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M. IRIMIA 

DESCOPERIRI NOI îN CIMITIRUL GETIC DE LA BUGEAC, 
COMUNA OSTROV (1972, 1977-1978) 

RAPORT PRELIMINAR 

D.upă cum se cunoaşte, primele cercetări În nearopola ne. 2 de la 
Bugecc (punctul Gheţărie) a-u fost Întreprinse În anii 1968-1969, cu care 
ocazie S-IQU desooperit 19 mormi nte de incineraţie " 

În anuL 1972, Într-o wnă situată la ,aproximatv 75-100 m. nord-vest 
de grupu,] de morminte cercetat anterior; din dispoziţia conducerii eoope
rativei agricole de producţie Ostrov. căreilo ii aparţine terenul, au fost 
efectuate mai multe şa nţuri şi gropi de interes gospodăresc 2. Cu această 
ocazie s-au descoperit alte morminte, din'bre care 14 ou fost salvate, 
împreună cu ,cea mai mare parte a inventarului 'lor. 

Dată fiind imporbanţa acestor descoperiri, situate la o dista,nţă nu 
prea mare de primele morminte cercetate şi Într-o zonă afectată continuu 
de lucrări, Î-n anul 1977 au fost reluate săpături le de salvare În necropola 
de la "Gheţărie". Noile săpăt-vri au fost întreprinse de această dată la 
aproximativ 90-100 m n'ard -vest de mormintele cercetate anterior, tocmai 
În zona şanţurilor şi a gropilor amintite. În anul 1977 au fost efectuate 
trei secţiuni (5.-56), descoperindu-se 9 complexe funeome (mormin.tele 
33-41). Cercetările au contin'uat în vara anului 1978, În acelaşi seclor. Au 
fost efectuate alte nouă secţiuni ' (S,-S,s), urmărindu-se cercetarea siste
matică a tuturor mormintelor din zonă. Au fost descoperite a.!te 28 com
plexe funerare (numerele 41-69). Cu acestea, numărul mormintelor cer· 
-cetate pînă în prezent la s.ugeac se ridică la 70 3. 

Deoarece ma1teria lul apărut este in 'curs de restaurare şi prelucrare, 
'Vom . prezerita în continuare mormintele descoperite În 1972, 1977, 1978, 

" M. Irimio, PONTICE, 1, 1968, p. 202-234 (mormintele nr. 1-14) ; idem. Pontice. 2. 
1969, p. 23- 24 (mormintele nr. 15-19): 

.- 2 Şonţurile ~i gropile urmăreau excavarea stratului vegetal pentru o fi folosit . în 
grădinărie. Dor săpăturile ou atins de cele moi multe ori adincimea de 0,70-0,80 m, 
afectÎnd şi complexele funerare din zonă. Prin bunăvoinţa lucrătorilor care ni le~ou sem~ 

,naiot, cele moi multe ou putut fi cercetate parţial, Înregistrindu~le in continuarea celor 
publicate in anii 1968-1969 (numerele 20-31/0, 31/b, 32). Au mai fost distruse probo~ 
bil alte citeva morminte, despre core nu avem nici o informatie. . 

. 3 Diferenţa dintre numărul total de morminte descop'erite - 70 - şi numărul de 
ordine - 1- 69 - apare din cauza inreg;'strării in anul 1972 a două rŢlorminte cu numă ~ 

rrul 31, anume 31/0 şi 31/b. 
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precum şi unele observaţii privind ritu·alurile. funerare intilnite În această 
necropolă . Observaţiile asupra mormintelor nr. 20-32 descoperite Întîm 
plător in anul 1972 sînt mai. restrinse, reducindu-se in cea moi mare parte 
la constatările pe care le-am putut face după ce am fost Înşti,inţaţi de 
descoperirea lor, cînd cele mai multe dintre ele fuseseră deranjate. Mor
mintele in cauză au putut fi totuşi inregistrate in planul genera l 101 
necropolei.lntregu l inventar arheoloJic descoperit urmează a fi slud'iat şi 
prezentat pe complexe arheologice, Într-un studiu viitor. 

DESCOPERIRI INTIMPLATOARE - 1972 

Mormintul nr. 20, a fost descoperit Într-una din gropile de 'interes 
gospodă resc ·amin tite. Ia aproximativ 75 m nord-vest de mormintul nr. 16, 
apărut În anul 1969. La adîncimea de 0,70 m de la nivelul act'ual se afla 
un grup de patru piet re (gresie verzu ie-nisipaasăl . Sub pietre era aşezat 
un vas-urnă În formă de clopot, cu corpul bombat şi brîu alveolat sub 
buză, acoperit cu o strach i nă cenuşie ,lucrată ,Ia roată. Vasele s-au recu
perat partial. Partea inferioară a urnei se aHa la adincimea de 1,15 m 
de la suprof.a ţă. Unele oase ou fost găsite in partea inferi oo'ră a urnei, 
rămasă pe loc. Celelalte oase. Împrăştiate de descoperitori, au fost recu
perate. Ungă urna nr. 1 se afla cel de a~ doilea vas-urnă, reprezentat de 
o amforă cenuşie, Întreagă, lucrată la roată; conţinea numai oase 
calcinate. 

Mormintul nr. 21, in urnă simplă, a apărut În aceeaş i groapă, ·10 
circa 1,50 m nord-vest de cel descoperit anterior. Partea superioară a 
urnei se afla la adincimea de 0,55 m de la nivelul actual oi terenului. 
Urna, reprezentată de un vas în formă de clopot lucrat cu mîna si pre
văzut cu potru apucători plete pe dia metrul maxim contineo numa·j oase 
calci note. Cîteva fragmente recuperate aparţin unui alt vas - clopot 
oarecum asemănător; au fost folos ite probabil drept capac pentru urnă. 

Mormintul nr. 22 a apărut Într-o altă groapă, la aproximativ 15 m 
nor-vest de mormîntul nr. 21. Fiind distrus În mare parte, am putut constata 
doar că era 'reprezentat de două pietre de gresie verzuie, alături de care 
se afla umo. Din ea s-au recuperat doar <CÎteva fragmente. Urna era 
reprezentată de un vas-sac ~ucrat cu min(]. ornamentat s<ub buză cu un 
brîu a lveolat. Oasele incinerate nu S-o;u mai putut recupera . Nu s-au 
putut stabili adîncimile pietrelor şi ole urnei. Baza lor, situată În apropie-
rea fundului gropii, nu depăşea 0,75 m. . 

Mormîntul nr. 23 se afla la circa 12 m sud-sud-est de mormîntul nr. 20, 
intr-un alt şanţ efectuat de săteni. Urna era reprezentată de un ",as-clo
pot de dimensiuni relativ ma ri, lucrat ou mîna, cu corpul bombat. Nu s-a 
descoperit in jur nici o piotră. fapt Ce ne determ ină să atribuim mormîntul 
tipului "În urnă simplă". In interiorul urnei oasele erau protejate de un 
vas tronconic. lucrat cu mîna, care prezintă urme de ardere seoundară. 
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Din aprop1erea mormîntului provin citeva fragmente de vase de tip urnă. 
lucrate cu mîna', de amfore elenistice şi dintr-o -strachină cenuşie-brună. 
lucrată la roată. Fiind descoperite Întîmplător nu avem Însă certitudinea 
că ar proveni din mormintul amintit mai sus, ori mai degrabă dintr-un oh' 
complex f.unerar, distrus. Deoarece fr.a gmentele sînt sparte din vechime, . 
este posibil 'ca ele să fi fost imprăşti a ,te in zonă incă de atunci. 

Mormintul nr. 24 a fost descoperit in condiţ ii asemănătoare. Ia apro
ximativ 44 m vest de mormintul nr. 21 si la ciraa 40 m vest-sud-vest de" 
mormi ntul nr. 22. i,ntr-un a lt şanţ prelung. executat de săteni. Partea 
superioară la 'urnei se afla la ad încim ea de 0,45 m, iar cea inferioară la 
0.72 m. Urna era .reprezentată de un yas in formă de clopot cu oorpul" 
puţin bombat. lucrat cu mina. Deasupra ei se afla u două pietre de d'imen 
siuni relativ mari (circa 0,40 X 0.30 X 0.20 m) de gresie alb -ver~uie. Alte 
două pietre protejau urna spre est. Era oşeZlo.tă pe un postament repre
zentat de o o[t,ă piatl1ă. :Împreună, pietrele realizau o "casetă" care prote
ja vasul -urn ă. Oasele calc.'Înate din interior Ei.rau aooperite de un vas cu 
corpul se.miglobular, lu.cr.:Jt cu mîna, asemăn6tor . unui castron ceva mal 
adinc. 

Mormintul nr. 25. in urnă smiplă. a fost descoperit la aproxi mati 'r 
20 m est-nord-est de mormintul anterior. in acela ş i şanţ făcut de săteni. 
Partea inferioa ră a urnei se ofla la adincimea de 0.55 m de fa nivelur 
actual al solului. Urna era reprezentată de un vas mare, tronconic, lucra! 
cu mina, prevăzut cu patru apucători plate. simetrice, lopJ.ecate puţin in
jos. La partea sa 'inferioară se aflau oasele calcinate ş i un cuţit de fier. 
fragmentar. In interior, drept capac, era aşezat cu gura in jos, un vas' 
tronconk: ·Iucrat cu mina. Urna era acoperită suplimentar cu o lespede
de şist verde. 

Din acelaşi mormint provin oCÎteva f.ragmente a le unui vas in formă 
de sac şi ale unui castron (?) lucrat cu mina. Tot de aici provine şi o 
strachină cu corpul tronconic şi buza foarte Iată, ră sf rÎntă . 

Din oauza caracterul·ui intimplător al descoperirii nu putem şti daca
fragmentele vasului-sac. ale castronului (?) şi strachina reprezintă ofrande' 
ale mormintului. ori. ·eventual. păr1i ale altor urne şi ole vaselor-capac, 
Oasele calcinate -ou fost recuperate numai din vasul - urnă, tronconic_ 

Mormintul nr. 26 a apă,ut in acelaşi şanţ. Ia aproximativ 5 m est
nord -est de mormintul nor. 25. La adincimea de ciraa 0.70 m a apărut un 
grup masiv de pietre dispu}e pe mai multe rinduri. pină .fa adindmea 
de circa 1,20 m. Unii bolovani de gresie verz·uie, nisipoasă era,u de mari 
dimensiuni (0.60 X 0.50 X 0,40 m). Fiind complet' distrus in momentul" 
intervenţiei noastre nu avem nici o informaţie privind 'inventar,ul orheo
logic: S-au găsit doar bolovanii mormintului. scoşi de descoperitori şi" 
citeva pietre in mal care marcau părţile sale superioară şi inferioară. 

Mormintul nr. 27 s-a descoperit ,Ia aproximativ 13 m sud-est de mor
mintul nr. 24 şi la 19 m sud-vest de mormintul nr. 25. intr-un alt şanţ 
executat de săteni. La adincimea de 0.55 m au apă ru t patru pietre de 
mari dimensiuni. Urna era situată În apropiere, cu partea superioară . Ia 
adincimea de 0.83 m iar ,cu baza la 1 m de la suprafaţa sorul.uL Era. repre-
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zentată de o oală - boroan l.ucrată cu mina. cu corpu l aproximativ tron 
conic. Oase le calcinate, aflate la partea inferioară a urnei era u prote
jate de o stna'chină cenuş i e lucrată <Ia roată . Strachina era aşezată in 
urnă in poziţie f i rească, cu fundu l În jos: marginile sale depăşeau urna, 
asig.urind o bună protecţie oaselor din interior. Sub unnă se afla o les
pede mică de piatră, groasă de 0,03 ·m, folosită drept postament. 

