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Abstract: In 2013 rescue archaeological research was carried out in Ariceștii Rahtivani, in a barrow with
a height of 1.2 m and a maximum diameter of 50 m. Five inhumation burials placed around the centre of the
mound were unearthed. The primary grave was surrounded by a stone ring. The grave pits were rectangular or
oval-shaped. Three of the burials were collective and two of them were individual graves. The inventory consisted
of pottery, ornaments such as silver hair rings, tubular copper pearls, a copper torque, a clay pendant, bone pearls
and red ochre as well. The ware is attributed to the Coţofeni-Baden cultural horizon and the silver ornaments are
well known in burials of the Pit-Grave communities. For the moment, the copper torque is an unique finding in
graves attributed to Yamnaya communities. The five radiocarbon dates obtained assign this funerary monument to
the last third of the IV millennium BC and the first period of the III millennium BC.

Rezumat: În anul 2013 la Ariceștii Rahtivani a fost cercetat în regim de săpătură preventivă un tumul ce
avea înălţimea de aproximativ 1,2 m şi diametrul maxim de circa 50 m. Au fost descoperite cinci morminte de
inhumație dispuse spre centrul movilei. Mormântul primar era înconjurat de un ring din piatră. Gropile mormintelor
aveau forma rectangulară sau ovală. Au fost descoperite trei complexe funerare cu înmormântări colective și două
simple. Inventarul acestora era format din ceramică, piese de podoabă de tipul inelelor de buclă din argint, perle
tubulare din cupru, un colan de cupru, o podoabă din lut, mărgele din os, dar şi ocru roşu. Ceramica aparţine
orizontului cultural Coţofeni-Baden, iar podoabele de argint sunt binecunoscute în mormintele atribuite
comunităţilor Jamnaja. Deocamdată colanul de cupru este o prezență singulară în mormintele Jamnaja. Cele cinci
datări radiocarbon situează cronologic acest complex funerar între ultima treime a mileniului IV BC şi prima parte a
mileniului III BC.
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 Introducere
În anul 2013 Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a cercetat în cadrul unor

săpături arheologice preventive un tumul aflat pe raza localității Ariceștii Rahtivani (jud. Prahova).
Acesta era situat la 2,5 km est de vatra comunei și la 1,8 km nord de DN72, dispus în Câmpia
Ploieștiului (pl. I). Movila avea înălţimea de aproximativ 1,2 m şi diametrul maxim de circa 50 m1.

 Metodologia săpăturii arheologice
Având timpul dedicat cercetării limitat, dar și o anumită experienţă acumulată în săparea unor

astfel de obiective (A. Frînculeasa et alii 2013), pentru controlul stratigrafic și derularea săpăturii
arheologice într-un ritm susținut, am optat pentru păstrarea a doi martori stratigrafici ce au traversat
întreaga movilă și s-au intersectat în centrul acesteia (pl. II/3), urmând ceea ce este cunoscut drept
săpătură cu martori în cruce. Aceștia au avut lungimea de 56 m și grosimea de 1 m și au fost orientaţi
aproximativ nord – sud (martor stratigrafic I), respectiv est - vest (martor stratigrafic II). Au fost
caroiaţi din 2 în 2 m, marcați cu cifre romane (martorul stratigrafic I), respectiv arabe (martorul
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tumuli (A. Frînculeasa 2007; A. Frînculeasa et alii 2013), am optat pentru abrevierea acestui ultim obiectiv cu
denumirea Aricești IV.
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stratigrafic II). Prin dispunerea acestora au fost obţinute 4 suprafeţe, denumite/numerotate în funcţie
de poziţionarea lor în sensul acelor de ceasornic astfel: 1 - suprafaţa nord-estică; 2 - suprafaţa sud-
estică; 3 - suprafaţa sud-vestică; 4 - suprafaţa nord-vestică. Următoarele etape ale cercetării au fost:

 cu ajutorul unor utilaje cele patru suprafețe au fost săpate, în plan orizontal, începând de la
nivelul superior spre cel inferior şi alternativ în planuri opuse după cum urmează: I. suprafaţa sud-
estică (2); II. suprafaţa nord-estică (1); III. suprafaţa sud-vestică (3); IV. suprafaţa nord-vestică (4);

 cele patru suprafețe au fost demontate fiecare succesiv pe direcții opuse (N-S şi apoi V-E), pe
lățimi de câte 6 - 8 m de-a lungul celor doi martori până la nivelul natural de pietriș; după prima
„secțiune” cercetată din suprafaţa 2 am avut acces la întreaga succesiune stratigrafică a tumulului, dar
și a depunerii naturale;

 identificarea în colţul de nord din suprafața 2 a ringului de piatră aparținând mormântului
primar a impus adoptarea unei strategii în care prioritară a fost surprinderea în plan a întregului
complex funerar. Zona centrală a tumulului a fost păstrată (o suprafață regulată de circa 120 mp), iar
după desenare, martorii stratigrafici au fost degajați în acest areal până la nivelul superior al ringului
(pl. II/3). Primele au fost demontate mormintele secundare. După excavarea umpluturii și
„demontarea” scheletelor, complexul primar a fost secționat de la nord la sud obținându-se un profil
stratigrafic relevant, fiind astfel completat desenul realizat inițial (pl. III/1). Toate adâncimile
consemnate în documentația de șantier au fost raportate la un punct zero amplasat central, în partea
superioară a movilei.

 Stratigrafia: etape ale amenajării complexului funerar
Stratigrafia terenului este una relativ simplă; deasupra depozitului natural de agregate minerale

(pietriş, nisip) cu o grosime ce depăşește 0,50 m, se află un strat de pământ brun-roşcat, argilos, cu
pietricele mărunte în compoziție, gros de 0,20 – 0,30 m, ce reprezintă nivelul antic pe care s-a construit
tumulul. Acesta a fost ridicat pe marginea de vest a unui grind, impresia generată fiind a unei movile ce
domina spațiul înconjurător. Spre vest era vizibilă o albiere a terenului, accentuată de prezența
grindului şi posibila excavare de pământ necesar pentru ridicarea movilei. Complexul prezenta
următoarea succesiune stratigrafică/de amenajări (pl. III/1):

 a fost săpată groapa mormântului primar aproximativ 1 m în adâncime; aceasta a perforat
nivelul antic, brun-roşcat cu pietricele mărunte şi depozitul de agregate minerale; pământul excavat şi
pietrişul au fost aşezate, în această ordine, în jurul gropii; din pietriş a fost construit un ring cu
diametrul la exterior de 5,30 m; după ce au fost depuși defuncții, groapa a fost acoperită cu pământ
brun-roşcat;

 deasupra acestui complex a fost ridicată mantaua (nucleul iniţial) pentru care a fost utilizat
pământ roşcat, argilos; aceasta a avut diametrul de circa 35 m şi înălţimea maximă de 0,90 m;

 baza mantalei era suprapusă de o lentilă negricioasă, argiloasă, groasă de maximum 0,40 m;
 peste manta şi lentila negricioasă se afla stratul arabil de culoare cenuşie, gros de

aproximativ 0,30 m.
Au fost descoperite cinci morminte de inhumație, toate dispuse spre centrul movilei. Între unele

dintre aceste complexe a existat o relaţie stratigrafică directă (fig. 1); remarcăm în acest sens
suprapunerea între cele două morminte cu groapa ovală, respectiv M1 și M3. De asemenea, ringul era
suprapus de două complexe funerare secundare, respectiv M2 și M4, care la rândul lor se întretăiau
parţial, M2 fiind mai recent. Alte elemente definitorii sunt cele ce ţin de ritual, respectiv orientări
diverse, mai curând spre est şi depuneri laterale, construcţie funerară (ring din pietre). Succesiunile
stratigrafice identificate indică cel puţin trei etape de înmormântări. Astfel, un mormânt depus dorsal -
M2, orientat vest-est, suprapune unul depus lateral - M4, dar şi ringul din piatră al mormântului primar
- M5. De asemenea, un mormânt cu vas Coţofeni (M3) este suprapus de M1 cu un ritual mai curând
atipic (depus ventral, într-o poziție nenaturală). M2 aparţine ultimei etape de înmormântări, iar M3 şi
M4 etapei a doua ce urmează mormântului primar. Raportul cronologic dintre aceste două morminte ar
putea fi precizat, M4 ce taie ringul pare să fi fost realizat ulterior M3 aflat în exteriorul acestuia.
Complexul M3 a fost realizat într-o etapă relativ apropiată de ridicarea tumulului pentru M5, iar individul
din M1 a fost îngropat într-o etapă apropiată de M3.
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Fig. 1. Ariceștii Rahtivani: diagrama stratigrafică.
Ariceștii Rahtivani: stratigraphical matrix.

 Catalogul complexelor
Mormântul 1/M1 – mormânt secundar ce a fost descoperit în suprafaţa 2, în caroul 16-

XII∕XIII. La -0,76-0,85 m adâncime au fost identificate câteva oase umane în poziţie secundară, apoi 10
cm mai jos scheletul propriu-zis. Era depus într-o groapă de formă ovală cu dimensiunile de 1,15x0,81
m, săpată în mantaua movilei. Baza gropii se afla la maximum -0,97 m. Individul era orientat VSV-ENE
cu capul oarecum către sud. A fost depus cu faţa în jos, membrul inferior stâng puternic flexat, femurul
drept era orientat în faţă, ajungând aproape de craniu. Membrul respectiv a fost poziţionat sub corp,
tibia a devenit vizibilă după demontarea scapulei şi a coastelor. Mâna stângă era puternic flexată, cu
radiusul şi cubitusul foarte aproape de humerus, iar cea dreaptă era aşezată sub cap. Avea privirea în
jos, fiind expus occipitalul. Zona toracică era deranjată de un gang de animal, situaţie care ar explica
prezenţa oaselor în poziţie secundară descoperite în nivelul imediat superior. Nu a avut inventar.
Determinări antropologice: femeie cu vârsta de 35-40 ani (pl. IV/1-2).

Mormântul 2/M2 – mormânt secundar, descoperit în suprafaţa 4, în caroul 18-XIV∕XV, era
parţial suprapus de martorul stratigrafic I. Groapa a fost identificată la -0,60 m şi atingea adâncimea
maximă de -1,03 m; avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite şi dimensiuni de 1,70x0,70 m.
Groapa a fost săpată în mantaua movilei şi a atins partea superioară a ringului amenajat în jurul
mormântului primar. Scheletul era orientat pe direcţia VSV-ENE, depus în decubit dorsal cu membrele
inferioare îndoite, genunchii iniţial ridicaţi au căzut ulterior către partea dreaptă. Membrele superioare
erau întinse de-a lungul corpului, palma dreaptă era suprapusă de femur, iar oasele ei prezentau urme
de ocru roşu. Ocru a mai fost găsit și lângă humerusul drept, la vest de craniu precum şi în colţul de
vest-nord-vest al gropii. Nu au fost descoperite piese de inventar. Determinări antropologice: bărbat cu
vârsta de 30-40 ani (Pl. IV/3-5).

