
CORNELIU CÎRJAN

NECROPOLA DE EPOCA FEUDAL-TIMPURIE
DE LA GIRLlTA-OSTROV

SAPATURI LE EFECTUATE IN ANUL 1969

Sapaturile de salvare, începute în primavarr-a anului 1968 în ne
cropola de epoca feudal-timpurie de la Gîrlita-Ostrov, au fost continuate
în anul 1969, în perioada 9-27 mai. Salpaturile au fost îngreunate de
faptul ca la aceasta data te-renul pe care se afla principala parte a ne
cropolei era cultivat, astfel ca am fost obligati sa orientam sapatura catre
marginile cimitirului. Cu aceasta ocazie s-au fixat limitele de nord, sud
si vest ale necropolei, limita de est fiind distrusa atît de panta care
s-a erodat, cît si de locuintele care s-au construit în aceasta regiune.
Putem face precizarea ca necropola se întinde pe o lungime de 20(}
metri si o latime de aproximativ 50 metri.

Numarul mormintelor descoperite în aceasta campanie este de
lOr" de,ci relativ mic, aceasta din cauza ca sectiunile nu au pu,ltut f~
trasate decît la periferia necropolei. Compensînd numarul mic de mor
minte, materialul descoperit în urne este mai bogat decît în anul pre
cedent, iar varietate a mormintelor mai mare, adaugîndu-se trei mor-
minte romane de incineratie, cum si material din epoca bronzului, epoca
putin cunoscuta în Dobrogea. Dupa o sumara descriere a mormintelor
si a materialului pe care îl contineau, ne vom opri asupra noilor pro
bleme ridicate de sapaturile efectuate în anul 1969.

Mormîntul nr. 14 1. Groapa simpla, în care se afla depusa urna,_
prezenta ei fiind indicata printr-un marcaj de pietre. Adîncimea la
care a fost gasit vasul era de 0,25 m. Urna funerara are forma de oala_
borcan, cu umerii foarte putin pronuntati si gîtul foarte scurt. Buza
este dreapta, trasa usor în afara si tesita; diametrul gurii este foarte
mare în raport ou diametrul fundului. Vasul este lucrat la roata, dintr-o
pasta poroasa, continînd ca degresant nisip fin. Culoarea este carami
zie-deschis cu exceptia umerilor si a fundului, care au o culoare ne
gridoasa. Decorul este alcatuit din doua elemente separate, dar este-

1 Numerotarea mormintelor descoperite în 1969, continua numaratoarea celor
din 1968, luîndu-se în consideratie si mormîntul descoperit initial de ing. Ior
dache Dobrescu.
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trasat superficial, fara sa intre în profunzime a pastei, astfel ca în unele
locuri se distinge greu. Cele doua elemente ale decoratiei sînt: o banda
de striuri orizontale si una de striuri în val. Ambele elemente decoreaza
vasul pîna aproape de fund. alcatuind registre separate, care alteocneaza,
fara sa se suprapuna. Buza este si ea decorata, prezentînd pe partea
interioara o banda de striuri în val. (fig. 1). Urna era plina pe tl:ei

Fig. 1

sferturi cu oase calcinate, oasele craniului aflîndu-se la suprafata. Prin
tre oase au fost gasite doua arsice gaurite si o catarama (fig. 2 a). Di
mensiuni : In. 23 cm., d.g. 22 cm., d.f. 11 cm.

Mormîntul nr. 15. Urna de dimensiuni mici, depusa într-o groapa
:.Simpla, la o adîncime de 0,15 m. Forma este de borcan, ou pîntecul
;bombat, si cu umerii rotunjiti; gîtul scurt, iar buza este evazata, în-

Fig. 2
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:grosata la capat si tesita. Vasul e lucrat la roata, dintr-o pasta buna,
care are ca degresant nisip. Culoarea este cenusie deschis, cu pete ca
ramizii. Decorul este alcatuit din doua elemente, formînd registre se
parate. Imediat sub gît se afla o banda de striuri în val. Sub aceasta
se afla al doilea element al decorului, format dintr-o banda de striuri
,orizontale, care merg în spirala pîna aproape de fundul vasului (fig. 3).

Fig. 3

Pe fund se afla o marca de olar: un cen:-ccu doua diametre perpendi
culare, formînd o cruce (fig. 4). Urna era plina pîna la gura cu oase
calcinate, printre care s-a gasit un numar de 4 margele, topite în timpul
crema ti ei (fig. 5 a, b,c, d). Si în aceasta urna oasele cutiei craniene se
aflau depuse deasupra .Dimensiuni : In. 16 cm., d.g.ll cm., d.f. 8,5 cm.

