ARHEOLOGIE

N ecropola aparţinând culturii Turdaş descoperită
la Orăştie-Dealul Pomilor, punct X2
Sabin Adrian Luca

Habitatul neolitic situat pe prima terasă neinundabilă a râului Mureş, la est de
municipiul Orăştie, este cunoscută de arheologi din anul 1991 1• Primele menţiuni
referitoare la complexele arheologice descoperite pe terasa numită de noi Dealul Pomilor
s-au făcut în anul 1993 2, publicaţiile ulterioare consacrând această denumire în literatura de
specialitate3 . În acest moment a fost publicată şi o monografie a aşezării turdăşene din acest
punct 4 . Observaţiile stratigrafice adunate cu ocazia cercetării sistematice a magistralei M 1,
pe direcţia aproximativă nord-sud, ne fac să afirmăm că în mijlocul zonei locuite se găseşte
un interval fără locuinţe, cel puţin în faza veche (vezi planul 1). În acest spaţiu au fost
descoperite gropile de morminte care, în opinia noastră, reprezintă semnul unei necropole
din epoca neolitică (cimitirul 2, deoarece cimitirul 1 se încadrează cronologic la începutul
mileniului al II-lea d.Ch. 5). Mormintele descoperite în acest punct au următoarele
caracteristici :
MORMÂNTUL M 1 /1995 (fig. 1/6; plan 1).
Mormântul aparţine unui adult de sex masculin, după toate probabilităţile. Groapa
în care a fost aşezat defunctul s-a descoperit în partea de sud a secţiunii S9 /1995, în carou)
13. Pentru cercetarea integrală a monumentului arheologic a fost practicat[, în profilul
secţiunii, o casetă de 111,30 m. Groapa în care s-a depus decedatul avea o formă
1
Situl arheologic a fost redescoperit cu ocazia unei periegheze întreprinse în primăvara anului 1991 de Z. K.
Pinter (pe atunci angajat al Institutului de cercetări socio-umane din Sibiu), Aurelian Cosma (în acel timp
muzeograf la Muzeul din Orăştie) şi de autorul acestor rânduri. Prima descoperire a sitului turdăşean se datorează
profesorului Nicolae Adam. Aceasta s-a întâmplat acum 20 de ani.
2 S. A. Luca-A. Cosma, Archăologische Gelăndeuntersuchungen im Brooser Gebiet Băhmerberg (Dealul
Pemilor), in Forschungen zur Volk.s- und Landeskunde, Sibiu, 36, 1993, 2, p. 85-88.
1
S. A. Luca-Z. K. Pinter, Necropola medievala timpurie de la Ortlstie-Dealul Pemilor, punct X z, in Corviniana, 1,
1994, p. 3-15; S. A. Luca, Complexul ritual de la Orastie-Dealul Pemilor, punct X 1, (jud. Hunedoara), in SC/VA,
45, 1944, 4, p. 363-368; Idem., Incadrarea cronologica şi culturala a asezarii nrolitice de la OrtJstie-Dealul
Pemilor, punct X 1, in Corviniana, II, 1995, p. 21-28; Jdem., Die Kultanlage von Broos/Ordştie-Băhmerberg/Dealul
Pemilor, Ausgrabungsstelle X 1 (Kreis Hunedoara), in Forschungen zur Volk.s- und Landeskunde, 38, 1995, 1-2, p.
85-90. Chiar dacă există această abundentă publicistică care poate fi alăturată inei serii de aproximativ 20 de
comunicări ştiinţifice unde se foloseşte aceeaşi denumire, ca şi rapoarte de cercetare arheologică publicate de
Comisia Naţională de arheologie descoperim lucruri noi, intr-un articol care se doreşte introducerea autorului in
viaţa ştiinţifică, noutdţi asupra unui sit pe care noi îl cercetam de 4 ani in acel moment, de 6 ani în acest moment
(M. Căstăian, Contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Ordştie, in Buketinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Arheologie-istorie, 1, Alba Iulia, 1995, p. 39-52). La pagina 45 descoperim, la puctul 3.1., că aşezarea noastră se
numeşte Platoul Rompos şi că se intinde pe 1/4 din suprafaţa pe care o considerăm locuită, în urma cercefl1rilor
arheologice sistematice ! Nu am fi surprinşi dacă autorul nu ar fi fost prezent, ca student, pe şantierele noastre şi
chiar membru al colectivului de cercetare şi semnatar al rapoartelor de săpătură (şi pe şantierul Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X 1 .f). Făcând parte din această echipă nu a exprimat niciodată opinii asupra denumirii obiectivului.
În articolul domniei sale nu spune că aici au avut loc săpături sistematice ca şi când punctul ar fi unul inedit!
Semnele noastre de axclamare se încheie cu o intrebare : Cine te-a învăţat, domnule Căstăian, să alcătuieşti un
aticol ştiinţific ... ?
' S. A. Luca, Asezari neolitice pe valea Mureşului mijlociu (!). Habitatul neolitic de la Orastie-Dealul Pemilor,
punct X1o Bibliotheca Musei Apulensis, IV, Alba Iulia, 1997.
5
S. A. Luca-Z. K. Pinter, op.cit., loc. cit.
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rectangulară şi a fost executată, din întâmplare, pe locul unei gropi de par/stâlp, anterioară
