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MORMINTE IAMNAIA ÎNTR-UN TUMUL REDESCOPERIT ŞI SALVAT
ÎN LOCALITATEA BLEJOI (JUD. PRAHOVA)
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Angela SIMALCSIK***
Octav NEGREA*
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Abstract: This paper presents the results of the archaeological research of a burial
mound that was excavated in 2018 in Blejoi (Prahova County). Partly obscured beneath the ramp of
a bridge, but also as a result of unauthorised soil excavations, the mound was rediscovered and
saved first due to the study of the cartographic archive and then by subsequent field surveys. In the
end, this research was a victory of the systematic process of studying these archaeological
monuments, but also of the pressure exerted upon local authorities in order to save a presumed
site. We say presumed because we also faced the real possibility of finding an already completely
destroyed mound. A geodetic marker saved the important part, which was the centre of the mound
where all the burials were distributed. Another tumulus found in close proximity did not have the
same opportunity, being most likely destroyed in several phases (before and after 1990). The
mound excavated in 2018 contained three inhumation burials and all of them exhibited typical
characteristics of Yamnaya burials. This analysis is focused on some key issues including the
presence of a sub-adult individual in the primary burial, the deposition of a cord decorated pot in
another child’s burial and finally the existence of four hair rings, out of which three were made of
silver, while another was made of copper but coated with a silver sheet. We also consider the
archaeological context of the area, as well as extend the analysis over a wider geographical region,
to Muntenia and further to the Lower Danube.
Rezumat: În acest articol publicăm rezultatele cercetării unui tumul săpat în anul 2018 în
localitatea Blejoi (jud. Prahova). Dispărut parţial sub rampa unui pod, dar şi din cauza excavărilor
neautorizate de pământ, tumulul a putut fi redescoperit şi salvat în primul rând datorită studierii arhivei
cartografice şi ulterior a verificărilor în teren. Se mai adaugă un factor deloc ştiinţific care se numeşte
perseverenţă. Până la urmă a fost o victorie a unui demers sistematic de studiere a acestor obiective
arheologice, dar şi a insistenţei asupra autorităţilor locale pentru salvarea unui posibil sit. Spunem
posibil, deoarece exista riscul ca acel tumul să fi fost distrus integral. Un reper geodezic a salvat ceea ce
pare să fi fost important, respectiv centrul tumulului în care s-au concentrat toate complexele
descoperite. O altă movilă aflată în apropiere nu a avut această şansă, fiind distrusă probabil în mai
multe etape (înainte şi după anul 1990). În tumulul cercetat în anul 2018 au fost descoperite trei
morminte de inhumaţie, toate având caracteristicile unor complexe funerare Iamnaia. Câteva sunt
elementele în jurul cărora vom dezvolta analiza: existenţa unui mormânt primar de copil, prezenţa unui
vas cu decor şnurat într-un alt mormânt de copil, descoperirea a patru inele de buclă, din care trei sunt
realizate din argint, iar unul de cupru peste care a fost bătută/rulată o foiţă de argint. Introducem în
discuţie şi contextul arheologic aflat în apropiere, dar extindem analiza şi peste un cadru geografic ceva
mai larg, respectiv Muntenia şi mai departe Dunărea de Jos.
Keywords: tumulus; Yamnaya; hair rings; corded ware; child burials.
Cuvinte cheie: tumul; Iamnaia; inele de buclă; ceramică şnurată; morminte de copii.
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Introducere
În acest articol prezentăm rezultatele cercetării unui tumul preistoric săpat în anul 2018 în
localitatea Blejoi (jud. Prahova). Dispărut parţial sub rampa unui pod, tăiat de şanţul de drenare a apei,
dar şi din cauza excavărilor neautorizate de pământ, tumulul a putut fi redescoperit şi salvat în primul
rând datorită studierii arhivei cartografice şi ulterior a verificărilor în teren. Până la urmă a fost rezultatul
unui demers sistematic de studiere a acestor obiective arheologice, dar şi a insistenţei asupra
autorităţilor locale pentru salvarea unui posibil sit. Spunem posibil, deoarece exista riscul ca acel tumul
să fi fost distrus integral. Un reper geodezic a salvat ceea ce pare să fi fost relevant, respectiv centrul
tumulului în care s-au concentrat toate complexele arheologice descoperite. În tumul au fost identificate
trei morminte de inhumaţie, toate având caracteristicile unor complexe funerare Iamnaia (Frînculeasa et
al. 2019a). Câteva sunt elementele în jurul cărora vom dezvolta analiza: existenţa unui mormânt primar
de subadult, prezenţa unui vas cu decor şnurat într-un mormânt secundar, descoperirea a patru inele de
buclă, din care trei sunt realizate din argint, iar unul de cupru peste care a fost aplicată/ rulată o foiţă de
argint. Introducem în discuţie şi contextul arheologic aflat în apropiere, dar extindem analiza şi peste un
cadru geografic ceva mai larg, respectiv Muntenia şi mai departe Dunărea de Jos.
Despre contextul tumular local
Tumulul de la Blejoi ‘Tumul la Pod’ se afla în spaţiul dintre limita de nord-vest a parcării
magazinului Jumbo şi şoseaua de centură vestică a oraşului Ploieşti, la 280 m nord de calea ferată
Ploieşti Vest - Braşov. Zona respectivă a fost verificată în anul 2016 de arheologi din cadrul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, ocazie cu care a fost cartat acest obiectiv arheologic care
cu greu mai putea fi asimilat unui tumul. Cercetările de suprafaţă au urmărit să confirme/ infirme
studiul unei documentaţii cartografice din secolele XIX şi XX pe care era marcat respectivul tumul. În
contextul în care se dorea realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, cercetările arheologice
preventive puteau confirma valabilitatea unui demers sistematic de cercetare a acestor obiective
arheologice care a implicat verificarea arhivelor cartografice, periegheze şi cartări, săpături
arheologice, publicarea rezultatelor (Frînculeasa 2007; Frînculeasa et al. 2013; 2014a; 2015a; 2015b;
2015c; 2016; 2017a; 2017b, 2017d; 2017e; 2017f; 2017h; 2018; 2019a; 2019b).
Săpătura arheologică a fost realizată mai curând în condiţii improprii, atât sub presiunea
beneficiarului care a privit cu îndoială demersurile noastre de a salva ceea ce părea o himeră, dar şi a
condiţiilor meteorologice, respectiv luna februarie. Tumulul era cu greu sesizabil în peisaj, avea
aspectul unei movile foarte aplatizate aflată pe marginea unei curbe de nivel. În zona centrală se
păstra ceea ce părea o ‘grămadă de pământ’ cu o formă relativ regulată (ovală), care avea o suprafaţă
de circa 30 mp şi înălţimea de 1,5 m (Figura 1). În centrul acestei grămezi de pământ se afla un pilon
de beton care reprezenta ceea ce se mai păstra dintr-un punct geodezic. La suprafaţă se putea cu
greu contura o movilă care părea să aibă un diametru de circa 30 m şi înălţimea de mai puţin de 0,5
m. Partea de est a movilei, care constituie aproximativ 20% din sit, era suprapusă de calea de rulare a
şoselei centurii de vest a municipiului Ploieşti. De asemenea, movila era traversată de un drum
improvizat care a fost utilizat intens în perioada în care se construia pasarela de peste calea ferată
Ploieşti-Braşov care asigură ieşirea din Ploieşti spre Târgovişte/DN72 (Planşele II.2 şi III).

Figura 1. Situl înainte de cercetare şi detaliu cu grămada de pământ păstrată.
The site before research and detail showing the preserved pile of soil.
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Cercetările arheologice preventive au vizat acest obiectiv aflat pe un teren aflat în
proprietatea Primăriei Blejoi unde urma să se implementeze investiţia denumită ‘Construire drum de
legătură între DJ 156 şi DN 1, organizare de şantier în cartier Parc - Etapa II’, o şosea care asigură
legătura între centura Ploieştiului, viitorul cartier ‘Parc’ şi zona comercială. În zonă se află un grup de
tumuli dispuşi pe raza a trei localităţi, respectiv Blejoi, Ploieşti şi Ariceştii-Rahtivani, din care sunt
săpaţi trei (inclusiv cel analizat în acest text). Menţionăm că la începutul anului 2016 a fost cercetat un
alt tumul (Blejoi T.III) aflat pe traseul aceleiaşi investiţii, dar în ‘Etapa I de implementare’(Frînculeasa
et al.2017f). În tumulul respectiv care avea înălţimea de aproximativ 0,5 m şi diametrul de circa 25 m
au fost descoperite 5 morminte de inhumaţie. În două din acestea (M.3 şi M.5) se aflau indivizi depuşi
chircit-lateral, iar M.3 a avut un inventar format din piese de podoabă din argint (două inele de buclă),
cupru (pandantiv ochelari, perle tubulare), scoică (perle tubulare din Dentalium şi inelare din Unio). În
M.5 a fost descoperită o defensă de mistreţ. Cele două morminte datează de la sfârşitul mileniului IV î.Hr.
(Frînculeasa et al. 2017f). Mormintele 1, 2 şi 4 erau complexe secundare în care indivizii erau depuşi
în decubit dorsal cu genunchii ridicaţi şi căzuţi ulterior pe o parte, ritual tipic pentru înmormântările
Iamnaia (prima jumătate a mileniului III î.Hr.). Din aceste trei complexe numai M.1 a avut inventar,
respectiv un inel de buclă din cupru învelit cu o foiţă de argint (Frînculeasa et al. 2017f). Într-un
complex denumit CPL.1 au fost descoperite câteva oase umane, dar şi un fragment de vas de tip
censor/ cădelniţă cu piciorul lobat, decorat cu şnurul, alături de o cantitate relativ mare de ocru
(Frînculeasa et al. 2017b: pl. 83/8.). Tot în apropiere, în zona showroom-ului ‘Serus’, în anul 2012 a
fost cercetat un mic tumul (Blejoi T.II) în care a fost descoperit un singur mormânt Iamnaia slab
conservat, lipsit de inventar (Frînculeasa et al. 2013: 28, pl. 14).
Un tumul care merită reanalizat este cel cercetat în anul 2004 (Blejoi T.I), situat la 2,2 km nord
de nucleul de tumuli amintiţi. În centrul movilei a fost descoperit un mormânt cu ring din piatră (diametrul
maxim = 4,90 m) (Paveleţ 2007). Groapa mormântului (neidentificată în timpul cercetării mecanizate) în
care defunctul era depus chircit-lateral, chiar dacă trunchiul părea aşezat dorsal, a căzut în marginea de est
a ringului, pe care l-a şi secţionat uşor. Un vas era depus la picioarele individului înhumat. În zona
membrelor inferioare a fost găsită şi o perlă tubulară din cupru. În groapă au mai fost descoperite câteva
oase umane, între care şi un humerus, care aparţineau unui alt individ (adult de sex masculin)1. Deşi zona
din interiorul ringului aflată la vest de M.1 a fost săpată până la nivelul pietrişului natural, urmărindu-se
umplutura de pământ, nu au fost descoperite resturile defunctului pentru care cel mai probabil s-a realizat
înmormântarea primară. Importantă este şi adâncimea mare la care a fost descoperit M.1 (cca. -1,60 m),
ceea ce arată că peste mantaua iniţială ce acoperea ringul (grosime maximă = 1 m, diametrul = 12 m)
(Paveleţ 2007: 110) a mai fost adăugat pământ, probabil după ce individul respectiv a fost depus în
groapă. Prin urmare groapa nu a avut mai mult de 0,70 m adâncime (raportarea este la înălţimea tumulului
în momentul cercetării). Şi data radiocarbon realizată pentru M.1 (4178±37 BP/2890-2630 cal BC)
(Frînculeasa et al. 2015a: tab. 2/no. 9) arată că ringul poate fi atribuit unei alte înmormântări. Ringurile
din piatră sunt legate de înmormântările Usatovo, eventual Maikop (Rassamakin 2011: 303), ceea ce ne
plasează într-un orizont aflat în a doua jumătate a mileniului IV î.Hr. Mormintele cu ringuri de la AriceştiiRahtivani, T.IV şi T.V, dar şi Păuleşti T.IV, au elemente de ritual, inventar şi datări aflate din punct de
vedere cronologic la sfârşitul mileniului IV î.Hr. (Frînculeasa et al. 2014a; 2016; 2017g).
În reinterpretarea noastră considerăm că resturile umane aflate în poziţie secundară, dar şi
piesa din cupru, pot fi puse în legătură cu înmormântarea iniţială. Este dificil de precizat dacă avem în
cazul acestui complex funerar o posibilă deshumare. Prezenţa unor deranjamente în zona ringului pare
să reprezinte un indiciu al unor intervenţii ulterioare înmormântării primare, cel mai probabil realizate
înaintea înmormântării secundare (M.1) care nu a fost deranjată.
Blejoi - cercetări arheologice în anul 2018
Deoarece o parte din movilă este suprapusă parţial de şoseaua de centură a municipiului
Ploieşti, zonă inabordabilă pentru cercetare, săpăturile au acoperit în suprafaţă diametrul maxim
neafectat (cel N-S) pe o lungime de 30 m, iar pe lăţime (E-V) nu mai mult de 17 m. Strategia de
săpătură a fost determinată de prezenţa în momentul începerii cercetării a unui punct geodezic fixat în
ceea ce părea să fi fost centrul tumulului. Acest punct geodezic a fost păstrat până la sfârşitul
cercetărilor în interiorul martorului stratigrafic dintre S.I şi S.II2. Prezenţa acestui reper a permis şi
ancorarea săpăturii arheologice pe suporturile cartografice cunoscute. Pe hărţile realizate şi publicate
la începutul secolului XX (Foaia Ploiesci, seria XIX, coloana P, 19003; Ploieştii, seria XI, coloana H;
Planuri Directoare de Tragere, 1904) apare tumulul, iar ulterior pe Harta topografică, cod L-35-112-B-b,
ediţia a II-a din anul 1978 (scara 1:25000), se regăseşte un triunghi care desemnează un punct
geodezic (cota 186,4 m) (Planşa II.3). Pe suporturile cartografice de la începutul secolului XX mai apar
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şi alţi tumuli în arealul apropiat, din care trei au dispărut din peisaj (Planşa II.1), unul aflat pe raza
localităţii Blejoi (T.14 în anexa I), iar ceilalţi doi în Ploieşti (suprapuşi de două fabrici construite după
anul 1990). Un alt tumul care a fost sondat în anul 2015 este parţial distrus de amenajări militare
realizate în Al Doilea Război Mondial (T.6 în anexa I) (Planşa XV). În imediata apropiere, pe raza
localităţii Blejoi se mai păstrează trei tumuli, un al patrulea, pentru care avem uşoare îndoieli, este
foarte aplatizat (T.5 în anexă) (Planşa II.1).