Mormintul nr. 28 se aHa În acelaşi şanţ, la aproximati v 8 m spre est 
nord-est de mormîntul anterior. intr" adincimile de 0,40- 0,85 1]1 era un 
grup de şase blocuri mari de p i atră (d intre 'care unul avea d imensiunile 
de 0,70 X 0,50 X 0,10 m). Deas·upra pietrelor, intre adincimi'le de 
0,30-0,40 m se aHa 'uma nr. 1, ~eprezen.tată de un fragment din partea 
inferioară a 'unui vas ,Iuc~a t 'cu mîna. Oasele incinerate depuse in acest 
fragment erau -acoperite de un bol cenuşiu lucrat la roată , aşezat cu 
gura in jos. Sub blocurile de piatră şi protejate de ele, Între adîncimi le 
de 0,85-1,15 mse aflau alte două urne (ne. 2 şi 3). 

Urna n1r. 2 era reprezentată de lun vas-sac Ilucrat cu mina, cu brîu 
.alveola.t sub buză, Întrerupt de patru apucători mici , plate, perforate ver
tical. Oasele ca Ici note din interior emu protejate de o ocnă ' cu corpul 
bombat aşezată in urnă cu fundu l in jos. Pentru la putea fi introdu să in 
urnă, toarte şi cei şapte butoni ai că nii au fost rupţi intenţionat. 

Urna nr. 3, aflată alături, spre nord·est, era reprezentată de un vas 
În"I!, in formă de clopot cu corpul bombat, I'ucrat cu mîna. Canţinut'ul 
era 'acoperi.t ·cu o strachină Înaltă lucrată Ilo roată, cu buza evazată, 
aşezată În poziţie normală, cu gura În SUS. In interi·or, printre oasele cal~ 
dncte aflate la partea inferioară a urnei, s-a'u descoperit două fusaio le 
ceramice şi un clopoţel de bronz. lîngă urna nr. 3, În pa'rtea sa de est, 
e fost depusă Ca ofrandă o cană bitronconică lucrată la roa tă. Pe una 
din ,loturi urna nr. 3 era protejată de o piatr,ă aşe~ată În poziţie verticală. 

Urnele nr. 2 şi 3, ,ca şi cain a l ucra'tă la roată sînt oontemporane şi au 
fast depuse Împreună În mormînt, fiind apo i pcotejate cu bolovanii amin
titi 'C<Jfe realizau o .. casetă". In schimb urna nr. 1, aflată deasupra pietre
lor, a fast introdusă fie odată ·au' celel,alte !Urne, fie mult mai probabil, ce~a 
mai tirziu. Cu toate oă după condiţiile de descoperi're urna nr. 1 pare să 
fi fos·t introdus·ă ulterior, oonsiderăm că ea poate fi atribuită ace,luia şi 
comple; funenar. Nu pare a fi 'vorba neapărat de u,n mOJ'lmÎnt suprapus: 
dintr~ ,o perioadă mai tirzie, cind tradiţia complexu lu i funerar anterior s-ar 
fi pierdut, deoarece in acest caz pietrele ar fi fost cel puţin parţial deranjate. 

Mormintul nr. 29, distrus aproape În Întregime de descoperitori, se · 
afla În acelaşi şanţ cu mormîntu l anterior, la circ" 1 m spre est-nord-est. 
la adîncimea de 0,30- 0,40 m de la su prafaţa raduală au fOist descoperite 
ma·j multe pietre de mid dimensilu1ni, sub care se aflau vasele cel1omice. 
S-au recupecot o parte dintr-un vas mic, foarte puţin tronconic, lucrat cu 
mîna, care avea aplicat<i pe corp o apucătoare in <elief sub focmă .de pot
coavă şi un castron cen'uşiu, de mari dimensiuni, l'Ucrat [a roată . Oasele 
ca/dnate n-au moi putut fi recupenate. 
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Mormîntul nr. 30 o apărut În acelaşi şanţ, la aproximativ 5 m est
nord-est de mormîntul nr. 29. Pietrele care formau "mantaua" de bolovan i 
se aflau la adîncimi cuprinse Între 0,50- 1,15 m de la nivelul adual. Era 
un mormînt dublu. 

Urna nr. 1 era reprezentată de un vas de dimensÎiuni relativ' mari, in 
formă de clopot, lucrat au mîna, cu corpul bombat. Oasele calcinate se 
aflau ,Ia partea inferioară a urnei. Erau ocoperite cu un castron cenuşiu, 
lucrat ,Ia roată, aşezat cu gura in jos. Printre o!osele calcinate se aHau 
şi trei fusoiole ceram ice. 

Urna nr. 2 era reprezentată de un vas mic, tronconic, !lucrat cu mina. 
In interior, printre oasele calci note, s-a u descoperit patru mărgele de 
sticlă ;;Î una din piatr<ă. Urna era acoperită În intregime ou un vas de 
tip Lekane cenuş iu, lucrat ta roată. , 

Mormîntul nr. 31/a se afla Într-un alt şanţ, la apraximati v 22 m nord
vest de mormîntu l nr. 25 şi la 28 m spre nord d.e mormîntu l nr. 24. Bolo
va nii de gresie gă lbuie-ni s ipoasă aveau partea superio-::1ră la ad incimea de 
0,25-0,30 m de la suprafaţa solului. Urna era reprezen'ată de un vas 
tron conic, puţin bombat. lucrat cu mîna. Prezenta sub buză două opu·că
to ri p late orizonta le şi alte două apucători În formă de potooavă. In inte
rior se aflau oasele calcinate, acoperite cu o oa n ă de mici dimensi"uni, 
l ucrat,ă cu mîna . Oasele calci note, împrăştiate de lucrători, n-au mai 
putut fi . recuperate. 

MormÎntu f nr. 311b a fost descoperit în aceiaşi şanţ cu morrninteie 
27-30. Se afla la aproximativ 1 m nord -vest de mormîntul nr. 30. G rupu l de 
p ietre care p,o:teja urna (aşa numila , .. casetă") apare la adÎnc·imea de 
0,60-0,80 m. Urna, Îndinată cu gura spre sud, avea baza la 0,80 m de 
la suprafaţa .ol'ului. Era reprezentată de o cană cenuşie, cu corpul bom
bat, fără toartă , lucrată li(] lfoată. In cana - urnă erau depuse oase inci
nena,~e şi tun cuţit de fie r. Alte oase incinerate se oflolu În afara urnei, 
deasupra cîtorva pietre. Analizele antropologice vor .tabil i dacă este 
vorba de resturile cinerare ale unui singur individ, depuse o ~ parte În 
u rnă iar altă parte in afara ei, SGU de mai mulţi 'ind ivizi, cum s-a con s
tatot la morminrtul nr. 17. cercetat a'nterior 4. 

Mormîntul nr. 32" În urnă simplă , s-a aflat În acelaşi şanţ cu mor
mintele nr. 24-26, la aproximativ 8 m est de mormîntul nr. 26 si la 8 m vest
sud-vest .de morm intul nr. 22, A fost dist ru s În intregime de' desc~peri tori. 
S-au recuperat doar .citeva fragmente din vasul -urn ă , lucrat . cu mîna şi 
din strachina cenuşie, lucrată la roată, folosită drept capac. Nu s-au 
putut Irecupera nici oasele incinerate. 

DESCOPERIRI DIN ANUL 1977 

Mormîntul ' nr. 33 (fig. 5), a fost descoperit În anul 1977, În secţiu
nea lS4' Se afla la aprOximativ 3 m nord de mormîntul nr. 32 şi la 7 m 

4 Dordu Nicoloescu-P lop~o r. Pontico. 7, 1974. p . . 31. 35. 
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vest de mormintul nr. 22, descoperite int i mplător in an ul 1972. La adinci 
de 0,45-0,50 m de la nivelu l actual au apărut primele pietre al e unui 
grup mai mare, cu lungimea de 1,70 şi lă ţimea de 1,30 m, orientat nord 
est sud-vest. Pi-e trele e,rau dispuse pe mai multe ,rinduri pînă la adincimea 
de 1- 1,05 m. La baza grupului, pietrele se impuţinează ; ,către nord şi 
nord-vest au fost aşezate in poziţie vertica l ă două lespezi mari de piatră, 
cu lungimea de 0,40 şi 0,55 m. Urna şi vasele - ofrandă ou fo,t aşezate la 
o d istanţă de 0,20 m spre nord- nard-vest de, grupul de p ietre şi la o adin
cim e mare, sub nivelul bazei grupul-ui amintit. Po'rtea superioară a vasu
lui urnă se afla la adincimea de 1,47 m iar cea inferi oară la 1,70 m. În 
morginl'a de est o urnei era dep u să (intre 1,60-1 ,76 m) o strachină cenu
şie, evazată, lucrată la roată, in care era aşeljotă in poziţie normal ă, cu 
gura in sus, o cană l·ucrată in aceeaş i tehnică, cu toarto supraină~ ţată. 

Urna şi vasele-ofrandă erau inconjunate parţial de cite"" lespezi de 
piatră aşezate in poziţie . verticală, ca re formau o "casetă" incompletă 
(fig. 3/4j. E,a a~ezată pe o altă ~espede de p intră, groasă de 0,05- 0,06 m. 
Oa sele incinerate se aflau la partea inferioară a urnei. Impreună cu ele 
au fost depuse şi două cuţite de fier, dintre care unul cu nituri de bronz. 
Conţinutul ,urnei ero acoperit de un castron tronconic, ce nuşiu. lucrat la 
roată, aşezat cu gura in jos. 

Mormintul nr. 34 (fig . 3/5; 5), a fost descoperit in oapă tul de vest a l 
secţiunii 54, la aproximativ 2 m spre nord de mormintul nr. 24, apărut i n 
1972. Gru pul de pietre orientat aproximativ nord-est sud-vest, cu lu n 1ime 
de 1,15 m ş i i'ăţimea de 0,75 m, era cuprins intre adincurile de 0,38- 0,70 m. 
Urna, protejată pa rţi al, se afla in marginea de nord a grupul'ui de pietre, 
intre adinci mile de 0,55- 0,72 m. Era reprezentată de un vas cu co rp ul 
semiglobular, ,lucrat cu mina. În interior au lost depuse puţiAe oase col-
cina te. Urna nu avea capac. . 

Mormintu l nr. 35, (fig. 2/5; 6), i n urnă simp,lu, a fost descoperit in 
aceeaşi secţiune, la 4,30 m est-.nord-est de mormintu l nr. 33. Urna, puţin 
inciinată, avea partea superioară la adincimea de 0,82 m iar baza la 
1,01 m. Era reprezenta tu de un vas-sa'c, ornamentat sub buză cu un briu 
al veolat. Conţi nea numai oase inci'nerate. Una era acoperită cu un cas
tron ceramic cenu şiu. lucrat la roată aşezat În pozi~ie normală, cu fun 
dul i n jos. 

Mormintul nr. 36, (fig. 6), tot in urnă simplă, a fost descoperit in sec
ţiunea 56 la aproximativ 7 m sud-est de mormintul m. 32. Urna avea par
tea superioară la adincimea de 0,72 m iar baza la 0,91 'm de la nivelul 
actual al solului. Era reprezentată de un vas tranconic inalt, lucrat cu 
mina. Nu avea capac. Printre oasele calci note depuse la pa rtea inferi 
oară a urnei s-a descoperit o fusaiolă . 