ca vechime. Din cauza tasării acesteia există o diferenţă de adâncime între capul (0,90 m) şi
bazinul şi picioarele scheletului (1,15 m). Scheletul este orientat E-V, cu capul spre est şi
privirea spre nord. Cadavru! a fost aşezat în groapă culcat pe partea dreaptă, cu picioarele
flexate sub bazin. Braţele defunctului au fost aşezate în faţa bazinului. Poziţia generală a
decedatului este semichircită.
În umplutura gropii mormântului s-au descoperit fragmente ceramice arse
secundar -probabil în timpul banchetului funerar- (fig. 2/2-6, 8-10), oase de animale arse
sau trecute prin foc, o bucată dintr-o tăbliţă-amuletă aparţinând -probabil- decedatului (fig.
211) şi bucăţi de cărbune. Pe nivelul de săpare al gropii s-a descoperit ocru roşu, pigmentul
fiind răspândit şi în zona oaselor picioarelor şi capului decedatului. Starea proastă de
conservare a oaselor nu ne-a permis să ne dăm seama dacă oasele erau acoperite cu pigment
roşu. În sfărşit, s-a putut constata existenţa unei ofarnde de carne la spatele scheletului (un
omoplat provenind de la un animal mare) şi câteva piese de silex pe nivelul de folosire al
grop11.
MORMÂNTUL M2 /l995 (fig. l/3; plan 1).
Mormântul aparţine unui adult şi a fost descoperit în caseta C 4 /1995. Groapa
mormântului este orientată E-V, defunctul având capul spre est, cu privirea spre nord.
Corpul a fost aşezat pe partea dreaptă, mâinile sunt situate în faţa bazinului iar genunchii
sunt flexaţi, poziţia generală a scheletului fiind cea semichircită. Groapa mormântului este
rectangulară cu colţurile rotunjite, adâncimea Ia care s-a descoperit scheletul fiind de 1,15
m. Pe toată suprafaţa nivelului de folosire al gropii s-a descoperit ocru roşu. Ofranda
alimentară a fost aşezată în spatele capului (oase mari pr9venind de la partea cărnoasă a
unor bovine (?)). Pe cap s-a descoperit un bulgăre mare de cărbune şi un vas (fig. 2/7).
Oasele scheletului sunt foarte prost păstrate.
Umplutura mormântului conţinea fragmente de vase arse secundar, probabil în
timpul banchetului funerar (fig. l/1-2, 4-5, 7-8), cărbune, ocru roşu(?) şi fragmente de oase
de animale.
MORMANTUL M3 /1996 (fig. 3, plan 1).
Acesta aparţine, după opinia noastră, unui adult de sex masculin. Scheletul este
orientat E-V, are capul orientat spre est şi faţa spre nord, aflându-se într-o poziţie
scmichircită pe partea dreaptă. Braţele defunctului sunt aduse în faţa bazinului, către palme
existând un vas (V 1- fig. 3/2), iar în faţa capului un topor de piatră şlefuită, poziţia sa
sugerând că a fost ţinut în mână, lungimea aproximativă a cozii sale fiind, în consecintă, de
0,40-0,50 m (T 1- fig. 3/4). În faţa capului se afla un vas (V 2- fig. 3/5) şi ofranda alim~ntară
alcătuită dintr-un os.de animal mare, partea secţionată din acesta putând fi dispusă anatomic
în zonele cărnoase. In spatele capului a fost descoperit un alt topor de piatră şlefuită dispus
ca şi cum ar fi fost purtat la spate, înfipt încingătoare (T 2- fig. 3/3).
Groapa în care a fost depus defunctul este patrulateră cu colţurile rotunjite. În
umplutura sa au fost descoperite fragmente de vase arse secundar cu ocazia banchetului
funerar, fragmente de oase de animale (câteva cu urme evidente de trecere prin foc) şi urme
de ocru roşu. Menţionăm că acesta este singurul mormânt pentru care avem observaţii
stratigrafice ferme : resturile unei platforme de Iocuire realizată din piatră de râu aparţinând
nivelului superior acoperă parţial groapa mormântului, acesta aparţinând -în consecinţă
nivelului inferior. Trebuie, însă, să fim circumspecţi în continuare deoarece această
observaţie este necesar a fi confirmată.
MORMĂNTUL M4 /1995, 1997 (cenotat).
Monumentul funerar a fost decopertat în două reprize succesive, în anii 1995 şi
1997. Groapa sa este rectangulară cu colţurile rotunjite şi nu conţine resturile unui schelet
omenesc. Fundul gropii este acoperit cu cărbune şi ocru roşu. Fragmentele ceramice
descoperite împreună cu resturi de oase de animale sugerează etapa banchetului funerar.
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Groapa-cenotaf este orientată nord-sud, ·perpendicular pe direcţia generală de orientare a
celorlalte morminte.
MORMÂNTUL M5 /1997 (cenotaf).
Acesta are aceleaşi caracteristici ca şi mormâtul M4 /1995, 1997 cu excepţia
faptului că este orientatE-V şi că fundul gropii nu este îngrijit lucrat.

