NOI DESCOPERIRI ÎN NECROPOLA TUMULARĂ...
Gavrilă SIMION
Rezumat: Zona arheologică a necropolei tumulare romane de la
Noviodunum se prelungeşte la dreapta şi la stânga drumurilor antice.
Articolul prezintă descoperirile făcute în sectorul „La două movile”, unde au
fost săpaţi doi tumuli monumentali. Mantaua de pământ este realizată fie din straturi
alternate (Fig. 4), fie din mai multe movile reunite prin supraînălţarea părţii centrale
(Fig. 7).
Ritul şi ritualul constau în:
a) morminte de incineraţie pe loc, în groapă rectangulară, construite mai mult sau
mai puţin îngrijit şi prevăzute cu 1-2 trepte (T I şi T II, Fig. 5 şi 8);
b) morminte de incineraţie pe loc, în groapă rectangulară simplă, fără inventar,
prevăzută cu o treaptă, neglijent amenajată (Tia, Fig. 6 şi 9/2-3);
c) morminte de inhumaţie în groapă simplă, cu defunctul depus în poziţie dorsală
(TII, M4).
Inventarul funerar poate fi repartizat în mai multe categorii:
-ceramică locală; constă în general din vase de uz comun: ulcioare din argilă
roşie de calitate superioară cu corp globular, de dimensiuni mici (Fig. 11/2 şi 14/2);
-căni cu gura trilobată, formă ovoidală sau fusiformă (Fig. 10 şi 13);
-vase cu gura pâlniformă (Fig. 11/1);
-mai rar, ulcioare cu două torţi (Fig. 11/4 şi 14/4);
-căniţe de dimensiuni mici, din argilă roşiatică, cu aspect spongios (Fig. 11/9 şi
14/8-9);
-ceşti mici cu o toartă; sunt cele mai numeroase; sunt lucrate în argilă de
calitate superoară bej- roz, uneori cu angobă gri; au aspect globular (Fig. 11/11-12);
-ceşti mici cu o toartă şi caneluri pe corp (Fig. 14/9);
-opaiţe –obiecte de ofrandă care nu lipsesc aproape niciodată din inventar; acest
fapt explică numărul mare şi varietatea de tipuri şi forme ( Fig. 11/13-15);
-ulcior amforoidal aparţinând unui tip ce marchează trecerea spre forme mai
zvelte (Fig. 11/6 şi 14/6);
-amfore de înălţime medie, frecvente în necropole; aparţin unui tip de amfore
atestat în toate siturile pontice şi istro-pontice (Fig. 8/2-3).
Din punct de vedere cronologic, piesele ceramice aparţin unui interval
cuprins între sfârşitul secolului I până la sfârşitul secolului II p.Chr.
Bijuteriile sunt reprezentate de un colier de bobiţe din aur, cercei, baghetă de
aur, o agrafă şi un inel cu piatră semipreţioasă (Fig. 15).

