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 Abstract: This study is the result of the research about the end of the 
Eneolithic period- the early bronze age in the hilly and mountainous Oltenia, 
extracted from the thesis supported in 2013. In researching the period mentioned 
above, Ostrovul Corbului holds an important place for the entire area of Oltenia, 
and not only this area. Although the archeological researches have led to the 
investigation of small areas, the author of the research states that the local cemetery 
is part of a great Eneolithic necropolis. By using charts and tables for percentage it 
can be observed the fact that it was prefered the crouched position on the left side 
for the dead people, the use of ceramic dishes as a form of offering; keeping some 
traditions coming from the Neolithic period; the existence of social differentiation, 
etc.  
 Istoricul cercet rilor din necropola de la ostrovul Corbului 
 În urma cercet rilor arheologice coordonate de Petre Roman, între anii 
1972-1984 în sectorul vestic al insulei de la ostrovul Corbului, a fost descoperit un 
cimitir din perioada eneoliticului final. 
 Primele concluzii trasate în urma cercet rii au fost publicate în anul 19892, 
arheologul Petre Roman, acesta revenind asupra stratigreafiei de aici dup  apte 
ani3. 
 În anul 2008 cimitirului eneolitic de aici îi este rezervat un spa iu generos în 
paginile lucr rii ”Ostrovul Corbului între km. Fluviali 911-912. Morminte i unele 
a ez ri preistorice”4, stabiliându-se  raporturile cronologice cu alte culturi 
transilv nene i de la sud de Carpa i. 
 Analiza antropologic  i arheozoologic  din necropol  este pe larg 
dezb tut  în lucrarea ”Ostrovul Corbului între km fluviali 911-912. Analiz  
antropologic  i arheozoologic .”5. 
 Ostrovul Corbului i implicit cimitirul de aici este prezentat i în lucrarea 
”Cultura S lcu a în Oltenia”, unele morminte fiind atribuite cultuirii S lcu a6. 
 Rit i ritual 
 De i, nu am încadrat în orizontul tor ilor pastilate mormintele M. 57-59, M. 
62-637, men ion m c  orientarea este aceea i (E-V, ENE-VSV), pasta vaselor fiind 
identic  cu celelalte piese descoperite pe întregul cimitir.   
                                                 
1Dr., Arheolog, ef Sec ie Istorie, Muzeul  Jude ean ”Aurelian Sacerdo eanu” Vâlcea 
2Roman, Opri escu 1989. 
3Roman, 1996. 
4Roman, Opri escu 2008, p. 16-106. 
5Miu et alii., 2012, p. 30-91. 
6P troi 2015, p. 319-348. 
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Tabel. 1. Orientare. 
Nr. crt E-V ENE-VSV V-E Nestabilit Total 
1. 16 24 3 6 49 

   Diagram  1: Dup  orientare. 

 

 
Dispunerea mormintelor dup  orientare 
 Majoritatea mormintelor- orientate E-V, cu o mic  devia ie ENE-VSV 
(diagram , tabel 1), reprezentând un num r de 40 de morminte i având o valoare 
de 82% din totalitatea cimitirului eneolitic. Într-un num r foarte mic (3 morminte 
reprezentând 6%) apare dispunerea V-E, fapt ce se deosebe te de formatul 
necropolei. Distruse de apele Dun rii sau civiliza iile anterioare, indic m existen a 
unui num r de 6 morminte, reprezentând 12%, ce nu pot fi ad ugate în studiul 
propor ional necropolei.  
 Referitor la necropolele culturii Bodrogkeresztúr, afl m c  majoritatea sunt 
de dimensiuni foarte mari, în medie de 50 de morminte8. Zonele alese ca destina ie 
pentru cimitire în aceea i cultur  sunt joase, Ostrovul Corbului nefiind o abatere de 
la regul . 
Tabel 2. Pozi ia scheletului 
                                                                                                                                        
7Roman, Opri escu 1989, p. 24 
8 Patay 1982, p. 87-88 ; Luca 1999, p. 37. 
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Nr. Crt Chircit pe dreapta Chircit pe stânga A ezat pe 
spate 