Mormîntul nr. 16. Urna întreaga, depusa într-o groapa simpla
fara marcaj de pietre. A fost gasita la ;adîncimea de 0,40 m. De forma
tronconica, vasul are umarul bine reliefat, buza înalta, foarte putin
evazata si tesita. A fost lucrat la roata dintr-o pasta poroasa, continînd
ca deg,resant nisip. Pasta este asemanatoare cu cea din care a fost lu
crata si UTna din M. 14. Culoarea este caramizie deschis, ou pete negre
pe umeri si pe fund. Decorul cuprinde aceleasi elemente pe care le-am
mai amintit: striu orizontal si val, organizarea fiind facuta la fel, adica
pe registre separate. Astfel, tesitura buzei si partea interioara a ei sînt
decorate cu o banda de striuri în val, în timp ce restul vasului, începînd
de pe umaJr si pîna aproape de fund, este decorat cu o banda de striuri
orizontale, care merg în spirala (fig. 6). Urna era pe jlumatate cu oase
calcinate, printre care s-a gasit un vîrf de cutit (fig. 2 b) si ,o catarama
de fier (fig. 8 c). În aceasta urna, la suprafata se aflau depuse oasele
membrelor. Dimensiuni: În. 24 cm., d.g. 16 cm., d.f. 11 cm.
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Mormîntul nr. 17. Groapa simpla cu marcaj de pietre, în care la
adîncimea de 0,57 m se afla depusa urna funerara, cu umerii reliefati,
cu gîtul cilindric, cu buza îngrosata la exterior si putin evazata. Vasul
este lucrat la roata, dintr-o pasta poroasa, cu mult nisip, de culoaTe
caramizie-cafenie, cu pete negre pe umeri si pe buza. Decorul este
format dintr-un singur element, striul orizontal, care acopera vasul de

Fig. 6 Fig. 7

la gît pîna aproape de fund (fig. 7). Urna era plina pe trei sferbuTi cu
oase ca1cinate, deasupra fiind depuse oasele membrelor. Ca inventar
s-a gasit în urna: o catalrama, o falera de bronz (fig. 8 b, a) si o parte
dintr-un inel de fier. Pe fund, vasul are o marca de olar (fig. 9). Di
mensiuni : In. 24 cm., d.g. 17 cm., d.f. 11 cm.

Mormîntul nr. 18. Groapa simpla, în care era depusa urna fune
rara. Aflat la o adîncime de numai 0',15 m., v:asul a fost taiat de fierul
plugului, astfel ca este lipsit de buza, care din cît se mai pastreaza, se
pare ca era dreapta si trasa în afara. Vasul este aproape total lipsit
de umeri; a fost lucrat la mîna, dintr-o pasta pmst framîntata, avînd
ca degresant pietri cele destul de mari. La suprafata are culoarea ce
nusie albicioasa, miezul fiind de culoare neagra, ceea ce dovedeste o
ardere slaba. Decorul lipseste. Vasul era plin cu oase calcinate (fig. 10).
Dimensiuni: In. pastJrata 20 cm., d.f. 11 cm.

Mormîntul nr. 19. Urna întreaga, depusa într-o groapa simpla, ml
marcaj de pietre. A fost gasita la adîncimea de 0,25 m. Are umerii
fOUTteputin proeminenti si este aproape lipsita de gît, buza fiind dreapta,
trasa în afara si tesita. Vasul a fost lucrat la roata, dintr-o pasta buna,
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bine framîntata, avînd în componenta nisip fin, bine ales. La suprafata
culoarea este caramizie-cenusie, iar în spartura, caramizie, ceea ce de
nota o ardere buna (fig. 11). Vasul era acoperit cu doua fragmente din
alte vase: un fund si o parte din buza (fig. 12,a b). Decorul este far
mat dintr-un singur element, un striu orizontal, care porneste imediat
de sub buza si continua pîna aproape de fund. în interior, oase calci
nate, deasupra fiind depuse oasele cutiei craniene. Printre oase au fost
gasite cîteva margele topi te (fig. 5 e, f, g) si o bratara (fig. 13). Dimen
f,iuni : în. 24 cm., d.g 16 cm., d.f. 9,5 cm.

Fig. 10 Fig. 11

Mormîntul nr. 20. Uma depusa în groapa simpla, fara ma:rcaj de
pietre, la o adîncime de 0,20 m. Vasul are forma de borcan, ou umerii
putin proeminenti si corpul bombat. Gîtul este foarte scurt, buza, în
grosata la exterior, este rasfrînta în afara si tesita. Este lucrat la roata.
dintr-o pasta farîmicioasa, prost framîntata, avînd ca degresant mult
nisip. Culoarea este cenusie deschis, cu pete negre. Decorul difera de
al celorlalte urne de la Gîrlita : se compune din benzi scurte de striuri
verticale, care acopera vasul pîna aproape de fund. Urna era plina cu
oase ca1cinate. deasupra fiind depuse oasele craniului. Nu s-a descoperit
nici un fel de inventar. Se remarca ca o curiozitate faptul ca vasul a
fost reparat si refolosit. Pe traiectul unei sparturi vechi exista în trei
locuri - sub gît pe pîntec si aproape de fund - gauri de o parte si de
alta a sparturii, care au servit la fixarea celor doua fragmente (fig. 14).
Dimensiuni: în. 20 cm., d.g. 13 em., dJ. 9 em.