*

*

*

După

ce am parcurs descrierea celor 5 morminte, putem ordona câteva idei
care dau caracteristicile necropolei neolitice (numărul 2) de la Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X 2 :
-gropile mormintelor sunt orientate în proporţie de 80% în direcţia E-V;
- toate gropile sunt dreptunghiulare, cu colţurile rotunjite, datorită tehnologiei de săpare
dată de dezvoltarea uneltelor epocii;
- în umplutura gropilor am găsit cărbune, ocru roşu ( în mormintele cu schelet acesta este
prezent din abundenţă la capul, mijlocul şi extremitatea picioarelor), oase de animale
(uneori trecute prin foc) şi fragmente de vase sparte în timpul banchetului funerar şi trecute,
parţial, prin foc;
-unii decedaţi au ca inventar funerar şi vase -la mormintele M2_3- (de obicei în zona capului
sau a mâinilor), topoare de piatră şlefuită (în mână, sau la spate - M 3) şi unelte de silex
cioplit (M 1);
- scheletele sunt orientate, fără excepţie, E-V, cu capul spre E şi privirea spre nord;
- poziţia scheletelor este semichircită, decedaţii fiind aşezaţi pe partea dreaptă cu genunchii
esenţiale,

flexaţi.

*

*

*

Pe întinderea aşezării neolitice din acest punct s-au descoperit, de asemenea, în
stratigrafice greu de explicat următoarele:
- în stratul de cultură s-au descoperit, cu intermitenţă, oase umane trecute prin foc, sau
fragmente de calotă craniană. Apariţia acestora ne îndeamnă să cugetăm la o formă de
canibalism ce se afla la îndemâna comunităfii neolitice de aici. De asemenea, trebuie să
luăm în considerare şi opinia după care aici existau şi ritualuri paralele de înmormântare,
între care şi cel prin care decedatul era expus pe o platformă până la descămare;
- în bordeiul B2 /1994 (nivel vechi) s-au descoperit, în al doilea orizont de folosire al
locuinţei, două calote craniene decupate pe deasupra sprâncenelor, utilizate -după toate
probabilităţile- ca recipiente pentru băut, sau pentru alte utilizări care ne scapă în acest
moment.
poziţii

*

*

*

Necropola neolitică de la Orăştie este foarte importantă pentru aprofundarea
imaginii noastre asupra realităţilor etno-culturale ale comunităţilor contemporane şi
încadrabile culturii Turdaş, mai ales că singurele necropole a neoliticului transilvănean,
cele de la le lod 6 , nu sunt publicate în totalitate.