Nestabilit 

1 6 26 6 8 
 

 
Diagram  2. Pozi ia scheletului 

 
Dispunerea mormintelor dup  pozi ia corpului 
 Dup  a ezarea defunctului în groap , observ m predispozi ia la chircit pe 
stânga, procentul  de 56% însumând un num r de 26 de morminte. Pozi ionarea cu 
diferite culori pe planul general al necroplei de i aceasta nu a fost cercetat  în 
totalitate9 ne determin  s  stabilim dispunerea în grupuri de câte dou  morminte a 
celor chirci i pe dreapta sau a eza i pe spate. De i num rul lor este redus  (chirci i 
pe dreapta = 13%; a ezat pe spate = 13%), pot fi considerate cazuri aparte de la 
necropol .  
 Din punct de vedere al vârstei celor înmormânta i observ m urm toarele 
valori: 
Tabel 3.  
Nr. 
crt. 

Copii Adul i Nepreciza i 

 17 29 3 

                                                 
9 O parte fiind distrus  de Dun re,  iar cea mai mare dup  opinia noastr  se afl   pe Ostrov. 
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Diagram  3. 

 
 Dup  vârst , men ion m o pondere mare a adul ilor înhuma i în cimitirul de 
la Ostrovul Corbului, num rul fiind de 29 morminte i procentul în necropol  de 59 
%.  
 Referitor la copii num rul este de 17 morminte, reprezentând 34% din total. 
Dispunerea punctat  a acestora pe planul general al s p turii atest  orientarea în 
grupuri în interiorul necropolei, zona destinat  lor nefiind afectat  de înmormânt ri 
de adul i. Probabil, dorin a de a ap ra aceste fiin e i dup  moarte este redat  i de 
faptul c , grupurile de morminte de copii sunt încercuite de cele apar inând 
adul ilor. În dou  studii destinate înmormânt rilor de copii din perioada neo-
eneolitic , Raluca Kog lniceanu identific  în acela i cimitir un num r de 18, iar 
dup  opinia cercet toarei la care se adaug  înc  dou  cu semnul întreb rii10.  
 Interesant este faptul c  aproape în totalitate mormintele nu sunt deranjate 
de altele, posibilitatea de existen  a unei forme de delimitate a lor fiind foarte 
mare. Într-un singur caz, M. 46 de copil sec ioneaz  pe M. 45 de adult. Dup  opinia 
lui Dodd-Opri escu, delimitarea sau indicarea mormintelor de pe Ostrov ar fi fost 
realizat  prin garduri de lemn sau monticul de p mânt11. 
 Gropile. În totalitate, cele al c ror contur a fost identificat au col urile 
rotunjite12, rotunjimea datorându-se uneltelor folosite la s parea gropii13.  
 Tabel 4. Forma gropilor 
Nr. Crt Dreptunghiulare Ovale Neidentificate 

1 12 11 26 

                                                 
10 Kog lniceanu 2006, p. 195; Kog lniceanu 2008, p. 106. 
11 Dodd-Opri escu 2008, p. 86. 
12 Ne referim la cele dreptunghiulare i ovale. 
13 Luca 1999, p. 37. 
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Diagram . 4. Forma gropilor. 

 
Nu putem stabili o predispozi ie la un anumit tip de grop  utilizat  în 

cimitir. De regul , dimensiunile sunt foarte mici, legate de pozi ia puternic chircit  
a scheletelor, limitele situânduse între : L = 1,5 m: l = 0,65 m14. 

Din num rul de 49 de morminte ne atrage aten ia existen a a trei depuneri 
duble: M.16-17; M. 27; M. 47. În cazul M. 27 avem doi adolescen i, f r  inventar, 
probabil fra i, M.16-17 alc tuit dintr-un b rbat i o femeie, ultima fiind în fa a 
acestuia i par ial sub el15. Opusul lui M.16-17 este M. 47, când în fa  este 
amplasat un adolescent iar în spate femeia16. Cercet toare Ann Dodd-Opri escu 
avanseaz  teoria c  la M. 46 i M. 45 s-a dorit ca cel de copil s  fie cât mai aproape 
de adult, existând o posibil  leg tur  de rudenie17.  