Mormintul nr. 37 (fig, 3/1 ; 6), se afla tot in secţiunea 56, 10 20,30 m 
vest-sud-vest de mormintul anterior. Iniţial, ,Ia adinoimea de 0,25-0,28 m, 
a apărut un mare grup de pietre, arientat aproxim'ativ nord -sud, cu . lun
gimea de 2,10 m şi lăţimea de 1,25 m. Pietrele, de diferite dimensiuni , 
dispuse pe mai multe rinduri, erau ma i ales <les pezi şi bolovan i de calcar 
alburiu-nisipos, iar unele de gresie verzuie ori maronie : s-au intilnit şi 
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bolovani rulaţi de ape. Grupul de pietre, micşonat la partea inferioară , 
cobora pină la adincimea de 0,90-1,10 m. In partea de vest, intre adinci
mile de 1,20- 1,37 m a fost surprinsă gnoop-a funerară p-ropriu-zisă, in core 
erau depuse urna şi vasul-ofrandă. Gro'opa', de formă aproape-circulană, 
era suprapusă parţ i .al de grupul de pietre. Cea mai mare parte a. sa se 
afla Însă in afara pietrelor. Avea diametru! de aproximativ 1 m. 

Urna era reprezentată de un vas in formă de clopot lucrat cu mina . 
Avea drept capac o strachină cenuşie lucrată la roat-ă, aşezată cu gura 
În jos; marginile străchinii' depăşeau pe cele ale urnei. In interior s-au 
descoperit oase ,caldnate, Între care unele sînt de dimensiuni .ceva mai 
mari şi două cuţi,te de fier. Urna impreună ou strachin1o-capac erau 
cuprinse intre ·adincimile de 0,96-1,35 m. In marginea de nord ' a vasului
urnă a fost depus ca ofnandă un castron c~nuşiu I,ucrat l,a roată. 

Mor mintul nr. 38 (fig. 6), a fost descoperit in secţiunea 56, la 3,75 m 
est-nord-est de mormintul nr. 37. la adincimea de 0,30 - 0,75 m apar trei 
pietre mari de calcar. In partea lor de vest, la 0,83-1,03 m de fa supra 
faţa solului se ·afla urna reprezentată de un vas-clopot puţin bombat, 
lucrat cu I'fIÎna şi prevăz-llt cu patru apucători in formă de potcoavă. In 
interior IOU fost depuse numai oasele incinerate, acoperite cu un castron 
cenuşiu lucrat la roată, aşezat cu guliO În jos. 

Mormîntul nr. 39 (fig. 6), se aiia in 'secţiunea S5, la 4,50 m nord-nord
est de mormintul nr. 38. Grupul de pietre, de formă neregulată, era situat 
Între adÎncimile. de 0,53-0,94 m de la suprafaţa actuală. In marginea lui 
de est, la bază, erau depuşi cărbuni şi cenuşă . Urna se aIIa in marginea 
de vest a .,rupului de pi~re, la 1,15- 1,38 m de la suprala~a solu·lui. Era 
reprezentată de un vas tronconic I·ucrat ,cu mina prevăzut ou patru apucă
'tari sub formă de potcoavă. lîngă urnă a fost depusă era ofr.andă ° cană 
cenuşie lucrată la roată . 

Mormîntul nr. 40 (fig . 6), a fost descoperit În secţiunea 56, ·Ia 2,50 m 
sud. de mormintu~ nr. 39 şi la 2 m ves.t de mormintul nor. 38. Grupul de 
formă ,aproximativ dreptunghiulară, format din bolovani de · gresie calco'
roa să şi de colear cochilifer dispuşi .pe mai mult rindu ri, se aIIa 'a· 
ad ir,cime de 0,26- 0,95 m. la 0,15 m vest de marginea grupului de pietre 
şi la adincimea de 1"":'1.32 m era vasul - urnă, reprezentat de :un crater 
cenuşiu .Iucrat la roată (fig. 4/3). in interior a,u fos,t depuse oasele inci 
nerate alese cu grijă, făf1ă ,cenuşă .ori cărbuni, 'un cuţit de fier şi o gresie 
de ascuţit, perforată. Conţinutul urnei 'O fost 'acoperit iniţkl' l cu un castron 
ceramic lucra;t la l'lea tă, aşezat cu gura in jos. Peste castron a k,st aşe 
zată in oceeaşi poziţie o strachină cenuşie j'ucrată la roată. Cele două 
vase -capac au "asigurat o etanşeitate deplină conţinutului 'urnei. Urna era 
aşezată pe o lespede de gresie nisipoasă groasă de 0,03-0,05 m. 

Mormintul nr. 41 (fig. 6) dublu, s-a ollat in secţiunea 5 5, la aproxi
mativ 5 m vest - nord-vest de marmi,ntul nr. 40 si la 5,50 m est - nard
est de mormintul nr. 39. Iniţia. I, incepind ou adincimea de 0,45- 0,47 m 
pîn ă: !a 1,25 m o apărut un grup de blocuri masive de gresie ver~u ie , ni:si
poasă şi de calcar, orientat nord-sud, avind lugimea de 1,65 m şi lăţi

mea de 1 m. Unele pietre ,aveau dimensiunile foarte mari (0,56 X 0.48 X 
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0,18 m). Cele două urne şi vasele- ofrandă au fost Îngropate la d i s tan ţa 
de 0,45 m spre vest ,de grupul de pietre şi Între adîncimile de 1,58-1,81 m 
de la nivel.ul actua l' al solului, deci re lativ mu lt su b ba w 'u lti melor p ietre. 

Urna inr. 1 era reprezentată de partea inferioară, troncon i că . a unui 
vas ,cenuşiu lucrat la Iroată . lin interi'or au fost depuse oasele calcinate, 
două fusoiole, un cu ţi ,t şi o a l tă bucată de fier, deformată de ardere. 
Conţinutul urnei era acoperit in-iţial cu un castron inalt, cen'uşiu, lucrat 
la mată, aşezat cu gura in jos, peste core a fost pusă suplimentar o stra
chină cen:uşie cu buza răsfrintă. lucrati(] in aceeaşi tehnică. In Iffiiorg inea 
de sud - sud-vest 'O urnei nr. 1 era aşezată, culcată pe o perle, o -cană 
cenuşie lucrată la roată, căreia ii I'ipsea toarta . 

Urna nr. 2 se afla în morrginea de sud a primei urne. EIlO reprezen 
t<ltă de un vas bitronoonic lucrat cu mina, in interiarul căruia au fast 
depuse oase inci nerate, o fusoia l5 şi trei mărgele din pastă de sti clă. 
Conţinutul 'urnei era ocoperit cu o strachină cenuşie lucrată la roată; 
aşezată cu gura in jos . In marginea de sud a urnei nr. 2 G fost depus 
ca ofrandă un castran fragmentar, cenuşiu, lucrat la raa tă. 

Ambele urne aveau drept postament ci te o piatră. Cea folosită ca 
postament pentru urna nr. 1, cu grosimea de 0,083 m, era de fapt o riş 
noţă fragmentară. In pămin t ul din preajma celor două 'Urne au apă rut 
sporadi'c ' şi . ci ţ i va cărbuni. . 

lin secţiunea 55, ,Ia aproximativ 2 m spre nord de mormintul nr. 37 
ş i la adi,icimea de 0,40 m a apărut un fnagment din partea inferioară o 
unui crater (?) ce nu ş iu, lucrat la roată; nu apa rţine unui mormînt, ci 
a fo~t probabil abandonat in ZO!l'O n'2cropo!ei în ti mp:': ,1 vreu nei ce re monii 
funerare. Al te fragme nte mai mici de va se lucrate cu mîna , de stiDch ini sau 
castroa ne au mai apă rut - ici~c() lo , in perimetru! necropolei. Nici acesteo nu 
pot fj atribuite unui anumit co mplex funera r., ci provin mai deg rabă dintre 
materia lele Împrăşt iate cu ocaz ia d ife ri telor cer'3m onii. 

DESCOPERIRI DIN ANUL 1978 

Morm întu l nr. 42 (fig . 7), În urmă s i mplă, a fost descoperit În secţiu
nea' 57, la distanţa de IOproximotiv 8,50 m vest de mormîntul nr. 25, apă 
rut in anul 1972 ş i la 10 m nord-est de mormîntul m. 34, din , 1977. , Urna 
fragmentară, lucr.ată cu mina, s i tuată Între adinci mi le de 0,17-0,38 m de 
la supraf"ţc actua l ă a solului era sfărîmată fie datorită presiunii pămîn
tului, fie mai probabi l. din cauza unei deranjări ulterioare. Conţinea' Duma i 
oase calci note. Ena aooperită cu un castron cenuş iu, de asemenea frag 
mentar, lucrat la roată . 

Mormîntul nr. 43' (fig . 6) s-a descoperit tot in 57, la aproximaNv 4 m 
spre nord de mormintul m. 25 şi 8 m est - nard-est de mormintul nr. 42. 

\ . 
A apă rut i niţ:J 1 sub fO i ma unui grup de pietre, ori entat est-vest, cu lungi-
mea de ci rca 1 m şi l ă ţimea de 0,75 m, surprins la adi ncimea de 
0,20-0,25 m, pînă la circa 0,50m de la nivelul actual.- Alte - două-piet re 
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suprapuse se aflau la circa 0,70 m spre sud, ,Ia' o adinci me cu prinsă intre 
0,38-0,60 m de la suprafaia ' solului. 00 a distanţă de 0,85 m spre vest 
de g,upul mai mare de pietre · şi la 0,25 m nord-vest de ' cele două pietre 
suprapuse, intre 0,78-1,08 m a apărut urna mormîntu lui. .Era 'a cope rită cu 
un castron lucrat cu mina, aşez,at cu gura În jos. Print re pietrele grupului 
mai more s-a descoperit un cuţi t de fier. in interiorul .urne'i, Î,ntre oasele 
cqlcinate au apărut o brăţo'ră de bronz de mici dimensiuni, un cuţit de 
fier şi trei mă~~ele, Oasele calcinate şi obiectele amintite se aflau in par
tea inferioară a ur"nei , fără a fi protejate suplimentar cu vreun alt castron 
ori strachină. 

Mormintul nr. 44 (fig. 7), se afla tot in 57, la 'aproximativ 8,50 m spre 
vest - sud-vest de mormintul nr. 42 şi la 1 m nord de mormintu l nL 34, 
descoperit in 1977. Urna, situată intre 0,35-0,65 m de la suprafa'ţa solu 
lui era protejată de un mic grup de pietre dispuse trei in partea de sud, 
una ·spre est şi olto către $,ud-vest. in nord şi nord -vest urna nu era pro· 
tejat". P'ietrele . se a flau la' adinci mi cuprinse intre 0,27-0,60 m de la 
suprafaţă . Urna in formă de clopot, lucrată cu mina, conţinea la partea 
inferio.ară oase calcinate, peste ca're era laşezat · Cu gu ra În jos un cas
tron foarte sfărîmicios, lucra t la roată. 

Mormintul nr. 45 (fig . 7), a apărut in apropierea capătului de nord
vest al secţiunii S9' Ilo O' distanţă de crica 6 m spre nord de mormîn tui 
nr. 22, descoperit intimplător in anul 1972. Era reprezentat de un 9ruP 
de fl'lagmente ole unui vas-urnă lucrat cu mîna şi ale unei străchi ni 
lucrată la roată, 'răs pind i te pe o suprafaţă cu diamentrul de 0,50-0,55 m. 
Printre -fTlagmente le ceram ice s-au descoperit puţine oase calcinate . şi un 
brici fragmentar de fier. Intregul inventar a l mormintul'ui s-'a aflat la adin
cimea de 0,42- 0,65 m de la s up rafaţa terenului. 

