminte individualizate în săpătură, 17 au avut inventar funerar
compus din obiecte de podoabă, accesorii vestimentare şi monede.

Mormântul nr. 1, mormânt de adult în groapă simplă,
decubit dorsal, orientat vest-est, având membrele superioare
palmele fiind aşezate pe abdomen. L = 1,60 m, 1 = 0,75 m, - 0,95
I n v e n t a r : Monedă de argint emisă de Selim III în
an de domnie (1797), găsită în dreapta scheletului.

scheletul depus în
îndoite din coate,
m.
Egipt în al nouălea

Mormântul nr. 2, mormânt de adult, groapă simplă, scheletul depus în
decubit dorsal, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele
depuse pc abdomen. L = 1, 70 m, 1 = 0,85 m, - O, 70 m.
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I n v e n t a r : Monedă de argint
domniei (1812), găsită în palma dreaptă.

emisă

de Mahmud II în al cincilea an al

Mormântul nr. 3, mormânt de adult în groapă simplă, schelet în decubit
dorsal, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele pc
abdomen. L = 1,64, 1=0,75 m, - 0,80 m.
I n v e n t a r : Nasturi globulari de argint, găsiţi în regiunea pectorală.
Mormântul nr. 4, schelet de adult în decubit dorsal, depus în groapă simplă,
orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele fiind aşezate pc
abdomen. L = 1,78 m, 1=0,80 m, - 0,85 m.
I n v e n t a r : 1) inel de argint găsit pc inelarul mâinii drepte; 2) monedă
otomană de aramă, ilizibilă.
Mormântul nr. 5, mormânt de adult în groapă simplă, schelet în poz1ţ1c
' dorsală, orientat sud-vest - nord-est, având membrele superioare îndoite din coate cu
palmele depuse pe abdomen. L = 1,68 m, 1 = 0,65 m, - 0,85 m.
Inventar: Verigă de argint, fragmentară, descoperită în zona bazinului.
Mormântul nr. 6, schelet de adult depus în groapă simplă, în dccubit dorsal,
orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele fiind aşezate pc
abdomen. L = 1,63 m, 1 = 0,70 m, - 0,95 m.
Inventar: 1) inel de argint găsit pe inelarul mâinii drepte; 2) cercel
fragmentar din argint, descoperit în zona cervicală.
Mormântul nr. 7, mormânt de copil, scheletul în dccubit dorsal depus într-o
orientat sud-vest - nord-est, membrele superioare îndoite din coate,
palmele pe abdomen. L = 1, 18 m, 1 = 0,45 m, - 0,80 m.
I n v e n t a r : 1) pafta de bronz găsită în zona bazinului; 2) nasture
globular din argint, descoperit în zona pectorală; 3) monedă de argint (triplu gros)
emisă de Ştefan Bathory în anul 1585, emisiune pentru Polonia, aflată în dreapta
scheletului.

groapă simplă,

Mormântul nr. 8, groapă simplă în care se află, depus în decubit dorsal,
scheletul unui adult, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din cot având
palmele depuse pe piept. L = 1,58 m, l = 0,55m, - 0,80 m.
I n v e n t a r : 1) inel de argint descoperit pe inelarul mâinii stângi; 2)
monedă otomană de argint, ilizibilă.
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Mormântul nr. 9, mormânt de adult în groapă simplă, schelet în decubit
dorsal, orientat vest-est, având membrele superioare îndoite din coate cu palmele
aşezate pe abdomen. L = 1,75 m, 1 = 0,65 m, - 0,90 m.
I n v e n t a r : 1) inel verighetă din bronz, fragmentar, descoperit în
regiunea palmei stângi; 2) dinar de argint emis la Kremnitz (secolele XVI - XVII).
Mormântul nr. 1O, mormânt de adult, schelet depus în groapă simplă în
decubit dorsal, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele
fiind depuse pc abdomen. L = 1,72 m, 1=0,70 m,- 0,90 m.
I n v e n t a r : 1) inel de bronz găsit pe inelarul mâinii drepte; 2) nasture
semisferic din bronz, descoperit în zona pectorală; 3) monedă otomană din argint,
fragmentară, ilizibilă.

Mormântul nr. 11, mormânt de adult, schelet în decubit dorsal, orientat vestest, membrele superioare îndoite din coate cu palmele aşezate pe bazin. L = 1,60 m,
1 = 0,55 m, - 0,90 m.
I n v c n t a r : Nasturi globulari din bronz, găsiţi în zona pectorală.
Mormântul nr. 12, mormânt de adult în groapă simplă, schelet în decubit
dorsal, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele pe
abdomen. L = 1, 70 m, l = 0,65 m, - 0,95 m.
I n v c n t a r : Inel de argint găsit pe inelarul mâinii drepte.
Mormântul nr. 13, groapă simplă în care se găsea scheletul unui adult depus
în decubit dorsal, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate şi aduse cu
palmele pe piept. L = 1,65 m, 1 = 0,60 m; -0, 90 m.
I n v e n t a r : Inel de bronz găsit pe inelarul mâinii stângi.
Mormântul nr. 14, schelet de adult în decubit dorsal, depus în groapă simplă,
orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate, palmele fiind depuse pe
bazin. L = l ,68 m, l = 0,60 m, - 0,95 m.
I n v e n t a r : Inel din bronz descoperit pe inelarul mâinii stângi.
Mormântul nr. 15 este mormântul care dovedeşte posterioritatea bisericii
faţă de cimitir, fiind suprapus de zidul absidei altarului. Din scheletul în poziţie
dorsală, orientat vest-est, aflat la -1, 1O m adâncime, nu s-au mai păstrat decât
membrele inferioare.
Mormântul nu a avut inventar, sau dacă acesta a existat, a fost distrus de
către constructori.
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Mormântul nr. 16, mormânt de adult, schelet în decubit dorsal în groapă
simplă, orientat sud-vest - nord-est, membrele superioare îndoite din coate şi aduse
cu palmele pe abdomen. L = 1,70 m, 1=0,65 m, - 0,90 m.
I n v e n t ar : În umplutura gropii mormântului a fost descoperită o
monedă de argint emisă de Sigismund III în 1617 (1627) şi un cercel de argint,
fragmentar, provenind probabil din pământul răvăşit de către constructorii bisericii.
Mormântul nr. 17, groapă simplă în care se găsea, depus în decubit dorsal,
scheletul unui adult, orientat vest-est, membrele superioare îndoite din coate,
palmele aşezate pe abdomen. L = 1,75 m, 1=0,65 m, - 0,90 m.
I n v e n t a r : Inel sigilar din argint aurit găsit pe inelarul mâinii drepte.
Mormântul nr. 18, mormânt de adult, schelet în decubit dorsal, depus în
groapă simplă, membrele superioare îndoite din coate fiind aduse cu palmele pe
piept. L = 1,62 m, 1 = 0,60 m - 0,90 m.
I n v e n tar : Inel de argint găsit pe inelarul mâinii stângi.

*
Descrierea mormintelor atrage după sine descrierea obiectelor descoperite în
inventarele lor funerare.
Din rândul descoperirilor făcute în cadrul mormintelor cât şi în nivelurile de
umplutură ce le suprapuneau, obiectele de podoabă şi accesoriile vestimentare,
· alcătuiesc, în totalitatea lor, categoria cea mai numeroasă şi mai variată. Noţiunea de
obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare este foarte cuprinzătoare; varietatea este
determinată atât de tipurile de obiecte, cât şi de materialul din care au fost lucrate.
Prezentarea lor va fi făcută pe categorii de obiecte, iar în cadrul fiecărei
categorii, după natura materialului şi tehnica execuţiei.
Datarea pieselor s-a putut face, în majoritatea cazurilor, doar între limite
ceva mai largi, ţinând seama de forme, de tehnica execuţiei, de decor şi de analogii
cu exemplare provenind din descoperiri similare.