Mormîntul nr. 21. Groapa simpla, în care se afla depusa, la adîn
cimea de 0,40 m., o urna de dimensiuni relativ mari. Vasul alre forma
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Fig. 12

de oala-borcan, cu umerii putin rel1efati, cu gîtul scurt, iar buza putin
evazata si tesita. Pe tesitura, un mic santulet. A fost lucrata la roata.
dintr-o pasta bine framîntata, avînd ca degresant nisip. Culoarea este
caramizie cenusie. Decorul este aici mai complicat. Imediat sub gîtul
scw-t este trasata o banda de stri1..l1riîn val. Sub banda, pîna ,aproape
de fundul vasului, este trasata o linie în spirala. Pe umar si imediat
sub umar sint doua benzi de striuri în val, care pornesc pe spatiul
dintre spire, dar care pe parcurs 1e suprapune .. Aproape de fund se
afla o banda de striuri orizontale, care se transforma într-un val ce
merge ascendent si se termina brusc (fig. 15). Urna, care are pe fund,
ca marca de olar, o cruce (fig. 16) era acoperita cu un fund si o parte
din buza altui vas (fig. 17 a, b). în interior, era plina pe trei sferturi
cu oase, la suprafata fiind oasele araniului. Ca inventar, s-au gasit doi
cer·c:m clei argint prinsi unul de ct~IaI~l~!si un inel (fig. 18; 19 a, ,b.).
Dimensiuni: In. 25 cm., d.g. 21,5 em., d.f. 11,8 cm.
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Mormîntul nr. 22. Groapa simpla, de forma ovala, în care se afla
ta adîncimea de 0,57 m., o urna funerarra. Prezenta urnei era indicata
printr-un maJrcaj de pietre. Vasul în forma de borcan, cu corpul bombat
~i cu buza putin evazata si îngrosata la exterior, este lucrat din pasta

o
Fig. 19

de calitate superioara, bine aleasa si bine framîntata. Are culoarea
-cenusie la exterior, miezul fiind caramiziu. Sub linia de maxima bom
bare se afla un decor, format dintr-o banda de linii orizontale, fin in
·cizate. Deasupra acestei benzi, vasul este deoorat cu o retea de linii

Fig. 20

lustruite. Vasul era pe jumatate plin cu oase, deasupra fiind oasele
membrelor (fig. 20). Dimensiuni: In. 20,5 em., d.g. 16,5 cm., d.f. 13 cm.

Mormîntul nr. 23. Urna depusa în groapa simpla, fara marcaj de
pietre. Adîncimea la care a fost gasita este de 0,25 m. Vasul are forma
de borcan, cu umerii bine reliefati, aproape fara gît; buza este dreapta.
trasa în afara si tesita. Este lucrat dintr-o pasta relativ buna, avînd
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ca degresant nisip. Culoarea este caramizie-cenusie. Decorul, foarte slab
trasat, este compus din benzi de striuri orizontale, între care s-au trasat
benzi de linii în val. In unele locuri, din cauza neatentiei olarului, valul
1'e suprapune peste striul orizontal (fig. 21). Pe fund, ca marca de olar,
se afla o cruce înscrisa într-un cerc (fig. 22). Urna era plina cu oase,

Fig. 21

oasele capului fiind depuse deasupra. Nu s-a gasit nici un fel de in
ventar. Dimensiuni: În. 21 cm., d.g. 15 cm., d.f. 9 cm.

Din simpla descriere a mormintelor se observa ca au aparut pro
bleme noi, fata de cele din campania anterioara 2.

Urnele continua sa fie depuse în gropi simple; nu s-au aflat mor
minte cu casete de piatlra sau încadrate de caramizi refolosite, ori de
pietre mari, situatie întîlnita în alte necropole feudal-timpurii din Do
bl10gea3. Au aparut însa urne acoperite, cum sînt oele din M 19 si M 21.

;1 C. Cîrjan, Cimitirul feudal-timpuriu de la Gîrlita-Ostrov în Pontice. 1968.
Constanta, p. 40'J-"'-4:25.

3 B. Mitrea si N. Anghelesc:u, Sapaturile de la Satu Nou în Materiale V,
1959, jJ. 535-542. B. lVIitrea, Sapaturile de la Satu Nou în Materiale VI. 1959.
p. 579-592. Idem. Santierul arheologic Satu Nou, necropola feudal-timpurie nr. 1
în Materiale TfII, p. 551-560. Idem, Sapattlri.le de la Satu Nou, necropolele feu
dal-timpurU în Materiale VIII, 1962, p. 64:1-647. VI. Zirr,a, Rapoartele asupra
sapaturilor de la Capul Viilor-Histria în Materiale IV, 1957, p. 69-76. Mate
dale V 1959, p. 311-316, Materiale VI 1959, p. 299-300. Idem, .ll.Byo6pHil,OBblH
MOrHJlbHHK paHHE$eoAaJlbHOII ,mOXH B KanyJl BHIfJlOp HCTpHH, în Dacia N.S. VII,
1963. p. 355-412. M. Comsa, A Radulescu, N. Hartuchi, Necropola de incineratie
de la Castelu în Materiale VIII, 1962, p. 649-660. A Radulescu si N. Hartuchi.
Cimitirul feudal-timpuriu de la Castelu, Constanta 1967, p. 9-10.
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In aceste doua cazuri urnele depuse în groapa simpla, au fost acoperite
cuf['agmente apartinînd unor alte vase. Din acest punct de vedere,
mormintele descoperite pîna awm la Gîrlita se pot împarti în doua ca
tegorii: 1) morminte în care urnele nu sînt acoperite si 2) morminte
in care urnele sînt ,aco~rite cu fragmente din alte vase.