Un aspect aparte legat de procedeul de înmormântare îl reprezint  
mormintele notate M. 50, M. 14 i M. 17.  La M. 17- infans II18- autorii 
investiga iei subliniaz  apari ia a dou  perfora ii în occipital19; nu credem c  poate 
fi vorba de o mutilare religioas , cele dou  „r ni” putând surveni în urma unui 
eveniment dur20. 

                                                 
14 Dodd-Opri escu 2008, p. 85. 
15 Dodd-Opri escu 2008, p.  92. 
16 Dodd-Opri escu 2008, p. 92. 
17 Dodd-Opri escu 2008, p. 93. 
18Miuet alii., 2012, p. 178. 
19 Roman, Opri escu 1989, p. 14; Roman, Opri escu 2008, p. 30; Luca 1999, p. 39. 
20 Luca 1999, p. 39. 
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Scheletul lui M. 50  a fost strâns i depus într-o groap  mic , picioarele 
puternic strânse, cel drept având o pozi ie anormal , capul, dup  opinia 
descoperitorilor îndoit în unghi de 45°21.  

În categoria mutil rilor ritualice includem M. 14 datorit  lipsei în totalitate 
a craniului22, Ann Dodd-Opri escu precizând c  respectivul a fost decapitat,  în 
mormânt fiind depus doar maxilarul inferior23. 

Raportându-ne la înmormânt rile din aria culturii Bodrogkeresztúr, unde 
scheletele erau înmormântate dup  câteva zile de la deces i îndesate în groap , la 
Ostrovul Corbului sesiz m un singur caz care poate fi atribuit aceluia i ritual: M. 
50. 

 
Ofrande. 
În cimitirul eneolitic de la Ostrovul Corbului întâlnim vase ceramice, 

ofrande alimentare, podoabe (din aur, scoic , cupru) i unelte (silex i obsidian ). 
Ceramica. În totalitatea descoperirilor se observ  un procedeu interesant de 

producere a ceramicii; majoritatea sunt produse ad-hoc, arse incomplet, amestecul 
fiind din nisip cu scoic  pisat . Producerea vaselor ad-hoc credem c  este o dorin  
a comunit ii de a preda defunctului obiecte care nu au fost utilizate în via a de zi 
cu zi, probabil i din ipoteza purit ii cu care era trimis în lumea de dincolo. 

Din cele 54 de vase descoperite în necropol  atest m urm toarele tipuri: 
 

 
                                                 
21 Roman, Opri escu 1989, p.21; Roman, Opri escu  2008, p. 56. O posibil  înmormântare efectuat  
dup  o perioad  mai mare de timp, când corpul uman devine rigid. 
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- pahare: 2 
- boluri: 9 
- str chini: 12 
- oale de lapte: 7  
- vas borcan: 9 
- capace: 2 
- ce ti cu dou  tor i: 7 
- vas ornitomorf: 1 
- candelabre: 1 
- vas tronconic: 1 
- vas globular: 1 
- cup : 1 
- ghiveci de flori: 1 
- castroane: 2.Diagrama.5 Forma Vaselor. 

 
 Dispunerea procentual  a vaselor în necropol  ne demonstreaz  faptul c  
strachinile sunt cele mai des utilizate la depuneri de inând 21%, urmate de vase 
borcan cu 16% , oale de lapte i ce tile cu dou  tor ii cu 13%. 
 Grupare de vase. 
 Majoritate mormintelor de in ca depunere câte un vas, urmate de cele cu câte 
trei, dou , apte i patru vase. 
Tabel. 5 
Nr. crt Un vas Dou  vase Trei vase Patru vase apte vase 
 11 morminte 5 morminte 7 morminte 1 mormânt 1 mormânt 

  
Dispunerea vaselor ceramice în morminte s-a realizat astfel:      
- la cap: 18 morminte 