Mormântul 3/M3 – mormânt secundar, descoperit în suprafaţa 2, în caroul 16-XII∕XIII,
groapa acestuia este suprapusă parţial de cea a lui M1. A fost săpată în mantaua movilei, avea formă
rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni de 1,37x1,10 m (lăţimea maximă), iar baza gropii se afla
la -1,22 m. În groapă au fost depuşi trei indivizi (pl. V/1). Unul dintre aceştia - M3B a fost depus în
partea de est a gropii, orientat NNE-SSV, cu faţa către est, aşezat în poziţie chircită pe partea stângă,
cu mâinile îndoite şi aduse către faţă şi picioarele puternic flexate (pl. V/5). În apropierea craniului se
afla depus un vas (formă amforoidală, corp sferic, gât înalt, buza răsfrântă; avea două toarte tubulare
ataşate pe corp, dispuse simetric; este decorat prin haşuri incizate, dispuse pe trei etaje în benzi
unghiulare; pastă brună, nisipoasă, de slabă calitate, exfoliantă; dimensiuni: H = 235 mm, diam. gură
= 85 mm, diam. maxim = 235 mm; diam. bază = 100 mm (pl. V/4, 6-7). Determinări antropologice
M3B: femeie cu vârsta de 30-40 ani. În partea de vest a gropii au fost descoperite oase umane de la
alţi doi indivizi - M3A şi M3C. Acestea nu erau în conexiune anatomică, ci erau aşezate unele lângă
altele, grupate peste cranii. Determinări antropologice: M3A – bărbat, 50 – 60 ani; M3C – bărbat, 30 –
40 ani.

Mormântul 4/M4 – mormânt secundar, descoperit în suprafaţa 4, în caroul 17-18/XV (pl. VI).
Groapa săpată în mantaua movilei, avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni de
1,34x1,13 m (lăţimea maximă) şi atingea adâncimea maximă de -1,18 m. Groapa perfora ringul de
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pietriş amenajat în jurul mormântului primar şi era suprapusă pe o suprafaţă redusă în partea sa
nordică de groapa M2. Complexul era un mormânt de inhumaţie în care fuseseră depuși doi indivizi.

 M4A – era orientat pe direcţia E-V, depus chircit lateral pe partea dreaptă, mâinile îndoite şi
aduse către faţă, picioarele puternic flexate. A avut ca inventar funerar trei perle tubulare de cupru,
una lângă clavicula stângă, cea de-a doua sub scapula stângă, a treia a fost găsită la curățarea
craniului (pl. VI/3); cinci inele de buclă din argint (pl. VI/4), dintre care două în dreptul craniului (unul
în zona mastoidei stângi şi celălalt în dreptul bărbiei), alte trei erau în cavitatea bucală (pl. VI/6). Tot la
curățarea în laborator a craniului au fost descoperite 7 perle plate, circulare și perforate din scoică (?)
(pl. VI/5), lipite (diam. = 7 mm). Sub craniu erau prezente urme verzui, fără însă a fi descoperită o
piesă din metal. De asemenea, am observat urme firave negricioase pe peretele exterior al craniului.
Determinări antropologice: femeie cu vârsta de 19,4-25 ani.

 M4B – era orientat pe direcţia E-V, depus chircit lateral pe partea stângă astfel încât era
aşezat faţă în faţă cu M4A (pl. VI/1-2). Mâinile erau îndoite şi aduse către faţă, iar picioarele flexate.
Este individul depus al doilea în groapă, membrele inferioare le suprapuneau pe cele ale lui M4A. Nu a
fost însoţit de inventar funerar, în schimb a avut ocru depus în cantităţi consistente în zona bazinului şi
femurelor, în dreptul toracelui, în partea de nord a gropii, dar şi urme firave sub craniu. Determinări
antropologice: femeie cu vârsta de 19,4-25 ani.

Mormântul 5/M5 – mormântul primar, aflat în centrul tumulului în suprafața 1, suprapus
parțial de ambii martori stratigrafici. Groapa a perforat nivelul antic şi stratul natural de pietriş; era
orientată pe direcţia E-V, avea formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Avea dimensiunile 1,34x1,12 m
și adâncimea de aproximativ 1 m de la nivelul la care a fost identificată. Baza acesteia atingea
adâncimea maximă de -2,14 m de la punctul zero. Pământul excavat din groapă a fost depus pe
marginea acesteia. Peste această depunere a fost aşezat pietrişul natural excavat în timpul amenajării
gropii funerare, formând un ring (pl. VII). Avea diametrul exterior de circa 5,30 m, cel interior având
forma uşor ovală varia între 2,80 şi 2,30 m, de aici şi grosimea variabilă a ringului aflată între 0,90 m –
1,70 m. Înălţimea maximă a acestuia era de circa 0,25 m. Ringul a fost tăiat de groapa M4, iar M2 a
atins parțial partea superioară a acestei amenajări (pl. III/3; VII/5). În mormânt erau inhumați 3
indivizi:

 M5A – orientat în direcţia S-N, depus de-a lungul laturii scurte vestice a gropii, în poziţie
chircită pe partea stângă, cu mâinile şi picioarele puternic flexate (pl. VIII/1; IX/5). În apropierea
mandibulei se afla un pandantiv perforat realizat din lut, culoare cărămizie, formă neregulată
(dimensiuni: 20x15x2 mm) (pl. VIII/6). Sub craniu am identificat urme firave de culoare negricioasă.
Defunctul era aşezat peste o parte din membrele inferioare ale individului M5C. Determinări
antropologice: indeterminabil, cu vârsta de 7 - 9 ani.

 M5B – orientat în direcţia E-V, cu faţa către nord, depus chircit pe partea dreaptă, mâinile
îndoite şi aduse către faţă, picioarele flexate (pl. VIII/3). La cap avea depus un vas, respectiv o cană cu
gura uşor oblică şi un mic „cioc”, corp sferoidal turtit, gât înalt, toartă în bandă, supraînălţată, realizată
din pastă relativ fină, poroasă, culoarea cenuşiu-negricioasă (pl. VIII/4). Vasul avea următoarele
dimensiuni: H = 90 mm, diam. gură = 54 mm, diam. bază = 42 mm. La gâtul individului a fost
descoperit un colan cu capetele rulate, fracturat în trei bucăţi (pl. VIII/2, 5; X/5-7). Corpul pare
torsadat, oval-uşor deformat, circular în secţiune (diam. = 135 mm, grosime = 4 mm); capetele erau
şubţiate (diam. = 2,5 mm). În depunerea oxidată păstra imprimate urme de textile (pl. X/8-9). Sub
schelet în zona toracică am identificat pe o suprafață restrânsă urme negricioase, dar și roșiatice. La
curăţarea craniului în laborator a fost găsit un inel de buclă spiralic realizat din argint (pl. X/3).
Determinări antropologice: bărbat cu vârsta de 35,2 - 38,4 ani.

 M5C – o parte dintre oase par să fie în conexiune anatomică în special membele inferioare și
bazinul, altele erau dispuse în diverse zone ale gropii (pl. VIII/1; IX/4). Oase de la acest individ au fost
descoperite peste oasele M5B, craniul său era aşezat peste vasul depus la capul defunctului M5B, iar
mandibula tot pe vas, dar nu în conexiune anatomică cu restul craniului, ci orientată în sens opus (pl.
VIII/2); oase de la membrele sale inferioare au fost descoperite sub scheletul de copil (M5A).
Determinări antropologice: bărbat cu vârsta de 45,2 - 45,6 ani.

Ținând cont de modul de dispunere a defuncţilor, dar și de faptul că M5C păstra în conexiune
anatomică bazinul și membrele inferioare, se conturează următoarea succesiune a înmormântărilor:
primul îngropat a fost M5C, urmat de individul M5B; deși oasele primului (numai membrele inferioare și
bazinul) se aflau peste cele ale M5B, ele par să fi fost mutate pentru a crea spațiu de înmormântare
pentru individul M5B, ulterior reașezate peste acesta sau împrăștiate prin groapă. Ultimul depus în
groapă a fost M5A care a fost așezat peste membrele inferioare ale M5C. Nu am identificat urmele unei
intervenții care să afecteze acest complex.
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 Construcții funerare: date sintetice
Un element constructiv deosebit identificat în tumulul de la Aricești este structura circulară de

piatră ce înconjura mormântul primar, realizată din pietrişul rezultat din excavarea gropii respectivului
complex (pl. VII). Deşi identificate şi în cazul altor tumuli cercetaţi pe teritoriul României, informaţiile
sunt lacunare, fiind cunoscute complexele de la Tariverde (D. Popescu 1952, p. 273), Independenţa (G.
Simion 1991, p. 33-34), Sabangia (I. Vasiliu 1995b, p. 151), Mihai Bravu (I. Vasiliu 1995b, p. 144-145),
Peştera (C. Schuster et alii 2011b, p. 211), toate din Dobrogea, la care îl adaugăm pe cel de la
Manoleasa, aflat la vest de Prut (A. Păunescu et alii 1976, p. 159). Informații detaliate există despre
ringul din tumulul de la Blejoi I aflat la aproximativ 7 km ENE de cel de la Aricești (D. Lichiardopol et alii
2005). Diametrul movilei era de aproximativ 40 m, înălţimea nu depăşea 1,90 m. Mantaua ce acoperea
singurul mormânt descoperit avea diametrul de cca 12 m și înălțimea de 0,90 m. În zona centrală a
tumulului se afla mormântul primar ce era înconjurat de un ring din piatră cu diametrul maxim de 4,90
m. În interiorul acestuia, ușor lateral, era depusă o singură persoană adultă, de sex feminin, aşezată
dorsal cu picioarele strânse căzute lateral și brațele îndoite aduse spre mandibulă. La baza membrelor
inferioare se afla depus un vas cu corpul rotunjit, cu gura evazată, ce avea aplicate pe pântec opt
„pastile” circulare, grupate câte două. Între femure se găsea, probabil în poziție secundară, o perlă
tubulară realizată dintr-o tăbliță din cupru rulată. Defunctul a fost depus în zona sud-vestică a ringului
pe un „pat” de pietriş gros de cca. 4-6 cm. În apropierea scheletului, lângă humerusul stâng a fost
descoperit un fragment de scapulă dreapta şi alte câteva oase provenind de la un al doilea individ, adult.
În interiorul ringului au fost observate urme negricioase de arsură, iar în exteriorul acestuia au fost
descoperite câteva oase de mamifere și fragmente ceramice grosiere (E. Paveleţ 2007, p. 111).