Mormintul nr. 46 (fig. 7), a fost descoperit in secţi unea 510 la apro 
ximativ 3 m spre sud:est de mormin tul nr. 45 şi la' 4,25 m nord-est de 
mormintul nL 22. Iniţial, incepind cu adincimea de 0,23m, . au apărut 
citeva pietre şi unele f-ragmente împrăştiate provenite din' vasul - urnă sfă
rimat şi din strachina cenuşie lucriată la roată, destina1:ă spre a fi folosită 
drept capac. p.artea inferioară a ur.nei, cu pereţii groşi, În interiorul căreia 
se aflau cea ma-i mare parte 1(] oaselor calcinate şi un -ouţit de fier cu 
lama puţin curbată, a 'apărut ,Ia adincimea de 0,68-0,75 m de la supra
taţa actuală . ·0 parte dintre oase erau împrăştiate in ma rginea de sud-

. est a urnei. Spre nord urna fusese protejată de o piatră de dimensiuni 
relativ mari , a că·rei parte s uperi oară se afla la adîncimea de 0,35 m de 
l,a suprafaţa actuală. 

S-a r putea ca urna acestui mormine şi strachina-·capac să se fi spart 
chiar la· inceput, ou ocazia ceremoniilor funerare, lastfel j,ncît unele dintre 
fnagmentele lor au putut ajunge la partea superioară 'a complexului fune
rar, printre pietre. Ulterior, dato ri tă presiunii pămîntului, şi alte fragmente 
ale urn",i s-au putut desprinde, astfel incit o parte dintre oasele calci note 
au curs alături. Nu exc\udem nici posibilitatea unei deranjări ulterioare, 
chiar din vech ime, 'cu ocazia altei ÎnmormÎI!1tări efectuate În la prop·iere ~ 
Dar ,uniformita·tea şi aspectul cOimpact -al solului nu ne-au permis să conS
tatăm o asemenea de:ra njo re, pe ·care o putem, totuşi, presupune. 
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Mormintul nr. 47 (fig. 7), din secţuinea S9' era situat la circa 13,5 m 
'spre sud de mormintul n,o 45 şi ,Ia 10 m tot 'spre sud, de mormintul nr. 46. 
'Urna, situată la' adincimea de 0,88-1,03 m de I<J .nivel'ul actual, era repre
zentată de un vas-borcan cu brîu alveolat, lucrat cu mina. acoperit de 

'iJ n alt vas semiglobular confecţionat in acela'şi mod şi prevăzut cu apu
-cătari În formă de potcoavă. Urna era "protejată" in spre est de o piatră 
·de mărime mijlocie, core marca mormîntul şi care se afla' ,Ia adincimea 
de 0,63-0,78 m de la suprafaţa S{J1'ului. Vosul folosit drept capac, de mori 

·dimensiuni , a acoperit aproape complet urna. nepermiţind pătrunderea 
pămîntului. Oasele calci note din interior erau curate, fără cenuşă ori căr
buni. Printre ele s-a descoperit o fusoiolă ceramică. 

Mormintul nr. 48 (fil, 7), din a'ceeaşi secţi'une, Se aHa la 8,75 m sud -
sud-est de mormintul nr, 45 şi la 4,25 m nord-vest de mormintul nr. 47, 
lniţial a apărut un grup cu lungimea de 1,05 m şi Iăţ;.mea de 0,40 m, 
format din bolovani de oa lca r de dimensiuni mici şi mijlocii. orientat 
nord - est sud - vest. Pietrele erau situate intre adincimile de 0,54-1,12 m 
-de la nivelul actua-/. La '0,20 m nord-vest de grupul de pietre, intre adin
ci mile de 1,10-1,40 m era aşezat vasul - u rmă. Acesta era aşezat pe un 
'postament format din două pietre alăturate, aflate la- adincimea de 1,70 m 
de la suprafa4ţă actuală. Oasele calci note depuse in urnă, de mari dimen
-si uni şi bine , păstra1e, erou aooperite cu un castron cenuşiu lucrat la 
roaro, a şezat cu gura in jos. 

Mormintul nr. 49 (fig. 7), o fost identificat la capătul de vest 01 sec
' ţiunii S" la aproximativ 6 m vest de mormintul nr, 27, descoperit in 
·anul 1972. Aparţine tipului de mormint in urnă simp lă. Acesta, fragmen
tară, o apărut 1" adincime de 0,33 m de la nivelu l actual al solului. Urna 
propri u - zisă, reprezentată de un vas În formă de clopot, avea in interior, 

·oase calcinate şi un cuţit de fie r. Conţinutul urnei era acoperit iniţial 

-cu un castron lucrat la roată aşezat cu gura in Jos, peste care era aşezată 
-apoi, în {]ceeaşi poziţie, o strachi nă . lîngă urnă a fost depusă -ca ofrandă 
' 0 cană fragmentară lucrotă la mată. Vasele erau sparte 'pe lac, fie dato
rită presiuni i p5mintu lui , fie unei deranj-ă ri ulteri oare, pe care, din cauza 
"lJniformităţii solului nu am putut-o sesiza in săpătură. P'Orbea inferioară 
·0 urr.ei se afla la adincimea' de 0,58 m de l,a nivelul actual. 

Mormintul nr. 50 (fig. 7), in urnă simplă, a apărut in apropierea 
'capătu lui de vest al secţiunii S", la 3 m nord - nord'vest de mormin
i ul nr. 47. Era format din dOlu.cJ vase situa1e la o adincime relativ mică de 
10 suprafaţa actuală a solului, intre 0,17- 0,43 m. Pri,mul vas, lucrat cu 
mina, cu corpul larg, cilindric, aflat intr-a pozi ţ ie puţin inclin,ală, era 
acoperit de un alt vas-urnă, cu brîu ălveolat şi apucători, aşez-:!t in poziţie 
firească (cu partea inferioară in interiorul primulu i vas). Adîncime:J mică 
la care s-a descoperit mormîntul se explică şi prin situarea lui În partea 
de vest a necropolei, in zona in care panta terenului este mai accentua tă, 
fapt care nu a favorizat depunerile, ci dimpotrivă. a facilitat eroziunea par

-ţia l ă a solului. In interiorul vasulu i-soc cu brîu alveolat s-au g:ăsit numai 
-citeva aşchii de aGse calci note şi trei fragmente dintr-un cuţit de fier. 





2 

1 

3 

4 5 
F;g. 2. - 2 - S4 - 58 (vedere porţia l ă de la vest spre est) : 3 - mormintul nr. 56; 4 - se (vedere 
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Fig., 3. 1 - mormîntul nr. 37 (imagine parţială - grupul de pietre); 2 - mormintul 
nr. 58; 3 - mormîntul nr. 54; 4 - urna şi vasele ofrandă ale moomÎntului nr. 33 În ,caseta" 

de piatră; 5 - mormintul nr, 34. 
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Fig. 4. 1 - urna şi Cana - ofrandă din mormintu l nr. 39 ; 2 - mormintul nr. 57 ; 3 - urna cu capac din 
mormîntu l nr. 40; 40 - 4b - mormîntu l nr. 61. 
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Mo rmintul nr. 51 (fig. 7), <l fost descoperit in secţiunea SlO, la' 0,90 m 
nord -est de mormintul nr. 45 si l'a 4,25 m nord - nord-vest de mormintul 
nr. 46. Era reprezentat de un ' vas- urnă cu b riu alveolat. lucrat cu mina, 
care conţinea doar oase calcinate şi era situat Între od incimile de 
0,65-0,90 m de la s·uprafaţa solu lui. lateral , spre est, urna era protej'ată 
de 'a piatră situ ată intre 0,42- 0,58 m de la nivelul actua l. Deasupra 
urnei, <Icoperind aproximativ jumătate din dia metrul ei, era aşezată drept 
copac o lespede de p i a t ră . 

Mormintul nr. 52 (fig . 214; 8), cu două urne de incineraţie, a fost 
descoperit În secţiunea Sa, la' ci'rca 2 om spre sud de mormîntul nr. 30 ş i 
la 4 m sud de mormintu l nr. 40. Era reprezentat iniţial de un grup alun
git de pietre (1 X 0,30 m) orientat nord-s ud ş i situat Între 0,26 (0,30) 
0,75 m. de 1" suprafaţă. 

In partea de est a grupului amintit, dea'supra uneia dintre pietre ş i 
protej at parţial de o a,lt,a, la adîncimea de numai 0,30 m se <Ifla 'un vas 
ofra'ndă lucrat cu mina. In vestul pietrelor, la o distanţă de 0,30 m de 
acestea şi la adîncimea de 0,92-1 ,26 m a fost descoperită urna nr. 1. Era 
aşezată pe un IX'stament reprezentat de o placă de piatră . Intre prima 
urnă şi gru pul de pietre core mO'roa oomplexul funerar, ,Ia adinci,mea de 
1,07-1 ,40 m era un vas de tip Lekane cenuş i u, lucrat la roată. lîngă prima 
urnă se ,afIa urna nr. 2 a acelui aşi mormnit, reprezentată de un castron 
situa! la 1,02-1 ,26 m de la suprafaţa actuală . Un alt vaf-ofrandă - o cană 
cenuşie, lu crată la roată - a a pă rut in margine grupului de pietre, ' Ia 
sud-est de vasul lekane şi la adincimea de 1,10-l,26 .m de la suprafaţă. 

Mormintul nr. 53 (f ig. 8), <l apărut tot in secţiunea Sa, la 3,30 m spre 
est de mormîntul anterior. Grupu l de pietre cu lungimea de circa 1 m şi 
lăţimea de 0,40 m, era situ at intre 0,63-0,80 m de '1" n'ivelul actual. La 
a proxi'mativ 0,15 m vest de grupul de pietre şi la adincimea de 0,82- 1,16 m 
se aHa vasu l - urnă, lucrat cu mina, aşezat pe o piat"ă de formă aproape 
tr i unghiuloră, groasă de 0,04 m. Oasele calci note, foarte numeroase, 
depuse ,Ia partea inferi oa ră a ,urnei. erau o'ooperi,te ini ţ ial cu un castron 
cenuşiu. apoi şi cu o strachină roşie aşezată cu gura în jos. Ambele V-Qse
ca pa'c a u fost lucrate la roată. 

Mormintul nr. 54 (fig . 3/3; 9), <I fost descoperit tot in aceeaşi secţi 
une, la circ{] 10 m spre vest de mormintul nr. 52 şi la 6,75 m est de mor
mintul nr. 49. Grupul de numai trei pietre ca re-I marca era situat intre 
0,60-0,90 m de ,Ia sup rafaţă. Urna se afla in nord-vestul pietre lor, "vind 
partea superioa ră la :un nivel corespunzăto r bazei grupului de pietre --
0,90 m - iar cea inferi oară la 1,12 m. Era aşezată pe un postament repre
zentat de o piatră de rişniţă fragm e ntară, groasă de 0,05 m. Urn3, re pre
zentată de un vas bombat, in formă de clopot, luarat cu mina, era 
acoperită de o strachină lucrată la roată, aşezată cu gura in jos. Margi
ni le s{]le depăşeau cu mult 'urna, aooperind -o in bună parte. I n interior, 
printre oasele calcinate, a fost depu să o fusa i olă . 