In campania precedenta numai trei din 12 urne fusesera indicate
cu marcaje de pietre; anul acesta procentul este mai mare, din cele
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Fig. 22

10 morminte, 4 sînt indicate prin asemenea marcaje si anume M 14,
M 17, M 19 si M 22. Avînd în vedere ca nu s-a surprins nici o situatie
în care sa se suprapuna 2 sau mai multe morminte este foarte probabil
ca toate urnele erau indicate prin diferite semne, dar pîna la noi au.
ajuns numai cele al caror material a rezistat, adica marcajul de pietre.

Persista de asemenea procedeul depunerii oaselor numai în urna
si nu direct în groapa, situatie întîlnita în alte nearopole 4. O modificare
se constata însa în ce priveste felul în care sînt depuse oasele. Spre
deosebire de urnele descoperite în 1968 în care oasele craniului se aflau
la suprafata, situatie întîlnita si la Castelu 5, în 1969 s-a descoperit un

1, M. Comsa, A. Radulescu, N. Hartuchi, op. cit. A. Radulescu, N. Hartuchi~
Gp. 'CÎt., p. 90. N. Hartuchi, F. Anastasiu si I. Broscatean, Necropola de incineratie
de la Chiscani sat - Braila in Danubius, Galati, 1967, p. 137-178. VI. Zirra. op.
cit. B. Mitrea, op. cit.

5 M. Comsa, A. Radulescu, N. Hartuchi, op. cit., p. 651. A. Radulescu~
N. Hartuchi, op. cit., p. 9-10.
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numar de 3 morminte - IvI16, IvI 17 si IvI 22 - în care erau depuse
<ieasupra oasele membrelor, situatie asemanatoare cu cea de la Chiscani
- sat Braila 6.

tn ceea ce priveste ceramica, din punct de vedere al tehnic ei de
lucru continua sa fie prezen1Je cele doua categorii întîlnite anterior:
1) ceramica lucrata la !roata - urnele din IvI 14, M 15, M 16, M 17,
M 19, M 20, M 21, IVI22, M 23; 2) ceramica lucrata la mîna - urna
din M 18. Urna este lucrata grosolan, dintr-o pasta prost fiI"amîntata
:si este slab arsa.

Din punct de vedere al pastei, se pastreaza de asemenea categoriile
întîlnite anterior: a) ceramica lucrata dintr-o pasta cu nisip si pietiI"icele,
avînd, în functie de ardere, o culoare care variaza de la cenusiu-deschis
pîna la catramiziu. Aceasta categorie de ceramica este decorata cu benzi
de striuri orizontale, striuri în val, sau într-un caz singulair pîna acum,
cu benzi de striuri verticale. b) Ceramica lucrata dintr-o pasta fina bine
aleasa si bine framîntata. de culoare cenusie. Acest fel de ceramica
€ste decorat ou ornamente lustruite.

tn privinta ceramicii din prima categorie, se remarca cîteva lu
.cruri noi, de mare importanta pentru datarea necropolei. În primul
rînd se remarca predominarea buzelor drepte, putin trase în afara si
tesite. Din cele 9 urne apaJrtinînd acestei categorii, 5 au buze de acest
gen: IvI 14~,M 16, M 19. M 21 si M 23. Dintre celelalte 3 urne (caci
urna din M 18 este lipsita de buza), 2 au buzele evazate si îngrosate,
dar totusi tesite - M 15 si M 20. Numai urna din M 17 are buza eva
zata si rotunjita. Din acest punct de vedere cea mai buna analogie se
poate stabili între urnele de la Gîrlita-Ostrov si cele de la Capul Viilor
Histria 7, Satu Nou 8 si Nusfalau 9.

Alta observatie importanta se poate face în legatura cu decorul.
Exceptînd UTIla din M 22, decorata prin lustruire, cum si pe cea din
M 18, care este nedecorata, celelalte au un decor foarte simplu, orga
nizat pe registre separate. Elementele sînt în majoritatea cazurilor în
numar de doua, slJriul orizontal si cel în val ; într-un singur caz întîlnim
striul vertical. Striurile nu se suprapun decît accidental, cum este cazul
la urnele din IvI 21 si M 23, suprapunerea fiind datorita neatentiei sau
neîndemînarii olarului. La aceste din urma doua urne, banda de striuri
în val a pornit initial pe spatiul dintre stri,urile orizontale, dar pe par
.curs le-a suprapus. Doua urne, cele din M 17 si M 19, sînt decorate
numai cu striuri orizontale, în timp ce aceea din M 20 este decorata
cu benzi scurte formate din striuri verticale. La celelalte, decorul se
organizeaza alternînd valul cu slJriul orizontal. Se mai remarca faptul
.ca la urnele din M 15, M 16 si IvI 21, striul orizontal merge în spirala,
iar la M 21 ultima spira se transforma în val, care merge ascendent.

6 N. Hartuchi, F. Anastasiu, 1. Broscatean, op. cit., p. 139-140.
7 VI. Zirra, op. cit.
a B. Mitrea, op. cit.
9 M. Corn sa, Sapaturi le de la Nusfalau în Materiale VII 1961, p. 519-529

:si fig. 5. Idern, în Dacia N.S. III 1959, P .525-534.
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TiOtca noutate apare la urnele din M 14 si M 16, ornamentarea
buzei cu o banda de striuri în val. Si prin aceste caracteristici ale de
corului, urnele de la Gîrlita au foarte strînse analogii cu cele descoperite
in necropolele de la Capul Viilor-Histria 10, Satu Nou it si Nusfalau 12.