Deşi sunt considerate specifice standardului funerar Jamnaja (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p.
266), ringuri precum cele de la Aricești și Blejoi sunt printre puținele amenajări de acest tip cercetate la
sud de Carpați. Deși cronologic sunt mai recente, le amintim şi pe cele de la Milostea și Budureasca ce
aparțin unor morminte de incinerație din bronzul timpuriu (E. Popescu, Al. Vulpe 1966, p. 150, fig. 4; A.
Frînculeasa 2011). Morminte cu ringuri de piatră apar la est de Prut în eneoliticul târziu (A. Häusler
1976; I. Manzura 1994, p. 109; B. Govedarica 2004; Y. Rassamakin 2004; 2011; S. Agulnikov, V. Pașa
2008; N. S. Kotova 2008), fiind cunoscute în mediul Usatovo (V. Dergacev, I. Manzura 1991; Y.
Rassamakin 2004), dar şi Jamnaja (A. Häusler 1976; V. Dergacev, I. Manzura 1991; O. Levițki et alii
1996; E. Kaiser 2003; S. Agulnikov, V. Pașa 2008), mai spre est în complexe Majkop (S. Korenevskij
2006). Sunt prezente la sud de Dunăre (I. Panayotov 1989; G. Kitov et alii 1991; I. Iliev 2010; St.
Alexandrov 2011, p. 316), dar și în mediul cultural Baden (C. Sachße 2010) şi posibil Coţofeni (P.
Roman 1976, p. 32). În Transilvania morminte tumulare cu ringuri din piatră atribuite grupului Livezile
au fost identificate la Meteș, posibil Tureni (H. Ciugudean 1996, p. 80, 130), dar și la Floreşti; acesta
din urmă aparține grupului Copăceni (M. Rotea 2009, p. 15, fig. 5). Remarcăm descoperirea unor
şanţuri circulare sau ringuri din pământ prezente în cazul unor tumuli Jamnaja cercetați pe ambele
maluri al Prutului, dar și în Dobrogea (O. Leviţki et alii 1996; F. Burtănescu 2002, p. 226; M. Brudiu
2003, p. 60; C. Schuster et alii 2011a, p. 61; C. Schuster 2012, p. 33).

În ce privește descoperirea de la Aricești și relația acesteia cu orizontul cultural Coțofeni/Baden,
evidențiem situația de la Târnava (Bulgaria) în care au fost identificate morminte de incinerație cu vase
Coțofeni, depuse în interiorul unei amenajări rectangulare din piatră (I. Panayotov 1989). Acest tip de
construcție, la care se adaugă prezența incinerației, are mai curând legătură cu mediul cultural Baden
sau eventual cu arealul sudic Coțofeni. Spre răsărit aceste amenajări din piatră de mici dimensiuni, atât
circulare, cât și rectangulare, dispuse oarecum aleatoriu în planul tumulului, sunt specifice
înmormântărilor usatoviene (V. Dergacev, I. Manzura 1991; Y. Rassamakin 2004; 2011). În movilele
Jamnaja ringurile sunt amplasate preponderent în zona centrală, amenajate pentru înmormântarea
primară. La Târnava ringul era suprapus de morminte de inhumație cu defuncți așezați dorsal, orientați
vest-est, ce pot fi atribuiți unei etape post Coțofeni. De asemenea, apar morminte de inhumație cu vase
Coțofeni, suprapuse de cele cu ring, atât de incinerație, cât și de inhumație. Acest tip de amenajare
este cunoscut și standardului funerar Baden (C. Sachße 2010).

 Despre ritual: poziţionarea şi orientarea defuncţilor
Ritualul de depunere a defuncţilor într-o anumită poziţie reprezintă un comportament bine

structurat, ce probabil reprezenta un element de identitate culturală. Poziţionarea diversă a defuncţilor
reflectă segmente/tradiții culturale diferite, dar şi anumite componente alogene sau autohtone din
cadrul grupurilor dominante. Diversitatea ritualului pare să aibă o relevanţă cronologică, fără să
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excludem pentru un anumit palier temporal prezența unor aspecte regionale ce au contingenţă inclusiv
cu fenomene de coexistenţă culturală ce au generat şi/inclusiv decalaje cronologice. În tumulul de la
Aricești au fost descoperite trei morminte în care defuncţii erau depuşi chircit-lateral, numai în cazul
complexului M2, individul era aşezat dorsal cu membrele inferioare îndoite și căzute lateral, poziţia
aproximativ ventrală a M1 fiind una atipică.

În ce privește poziţia ritualică a defuncţilor în tumuli evidențiem diversele scheme propuse,
unele foarte detaliate (A. Häusler 1974, fig. 1; E.V. Jarovoi 1985, pl. 2; F. Burtănescu 1998; 2002).
Considerăm că multe din aceste scheme tipologice/descoperiri nu reflectă ritualul asumat de
comunităţile respective, ci mai curând reprezintă imaginea ajunsă în atenţia arheologului datorită
istoriei proprii fiecărui complex în parte, fără să uităm procesele specifice tafonomiei. Două sunt
poziționările generale (fig. 2) pe care le-am consemnat şi la Ariceşti, ce par să indice două tradiţii
diferite:

 lateral - defuncții erau așezați pe o parte, chircit moderat, membrele superioare aduse spre
faţă, rar pe abdomen, cele inferioare flexate. Indivizii erau depuși atât pe partea dreaptă, cât şi pe cea
stângă. Orientarea variază, aveau capul dispus spre sectoarele sud-vestic, sud-estic, nordic, nord-estic,
estic. Mormintele aparțin atât adulților, de ambele genuri, cât și subadulților. Au fost descoperite la
Blejoi I/M1, Ariceşti IV/M3B, M4A, M4B, M5A, M5B, Păuleşti I/M2, Păuleşti II/M3, Păuleşti III/M4A,
Ploieşti-Triaj I şi Ploieşti-Triaj II. Din această categorie morminte primare sunt cele de la Ariceşti IV,
Păuleşti I şi Păuleşti II, Păuleşti III, Ploieşti II.

 dorsal - defuncții erau aşezați dorsal cu membrele inferioare îndoite, ridicate şi căzute lateral,
erau orientaţi în sectorul de vest, aveau membrele superioare întinse pe lângă corp sau eventual
aşezate pe bazin. Scheletele aparțineau unor adulți de sex masculin, nefiind exclusă prezența unora de
subadulți la Ploiești II, dar și Ploiești I. Au fost cercetate la Ariceşti I/M1, M3, Ariceşti II/M1, Ariceşti
III/M1, Ariceşti IV/M2, Păuleşti I/M1, Păuleşti II/M2, Păuleşti III/M2, M3, M4B?, Strejnicu/M2, M3,
Blejoi II/M1. La Ploieşti II singurul matur depus pe spate este M6, la care am putea adăuga, cu
anumite rezerve, doi dacă nu chiar trei subadulți - M15, M20 și M21. Din cele așezate dorsal, morminte
primare sunt cele de la Blejoi II, Ariceşti I, Ariceşti II, Ariceşti III, Strejnicu, Păuleşti III, posibil Ploiești I.

În grupa indivizilor depuși dorsal se pot remarca câteva morminte ce aparţin unor persoane
adulte de sex feminin sau unor subadulţi precum M1/Blejoi I, M3/Ploieşti I, M15 M20, M21/Ploieşti II,
ce au orientări diverse: SSV-NNE (M1/Blejoi I), ENE-VSV (M15/Ploieşti II), ESE-VNV (M20/Ploieşti II),
VSV-ENE (M21/Ploieşti II). În cazul acestora orientarea în sectorul vestic nu este predominantă, aşa
cum este cazul înmormântărilor dedicate persoanelor de sex masculin. De remarcat că în toate apar
vase, unele decorate cu șnur, ceea ce certifică încadrarea lor în prima jumătate a mileniului III BC.
Deocamdată astfel de complexe constituie o bază de analiză foarte restrânsă, dar ar trebui urmărit dacă
nu cumva aceste descoperiri reflectă o abordare diferită din perspectiva ritualului a acestor categorii de
vârstă și sex, inclusiv în cadrul grupei cu indivizi depuși dorsal.

Au fost identificate două situaţii stratigrafice ce indică anterioritatea mormintelor în care
defuncţii erau aşezaţi lateral (fig. 3). Această situaţie a fost observată în cazul mormintelor de la
Păuleşti I, Păuleşti II, Păuleşti III, Ariceşti IV, Ploieşti II. Atunci când în mormântul primar defuncții
erau așezați dorsal, complexul nu era suprapus de altele cu indivizi depuși lateral, ci doar de cele aflate
într-o poziţie similară. O altă situație stratigrafică este cea a mormintelor cu defuncţi depuși lateral ce
erau suprapuse de unele din aceeași grupă. Astfel de cazuri au fost identificate la Ploieşti II în care
defunctul aşezat lateral - M5 este suprapus de unul depus în aceeași poziție - M1 (E. Comşa 1989, p.
182). În mormântul primar - M5 de la Aricești IV defuncții așezați lateral, erau suprapuși direct de un
mormânt dublu cu schelete chircite lateral - M4, ce la rândul său era suprapus de un complex în care
scheletul era depus dorsal - M2. De asemenea, defunctul din M3 era înhumat într-o etapă ulterioară
celui primar - M5. Remarcăm și orientările, net diferite, cele dorsale fiind în sectorul vestic, celelalte
cunoscând o mare variabilitate, dar mai puțin orientate spre vest (fig. 2).
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Fig. 2. Diagramă privind orientarea şi poziţionarea defuncţilor în cadrul mormintelor cercetate în
judeţul Prahova.
Diagram of the position and orientation of the deceased in burials investigated in Prahova County.

Deși dominante sunt situațiile stratigrafice descrise mai sus, există totuși, chiar dacă nu în acest
areal, și cazuri în care morminte cu defuncți depuși dorsal sunt suprapuse de cele din a doua grupă. Un
caz reprezentativ este movila de la Smeeni, descoperirile din acest obiectiv par să reflecte (și) un
segment cronologic în care reapar morminte cu defuncți așezați lateral (N. Simache, V. Teodorescu
1962).

Fig. 3. Raportul statigrafic al mormintelor primare şi secundare în funcție de ritualul de înmormântare.
The stratigraphic relation between primary and secondary graves according to the burial ritual.

 Tradiţii sau contexte arheologice: morminte colective/înmormântări
multiple

În tumulul de la Aricești au fost cercetate trei complexe funerare în care apar schelete umane
provenind de la mai mulți indivizi, dar și două morminte individuale. În cazul celor colective, fiecare
situație pare să reprezinte o categorie. Astfel, în M3 apare un individ principal în poziţie ritualică/inițială,
lângă care sunt grupate, pe un perimetru restrâns, resturi „dezmembrate” (cel mai probabil natural) ce
aprţin altor doi indivizi. În M4 apar două persoane depuse lateral, față în față, cu oasele aflate în poziţie
ritualică. O situație tranzitorie este reprezentată de M5 în care apare un individ depus lateral, iar la baza
membrelor inferioare ale acestuia era un alt individ așezat lateral depus de-a latul gropii. Al treilea
individ apare parțial „dezmembrat”, iar oasele sunt dispuse împrăștiate în diverse zone ale gropii.
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În judeţul Prahova morminte colective au mai fost descoperite la Păuleşti II, Păuleşti III, Blejoi
I, Ploieşti I, Ploieşti II. Lipsesc informaţiile cu privire la poziţia şi orientarea defuncţilor din M4/Ploieşti I
ce conţinea doi indivizi adulţi (V. Zirra 1960, p. 103; A. Vulpe 1987, p. 177). La Ploieşti II apar două
morminte duble (E. Comşa 1989). În cazul complexelor de la Blejoi I, Păuleşti II, Păuleşti III, Aricești IV
există morminte în care au fost depuse alături de individul principal oase aparţinând altor persoane
adulte. La Păuleşti III există două situaţii, în M1 ce este un complex secundar, alături de un adult apar
resturi de schelet provenind de la trei subadulți, iar în cazul mormântului primar - M4, apar două
schelete depuse în aceeaşi groapă, poziţionate și orientate diferit (A. Frînculeasa et alii 2013).