6

Gh. Lazarovici, Grupul şi staţiunea Iclod, Cluj-Napoca, 1991, p. 3-42 (cu bibliografia).
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Plan 1. Zona centrală a sitului arheologic de la Orăştie-Dealul Pemilor, punct X 2 • Cimitirul
neolitic (2).
Fig. 1. Mormintele M 1•2• Ceramică descoperită în aceste morminte.
Fig. 2. Ceramică descoperită în morminte.
Fig. 3. Mormântul M 3• Ceramică şi arme/unelte.

USTE DES /LLUSTRATIONS
Plan 1. La zone centrale du site archeologique d'Ordştie- Dealul Pemilor, point X 2• La
necropole neolithique (2).
Fig. 1. Les tombeaux M 1.]' Ceramique trouvee dans les tombeaux.
Fig. 2. Ceramique trouvee dans les tombeaux.
Fig. 3. Le tombeau M 3. Ceramique et armesloutil

La necropole appartenante a la culture Turdaş
trouvee aOrăştie-Dealul Pomilor, Point X1 l
(Resume)

L 'habitat neolithique situe sur la premiere terasse non-inondable de la riviere de
dans /'est de la viile d'Ordştie/Broos/Szaszwiros, est connu pour les archeologistes
des l'annee 1991. Les premieres mentions directes concernantes le complexe archeologique
de la terrasse nomee par nous Dealul Pemilor (La co/inne des Tcheques) ont ete faites en
/993, les publications ulterieures faisant connue et usant la denomination proposee par
nous. Dans cet intervalle nous avons decouvert les fosses de tombeaux, qui, dans notre
opinion, nous signalisent une necropole de /'epoque neolithique (le cimetiere 2, parce que
le cimetiere 1 est encadre au debut du Jr• millenaire). Les tombeaux decouverts dans ce
point ont les suivantes caracteristiques :
- les fosses des tombeaux sont orientees, en proportion de 80%, sur la direction est-ouest;
- toutes les fosses sont rectangulaires, aux coins arrondis, grâce a la technologie de
1'excavation et aux outils de 1'epoque;
- dans le remblai de toutes les fosses il y a des tisons, de /'ocre rouge (dans le cas des
tombeaux aux squelettes ce-ci est present surtout dans la zone de la te te, des haches et des
talons), des os animals (parfois passes par le feu) et des fragments ceramique (provenants
de vases brises a 1'occasion du banquet foneraire, parce que beaucoup en peuvent etre
partiellement recompletes);
- les sque/ettes sont orientes, sans exception, est-ouest, a la tele vers /'est et le regard vers
le nord; la position dans lafosse est accroupie, sur la droite, aux genouxjlexes;
- toules les rombeaux ont une offrande de viande, en cas des tombeaux aux squelettes,
posee dans la region de la tete;
- en deux tombes aux squelettes (M1 et M_J on a decouvert des vases (par un sur la tele et
dans la main -MJ ou, dans M 3, deux haches en pierre polie;
Mureş,
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- dans M 1 on a decouvert des outils en pierre dans la zone des haches et des mains;
Dans l'enceinte des habitats neolithiques du ce point on a decouvert aussi des os
humains en positions stratigraphiques difficiles ii expliquer :
- dans la couche de cu/ture on decouvert, avec intermittence, des os humaines brises ou des
fragments de calotte crânienne qui peuvent etre en relation soit que avec le cannibalisme,
soit que avec l'existence d 'un rituel d 'enterrement para/lele, qui supposait l 'exposition
pour dechairement; quelque~ de ces os ont des legeres traces de passage par le feu ;
- dans la chaumiere Bj l994 on a decouvert, dans le second horizont d 'utilisation, deux
cal/otes crânienne decoupees au-dessus de sourcils, utilisees soit que recipients ii boire,
soit qu 'en autres fins, qui nous echappent.
La necropole neolithique d 'Orăştie est tres importante pour l'approfondation de
notre image sur les realites du neolithique contemporain avec la cu/ture Turdaş, surtout
que les seules necropoles ii enterrements du neolithique transylvain, celles d'Iclod, ne sant
·
pas integralement publiees.
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Plansa 1
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