Obiecte de

podoabă

I ne 1 e
Din rândul obiectelor de podoabă din metal, inelele sunt cele mai
numeroase; ele se impun nu numai prin număr ci şi prin varietatea lor. Inelele din
aur lipsesc, un singur exemplar din argin fiind aurit. Alături de inelele din argint,
care sunt cele mai numeroase, apar şi cinci exemplare confecţionate din bronz.
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a) Inele sigilare. În această categorie se include un singur exemplar.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.924. Descoperit în mormântul nr 17. Atelier
(probabil) local. Argint aurit. Dimensiuni: 2,55/2, 1/0,5 cm.
Inel sigilar din argint aurit, lucrat din verigă lamelară în secţiune, ale cărei
capete au fost tăiate longitudinal, obţinându-se patru suporţi ce susţin montura
octogonală. Pe verigă, de o parte şi de alta a monturii, au fost fixate două plăci de
argint ce redau, stilizat, un motiv geometric de tradiţie orientală. Sub aceste plăci
ornamentale, decorul este completat cu câte trei incizii orizontale paralele. Montura
este decorată cu un chenar ce urmăreşte laturile octogonului, între aceasta şi
marginile monturii continuându-se decorul geometric aplicat pe verigă. În interiorul
spaţiului delimitat de chenarul octogonal, în partea superioară, au fost săpate
retrograd două litere chirilice : AA, cc reprezintă, probabil, iniţialele proprietarului.
Pe montură, şi mai ales sub aceasta, se observă urmele aurii. Veriga, ruptă la
partea inferioară, a fost sudată stângaci.
Stare de conservare bună (PI. IIl/3a - b ).
Inelele sigilare sunt bine reprezentate în întreg ev mediu, începând din
secolele XIV - XV şi până la jumătatea secolului XIX.
Dintre descoperirile aparţinând secolelor XIV - XV amintim pe cele de la
V crbicioara 7 , Coconi 8, Olteni 9, Cetăţăni 10 , Portăreşti 11 , Tîrgoviştel 2, Măi căneşti 13,
Streisîngeorgiu 14 , Retevoieşti 15 , Turnu Severin 16 şi Gurguieni1 7 .
Pentru perioada secolelor XVI - XIX inelele sigilare sunt documentate în
descoperirile făcute la Buda-Buzău 18 , Tîrgovişte 19 , Galaţi20, Suslăneşti21, Snagov22,
Comana 23 , Cotul Morii-Popricani 24 , Cătălui 25 , Sarichioi 26 şi Bucureşti: biserica
Mihai Vodă 27 , biserica Colţea 28 , sectorul Curtea Veche29 şi sectorul Radu Vodă3o.
Pe baza contextului arheologic în care a fost descoperit, inelul sigilar de la
Isaccea poate fi încadrat cronologic, ţinând cont şi de identitatea decorului de pe
verigă cu cel al inelului găsit într-un mormânt din cimitirul bisericii Sf. Dumitru din
Poroişte 31 , în limitele secolelor XVII - XVIII.
Prezenţa inelului sigilar la Isaccea nu implică neapărat existenţa unui
dregător feudal, ci reprezintă, după toate probabilităţile, pe unul dintre negustorii ce
stăpânea una ori mai multe dintre prăvăliile amintite de călătorii străini în trecere
prin oraş 32 .
b) Inele cu montura lipită de verigă. Din această categorie fac parte patru
exemplare, unul lucrat din argint, celelalte trei fiind din bronz.
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41. 921. Descoperit în mormântul nr. 4. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,9/2,5/0,5 cm.
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Inel masiv de argint având placa circulară lipită de veriga lamelară în
secţiune. În centrul plăcii circulare se observă slabe urme ale unui decor executat
prin ciocănire.
Starea de conservare bună (Pl. 11/6).
•M.D.D. Tl., inv. 41.925. Descoperit în mormântul nr. 13. Atelier local.
Bronz. Dimensiuni: 1,7/1,5/0,l cm.
Inel de bronz lucrat din verigă lamelară în secţiune, de capetele căreia este
prinsă o montură ovală, având marginile zimţate, a cărui decor, din care se păstrează
doar chenarul ce îl încadra, a fost şters prin răzuire.
Stare de conservare bună (PI. 11/4).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41.922. Descoperit în mormântul nr. 14. Atelier local.
Bronz. Dimensiuni: 2,4/1,6/0,4 cm.
Inel de bronz având veriga circulară în secţiune, deformată prin batere, de
capetele căreia este prinsă o montură în formă de quadrilob, cu marginile uşor
îngroşate. Pe verigă este incizat un decor ce poate sugera o cruce cu braţele egale.
Stare de conservare bună (PI. III/2a - b ).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.960. Descoperit în nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Bronz. Dimensiuni: 2,25/1,9/0,25 cm.
Inel de bronz cu veriga circulară în secţiune, având capetele uşor lăţite prin
batere. De capetele verigii este prinsă o montură octogonală, decorată cu motive
vegetale stilizate, încadrate de un chenar ce urmează conturul monturii. Acelaşi
motiv vegetal stilizat se găseşte şi pe verigă, de o parte şi de alta a monturii. La
partea opusă monturii, inelul este prevăzut cu o mică proeminenţă ovală.
Stare de conservare bună (PI. 11/l ).
Inelele cu montură lipită de verigă, cunoscute din punct de vedere arheologic
încă din feudalismul timpuriu 33 , se întâlnesc în secolele XIV - XV la Păcuiul lui
Soare 34 , Coconi 35 , Portăreşti36, Guruieni3 7, Tîrgovişte38, Măicăneşti39, Măneşti40,
Turnu Severin41 , Olteni 42 , Verbicioara43 , Cetăţăni 44 şi Suceava45, fiind documentate
pentru perioada următoare la Streisîngeorgiu46, Piua Petrii47, Tg. Trotuş48 şi
Enisala49 .
Exemplarele descoperite în cimitirul de la Isaccea, aparţinând acestei
categorii, pe baza contextului în care au fost găsite, precum şi pe baza analogiilor,
pot fi circumscrise secolelor XVII - XVIIl.
c) Inele cu montura turnată odată cu veriga. Acestei categorii îi aparţin trei
exemplare, unul lucrat din argint, celelalte două fiind din bronz.
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41.605. Descoperit în nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Argint. Dimensiuni:
2,35/1,70/0,33 cm.
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Inel de argint având montura ovală turnată odată cu veriga. Marginile
monturii sunt decorate cu motive geometrice încadrate de un chenar format din
incizii circulare. Decorul monturii, prin gravare şi inelaj, constă dintr-o cruce cu
braţe egale înconjurată de semicercuri. Întregul câmp decorativ es~e mărginit de un
chenar ce urmează conturul monturii, decorul constă din incizii executate
longitudinal, mărginite de câte două incizii semicirculare. La partea opusă monturii,
veriga este prevăzută cu o mică proeminenţă ovală.
Stare de conservare bună (PI. IIl/5).
• M.D.D. TI., inv. nr. 41.604. Descoperit în nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Bronz. Dimensiuni: 2,35/2, I 0/0,3 cm.
Inel de bronz având montura circulară turnată odată cu veriga. Decorul
monturii, realizat prin gravare, constă dintr-o cruce având braţele aproximativ egale.
Spaţiul dintre liniile ce redau conturul crucii este umplut cu incizii. Între braţele
crucii sunt trasate arcuri de cerc cu deschiderea spre marginea monturii, iar spaţiul
dintre acestea şi marginile monturii este umplut cu incizii. Pe verigă, de o parte şi de
alta a monturii, decorul a fost realizat din incizii longitudinale şi orizontale.
Stare de conservare bună (PI. IIl/4a - b ).
• M.D.D. TI., inv. nr. 42.002. Descoperit în mormântul nr. 10. Atelier local.
Bronz. Dimensiuni: 2,05/1,85/0, I cm.
Inel de bronz având montura turnată odată cu veriga. Montura, de formă
aproximativ hexagonală, este decorată cu motive liniare şi în val executate prin
incizie. Pc verigă, de o parte şi de alta a monturii, decorul constă din câte şapte
incizii executate longitudinal.
Stare de conservare bună (PI. 111/1 a - b ).
Inele având montura turnată odată cu veriga sau obţinută prin lăţirea acesteia
sunt cunoscute în descoperirile arheologice încă din feudalismul timpuriu. În
necropola de la Satu Nou s-a descoperit un inel de bronz ce are veriga, pe o anumită
porţiune, aplatizată şi rotunjită 50 , un exemplar asemănător provenind de la Spinoasalaşi, fiind datat în secolele VIII - 1xs 1. De la Dinogetia, din secolul al
XI-iea, provin douăsprezece exemplare din bronz, cu veriga uşor lăţită, ornamentate
pe montură, unele dintre ele, cu simbolul pentagramei sau cu câte un vultur cu
aripile desfăcute, motiv decorativ de cea mai autentică tradiţie bizantină 5 2.
Exemplare asemănătoare, având incizată pc montură pajura cu aripile desfăcute ori
pentagrama, sunt cunoscute şi din descoperirile făcute de la Piatra Frecăţei53,
Capidava 54 şi Păcuiul lui Soare 55 , fiind încadrate cronologic în secolele X - XII.
Pentru veacurile următoare, inele având montura turnată odată cu veriga sunt
documentate prin descoperirile de la Gurguieni56, Buda-Buzău57, Măicăneşti58,
Măneşti 59 , Suceava60 , Cotul Morii-Popricani 61 , Suslăneşti 6 2, Dumbrava63, Galaţi64,
Târgovişte 65 ,
Retevoicşti 66 ,
Piua
Petrii6 7,
Turnu
Severin68,
Olteni69,
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Streisîngeorgiu 70, Tg. Trotuş 71 , Enisala 72 , Sarichioi 73 şi Bucureşti: biserica Mihai
Vodă74, biserica Colţea75 şi sectorul Curtea Veche 76 . Exemplare aparţinând acestei
categorii se află şi în colecţiile Muzeului Naţional de Artă şi în cele ale Cabinetului
numismatic al Academiei 77.
Pentru secolele XII - XIV şi XVII - XVIII, analogii pentru acest tip de inele,