Morminte colective apar cu preponderență în cazul depunerilor laterale, dar nu lipsesc nici din
cealaltă grupă. De asemenea, există cazuri în care oasele defuncţilor nu se mai aflau în conexiune
anatomică, indicând manipulări postmortem. Pe teritoriul României morminte colective în tumuli au fost
descoperite în Muntenia la Adâncata, Smeeni, Sudiți și Vităneşti, în Oltenia la Pleniţa, în Dobrogea în
localitatea Peştera, iar în Moldova la Glăvăneştii Vechi, Holboca, Valea Lupului și Vânători. În literatura
arheologică românească sunt menționate 27 de astfel de complexe, cu un grad de certitudine mai
ridicat pentru 21 dintre acestea, conținând un număr total de 60 de indivizi. Chiar și pentru acest
număr restrâns de complexe în anumite cazuri informaţiile sunt lacunare, lipsind detalii cu privire la
structura funerară (forma, dimensiunile gropii) şi elementele de ritual (poziţia, orientarea defuncţilor).
Numărul mormintelor pentru care există analize antropologice este chiar mai mic (47 indivizi din 16
morminte), făcând astfel dificile încercările de a corela elementele de ritual cum ar fi poziția sau
orientarea defuncților cu grupa de vârstă/sex a acestora. Prin urmare eșantionul analizat este unul
restrâns numeric, de aceea gradul de reprezentativitate a informațiilor nu trebuie supraevaluat. Poziţia
stratigrafică a acestor morminte în movile este variabilă, ele reprezintă atât înmormântări primare, cât
și secundare.

 Date antropologice
În tumulul de la Ariceşti sunt prezenţi defuncţi adulţi şi subadulţi, iar în ce privește prima grupă

apar persoane de ambele genuri (tab. 1). Individul depus dorsal este din grupa adulţilor de gen
masculin, confirmând descoperirile anterioare în cazul defuncţilor aşezaţi similar şi orientaţi în sectorul
de vest. Toate scheletele de adulți de gen feminin erau aşezate lateral, orientarea mai curând în
sectorul estic. Din punct de vedere antropologic tot lotul analizat din arealul discutat (Prahova) în acest
studiu este reprezentat de 34 de indivizi provenind din 22 morminte. Acest decalaj numeric a fost
determinat atât de apariția mormintelor cu înmormântări multiple, dar și a unor oase umane izolate
depuse lângă defunctul ce reprezenta înmormântarea propriu-zisă. Din punct de vedere al distribuţiei
pe vârste, 5 indivizi sunt subadulţi şi 29 adulţi, iar pe sexe, 15 de bărbaţi, 9 de femei, pentru 10 indivizi
genul nu a putut fi determinat. Din lotul studiat, 12 schelete prezintă afecţiuni patologice, toate
aparţinând unor adulţi, din care 3 de sex feminin, 8 de sex masculin, 1 este indeterminabil.

Tab. 1. Ariceștii Rahtivani: determinări antropologice.
Ariceștii Rahtivani: anthropological determinations.

Nr.
mormânt Sex Vârstă Patologie Traume Statură

M1 F 35-40 o carie, un dinte pierdut am, un abces;
osteoartroză

M2 M 30-40 osteoartroză
M3A M 50-60 osteoartroză, hipoplazia emailului

M3B F 30-40 cinci carii, doi dinţi pierduţi, trei abcese;
osteoartroză

M3C M 30-40 patru carii, doi dinţi pierduţi, două abcese;
osteoartroză, hipoplazia emailului

M4A F 19,4-25 un dinte pierdut; osteoartroză
M4B F 19,4-25 o carie; osteoartroză 154,37 cm
M5A IND 7-9 cribra orbitalia

M5B M 35,2-38,4 o carie, un dinte pierdut am, un abces;
osteoartroză; cribra cranii

lovitură vindecată
pe parietal

M5C M 45,2-45,6 cribra cranii, hipoplazia emailului două lovituri perimortem pe
temporal şi parietalul stâng 165,35 cm
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 Lumea nu are graniţe: inventare funerare versus bunuri
Din cele 22 de morminte cercetate recent în Prahova, un număr de 13 nu au avut inventar,

ocrul a fost găsit în 8 complexe, iar asociat cu artefacte în doar 42 (fig. 4; 6). Mormintele cu inventar
sunt de adulţi, respectiv de femei la Blejoi I/M1, Aricești IV/M3B, M4A, bărbaţi la Ariceşti I/M3; Păuleşti
III/M4A; Aricești IV/M5B, indeterminabili la Ariceşti I/M1 şi subadulţi la Păuleşti II/M2; Aricești IV/M5A.
La Ploieşti piese apar mai curând în mormintele de subadulţi (T1/M3; T2/M5, M15, M20, M21), dar şi în
câteva de adulţi (T1/M4a și M4b; T2/M19a). Din mormintele în care defuncții au fost depuși în poziţie
laterală, trei aveau inventar şi doar unul ocru, iar în cazul celor aflate în decubit dorsal, patru au avut
inventar, iar ocrul a fost identificat în șapte. Ocrul a apărut în special în complexele în care defunctul
este aşezat dorsal, depus în cantităţi mai mari la Ariceşti I/M1, M3 și Aricești IV/M2 sau nesemnificative
la Ariceşti II/M1, Păuleşti II/M2 și Păuleşti III/M2, M3. În M3/Ariceşti I ocrul a fost depus atât în zona
craniului, cât şi în apropierea humerusului drept, iar în M1 se afla şi în zona membrelor inferioare. În
M2/Aricești IV ocrul a fost așezat în apropierea craniului și humerusurilor, dar și spre bazin. În cazul
celorlalte morminte acesta a fost descoperit în apropierea craniului, niciodată pe oase. Tot în
apropierea humerusului drept a fost depus ocru şi în M2/Păuleşti III. În cazul mormintelor cu defuncți
așezați lateral, M4B/Aricești IV este singurul ce avea depus ocru în zona abdomenului și a membrelor
inferioare. În opt morminte de la Ploieşti II ocrul se afla în apropierea craniului sau pe oase (E. Comşa
1989, p. 186), în M3/Ploieşti I a fost aşezat pe membrele superioare şi abdomen, iar în M4a din acelaşi
tumul o grămăjoară de ocru a fost depusă la picioarele defunctului (V. Zirra 1960, p. 103).

Ceramica nu are o frecvență deosebită fiind parte din inventarul câtorva morminte3, asociată cu
piese de podoabă (fig. 4; 6). La Aricești IV au fost descoperite două vase dispuse în tot atâtea
morminte, respectiv M3B şi M5B. La Blejoi I în M1 a fost descoperit un vas apropiat de tipologia
ceramicii Foltești (E. Paveleț 2007, fig. 6/4-5), iar cele trei vase ce provin de la Ploieşti II sunt decorate
cu șnurul (E. Comşa 1989). Vase au fost descoperite și la Ploiești I (I. Nestor 1944, p. 30) sau Târgşoru
Vechi (A. Frînculeasa 2010, p. 214, nota 197), iar fragmente ceramice au fost identificate la Strejnicu,
Blejoi I, Păuleşti I, Ariceşti III, Ploieşti I, toate aflate în poziţie secundară.

Din punct de vedere tipologic, vasul asociat colanului din M5B/Ariceşti IV se regăsește în
mediile culturale Coțofeni și Baden (P. Roman 1976; P. Roman, I. Nemeti 1978; N. Tasić 1995; H.
Ciugudean 2000). De asemenea, vasul amforoidal din M3B are o formă și decor cu analogii în mediul
Coțofeni (P. Roman 1976, pl. 61/6, 82/9; 1976a, fig. 7/18; H. Ciugudean 2000, pl. 54, 56). Este decorat
cu hașuri incizate amplasate într-un spațiu rezervat prin incizare ce definește un motiv decorativ
unghiular dispus în trei etaje pe corpul vasului. Gâtul înalt cu o gură ușor evazată, precum și partea
inferioară a vasului, sunt nedecorate. Are două toarte tubulare dispuse simetric pe corp. Pasta poroasă,
neomogenă, conține nisip grosier, are culoarea maronie la exterior şi negricioasă la interior (pl. V/4, 6-
7). Un vas având formă şi decor asemănătoare a fost descoperit recent în situl Coţofeni de la Silvaşu de
Jos (S.A. Luca et alii 2012, fig. 5/2).

O categorie de bunuri bine reprezentată în aceste complexe funerare este cea a inelelor de
buclă realizate din metal preţios. Cinci cercei de buclă spiralați din argint au fost descoperiți în
M4A/Aricești IV, iar unul în M5B. Inelul spiralat din M1/Ariceşti I este realizat din argint acoperit cu o
foiţă de aur. Două piese de tip „Zimnicea” din mormântul primar M3/Ariceşti I sunt din argint, au formă
semilunară. Un alt inel de buclă spiralat, fracturat, provine din M1 din același tumul (A. Frînculeasa
2007). La Ploiești I/M3 a fost descoperit un inel de buclă spiralat realizat din argint (I. Nestor 1944, p.
30), alte două piese din acelaşi material au fost identificate în M15 şi M20 în Movila II de la Ploiești (E.
Comşa 1989, p. 183, 185).

Fără să ne propunem să stabilim o filieră directă, originea acestor piese pare a se regăsi în
complexele funerare Usatovo (V. Dergacev 2002, p. 74-75). Pentru etapa timpurie a epocii bronzului în
România au fost catalogate 15 puncte și un total de 37 de inele buclă din argint (A.D. Popescu 2010, p.
166), din care 15 provin din cimitirul de la Zimnicea (A.D. Alexandrescu 1974, pl. 8, 9). La ele ar trebui
adăugate piesa din M15/Ploiești II considerată iniţial din bronz (E. Comșa 1989, p. 183), dar și cea din
M3/Ploieşti I, precum şi cele 6 de la Ariceşti IV, plus câte una de la Ariceşti I/M1 și Rahman I (S.
Ailincăi et alii 2014)4, alte două de la Rahman II (C. Micu et alii 2014, p. 188)5.

2 Pentru o discuţie extinsă privind cronologia, chorologia pieselor ce apar în aceste morminte vezi A. Frînculeasa et
alii 2013.
3 Remarcăm și zona dintre Volga și Urali unde ceramica apare în circa 30% din morminte Yamnaya, în special în
morminte de bărbați adulți și copii (N.P. Salugina 2011, p. 92).
4 Deși este publicat ca fiind din cupru/bronz, analiza metalografică a indicat argintul drept materie primă
(informație oferită de S. Ailincăi, căruia îi mulțumim şi pe această cale).
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Fig. 4. Bunuri descoperite în mormintele tumulare cercetate în județul Prahova (fără scară).
Grave goods found in barrow burials investigated in Prahova County (no scale).