Figura 2. Foaia Ploiesci, seria XIX, coloana P, 1900 cu detaliu al zonei cercetate (cota 192 reprezintă tumulul
cercetat).
‘Ploiesci’ sheet, series XIX, column P, 1900, with detail showing research area (elevation 192 represents the
mound researched).

Săpătura mecanizată s-a desfăşurat prin deschiderea unor secţiuni dispuse paralel, atât
pentru a permite accesul utilajului, dar şi pentru obţinerea unor observaţii concludente privind etapele
amenajării/ evoluţiei tumulului, precum şi alte detalii privind dimensiunile reale ale acestuia, păstrate
şi neafectate de excavări, arătură sau alte evenimente. Între secţiunile orientate sud - nord au fost
păstraţi martori stratigrafici de 1 m grosime (est-vest) (Planşa IV.1). S.I a fost trasată la est de
punctul geodezic, iar S.II la 1 m vest de S.I. Cele trei secţiuni au fost orientate paralel şi au suprapus
zona păstrată a movilei. S.I şi S.II au avut lungimea de circa 30 m şi lăţimea de 5 m, iar S.III ce a fost
trasată la 1 m est de S.I a avut 29 m lungime, dar lăţimea de 3 m. Segmentul estic al movilei fusese
excavat complet, pietrişul a apărut la mai puţin de 0,10 m adâncime sub nivelul actual de călcare. În
zona centrală a movilei, pe pilonul de beton a fost amplasat punctul zero de la care s-a realizat
caroiajul din 2 în 2 m, marcat cu cifre arabe crescător de la 0 la 7 spre nord şi descrescător de la 0
(zero) spre sud. Precizăm că movila iniţială, în timpul amplasării acestui punct fix, a fost înălţată prin
adăugare de pământ şi pietriş cu circa 0,9 m (Planşa IV.2).

Morminte Iamnaia într-un tumul redescoperit şi salvat în localitatea Blejoi (jud. Prahova)

39

Etapele cercetării au fost:
 fotografierea sitului arheologic înaintea derulării cercetărilor arheologice, atât cu aparate
de fotografiat clasice, cât şi cu drona;
 caroierea sitului şi trasarea secţiunilor arheologice;
 cu ajutorul unui utilaj mecanizat secţiunile au fost săpate în plan orizontal, începând de la
nivelul superior spre cel inferior, în ordinea numerotării/ poziţionării acestora de la S.I la S.III;
 lucrări manuale de detaliu: taluzări, răzuieli succesive necesare înregistrărilor şi corelărilor
stratigrafice, operaţiuni de şpăcluire şi degajare, curăţare a complexelor arheologice;
 înregistrarea grafică a stratigrafiei şi a planimetriei;
 măsurători şi relevee pentru racordarea secţiunilor şi complexelor arheologice descoperite;
 păstrarea evidenţei zilnice de şantier;
 înregistrarea fotografică a situaţiilor/ complexelor arheologice;
 demontarea, colectarea şi ambalarea artefactelor şi a materialului osteologic în hârtie de ziar şi cutii
de carton, pentru a asigura o mai bună conservare a acestora până în momentul realizării analizelor specifice;
 prelevarea de probe pentru analize radiocarbon;
 fotografii de ansamblu ale situaţiei/ cercetării arheologice cu ajutorul dronei şi a aparatelor fotografice.
Stratigrafie (Planşa IV.2):
I. Strat arabil/ vegetal, gros de circa 0,20-0,25 m, culoarea brună; acoperă numai zona
aflată în exteriorul a ceea ce s-a mai păstrat din movila iniţială (‘grămada de pământ’).
a. depunere de pământ friabil, culoarea maronie, grosime maximă de 0,55 m;
b. lentilă de pietriş depusă probabil în sec. XX, grosime maximă 0,30 m;
Aceste două straturi sunt recente şi au legătură cu amenajarea punctului geodezic.
II. Strat de pământ prăfos (lutit), roşiatic, gros de maximum 0,25 m; suprapune poalele
mantalei; a fost excavat atunci când tumulul a fost distrus;
III. Mantaua, avea culoarea cenuşie la uscare, consistenţă prăfoasă, lut amestecat cu
pietricele mărunte, grosimea maximă de 0,75 m; se regăsea numai în zona păstrată a movilei
(suprapusă de punctul geodezic) pe o lungime de 7,30 m (N-S);
IV. Strat antic, gros de circa 0,20 m, culoarea maronie, consistenţă prăfoasă, lut amestecat cu pietricele.
V. Depozit natural de pietriş.
Catalog morminte
Mormântul 1 (M.1) (Planşa VI) – era un mormânt secundar, descoperit în S I şi martorul
stratigrafic principal, relativ aproape de centrul movilei (la 0,90 m sud de centrul punctului geodezic). A fost
săpat în mantaua tumulului, identificat la adâncimea de -0,60 m faţă de nivelul maxim conservat al
acestuia şi la -1,40 m faţă de nivelul de călcare actual din apropierea reperului geodezic. De la nivelul
identificat groapa mormântului se mai adâncea aproximativ 10 cm. Partea estică a gropii era afectată de o
vizuină de animal ce deplasase o parte din oasele umane din poziţia iniţială. Groapa era orientată E-V, avea
formă rectangulară cu colţurile rotunjite, dimensiuni de 1,40×0,70 m. Mormântul conţinea resturile
osteologice ale unui individ depus pe spate cu membrele superioare întinse pe lângă corp şi palmele
aşezate pe bazin. Membrele inferioare erau îndoite, probabil ridicate şi căzute lateral spre nord (stânga).
Era orientat V-E, cu craniul către vest. În momentul descoperirii nu se mai păstrau in situ antebraţul stâng
şi membrele inferioare de la genunchi în jos. Nu au fost identificate urme de ocru. Suprapunând umărul
stâng, lângă un fragment de craniu aflat în poziţie secundară, spre sud, se aflau două inele de buclă
spiralice (Planşa VI.1-4). Unul era realizat din cupru acoperit cu o foiţă de argint (Planşa VII.2), iar celălalt
din argint (Planşa VII.1). În momentul realizării analizei antropologice, în pământul din interiorul craniului
acestuia, au mai fost descoperite alte două inele de buclă realizate din argint (Planşa VII.3-4). Toate au o
spiră şi jumătate, cu capetele uşor subţiate şi presate. Piese descoperite in situ: piesă 1. diametrul maxim
= 16 mm, grosimea spirei de argint = 4 mm, greutatea = 5,41 grame (Planşa VII.1); piesa 2. diametrul
maxim = 13 mm, grosimea spirei de cupru = 4 mm, greutatea = 1,68 grame (Planşa VII.2). Piese
descoperite în interiorul craniului: piesa 3. diametrul maxim = 14-15 mm; grosimea spirei de argint = 3-4
mm, greutate = 5,71 grame (Planşa VII.3); piesa 4. diametrul maxim = 11-13 mm; grosimea spirei de
argint = 2,5-3 mm, greutate = 3 grame (Planşa VII.4). Determinare antropologică: adult, sex feminin,
vârsta trecută de 55 de ani. Datare C14: cod DeA-16952 = 4212±29 BP/2900-2680 cal BC (sigma 2).
Mormântul 2 (M.2) (Planşa VIII.8) – era un mormânt secundar, descoperit imediat sub
M.1, după demontarea oaselor acestuia. A apărut la -1,42/-1,45 m adâncime (raportat la borna
geodezică). Baza gropii se afla la -1,50 m. Complexul a fost săpat în mantaua movilei. Acest individ
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fusese depus iniţial în groapa în care avea să fie depus ulterior şi individul M.1 (Planşa V). Pare să fi
fost o groapă reutilizată în care au fost înmormântaţi ambii indivizi. Era orientată pe direcţia V-E, avea
formă rectangulară cu colţurile rotunjite (partea estică era afectată de o vizuină). Defunctul, un individ
aflat într-o stare foarte precară de conservare, era orientat pe direcţia V-E, depus în decubit dorsal,
probabil cu palmele aşezate pe lângă corp. Membrele inferioare, iniţial ridicate, au căzut ulterior către
partea stângă. La nord-nord-vest de craniu se aflau fragmente dintr-un mic vas, slab conservat, de
formă bitronconică, cu decor şnurat (Planşa VIII.3). Pasta era slab arsă, culoarea maronie la exterior,
negricioasă pe/ la interior, nisipoasă la pipăit, având ca degresant nisip ceva mai grosier. Dimensiunile
reconstituite din desen: H = 4,3 cm; diam. gură = 4,5 cm; diam. bază = 4,5 cm (Planşa VIII.6). Un
bulgăre de ocru era depus în apropierea craniului (Planşa VIII.2), dar au fost identificate urme de ocru
şi în zona membrelor inferioare. Determinare antropologică: infans, vârsta de 9 luni, sex
indeterminabil.
Mormântul 3 (M.3) (Planşa IX) - era mormântul primar (principal), amplasat în centrul
tumulului, peste care a fost ridicată mantaua. A fost descoperit sub M.1 şi M.2, cu o deviere uşoară spre
nord (Planşele IV şi V.1). A fost săpat de la nivelul antic de călcare identificat la -1,60 m şi a perforat
stratul natural de pietriş. Baza se afla la -2,10 m. Pietrişul excavat era depus la sud de groapă (Planşa
IX.1). Lentila de pietriş formată din săparea gropii avea o grosime de până la 10 cm. Groapa avea forma
rectangulară cu colţurile rotunjite, se îngusta uşor spre bază, era orientată V-E şi avea dimensiuni de
0,75×0,60 m (la gură). Defunctul era depus pe spate, cu membrele superioare întinse pe lângă corp şi
cele inferioare probabil iniţial ridicate, ulterior căzute în romb. A fost descoperit într-o stare foarte bună
de conservare. Era orientat pe direcţia V-E. Un bulgăre de ocru era depus la nord de braţul stâng al
individului. Urme de ocru au fost descoperite în zona bazinului şi a membrelor inferioare. Nu a avut piese
de inventar. Determinare antropologică: infans, vârsta de 9 luni, sex indeterminabil.
Date antropologice
Seria scheletică analizată este formată din trei indivizi, care reprezintă două categorii de vârstă distincte
şi anume, un adult (femeie cu vârsta trecută de 55 ani) şi doi sub-adulţi de aceeaşi vârstă (circa 8-9 luni).
M.1
peste 55 ani

M.2
8-9 luni

M.3
8-9 luni

adult bătrân

infans

infans

feminin

nedeterminabil

parţial (50-75%)

slab (circa 30%)

nedeterminabil
aproape complet
(circa 80%)

precară

precară

foarte bună

Europoid

nedeterminabil

nedeterminabil

absenţa congenitală a M.3

neobservabile

neobservabile

neobservabile

neobservabile

neobservabile

neobservabile

apertură supratrohleară

-

-

Prezenţa
ocrului

relativ uniformă, mai intens pe temporale,
maxilarul superior şi mandibulă

neuniformă, mai
intens pe frontal

neuniformă, mai
intens pe partea
stângă a scheletului

Modificări
tafonomice

fragmentare postmortem, exfoliere, urme de la
rădăcinile plantelor, urme de la dinţii de
rozătoare (produse în vechime)

fragmentare

fragmentare

Vârsta la deces
Categoria de
vârstă
Sexul
Gradul de
reprezentare
Starea de
conservare
Tip antropologic
Anomalii
dentare
Patologii
dentare
Patologii osoase
Indicatori
ocupaţionali

pierderi dentare antemortem, carii, tartru
supragingival, retracţie alveolară, uzură
accentuată a coroanelor
osteoartrită generalizată

postmortem

postmortem

Tabelul 1.Blejoi, determinări antropologice.