Mo rmintul nr. 55 (fig. 7), in 'urn ă s i,mplă, s-a descoperit in secţ i unea 
5'1. Ia circa' 7 m nord - nord -est de, mormîntul nr. 43 şi la aproximativ 
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4,50 m nord-vest de mormintul nr. 33. Urna era situată la adincimea de 
0,63-0,90 m de la s'uprafala actuală a solului. In interior au fost depuse 
puţine 'oase calci note. Impreună cu e'le se aflau 'un cercei (?) de bronz, 
a verigă mică de argint şi o mărgVcă de stidă. 

MormÎntul nr. 56 (fig. 2/3; 8), tot i n urnă simplă, a lost descoperit 
În secţi'unea 512• la aproximativ 3 m vest de mormintul nr. 24 şi 'I~ aproape 
4 m sud - sud-vest de mormintul nor. 34. Mormintul era s'itual i'lltra 
0,45- 0,73 IT> de la nivelul actual, liind reprezentat de un vas tronconic, 
ou două apucători plate ş i alte două in larmă de potooavă, in core era 
aşezat În poziţie normollă, vertica l 'ă, un vas-sac, urna propriu-zisă. lucrată 
tot cu mina. Printre vasele caldnate se aiia o rijă paralelipipedică de fier. 
In apropierea lurnei a apărut şi un cuţit de fier. 

MarmÎntul nr. 57 (fi]. 4/? ; 9), a' apărut in spre capătul de est al sec
ţiunii Sa, la circa 8,50 ffinord - nord-est de mormintul nr. 53 şi la 4,25 m 
sud - sud-est de mo'rmin tul nr. 36. Era reprezentat in 'iţial de trei pietre 
orientate sud -est - 'nord-vest, aflate la adincimea de 0,61 - 0,84 In par
tea Iar de 'sud, intre 0,82-1 m de la nivelul actual se afla vasul-urnă 
reprezentat de un castron tronconic, bombat, lucrat ou mina. Conţinutul 
urnei de incineratie ero' protejat cu iUn castron-bol lucrat Ilo roată, cenu
şiu, aşezat cu gura În jos. Peste 'Ceest castron era aşezată o strachi'nă 
cenuşie lucrat.ă tat la raată, cu buza evazală. Alături de urnă, in partea 
sa de vest, la adincimea de 0,82-0,92 m, era o ceaşcă cenuşie ou toarta 
suprainolţato. Printre oasele calcinate din urnă se aiia 'un virf de 
cuţit ele fier. 

Marmintul nr. 58 (fig. 3/2; 8). a fost descoperit În aceeaşi secţiune, 
la 1,20 m est de mormint ul nr. 57. Au fo'si ~urprinse iniţial două pieire 
situate la adincimea de 0,64-1,04 m. In partea de sud, 1'0 adîncimea de 
0,88- 1,17 m de la nive·lul actual se aflau vasul - urnă lucrat cu mîna, orna
menrat cu un briu ollveolat În gh irlandă şi apucători, precum şi vo'sul -ca 
pac. Acesta, lucrat tort cu mîna, cu corpul bombat, semig lobular. era aşe
zat cu gura in jos peste marginile urnei. Jn lurnă, împreună cu oo'sele 
calcinate, alu fost depuse douiă ·cuţitaşe de fier şi o gresie de 'Oscuţit. 

lingă urnă, intre 1,04-1,17 m, a fast depusă ca afrando o c'Onă cenu
şie l:ucrată la l'loată. 

Mormintul nr. 59 (fig. 9), s-a descoperit În 'secţiunea' S", la aproxi
mativ 1,50 m de mormÎnlJu'l nr. 43, l'a 8,50 m vest de mormintul nr. 55 şi 
la 6,50 m nord-est de mormîntul nr. 42. 

La adincimea de 0,32-0,75 m, pe o suprafaţă de circa 1 m2 au apă
rut iniţia, 1 mai multe. fragmente Oile unei amfore mici de Thasos, precum 
şi citeva fragmente lO!e unui vas-sac, sparte probabil ritual in timpul cere
moniilor funerare şi oare Înlocuia'u oOlfecum pietrele Întilni te În celelalte 
complexe funerare. Sub grupul de fragmente ceramice amintit, la adin
cimea de 0,86-', '6 m se aHa urna pl'loprilu-zisă lucr:ată cu milno, acope
rită de un vo"s-capac tl"onconic, aşezat cu gura in jos, pentru a proteja 
continutul urneL 
zător faptul că urnele şi vasele de olrandă - deşi atît de apropiate intre 
ele - nu au lost deranjate şi nici nu 'se suprapun. Probabil Ilooul com ple
xului funerar şi al vaselor era bine 'cunosout de membrii comunjt,ăţii res-
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pective, care au depus ahe urne şi ofrande fără a le deranja pe cele 
onterioo're. 

MormÎn!ul nr. 60 (fig. 7), a apă<ut in secţiunea S'2, la 3,85 m nord -
nord -vest de mormintul nr. 56 si la circa 5 m vest de mormintul nr. 44. La 
inceput el a fost observat sub f~rma unui grup de 11 bolovani de calcar de 
mari dimensiuni, orientat nord-vest - sud-est, cu II,ungÎlmea de 1,45 m şi 
lăţimea de 0,75 m. Pa·rtea 'supernoară a pietrelor se afla la 0,23- 0,27 m de 
la suprafaţă , iar baza klr la 0,90 m. Pornind din stratul de cernoziom, gru 
pu l de pietre se odincea in pămintul galben, argilos. Vasul-u onă era aşe
zat la o depărtare de 0,55 m vest de gnupul de pietre amintit, cu partea 
superioa ră la 0,84 m de la nivelul actual, iar cu baza la adincimea de 1,07 
m. Urna. reprezentată de un vas-cnater cu pasta maronie, ,~ucrat 10 roată . 
avea conţinutul acoperit cu o strachină aşezată, \eu gura in jos. Printre oa
sele calcinate o fost descoperită o fibulă, iar in afara urnei a opărut un 
cuţit de fier. 

Mormin!ul nr. 61 (fig. 4/4 0-4 b ; 8), colecNv, s-a descoperit in capă
tul de est al secţiunii S", sub forma lunui grup de vase apropiate, fără 
"casetă" de piatră ori "manta " de bolovani. Se aIia la 4,75 'rl) est de 
mormintul nr. 58, la circa 4 m vest - nord -vest de mormintul m. 21 şi la 
aproximativ 4 m ,sud - sud-vest de mormintul nr. 47. Vasele-urne şi cele 
de ofrandă .erou d ispuse intr-un spaţiu cu lungimea de 1,75 m şi lăţimea 
de 1,25 m. In totalitate, inventarul funerar a fost depus la adinci mi apro
piate, cu baza Între 0,75-1,05 m de la nivelul actual. Diferă insă adinci
mea la care a apărut partea superioară a vaselor, datorită înălţimii şi pozi
ţiei diferite a fiecărui exemplar in p<Jrte. Astfel, exemplarele mai inalte. 
aşemte in peziţie verticală, au fost surprinse la adincimea de 0,38 m, in 
timp ce altele, mai scunde ori culcate pe o perte a u apărut la adincimi de 
0,56-0,70 m de la suprafaţă. 

In acest complex funerar au fost descoperite cinci urne şi alte vase de 
ofrandă. 

Urna nr. 1, reprezentată de un vas bitronconic lucrat cu mina, pre
văzut cu o toa'rtă, era oulcată pe o parte, intre 0,70- 0,87 m, in zona de 
sud a mormîntului. Datorită sfărÎmării sale pe loc. din celuza presiunii 
pămintului, 'O parte dintre oasele calcinate au curs in arara urnei. Ungă 
ea se afla un vas -ofrandă. repreientat de o strachină lucrată ou mina, cu 
corpul tronconic, buza evazotă, prevăzută cu un umăr proeminent şi o 
singură opucătoare oonică. La "OproximaNv 0,12 m spre vest de lurna nr. 1 
era situată urna nr. 2, lieprezentată de o amforă cenuşie l ucret,ă :10 roat·ă, 
sfărîmată da10rită presiunii pămintullui. Ea avea drept capac 'un castron 
lucrat cu mina', de asemenea spart pe loc. Intre urnele nr. 1 şi 2 era aşe' 
zat un vas-ofrand'ă şi an-ume o cooşcă cu corpul bitronconic lucrat,Cl la 
roată, cu toarta S1upraînălţata. ,In Imarginea de nord - nord-est JQ urnei 
nr. 2, la adi,ncimea de 0,70-0,79 m se ofla un alt vas-ofrandă, cil indric, 
de mici dimensiuni, lucrat cu mina şi prevăzut cu lun rînd de alveole sub 
buză. La circa 0,10 m spre nord de urna nr. 2 elra 'Oşezată În pozitie verti
ca'Iă , Între 0,53-0,85 m, cea de a treia urnă, reprezentată de :un vas-sac 
lucrat cu mina. In urna' nr. 3, printre oasele ealcînete a'u fost depuse o 
fibul ă de bronz şi un cuţit de fier, cu lama puţin curbată. La circa 0,12 m 
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spre nord de luma nr. 3 şi la adincimea de 0.38- 0.75 m era urna nr. 4, 
reprezentată de un vas-clopot cu opucători pe diametru! maxim, care 
era acoperit cu un ah vas tronconic l'ucra1. cu . mina. Şi acestea erau 
sfărimate pe loc, datorită presiunii pămintului. In mafiJinea de sud-vest 
a urnei Inr. 4 erau 'depuse, oa ofrande, un vas intreg În formă de soc" 
lucrat cu mina, cu corpul inalt (intre 0,56-0,75 m de ·10 suprafaţă) şi un 
CQ'srron lucrat t·ct cu mina, culcat, spart datorită pres'jun ii pămîntul-ui 
(i ntre 0,60-0,75 m). in estul urnei nr. 2, la o dist·an'ţă de circa 0,15 m şi 
la numai 0,05 m nord de urna 'nr. 1, la adincimea de 0,86-1,05 m se afla 
urna nr. 5, reprezentată de un vas-tronconic lucrat 'cu mina-, Cu apucă
ta ri in formă de potcoavă, 'care era acoperit de un bo.! cenuşiu lucrat la 
roată. În urna nr. 5 s-au des'coperit puţine oase colcina1e. 

Cu tot număoul ma're de urne şi vase de ofran dă, considerăm că ele 
aparţin unui Si!'\]u r complex funerar. in nici unul din cazuri vasele nu se 
suprapun. Urnele şi vasele-ofrandă sînt foarte apropiate intre ele, uneori 
sînt chiar alăturate. Toate vasele au fost deScoperite pe loc, ~ie Întregi, fie 
sfărimlote datorită- presiunH pămîntului, Însă fără Q' alJea fragmente împrăş
tiate. Cu toată strădania noastră nu am putut distinge conturu l gropii (sau 
eventual al g ropilor) mormîntu lui. fnsă această situavie este generală la 
Bugeac, unde pămîntul este uniform, permiţînd doar in · cîteva cazuri deli
mitarea gropilor funera re. Gliuparea intr-un spaţiu restrins a tuturo-r vase
lor şi situarea lor ,10 adîncimi 'apropiate ne impiedircă să distingem exis
tenţa, poate, a' lunor morminte independente. Este posibil să ·fi fost, even 
tual. mai multe ÎnmrormÎntărri succesive În acelaşi complex f.unerar, In cazul 
În care nu este vo rba de moa rt~a În acelaşi timp a mo i multor membri ai 
unei familii, in condiţii pe ca re nu le cunoaştem, este posibi>Iă totuşi Înce
tarea din viaţă a acestora la intervale rela.tiv o'propiate. Dat find carac
terul excepţi onvl al acestui complex funeoar, credem că nu este vorba de 
o practică curentă, ci de un >caz deosebit. În situaţia unor Înmorminflări 
succesive, apr9piate in timp, cum În c1 inăm să credem, este oarecum sur
prinzător fa ptu l că urnele şi vasele de ofrandă - deşi apropiate intre ele 

. - nu au fost deranjate şi nu se suprapun. Probabil locul complexu lui fune
rar era bine cunoscut de membrii c6munităţ!i respective, care au depus 
alte urne şi ofoa nde fără a le deranja pe cele anterioare. 