Sunt atât din categoria celor spiralate (Ariceşti I, Ariceşti IV, Ploiești I, Ploieşti II, Chilia Veche,
Mihai Bravu, Zebil, Văleni, Gurbăneşti, Stelnica, Verbiţa, Celei, Pleniţa, Broşteni, Vânători, Zimnicea),
cât şi semilunare (Ariceşti I, Zimnicea, Zebil, Năieni6) (E. Zaharia 1959; I. Motzoi-Chicideanu, Gh.
Olteanu 2000; A.D. Popescu 2010). La est de Prut apar la Kurči, Sărăţeni, Balaban I, Balaban II, Orhei,
Roșcani, Căușani, etc (O. Leviţki et alii 1996, p. 22; L. Subotin 2008; I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu
2000, p. 30-31; V. Dergacev 2002), iar la sud de Dunăre remarcăm complexele funerare de la Plachidol
I, Goran-Slatina, Kălugerica, Pet Mogili, Madara, Boyanovo, Lozyanskata, Zimnitza (I. Panayotov 1989,
p. 112; G. Kitov et alii 1991; I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu 2000, p. 56; I. Iliev 2010, p. 384, 387,
390). Astfel de podoabe au fost descoperite și în Ungaria la Buj, Tiszaeszlar, Ketegyhaza (N. Kalicz
1968, p. 18-19, pl. I/8, 9, 10; I. Ecsedy 1979, p. 21-23).

Piesele spiralate sunt mai numeroase şi ocupă un spațiu larg de la Dunărea Mijlocie până în
nordul Caucazului (A. Popescu 2010, p. 166) şi apar mai ales în morminte tumulare cu ocru (I. Motzoi-
Chicideanu, Gh. Olteanu 2000, p. 28), dar și în mediul cultural Bell Beaker - A1 (R. Harrison, V. Heyd,
2007, fig. 39), etc. Cele din Caucaz descoperite în contexte funerare provin din tumuli atribuiţi grupului
Novotitarovka, acoperind intervalul 3000 – 2700 BC (P. L. Kohl 2007, p. 266; A. N. Gej 2000). Deşi mai
puţin numeroase (I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu 2000, p. 29), cele de tip „Zimnicea” au aceeaşi
răspândire, în multe situaţii apar în acelaşi context, dar pentru o perioadă ceva mai restrânsă (A.D.
Popescu 2010, p. 167).

Din M1/Ariceşti I provine un inel spiralic ce avea ataşată o foiţă de aur (C. Chiojdeanu et alii
2011, p. 690). Inele de buclă din aur au fost descoperite în contexte funerare la Ampoiţa (H. Ciugudean
1996, p. 33, 127-128, fig. 31/8-9), Jurilovca (I. Vasiliu 2007, p. 122-123, fig. 4/2), Vlădești (M. Brudiu
2003, p. 69) sau în aşezarea Schneckenberg de la Braşov (I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu 2000, p.
58, nr. 38). Sunt mai numeroase în Banat sau Transilvania (H. Ciugudean 1996, p. 127-128; Fl.
Gogâltan 1998, p. 20 şi urm.; Fl. Gogâltan 1999, p. 186 şi urm.). Le regăsim în morminte Jamnaja de la
sudul Dunării la Târnava, Goran-Slatina (I. Panayotov 1989), dar şi la est de Prut la Glubokoe (A.
Häusler 1976, p. 108, pl. 30/15), Plavni, Taraklia, Brăviceni (L. Subotin 2008, fig. 5/7; O. V. Larina et
alii 2008, p. 28, fig. 13/1; A. Niculiță 2009, p. fig. 4/5, 9, tabel 2, nr. 3, 6/1), în Ungaria la Sárrétudvari-
Őrhalom (J. Dani, I. M. Nepper 2006, p. 33-34, fig. 4, 5). Apar şi la Neusiedl (E. Ruttkay 2002, abb. 4),
Mala Gruda, Leukas (M. Primas 1995, p. 84-85, fig. 2).

5 O situație incertă este la Silvaşu de Jos unde într-un tumul a fost descoperit un cercel (S.A. Luca et alii 2011,
p. 122).
6 Confecționat din cupru.



Un nou tumul preistoric cercetat la Ariceștii Rahtivani (jud. Prahova)

199

Fi
g.

 5
.D

ist
rib

u

ția
 u

no
r p

ie
se

 d
e 

in
ve

nt
ar

: 1
. I

ne
le

 d
e 

bu
cl

ă 
(1

a

-d
in

 a
rg

in
t, 

1b
-d

in
 a

ur
);

 2
. C

ol
an

e;
 3

. P
an

da
nt

ive
 o

ch
el

ar
i.

Th
e 

di
st

rib
ut

io
n 

of
 in

ve
nt

or
y 

pi
ec

es
: 1

. H
ai

r r
in

gs
 (1

a
–

sil
ve

r, 
1b

–
go

ld
);

 2
. N

ec
k 

rin
g;

3.
 E

ye
gl

as
se

s 
pe

nd
an

ts
.



Alin FRÎNCULEASA et alii

200

Fig. 6. Înserierea mormintelor după ritual, sex și inventar funerar.
The seriation of graves according to the burial ritual, sex and funerary inventory.

Perle tubulare din cupru precum cele din M4A/Aricești IV au fost descoperite la Blejoi I/M1,
Păuleşti II/M2, dar și Ploieşti I/M2, M3, M4, Ploieşti II/M5, toate în morminte de femei sau subadulţi.
Sunt prezente în morminte plane sau tumulare la Şendreni (I.T. Dragomir 1976, p. 55, fig. 4, 5),
Târpeşti (S. Marinescu-Bâlcu 1964, p. 241), Răcăciuni (E. Tudor 1973, p. 283, fig. 2/4) sau în zona
Bugeacului la Cholmskoe, Semenovka, Roşcani, Borisovka, Plavni, Taraklia (S. Agulnikov 1995, p. 82;
Fl. Burtănescu 2002, p. 257), mai la nord în Republica Moldova (V. Dergacev 2002, pl. 64, 96B). În
Dobrogea le găsim la Mihai Bravu şi Luncavița (I. Vasiliu 1995a, p. 126; I. Vasiliu 1995b, p. 155). Apar
şi în cimitirul de la Brăiliţa (I.T. Dragomir 1959, p. 676, fig. 5/7-8; N. Harţuche 2002, p. 47-48) sau în
nivelul II de la Periam (F. Gogâltan 1999, p. 176). Dacă luăm în consideraţie cele două extreme
cronologice, se evidențiază cimitirul eneolitic de la Decea Mureșului (Șt. Kovacs 1932, p. 100) și
depozitul de la Băleni atribuit, bronzului târziu (I.T. Dragomir 1967, nr. 67, 68).

În tumulul de la Aricești IV în M4A au fost descoperite 6 perle inelare din scoică (?)
asemănătoare cu cele de la Ploieşti I (V. Zirra 1960, p. 103). Un șirag de perle tubulare, inelare sau
rozete realizate din caolin provine din M3 de la Ariceşti I (A. Frînculeasa 2007, p. 185), iar la Păuleşti
II/M2 şi Ploieşti I au formă inelară, în acest ultim punct apar și perle din scoică (E. Comșa 1998, p. 22).
La Păuleşti III, în mormântul primar, a fost descoperit un şirag de perle tubulare dintr-un material
„osificat”, dar şi o mică mărgea ovală, neregulată, de culoare verzuie, realizată din pastă sticloasă.
Remarcăm prezența unei podoabe din lut în M5A/Aricești IV. La Ploieşti II şi Păuleşti III, în apropierea
unor morminte a fost descoperită câte o piesă din corn de cerb (E. Comşa 1989, p. 185), iar oase de
mamifere provin de la Ploieşti II (E. Comşa 1989, p. 185), Blejoi I (E. Paveleţ 2007, p. 111). În M19 de
la Ploieşti II au fost descoperiţi 10 canini de câine şi un colţ de suin perforat (E. Comşa 1989, p. 185).
Singular este vârful de săgeată din silex din M3/Ariceşti I (A. Frînculeasa 2007, p. 185).

Movila I de la Ploiești este una ce ar merita o analiză extinsă, dar lipsesc informațiile detaliate
despre contextele arheologice. În M3 au fost descoperite un pandantiv de tip Brillenspirale din cupru, o
brățară din cupru, un colier de perle inelare din caolin şi altele tubulare din cupru, perle şi valve din
scoică, un inel de buclă spiralat din argint, un vas, ocru (V. Zirra 1960, p. 103; E. Comşa 1998, p. 22;
A. Frînculeasa et alii 2013, pl. 17). Din M4 (dublu) ce reprezenta mormântul primar provin o secure din
cupru de tip Randleistenbeil, perle tubulare din cupru, un colier din piese de os, ocru (V. Zirra 1960, p.
103; E. Comşa 1976, p. 43; 1998, p. 22). Cele două tipuri de piese apar rar în astfel de complexe. Un
mormânt cu secure a fost cercetat la Tamar-Utkul (est de Volga) și a fost datat la 4145±35 BP (2864-
2635 BC) (N.L. Morgunova, O.S. Khokhlova 2013, p. 1292, no. 42, fig. 2/15), iar unul cu pandantiv la
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Dobrovody (bazinul superior al Nistrului), respectiv T2/M10 datat la 3920±60 BP (2580-2200 BC) (K.P.
Bunyatyan, A.V. Nikolova 2010, p. 37, nr. 19, p. 40, fig. 10/7). Pandantive au fost descoperite și într-un
tumul Jamnaja la Krivaya Luka (Volga Inferioară; N. Shishlina 2008, p. 70, fig. 45/8).

Securi plate cu marginile ridicate apar din eneolitic (I. Mareș 2002, p. 79-81, 117 și urm.) până
în bronzul târziu (Al. Vulpe 1975, p. 68; 1999, p. 44). Piesa de la Ploiești a fost inclusă variantei Șincai
împreună cu altele de la Sighișoara, Valea lui Mihai, Banat, Târpeşti, Hlăpeşti, Grădina, Moldova Veche,
Bretea Mureșană (Al. Vulpe 1975, p. 66-67; Gh. Dumitroaia 1985, p. 469-471; D. Monah 1986, p. 34;
H. Ciugudean 1996, p. 122; F. Gogâltan 1999, p. 135). Cu excepţia celei de la Ploiești, toate celelalte
piese provin din descoperiri întâmplătoare sau aşezări. În morminte Jamnaja apar la est de Prut la
Byčok, Koržovo, Alkaliya (F. Burtănescu 2002, p. 258), dar și la sud de Dunăre posibil în M8/T3 de la
Goran-Slatina (I. Panayotov 1989, p. 140-141).