Blejoi, anthropological determinations.
Segmentul populaţional adult este reprezentat de un singur individ (M.1), o femeie cu vârsta
de cel puţin 55 ani (adult bătrân). Scheletul acesteia este parţial reprezentat, în stare de conservare
precară. Porţiunea craniană prezintă relief accentuat, mandibulă gracilă, boltă palatină adâncă,
rădăcină nazală profundă şi profilare facială orizontală accentuată. Scheletul postcranian este destul
de gracil, cu inserţii musculare accentuate şi statură cel puţin supramijlocie. Acest complex de
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trăsături biomorfometrice este caracteristic tipului antropologic Europoid. La nivelul dentiţiei
menţionăm absenţa congenitală a molarilor terţiari, cinci pierderi dentare antemortem, două carii,
tartru supragingival şi retracţie moderată a marginii alveolare, patologii care indică o stare de sănătate
dentară precară. Uzura coroanelor dentare este avansată, de tip atriţie. Din categoria patologiilor
osoase au fost identificate, în general, doar cele legate direct de vârsta înaintată şi anume,
degenerarea involutivă a scheletului şi osteoartrita generalizată prezentă la nivelul tuturor articulaţiilor,
în stadii diferite de gravitate. La acestea adăugăm apertura supratrohleară bilaterală, considerată de
numeroşi autori ca având determinism ocupaţional.
Segmentul populaţional sub-adult este reprezentat prin doi indivizi (M.2 şi M.3), care aveau
aceeaşi vârstă în momentul decesului – circa 8-9 luni (infant). Osemintele descoperite în M.2 sunt
foarte fragile şi precar conservate, în timp ce scheletul din M.3 este aproape complet, într-o stare de
conservare foarte bună. Din cauza vârstei fragede, în ambele cazuri anomaliile şi patologiile dentare şi
osoase rămân neobservabile. În ce priveşte M.1 analiza tafonomică a relevat prezenţa destul de
uniformă a ocrului pe suprafaţa scheletului, cu menţiunea că pe temporale, maxilarul superior şi
mandibulă aceasta este ceva mai intensă. Sunt prezente urme lăsate de rădăcinile plantelor, exfolierea
periostului şi urmele lăsate în vechime de dinţii de rozătoare. Fragmentarea elementelor scheletice s-a
produs postmortem. Şi în cazul sub-adulţilor (M.2 şi M.3) analiza tafonomică indică prezenţa ocrului,
mai intens pe oasele craniene. Toate rupturile şi fisurile care au condus la fragmentarea elementelor
scheletice sunt produse postmortem.
Despre mormintele Iamnaia şi statutul copiilor (scurte consideraţii)
Este cunoscută preponderenţa înmormântărilor masculine în tumulii Iamnaia (Heyd 2011: 539).
Înmormântările de copii în tumulii Iamnaia nu sunt neapărat unele frecvente, dar în acelaşi timp apar
constant fără să pară ceva excepţional. De asemenea, în lipsa unor determinări antropologice (situaţie
foarte prezentă în zona vest-pontică), scheletele de copii sunt uşor de identificat, chiar şi de arheolog
(Kaiser şi Winger 2015: 125). Din puţinele date antropologice avute la dispoziţie se pare că sunt mai
numeroase decât cele dedicate unor persoane de sex feminin. Mai rară este situaţia în care
construirea unei movile era realizată pentru o înmormântare primară dedicată unui subadult.
Prezenţa în tumulul de la Blejoi a două morminte de copii care nu au atins vârsta de un an
reprezintă un caz care merită consemnat. M.2 era secundar şi a fost însoţit de un vas şnurat şi ocru,
iar M.3 este mormântul primar şi avea depus ocru. Înmormântări de copii apar în morminte tumulare
timpurii colective la Ariceştii-Rahtivani T.IV, T.VII, Păuleşti T.III, T.IV sau individuale ca la Ploieşti
‘Triaj’ T.I/M.3 (Frînculeasa et al. 2013; 2015a). În aceste morminte defuncţii sunt însoţiţi de inventare,
unele chiar bogate cum este cazul M.3 de la Ploieşti ‘Triaj’ (Frînculeasa et al. 2015a). Ajungând la
înmormântările Iamnaia aducem în discuţie ‘Movila II’ de la Ploieşti ‘Triaj’, în care au fost descoperite
trei morminte (M.15, M.20, M.21), toate secundare, care aveau în inventar câte un vas şnurat aşezat
lângă craniu, iar în cazul M.20 şi M.21 şi câte un inel de buclă din argint (Planşa XII). De asemenea, în
cazul M.15 şi M.21 a fost depus şi ocru în apropierea craniului (Comşa 1989a). Precizăm că sunt
singurele morminte cu inventar care pot fi atribuite nivelului Iamnaia cercetate în ‘Movila II’ de la
Ploieşti ‘Triaj’, M.19 fiind mai timpuriu (Frînculeasa et al. 2017c: 84). Inel de buclă a avut şi M.1/T.II
de la Verbiţa (Berciu şi Roman 1984: 16, fig. 1/3).