Acest tip de decor - striu alternîndl cu val - este de veche traditie
romanica 13 fiind întîlnit si în sec. VI e.n. 14.

Prin forme si decor, ceramica descoperita în necropola de la Gîr
lita se aseamana cu cea descoperita în Dobrogea la Capul Viilor si la
SatJu Nou, diferentiindu-se de ceramica Dridu din sec. X-XI, caracte
rizata prin existenta buzelor îngrosate la exterior si prin decorul al
catuit din benzi de linii în val sau benzi de striuri orizontale si verti
cale care se suprapun peste benzile de striuri în val 15.

Fig. 23

In continuare vom face o prezentare a inventarului care a fost
descoperit în urne.

Arsice de os gaurite: au fost descoperite în urna din M 14, doua
arsice de os de mici dimensiuni, cu urme de trecere prin foc. Una din
ele are o singura gaura, cealalta are trei - doua pe centru si una la
terala. Erau probabil amîndoua însirate pe o sfoara si :au servit ca po
doaba. Dimensiuni: lungimea 2,5 cm, latimea 1,3 cm (fig. 23).

Catarami: s-a gasit un numar de trei catarami, în urmele din
mormintele nr. 14, 16 si 17. Catarama gasita în M 14 este fragmentara,
lipsindu -i acul si latura pe care se prindea acesta. Este de forma pa
ht~ta cu laturile de 2,5 cm. Catarama gasita în M 16, întreaga, este
dreptunghiulara cu laturile de 3,6 cm/3 cm. De remarcat ca laturile
lungi sînt putin strangulate la mijloc. Catarama din M 17 este de forma
trapezoidala, avînd laturile lungi de 3,8 cm, latura pe care se prinde
acul de 3 cm, iar cea opusa, pe care se sprijina acul de 2;3 cm si putin
rotunjita. Laturile lungi sînt strangulate la mijloc. Toate cele trei ca
tarame sînt de fier.

10 VI. Zirra, op. cit.
It B. Mitrea, op. cit.
t2 M. Comsa, op. cit.
tJ Eugenia Zaharia, Sapaturile de la Dridu - contributie la arheologia si

istoria perwadei de' formare a poporului român, Bucuresti 1967, p. 112.
Jf, Acest decor a aparut pe fragmente ceramice descoperite în 1969 la Mîr

leanu-Muzait, datate sec. VI e.n. Sapatura efectuata de C. Scorpan si C. Cîrjan.
t5 Eugenia Zaharia, op. cit., p. 112. '
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Br.atara de fier: a fost descoperita printre oasele calcinate depuse
in urna din M 19. Este rotunda si are diameUrul de 6,5 cm. Capetele
sînt petrecute unul peste celalalt, unul din ele avînd vîrful întors sub
forma unei mici bucle. Bratara, lucrata din sîrma destul de groasa, este
puternic corodata.

Vîrf de cutit de fier: gasit în mna din M 16. Fragmentul care
s-a pastrat este puternic corodat : dimensiuni 3,2 cm lungime si 1,3 cm
latime.

Inel de fier: gasit în urna din M 21. Este întreg cu partea din
fata de forma unei placi romboidale, pe care se afla incizat un desen în
forma de romb. De o parte si de alta a acestei placi inelul era orna
mentat cu niste CTestaturi.

Fragment de inel de fier: gasit în urna din M 17. Nu s-a mai
pastrat decît placa din fata, de forma romboidala, puternic corodata.

Cercei de argint: gasiti printre oasele calcil1late depuse în urna
din M 21. Cei doi cercei care erau uniti prin verigile 101', au dimensiuni
diferite, unul fiind mai mare si altul mai mic. Verigile de prindere la
ambii cercei sînt de bronz. Cerceii sînt formati dintr-o l'Ul1ula,la care se
udauga un ornament sub forma unor ciorchini de strugure si sînt turnati.
Decorul format din granule, este repartizat astfel: unul mai mare, din
trei rînduri de granule, pe centrul lunulei si doua mai mici, de o parte
si de alta a celui central. Lunula are o fata adîncita bordata de doua
margini, fata cealalta fiind plata. La cercell\ll mai mic, marginea care
bordeaza lunula este ornamentata pe ambele laturi cu crestatud, în
timp ce la cercelul mare aceste crestaturi nu se observa decît foarte slab,
pe latura de jos. Virfurile lunulelor sînt identice la ambii cercei. Acest
tip de cercei bizantini, cu partea inferioara semicirculara, ornamentata
de granulatii imitate prin tUImare, se întîlnesc destul de frecvent la noi,
în Transilvania 16, la Cîmpia Turzii 17, la Teius 18, Prostea Mare 19, Gîm
bas 20. Tipul este raspîndit si în alte regiuni ale Europei, ca Ungaria 21

si Cehoslovacia 22. Exista totusi diferente clare între cerceii gasiti pîna
acum la noi în tara si cei de la Gîrlita. La ceilalti cercei granulatJiile
sînt dispuse pe o rozeta lipita de veriga. In alte cazmi, cînd exista