Pandantivele de tip Brillenspirale din România au fost încadrate „grupei danubiene” ce ar
corespunde cronologic cu sfârşitul eneoliticului şi bronzul timpuriu, spre deosebire de varianta vest-
alpină ce aparţine mai curând epocii mijlocii şi târzii a eneoliticului (I. Matuschik 1996, p. 20 şi urm.).
Cele din mormintele tumulare din zona munţilor Apuseni au fost atribuite etapei timpurii a epocii
bronzului (C.I. Popa 2010, p. 16), cunoscute fiind piesele de la Poiana Aiudului, Livezile, Meda, Ampoiţa
(N. Vlassa et alii 1985-1986; H. Ciugudean 1996, p. 33, fig. 31/12; C. Rişcuţă et alii 2009, p. 267, 270;
C.I. Popa 2010). În bronzul mijlociu (eventual final de timpuriu) apar la Sărata-Monteoru, Beba Veche,
Pitvaros, Periam, Pecica, Mokrin, Tiszafüred, etc (I. Bóna 1975; L. Bârzu 1989, p. 78, fig. 28/10; T.
Soroceanu 1991, p. 89, 113; I. Matuschik 1996; F. Gogâltan 1999, p. 169-170; C.I. Popa 2010; 2011).
Un pandantiv provine din cimitirul eneolitic de la Varna (I. Matuschik 1996, p. 2), majoritatea apar însă
în segmentul cronologic suprapus de eneoliticul târziu şi bronzul timpuriu (H. Ciugudean 2000, p. 37),
având o ocurenţă ce acoperă Europa centrală şi nordică (I. Matuschik 1996; M. Primas 1997; A.
Harding 2000), dar le regăsim și în spaţiul eurasiatic în complexe Jamnaja (K.P. Bunyatyan, A.V.
Nikolova 2010; N. Shishlina 2008, p. 70), apoi în morminte din bronzul mijlociu (E. Chernykh 1992, fig.
44/5, 49/9) până cel târziu în bazinul Donului sau al Volgăi Superioare în cultura Abashevo (E.
Chernykh 1992, fig. 68, 3, 4). Un pandantiv, dar şi alte două fragmente, făceau parte din depozitul de
la Băleni atribuit bronzului târziu (I.T. Dragomir 1967, nr. 73, 79-80) sau cel hallstattian timpuriu de la
Dridu (V. Enăchiuc 1987, p. 77, fig. IV/30).

Decoruri asemănătoare cu acest tip de podoabă apar pe vase Coţofeni la Răchita, Sebeş,
Seuşa, Câlnic, Livezile (P. Roman 1976, fig. 43/7; H. Ciugudean 2000, pl. 141; 2002, pl. 3; C. Popa
2013, p. 79-80), în Banat la Piatra Ilişoaiei, Albeşti în mediul Wietenberg (Gh. Baltag, N. Boroffka 1996,
p. 389), dar şi pe stele menhir din Elveţia la Sion (R. Harisson, V. Heyd 2007) sau Italia la Ossimo (I.
Matuschik 1996, fig. 9/5).

 Despre colanul de cupru: chorologie și cronologie
La gâtul M5B a fost descoperit un colan din cupru, fracturat în trei segmente. Are capetele

rulate, circular în secțiune, corpul ușor torsadat (pl. X/5-8). Analiza elementală a colanului: 98,4% Cu,
0,7% As, 0,5% Fe, 0,3% Ag, 0,1% Ni7. Deocamdată, acest tip de podoabă este o apariţie excepţională
în complexe tumulare pre-Jamnaja sau chiar Jamnaja (fig. 7). Originea acestui tip de podoabă trebuie
căutată în mileniul V BC cunoscut fiind colanul din cimitirul plan de la Decea Mureşului8 (Șt. Kovacs
1932, p. 93, fig. 4/2). Singura datare radiocarbon existentă, respectiv 5380±40 BP (4340-4050 BC),
alături de elementele de cronologie relativă, situează evoluția cimitirului de la Decea Mureşului în ultima
parte a mileniului V BC (B. Govedarica 2004, p. 72, Abb 9). O descoperire rămasă incertă dintr-un
mormânt cercetat la Marosdécse a fost atribuită aceleiaşi etape crono-culturale (I. Ecsedy 1971, p. 12,
nota 6). Ușor mai timpurie având în vedere data radiocarbon obținută de 5580±50 BP (4511-4339 BC)
(B. Govedarica 2004, p. 82, Abb 13) este piesa de la Căinari (T. G. Movşa, G. F. Cebotarenko 1969, fig.
18/2). Tot în ultima treime a mileniului V în Europa Centrală, dar și mai spre vest, în contexte eneolitice
apar o serie de podoabe (pectorale), având capetele răsucite (V. Šikulová, M. Zápotocký 2010).

Pentru începutul mileniului IV remarcăm o piesă provenind din depozitul de la Horodnica
(Tripolie B/Cucuteni A-B), deși pentru aceasta există o ambiguitate legată de funcționalitate, respectiv

7 Analiza elementală a fost realizată de dr. Bogdan Constantinescu și dr. Daniela Stan (Institutul de Fizică si
Inginerie Nucleară "Horia Hulubei") cărora le mulțumim şi pe această cale.
8 Colanul a fost publicat atât cu capetele rulate (Şt. Kovacs 1944, fig. 5/2), cât şi fără (Șt. Kovacs 1932, p. 93, fig.
4/2). B. Govedarica 2004 îl consideră Halsring, nu Ősenhalsring; piesa este redesenată, fotografiată şi publicată
fără capete rulate (B. Govedarica 2004, p. 66, nota 265; tafel 1/8; VI/4).
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de diademă sau colan (T. Sulimirski 1961, p. 96)9. O altă piesă a fost descoperită la Ksiažnice într-un
mormânt eneolitic atribuit culturii Lublin-Volhinia (S. Wilk 2004, p. 227, fig. 11/1).

În mediul cultural Baden au fost descoperite colane din cupru, toate cu capetele rulate, în
complexe funerare precum cele de la Leobersdorf, Lichtenwörth, Königshohle, (K. Willvonseder 1937;
H. Ladenbauer-Orel 1954) sau în depozitul de la Vel`ká Lomnica (M. Novotná 1984, p. 9, pl. 1). Două
piese de la Vel`ká Lomnica au corpul torsadat (M. Novotná 1984, p. 9, pl. 1), fiind singurele ce au
această caracteristică alături de cel de la Aricești10. Există informaţii despre o piesă descoperită la
Boholt în context Coţofeni, fără ca aceasta să fie redată grafic (I. Andriţoiu 1984, p. 12, nota 26; H.
Ciugudean 2000, p. 37). Un fragment de colan apare la Zolotaya Balka într-un complex funerar atribuit
orizontului/stratului cultural inferior de la Mihailovka (E. Chernykh 1992, p. 91, fig. 29/20).

Pentru prima jumătate a mileniului III la Dunărea Inferioară și Eurasia nu cunoaștem
deocamdată nicio piesă, colanele fiind relativ bine reprezentate în complexe funerare atribuite culturii
cu ceramică șnurată cercetate în Europa Centrală (fig. 7). Un colan a fost descoperit recent într-un
mormânt de inhumaţie de la Szczytna (Catalog expoziţie 2011, p. 244, 249, nr. 64.14), din același
context cultural provine și o piesă dintr-un mormânt de la Doromin (P. Wlodarczak 2006, p. 331, pl.
CIX/2). O altă piesă tot dintr-un context funerar a fost descoperită la Inzersdorf (V. Heyd 2007, p. 357,
fig. 17b), iar o reprezentare de colan apare pe un menhir provenind din Germania de la Gelnhausen-
Meerholz atribuit aceluiași orizont cultural, respectiv cultura cu ceramică șnurată (T. Kerig 2010).

Fig. 7. Reprezentarea cronologică, spațială și tipologică a colanelor descoperite în contexte
eneolitice/tranziție la epoca bronzului:
The chronological, chorological and typological representation of neck rings found in
Eneolithic/transition to the Bronze Age period contexts:
1.Decea Mureşului; 2.Căinari; 3. Ksiažnice; 4.Horodnica; 5.Leobersdorf; 6.Königshohle; 7.Lichtenwörth;
8.Vel`ká Lomnica; 9.Ariceștii Rahtivani; 10.Zolotaya Balka; 11.Gelnhausen-Meerholz; 12.Inzersdorf;
13.Szczytna; 14.Doromin.

Ulterior colanele apar în mediile culturale Nitra, Aunjetitz, Periam-Pecica (I. Motzoi-Chicideanu
2011, p. 180), dar și Monteoru în contexte funerare la Cândești, Pietroasa Mică, Sărata-Monteoru,
Cârlomănești (I. Motzoi-Chicideanu, D. Gugiu 2001-2002, p. 17 și urm.). Diverse variante tipologice ale
acestor podoabe apar până în bronzul târziu (I. Motzoi-Chicideanu, Gh. Olteanu 2000, p. 25-26; A.
Ţârlea et alii 2009, p. 316 și urm.; C.I. Popa, R. Totoianu 2010, p. 138 și urm.). În România mai sunt
cunoscute descoperirile de la Predeal-Sărari, Deva, Maglavit, Periam, Cetea, Lopătari, Cetățeni (I.
Andrieșescu 1915; M. Petrescu-Dâmbovița 1977; I. Motzoi-Chicideanu, D. Gugiu 2001-2002, p. 18; A.
Ţârlea et alii 2009; C.I. Popa, R. Totoianu 2010, p. 139; T. Soroceanu 2012, p. 141), ultima aflată
probabil în context funerar (D.V. Rosetti 1975, p. 281, fig. 10). Un fragment de colan provine din

9 Pare mai curând diademă, putând avea analogii funcționale cu piesa descoperită în mormântul 2 de la Vörs,
cultura Baden (J. Banner 1956, pl. LXXXVII/1, 2, 4, 8).
10 Pentru mediul cultural Baden remarcăm o piesă alungită realizată din corn de cervideu (imitație?), descoperită în
mormântul 75 de la Budakalász, asezată la gâtul defunctului - copil (M. Bondár, P. Raczky 2009, p. 62, pl. XXXV/9;
C. Sachße 2010, pl. 44/10); mormântul are datarea la 4295±40 BP (3030 - 2870 BC) (Z. Siklósi 2009, fig. 13).
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aşezarea din epoca bronzul de la Băleni-Români (T. Muscă 1980, p. 116, pl. 1). În epoca bronzului le
regăsim din Franța, până în Rusia, Sardinia și Anatolia, multe realizate din metale prețioase (S. Gerloff
1993; A. Ţârlea et alii 2009; M.G. Melis 2012).