Figura 3. Morminte primare de copii descoperite la Târgşoru Vechi (1, 2) şi Târgşoru Nou (3).
Initial tombs of children discovered at Târgşoru Vechi (1, 2) and Târgşoru Nou (3).
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O situaţie care merită remarcată este cea a M.9 care reprezintă înmormântarea principală
într-un tumul cercetat în anul 2016 la Târgşoru Vechi (Frînculeasa et al. 2017d). Individul care avea
în jur de 6 ani s-a bucurat de o atenţie deosebită (Figura 3.1-2). Deşi nu avea inventar, ci doar
ocru, mormântul era înconjurat de un şanţ circular care avea diametrul maxim de circa 9,2 m
(Frînculeasa et al. 2017d: 16). Acest tip de amenajare nu este una foarte prezentă, fiind pentru
prima dată identificată în tumulii din zona Prahova, dar şi în sudul României. Pe teritoriul României
mai există alţi trei tumuli preistorici în care au fost descoperite şanţuri, respectiv la Valea Lupului
(Dinu 1959a; 1959b; 1974), Galaţi ‘cartier Dunărea’ (Brudiu 2003: fig. 16/B), iar dincolo de Dunăre
avem descoperirea de la Medgidia (Schuster et al. 2011; Morintz 2015). Menţionăm că în tumulul de
la Târgşoru Vechi a mai fost cercetat un mormânt (secundar) în care erau depuşi doi copii (M.10),
din care unul din indivizi era însoţit de un colier realizat din canini de câine/ vulpe (Frînculeasa et al.
2017d: 16-17).
În anul 2019 a fost cercetat un tumul în localitatea Târgşoru Nou, comuna AriceştiiRahtivani (jud. Prahova). Movila era parţial distrusă, avea circa 25 m diametrul şi 1 m înălţime.
Suprapunea un nivel de locuire ce poate fi atribuit culturii Cernavoda II. Groapa mormântului primar
care perfora un complex Cernavoda II, avea formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite,
dimensiuni de 1,55×1 m, orientată V-E. În groapa funerară era depus un copil (probabil sex
feminin, vârsta 9 ani, plus-minus 24 luni, după Ubelaker 1979), aşezat în decubit dorsal, cu
membrele superioare întinse pe lângă corp. Membrele inferioare erau îndoite, cu genunchii ridicaţi,
apoi căzute lateral spre dreapta (sud). În apropierea umărului drept era depus un bulgăre de ocru.
Urme de ocru au fost descoperite şi la nord de umărul stâng. Defunctul era orientat V-E, craniul era
aşezat către vest (Figura 3.3)4.
Un alt mormânt primar atribuit unui copil şi care pare să fi fost tratat mai special este
M.1/1952 de la Hamangia. Groapa avea forma rectangulară cu colţurile rotunjite şi era acoperită cu
bârne. Defunctul era aşezat dorsal, cu membrele inferioare strânse şi căzute lateral spre dreapta. Pe
fundul gropii era presărat ocru, iar ca inventar avea un vas din lut decorat cu incizii şi un pandantiv
dreptunghiular din marmură (Berciu şi Morintz. 1953: 126; Pippidi şi Berciu 1965: 53). Este acelaşi
tumul din care a fost recuperată o stelă funerară antropomorfă (Pârvan 1925). Mormântul a fost
datat, publicarea rezultatelor este însă una contradictorie (Kohl şi Quitta 1963: 297; 1964: 314;
Neustupný 1968: 45; Forenbaher 1993: 241; Bojadžiev 1998: 364). Pot fi luate în considerare
numai două date ce au indicativele ‘Gro-1995’ şi ‘GrN-1995’. Acestea au marje de eroare
acceptabile, dar ocupă paliere cronologice relativ mari: 4280±65 BP/3110-2660 cal BC (Kohl şi
Quitta 1963: 297), respectiv 4530±65 BP/3494-3025 cal BC (Kohl şi Quitta 1964: 314). Optăm
pentru prima dată ca fiind cea mai apropiată de cadrul cultural specific acelei înmormântări. Şi M.2
(copil de 3-4 ani) din tumulul de la Chersăcosu ar fi putut fi înmormântarea iniţială, deşi distrugerea
parţială a movilei ridică probleme de interpretare. Groapa mormântului era acoperită cu o lespede
din piatră (Merlan et al. 1999: 210-11).
Alte morminte de copii au fost descoperite la Gurbăneşti T.II/M.3, M.4 (Rosetti 1959; Zirra
1960: 103), Sultana (Morintz şi Ionescu 1968: 116), Baldovineşti M.7, M.16 (Harţuche şi Anastasiu
1968: 42, 45), Glăvăneştii Vechi T.I-1949/M.12, M.17 (Comşa 1987: 374, 376), Glăvăneştii Vechi T.21950/M.4 (Comşa 1985: 342, fig. 4), Valea Lupului ‘Fabrica Chimică’/M.11, M.12 (Dinu 1959a: 251;
Antoniu şi Roşca-Gramatopol 1966: 51), Giurcani M.4 (Buzdugan 1981: 9), Verbiţa-Movila II/M.1
(Berciu şi Roman 1984: 16), Boloteşti T.2/M.5, M.12 (Buzdugan et al. 1987: 227, 229), Lieşti
‘Arbănaşu’/M.2 (Brudiu 2003: 39-40), Chersăcosu M.2 (Merlan et al. 1999), Mireasa M.12 (Radu et al.
2016). Amintim şi mormintele 12, 19B, 21, 29 din ‘Movila Mare’ de la Smeeni (Simache şi Teodorescu
1962). În M.21 şi M.29 a fost descoperit câte un vas, iar în M.12 şi M.21 era depus şi ocru
(Frînculeasa et al. 2017b).
De la sud de Dunăre menţionăm M.2/T.II de la Placidol, care avea o groapă ovală acoperită
cu o placă din piatră (Panayotov 1989: fig. 80-82), dar şi alte descoperiri la Madara (MotzoiChicideanu 2011: 252), Boyanovo, Zimnitsa (Iliev 2011), Kamen-Shekerdzha (Dimitrova 2014) etc. Din
Ungaria remarcăm M.7/T.III de la Kétegyháza, care era înmormântarea primară atribuită unui copil
(12-14 ani) (Marcsik 1979: 88). Groapa avea capac din bârne de lemn, iar inventarul era format dintrun şirag de dinţi de animal (43 piese), două inele de buclă din argint, trei astragale de oaie, dar şi
ocru (Ecsedy 1979: 22-23). Complexul a fost datat la 4090±35 BP/2864-2495 cal BC (Gerling 2015:
60, appendix A II/tab. 1).
În zona nord-vest pontică mormintele de copii sunt destul de prezente, atât în înmormântări
primare cât şi secundare. Amintim tumulii cercetaţi la Taraklia, Borisovka, Vişnevoie, Novo-Kotovsk,
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Trapovka, Sanjeica, Novoselniţa, Holmoskoe, Gura Bîcului, Gradeşniţa, Nagornoe, Plavni, Bălăbani,
Găvănoasa etc. (Sava 1996; Ivanova 2000; Agulnikov şi Popovici 2015). Menţionăm şi tumulul 2 de la
Sărăteni (Leviţchi et al. 1996), dar şi un mormânt de copil de la Glubokoe care avea în inventar un vas
askoidal (Häusler 1976: pl. 33/3). Amintim si cercetările de la Pidlisivka sau Porohy (Klochko et al.
2015a; 2015b). Mormintele de copii sunt mai numeroase în acest spaţiu, dar acest raport ar putea să
reflecte mai curând cantitatea mare de tumuli cercetaţi în zona Bugeacului.
Relevanţa ceramicii şnurate
Ceramica şnurată are origini mult mai vechi care ne duc în spaţiul nord-pontic până în
neolitic în mileniul V î.Hr. (Kotova 2010: 76). La Dunărea de Jos apare încă din ultima parte a
mileniului V î.Hr. în plină evoluţie a culturilor Cucuteni, Gumelniţa şi apoi Cernavoda I (Reingruber şi
Rassamakin 2016). Este prezentă inclusiv în orizontul cronologic care precede în acest spaţiu apariţia
înmormântărilor Iamnaia (Bulatović 2014: 116 şi urm.; Heyd 2016: abb. 8). Astfel o regăsim în aşezări
Coţofeni în Oltenia şi Transilvania (Roman 1976a: 99-100) încă din faza a II-a la Brăneţ, apoi în
următoarea la Ocniţa, Ocnele Mari (Tuţulescu 2011: 101-3; 2016: 128), Orlea (Roman 1976b: 150),
dar şi în mediul cultural Horodiştea (Dumitroaia 2000; Burtănescu 2002). Ceramică şnurată apare şi la
Celei (Bujor 1967: 214), dar şi în morminte care ar putea data la sfârşitul mileniului IV î.Hr. (eventual
începutul următorului) de la Brăiliţa (Harţuche 2002). Amintim aici M.3, M.10 şi M.34?5, cu defuncţi
depuşi chircit-lateral sau în decubit dorsal-întins ca în cazul M.26 (Harţuche 2002). Având în vedere
analogiile cu vasul descoperit în M.10 de la Brăiliţa putem menţiona şi vasul decorat şnurat din
M.1/T.II de la Târnovo (Panayotov 1989: fig. 50). Remarcăm şi descoperirea de la Srbski Krstur dintro movilă legată de un orizont cultural Coţofeni (Bulatović 2014: 105, nota 6, fig. 2/20)6. Din aceeaşi
zonă, dar dintr-un context cultural Coţofeni-Kostolac menţionăm descoperirea de la Mokranjske stene
(Bulatović şi Kapuran 2016: pl. 3/2-13).
Ajungând în segmentul în care complexele funerare Iamnaia domină arealul vest-pontic,
ceramica şnurată apare în mormintele tumulare, în aşezări contemporane şi chiar în peşteri
(Roman et al. 1992; Dani 2011: 33-34; Gogâltan 2013; Bulatović 2014; Frînculeasa et al. 2015b:
138). Este cunoscută în tot arealul discutat la Ploieşti ‘Triaj’, Blejoi, Gurbăneşti, Brăiliţa,
Lişcoteanca, Coslogeni, Coşereni7, Griviţa, Lieşti ‘Arbănaşu’, Valea Lupului, Boloteşti, Viile,
Slobozia-Hăneşti, Corlăteni, Independenţa, Hârşova, Izvoarele, Medgidia, Milostea, ÉresteghinMoacşa, Buziaş, Igriţa, Jigodin, Bogdăneşti, Folteşti etc. (Rosetti 1959; Dinu 1959a; Popescu şi
Vulpe 1966; Harţuche şi Anastasiu 1970: fig. 6; Petrescu-Dîmboviţa şi Dinu 1974; Morintz 1978;
Székely 1980: fig. 4; Irimia 1981; 2003: 39, fig. 1/1; Buzdugan et al. 1987; Harţuche 1987; 2002;
Comşa 1989a; Simion 1991; Roman et al. 1992; Brudiu 2003: fig. 13/1; 27; Burtănescu 2002;
Băjenaru 2014; Frînculeasa et al. 2015a: fig. 13; 2017c: 119-120; Gogâltan 2015: 59). Apar şi în
bazinul Tisei la Buj-Baba, Tiszabábolna, Békésszentandrás, Nagyhalász-Királyhalom, HalmajVasonca (Dani 2011: 33-34, fig. 9, 26), dar şi la sud de Dunăre la Târnovo sau Drazhevo
(Panayotov 1989: fig. 50; Iliev şi Bokardzhiev 2018: 327).
Menţionăm şi complexul de la Blejoi T.III/Cpl. 1 în care a fost descoperit un fragment de
cădelniţă decorată cu şnurul (Planşa XI), alături de ocru şi lemn ars (Frînculeasa et al. 2017b: pl.
83/8; 2017f: 167). Mai sunt cunoscute astfel de vase la Griviţa (Brudiu 1987: 11, fig. 5) şi Corlăteni
(Roman 1986: 50, fig. 5). M.2 din tumulul de la Griviţa este aşa cum indică ritualul de înmormântare,
dar şi alte elemente, inclusiv vasul, unul Iamnaia (Brudiu 1987: 11, fig. 4). Deşi în tumulul de la
Corlăteni au fost descoperite două morminte, vasul nu provine din inventarul acestora, ci dintr-o
depunere de cenuşă aflată la baza movilei (Tudor et al. 1953: 413-14, fig. 17).
Un alt vas (neredat grafic) provine de la sud de Dunăre din T.IV/M.2 cercetat la Golyama
Detelina (Leshtakov şi Borisov 1995). Din câmpia Maghiară există un vas la Nagyhalász-Királyhalom
(Dani 2011: fig. 13/9; Dani şi Horváth 2012: fig. 21/7), cu o provenienţă discutabilă, nefiind exclus totuşi
un context tumular (Kalicz 1968: tab. I, 18; Dani 2011: 34). De asemenea, remarcăm un fragment de la
un alt posibil vas descoperit la Halmaj-Vasonca (Dani 2011: 34, fig. 28/1). Astfel de vase apar în bazinul
Dunării Mijlocii şi în mediul Vučedol (Kulcsár 2013), putând fi chiar uşor mai timpurii decât cele din
nordul Mării Negre (Kaiser 2013). Vase asemănătoare decorate cu şnurul provin şi din sudul Poloniei de
la Balice (Włodarczak 2014: fig. 17/2) sau estul Slovaciei (Bátora 2016: 109, fig. 7).
Astfel de vase sunt prezente în complexe tumulare Iamnaia şi Catacombnaia, atât în aria
nord-pontică, cât şi nord-caucaziană (Panasyuk 2009; Kaiser 2013; Andreeva 2014: fig. 39). E.
Kaiser extrage acest tip de vas din pachetul Iamnaia (Harisson şi Heyd 2007: 197) şi în acelaşi timp
îl identifică ca un element al influenţei mediului cultural Vučedol asupra complexelor Iamnaia din
zona nord-pontică (Kaiser 2013: 150). Trebuie remarcat că în mediul Iamnaia această categorie de
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artefacte apare cu preponderenţă în bazinul Donului, iar în complexele Catacombnaia le regăsim la
est de Marea Azov, cu o concentrare în zona nord-caucaziană (Frînculeasa et al. 2017b: pl. 89).
Revenind la zona noastră de interes, ceramică şnurată a fost descoperită la Moara Vlăsiei (jud.
Ilfov) (Frînculeasa et al. 2014b; 2015b) sau Şoimeşti (jud. Prahova) (Frînculeasa şi Garvăn 2017), două
aşezări aflate la sud, respectiv nord de nucleul de tumuli cercetaţi din nordul Munteniei. Ambele situri
au evoluat într-un interval aflat aproximativ între 2800/2750-2550/2500 BC (Frînculeasa et al. 2015b).
Numărul fragmentelor ceramice cu decor şnurat este unul restrâns, respectiv mai puţin de 10 din
fiecare sit. Şi din localitatea Boldu (jud. Buzău)8 provine un fragment ceramic şnurat descoperit în
apropierea unui tumul.
În contextul în care ceramica şnurată nu este una frecventă în mormintele tumulare de la Dunărea
de Jos, foarte importantă este corelaţia între înmormântările de copii şi această ceramică. În ce priveşte zona
apropiată de tumulul de la Blejoi menţionăm cele trei morminte de copii (M.15, M.20, M.21) din Movila II de
la Ploieşti ‘Triaj’ (Comşa 1989a). Apoi mai remarcăm M.3 şi M.4 din tumulul II de la Gurbăneşti (Zirra 1960:
103) sau M.12 din movila de la Valea Lupului ‘Fabrica chimică’ (Dinu 1959a: 251, fig. 7).
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Despre inele de buclă şi identitate culturală
În M.1 au fost descoperite 4 inele de buclă, din care unul era realizat din cupru peste
care s-a aplicat o foiţă din argint (Figura 4, Planşa VII.1). Astfel de descoperiri nu par să mai fie
unele excepţionale, o piesă similară provine dintr-un alt tumul cercetat în localitatea Blejoi, aflat
la 150 m nord de cel discutat aici. Astfel, în T.III/M.1 de la Blejoi, atribuit unui adult de sex
masculin, a fost descoperită o piesă asemănătoare (Frînculeasa et al. 2017f: pl. 2/3), dar mai
masivă (diametrul maxim de 16 mm, grosimea barei de argint de 5 mm, greutatea de 5,58
grame) (Planşa X.2, 4). Mormântul era puternic deranjat de traseul unei vizuini de animal
(Frînculeasa et al. 2017f: 166, pl. 2/3-4).

Tabelul 2. Analiza compoziţională9 a inelelor de buclă descoperite în M.1/Blejoi T.IV şi M.1/Blejoi T.III.
Compositional analysis of the hair rings discovered on Grave 1/Blejoi Mound IV and Grave 1/Blejoi Mound III.
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Figura 4.
Inel de buclă din cupru cu foiţă de argint descoperit la Blejoi în T/.IV/M.1 (b), detaliu în secţiune
(a) şi pe suprafaţă (c) imagini realizate cu ajutorul unui microscop optic, model KEYENCE DVHX-600
(Universitatea Valahia Târgovişte).
Hair ring made of copper and coated with a silver sheet found at Blejoi in Mound IV/grave 1 (b), detail of the
cross-section (a) and of the surface (c). Images taken with an optical microscope KEYENCE DVHX-600
(Valahia University of Târgovişte).