16 K. Horedt, Avarii în Transilvama în Contributii la istoria 'Transil'uaniu
In sec. IV-XII, Bucuresti 1958, p; 81.

17 Ibidem, p. l.l5 si fig. 12, 2, 3.
18 Ibidem, p. 104 si fig. 12. 18, 19.
1!J Ibidem, p. 102 si fig. 13, 5.
:ro Ibidem, p. 97 si fig. 15, 2, 3.
21 J. Hampel, Alterthii.mer des frii.hen Mitielalters in Ungarn I, Braun~

chwelg 1905, p. 350-377 si fig. 999. A. Alf61di, Untergang der Ramerherschaft
in Panonien, Leipzig 1926, II, pl. 7. N. Fettich, Archaologische Studien zur
Geschichte der spathunnischen Metalkunst în Arch. Hung. XXXI, 1951, pl. 39, 5, U.

22 J. Eisner, Devinska Nova Ves, Bratislava 1952, pl. 13, 1, 5. B. Zvoboda, Ze
mianski Vrbovok în Pamiatky archeologicke, XLIV, 1953, p. 39, fig. 4. A. Tocik,
Pohrebisko a sidlisko z doby avarskej ri.se v Prsi în Slov. Arch. XI, 1, 1963,
Mormîntul 125. Idem, Slawisch-awarisches Graberfeld in Sturovo, Bratislava 1968,
mormîntul 16, p. 14 si pl. XVII, 1, 2; mormîntul 86, p. 31 si pl. XXV, 1,' 2. Idem,
Slawisch-awal'i.sches Graberfeld in Holiare, Bratislava 1968, mormîntul 33, p. 15
si pl. XXIX, 1 ; mormîntul 6,19. p. 104 si pl. LXXXII, 32.
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lunula, aceasta este ornamentata, de ea fiind prinsa rozeta pe care se
.afla dispuse granulatiile. Cea mai mare asemanare este între cerceii de
la Gîrlita si cei descoperiti la Prostea Mare.

Fragment falera bronz: descoperita în urna din M 17. Luorata din
foaie subtire de bronz aceasta are central un umbo, iar de jur împrejur,
pe margine. un cerc perlat. (fig. 8 a). Asemenea falere au fost desco
perite în numar mare în cimitilrele slavo-avare de la Sturovo si Holiare 23.

Margele: descoperite în urne sînt topi te si deformate, astfel ca
nu ne pot oferi nici un indiciu pentru datare.

Sapaturile efectuate la Gîrlita în 1969 au adus o serie de elemente
noi, atît în ceea ce priveste ceramica cît si pentru restul inventarului.
Prezenta cerceilor bizantini de argint asigura datarea necropolei în sec.
VIII - începutul sec. IX.

In ce priveste atribuirea etnica a necropolei, prezenta celor doua
urne lucrate la mîna, M 9 si M 18, ca si caracterele generale ale cera
micei, ne face sa credem ca neoropola apartinea unei populatii ames
tecate. înca necristalizata, în care însa un rol predominant îl avea popu
latia bastinasa, mostenitoarea traditiilor romanice.

Cu ocazia sapaturilor efectuate la Gîrlita-Ostrov în 1969, au fost
-descoperite si trei morminte de incineratie de epoca romana. Mormintele
erau asezate unul lînga altul, astfel încît la prima vedere pareau un
'Zid de tigle. Gropile erau acoperite cu tigle, fiecare mOTmînt avînd
1-2 tigle întregi iar restul fragmentare. Din cele trei morminte, unul
singur a avut înventar. Imediat sub tigla care acoperea mormîntul a
fost descoperita o strachina pusa cu gura în jos, iar printre resturile
de oase arse, a fost gasit un fund de la un vas de sticla, databil pro
babil în sec. II-III e.n.24. La toate cele trei morminte arderea s-a facut
pe loc, gI'loapa prezentînd puternice urme de arsura. Strachina este lu
<:rata la roata, pastrînd în interior urmele destul de vizibile ale lucrului.
{fig. 24 a, b). Peretii vasului sînt drepti si nu prea înalti, iar fundul
rotund, este foarte putin reliefat. Lucrata dintr-o pasta buna, strachina
are fata superioara si marginile acoperite cu vopsea rosie, care în unele
locrni este prelinsa. Acest tip de strachina este întîlnit în sec. II-III
e.n.25, lucru care ne face sa datam mormintele în aceeasi perioada.

:>3 A. Tocik, Slawisch-awarisches Graberfeld in Holiare, Bratislava 1968,
mormîntul 2, p. 11 si pl. XXV, 1-6; mormîntul 177, p. 39 si pl. XLVII, 21-26;
mormîntul 248, p. 48 si pl. LIII, 21-23; mormîntul 598, p. 92 si pl. LXXXIV
'::'4-38; mormîntul 710. p. 106 si pL LXXXIII. 15-17. Idem, Slawisch-awarisches
Graberfeld in Sturovo. Bratislava 1968, mormîntul 132, ,p. 40 si pl. XXXI.