găsim şi la sud de Dunăre, în descoperirile de la Carevec 78 şi Poroişte 79 .
Inelele de la Isaccea, ţinând cont şi de faptul că inelul de bronz (inv.
nr. 41.604) are analogii aproape perfecte, atât în privinţa formei cât şi a decorului cu
exemplarele de la Suceava80 (datat în secolele XV - XVI) şi Piua Petrii 81 (datat în
secolele XVI - XVII), precum şi de contextul neclar în care au apărut unele dintre ele
- pot fi încadrate cronologic în limitele secolelor XVII - XVIII.
d) Inele cu chalon. Această categorie cuprinde şase exemplare, toate lucrate
din argint.
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41. 994. Descoperit în mormântul nr. 6. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,35/1,80/0,25 cm.
Inel masiv din argint având chalon-ul circular lipit de capetele verigii
lamelare în secţiune. Scaunul chalon-ului este decorat cu un motiv geometric de
tradiţie orientală, încadrat de două incizii circulare. Pe verigă, de o parte şi de alta a
chalon-ului, se observă acelaşi decor geometric, mărginit de aceleaşi incizii
circulare. În interiorul chalon-ului se află o sticlă de culoare albastru închis. La
partea opusă chaton-ului, inelul este prevăzut cu o proeminenţă oval-discoidală, pe
care este incizat, ulterior realizării inelului, un semn ce poate fi interpretat ca litera X
sau ca o cruce cu braţe egale, semn incizat probabil de către proprietarul acestuia.
Stare de conservare bună (PI. 1117).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.001. Descoperit în mom1ântul nr. 8. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,2511, 75/0,25 cm. Inel de argint având
chaton-ul pătrat lipit de capetele verigii lamelare în secţiune. Părţile superioare ale
chaton-ului sunt uşor îndoite în interior, pentru a fixa mai bine piatra de culoare
negru verzui. Scaunul chaton-ului este decorat cu incizii verticale mărginite de
chenare.
Stare de conservare bună (PI. 11/5).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.923. Descoperit în mormântul nr. I 2. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,8511,95/0, I cm.
Inel de argint, lucrat din verigă lamelară în secţiune. De capetele verigii este
prins un chaton oval în interiorul căruia se află o cornalină faţetată piramidal.
Scaunul chaton-ului este decorat, la baza, cu un şir de împunsături, iar la partea
superioară cu o incizie sub forma unei linii în val. Reversul chaton-ului a fost
împărţit de către meşterul argintar, cu ajutorul inciziilor, în opt suprafeţe egale.
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Stare de conservare bună (PI. 11/2).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.099. Descoperit în mormântul nr. I 8. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,80/2,00/0,4 cm.
Inel de argint cu veriga lamelară în secţiune, având capetele lăţite prin
batere. De capetele verigii este prins un chaton hexagonal, în interiorul căruia se află
o piatră de culoare albastru închis. Scaunul chaton-ului este decorat cu incizii
verticale, mărginite la partea inferioară de un chenar circular. Pe verigă, de o parte şi
de alta a chaton-ului, decorul este alcătuit din câte cinci "perle" metalice, dispuse
vertical. Pentru completarea decorului, în porţiunile în care au fost fixate "perlele" de
argint, s-au executat, prin ştanţare, câte patru orificii circulare.
Stare de conservare bună (Pl. 11/1 ).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41.602. Descoperit în straturile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,6
cm/2, 1/0,25 cm.
Inel de argint având veriga lamelară în secţiune, capetele fiind uşor lăţite
prin batere. În punctul de unire al capetelor verigii, este prin un chaton oval având în
interior o cornalină. Scaunul chalon-ului este decorat cu incizii oblice mărginite de
incizii orizontale, creându-se, în acest fel, impresia de torsadă. Pe verigă, de o parte
şi de alta a chaton-ului, decorul este mult mai complex, constând din incizii oblice
delimitate de incizii semicirculare; în spaţiul rămas liber, între aceste elemente
decorative, a fost realizat câte un triunghi al cărui spaţiu interior este umplut cu
incizii longitudinale; din vârful fiecărui triunghi coboară, spre partea inferioară a
verigii, câte o incizie longitudinală, întregul registru decorativ fiind delimitat de alte
incizii orizontale şi longitudinale.
Stare de conservare bună (PI. 11/8).
• M.D.D. Tl. inv. nr. 41.603. Descoperit în straturile de umplutură ce
suprapuneau morn1intele. Atelier (probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,55/1,95/0,3
cm.
Inel de argint a cărui verigă lamelară în secţiune arc capetele uşor lăţite prin
batere. De capetele verigii este prins un chaton ovoidal având marginea superioară
uşor îndoită pentru a fixa mai bine cornalina din interior. Scaunul chalon-ului este
decorat, la bază, cu un şnur torsionat lucrat din fir de argint, deasupra lui fiind fixate
două şiruri de "perle" din argint; în prezent, din şirul superior, se mai păstrează doar
câteva "perle". De o parte şi de alta a chaton-ului, pe verigă, decorul este realizat tot
din şnur torsionat şi "perle" de argint, registrul decorativ fiind completat cu două
şiruri de incizii orizontale ce conferă imaginea unei torsade.
Stare de conservare bună (PI. 11/3 ).
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Inelele având montura împodobită cu pietre semipreţioase ori sticlă colorată,
au circulat încă din primele veacuri ale feudalismului, fiind documentate în
descoperirile de la Dinogetia82 , Arad-Vladimirescu 83 , Isaccea 84 , cunoscând maxima
înflorire în decursul secolelor XIV - XVI, de când datează exemplarele de o
deosebită realizare tehnică şi artistică găsite în necropola domnească de la Curtea de
Argeşss, cele de la Drăuşeni 86 , Măicăneşti 87 , Turnu Severin 88 , Suceava 89 , BudaBuzău90, Streisîngeorgiu 91 , Piua Pietrii 92 , precum şi cele din tezaurul de la Cotul
Morii-Popricani93.
În secolele XVI - XVIII sunt întâlnite în descoperirile de la Comana94 ,
Suslăneşti95, Enisala9 6 şi Ester9 7, pentru această perioadă fiind documentate şi la sud
de Dunăre 98 .
Exemplarele de la Isaccea, cu analogii mai mult sau mai puţin apropiate la
Piua Petrii 99 şi Ester 1oo, ţinând cont şi de contextul în care au apărut, pot fi datate în
secolele XVII - XVIII.
e) Inele-verighetă. Această categorie include un singur exemplar din bronz,
fragmentar, lucrat din verigă lamelară în secţiune. Pentru acest inel-verighetă,
realizarea modestă atât din punct de vedere tehnic cât şi artistic, în stadiul actual al
documentaţiei, nu cunoaştem analogii.
Cercei
Acest tip de obiect de podoabă este documentat prin două exemplare lucrate
din argint, care, după tehnica execuţiei pot fi împărţite în două categorii.
a) Cercei cu placă dreptunghiulară şi pandative. Din această categoric face
parte un singur exemplar.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.929. Descoperit în mormântul nr. 6. Atelier
(probabil) local. Argint.
Cercel din argint cu placa dreptunghiulară de care a fost lipită o montură în
formă de corp de piramidă, având în centru o sticlă de culoare verde. Pe latura
superioară, ruptă din vechime, se află urechiuşa de suspensie. Latura inferioară a
cercelului este prevăzută cu trei verigi de care, prin intermediul unor inele, se prind
bulbi mult alungiţi.
Stare de conservare bună (PI. IV/I).
Cerceii cu placă dreptunghiulară şi pandantive sunt documentaţi în
descoperirile de la Piua Petrii, unde sunt dataţi în secolele XV - XVJIOI, Tîrgoviştc,
unde au fost găsiţi în mormântul doamnei Elina a lui Matei Basarab102 şi
Sarichioi 103 .
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Pentru perioada secolelor XVI - XVII acest tip de cercei este documentat şi
în descoperirile arheologice făcute la sud de Dunăre 104 .
Exemplarul de la Isaccea, ţinând cont de analogii şi de contextul în care a
fost găsit, poate fi încadrat cronologic în limitele secolelor XVII - XVIII.
b) Cercei având c01pul lucrat din două benzi de tablă paralele. Din
descoperirile de la Isaccea provine un singur exemplar, fragmentar, lucrat din argint.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.999. Descoperit în umplutura gropii mormântului
nr. 16. Atelier (probabil) local. Argint.
Cercel de argint al cărui corp este lucrat din două benzi de tablă paralele,
având capetele îndoite în formă de bucle. Prin aceste bucle sunt trecute două tije. De
cea superioară este prins inelul de suspensie, lucrat din verigă de secţiune circulară,
pe care a fost lipită o plăcuţă formată din romburi şi dreptunghiuri, decorate cu
incizii. De tija inferioară, se prindea, probabil, un pandantiv ce avea formă de bulb
alungit.
Stare de conservare bună (Pl. IV/2).
Tipul de cercei având corpul lucrat din două benzi de tablă, paralele, cu
capetele îndoite în formă de bucle duble, este cunoscut în secolele XV - XVI prin
descoperirile făcute la Piua Petrii 10 s şi în necropola bisercii Precista din GalaţiI 06 ,
fiind întâlniţi în decursul secolelor XVI - XVII în cercetările de la sud de Dunăre 107 .
Cercelul de la Isaccea, găsit împreună cu o monedă emisă de Sigismund III,
se circumscrie secolului al XVII-iea.
Brăţări