Mormintul nr. 62 (fig, 7), s-a descoperit S '2, la aproximativ 4,25 m 
sud -sud-vest de mormintul nr. 56 si la 6 m vest-nard -vest de mormintul 
nr. 49. la adîncimea de 0,80 m s-a 'descoperit un bloc foarte mare de gre
sie maronle-gă lbuie, cu lungimea de 1,15 m, lăţimea de 0,32-0,35 m şi 
Înă!ţimea de 0,40 m. Er'a ori entat nord -nard-vest, sud-sud -est. ln marginea 
,de nord-nord-est a blocului de piatră, la adincimea de 1-i,15 m, a apărut 
'o zonă cu cenuşă ş i dărbuni, depuşi probabil in timpul ceremoniei funerare. 
la apoximativ 0,40-0,45 m spre sud-sud -vest de piatră era aşezat inven
iarul funerar reprezentat de trei urne şi două vase de ofrandă . 

Urna nr. 1, situată la adincimea de 0,88-1,45 m, era reprezentată de 
'Un vas de tip clopot de mari dimensiuni, lucrat cu mîna. Era acoperită cu 
o strachină evazată aşe:c!otă cu gura În jos, a cărei buză depăşeşte mOigi· 
nile urnei. Oasele calcinate erau acoperite suplimentar cu un castron 
lucrat la roată . Urna nr. 1 era aşezată pe o p i atoă groasă de 0,04 m. 
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Urna nr. 2 era- situată la adincimea de 1,15- 1,42 m, in m'orginea de 
nord -vest a primei urne. Este un va s-;crater lucrat la roată . La partea supe
rioar.ă urna-crater era acoperita cu o strachină lucrată tot la roată, aşe
zată cu gura in jos. in urnă, împreună cu oasele calcinate, au fost depuse 
trei fusaiole. 

Înt,e urna nr. 1 şi piatra marmintuluu, lO' adincimea de 1,16-1,30 m se 
afla urna nr. 3, reprezentată de un vas de mici dimensi,uni, ·Iucrat cu 
mîna. în apropierea ei se afla O' lespede de piatră, oare nu - i servea însă, 
drept piedestal. 

:în vestul 'Urnei nr. 1 intre ea si urna' nr. 2 se aflau două vase-ofrandă 
suprapuse. Primul era reprezentat' de 'un exemplar mic, cu cor;pul aproape 
cllindric lucrat cu mîna. Era acoperit cu un bol :Iucrat la roată. aşezat în 
poziţie normală, cu fundul in jos. Vasul şi balul capac erau situate la adin
cimea de 1,30- 1,44 m. 

intre urnele nr: 1 şi 2, in afara lor, s-a găsit un ouţit fragmentar de 
fier. Un alt cuţit fragmentar, foarte corodat a apănut in partea de est a 
urnei nr. 2, spre bază, iar un al treilea, de asemenea frogmentar, În balul 
care acoperea vasul cilindric de ofoondă. 

Mdrmintul nr. 63 (fig. 8), s-'a aflat in ·capătul de vest al secţiunii 5'5' 
la 3,25 m sud - sud -vest de mormintul nr. 49 şi la aproximativ 7,75 m sud
est de mormintul nr. 62. Era un mormint dubl·u, În urne simple. Urnele erau 
aprop'iate, la O distonţă de numai 0,10 m un'a de cealaltă. Urna nr. 1 se 
afla in partea de n·ord, la 'Odincimea de 0,23-0,35 m. Eno reprezentată de 
un vas-borcan, acoperit cu ·un castron ~ucrat la roată, aşezat cu gura în 
ios. In apropierea urnei s-a descoperi t un cuţit de fier. 

in vest - 'surd-vest, la 0,10 m se aHa turna nr. 2, reprezentată de un 
vas mare, tronconic, lucrat cu mina, in core erau depuse oase-le calci 
note. rA'cestea erau acoperite cu un castron luorat tot cu mina. Urna nr. 2 
şi castronul-capac .se aflo'u la adincimea de 0,26-0,35 m. in apropierea ei 
a apărut un fragment proveni.t dintr-un alt vas getic. 

Cele două urne şi castroanele care le acopereau erau foarte sfărîmate, 
datorită situării lor l'a o prea , m ică adincime de la suprafaţă şi a testăr i· j 
intense a sol:ullui. /" 

Mormîntul nr. 64 (Iig( 8), tot dublu, s-a descoperit in secţiunea 5 ,4 , 
la aproxrimativ 4 m vest - sud-vest de mormintul nr. 45 şi ia 6 m nord -
nord~est de mormîntul (nr.33. Era reprezentat iniţial de un grup de bolo
vant de gresie vjerzuie~isipo'asă, di,spuşi pe mai multe rindu1ri ; unii erau 
rodaţi de apă. Ciţiva bolovani care au servit probabil pentru plasele de 
pesC'uit, erau perforaţi. Partea superioa ră a grupului de pietre se afla la 
0,10 m iar cea inferioa,ă la 1,15 m de la suprafaţă . La 0,30 m vest de 
grupul de pietre, intre 1,28-1,65 m de la nivelul actu·al oi solului se afia 
urna nr. " reprezentată de un vas În formă de clopot cu apucătorL Oase le 
calclnate situate la partea inferioară a uril1ei erau acoperite cu un castron 
lucrat la !'1oată, aşezat cu gura in jos, În marginea s'a de sud-est, "intre 
1,46-1 ,67 m, el1a O'şezată într-o poziţie Înclinată urna nr, 2, reprezentată 
de un vas - sac de mici dimens.i:uni, lucrat cu mina, cu proeminenţe - apu
cători şi lun rind de al ve,ale disp'use orizontal s'ub buză. Această urnă era 
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acoP"iriliă. iniţja! 'ou un bol, apoi şi cu o ~trachina, ambele IU'crale ia 
roată şi oşezote cu guno in jos. \ 

Urnele avealU drept postament două pietre plate, cu grosimea de 
0,06 m. Intre cele două urne şi guprul de pietre, la 1,64 m, a apărut şi 
un Iragment ceramic izolat, provenit de l'a 'un alt vas -balcon . Partea infe
rÎoară a mormîntului ,se aHa 1.0 adincimea de 1,71 m. 

Mormintul nr, 65 (fig , 8), comun, cu trei urne de lincineroţie s-a des
cope rit În secţiunea 515, la 1,40 m sud-est de mormîntul nr, 52, In i ţial, la 
adîncimea de 0,23-0,75 m, o apărut un grup ma'siv de pietre, cu Jungi
mea de 1,30 m şi I ăti mea de 0,80 m, orientat r.ord -vest - sud -est. 

Urnele şi obiectele de olrandă ou fost aşezate la 0,20 - 0,25 m În 
vestul grupului de pietre, Urna nr. 1, reprezentată de un "as În formă de 
clopot, cu apucători ş i butoni, Se afla la adincimea de 0,88-1,14 m de 
la suprafa i a solului . ,In marg-inea ei de slUd, Între 0,95-1,07 m se 0110' o 
ceaşcă lucrată la roată, dep:usă ca ofrandă. Oasele calcinate, srituate În 
partea inferioară a urnei, erau I(]coperite cu un mic bol eera mic. Chiar în 
margi nea de nord a prime i urne, sprijină de ea, se 0110 Între 0,93-1 ,19 m, 
urna nlr. 2, reprezentată de {un VQ\S de tip Lekone de mari dimensiuni, cu 
terţi orizontale pe exteriorul buzei , lucrat la roată. Avea drept c:lpac o 
strachină lucrată la roată aşezată cu gura in jos, ior ca postament o pia
tră. Intre cele două urn e, in ma rginea lOT de est. Ia adincimea de 1,08 m 
s-a descoperit o altă 'ceaşoă luc"ata l,a roată, lrag1mentară, depusa ca 
ofra ndă . Cea de a treia urnă era situată la marginea de nord a urnei 
nr. 2, Între 0,88-1 ,12 m de 10 suprafaţa soluliui. Era reprezentată de un 
vas tro nconic lucrat cu mîna peste care era aşezată În poziţie normală, cu 
gura in sus. o oenochoe cenuş i e, trilobată, ! 'ucrată la roată. lin uliJima urn ă 
s-au descoperit doar cÎtevo aşchii de oase 'Calci note şi un cuţit de fier. 

Mormintul nr, 66 (fig. 9), se aHa În secţiunea 515, la 4,75 m vest de 
mormintul nr. 65 si la circa 5 m sud - sud-vest de mormintul nr. 52. Cele 
trei pietre de m~ri dimensiuni, care marcau mormintul. se aHau intre 
0,20-0,55 ,m de la nivelul actual. Urna, lucrată cu mîna, ' s- a spart Încă 
din vechime, prin IOlunecarea peste ea a uneia dintre pietre. In o'ceastă 
sHuaţie oastronul-capac, lucrat la reoto, s-o deplo'sat spre sud-vest, ia r o 
parte dintre oasele calci note s-au Împrăştiat din urnă" putînd "i strînse 
din st ratul de pămînt existent Între 0,95-1,05 m. Celelalte oase calcinate 
s-au recupeoa1 din vasul-urnă . Acesta se 0110 1'0 adîncimea de 0,82-0,95 m, 
iar cQstronul-capac la 0,75 m. 

Mormintul nr. 67 (fig. 9), dubl,u, s-a descopenit În aceeaşi secţiune, 
la distanţa de 2,50 m sud-est de mormîntul nr. 58 şi la oproximativ 5 m 
sud - sud-vest de mormîntul nr. 61. , Iniţial, la adincimea de 0.40-0,90 ITI 

de la suprafaţa actuolă o so lului, o apărut un grup de bolovani de calcar 
şi de gresie albi oioasă , pe moi multe rînduri, ou ~ungimea de 1,35 m şi 
lăţimea de 0,90 m, orientat nord-vest - sud -est. Cele două urne, alătu
note, se aflau la 0,15-0,20 m spre vest de baza grupu lui de pietre. Urna 
nr. 1, surprinsă la adincimea de 1,15-1,52 m, reprezentată de un vas in 
fermă de clopot lucrat cu mina, conţinea la partea inferioară oase calci note 
IQcoperite de o strach in ă lucrată la roată, aşezată cu gura in jos. În afara 
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urnei, in apropierea bazei sale se aflau două cuţite de fier. Urna nr. 1 
avea drept postament o piatră cu grosimea de 0,07 m. Urna nr. 2, apă
rută la adincimea de 1,17-1,48 m, era reprezentată de 'un vas larg, În 
formă de clopot, lucrat cu mÎno, prevazut sub buză cu apuoători sub 
formă de !potcoavă iar pe d iametr,ul maxim ou olte apuoă·tori plate. Oasele 
calci note, !curate, erau aşe~ate la baza urnei, fiind tQcoperite cu o stra~ 
chină lucrată la roată, aşezată cu gura in jos. Şi acea'stă urnă avea un 
postament de piatră cu grosimea de 0,07 m. Groapa mormintului nr. 67 
mergea pînă la adîncimea de 1,60 m de la suprafaţa actuală. 