 - la spate corpului: 1 mormânt 
- la picioare: 2 morminte 
- la cap i în spatele corpului: 1 mormânt 
- f r  inventar: 10 morminte 
- deranjate: 13 morminte 
- la cap, mâini i picioare: 1 mormânt 
- nepozi ionate: 1 mormânt 
- la mâini: 2 morminte 
 Din punct de vedere procentual al zonei în 
mormânt a depunerii ceramice, observ m o  
predispozi ie pentru zona capului (37%).  
 Al turi de vase întâlnim unelte  
(arme?) din silex i obsidian  (2 morminte), 
 aur (M. 22, M. 28), obiecte din cupru 

                                                                                                                                        
22 Nu a fost distrus de o interven ie ulterioar . 
23 Dodd-Opri escu 2008, p. 93. 
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 (amulet ? i 25 m rgele), scoic  (M. 22  
cu 306 m rgele) i ofrande alimentare, ponderea  
acestora fiind foarte sc zut  în raport cu num rul de vase.  

        
Diagrama.6 
Câteva concluzii. 
 Dup  rit i ritual funerar sesiz m p strarea tradi iilor eneolitice din zon : 
pozi ia puternic ghemuit  (probabil înf urat ) o reg sim în fondul de tip 
Gumelni a la Goljamo Delcevo24, Gr di tea Ulmilor25, Kubrat, Russe etc.  
 Cele mai multe descoperiri de morminte cu schelete chircite sau ghemuite pe 
partea stâng  identific m în fondul complexului Boian-Gumelni a: majoritatea 
scheletelor de la Gr di tea Ulmilor i Goljamo Delcevo, 4 de la Dridu, 19 de la 
Kubrat, 21 de la Russe26. Respectiv pentru mormintele cu schelete ghemuite pe 
partea dreapt , analogii g sim în necropola S lcu a de la Gârle ti, dar i într-o 
frecven  foarte mic  în necropolele gumelni ene de la Vidra, Cernavod , Gr di tea 
Ulmilor, Dridu, Russe, i Kubrat27.  
 Pentru morminte a ezate pe spate, analogii g sim în necropola s lcu ean  de 
la Dr g ne ti-Olt28, dar i la Decea Mure ului29. 

                                                 
24 Roman, Opri escu 1989, p. 24. 
25 P troi 2010, p. 39. 
26 P troi 2010, p. 39. 
27 P troi 2010, p. 39. 
28Nica et alii., 1995, p. 16. 
29 Luca 1999, p. 40; Diferen a dintre cele de la Ostrovul Corbului i cele de la Decea Mure ului 
const  în faptul c  la ultimile mâinile sunt pe lâng  corp i nu îndoite din coate. 
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 În cultura Bodrogkeresztúr, scheletele din morminte sunt chircite sau 
ghemuite pe dreapta în cazul b rba ilor, i pe stânga, în cazul femeilor30. Ca i în 
cazul orizontului supus studiului nostru, zona aleas  pentru necropole este identic .  
  Diferen a notabil  între Ostrovul Corbului i necropolele de tip 
Bodrogkeresztúr const  în lipsa unor vase de sorginte Tiszapolgar din cadrul 
primei: amforele, vasele cu picioru e, capacele,  uneltele i armele de metal31. 
 Dispunerea ghemuit  a scheletelor în morminte se datoreaz  credin elor 
vremii, defunc ii fiind depu i dup  o anumit  perioad , dup  ce disp rea rigiditatea, 
de cele mai multe ori presa i în groap 32 (M. 22, M. 27, M. 35, M. 37, 42, M. 45-
46, M. 47, cel mai evident fiind M. 50 i M. 56). 
 Apari ia uneltelor sau armelor litice în dou  morminte (M. 37, M. 47) le 
apropie de mediul Bodrogkeresztúr33 sau de influen e stepice34; probabilitatea ca 
acestea s  aib  un rol ritualic este foarte mare. 
 Referitor la depunerile de m rgele din scoic , observ m c  la grupul Decea 
Mure ului împodobeau îmbr c mintea sau brâul35, iar la Ostrovul Corbului acestea 
au fost descoperite în zona bazinului, la gât, dar i într-un vas. 
 Depunerea de metal (aram  i aur) reliefeaz  statutul social al defunctului în 
societatea respectiv ; analogii pentru cei trei bumbi de aur g sim în necropolele 
Bodrogkeresztúr de la Jászladány (2 morminte), Bodrogkeresztúr i 
Magyarhomorog (câte 4 morminte) i la Basatanya (1 mormânt)36. 
 Pentru ofrandele ceramice sesiz m aportul fondului balcanic prin cea ca cu 
dou  tor i, str chinile de sorginte s lcu ean , vasul ornitomorf etc., cu fondul 
cultural Bodrogkeresztúr  reprezentat mai de seam  de oala de lapte, de i unii 
cercet tori consider  c  forma este venit  tot pe filier  sudic 37.  
 