Şi de la Rahman T.II/M.3 provine o astfel de piesă (Ailincăi et al. 2016: 35, fig. 6, 10).
Două inele de buclă ‘lucrate din bronz şi îmbrăcate în electron’ au fost descoperite în M.3 din Movila
II-1949 de la Glăvăneştii Vechi (Harţuche şi Anastasiu 1970: 132; Comşa 1989b: 93/fig. 8/1-2). O
altă piesă care provine dintr-un tumul Livezile cercetat în localitatea Dealu Mare, menţionat iniţial din
aur (Schuster et al. 2019: 277), era realizat din cupru acoperit cu foiţă din aur (Bleoancă 2019). În
acest cadru evidenţiem şi M.1 din tumulul I de la Ariceştii-Rahtivani cercetat în anul 2005
(Frînculeasa 2007). Din acest mormânt avem un inel de buclă spiralat, masiv (5,4 grame), realizat
din argint peste care a fost aplicată o foiţă de aur (Chiojdeanu et al. 2011: 690, fig. 1;
Constantinescu et al. 2016: fig. 4). În Serbia apar două piese din cupru cu foiţă de argint într-un
mormânt Iamnaia cercetat în localitatea Vojlovica (Georgevic şi Georgevic 2016: fig. 42).
Menţionăm că pentru jumătatea mileniului III î.Hr. tehnica baterii unor foiţe de aur pe piese de
argint este una cunoscută mai curând în Anatolia (Yalçin şi Yalçin 2013).
Inelele de buclă apar încă din ultima treime a mileniului IV î.Hr. fiind descoperite în
complexe funerare tripoliene târzii/ Usatovo (Ivanova M. 2013: 216), dar şi la Dunărea de Jos în atât
în morminte tumulare care le preced pe cele Iamnaia (Frînculeasa et al. 2014a: 197; Dimitrova 2018:
317), cât şi în morminte plane din aceeaşi perioadă aflate la sud de fluviu de la Smyadovo sau
Dzhulyunitsa (Chohadzhiev şi Mihaylova 2014: 21; Mathieson et al. 2018). Inelele de buclă realizate
din argint, mai rar din aur sau cupru, sunt piesele care se regăsesc cel mai des în inventarele
mormintelor Iamnaia (Heyd 2011: 540; Frînculeasa et al. 2015a: 83).
Din România avem informaţii despre un număr de 78 de inele de buclă atribuite perioadei
cuprinse între ultima treime a mileniului IV şi prima jumătate a următorului (Anexa II şi Figura 5)
(Motzoi-Chicideanu şi Olteanu 2000; Popescu 2010: 166; Frînculeasa et al. 2015a; 2017b: 104-105;
Preda 2015: 18-22). Din acest număr total 23 provin din arealul Prahova, aici incluzând şi cele trei
piese din cei doi tumuli cercetaţi la Ploieşti ‘Triaj’ (Comşa 1989a; Frînculeasa et al. 2014a: 197).
Menţionăm că 14 inele de buclă au fost descoperite în cimitirul plan de la Zimnicea
(Alexandrescu 1974; Popescu 2010: 166), două într-un depozit-tezaur de la Celei (Nica 1982: fig. 6;
Cojoc 2014: 196, fig. 10/1-3), unul într-un mormânt plan la Şoimeşti (Frînculeasa şi Garvăn 2017: 59).
Şi de la Năieni provine o piesă semilunară, realizată probabil din argint, deşi în publicaţia iniţială este
menţionat cuprul (Vulpe şi Drîmbocianu 1981: 177/fig. 8/4).
O piesă a fost descoperită într-un mormânt tumular cercetat la Văleni-Dâmboviţa aflat întrun mediu natural care nu este unul specific comunităţilor Iamnaia (Motzoi-Chicideanu şi Olteanu
2000). Amintim şi două piese din aur descoperite la Braşov sau Jurilovca, dar care nu au un context
arheologic clar (Vasiliu 2007: 122-123, fig. 4/2; Popescu 2010: 168). O piesă din aur provine dintr-un
mormânt Iamnaia cercetat în tumulul de la Vlădeşti (Brudiu 2003: 69, fig. 32/4; Ilie 2014: 198). Tot
din aur sunt şi cele două inele de buclă din M.1/T.III de la Ampoiţa, atribuite grupului Livezile
(Ciugudean 1996: 33, 127-128, fig. 31/8-9), dar aici avem un subiect care atinge inclusiv zonele
egeeană şi adriatică (Vasilieva 2017)10.

Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Angela SIMALCSIK,
Octav NEGREA, Bogdan CONSTANTINESCU , Daniela CRISTEA-STAN

46

Figura 5. Grafic cu distribuţia cronoculturală a inelelor de buclă la nord de
Dunărea de Jos.
Chart showing the chronological and
cultural distribution of hair rings north of
the Lower Danube.

Chiar dacă nu avem la dispoziţie o statistică clară a numărului de morminte tumulare cercetate
la nord de Dunăre (mai mult de 160 de tumuli/ peste 700 de morminte pre-Iamnaia şi Iamnaia, 53 de
piese, 35 de morminte), putem observa că aceste piese sunt mai curând descoperiri izolate (aproximativ
în 5% din morminte şi în 26 din tumulii cercetaţi ceea ce înseamnă 15,62% din aceştia). Dacă mai
extragem din acest număr şi cele 12 piese care provin din morminte tumulare pre-Iamnaia cercetate în
Prahova ajungem la un număr de 41 de piese descoperite în complexe funerare Iamnaia. Numărul de
inele de buclă din tumuli nu este proporţional cu cel al mormintelor (avem 35 de morminte şi 53 de
piese), deoarece există morminte cu până la 5 piese precum M.4A din T.IV de la Ariceştii-Rahtivani
(Frînculeasa et al. 2014a: 192, pl. 6/4) sau 4 în cazul M.1 descoperit în tumulul la Blejoi discutat în acest
text (Planşa 7). Le regăsim şi în morminte plane, inclusiv în zona de deal a Munteniei (Năieni, Şoimeşti)
sau dealurile intracarpatice (Braşov, Vulcan) areale nespecifice comunităţilor Iamnaia.
Cercetarea cimitirului de la Zimnicea din care provin aproximativ 11% din piesele specifice
primei jumătăţi a mileniului al III-lea î.Hr. afectează statistica într-un sens care poate părea relevant
din punct de vedere cultural. Aşa cum sunt dispuse, astfel de descoperiri acoperă cam întreg arealul
nord dunărean. Dacă analizăm zone intens cercetate se remarcă arealul Prahova cu 23 de piese. Apoi
vedem cum din zona Galaţi-Brăila ceva mai bine cercetată avem doar trei inele de buclă, iar din
Dobrogea avem informaţii despre 10 piese (aici putem întregi un areal mai larg Galaţi-Brăila-Tulcea).
În Oltenia avem 6 (+2 de la Celei) astfel de descoperiri deşi zona este mai puţin cercetată, iar în sud,
la est de Olt, cu excepţia tumulilor de la Gurbăneşti, Sultana şi Stelnica (cu un context incert) nu
cunoaştem astfel de piese. Din punct de vedere al distribuţiei în funcţie de vârstă şi sex, avem la
dispoziţie date incomplete. Totuşi putem observa că apar în perioada ce precede Iamnaia în morminte
de adulţi de ambele sexe, iar în cazul complexelor Iamnaia le găsim în complexe funerare de adulţi de
sex masculin şi subadulţi. Descoperirea mormântului 1 din T.IV de la Blejoi cu cele patru piese arată
că aceste podoabe erau utilizate/ depuse inclusiv în morminte atribuite unor femei adulte.
În ce priveşte cronologia absolută a acestor piese în cazul M.1/T.IV de la Blejoi avem o dată
de 4212±29 BP/2900-2680 cal BC, iar pentru M.1/T.III din aceeaşi localitate există data de 4174±33
BP/2880-2690 cal BC. Mormântul 1/T.I de la Ariceştii-Rahtivani a fost datat la 4018±32 BP/2620-2470
cal BC (Frînculeasa et al. 2017b: 120).
ID
laborator