24 M. Bucovala, Vase antice de sticla la Tomis, p. 122, fig. 250.
25 T. N. Knipovici, Unterschungen zur Keramik ramischen Zeit, aus den

-Griecherstadten an der Nordkllnste des Srhwarzen Meeres, r. Die Keramik rO
mischen Zeit aus Olbia in der Sammebung der E1'mitaje, Frankfurt a M, 1929,
1J. 51, fig. 12, 5.
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Fig. 24

lrrca din campania trecuta, aparusera în cursul sapaturii, în mod
izolat, o serie de fragmente ceramice care ulterior au fost determinate
~a apartinînd epocii brom'lUlui26. In 1969, pe lînga fragmentele care au
4Continuat sa aparra izolat ca si în anul precedent, sînt de semnalat trei
situatii în care au putut fi facute observatii interesante: este vorba
.de descoperirea a doua gropi si a unui vas care a putut fi reîntregit.

Groapa nr. 1, a fost surprinsa în capatul de est al sectiunii nr. IV.
Destul de putin adînca, a fost distrusa în mare parrte de o groapa mo-

26 Pretioase indicatii în ce priveste determinarea si bibliografia ne-au fost
date de de S. Morintz si P. Roman, carora tinem sa le multumim si pe aceasta cale.
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derna. Din fragmentele gasite s-a putut reîntregi o jumatate de vas
(fig. 25), de forma tronconica, foarte larg la gura. La aproximativ 7 cm
de marginea gurii se pastreaza o proeminenta tronc:onica, orientata cu
vîrful în sus. Vasul care are o înaltime de 28 cm, este lucrat la mîna,
nintr-o pasta buna, continînd nisip fin si rpietricele. Culoarea este cara
mizie-deschis, cu pete negre la suprafata, iaD: în spartura neagra. La
suprafata, vasul prezinta urme de lustruire.

o, lem,
Fig. 25

Groapa nr. 2, a fost surprinsa în capatul de est al sectiunii nr. V_
Groapa se HiTgea spre fund, cuptorindu-se. Ea începea de la 0,40 fi
de suprafata solului si continua pîna la 1,95.m, adîncindu-se în pamîntul
viu. Pe lînga oase de animale si cenusa s-au gasit foarte multe frag
mente ceramice, din caJre s-a putut reconstitui partea superioara a unui
vas (fig. 26). De asemenea s-au. gasit si fragmente din fundul altUi
vas. (fig. 27).

Fragmentul din partea superioara a vasului dovedeste ca avem a
face cu un vas foarte larg la gura, de forma probabil tronconica, cu
marginea dreapta, imediat sub margine aflîndu-se un brîu ornamentat
cu alveole. La o mica distanta de brîu se afla o proeminenta tronconica,

130



.2 C'IT).

I I 1

Fig. 26

Fig. 27

cu vîrlul orientat în sus. Pasta de culoar,e caramizie, cu pete cenusii la
suprafata si miezul negru, contine cioburi pisate si pietricele.

Al treilea vas, care a putut fi întregit, a fost gasit la baza araturii,
spart, cu sparturile împrastiate pe o distanta de 2-3 m. Nu s-a putut
surprinde nici un indiciu al unui strat sau nivel caruia sa-i apartina,
pamîntul fiind ravasit de aratUJra. Este un vas de dimensiuni mari, cu
corpul puternic bombat, cu umerii proeminenti, cu gîtul foarte înalt
si cilindric. Buza, foarte lata, îngrosata pe toata latimea ei este putin
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trasa în afara. Deasupra liniei de maxima bombare, se afla doua pro
eminente conice, diametral opuse, orientate în sus. Vasul este lucrat din
pasta buna, de culoare caramizie, cu pete negre. Dimensiuni: In 46 cm.•
d. g. 22 cm., d f. 12 cm. (fig. 28).

Din restul fragmentelor ceramice se remarca cele care au o cu
loare caramizie-deschisa la suprafata si urme de lustruire. Ceramica

Fig.2S

asemanatoare a fost descoperita la Gradistea Coslogeni, Greaca, Cascioa
rele, Sultana 27 si aparrtine perioadei de sfîrsit a bronzului. Credem ca
atît vasul cît si fragmentele ceramice descoperite la Gîrlita-Ostrov se
pot încadra în aceasta perioada. Intîlnita si în Bulgaria, la Razkopanita 28,

aceasta cultura a primit denumirea de Coslogeni-Razkopanita, dupa nu
mele celor doua localitati unde au fost descoperite pentru prima oara
materiale caracteristice 29.

~in descoperirea de la Gîrlita-Ostrov se adauga la harta arheo
logica a Dobrogei un nou punct ou material din epoca bronzului, epoca
atît de putin cunoscuta în aceasta regiune.

Zl Cercetarile de la Gradistea Coslogeni au fost efectuaae de S. Morintz
si A. Atanasiu. Pentru celelalte localitati, v. S. Morintz si B. Ionescu, Cercetari
arheologice in imprejurimile orasului Oltenita (1958-1967) in SCIV, 1908,
p. 95-128.