 Repere de cronologie relativă și absolută
Ceramica descoperită în tumulul de la Ariceștii Rahtivani, dar și situația de

contingență/coexistenţă dintre mormintele tumulare și cultura Coțofeni, prezintă o serie de analogii la
Dunărea Inferioară. Un tumul de la Coslogeni acoperea o serie de „alveole” în care au fost identificate
vase decorate în manieră Coţofeni (V. Cavruc, M. Neagu 1995, p. 72, 76). La Brăiliţa dintr-un mormânt
provine un askos ce pare a fi un import Coţofeni (N. Harţuche, I.T. Dragomir 1957, p. 141, fig. 11/2).
La Basarabi au fost descoperite schelete chircite și ceramică Coţofeni (V. Dumitrescu 1944, p. 85), iar la
Bodo în mantaua tumulului au fost găsite mai multe fragmente ceramice Coțofeni (I. Stratan 1974, p.
72). La Cârna într-un tumul, un mormânt cu ocru conţinea vase ornamentate în manieră Coţofeni (Gh.
Bichir 1959, p. 276-278). La Pleniţa în movila I, în mormântul central, în manta şi în nivelul antic a fost
găsită ceramică Coţofeni (D. Berciu, S. Morintz 1952, p. 163-166), iar la Plopşor un mormânt în tumul
avea ca inventar o ceaşcă Coţofeni (I. Nestor 1933, p. 67). În cazul unei movile cercetate la Rast,
ceramica Coţofeni a fost descoperită la diverse adâncimi, inclusiv pe nivelul antic (C.S. Nicolăescu-
Plopşor et alii 1951, p. 275-277). La Silvaşu de Jos, Movila 4, groapa mormântului a tăiat un nivel ce
conţinea fragmente ceramice Coţofeni (S.A. Luca et alii 2011, p. 122-123). Și la Suharu lângă un
schelet în poziţie întinsă, orientat est-vest, se afla o ceaşcă Coţofeni (D. Berciu 1939, p. 82). La Cheile
Aiudului dintr-o serie de tumuli provine ceramică Coţofeni (N. Vlassa et alii 1985-1986), iar la Ampoița
în mantaua şi sub tumulul I atribuit grupului Livezile se găseau fragmente ceramice Coţofeni (H.
Ciugudean 1996, p. 38).

Tumulii de la Perlez și Padej, ambii din Serbia, sunt construiți peste depuneri arheologice
Baden, iar în cazul celui de la Bare în pământul utilizat au fost descoperite fragmente ceramice Coțofeni
(M. Giric 1987, p. 72-73; P. Medović 1987, p. 78). O movilă cercetată la Jabuka era ridicată peste un sit
în care apare ceramică Baden și Kostolac (N. Tasić 1995, p. 73-74), iar într-un tumul de la Mokrin,
alături de un mormânt de inhumație Jamnaja se afla unul de incinerație cu două vase Baden (M. Girić
1987, p. 73-74). În spațiul maghiar remarcăm tumulul 5 de la Ketegyhaza ce a fost construit peste o
așezare Cernavoda III, altul de la Ohat-Dunahalom ridicat peste un complex Baden, aceeași situație
pare să fi existat și la Hortobagy-Halaszlaponyag (T. Horváth 2011, p. 87-88). La Mezocsat-Horcsogos
și Tiszavasvari-Gyeparos tumulii erau amenajați peste morminte Baden, iar un fragment ceramic
Coțofeni a fost găsit în mantaua movilei de la Hajdúnánás (T. Horváth 2011, p. 74-75). În Bulgaria la
Târnava în primul tumul au fost descoperite zece morminte, din care trei de incinerație, în care erau
depuse vase decorate sau având forme specifice Coțofeni. Câteva morminte aveau structuri realizate
din pietre. Altele aveau în inventar inele de buclă spiralate din cupru sau aur, ocru, dar și un vas
decorat, cu analogii la Celei (I. Panayotov 1989, p. 84-93). La est de Prut remarcăm un vas atribuit
culturii Coţofeni (V. Heyd 2011, p. 549), provenind dintr-un tumul de la Taraklia (V. Dergacev 1998, p.
52, fig. 20/2).

Pentru România sunt publicate șase date radiocarbon pentru complexe Jamnaja cercetate la
Baia-Hamangia (2) şi Hamangia (2), Galaţi, Rahman, dintre care trei au însă o marjă de eroare mare
(S. Forenbaher 1993, p. 241; A. Laszló 1997, p. 265; S. Ailincăi et alii 2014, p. 145, fig. 7). Numai o
dată de la Baia-Hamangia poate fi luată în considerare având o eroare acceptabilă, datarea în ani
radiocarbon fiind de 4530±65 BP (3380-3010 BC) (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 226, 328, fig. 17). O
dată publicată recent de la Ariceștii II aflată la 4146±25 BP, este situată în intervalul 2873 – 2630 BC
(A. Frînculeasa et alii 2013, fig. 8), iar alta de la Rahman are 4220±35 BP, aflată în segmentul 2910-
2670 BC (S. Ailincăi et alii 2014, p. 145, fig. 7). În ce priveşte tot arealul vestic lotul de datări absolute
este mult redus raportat la spațiul eurasiatic (I. Ecsedy 1979, p. 52; I. Panayotov 1989; S. Forenbaher
1993; Y.B. Boyadziev 1995, p. 186; J. Görsdorf, J. Bojadziev 1996, p. 155-156; L. Nikolova 1999, tab.
A, p. 406; J. Dani, I. M. Nepper 2006; T. Horváth 2011; T. Horváth et alii 2013). Până în prezent sunt
cunoscute 22 datări 14C, din care 16 provin din Ungaria, 5 din Bulgaria și una din Serbia (S. Forenbaher
1993; T. Horváth 2011, p. 92-94; T. Horváth et alii 2013; A. Frînculeasa et alii 2015).
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Fig. 8. Diagrame înserieri date radiocabron, complexe cultura Coţofeni (1) și Aricești IV (2).
Seriation of radiocarbon dates from Coţofeni features (1) and Aricești IV (2).

O serie de 12 date obţinute pentru niveluri de locuire Coţofeni de la Ostrovul Corbului, Băile
Herculane şi Poiana Ampoiului (fig. 8/1), la care se adaugă alte două din Bulgaria de la Măgurata (ce
par eronate), situează evoluţia acestei culturi între jumătatea mileniului IV şi începutul mileniul III BC
(H. Ciugudean 1996, p. 146; 2000, p. 58; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 182), deşi există autori ce
identifică finalul acesteia înainte de pragul anilor 3000 BC (H. Ciugudeanu 2000, p. 59). Cinci din datele
de la Poiana Ampoiului și Băile Herculane coboară în mileniul III și sunt contemporane cu cele atribuite
orizontului Jamnaja. În ce privește cultura Baden, datările sunt mult mai numeroase, inclusiv cele
dendrocronologice, și acoperă aproximativ acelaşi segment cronologic cu cel Coțofeni, respectiv 3600-
2800 BC (T. Horváth et alii 2008; 2013; Z. Siklósi 2009; I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 187). Cele atribuite
siturilor Horodiștea sunt situate în intervalul 3350 – 2750 BC (C.M. Mantu 1998, p. 252-253, tab. 7), par
să coabiteze şi apoi să le urmeze pe cele tripoliene târzii aflate între 3600-3100 BC (I. Motzoi-Chicideanu
2011, p. 190). Mai introducem în discuție și o serie de complexe funerare atribuite culturii Amforelor
Globulare de la Basarabi, Dolheştii-Mari, Piatra Neamţ, Bârgăuani, aflate între 3500-2500 BC, deşi datările
timpurii de la Dolheşti sunt probabil eronate (V. Bîrliba-Mihăilescu, M. Szmyt 2003, p. 107, tabel 1).

Pentru tumulul de la Ariceşti IV au fost realizate o serie de cinci datări 14C, pentru fiecare
mormânt câte una (fig. 8/2; tab. 2), toate probele fiind prelevate din oasele umane. Patru date
confirmă observațiile stratigrafice (fig. 1), numai cea pentru M4A pare a fi eronată11. Trei confirmă (și
din prisma inventarului) vechile datări pentru situri Coțofeni, celelalte două pentru complexe Jamnaja.
Datele pentru M3 și M5 pot fi asociate cu inventarele ce cunosc analogii în cultura Coțofeni. Existența
timpurie a unui inel de buclă din argint în M5B indică o relație inclusiv cu zona estică pe filiera
usatoviană. Data obținută pentru M2 este una ancorată mediului vestic Jamnaja, toate datele
cunoscute până în prezent pentru morminte cu defuncți așezați dorsal cu picioarele îndoite și genuchii
ridicați, sunt situate în același interval (T. Horváth 2011).

11 De la laboratorul de la Debrecen am primit următoarele informații: „I have checked the collagen yield for your
bones: it was between 4-10 % for almost all of your samples, but just now realized it was only 0,22% for your
sample Nr. 4! (M4 s.n.) This means your sample Nr. 4. is very sensitive sample with very low collagen content, so
reliability of that C-14 results is certainly questionable because of the sample matrix” (M. Molnar).
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Tab. 2. Ariceștii Rahtivani: datări radiocarbon calibrate corelate cu inventarul, orientarea și poziția
scheletului.
Ariceștii Rahtivani: calibrated radiocarbon dates correlated with grave-goods, orientation and position of
the deceased.

Pentru tumulii din arealul de vest datările se încadrează aproximativ în intervalul 3100 – 2500
BC (V. Heyd 2011, p. 541), situaţie ce îşi găseşte analogii în zona de silvo-stepă de la est de Prut (Y.
Rassamakin, A.V. Nikolova 2008, p. 65). Pentru discuţia legată de apariţia acestor complexe funerare în
spaţiul vestic remarcăm data radiocarbon obţinută pentru M12 de la Sárrétudvari-Őrhalom (J. Dani, I.M.
Nepper 2006, p. 44, 48), apropiată de cea de la Baia-Hamangia (I. Motzoi-Chicideanu 2011, p. 226,
328, fig. 17) sau cele de la Aricești IV, Păulești II, Păulești IV (A. Frînculeasa et alii 2015). În ce
priveşte ultimele trei exemple ne aflăm în fața unor morminte cu defuncții așezați lateral, dar sunt
prezente și reînhumările sau utilizarea mormântului în etape succesive pentru mai multe înmormântări.
Și M12 de la Sárrétudvari-Őrhalom era unul cu defunct depus lateral și aparține unui orizont ce precede
în acest areal înmormântările Jamnaja (V. Heyd 2011).

Originea complexelor Jamnaja a fost căutată de o parte și de alta a Donului în cultura Repin la
est, respectiv orizontul „post Stredni-Stog” la vest de fluviu (Y. Rassamakin 2013, p. 117). Se consideră
că faza timpurie a culturii Repin poate fi încadrată între 4000-3300 BC (N. L. Morgunova 2011). Este
încă disputată problema generată de reperele de cronologie relativă și racordarea culturii Repin acestui
fenomen (D.Y. Telegin 2002; Y. Rassamakin 2013, p. 117 și urm.), deoarece o parte din mormintele
Jamnaja conțin ceramică specifică acestei culturi (D.Y. Telegin et alii 2003, p. 138), inclusiv în tumulii
timpurii din sudul munților Urali, cum sunt cei de la Lopatino, Petrovka, dataţi pe oase umane în
intervalul 3640-3490 BC (N.L. Morgunova 2011, p. 137). Datările din așezări sunt apropiate de cele din
mormintele cercetate în Ucraina ce ating 3500-3350 BC, dar în acest caz probele pe ceramică sunt cele
înalte, cele pe oase de mamifere fiind joase (P.F. Kuzneţov 2013).

În nord-vestul Mării Negre mormintele Jamnaja timpurii apar în jurul anilor 3300-3100 BC (D.Y.
Telegin et alii 2003, p. 150), aproximativ în același segment cronologic aceste comunităţi se răspândesc
în tot spaţiul vest-pontic (D.W. Anthony 2007, p. 321). Cele mai numeroase sunt seriile ce acoperă
intervalul 2950-2550 BC (B. Govedarica et alii 2006; Y. Rassamakin, A. Nikolova 2008, tab. 1; N.I.
Shishlina et alii 2009, p. 492-493; 2012; N.L. Morgunova 2011).