În pământul de umplutură ce suprapunea mormintele din cimitirul medieval
de la Isaccea, au fost descoperite două exemplare, aparţinând aceste categorii de
obiecte de podoabă, lucrate din sticlă.
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41.600. Descoperită în nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Sticlă. Dimensiuni: 7,2/5,9/0,65 cm.
Brăţară de sticlă, lucrată din bară ovală în secţiune, de culoare albastru
închis, prevăzută cu o nervură mediană. În decursul timpului, brăţara a suferit
deteriorări, capetele sparte fiind sudate stângaci.
Stare de conservare bună (PI. VI/I).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41.601. Descoperită în nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Sticlă. Dimensiuni: 7,6/6,3/0,65 cm.
Brăţară de sticlă, lucrată din bară de culoare albastru-deschis, ovală în
secţiune, prevăzută cu o nervură mediană.
Stare de conservare bună (PI. Vl/2).
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Brăţările

de sticlă, ca obiecte de podoabă, cunoscute în descoperirile
arheologice încă din perioada geto-dacică 108 , documentate în cetăţile şi necropolele
romano-bizantinc109, cunosc perioada de maximă răspândire în intervalul cuprins
între secolele X - XII, descoperirile făcute în aşezările şi necropolele situate pc malul
Dunării, impresionând prin număr şi varietate 110 • La sfărşitul secolului XII şi la
începutul celui următor, acest tip de podoabă dispare din inventarele locuinţelor şi al
mormintelor, pentru a le regăsi, mult mai târziu, în secolul al XVIII-iea, în
descoperirile făcute la biserica Sf. Atanasie din Niculiţel 111 , cimitirul mănăstirii
Văcăreşti 112 şi la biserica Flămânda 113.
Faptul că în împrejurimile Ostrovului, la sfârşitul secolului XIX, erau
meşteri care lucrau brăţări din sticlă albastră 114 , dovedeşte perpetuarea acestei mode
până aproape de zilele noastre.
Pe baza analogiilor şi a contextului în care au fost descoperite, brăţările de la
Isaccea pot fi încadrate cronologic în secolul al XVIII-iea.

Accesorii Vestimentare
Nasturi
În inventarele mormintelor de la Isaccea au fost descoperiţi nouă nasturi
lucraţi din bronz sau din argint. Se deosebesc mai puţin în privinţa tehnicii de lucru
şi mai mult în cca a decorului putând fi împărţiţi în mai multe categorii.
a) Nasturi globulari simpli. Includem în această categorie trei exemplare,
din argint şi unul din bronz.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.998. Descoperit în mormântul nr. 8. Atelier local.
Argint. Dimensiuni: 1,2/0, 7 cm.
Nasture de argint de formă globulară, compus din două emisfere egale, goale
în interior, sudate între ele ecuatorial. La polul superior este prinsă prin lipire o

două confecţionate

urechiuşă oval-circulară.

Stare de conservare bună (PI. IV/11 ).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 42.000. Descoperit în mormântul nr. 7. Atelier local.
Argint. Dimensiuni: 1,8/1,2 cm.
Nasture de argint globular, lucrat din două emisfere egale, goale în interior,
sudate ecuatorial între ele. La polul superior, prin lipire, este prinsă o urechiuşă ovalcirculară.

Stare de conservare bună (PI. IV/13).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.001. Descoperit în mormântul nr. 2. Atelier local.
Bronz. Dimensiuni: 0,9/0,8 cm.
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Nasture de bronz de formă globulară, compus din două emisfere egale, goale
în interior, sudate între ele ecuatorial. La polul superior este prinsă, prin lipire, o
urechiuşă oval-circulară.

Stare de conservare bună (Pl. IV/12).
Tipul nasturilor globulari - din aur, argint aurit, argint sau bronz - este
prezent pe o arie largă, atât în timp, cât şi în spaţiu, originea lui sud-dunăreană fiind
demonstrată de descoperirile arheologice făcute în necropolele de la Lovech
(secolele X - XIII) 11 5 şi Likovit (secolul XJV) 116 .
La nord de Dunăre apar din secolele X - XI în necropola de la ArsuraVaslui 117 şi în aşezarea de la Lozna 118 , la Dinogetia fiind găsiţi în straturile de
cultură aparţinând secolelor XI - XII1 19 , iar la est de Prut în necropolele de la
Brăneşti 120 şi Hanska-Limbari 121 , datate în secolele XI - XIII.
În secolele XIII - XVI sunt frecvent întâlniţi, atât în necropola domnească de
la Curtea de Argeş 122 , cât şi în cimitirele săteşti de la Trifeşti 123 , Portăreşti 12 4,
Măneşti'25, Buciumeni-Buftea126, Măicăneşti12 7 , Gurguieni12 8, Dumbrava129,
Hudum-Botoşani'3°, Liteni 131 şi Bucureşti-Grozăveşti 132 , fiind de asemenea
documentaţi în cimitirul ce suprapunea termele Drobetei 133 , în oraşul medieval
Baia 134 , la
Suceava 135 , Putna 136 , Retevoieşti 137 , Streisîngeorgiu 138 , Suslăneşti 139 ,
Tîrgovişte1 4 0, Sihleanu1 41, EnisaJal 42, Galaţil 4 3 şi Snagov1 44 , pentru începutul
secolului al XVI-iea fiind dovedită, din punct de vedere arheologic, existenţa la
Suceava a unui atelier care, printre altele, produce şi nasturi 145 .
Începând de la sfârşitul secolului XVI şi din primele decenii ale celui
următor, utilizarea lor ca accesorii pentru veşminte se generalizează. Dintre
descoperirile aparţinând acestei perioade amintim pc cele de la Cemica 146 , Snagov al doilea nivel de înmormântări1 47 , Comana1 48, Piua Petrii1 49, Bucuresti-dealul
Gorgan 150 , Bucureşti-Biserica Albă din Postăvari1 51 şi sectorul Radu Vodă1s2,
precum şi pe cele de la Ester153 şi Radovanul5 4, unde într-o locuinţă a fost descoperit
un tipar pentru turnat astfel de accesorii vestimentare.
Luând în consideraţie contextul arheologic în care au fost găsiţi, nasturii de
argint de la Isaccea, pot fi încadraţi cronologic în secolele XVII - XVIII, iar cel de
bronz, pe baza monedei emisă de Mahmud II (1812), în primele decenii ale secolului
al XIX-iea.
b) Nasturi globulari decoraţi cu şnur metalic. Din această categorie face
parte un singur exemplar, lucrat din argint.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.004. Descoperit în mormântul nr. 3. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2, 1/1,9 cm.
Nasture de argint de formă globulară, compus din două emisfere egale, goale
în interior, sudate între ele ecuatorial. Urechiuşa de prindere, probabil de formă oval-
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circulară,