Morm-Întul nr. 68 (fig. 9), a apă«ut tot În secţiunea S' 5, 'Ia aproxima
tiv 3,50 m sud - ,sud-vest de mormintul nr. 5/ şi l,a 5 m vest de mormîn
tul nr. 67, Grupul de formă aproape circulară (ou diametrul de 1,35-1,40 m) 
format din bolovani de gresie verzuie-nisipoosă, d ispuşi pe mai multe rîn
duri, se afla Între 0,32- 0,67 m de la suprafaţa solului . La partea superi
oară bolovanii erau mai mici, iar la partea inferioară ma'j mari. Urna, În 
formă de clopot, se aHa la 0,10 m vest de marginea grupului de pietre, 
Între 1,30- 1,55 m .de 'Ia suprafaţa teren'ului. Conţine, la pa,rtea inferioară, 
oase calci note, două cuţite de fier, precum şi a lte două vose-capac : un 
castronaş-bo l Ilucrat la roată, lClşezat ou gura' in jos, ,care acoperea inteJral 
conţinutul urnei şi o strachină evazată, peste castronaşul-bol, În aceeaşi 
poziţie . 

Mormîntul nr. 69 (fig. 9), s-a descoperit În aceeaşi secţiune, la apraxi
mati,v 0,80 ,m sud-vest de mormintul nr. 68, '10 2,25 ,m est de mormintul 
nr. 53, precum şi ,10 5,50 m nard-e·st de mormîntul nr, 65. Cele patru pietre 
de dimensiuni mijlaoii aflate Între 0,70- 1,13 m de Ilo' suprafaţa actuală, 
formau ,un grup ner€(Julat cu lungimea de 0,65 şi Iăţi'mera de 0,50 m. În 
est.ul pietrelor se aflau moi mulţi cărbuni, proven iţi de la ceremoni ile fu
nerare. 

Va sul-urnă era' situat ,10 0,30 m nord - nord-est de grupul de pietre 
şi la 1,18-1.45 m de la nivelul actual al solului. Era reprezentat de un vas 
larg, tronconic cu apucători, 01 că rui conţinut, reprezentat numai de 
oase calcinate, era acoperit cu un bol şi o stra'Chină, ambele aşezate cu 
gura În jos. Urna !Ovea ca postoment o piatră cu gros'imea de 0,05 m. La 
distanţa de 0,30 m sud-est de urnă, la 0,30 m est de grupul de pietre şi 
la adincimea' de 1,18-1,45 m se afla o cană-ofrandă mare, lucrotăla 
roată . Alături', În partea sa de nord-est, era o altă cană ou toart'Q supra 
Înălţată, lu crată tot la roată. La po'r.tea inferioară a urnei printre oasele 
calcinate, ou apărut două fusaiole şi un cuţit de fier. 

Reţinem că la acest mormînt vasul-urnă şi va'sele ofrandă erau aşe
zate in pa"tea de est a grupului de pietre şi la o distanţă relativ more 
(de circa 0,30 m) unele de cele.lalte, În raport cu descoperiril e anterioare. 
Gro'Opa iniţială a ma"mÎntului m. 69, a cărui adîncime atingea c'P,oape 
1,50 m ş i in care era'u a'şepate atit pietrele, ,cît şi urna ori va sele ... .Qfrandă, 
a avut probabil dimensiuni relativ obişnuite, de ·circa 1 m pe direcţia est
vest şi 1,20 m pe cera nord-_sud. Dar nici În acest 'ooz n-o'u putut fi prinse 
cu exactitate conturu l ori adincimea gropii funerare. 

Prezentăm În contin-uO'l'~e ş i o altă descoperire În zona celicetată În 
1978. În partea de nord a secţiunii S" şi 'Ia circa 1,50 m vest de mormÎn-
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tul nr. 55, ori la 7 m nord-est de mormîntul nI. 59, erau Împrăştiate, pe a 
suprafaţă cu lungimea de circa 1,50 m şi lăţimea de 1,30 m, la adîncimea 
de 0,25-0,3 m (fig . 9), mai multe fragmente ale unui vas -urnă cu apucă
tor ile situate pe diametrul maxim, Însă lucrat la roată. Cu toate că s-a 
cercetat Cu atenţie Întreaga suprafaţă , s'ă pinduwse pînă la o ad incime sufi
cientă, nu s-a descoperit nici un element care să ne permită să atribuim 
urna sfărîmată şi i mprăştiată vreu nui mormint. Credem mai degrabă că 
acest vas se poate lega, eventual, de vreo cere.manie care însoţise unul 
dintre mormintele mai apropiate. 

Cercetările efectuate pina In prezent la Bugeac au dovedit că ri tul 
funerar inilnit aici este în excl-usivitate lincineraţia. Se pot distinge urmă
toarele tipuri principale ş.i variante ale ritJualului f,unerar. 

- Primul tip cuprinde mormintele in care oasele incinerate şi obiec
tele de ofrandă erau depuse În urne simple, acoperite cu străchini, cas
troane. olte va'se, iar cîteodată cu o simplă piatră. Urnele acestu i tip nu 
erau protejate cu pietre. Uneo ri ele nu aveau capac. Din această cate 
gorie fac parte 20 de morminte (nr. 1-3, 5, 7 şi 12, publicate anterior, 
precum şi 21, 23, 25, 32, 35, 36, 42, 45, 49, 50, 55, 56, 61 şi 63). 

Dintre mormintele acestui tip majoritatea' covîrşitoare o reprezintă 
cele cu o singură urnă. 

Ca o variantă pot fi amintite Înmormîntă ri le duble (nr. 25 (?) 63) şi 
colective (nr. 61). 

- AI doilea tip ÎI reprezintă morminte le În "cutie" sau "casetă" de 
piatră, În care caz urna şi obiectele de ofrandă erau protejate, mai o'les 
pe părţile laterale, de cîteva plăci de piatră ori de bolovani ma i mari. 
Acestei categorii îi aparţin trei morminte (nr. 24 şi 44, precum şi mormin
tul nr. 4, pub licat allterior). 

- AI treilea tip cuprinde mormintele Cu "manta" şi bolovani, În care, 
atil urna cu resturile incinerate, cit şi obiectele de ofrandă e~au protejate 
de o "manta" de pietre. li aparţin ou sigurGnţă 15 morminte (nr. 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 19, 28, 29, 30, 31/0, 31/b . 34, 39). Considerăm că acelui a'şi 
tip îi poate fi atribuit şi mormÎn tu·1 nr. 59, În care rolul pietrelor "manta
lei" a fost preluat de fragmentele de amforă şi a'le vasului - sac, aşezate 
deasupra urne i. Cu toate că cele moi numeroase mo:-minte cu "manta" de 
bolovan i conţint tot numa i o singură urn ă, s-au mai descop~rit un mormînt 
dublu (nr. 30), precum şu unul colecti v, cu trei urne (nr. 28). 

- Cel de al patrulea tip al ritualului funerar cuprinde mormintele 
formate din dauă părţi oarecum distincte. Prima parte este reprezentată 
de una 'sau mai multe pietre, de multe ori chiar de un grup masiv de 
bolovani, care se aflau În apropierea urnei sau la o 'anumită distanţă de 
ea, fără a o proteja. marcind doar mormîntul. Apoi, la un nivel corespun 
zător bazei pietrelor sau moi jos de bază erau Îngropare urna şi obiec
tele de ofrandă care formau cea de la doua parte a compleX1ului funerar. 
In acest caz, in groapa iniţială a mormîntului , eiOU depuse mai Întîi urna 
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şi vasele de ofrandii. Probabil după ce ele erau acoperite, în aceeaşi 
groapă, in apropiere, ori ,Ia o anumită distanţă erau aşezate pietrele care 
marcau complexul funerar, 

in cadrul acest ui tip o primă grupă 'O formează mormintele "marca te" 
de 1-4 pietre, de obicei de mari dimens iuni, aşezate in apropierea urnei 
sau la 0,10-0,15 m de ea, fără a o proteja. Acestei grupe ii aparţin 
11 'morminte (nr. 20, 22, 21, 38, 46, 47, 51, 54, 58, 66). Între acestea, 
marea majoritate sînt cu o singură urnă; doa r În mormîntul n r, 20 ou 
fost descoperite două urne, 

A doua grupă a aceluiaşi tip este reprezentată de complexele fune~ 
ram in care prima parte, care marca mormintul, fără a proteja de fapt 
urna, era rrep rezentată de o grămadă (monla) mas i vă de bolovani. A doua 
parte o reprezentau ui-na şi obiectele de ofrandă ,aflate la o anumită dis 
tanţă (0,15- 0,55 m) şi de regula l,a un nivel corespunzător bazei grupu 
lui mare de pietre. Aoestui grup îi apa'rţi n pînă in prezent 20 morminte' 
(nr. 15, 16, 17, 18, 26 (?), 33, 37, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 60, 62, 64, 65, 67, 
68, 69). Cele mai multe morminte din această grupă conţin tot n'Umai o· 
sinI]ură urnă . S-ou dovedi1 a fi morminte duble patru exemplare (m. 41 , 
52, 64, 67), iar colective, cu cîte trei urne, altele două (m. 62, 65). Uneori,. 
ca în cazu l mormintu1lui nr. 35, urna ş i obiectele de ofrandă er-Qu prote
jate suplimentar În casete de piatră. Acestei gru.pe ii poate fi atribuit şi 
mormintul nr. 26, descoperit intimp[ător, al cărui inventar n-a mai 
putut fi recuperat. Considerăm că tot aici poate fi integrat şi mormintul' 
nr. 62, al cărui "marcaj" era rea lizat de o piatră de foar,te mari dimen
siuni. cît ale ur,ui mare grup de bolovani. 

În cadrul ultimului tip, grupul masiv de pietre n'U mai reprezenta pro
priu-zis o "manta", tot a'şa după oum una sau cîteva pietre izolate nu' 
constituiau o casetă pentru .urna mormîntului. Cele do-uă grupe o'[e aces
tui tip de morminte, cu toată deosebirea' dintre ele, marcata in esenţă 
doar de numărul pietrelor folosite. pa r să indice fa ptul că bolovanii inde
pendenţi -ori grupurile mai mari ar fi avut acelaşi rol, de o "insemna" com
plexul funerar. Nu cunoaştem Însă dacă aceste "Însemne" sau "marcaje" 
ale mormintelor aveau un anume corespondent vizibil la suprafaţa tere
nului , care să fie recunoscut luşor de comunităţile respecl1i ve . Ar fi putut 
fi vorba, eventual, de mici movile de pămînt ori a lte însemne, care in 
decursul secolelor au d is părut. Dar, după toa'be observaţiile de pînă în 
prezent, mormintele de l,a Bugeac sint plane şi nu tumulare. Pietrele izo
lata ori grupurile de bolovani care "marcau" mormintele cpar uneori la 
adîncimi dest'ul de mari. Partea lo~ r superi·oar,ă este situată 10 baza stro 
tului vegetal Sr:)IU În stratul de cernoziom, 10' oadindmi care diferă uneori 
şi după poziţia in ~eren a morminte'lor. Cea mai mare parte a grupu lui 

. de pietre, împreună cu urna şi obiectele de ofrandă se află Însă În stra 
tul de IIoes5, steril. in zona În care panta terenului este mai Q'ccentu a l ă, 
din cauza erodării solul,ui, pietrele care "marchează " mormintele" a par 
uneori la adincimi de numai 0,23-0,27 m. 