Complex
funerar Inventar Poziție

schelet Orientare Cod laborator ani BP Date calibrate BC,
domeniul sigma 2

M1 - Ventral? VSV-ENE DeA-2796.1.1 4424±35 BP

95,4% probabilitate
3330(19,3%)3210 BC
3180(2,0%)3150 BC
3120(74,1%)2920 BC

M2 Ocru Dorsal VSV-ENE DeA-2797.1.1 4287±38 BP
95,4% probabilitate
3020(94,0%)2870 BC
2810(1,4%)2770 BC

M3B Vas Lateral NNE-SSV DeA-2879.1.1 4455±37 BP
95,4% probabilitate
3340(93,9%)3010 BC
2980(1,5%)2960 BC

M4A
5 inele de buclă din Ag,
3 perle tubulare din Cu,

perle din os?, ocru
Lateral E-V DeA-2880.1.1 4167±50 BP 95,4% probabilitate

2890(94,5%)2580 BC

M5B colan din Cu, vas,
inel de buclă din Ag Lateral E-V DeA-2943.1.1 4532±37 BP

95,4% probabilitate
3370(34,5%)3260 BC
3250(60,9%)3090 BC
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Fig. 9. Reprezentare figurativă a raportului dintre evoluția ritualului de înmormântare și cronologia
absolută.
Figurative representation of the relation between the evolution of the burial ritual and the absolute
chronology.

Datele 14C de la vest de Carpaţi şi sud de Dunăre (A. Frînculeasa et alii 2015) indică
contemporaneitatea acestui fenomen cultural cu descoperirile din arealul răsăritean (I. Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 226), cu ceea ce a fost definită drept fază clasică (N.L. Morgunova, O.S. Khokhlova
2013). Discutabilă rămâne definirea culturală a mormintelor ce au în inventar materiale Coțofeni/Baden,
ce probabil datează din ultima parte a mileniului IV. Sunt aceste complexe Jamnaja în care apar
importuri sau ne aflăm în faţa unui fenomen de aculturație? Probabil descoperirile timpurii pot fi
atribuite unui orizont ce precede apariţia în acest spaţiu a comunităţilor Jamnaja, aceeaşi situaţie fiind
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observată şi în Ungaria (J. Dani, I.M. Nepper 2006), Bulgaria (S. Alexandrov 2011, p. 317) şi Serbia (V.
Heyd 2011, p. 542-543). Defuncţii de ambele genuri erau aşezaţi chircit-lateral în gropi ovale,
inventarul era uneori mai diversificat decât în etapa următoare, orientarea este una variabilă. La
începutul mileniului III ritualul de înmormântare devine unul standardizat, caracterizat de depunerea
defuncţilor, preponderent a celor de gen masculin, dorsal cu picioarele îndoite și ridicate, orientarea în
sectorul vestic, gropile au formă rectangulară, cu inventare formate din inele de buclă realizate din
metale preţioase, îndeosebi argintul, ceramica apare mai rar, ocrul este mult mai prezent.

 Scurte considerații finale
Descoperirile din acest complex funerar marchează segmentul cronologic, dar şi chorologic, în

care comunități cu origini în stepele din spaţiul Eurasiatic au contacte cu cele Coțofeni/Baden,
continuând o serie de relaţii ce aveau în acest areal tradiţii vechi de un mileniu (F. Gogâltan, A. Ignat
2011; F. Gogâltan 2013; A. Ilie 2012). Prezența unor materiale Coțofeni în nordul Munteniei crează
spațiu unor dezbateri viitoare. O descoperire recentă de la Mănești12, dar și altele semnalate la
Mârlogea, Valea Călugărească (P. Roman 1976, p. 13), deschid noi perspective asupra evoluției culturii
Coțofeni în Muntenia și a relațiilor comunităților eneolitice târzii cu cele aflate la nordul Mării Negre.

Mormântul cu ring cercetat la Ariceștii Rahtivani aparţine unei etape a înmormântărilor în
tumuli ce pare să preceadă în acest spaţiu instalarea fenomenului Jamnaja. La sud de Dunăre
semnalăm aceeași situație, primele înmormântări cu astfel de amenajări sunt atribuite unor complexe
eneolitice târzii de tip Cernavoda I, Usatovo târziu - Cernavoda III, în care se regăsesc morminte cu
ringuri de piatră şi schelete depuse dorsal cu picioarele îndoite sau chircit-lateral (St. Alexandrov 2011,
p. 317-318).

Datările radiocarbon realizate recent par să confirme existenţa a cel puţin două etape/grupe
principale de înmormântări în tumuli, la care am mai putea adăuga o a treia în care apar complexele
funerare specifice comunităţilor Katakombnaja (fig. 9). Prima etapă este situată în ultima treime a
mileniului IV BC şi este caracterizată de prezenţa în tumuli a defuncţilor de ambele sexe, aşezaţi chircit-
lateral, cu orientări diverse, inventare compuse din ceramică, podoabe din cupru, mai rar din argint, os,
izolat arme sau unelte din piatră sau curpu; gropile au mai curând forma ovală, ocrul apare rar. A doua
etapă/grupă acoperă prima jumătate a mileniului III; reprezentativă este depunerea indivizilor orientaţi
în sectorul vestic, preponderent de sex masculin, așezați dorsal cu picioarele îndoite şi ridicate, căzute
în lateral. Gropile au formă rectangulară, inventarul este unul auster, apar în special inele spiralice din
argint, ceva mai rar ceramică sau alte tipuri de piese, ocrul este o prezență obișnuită. Trebuie remarcat
că între aceste prime etape nu apare o delimitare cronologică abruptă, inițial cele două tipuri de
ritualuri coexistă (A. Frînculeasa et alii 2015). A treia etapă se suprapune parţial pe cea de-a doua şi
coboară în a doua jumătate a mileniului III BC. Este caracterizată (inițial) de coexistenţa mormintelor
ce au ritualul specific din etapa a II-a cu cei aşezaţi întinşi pe spate în gropi cu catacombă, dar și de
reapariția celor depuși lateral. Absența unor date radiocarbon în cazul complexelor Katakombnaja din
acest spațiu, dar și a unor observații stratigrafice lipsite de ambiguitate, lasă deschisă discuția asupra
segmentului cronologic ocupat de această etapă/grupă.

Considerând că primele morminte Jamnaja de la Dunărea Inferioară sunt datate în jurul anilor
3000 BC, atunci întregul sector vestic a făcut parte din acest fenomen în acelaşi segment cronologic,
ceea ce este un indiciu important legat de mişcări de populaţii cu origini în spaţiul eurasiatic, pe fondul
unui fenomen de aculturație prezent din ultima treime a mileniului IV BC. Originile acestor
relații/fenomene ce implică un areal foarte mare ce acoperă Eurasia și Dunărea de Jos se regăsesc într-
o serie de evenimente și istorii proprii acestui spațiu încă de la sfârșitul mileniului V BC.

 Mulțumiri
Mulțumim unor colegi cercetători ce ne-au ajutat cu o serie de materiale bibliografice și

informații utile acestui studiu. Amintim pe Sorin Ailincăi, Anca Diana Popescu, Florin Gogâltan, Cristian

12 Descoperire de suprafață inedită, aflată într-un context arheologic complex. Astfel, în aceeași localitate, la circa
1,1 Km nord-est de un sit în care a apărut la suprafață un fragment ceramic decorat în manieră Coțofeni alături de
altele atipice, în punctul Movila Mare se află o așezare Glina, iar la 200 m sud de acest sit există un tumul. Alți 6
tumuli se găsesc în apropierea Movilei Mari, dispuşi în localitățile Coada Izvorului, Băltița şi Zalhanaua. Precizăm că
tumulii sunt descoperiri izolate la vest de râul Prahova, concentrarea acestor complexe funerare fiind în interfluviul
Teleajen – Prahova (pl. I/3).
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Pl. 2. Planul topografic al tumulului (1); tumulul de la Aricești IV înainte de cercetare (2);
metodologie de cercetare (3); imagini din timpul cercetării (4-6).
The topographical survey of the mound (1); the Aricești IV mound before research (2); research
methodology (3); images during research (4-6).
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Pl. 3. Profil stratigrafic al martorului I (1); profil stratigrafic al martorului II (2); planul general al
tumulului (3); detaliu distribuția în plan a complexelor funerare cercetate (4); legendă: a. strat
vegetal/arabil, b. lentilă negricioasă, c. manta, d. lentilă de pământ excavat din groapa M.5, e. strat
antic, f. depozit natural de pietriș.
The stratigraphic profile of baulk I (1); the stratigraphic profile of baulk II (2); the general plan of the
mound (3); detail of the spatial distribution of the investigated burials (4); legend: a. ploughing layer,
b. black lens, c. mantle, d. lens of soil excavated from the pit of Gr.5, e. ancient layer, f. natural
deposit of gravel.
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Pl. 4. Mormântul 1 (1-2); mormântul 2 (3, 5); desen profil stratigrafic, mormântul 2 (4).
Grave 1 (1-2); grave 2 (3, 5); drawing of stratigraphic profile, grave 2 (4).
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Pl. 5. Mormântul 3 (1, 5); vas din mormântul 3 in situ (2, 3); vas din mormântul 3 (4, 6-7).
Grave 3 (1, 5); pot from grave 3 in situ (2, 3); pot from grave 3 (4, 6-7).
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Pl. 6. Mormântul 4 (1-2); podoabe din cupru (3); inele de buclă din argint (4); perle din os (5); inele
de buclă din argint in situ/cavitate bucală a mormântului 4A (6).
Grave 4 (1-2); copper ornaments (3); silver hair rings (4); bone pearls (5); silver hair rings in situ/the
buccal cavity of grave 4A (6).
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Pl. 7. Mormântul 5 – detalii cu ringul din piatră (1-5) și poziția unor morminte secundare (5).
Grave 5 – detail of the stone ring (1-5) and the position of some secondary graves (5).
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Pl. 8. Mormântul 5 – detalii cu poziționarea vasului (2, 4); colanului de cupru (2, 5); perlă din lut (5);
detaliu cu mormântul M5B (3).
Grave 5 – detail of the pot (2, 4); the copper neck ring (2, 5); clay pearl (5); detail of grave 5B (3).
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Pl. 9. Mormântul 5 cu dispunerea inventarului (1-5); detaliu profil stratigrafic în zona mormântului 5 (6).
Grave 5 with grave goods (1-5); detail of the stratigraphic profile in the area of grave 5 (6).
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Pl. 10. Inventarul mormântului 5 – vas (1, 2); inel de buclă din argint (3); podoabă din mormântul
M5A (4); colan din cupru (6); detalii cu capetele rulate ale colanului (5, 7); imagini la microscop cu
colanul, detalii țesătură (8-9).
The inventory of grave 5 – pot (1, 2); silver hair ring (3); ornament from grave 5A (4); copper neck
ring (6); detail of the rolled ends of the neck ring (5, 7); microscopic images of the neck ring, detail of
textile traces (8-9).