este ruptă din vechime. La polul inferior, nasturele este decorat pnn
aplicarea unui şnur din sârmă de argint, capetele acestuia fiind libere.
Stare de conservare bună (Pl. IV11 O).
În stadiul actual al documentării nu cunoaştem analogii pentru exemplarul de
la Isaccea, care, ţinând cont de contextul în care a fost descoperit, poate fi încadrat
din punct de vedere cronologic, în secolele XVII - XVIII.
c) Nasturi globulari decoraţi cu şnur şi ''perle" metalice. Şi această
categorie este reprezentată de un singur exemplar, lucrat din argint.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.006. Descoperit în mormântul nr. 3. atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 1,311, 1 cm.
Nasture din argint de formă globulară, lucrat din două emisfere egale, goale
în interior, sudate ecuatorial între ele. Polul superior, împreună cu urechiuşa de
prindere, este rupt din vechime. Polul inferior este decorat cu un şnur din sârmă de
,argint şi cu patru "perle" metalice dispuse piramidal.
Stare de conservare bună (Pl. IV /9).
Nasturii decoraţi cu şnur la polul superior şi cu şnur şi "perle" metalice la cel
inferior, sunt documentaţi în descoperirile făcute la Suceava şi datate în secolele XV
-XVJl55.
Exemplarul de la Isaccea, luând în consideraţie contextul arheologic în care a
fost găsit, poate fi încadrat cronologic în limitele secolelor XVII - XVIII.
d) Nasturi globulari decoraţi cu ''perle" metalice. În cimitirul de la Isaccea
s-a descoperit un singur exemplar aparţinând acestei categorii.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.005. Descoperit în mormântul nr. 3. Atelier
(probabil) local. Argint. Dimensiuni: 2,2/1, 1 cm.
Nasture de formă globulară, compus din două emisfere egale, sudate
ecuatorial între ele, goale în interior. La polul superior este prinsă, prin lipire, o
urechiuşă oval-circulară. Polul inferior este decorat cu patru "perle" metalice dispuse
în formă de piramidă.
Stare de conservare bună (Pl. IV/14).
Nasturi decoraţi la polul inferior cu "perle" metalice, sunt documentaţi în
secolele XIV - XV în aşezarea - aici fiind găsit şi un tipar folosit la turnarea acestor
piese - şi cimitirele de la Coconii 56 , precum şi aşezarea de la Păcuiul lui Soare I 57.
În secolele XV - XVI acest tip de nasturi este întâlnit la Trifeştil58,
Suceava 159 , Zăvoaia 160 , Baia 161 , Coveiu 162 , Enisala 163 , Buda-Buzău 164 , pentru a-1
regăsi şi în veacurile următoare în descoperirile de la ComanaI65.
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Cele mai bune analogii pentru nasturele de la Isaccea le găsim în tezaurul de
obiecte de podoabă de la Cotul Morii Popricani 166 , datat în secolele XV - XVI, şi în
descoperirile de la Retcvoieşti 167 şi Comana 168 .
Pe baza analogiilor şi a contextului în care a fost găsit, exemplarul de la
Isaccea se datează în secolele XVII - XVIII.
e) Nasturi globulari decoraţi pe corp cu ''pliseuri". Acestei categorii îi
aparţin două exemplare lucrate în bronz.
• M.D.D. Tl., fără inv. Descoperiţi în mormântul nr. 11. Atelier local. Bronz.
Dimensiuni: 1,1/0,9 cm; 1,1/1,0 cm.
Doi nasturi de bronz, turnaţi dintr-o singură sferă, decoraţi pe corp cu
"pliseuri". Polul superior, împreună cu urechiuşa de prinsere, de formă ovalcirculară, este rupt din vechime.
Stare de conservare mediocră (Pl. IV/6 - 7).
Nasturii decoraţi pe corp cu "pliseuri" apar în aceeaşi perioadă de timp şi în
acelaşi context cu cei având corpul globular fără nici un fel de decor, fiind
documentaţi în secolele X - XI în necropola de la Arsura-V as lui 169 , în nivelele de
locuire datate la Dinogetia în secolele XI - XII1 70 şi în necropola de la HanskaLimbari, datată în secolele XI - XIII 171 , pentru a nu mai fi apoi întâlniţi în
inventarele funerare ale mormintelor sau în aşezări. Luând în considerare contextul
în care au apărut, credem că exemplarele de la Isaccea pot fi încadrate cronologic în
limita secolului al XVIII-lea.
f) Nasturi semisferici. Un singur exemplar, lucrat din bronz, aparţinând
acestei categorii, a fost descoperit în inventarele funerare ale mormintelor din
cimitirul de la Isaccea.
• M.D.D. Tl., inv. nr. 42.003. Descoperit în mormântul nr. 1O. Atelier local.
Bronz. Dimensiuni: 0,8/0,7 cm.
Nasture de bronz semisferic, tortiţa de prindere, ruptă din vechime, era lipită
în centrul calotei, putând fi încadrat în categoria nasturilor în formă de clopot.
Suprafaţa plană este decorată cu incizii dispuse radial.
Stare de conservare bună (PI. IV/8).
Nasturele semisferic de la Isaccea, îşi găseşte analogii cu exemplarele
descoperite la Curtea de Argeş 172 , Suceava1 73, Streisîngeorgiu17 4 , Tg. Mureşl75 şi
Enisala 176 , deosebindu-se de acesta în privinţa modului de realizare şi decorare.
Exemplarul de la Isaccea, pe baza analogiilor şi a contextului în care a fost
găsit, poate fi circumscris în limitele secolului al XVIII-lea.
Cu privire la utilitatea nasturilor se admite, în general, folosirea lor, alături
de copci, pentru încheierea cămăşilor la gât şi a hainelor la piept, afirmaţia fiind

~88

susţinută

de observaţiile făcute în timpul cercetărilor arheologice, în marea lor
majoritate, aceste obiecte fiind găsite, în inventarele funerare ale mormintelor, în
zona pectorală a scheletelor.
Există însă şi indicii privind utilizarea lor ca piese de podoabă ori ca
elemente de ornamentare a unor ţesături: descoperirile din cimitirele de la
Portăreşti1 77 , Suceaval 7 8, Comana' 79 şi Isaccea 180 , precum şi relatările călătorilor
străini, vin să sprijine această afirmaţie.
Astfel, în 1582, John Newberie trecând prin oraşul Tomova (Reni), face
următoarea afirmaţie despre vestimentaţia locuitorilor de aici: "„. şi partea de sus a
veşmintelor este împodobită de jur imprejur cu bumbi mari de argint ca nişte
nasturi" 181 , iar Evlia Celebi vorbind, în a doua jumătate a secolului XVI, despre
locuitorii Dobrogei, arată că aceştia ".„ poartă dolmane cu nasturi de argint pe piept
şi la mâneci" 182 .
Verigi
Din săpăturile de la Isaccea provin trei exemplare, lucrate din argint,
aparţinând acestei categorii de accesorii vestimentare.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.927. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Argint. Dimensiuni: 2,6/2,3/0, 15 cm.
Verigă de argint, lucrată din bară circulară în secţiune, capetele libere fiind
rupte din vechime.
Stare de conservare bună (Pl. IV/3).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.009. Descoperită în mormântul nr. 5. Atelier local.
Argint. Dimensiuni: 2,4/2,2/0, 1 cm.
Verigă din argint confecţionată din bară circulară în secţiune, decorată pe
corp cu incizii ce imită torsada.
Stare de conservare bună (Pl. IV/5).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 41. 928. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier local. Argint. Dimensiuni: 2,5/2,2/0,20 cm.
Verigă de argint, confecţionată dintr-o bară tubulară, capetele fiind libere. Pe
corp decorul constă din incizii ce imită torsada.
Stare de conservare bună (Pl. IV/4)
Cunoscute din secolele XIV - XVI la Măneşti 18 3 şi Măicăneşti 184 , se
întâlnesc în veacurile următoare la Comana 185 si
. Suslănesti
. 186 , cu acestea din urmă
descoperiri având analogii apropiate exemplarele de la Isaccea, decorate pe corp cu
striuri ce imită torsada.
Vestigiile de la Isaccea pot fi încadrate cronologic în limitele secolelor XVII
- XVIII, ţinând cont de analogii şi de contextul în care au fost găsite.
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copci
Copcile reprezintă o altă categorie de accesorii vestimentare descoperite în
inventarele funerare ale mormintelor din cimitirul de la Isaccea. Majoritatea sunt
confecţionate din bronz, un singur exemplar fiind lucrat din argint. Sunt accesorii
vestimentare simple, neornamentate, incluzându-se în rândul obiectelor de folosinţă
curentă.