Abrevieri: 

CAANT   Cercet ri Arheologice în Aria Nord-Trac .  
    Bucure ti 
Drobeta Drobeta. Turnu Severin 
Th. D.    Thraco-Dacica. Bucure ti 
ThPrae Thracica Praehistorica. Sofia 
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138

A. Dood-Opri escu, Raporturi cronologice între unele culturi 
eneolitice transilvane i de la sud de Carpa i în lumina cercet rilor de la Ostrovul 
Corbului (perioada pân  în 1980), Roman, Opri escu, Ostrovul Corbului între Km. 
fluviali 911-912. Morminte i unele a ez ri preistorice, p. 101-105. 

Kog lniceanu 2006 
 R. Kog lniceanu, Înmormânt ri de copii în contexte intramurale i 

extramurale din neoliticul chalcoliticul României: Problema „interiorului” i 
„exteriorului”, Dimensiunea European  a Civiliza iei Eneolitice Est-Carpatice, 
Ia i, p. 191-214. 

Kog lniceanu 2008 
 R. Kog lniceanu, Child burials in intramural and extramural 

context from neolithic and chalcolithic of Romania: The problem of „inside” and 
„outside”, Babies Reborn: Infants/Childs Burials in Pre- and Protohistory,  BAR, 
p. 101-111. 

Luca 1999 
 S. A. Luca, Sfâr itul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al 

României – Cultura Bodrogkeresztúr-, Alba Iulia. 
Miu et alii., 2012 
 G. Miu, D. Botezatu, Al. Com a, G. El Susi, Ostrovul Corbului între 

km fluviali 911-912. Analiz  antropologic  i arheozoologic , Bucure ti. 
Nicaet alii., 1995 
 M. Nica, Cr. Schuster, T. Zorzoliu, Cercet rile arheologice în tell-ul 

gumelni eano-s lcu ean de la Dr g ne ti-Olt, punct „Corboaica”, campaniile din 
1993-1994, CAANT, 1, p. 9-45. 

Patay 1982 
 P. Patay, Gresellschaftlische Fragen der Kupferzeit der 

Ungarischen Tiefebene aufgrund der Analysen der Gräberfelder, ThPrae, 3, p. 86-
97. 

P troi 2010 
 C. P troi, Manifest ri religioase în cadrul culturii eneolitice 
S lcu a, Drobeta,  

XX, p. 33-52. 
P troi 2015 
 C. P troi, Cultura S lcu a în Oltenia, Craiova. 
Roman 1996 
 P. Roman, Ostrovul Corbului, Istoricul cercet rilor. S p turile 

arheologice i stratigrafie, I, 1, a, p. 1-33, (versiune în limba german , p. 35-65), 
Bucure ti. 

Roman, Opri escu 1989 
 P. Roman, A. Dodd-Opri escu, Interferen e etnoculturale, din 

perioada indo-europeniz rii, refectate în cimitirul eneolitic de la Ostrovul 
Corbului, Th.D, X, 1989, p. 11-38.  

Roman, Opri escu 2008 



139

 P. Roman, A. D. Opri escu, Ostrovul Corbului între Km. fluviali 
911-912. Morminte i unele a ez ri preistorice, Bucure ti. 

S lceanu 2008 
I. S lceanu, S lcu a IV-Herculane II-III, Satu Mare. 

 
 
 