DeA-8813
DeA-16952
DeA-7738

Context

Probă

Blejoi
T.III/M.1
Blejoi
T.IV/M.1
AriceştiiRahtivani
T.I/M.1

Os uman,
femur
Os uman,
tibie
Os uman,
femur

Dată
în ani BP

Ani calibraţi,
Sigma1
68,2%

Ani calibraţi,
Sigma 2
95,4%

Valoare
medie/
mean

4174±33

2878-2696

2886-2635

2766

4212±29

2891-2760

2901-2681

2805

4018±32

2573-2489

2620-2470

2537

Material
inel de buclă

Cupru cu foiţă
de argint
Cupru cu foiţă
de argint
Argint cu foiţă
de aur

Tabelul 3. Datări pentru morminte tumulare din judeţul Prahova în care au fost descoperite inele de buclă din
metal cu foiţă de argint sau aur.
Radiocarbon dates of the tombs from burial mounds in Prahova County, where metal hair rings, silver or gold
plated were discovered.
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Alte date radiocarbon pentru morminte tumulare cu inele de buclă provin de la AriceştiiRahtivani T.I/M.3 - 4165±23 BP/2878-2638 cal BC (Frînculeasa et al. 2015a: tab. 2), Ariceştii-Rahtivani
T.IV/M.4 - 4167±50 BP/2890-2580 cal BC, T.IV/M.5 - 4532±37 BP/3370-3090 cal BC (Frînculeasa et al.
2014a: tab. 2), Rahman T.I/M.2 - 4220±35 BP/2910-2670 cal BC (Ailincăi et al. 2014). De la sudul Dunării
remarcăm M.14 de la Boyanovo cu 4186±27 BP/2888-2676 cal BC (Agre 2015: 162). Menţionăm şi cele
două date din mormântul plan/M.20 de la Smyadovo cu 4445±35 BP (3335-2931 cal BC), respectiv
4470±30 BP/3338-3025 cal BC (Chohadhziev şi Mihaylova 2014: 40, fig. 20/b). Un alt mormânt plan în
care a fost descoperit un inel de buclă din argint este M.5 de la Dzhulyunitsa cu o dată aflată în intervalul
3336-3028 cal BC (Mathieson et al. 2018: 6, tabel 6). Din Ungaria amintim M.4 de la SárrétudvaryȌrhalom cu data de 4135±60 BP/2859-2620 cal BC (Dani şi Nepper 2006) sau M.4/T.3 de la KétegyházaTőrőkhalom cu 4265±80 BP/3100-2550 cal BC (Ecsedy 1979: 52) şi M.7/T.3 care are 4090±35 BP/28642495 cal BC (Gerling 2015: 60, apendix A II/tab. 1), iar din zona Dunării Mijlocii remarcăm M.1 de la
Neusiedl am See (Austria) cu data de 4140±30 BP/2880-2580 cal BC (Stadler 2002: fig. 1).
Cronologic aceste descoperiri pot fi corelate atât cu poziţionarea defuncţilor chircit-lateral
(mai timpurii), cât şi cu grupa celor depuşi dorsal cu membrele inferioare îndoite şi genunchii ridicaţi
(ritual specific înmormântărilor Iamnaia). Evidenţa arată că sunt prezente cu preponderenţă în prima
jumătate a mileniului al III-lea î.Hr. în mormintele tumulare Iamnaia. De altfel, inelul de buclă
reprezintă principalul element de inventar în mormintele Iamnaia (Heyd 2011: 540). Alături de tumul,
poziţia ritualică a defunctului, ocrul, ţesătură de culoare albă, inelul de buclă reprezintă un element
identitar al comunităţilor Iamnaia aflate la Dunărea de Jos. Inelele de buclă se regăsesc în tot arealul
tumular Iamnaia, din Caucaz până în Câmpia Maghiară (Ecsedy 1979; Dani 2011; Horváth et al. 2013)
şi la sud de Dunăre (Frînculeasa et al. 2014a: 198; Alexandrov 2015; 2019; Vasilieva 2017; Valchev şi
Blazheska 2019). Apar mai departe la Dunărea mijlocie (Ruttkay 2002), apoi în zona Egeică
(Primas 1996; Baković 2011; Vasilieva 2017) sau chiar Adriatică, menţionând aici cele şase piese
descoperite în M.3/T.10 de la Shtoj (Koka 2012: tab. XXXIX/3; Govedarica 2016: 22).
Cadrul cultural local şi Iamnaia (scurte consideraţii)
Contextul cultural local în arealul vest-pontic este foarte fragmentat, determinat de
caracteristici fizico-geografice, dar şi unul care ţine de evoluţia geo-politică şi tradiţiile arheologice
locale. În acest cadru se inserează şi fenomenul Iamnaia în prima jumătate a mileniului III î.Hr..
Aceste două lumi coexistă şi în acelaşi timp interacţionează, fenomene relevate de prezenţa unor
elemente de ritual, dar şi bunuri care sunt transmise în ambele sensuri. În lipsa unor hărţi detaliate, a
cercetării disproporţionate din punct de vedere spaţial, încă e dificil de precizat dacă această
coexistenţă înseamnă şi intersectarea spaţiilor culturale.
Conturând cadrul analizat de la vest spre sud şi est, dar şi oarecum diacronic, în prima
jumătate a mileniului al III-lea î.Hr. avem evoluţii culturale precum Baden, Coţofeni (târziu)-Kostolak,
Vučedol, Makó, Somogyvar (Ciugudean 2000; Kulcsár 2009; Heyd 2013; Krauss 2014; Gogâltan 2015;
Bulatović şi Kapuran 2016). În Muntenia avem comunităţile târzii Cernavoda II/Folteşti II (Roman 1964;
1969; 1981), iar mai spre sud, inclusiv dincolo de Dunăre, remarcăm descoperirile de tip Zimnicea-Batin
(Alexandrescu 1974; Nikolova 1999; Motzoi-Chicideanu 2011). Apoi spre 2650 BC în Muntenia (mai puţin
Bărăganul) şi Oltenia avem începutul evoluţiei comunităţilor Glina (Băjenaru 1998; 2014). În zona
colinară (sau apropiată) avem o serie de morminte tumulare în care este prezentă atât inhumaţia, cât şi
incineraţia. Amintim aici mormintele de tip Vârtopu (cu vase Glina) (Calotoiu 2007), Milostea (ceramică
şnurată) (Popescu, Vulpe 1966), Văleni-Dâmboviţa (inel de buclă din argint)(Motzoi-Chicideanu şi Olteanu
2000). La est de Carpaţi avem evoluţia unor grupuri atribuite perioadei timpurii a epocii bronzului precum
Bogdăneşti (cu ceramică şnurată) (Florescu 1964; 1965; 1968) sau Târpeşti (Burtănescu 2002), dar şi o
serie de morminte plane care pot fi atribuite aproximativ aceleiaşi perioade (Burtănescu 2002).
În Transilvania lucrurile par a fi şi mai complicate (Gogâltan 2013). Avem comunităţile
Coţofeni târzii (Ciugudean 2000), apoi Jigodin (Roman et al. 1973; 1992), Şoimuş (Andriţoiu 1989;
1992) şi Schneckenberg (Prox 1941; Szekély 1997; Sztáncsuj 2009; Gogâltan 2013), dar au fost
cercetate şi o serie de morminte mai timpurii (aprox. 2800-2650 BC) precum cele de la Sânzieni, Turia,
Zăbala (Szekély 1997) în care apar vase askoidale care au fost ataşate cronologic de orizontul Zimnicea
(Roman 1986: 30-31, 35-38; Motzoi-Chicideanu şi Olteanu 2000: 23-24). În acelaşi timp remarcăm
evoluţia grupului Copăceni/Livezile cu înmormântări tumulare în care utilizarea pietrei reprezintă o
caracteristică (Rotea 1993; 2009; Ciugudean 1995; 1996; 2011), dar există şi tumuli Iamnaia
(Ciugudean 2011; Gogâltan 2013). Uneori aceste două tradiţii funerare interacţionează, şi vedem
prezenţa unor inele de buclă la Ampoiţa (Ciugudean 1996), dar şi ritualul tipic Iamnaia (poziţionare,
orientare), plus ocru, consemnate în cazul M.3 de la Tureni (Rotea 1993: 75, fig. 3). În plin mediu
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cultural Livezile remarcăm şi un mormânt tumular cu stelă funerară la Floreşti (Rotea 2009; Gogâltan
2013: 18-19). Din aceeaşi provincie provin mai multe stele funerare specifice fenomenului tumular
Iamnaia (Rişcuţa 2001). Menţionăm că elementele caracteristice înmormântărilor Iamnaia nu sunt
numeroase în Transilvania şi Banat, dar cercetările arheologice sunt mai curând unele izolate (Rişcuţa
2001: 151; Gogâltan 2013: 8-9). Nici elemente specifice culturii Amforelor Sferice nu lipsesc din
Transilvania (Gogâltan 2013: 16; Ciugudean 2015). Deşi nu au un context arheologic clar, remarcăm
apariţia în plin mediu cultural Schneckenberg a unor inele de buclă la Braşov şi mai recent la Vulcan11.
În Bulgaria după faza Ezero, avem în plină evoluţie comunităţile ‘Mihalich’ ce definesc bronzul
timpuriu II (Alexandrov 2018a). După ce probabil undeva la începutul mileniului al III-lea î.Hr. (poate chiar
sfârşitul mileniului anterior) găsim vase Coţofeni într-un tumul cercetat la Târnovo (Panayotov 1989), ulterior
în mai multe morminte Iamnaia avem ceramică legată de mediul cultural local precum Zimnicea-Batin sau
Mihalich(Nikolova 1999; Kaiser şi Winger 2015; Alexandrov şi Kaiser 2016; Alexandrov 2015; 2018b).
Semnele interacţiunii sunt prezente în tot arealul vest-pontic. Amintim vasele Makó şi Livezile
descoperite în tumulul la Sárrétudvary (Dani şi Nepper 2006; Dani 2011: 29-33; Kulcsár 2009: 355356). La Verbiţa avem morminte tumulare cu ritual Iamnaia, inele de buclă din argint, dar şi vase ce
amintesc de ceramica Somogyvár (Berciu şi Roman 1984; Kulcsár 2009). În mai multe morminte nord
şi sud dunărene avem vase askoidale sau căni cu gura oblică (Frînculeasa et al. 2017b) care se
regăsesc în complexe funerare plane de tip Zimnicea-Batin (Alexandrescu 1974; Nikolova 1999). Astfel
de vase le regăsim şi în zona Bugeac la Glubokoe, Matroşka, Kubey şi Cimişlia (Häusler 1976: 33/6;
Ivanova 2013: fig. 6/2, 20/10; Buryako et al. 2015; Ciobanu et al. 2016: fig. 11). Mai amintim că în
cimitirul plan de la Zimnicea au fost descoperite 14 inele de buclă din argint (Popescu 2010: 166),
precum şi bulgări de ocru depuşi în cinci dintre morminte (Alexandrescu 1974: 83). La Smeeni, în
M.13 alături de un askos, a fost descoperit un alt vas care ar putea fi atribuit corpusului ceramicii
Cernavoda II (Frînculeasa et al. 2017b: pl. 34/2, 4). Şi din M.12 provine un vas care ne apropie de
acelaşi mediu cultural (Simache şi Teodorescu 1962: fig. 3/1). Vase asemănătoare provin din tumuli
cercetaţi la est de Prut în localităţile Taraklia şi Kazaklia (Agulnikov 1995: pl. I/2-3).
La Târgşoru Vechi a fost cercetat un mormânt (probabil tumular, secundar) în care se găsea
un vas care avea manşetă (Frînculeasa et al. 2015b: pl. IV), caracteristică specifică mediului cultural
local (Roman 1976a: 47; Ciugudean 1988: 20-21; Băjenaru 2002: 114; Frînculeasa et al. 2015b: 136).
În M.1/T.I de la Blejoi a fost descoperit un vas care are un decor (mici pastile aplicate pe corp) (Paveleţ
2007: fig. 6/4, 5) binecunoscut în cazul ceramicii epocii (Frînculeasa et al. 2017b: 103-104). În aceste
ultime două morminte se aflau indivizi depuşi chircit-lateral. Nu uităm şi informaţiile deja amintite despre
prezenţa ceramicii şnurate în mediul cultural local. Remarcăm şi mormintele plane precum M.3 de la
Năieni (Vulpe, Drîmbocianu 1981: 177/fig. 8/4) şi M.1 de la Şoimeşti (Frînculeasa, Garvăn 2017: 59) în
care au fost descoperite inele de buclă. Ambele situri sunt amplasate în zona dealurilor Subcarpaţilor
Meridionali, la o distanţă de circa 16 km unul de celălalt, la altitudini de peste 400 m. Tot legat de zone
mai înalte menţionăm localitatea Milostea unde într-un mormânt tumular a fost descoperit un vas şnurat
(Popescu şi Vulpe 1966: fig. 7a, 7b), iar la Văleni-Dâmboviţa a fost descoperit un inel de buclă din argint
(Motzoi-Chicideanu şi Olteanu 2000: fig. 6). Menţionăm şi o serie de morminte plane de la Târpeşti,
Cătămăreşti şi Costişa, toate aflate la est de Carpaţii Orientali, care prezintă caracteristica principală a
ritualului funerar Iamnaia, respectiv depunerea dorsală cu membrele inferioare îndoite şi ridicate
(Marinescu-Bîlcu 1964; Burtănescu 2002: pl. LIV; Popescu şi Băjenaru 2008: fig. 4/3).
Concluzii
1. Având în vedere ritualul de înmormântare, dar şi inventarul descoperit în acest tumul, cele trei
morminte datează de la începutul epocii bronzului. Avem cel puţin două etape de înmormântare, definite
de complexele funerare M.3 (prima etapă), respectiv M.1 şi M.2 (etapa a II-a cu probabil două faze foarte
apropiate în timp). Ambele etape pot fi încadrate cu aproximaţie în intervalul cronologic 2850-2650 î.Hr.
2. Din perspectiva cronologiei relative, remarcăm alături de ritualul de înmormântare (poziţia
defuncţilor, orientare, ocru), piesele de podoabă reprezentate de inelele de buclă, elemente care ne
plasează în interiorul fenomenului Iamnaia. Vasul decorat cu şnurul descoperit în M.2 este o apariţie nu
foarte frecventă în mormintele tumulare cercetate în spaţiul extracarpatic. Poate fi rodul unor relaţii mai
apropiate a grupului care orbita în spaţiul nord-muntean cu zona din care prezumăm că aceste populaţii s-au
deplasat spre Dunărea Inferioară. De altfel, ceramica şnurată apare în tot acest areal, dar într-o cantitate şi
frecvenţă modeste, situaţie care ar putea reflecta o realitate culturală, dar şi socială. Pare mai curând că
ceramica de provenienţă/ tradiţie locală are un impact mai mare în inventarul mormintelor tumulare de la
Dunărea de Jos, inclusiv în cazul fenomenului Iamnaia în spaţiul vest-pontic (Heyd 2011: 540-1; Frînculeasa
et al. 2015a: 66-67). Probabil avem un indiciu al coexistenţei comunităţilor locale cu cele Iamnaia.
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3. Se consideră că societatea Iamnaia era una foarte masculinizată (Heyd 2011: 539), prin
urmare apariţia unor înmormântări de copii complică şi în acelaşi timp adaugă noi dimensiuni unui
subiect încă greu de manipulat. Probabil ne aflăm în faţa unui tratament preferenţial pentru unii indivizi,
ceea ce indică un anumit statut în cadrul grupului/ comunităţii a familiei acestora, dar şi transmiterea
ereditară a unei poziţii ocupate în cadrul comunităţii de anumite persoane. Prezenţa unor înmormântări
primare de copii adaugă noi informaţii utile în construcţia şi conturarea cadrului social specific acestor
comunităţi. În sensul discutat, viitoarele analize genetice vor veni cu date suplimentare care vor oferi o
altă perspectivă a interpretării datelor arheologice.
ANEXA I. Repertoriul tumulilor aflaţi pe raza localităţii Blejoi
Din cei 14 tumuli descoperiţi pe raza comunei Blejoi patru au fost cercetaţi arheologic, respectiv tumulii
4, 7, 9 şi 10. Ultimii 2 (T.13 şi T.14) nu mai apar în peisaj, dar există posibilitatea ca în cazul acestora să poată fi
identificată înmormântarea primară deoarece zonele în care se aflau nu sunt suprapuse de construcţii, ci de teren
arabil, respectiv o parcare din beton.
Tumul 1/T.1 - se află vis-a-vis de pasarela care traversează calea ferată Ploieşti-Braşov, la
sud de magazinul REAL/ Auchan; are aspectul unei movile cu diametrul de circa 40×40m şi înălţimea
de 1 m. Este un tumul funerar din epoca bronzului. Cartat de A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în
data de 20 ianuarie 2011. Cod RAN: 130687.05. Coordonate geografice: 44°56'26.84"N, 25°58'7.24"E.
Tumul 2/T.2 - se află la sud de magazinul REAL/ Auchan, la nord de pasarela ce traversează
calea ferată Ploieşti-Braşov; are aspectul unei movile cu diametrul de aproximativ 40×40m şi înălţimea de
1,4 m. Este un tumul funerar din epoca bronzului. Cod RAN: 130687.04. Coordonate geografice:
44°56'32.20"N, 25°57'59.14"E. Cartat de A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în data de 20 ianuarie 2011.
Tumul 3/T.3 - se află la est-sud-est de magazinul REAL/ Auchan, la 80 m sud de linia de
medie tensiune; are aspectul unei movile cu diametrul de 45×45 m şi înălţimea de 1,6 m. Este un
tumul funerar din epoca bronzului. Cod RAN: 130687.06. Coordonate geografice: 44°56'38.27"N,
25°57'59.72"E. Cartat de A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în data de 20 ianuarie 2011.
Tumul 4/T.4 - Tumul Serus (Blejoi T.II) tumul este suprapus de showroom-ul Serus, avea
aspectul unei movile cu diametrul de circa 40×40 m şi înălţimea de 1,2 m. Cod RAN: 130687.03. Cartat de
A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în data de 20 ianuarie 2011. A fost cercetat în anul 2012 de Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi descărcat de sarcină arheologică (certificat de descărcare de
sarcină arheologică nr. 13/10.12.2013). Coordonate geografice: 44°56'34.13"N, 25°57'50.61"E.
Tumul 5/T.5 - se află lângă breteaua de acces spre zona comercială, la capătul de est al
pasarelei de peste calea ferată Ploieşti-Braşov; are aspectul unei movile cu diametrul de 25×25m şi
înălţimea de 0,4 m. Prezenţa pietrişului la suprafaţă indică o posibilă afectare a acestuia de săpături
industriale. Cartat de A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în data de 20 ianuarie 2011. Cod RAN:
130687.08 Coordonate geografice: 44°56'24.53"N, 25°58'17.51"E.
Tumul 6/T.6 - se află la vest de bazinul de apă şi SELGROS şi la 250 m nord de fabrica de
bere; are aspectul unei movile cu diametrul de 40×40m şi înălţimea de 1,5 m. Este un tumul funerar din
epoca bronzului tăiat în zona centrală de o tranşee militară din Al Doilea Război Mondial. Cartat de
A. Frînculeasa, O. Negrea, A. Anton în data de 20 ianuarie 2011. Cercetat parţial în anul 2015. A fost
trasată o secţiune pe traseul fostei tranşee militare care traversa mijlocul movilei, orientată N-S. Am
observat că tranşeea cobora cu mult sub nivelul antic de călcare, ceea ce înseamnă că dacă a intersectat
mormântul primar acesta a fost distrus. Jumătatea estică a movilei se păstrează, cea vestică este distrusă
în cea mai mare parte de amenajări militare suplimentare care au implicat excavări. Nu au fost descoperite
complexe arheologice. Cod RAN: 130687.09. Coordonate geografice: 44°56'29.18"N, 25°58'23.07"E.
Tumul 7/T.7 - Tumul Jumbo (Blejoi T.III) - situl arheologic este de tip tumul funerar realizat din
pământ, a fost identificat în anul 2015 în urma unor cercetări de suprafaţă realizate de arheologi din cadrul
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Are aspectul unei movile aplatizate de lucrările agricole
intensive efectuate în deceniile anterioare, cu înălţimea de aproximativ 0,6 m şi diametrul maxim de circa de
30 m. Este amplasat la 50 m est de centura de vest a oraşului Ploieşti, în spatele Magazinului (OBI) Jumbo,
în tarlaua 14. Cartat de A. Frînculeasa în data de 06 aprilie 2015. Cod RAN: 130687.12. A fost suprapus de
investiţia Construire drum de legătură între DJ 156 şi DN 1, organizare de şantier în cartier Parc - Etapa II.
În anul 2016 au fost realizate cercetări arheologice preventive (Certificat de descărcare de sarcină
arheologică nr. 18/20.07.2016). Coordonate geografice: 44°56'49.27"N, 25°57'45.28"E.
Tumul 8/T.8 - Movila de Ferma Agrisol - se află la sud de două ferme/ hale industriale, la
500 m sud-sud-est de DN1 şi la 650 m sud-vest de Primăria Blejoi, la est de firul de apă aflat în zona
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mlăştinoasă. Movila are o formă alungită pe direcţia NE-SV, având 80 m lungime şi 40 lăţime şi 2,5 m
înălţime. Pe zona de maximă înălţime are amplasat un punct geodezic. Există posibilitatea ca acest sit
să reprezinte o aşezare eneolitică - cultura Gumelniţa, nefiind exclusă totuşi funcţionalitatea de tumul
funerar din epoca bronzului. Cartată de A. Frînculeasa în data de 07.04.2015. Are următorul cod RAN:
130687.10. Coordonate geografice: 44°58'46.13"N, 26°00'32.47"E.
Tumul 9/T.9 - Tumul la Pod (Blejoi IV) în apropierea rampei centurii de vest a oraşului
Ploieşti, la vest de Magazinul Jumbo, în tarlaua 14. Avea diametrul de circa 30 m şi înălţimea de
aproximativ 1,2 m. Partea de est a movilei, ce constituie aproximativ 30-40% din sit, este suprapusă
de calea de rulare a centurii de vest a municipiului Ploieşti. Situl se află în spaţiul aflat între limita de
nord-vest a parcării magazinului Jumbo şi centura de vest a oraşului Ploieşti. Cartat de A. Frînculeasa
în data de 07 aprilie 2015. A fost suprapus de investiţia Construire drum de legătură între DJ 156 şi
DN 1, organizare de şantier în cartier Parc - Etapa II. În anul 2018 au fost realizate cercetări
arheologice preventive de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Cod RAN:
130687.08. Coordonate geografice: 44°56'44.39"N, 25°57'42.81"E.
Tumul 10/T.10 - Tumul ‘Mobel Auto’ (Blejoi T.I), se afla în faţa showroom-ului, în
apropierea DE60. A fost cartat de A. Frînculeasa în anul 2004 şi cercetat de către Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova în anul 2004. Cod RAN: 130687.01. Coordonate geografice:
44°57'59.40"N, 25°58'3.47"E.
Tumul 11/T.11 - amplasat la 380 m est de şoseaua de centură de vest a Ploieştiului, la
sud de drumul ce intersectează cu aceasta (DJ 101l). Este o zonă cu teren relativ denivelat. Are circa
0,5 m înălţime şi 15-20 m diametru. Cartat pe 16 ianuarie 2014 de A. Frînculeasa şi B. Preda. Cod
RAN: 130687.13. Coordonate geografice: 44°57'26.49"N, 25°58'07.89"E.
Tumul 12/T.12 - amplasat la 135 m nord-vest de tumulul anterior şi la 270 m est de
centura de vest a Ploieştiului, sub linia de înaltă tensiune. Are circa 0,6 m înălţime şi 25 m diametru.
Cartat de A. Frînculeasa pe 27 martie 2018. Are următorul cod RAN: 130687.14. Coordonate
geografice: 44°57'29.32"N, 25°58'04.12"E.
Tumul 13/T.13 - era amplasat la 800 m est de intersecţia dintre centura de vest a Ploieştiului
cu DJ 101I Ploieşti-Buda, la sud de acesta, la est de un drum de exploatare. Zona a fost verificată în
data de pe 20 februarie 2019 de A. Frînculeasa şi O. Negrea. Am constatat că terenul este exploatat
agricol, tumulul nu mai este vizibil în peisaj, dar există posibilitatea ca înmormântarea primară să se
conserve sub nivelul actual de călcare. Coordonate geografice: 44°57'28.16"N, 25°58'28.63"E.
Tumul 14/T.14 - se afla amplasat în zona parcării zonei comerciale din apropierea centurii
de vest a oraşului Ploieşti, la est de centură, la nord de calea ferată Ploieşti-Braşov. Era dispus între
tumulii 4 şi 9, ambii cercetaţi. Coordonată geografică propusă: 44°56'39.55"N, 25°57'48.74"E. Apare
marcat pe Foaia Ploiesci, seria XIX, coloana P, 1900; Ploieştii, seria XI, coloana H; Planuri Directoare
de Tragere, 1904. Aşa cum arată imaginile de pe Google Earth (2000 şi 2002) există posibilitatea ca
acest tumul să fi fost iniţial afectat de traseul unor conducte, cabluri etc. În prezent zona este
suprapusă de o parcare realizată după anul 2005. Parcarea a fost betonată după ce în prealabil a fost
realizată o decapare a solului până la nivelul pietrişului (0,30-0,40 m grosime). Aşa cum am observat
în urma numeroşilor tumuli cercetaţi în arealul Prahova gropile mormintelor primare coboară cel puţin
0,50 m în pietrişul aflat sub stratul de pământ. Prin urmare există o mare probabilitate ca mormântul
primar să fie conservat sub betonul parcării zonei comerciale.
ANEXA II. Inele de buclă descoperite pe teritoriul României(aprox. 3250-2500 î.Hr.)
Nr.
crt.