Se poate însă aprecia că ele au fost îngropate iniţial la o foarte mica 
aciîncime, deoarece ş i mormintele în urna simpla d in această zonă a u 
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fost surprinse la odincimi o'semănă1loa re (ca in cazul mormintelor 
ne. 42, 50, 56). 

Acolo unde pan1a terenullui este mal; lino, ca ŞI In zona p l ană, unde 
solul n'u a fost eroda[, partea superioară a mormintelor ap;are la adincimi 
ceva mO'i mari (0,35 m - mormintiul nr. 46; 0,42 m - mormintu'l nr. 45 ; 
0,45 m - mormint'u·1 nr. 48; 0,58 m - mormintul nor. 51 ; 0,67 m - mor
.mintul nr. 67 etc..). 

Partea inferioară a complexelor funerare de la Bugeac, identi<:ă in 
cele mai multe cazuri cu fu ndul gropnor mormintelor (care de ce~e mai 
muite ori, din cauza u ni formităţii solului n-a putut fi surprinsă), apare la 
adincimi diferite. Uneori . ca in cazul mormîntului nr. 16, a cărui groapă 
mergea pînă la adîncimea de 2,05 m 5, urnele şi obiectele de ofra ndă se 
,aflau mult sub nivelul actual al solul'ui. 

La Bugeac nu s-au descoperit încă pînă in prezent morminte supra
puse, -ceea ce arată că respectiva' comunit'ote omenească cunoaşte pro
babil locul lor de dispunere, pe baza unor "marcaje" anume, care nu 
s-au mai păstiat. 

D<Juă dintre morm'intele de ,Ia Bugeac (nr. 8 şi 10) fără oase, deşi 
conţineau 'Of te obiecte de invent.ar, reprezento'u probabil cenotofuri t: . 

Cele mai numeroase sînt mormintele cu o singură urnă. Dar şi În 
cazul acestora s-a constatat că unele puteau fi Înmormîntări duble, oasele 
.ca lci note ale ambi lor indivizi fiind depuse în aceea'şi !urnă : un bărbat şi 
o femei'e :Ide vîrstă od:ultă - tinăfiă În mormintul ,nr. 2, un infans. I de 
3- 3' /2 rani şi un infans de 5-6 ani in mormintul nr. 5 7. Monminhil nr. 17 
·era colectiv, avind depuse in urnă oasele ca lcinate a 2 infans I de ace
eaşi vi.rstU 5- 5112 o·ni, probabil !Jemeni, ~ar in afara urnei ale unui 
'infans II B. 

In anii 1972, 1977, 1978, dintre ,cele 50 morminte de!icoperite 
(nr. 20-69), opt conţin eau cite două urne funenare (nr. 20, 25 (?), 30, 4 1, 
52, 63, 64, 67). Erau probabil 'cel p'u ţ in morminte duble; 'unele puteau 
conţine ch iar mai mulţi indivizi, dar acest fapt n:u ni-I poate preciza decit 
anaMza antropologică a' resturillor cinerare. 

Alte patru erau mormin te cole·ctive, conţinind cîte trei lurne de inci
nel'Clţ i e (mormintele nr. 28, 62, 65), iar in mod cu totul excepţional, chiar 
5 urne şi un bogat inven,tar funerar (mormintul nf. 61). in leg ătură cu sem
nificaţia şi limpli.caţiile ÎnmormÎntioriior duble sau colective se ridi că pro
blema dispariţiei conoomitente. din diferite motive, a unor membri ai fami
liei. Pentru mormintele de acest gen, mai ales În care urnele sînt mai 
depărtate unele de celelalte se ridică intrebarea dacă unele urne n-au fost 
introduse mai tirziu. Este posibil ca in unele cazuri (ca in mormintul- nr. 61 ?) 

s M. Iri mia, Pontice, 2, 1969, p. 27-29; po rtea infe rioară o urnei se afla la adin
cimea de 2,01 m, iar piatra folosrtă Ca postament la 2,05 m de 10 nivelul solului. Chior 
dacă alte morminte nu moi oting o adincime asemănătoare, ele ajung in mod obişnuit 
fa 1,60- 1.70 m: mormintele nr. 15, 17, 18 (boza pietrei-postament la odinc:mea de 
1,97 m), 41, 64 etc. 

6 Idem. Pontic:e, 1. 1968, p. 216-217; 219-221 ; 230. 
7 Dardu Nicolaescu-PJopşor, op. cit., p. 28- 29, 35-36 . 

. t Ibidem, p. 31, 35-36. 
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să se fi intimplat 'aşa, dar observaţi il e făcute în timpul cercetăr il or nu 
ne-au permis să ne ediHcăm daoă toate urnele au fost depuse odată În 
mormi nte ori suocesiv, cum este probabil să se fi intimplat tot-uş i , uneori. 

Din mormintul nr. 26, Cu "manta" de bolovani, descopenit În tîmp lător 
in anul 1972 nu $ -10 mai putut recupera materialul arheologic, aşa Înci t 
nu ne putem pronunţa asupr10 caracterului său . Oasele mormmteior nr. 22 
şi 29, descoperite În 'condiţ ii asemănătoo're, nu s-au putut recupera. 

. Pînă in prezent nu avem date sigure lo,supra modului În care se făcea 
arderea corpu ri'lor. N-au fost descoperite morminte-\ouptof ori alte dovezi 
care să îndi'ce practicarea inoineraţiei pe loc. Arderea defuncţiil:or Se f6cea, 
desigur, de cele mai multe ori, pe rug:uri diferite. Aşa cum au revel·ot-o 
insă cercet,ările antropologice, existau prob'abil şi unele locuri comune 
de ardere. Astfel, in urna lunui infans 1-11 (mormintul nr. 9) s-au desco
perit şi patru fragmente de oase de adolescenţi, adunate din greşeală 
din zona rugului, odată 'cu oasele copilului 9, 

Atît la adulţi cit şi la copii se mdeau pe a·celaşi rug şi lunele ofrand e 
animale, o parte Isau toate osemintele fiind apoi depuse in urnă. 

Observaţiil e de mai sus asupr,a mormintelor de la Bugeac ou un 
caracter preliminar. An'Oltiza antropologică a res'tu'rilor cinerare din mor
mintele descoperite recent şi continuarea cercetări·!or vor contribui la 
inţelegerea mai exodă a specificului acestei necropole in l'Iaport ·cu alte 
descoperiri similare din aceeaşi epocă. 

ZUSAMMENFASSUNG 

NEUE ENTDECKUNGEN IN DER GETISCHEN NEKROPOLE VON BUGEA(, 
GEMEINDE OSTROV (1972, 1977-1978) 

Die ersten Forschungen in der Nekropole Nr. 2 von Bugeac (Punkt "Gheţărie" -
"Eisgrube") wurden zwischen den Johren 1968-1969 (Pontice, 1, 1963, Seite 193-234; 
Pontice, 2, 1969, Seite 23-42) unterr.ommen. 

Die Dorfbewohner haben im Jahre 1972 on einem Ort, der ungefăhr 75- 100 m NW 
von der vorher erforschten Grăberg luppe tjegt, mehrere Gruben fUr gemeinschaftliche 
Zwecke ausgefuhrt. Bei dieser Gelegenheit wurden ondere Graber gefunden, von denen 
14 (die Grăber 20-31/a-31/b-32) samt ih rem inventar verzeichnet werden konnen. 
Im Johre 1977 wurden die Grabungen in den vorher erwohnten Gruben durchgefuhrt 
und 9 Grăber (Nr. 33- 41) entdeckt. Im Jahre 1978 wurden anclere 28 Grăber (Nr. 42- 69) 
gefunden. 

Da die archaologischen Material:en noch restauriert werden mussen, stellt der 
Verfasser nur dÎe in den Jahren 1972, 1977 und 1978 98fundenen Graber dar und macht 
einige 8emerkungen zu dem B~grabnisritus dieser Nekropole. . 

Der erste Typ umfasst Grăber, deren inzinerierte Knochen und Optergaben in ein
fochen Urnen obgelegt wurden die von Tellern, Schusseln, von anderen Gefăssen und man-

9 Ibidem, p . 34-35. 
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chmal von einem einfachen Stein bedeckt waren. Diesem Typus gehoren 20 Gr6ber, die 
meisten nur mit ei ner einz;·gen Urne, an. Afs Variante konnen clie Doppelgrober (f\Jr. 25? 
und 63) und Kollektivgr6ber erwahnt (Nr. 61) werden . 

Den zweiten Typ bilden die in "Steink;ste" oder "Steinkasetten" befindfichen Gră
ber, van denen 3 gefunden wurden. 

Der dritte Typ umfosst Graber mit "SteinhLille" , Diesem gehoren mit Gew;ssheit 
15 Gruben an. Es kann auch ein sechzehntes dazugerechnet werden, (dos Grab 59) 
dessen Grobhlille van Keramikfragmenten gebildet wird, die die Urne bedecken. Im 
Rohmen dieses Typs wurde ein Doppelgrob (Nr. 30) und ein Kollektivgrab mit d rei Urnen 
(Nr. 28) entdeckl. 

Der v;erte Typ umfosst Graber, die cus zwei verschiedenen Tcilen bestehen . Den 
e'rsten leii bilden einer eder mehrere Steineai vilmols segor cine. Gruppe mossÎver 
Steinblăcke, clie s:ch in der Năhe oder in einem gewissen Abstand van der Urne befan
den, ohne diese zu beschutzen, sondern nur dos Grab abgrenzten. Auf dem Nivecu, 
der Basis der Steine entsprechend, ader earunter wurden die Urne und dic Beigoben, 
die dcn zweiten Teil des Grabkomplexes b;lden, beigelegt. Im Rahmen dieses Typs zăhlt 
man eine erste Gruppe mit Grabern. die cus einigen Steinen - von eine:n bis vier -
zusammengesetzt sind. Diese befinden, sich, in der N6he ader in einem gewissen 
Abstand von cler Urne ohne· diese zu beschiJtzen. Zu Dieser Gruppe geh6ren 11 Gr6ber, 
van denen nur im Grab 20 zwei Urnen gefunden wurden. 

Die zweite Gruppe dieses Typs wird von Grabkomplexen dorgestel lt, deren erster 
Teil das Grab markiert und nicht die Urne beschGtzt. Es ist die Rede van enÎem Hauferr 
massiver Steinbl6cke. Die Urne und die Opfergaben befonden sich in einem bestimmten 
Abstond von dcn Steinen. Zu dieser Kotegorie gehoren 20 Grăber. Unter diesen woren 
vicr Doppe l grăber (Nr. 41 , 52, 64, 67) und ondere zwei Kollektivgr6ber mit drei Urne:, 
(62. 65) . 

Zwei Gr6ber von Bugeac (Nr. 8 und 10), ohne Knoche n, obwohl sie andere lnven
targegenstănde enthielten, waren wahrscheinlich Ehrengrt.iber. 

Aile Gr6ber dieser Nekropole sind flach. 
Sichere Angaben fUr die Art der Einăscherunq der Korper ha ben w ir nicht, ober 

sie hot in den meisten FăIlen auf verschiedenen Scheiterhaufen stattgefunden. Sowoh! 
bei Erwachsenen als ouch bei Kindcrn wurden ouf demselben Scheiterhoufen auch geop
ferte Tierc eingeăschert. Ein Teil ader oile Knochen wurden dann in ei ner Uene 
beige!egt. 

D ie anthropologische Anolyse der Einăscherunqsreste ous den neu entded:ten 
Grăbern und die weiteren Forschungen werden zum genaueueren Verstandnis der Merk
male dieser Nekropole im Verhăltnis zu anderen ăhnlichen Entdeckungen, beitragen. 