Copcile, folosite singure sau împreună cu nasturii, la încheierea unor articole
de îmbrăcăminte, sunt documentate arheologic, pentru secolele XIV - XV, în
cimitirul de la Buciumeni 187 şi în aşezarea de la Baia 188 , iar pentru veacurile XVII XVIII prin descoperirile făcute în necropolele de la Cernica 189 , Cătălui 190 ,
Niculiţel1 9 1 şi biserica Albă din Postăvari 192 .
Pentru secolele XVI - XVII sunt atestate şi în cimitirele cercetate la sud de
Dunăre 193 .

Din punct de vedere cronologic, exemplarele de la Isaccea, pot fi încadrate în
limitele secolului al XVIII-lea.
Paftale
Paftalele pot fi incluse atât în categoria accesoriilor vestimentare cât şi în cea
a garniturilor de curea.
La Isaccea, doar o singură piesă a făcut parte din inventarul funerar al unui
mormânt (M. nr. 7); celelelte exemplare au fost găsite la nivelurile de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Sunt confecţionate din bronz sau din argint cu titlu slab,
repertoriul ornamental folosit pentru decorarea lor fiind variat.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 41.995. Descoperită în mormântul nr. 7. Atelier
(probabil) local. Bronz. Dimensiuni: 5,0/3,5/1 ,5 cm.
Pafta compusă din două piese identice, circulare, terminate înspre părţile
laterale în formă de frunze stilizate. În centru se află o montură circulară, înaltă, cu
bordura alcătuită din douăsprezece frunze stilizate. Cele două piese se prind între ele
cu ajutorul unui cârlig şi a unei verigi. Pe revers, lipsesc lamele metalice necesare
fixării de capetele cordonului.
Stare de conservare bună (Pl. V/5).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.353. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele.
Atelier (probabil)
local.
bronz.
Dimensiuni:
16,00/15,00/2,00.
Pafta compusă din două piese identice, discoidale. În centru, fiecare dintre
ele este prevăzută cu o emisferă aplatizată, decorată cu un motiv floral stilizat,
mărginită de un chenar ce imită torsada şi de un al doilea format din "perle"
metalice. În jurul protuberanţei emisferice, prin chenare de forma unor coloane, unite
între ele prin arcade, suprafaţa pieselor componente este împărţită în opt părţi egale
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al căror decor constă din câte trei proeminenţe dispuse piramidal. Marginile paftalei
sunt ornamentate cu un cerc de "perle" metalice, mărginit de două chenare imitând
torsada. Cele două piese ale paftalei se prind cu ajutorul unui cârlig şi al unei verigi
masive. Pe revers se păstrează, prinse de marginile pieselor componente, câte două
benzi metalice, late, necesare fixării de capetele cordonului.
Stare de conservare bună (Pl. V/4).
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.351. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Bronz. Dimensiuni: I 2,0017,5/1 ,5.
Pafta din bronz, compusă din două piese identice, dreptunghiulare. Toată
suprafaţa pieselor componente, prin chenare ce imită torsada, este împărţită în
registre egale, decorate cu motive florale, în tehnica email cloisonne. Înspre părţile
laterale, paftaua se prelungeşte în formă de unghi ascuţit, în ornamentarea căruia este
folosită aceeaşi tehnică şi acelaşi motiv decorativ ca şi în spaţiile centrale. Marginea
paftalei este ornamentată cu un brâu de "perle" metalice. Sistemul de prindere,
,realizat de o balama cu ac mobil, este mascat de o plăcuţă dreptunghiulară, marginile
redând motive vegetale stilizate, în mijloc fiind prevăzută cu trei monturi circulare,
înalte, având marginile crestate, îndoite în interior, pentru a fixa mai bine sticlele de
culoare roşie şi verde. Monturile sunt înconjurate de câte un brâu realizat din
crestături. De una din piesele paftalei era prins, prin intermediul unei verigi, un
lănţişor ce susţinea acul mobil al balamalei. Pe revers se păstrează, prinsă de
marginile fiecărei piese componente, o bandă metalică, lată, necesară fixării de
capetele cordonului.
Stare de conservare bună (Pl.V/3).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 42.352. Descoperit în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Bronz. Dimensiuni: 6,00/3,8/1 ,5.
Pafta (1/2) din bronz, dreptunghiulară, prelungită înspre partea laterală în
formă de unghi ascuţit. Marginea paftalei a fost decorată cu un brâu de "perle"
metalice; datorită îndelungatei utilizări, se prezintă în stare avansată de uzură. Partea
centrală a paftalei, prin chenare ce imită torsada, este decorată cu motive vegetale în
tehica email cloisonne. Câmpul decorativ este delimitat de marginea paftalei prin
intermediul unui chenar decorat în aceeaşi tehnică. Porţiunea corespunzătoare
sistemului de prindere, datorită faptului că nu era expusă vederii, este decorată cu
cercuri metalice. Pe revers lipseşte banda metalică necesară fixării de capetele
cordonului.
Stare de conservare bună.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.097. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Argint cu titlu slab. Dimensiuni:
I 2,00/9,9/1 ,5.
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Pafta (1 /2) circulară, prelungindu-se înspre partea laterală în formă de
acoladă. În centru, fixat prin lipire, se află un motiv decorativ ce redă o floare cu
nouă petale. Marginea în formă de chenar, este ornamentată cu un cerc de "perle"
metalice. Pe revers se păstrează lamele metalice folosite la fixarea paftalei de cordon.
Stare de conservare bună (Pl. V /1 ).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 42.098. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Argint cu titlu slab. Dimensiuni:
10,00/8,4/1,5.
Pafta (I /2) circulară, prelungindu-se înspre partea laterală în formă de
acoladă. Marginea, în formă de chenar, este ornamentată cu un cerc de "perle"
metalice. Partea centrală a piesei este nedecorată. Pe revers lipsesc lamelele metalice
folosite la fixarea paftalei de cordon.
Stare de conservare bună (PI. V/2).
• M.D.D. Tl., inv. nr. 42.100. Descoperită în nivelele de umplutură ce
suprapuneau mormintele. Atelier (probabil) local. Bronz. Dimensiuni: 4, 75/3,4/1,5.
Pafta (1/2) circulară. Decorul, începând din centru înspre margine, este
format din cercuri concentrice realizate prin impresiune. Pe revers se păstrează,
prinsă de marginile piesei, o tijă subţire, circulară, în secţiune, necesară fixării de
capetele cordonului.
Stare de conservare bună.
Paftaua, cunoscută în regiunea Dunării de Jos din secolele XII - XIV19 4, este
atestată arheologic, pentru prima dată, în ţara noastră, prin descoperirea făcută în
biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş: paftaua de aur din mormântul
ctitorului acestui lăcaş, Vladislav I Vlaicu 195.
Pentru secolele XV - XVII, când devin tot mai numeroase, paftalele sunt
documentate în tezaurul de obiecte de podoabă de la Olteni 196 , în descoperirile de la
Comana 197 , Retevoieşti 198 , Curtea de Argeş-biserica Drugeşti 199, Piua Petrii200,
Niculiţel 201 , Ester202 , precum şi în colecţiile Muzeului Naţional de Artă203 şi a celui
de istorie din Galaţi204.
Pentru perioada secolelor XVI - XVII, ca obiecte de inventar funerar,
paftalele sunt atestate şi în descoperirile arheologice făcute la sud de Dunăre205.
Exemplarele descoperite în cimitirul medieval de la Isaccea, îşi găsesc
analogii cu celelalte descoperiri din ţară, mai mult în privinţa formei, şi mai puţin,
sau deloc, în cea a decorului.
Paftalele, la care decorul a fost realizat în tehnica email cloisone, sunt, în
actualul stadiu de documentare, singulare în peisajul accesoriilor vestimentare din
ţara noastră.