Sit arheologic

Material/
tehnică

Context

Tipologie

1-2

Ampoiţa,
Movila 3, M.1

aur

mormânt tumular
atribuit grupului
Livezile

3-4

Ariceştii-Rahtivani,
Tumul I, M.1

două inele de
buclă de tip
Leukas
inel de
buclă spiralic

5-6

Ariceştii-Rahtivani,
Tumul I, M.3

argint
argint cu foiţă
de aur
argint

mormânt
tumular Iamnaia
mormânt
tumular Iamnaia

inel de buclă
spiralic (masiv)
două inele de
buclă de tip
Zimnicea

Bibliografie
Ciugudean 1996:
33, fig. 31/12
Frînculeasa et
al. 2013: 25,
pl. 3/2-3
Frînculeasa 2007:
185, pl. 3/3;
4/4-5
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7-11

Ariceştii-Rahtivani,
Tumul IV, M.4A

argint

mormânt tumular
pre-Iamnaia

cinci inele de
buclă spiralice

12

Ariceştii-Rahtivani,
Tumul IV, M.5B

argint

mormânt tumular
pre-Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

mormânt tumular
pre-Iamnaia
mormânt
tumular Iamnaia
mormânt tumular
pre-Iamnaia

două inele de
buclă spiralice
un inel de buclă
spiralic (masiv)
două inele de
buclă spiralice

13-14
15
16-17

Ariceştii-Rahtivani,
Tumul VII, M.2
Blejoi,
Tumul III, M.1
Blejoi,
Tumul III, M.3

argint
cupru cu foiţă
de argint
argint
argint

18-21

Blejoi,
Tumul IV, M.1

22

Braşov

aur

23

Broşteni, M.1

argint

24-25

Celei

argint

26

Chilia Veche,
M.89

argint

27

Dealu Mare,
M.3

cupru cu foiţă
de aur

28-29

Enisala

argint

Glăvăneştii Vechi
Movila I/1949,
M.10
Glăvăneştii Vechi
Movila I/1949,
M.12
Glăvăneştii Vechi
Movila II/1949,
M.3

cupru cu foiţă
de argint

mormânt
tumular Iamnaia

trei inele de
buclă spiralice
un inel de buclă
spiralic (masiv)
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Frînculeasa et al.
2014: 192, pl. 6/4
Frînculeasa et al.
2014: 192,
pl. 9/3; 10/3
Inedit
Frînculeasa et al.
2017f: 166
Frînculeasa et al.
2017f: 167
Inedit

aşezare
Schneckenberg

un inel de
buclă spiralic

Zaharia 1959:
114, fig. 12/9

mormânt
tumular Iamnaia
aşezare-tell,
tezaur depus în
vas

un inel de
buclă spiralic

Zaharia 1959:
113, fig. 4/1

două inele de
buclă spiralice

Nica 1982:
24, fig. 6/1-4

mormânt
tumular Iamnaia
mormânt tumular
atribuit grupului
Livezile
tumul, probabil
mormânt distrus

un inel de
buclă spiralic
un inel de buclă
de tip Leukas
două inele de
buclă circulare

Vasiliu 1995a:
54, pl.IV/5,
pl. VI/3
Bleoancă 2019;
Schuster et al.
2019: 277
Vasiliu 2003-2004:
124
Comşa 1987:
372, fig.
11/2, fig. 12/3

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de buclă
cu capetele
distanţate