28 P. Detev, CeJUlll.\HaTa MOrHJJa Pa3KonaHHua in Izvestia - Institut XVII,
Sofia 1950, p. 171 si urm.

29 V. Leahu, Cu privire la sfîrsitul epocii bronzului in Muntenia in SCIV.
1, 1969, p. 17-32.
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LA NECROPOLE DU HAUTE EPOQUE FEODALE DE GlRLlTA-OSTROV
}<'OUILLES EFFECTUEES EN 1969

RESUME

Les fouilles de sauvetage dans la necropole feodale-primitive de Gîrlita
Ostrov, poursuivies entre le 9 et le 27 mai 1969 ont abouti a la 10 nouvelles
tombesc d'incineration dans des urnes. On y a trouve un riche inventaire.

Par rapport a la campagne precedente, toute une serie de nouveaux pro
blemes ont sllrgi, par exemple: des tombes ou les urnes sont recouvp.rtes de
fragments provenant d'autres vases (M 19 et M 21), ainsi que des urnes ou les
os des membres sont mis dessus (M 16, M 17 et M 22).

On conserve les memes categories de ceramique qui avaient paru au cours
de la campagne de 1968.

On remarque cependant la predominance des urnes qui presentent le
J'ebord droit et applati (fig. 1, 6, 11, 15, 21), par rapport â celles au rebord evase
et epaissi vers l'exterieur. De meme, on rem3rque le decor, qui presente prin
dpalement deux elements - la strie horizontale et celle en vague, organisees
par registre separes, sans se superposer (fig. 1, 3, 6, 15).

Quelques urnes presentent sur le fond les marques du potier (fig. 4.
9. 16, 22).

Comme inventaire, on a trouve dans les urnes: des osselets troues (fig. 23).
des boucles de ceinture (fig. 8, b, c), un bracelet (fig. 13), des perles fondes,
gardant les traces de leur passage au feu (fig. 5), la pointe d'un couteau (fig. 26)
et deux boucles d'oreille byzantines, en argent (fig. 18).

En s'appuyant sur ces boucles, ainsi que sur la ceramique - technique et
decoratqion - l'auteur renforce l'opinion exprimee anterieurement, selon laquelles
la necropole peut etre datee comme etant du VIII s. ou. bien du debut du IX .

Au cours des fouilles, on a decouvert en outre trois tombeaux ·romains
d'incineration, en tuiles et materiaux de l'âge du bronze.

Les tombes romaines d'incineration sont datees, â base du pauvre inven
taire qU'elles renferment, du II -III s. de n.e. (fig. 24, a, b).

Les materiaux appartenant ii la fin de l'âge du bronze ont ete renfermes
dans la culture nommee Coslogeni-Razkopanita (fig. 25, 26, 27, 28).

DAS FRUHMITTELATELALTERLICHE GRABERFELD VON GlRLlTA-OSTROV
DIE GRABUNGEN DES JAHRES 1969

ZUSAMMENF ASSUNG

In der Zeltspanne 9. bis 27. Mai 1969 wurde mit den Rettungsgrabungen
lm fruhmittelalterlichen Griiberfeld von Gîrlita-Ostrov fortgefahren. Es wurden
10 weitere Urnenbrandgriiber mit recihen Beigaben freigelegt.

Im Vergleich zur vorausgehenden Grabungskampagne sind verschiedene
neue Fragen aufgekommen. wie z.B.: Griiber in denen die Urnen mit Scherben
anderer Gefii(3e gedeckt sind (Grab 19 und Grab 21), Urnen in den die Knochen
der Gliedma(3en obenauf gelegt sind (Grab 16, 17 und22). Die gleichen Keramik
kategorien wie i.J. 1968 kommen zum Vorschein. Bemerkenswert ist das Vorherr
schen der Urnen mit geradem und abgeflachtem Mundsaum (Bild 1, 6, 11, 15, 29)
dsaum.
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im Verhaltnis zu denen mit ausladendem und nach auf3en hin verdicktem Mund
saum. Ebenso die Verzierung, die hauptsachlich zwei Elemente umfa8t: die wa
agerechte Rille und die Wellenrille. die in getrennten, sich nicht iiberschneidenden
Registem vorkommen (Bild 1, 3, 6, 15).

Einige Umen weisen auf dem Grund Topferzeichen auf (Bild 4, 9, 16, 22).
Ais Fundbestand beinhalteten die Umen foIgendes : durchlOcherte Fersenbeine
(Bild 23), Schnallen (Bild 8, b, c), einen Armreifen (Bild 13), Perlen, die geschmol
zenen sind und Brandspuren aufweisen (Bild 5), eine Messerspitze (Bild 2, 3),
und ein Paar byzantinische, silberne Ohrringe (Bild 18).

Aufgrund dieser Ohrringe, wie aufgrund der Keramik - ihrer Machart und
Verzierung - erhartet der Verfasser die bereits friiher ausgesprochene Meinung.
das Graberfeld konne in das 8. Beginn des 9. Jh. datieren. Die Grabungeh legten
noch drei romische Brandgraber aus Ziegeln und mit bronzezeitlichen Beiga
ben frei.

Die romischen Brandgraber datieren aufgrund ihres gerningen Bundbestandes
in das 2. 3. Jh.u.Z. (Bild 24 a, b).

Das Fundgut, das aus der Ausgangszeit der Bronze stammt, wird in die
Coslogeni-Raskopanitza bezeichnete Kultur eingereiht (Bild 25-28).