Pe teritoriul oraşului Isaccea, obiecte la care, pentru realizarea decorului s-a
utilizat această tehnică, sunt cunoscute încă din feudalismul timpuriu206. În privinţa
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modului de execuţie a decorului, pentru secolul al XVII-iea, cea mai apropiată
analogie o reprezintă crucea descoperită la mănăstirea Cotmeana 207 . Un exemplar în
decorarea căruia s-a utilizat emailul provine de la Comana, dar diferă mult de piesele
de la Isaccea, prin formă, tehnică de lucru şi decor, autoarea cercetării şi a
comentariului ştiinţific găsindu-i analogii cu paftalele săseşti, aşa-zise "pectorale", şi
cu descoperiri făcute în Ungaria, datate în secolele XVI - XVII 208 .
Paftalele de la Isaccea, chiar dacă exemplarul din mormântul nr. 7 a fost
găsit în compania unui triplu groş emis de Ştefan Bathory, se încadrează, din punct
de vedere cronologic, în secolul al XVII-iea, şi mai ales în cel de al XVIII-iea.
Obiecte diferite
Din această categorie fac parte o lamă de cuţit având în secţiune formă
triunghiulară (PI. Vl/4) şi un zurgălău confecţionat din bronz.
•M.D.D. Tl., inv. nr. 42.200. Descoperit în nivelele de umplutură cc
suprapuneau mormintele. Atelier local. Bronz. Dimensiuni: 6,5/5,00 cm.
Zurgălău din bronz, compus din două emisfere, lipite ecuatorial. La partea
superioară este prevăzut cu o ureche de prindere oval-circulară, iar la cea interioară
cu tăietura specifică, având capetele rotunjite. Pe corp decorul constă din incizii şi
motive vegetale stilizate.
Stare de conservare bună (Pl.Vl/6).
Descoperiri monetare
Din descoperirile făcute în inventarele funerare ale mom1intelor medievale
de la Isaccea provin şapte monede, una din aramă şi şase din argint. Cele depuse în
palma mâinii drepte a scheletelor din mormintele nr. 1 şi nr. 2, emisiuni ale
sultanilor Selim al Iii-lea şi Murad al Ii-lea, reprezintă singurele elemente certe
pentru datarea ante-quem a înmormântărilor din cimitir, la sfârşitul secolului al
XVIII-iea şi în primul sfert al celui următor.
Dacă pentru cele două morminte descoperirile monetare au putut fi folosite
la stabilirea cronologiei - ele fiind practicate paralel cu ridicarea monumentului sau
într-o perioadă imediat următoare - monedele găsite în celelalte morminte nu pot fi
utilizate în fixarea etapelor cronologice ale înmormântărilor şi implicit ale diferitelor
serii de obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare. Gradul înalt de uzură şi faptul
că sunt perforate demonstrează că au fost utilizate o perioadă îndelungată de timp,
ultima dată fiind întrebuinţate ca obiecte de inventar funerar, astfel încât, pentru
stabilirea datei post-quem a înmormântărilor pot fi folosite doar diversele categorii
de obiecte de podoabă şi accesorii vestimenatre, şi acestea în limite cronologice
destul de largi.
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Dintre monedele recuperate din nivelele de umplutură ce suprapuneau
mormintele, merită a fi amintite, deşi nu ajută cu nimic la stabilirea etapelor
cronologice de înmormântare, denarul emis la Kremnitz de Matei Corvin, asprul
emis de Murad al Iii-lea, precum şi imitaţia bătută de Dabija Voivod după shillingii
emişi la Riga de către regina Cristina.

*
Prezentarea diverselor categorii de obiecte, a ritului şi ritualului, pun în
evidenţă principalele trăsături ale cimitirului medieval de la Isaccea, reliefând câteva
concluzii cu privire la viaţa materială şi spirituală din evul mediu târziu. Din cele
înfăţişate, reiese că cimitirul de la Isaccea, cu toate că cercetarea lui sistematică nu a
putut fi epuizată, se înscrie printre importantele vestigii de acest fel, nu numai din
Dobrogea, analogii apropiate având la Ester, Piua Petrii şi Enisala - ultimele etape de
înmormântare - unde descoperirile făcute până acum au legături tipologice şi
culturale cu cele de la Isaccea, atât în privinţa unor categorii de obiecte cât şi a
practicilor creştine.
Cronologia cimitirului ridică probleme legate de etapele de înmormântare.
Numărul redus de monede descoperite în morminte, datarea în limite largi, făcută pe
baza analogiilor, a principalelor categorii de obiecte, nu permite fixarea concretă a
coordonatelor cronologice a etapelor de înmormântare. Cele mai timpurii morminte
· par a fi, la prima vedere, cele în care s-au descoperit triplul groş emis de Ştefan
Bathory, denarul de argint emis la Kremnitz în secolele XVI - XVII şi groşul,
emisiune din timpul lui Sigismund al Iii-lea, din 1617 sau 1627. Luând în
consideraţie gradul lor de uzură, faptul că 11u fost utilizate în salbe, rezultă că au avut
o îndelungată utilizare, ceea ce nu ne ajută prea mult în stabilirea datei post-quem a
etapelor de înmormântare, rămânând ca acestea să fie fixate cu ajutorul obiectelor
din inventarele funerare, făcute, bineînţeles, pe baza analogiilor cu descoperiri
similare, în limite destul de largi.
Ultimei etape de funcţionare a cimitirului îi aparţin mormintele datate cu
ajutorul monedelor emise de sultanii Selim al Iii-lea şi Mahmud al Ii-lea, la sfârşitul
secolului XVIII şi începutul celui următor, ele constituind data ante-quem a
înmormântărilor.

Sintetizând cele de mai sus, rezultă că, în cadrul cimitirului de la Isaccea,
încep undeva la mijlocul secolului al XVII-lea, cunosc maxima
intensitate în secolul XVIII, continuă şi la începutul veacului următor, fără a putea fi
stabilite cu certitudine datele limită de funcţionare.

înmormântările
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Ritul şi ritualul de înmormântare sunt caracteristice evului mediu târziu; ritul
este exclusiv de inhumaţie, ritualul neprezentând caracteristici deosebite faţă de alte
cimitire din aceeaşi perioaaă.
Inventarele funerare cuprind obiecte tipice secolelor XVII - XVIII, parţial în
ateliere locale; întreaga serie de obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare din
argint aurit, argint, bronz sau sticlă, poartă amprenta elementelor de cultură specifice
feudalismului târziu, unele dintre ele prezentând puternice reminiscenţe bizantine.
Rezultatele cercetărilor oferă şi unele date cu privire la populaţia
complexului medieval târziu de la Isaccea. În primul rând, trebuie remarcat faptul că
este vorba în exclusivitate de o populaţie creştină, afirmaţia fiind argumentată cu
ajutorul observaţiilor făcute în timpul cercetărilor. Întinderea cimitirului - ţinând
cont şi de faptul că o mare parte a fost distrusă de amplasarea celor două biserici şi
de clădirile din jur - poate fi un argument despre cotele pe care le atinsese, din punct
de vedere demografic, complexul medieval de aici.
Descrierea mormintelor şi a inventarelor acestora este în măsură să ofere
unele date cu privire la situaţia economică a complexului şi a locuitorilor lui în
secolele XVII - XVIII. Obiectele confecţionate din metale preţioase atestă dovada
existenţei unor posibilităţi ce nu erau la îndemâna tuturor complexelor din această
perioadă; nu numai în procurarea, ci după. toate posibilităţile, şi în producerea unor
categorii de obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare, ceea ce nu-şi puteau
permite decât comunitarii unui complex cu potenţial economic ridicat.
Consideraţiile de ordin general şi succintele concluzii prezentate mai sus, nu
înseamnă epuizarea tuturor problemelor ridicate de analiza materialului arheologic
descoperit în inventarele funerare ale mormintelor din cimitirul medieval de la
Isaccea, constituind doar puncte de plecare şi de sprijin pentru cercetările viitoare
privind viaţa materială şi spirituală - nu numai a complexului medieval de la Isaccea
- din perioada secolelor XVII - XVIII.
Note