Comşa 1987:
374, fig. 11/3

cupru12

mormânt
tumular Iamnaia

două inele de
buclă spiralice

Comşa 1989a:
93, fig. 8/1-2

34

Gurbăneşti,
Movila I, Gr. 2

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

35

Gurbăneşti,
Movila II, Gr. 7

neprecizat

mormânt
tumular Iamnaia

36

Gurbăneşti,
Movila II, Gr. 9

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

37

Gurbăneşti,
Movila II, Gr. 12

argint

mormânt
tumular Iamnaia

38

Jurilovca

aur

neprecizat

39

Mihai Bravu,
Movila I, M.3

neprecizat

40

Mihai Bravu,
Movila I, M.4

41

Năieni, M.2a

30

31

32-33

un inel de buclă
rotund cu
capetele
distanţate
un inel de
buclă spiralic

Rosetti 1959:
793, fig. 15/3
Rosetti 1959:
798, fig. 15/1

neprecizat

Rosetti 1959: 800

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic
un inel de buclă
de tip Leukas
un inel de
buclă spiralic

argint

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă simplu

cupru?

mormânt plan

un inel de buclă
de tip Zimnicea

Rosetti 1959:
801, fig. 15/2
Vasiliu 2007:
122, fig. 4/2
Vasiliu 1995b:
142, pl. VI/4
Vasiliu 1995b:
142, pl. VI/5;
2002: 91.
Vulpe şi
Drâmbocianu,
1981: 176,
fig. 6, fig. 8/4
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42

Perişor, M.3

argint

43

Pleniţa, ‘Măgura
Mare’, M.1

argint

44

Pleniţa, ‘Măgura
lui Ion Bârţan’,
M.1

argint

mormânt
tumular Iamnaia
mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic
un inel de
buclă spiralic

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

mormânt
tumular Iamnaia
mormânt tumular
pre-Iamnaia

două inele de
buclă spiralice
un inel de
buclă spiralic

Nestor
1933: 67
Nicolăescu-Plopşor
1923: 84
Nicolăescu-Plopşor
1923: 85

47

Pleniţa,
Movila II, M.1
Ploieşti ‘Triaj’,
Movila I, M.3

48

Ploieşti ‘Triaj’,
Movila II, M.15

argint

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

Comşa 1989b: 183

49

Ploieşti ‘Triaj’,
Movila I, M.20

argint

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

Comşa 1989b: 185

50

Rahman,
Movila I, M.2

argint

mormânt
tumular Iamnaia

51-52

Rahman,
Movila II, M.3

53

Şoimeşti

argint

mormânt plan

un inel de
buclă spiralic
un inel de
buclă spiralic
un inel de
buclă spiralic
inel de buclă
spiralat

Frînculeasa,
Garvăn 2017: 59

54

Stelnica

argint

mormânt izolat

un inel de buclă
de tip Zimnicea

Motzoi Chicideanu şi
Olteanu 2000: 56

55-56

Sultana,
‘Movila Mare’,
M.1

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

două inele de
buclă spiralice

Şerbănescu şi
Comşa 2012: 24

57-58

Sultana,
‘Movila Mare’,
M.5

cupru

mormânt
tumular Iamnaia

două inele de
buclă spiralice

Şerbănescu şi
Comşa 2012: 25

59

VăleniDâmboviţa, M.1

argint

mormânt în cistă
de piatră

un inel de
buclă spiralic

Motzoi Chicideanu şi
Olteanu 2000:
fig.6

60

Vânători, M.13

argint

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

Brudiu 1985: 239

61

Verbiţa, M.1

argint

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă rotund

Berciu şi Roman
1984: 15, fig. 1/3

62

Vlădeşti,
Movila 343, M.2

aur

mormânt
tumular Iamnaia

un inel de
buclă spiralic

Brudiu 2003:
69, fig. 32/4

63-64

Zebil,
‘Movila Săpată’

argint

mormânt
tumular distrus

două inele de
buclă de tip
Zimnicea

Vasiliu 2007:
123, fig. 4/4-5

65

Zimnicea, M.4

argint

mormânt plan

un inel de
buclă spiralic

Alexandrescu
1974: pl. 8/6

66-70

Zimnicea, M.9

argint

mormânt plan

cinci inele de
buclă de tip
Zimnicea

Alexandrescu
1974: pl. 8/10-14

71-72

Zimnicea, M.11

argint

mormânt plan

două inele de
buclă spiralice

Alexandrescu
1974: pl. 9/1-2

73-74

Zimnicea, M.16

argint

mormânt plan

două inele de
buclă spiralice

Alexandrescu
1974: pl. 8/3-4

45-46

argint
argint

cupru
cupru învelit
în foiţă de argint

mormânt
tumular Iamnaia

Berciu 1952:
164-165, fig. 21
Nestor 1944: 30

Ailincăi et al.
2014: 143, fig. 5
Ailincăi et al.
2016: 35, fig. 10
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75-76

Zimnicea, M.20

argint

mormânt plan

două inele de
buclă spiralice

Alexandrescu
1974: pl. 8/1-2

77-78

Zimnicea, M.24

argint

mormânt plan

două inele de
buclă spiralice

Alexandrescu
1974: pl. 8/5,7

Note
1.

Informaţie Nicuşor Sultana (Institutul de Antropologie ‘Francisc Reiner’ Bucureşti).

2.

A fost conservat şi din considerente legate de statutul legal al acestui reper topografic.

3.

Vezi detaliul la fig. 2, cota 192.

4.

Au participat la săpături Alin Frînculeasa, Octav Negrea, Claudia Dumitrescu, Daniel Garvăn, Roxana
Munteanu, Eugen Paveleţ.
5.

Aşa cum apar publicate (Harţuche 2002; Vernescu 2013) vasele din M.3 şi M.34 par să fie unul şi acelaşi.

6.

Forma vasului o regăsim în morminte Iamnaia de la Dunărea de Jos, vezi M.4 şi M.8/Independenţa
(Simion 1991: pl. V/c, d) sau din zona Bugeacului (Ivanova 2013). Câteva date absolute obţinute
plasează acest tip de vas în prima jumătate a mileniului III î.Hr. (Ivanova şi Toschev 2015).
7.

Descoperire inedită, cercetări Ion Nestor şi Eugenia Zaharia. Mulţumiri Institutul de Arheologie
‘Vasile Pârvan’ pentru permisiunea de a studia materialele arheologice menţionate.
8.

Cercetări de suprafaţă realizate în anul 2018 de către D. Garvăn, C. Dinu, R. Munteanu, S. Matei (Muzeul
Judeţean Buzău).
9.

Analiza compoziţională a pieselor din M.1/Blejoi T.IV, dar şi M.1/Blejoi T.III a fost realizată prin
metoda X-Ray Fluorescence utilizând spectometrul portabil MET 3000TX and Tracer 5.
10.

Cu bibliografia.

11.

Cele două piese au fost descoperite în anul 2016 cu ajutorul unui detector de metale. Din relatările
descoperitorului şi imaginile disponibile, piesele au fost identificate pe un deal împădurit. Contextul din
care făceau parte nu mai poate fi recuperat. Piesele au fost predate Muzeului Judeţean Braşov. Unul
pare mai apropiat de perioada mijlocie a epocii bronzului. Mulţumim descoperitorului pentru informaţii.
Sursa: https://identitatea.ro/descoperire-judetul-brasov-inele-din-aur-si-argint [accesat 10.03.2019].
12.

În articol este precizat faptul că piesele sunt realizate din ‘bronz, învelit cu electron’ (Comşa 1989b: 83).
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Planşa I.
Localitatea Blejoi (1, 3) şi contextul tumular apropiat (2) (cu cercuri goale sunt
marcaţi tumulii aflaţi în exteriorul localităţii Blejoi; cu cercuri pline sunt marcaţi tumulii din Blejoi;
T.9 = tumulul cercetat).
Blejoi locality (1, 3) and the mounds in the surrounding area (2) (the empty circles indicate mounds
placed outside the territory of Blejoi; the full circles indicate the mounds from Blejoi; Mound 9 = the
excavated mound).
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Planşa II. Detaliu cu zona aflată în apropierea tumulului cercetat (1) (cercuri pline/roşu = tumuli
cercetaţi; cercuri pline/negru = tumuli necercetaţi; cercuri goale = tumuli distruşi); amplasamentul
tumulului cercetat (2-3).
Detail of the area surrounding the excavated mound (1) (full circles/red = excavated mounds; full
circles/black = not excavated mounds; empty circles = destroyed mounds); the position of the
excavated mound (2-3).
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Planşa III. Blejoi T.IV: tumulul înainte de cercetare.
Blejoi Mound IV: the mound before archaeological research.
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Planşa IV. Blejoi T.IV: planul general al săpăturii (1) şi detaliu cu profilul stratigrafic al zonei cu
morminte preistorice (2).
Blejoi Mound IV: general plan of the excavation (1) and detail of the stratigraphic baulk of the area of
the prehistoric burials (2).
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Planşa V. Blejoi T.IV: poziţionarea mormintelor cercetate (1); detaliu cu suprapunerea M.1 şi M.2
(gri deschis = M.1; gri închis = M.2) (2).
Blejoi Mound IV: the position of the investigated burials (1); detail of the superposition of Gr.1 and
Gr.2 (light gray = Gr.1; dark gray = Gr.2) (2).
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Planşa VI. Blejoi T.IV: mormântul 1 (1, 5) cu poziţionarea inelelor de buclă descoperite in situ (2-4).
Blejoi Mound IV: grave 1 (1, 5) and the hair rings found in situ (2-4).
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Planşa VII. Blejoi T.IV: inele de buclă descoperite în mormântul 1.
Blejoi Mound IV: hair rings found in grave 1.
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Planşa VIII. Blejoi T.IV: mormântul 2 (1, 4), detaliu cu ocrul (2) şi vasul in situ (3), fragment de
vas şnurat (5) reconstituit (6).
Blejoi Mound IV: grave 2 (1, 4), detail of the ochre (2) and the in situ pot (3), fragment of a cord
decorated pot (5) reconstitution (6).
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Planşa IX. Blejoi T.IV: detalii cu mormântul primar (M.3).
Blejoi Mound IV: details of the primary burial (Gr.3).
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Planşa X. M.1 din tumulul III de la Blejoi (1, 3) cu inelul de buclă din cupru cu foiţă de argint
înainte de curăţare (2) şi după curăţare (4).
Gr.1 found in Mound III from Blejoi (1, 3), the hair ring made of copper and coated with a silver sheet
before cleaning (2) and after cleaning (4).
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Planşa XI. Vas decorat cu şnurul descoperit în tumulul III de la Blejoi (desen D. Garvăn).
Cord decorated pot found in Mound III from Blejoi (drawing by D. Garvăn).

73

74

Alin FRÎNCULEASA, Bianca PREDA-BĂLĂNICĂ, Angela SIMALCSIK,
Octav NEGREA, Bogdan CONSTANTINESCU , Daniela CRISTEA-STAN

Planşa XII. Morminte de copii cu vase şnurate cercetate în Movila II de la Ploieşti ‘Triaj’ (după
Frînculeasa et al. 2015a).
Child burials with Corded Ware pots investigated in Mound II from Ploiești ‘Triaj’ (following Frînculeasa
et al. 2015a).
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Planşa XIII. Imagini generale din timpul cercetărilor.
General images taken during research.
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Planşa XIV. Imagini din timpul cercetărilor.
Images taken during research.
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Planşa XV. Imagini cu tumulul de la Blejoi distrus de o instalaţie militară (A, B = tranşee militare).
Images of the Blejoi tumulus destroyed by military interventions (A, B = military trenches).
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Planşa XVI. Harta cu principalele descoperiri menţionate în text (cerc plin albastru = inele de
buclă din argint; cerc plin verde = inele de buclă din cupru; pătrat = inele de buclă din aur; cerc gol
= inele de buclă din morminte plane; triunghi = inele de buclă tezaurizate). B. Detaliu cu inelele
descoperite în ‘arealul Prahova’ (cerc = tumuli cartaţi; pătrat plin = tumuli cercetaţi; pătrat gol =
tumuli cu inele de buclă; triunghi = tumuli cercetaţi fără morminte descoperite).
A. Map of the hair rings discovered west of the Black Sea (full blue circle = silver hair rings; full green
circle = copper hair rings; square = gold hair rings; empty circle = hair rings found in flat burials;
triangle = hair rings found in a hoard). B. Detail of the hair rings found in ‘Prahova area’ (full black
circle = mapped mounds; full square = investigated mounds; empty square = mounds with hair rings;
triangle = mounds in which no burials were found; red circle = isolated grave).