*

Săpăturile de salvare din cadrul
cimitirului medieval suprapus de
biserica Sf. Gheorghe s-au efectuat
în perioada 08.10 - 05.11 1988, la
început de către FI. Topoleanu,
căruia îi mulţumim şi pe această cale
pentru cedarea materialului spre
studiu şi publicare, apoi de către
semnatarul acestui articol. Cercetarea arheologică a fost posibilă

datorită lucrărilor efectuate în vederea protejării monumentului împotriva umezelii produse de apele pluviale, prin construirea unui canal colector, lat de 4,5 m, dispus de jurîmprejurul lăcaşului de cult. O
succintă prezentare a descoperirilor a
fost tăcută la sesiunea ştiinţifică
Tomis-Constanţa - 2500 de ani de
evoluţie

neîntreroptă,

cultură

şi
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civilizaţie,

1991.
V. Drăguţ, Dictionar enciclopedic de

1.

artă

2.

3.

4.

Constanţa, 3 - 5 iunie

medievală

românească,

Bucureşti, 1976, p. 181.
Al. Bamea, Dacia N.S., XIX, 1975,
p. 257, fig. 1/2; informaţia a fost
preluată şi publicată în ISM, voi. V,
Bucureşti, 1980, pp. 282 - 283, nr.
270.
Probabil că şi la Isaccea situaţia
corespundea cu relatarea făcută în
1839 de ieronomonahul rus Partenie,
care trecând prin Măcin vede biserica
românilor afară de oraş, ca un
hambar, mânjită cu glod, acoperită
cu olane şi cu o latură deschisă, fără
crnce şi fără clopote, iar creştinii
ortodocşi îi relatează următoarele: ...
încă şi turcii pe aici sunt tare răi şi
sălbateci. mereu ne asupresc şi ne
minează; bisericile ni le ard; la care
găsesc argint îl fură, icoanele le
nimicesc şi la nimeni nu ne putem
jelui... De asemenea, Partenie relatează că un negustor român, al cărui
nume nu ni-l dă, a vrut să acopere pc
cheltuiala lui biserica, însă iniţiativa
l-a costat viaţa, fiind spânzurat de
turci. v. Din călătoriile ieromonahului ros Partenie prin Moldova în
jumătatea întâia a veacului XIX,
traducere din ruseşte de V. Puiu,
Vălenii de Munte, 191 O, p. 39.
Despre biserica crestinilor
ortodocsi
.
.
din Babadag, acelaşi ieromonah,
afirmă că a fost arsă de către turci,
fără ca episcopul grec de la Silistra să
întervină. v. C. Brătescu, Dobrogea.
Cincizeci
de
ani
de
viaţă
românească, Bucureşti, 1928, p. 231.
Construirea bisericii noi a început în
1906, însă, datorită răscoalei ţărăneşti
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din 1907 şi a situaţiei politice tulburi
din Europa acelor am, situaţie ce
prevestea prima conflagraţie mondială, forurile ecleziastice au hotărât ca
materialele rămase nefolosite să fie
transportate la Chilia Veche, unde s-a
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cit„ p. 118.
185. L. Milencovici-Bătrina, op. cit„ fig.
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193. A. Margos, op. cit„ pi. VI/5; XVII/7.
194. S. Gheorghieva, op. cit., p. 398, fig.
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195. V. Orăghiceanu, op. cit„ pp. 62 - 63,
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540.
202. G. Custurea, op. cit„ p.550, fig. 5/1,
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cat. 209 - 212, fig. 104 - 105.
204. D. Nanu-Basarab, op. cit., p. 95, cat.
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Le cimetiere mediel'al d'lsaccea - Biserica Sf. Gheorghe
Resume
Le cimetiere medieval de l 'eglise dediee a St Georges d 'Isaccea compte parmi Ies
plus importants vestiges de cette categorie explores en Dobroudja. Les tombeaux remontent
jusque vers le milieu du XVII e siecle, mais Ies plus nombreaux sont ceux du XVIII e siecle,
se pro/ongeant jusqu 'au commencement du siecle suivant, sa ns pouvoir etablir, toutefois,
Ies limites strictes du fonctionnement de cette necropole. A noter le rile et le rituelfuneraire
typiques de la phase finale du moyen Oge. En effet, le mobilier funeraire egalement
comporte des objets caracteristiques des XV!I e - XVIII e siecles, fabriques, en partie, par
Ies ateliers autochtones. li y a tout un lot de parnres et d'accessoires vestimentaires en
argent dare, argent, bronze et verre presentant Ies e/ements caracteristiques de I 'etape
feodale finale, avec dans certa ins cas, de fortes reminiscences byzantines.
De la description de ces tombeaux avec leur mobilier funeraire se degagent des
donnees interessant I 'economie de / 'ensemble et la situation financiere de ses habitants
durant Ies XVII e et XVIII e siecles. La presence d 'objets en metal noble temoigne d 'une
situation economique superieure a la majeure partie des ensembles de cette epoque. li ne
s 'agit pas seulement d 'aspirations, mais aussi, se/an toutes probabilites, de produire des
parnres et d'accessoires vestimentaires d'un prix auquel ne pouvaient pretendre que Ies
membres d'une communaute de riche potentiel economique.
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PI. I. Planul cimitirului medival. • PI. I. Releve du cimetiere medieval.
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PI. li. Inele. • PI. II. Bagues.
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PI. III. Inele. •PI. III. Bagues.
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Pl. IV. 1, 2 - Cercei; 3 - 5 - Verigi; 6 - 14 - Nasturi.
PI. W. 1, 2 - Boucles d'reille; 3 - 5 - Anneaux; 6 - 14 - Boutons.
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PI. V. Paftale. • PI. V. Bouc/es de ceinture.
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PI. VI. 1, 2 - Brăţări de sticlă; 3 - Mărgică de chihlimbar; 4 - Lamă de c uţit ; 5 - Clopoţel
fragmentar; 6 - Zurgălău.
PI. VI. 1, 2 - Bracelets en verroterie; 3 - Perle d 'ambre; 4 - Lame de couteau;
5 - Clochette fragmentaire ; 6 - Grelot.
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Bucureşti, 1 (1981) sqq.
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llierasus - Hicrasus. Muzeul Judeţean Botoşani.
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lzvestia-Varna - lzvcstia na okrijnia muzei v Târnovo, Vama.
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Materiale - Cf. dcascmcnca: Mater. sau MCA. Materiale şi cercetări
arheologice, Bucureşti (I - X); Oradea ( 1979); Tulcea ( 1980; Braşov
(1984); Vaslui - Bucureşti (1986); Ploieşti - Bucureşti (1993).
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Rome, Seric Antiquitc, Paris 1, 1880 sqq.
Memoria Antiquitatis - Memoria antiquitatis, Piatra Neamţ.
MIA - Materialii Isslcdovanija po Arhcologhii SSSR, Moskva, Leningrad.
Muzeul Naţional - Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istoric al
României, Bucureşti.
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Tulcea, li (1971); IV (1975); VI (1977); Vili (1980); IX (1984); X
I, 2 (1991); XI (1995) .
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Pontica - Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie,
Constanţa, I(= Pontice), 1968 sqq.
Preistoria Alpina - Stratto da "Preistoria Alpina", Edizioni del Museuo
Tridentino di Scicnze Naturale.
Pridik - E.M. Pridik, lnventarii Katalog Kleim na amfornih rucikah,
gorlişkah i na cierepriţah Iermitajnoga sobraniea, Leningrad, 1917.
RESEE - Revue des etudes sud-est europeennes.
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Bucureşti, l, 2 (1990), 3, 4 (1991 ).
RRH - Revuc Roumaine d'Histoire, Bucureşti, I, 1962 sqq.
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SCIA - Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti.
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoric veche (I, 1950 - 24, 1973) ş1
,
arheologie (25, 1974 sqq.), Bucureşti.
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