
OBSERVAŢII ASUPRA NECROPOLEI DIN EPOCA BRONZULUI TÂRZIU 
DE LA TRUŞEŞTI, JUD. BOTOŞANI 

�oartea este tratată ca o schimbare a statutului. Ia fel ca naşterea sau ca depăşirea vârstei 
pubertăţl1. Toate acestea presupun anumite ritualuri (Binford 1972. 210) 

Practicile funerare cuprind un ansamblu bogat de elemente de ritual, după care se pot deduce, 
apelând şi la resursele antropologiei, credinţele populaţiei preistorice, strucnlra socială, elemente ale 
vieţii economice, aspecte paleo-demografice. De regulă se face asocierea unui tip de ritual cu un 
anumit statut al decedatului În societatea În care a trăit (Chapman, Randsborg 1981 10). 

Introdusă În literamra de speciaiitate cu jumătate de veac În urmă, necropola de tip Noua de la 
Truşeşti a reprezentat de la bun Început o descoperire majoră pentru bronzul târziu, fiind necropola cu 
cel mai mare nvmăr de morminte din Moldova, din această perioadă. 

Convinşi de faptul că un aşa de Însemnat ansamblu funerar poate aduce importante informaţii 
despre organizarea socială a comunităţii Noua, am Încercat o analiză statistică şi combinatorie a 
elementelor de rit şi ritual funerar. 

-
In perioada tarzic a erll')cîi bronzului. Podişul Tr-an5ii\'aniei� ivloldova dintre Carpa{i şi Prut, 

jumiit<1tca nG!di�,.1 a 5paţiu!ui dintre Prut �; Nj�i.rll yi U�raii1a subcaIJlmică sunt teriturii puptdatc de 
către purtătorii culturii Noua. Această cultură cunoaşte două faze de evoluţie: Noua I şi Noua II, 
diferenţa fiind dată de prezenţa, respectiv. absenţa elementelor de tradiţie Costişa şi Monteoru 

(Florescu 1964, 181). 
Ritul funerar specific este cel al Îndrumării În poziţie chircită În necropole plane. Dintre 

acestea, cele mai importante sunt la Cluj-Napoca(45 de morminte), Archiud(27),Braşov(4),Ooina 
(55), Săbăoani (16), Probota (22), Brăeşli (16), Truşeşti (127), Crasnaleuca (42), Badragii Vechi (5,ţ), 
Pererâta (10 1) şi Ostroveţ (183) (Pctrescu-Oâmbaviţa şi calab. 1999, 601-605) (harta nr. i). 

Truşeşti este o localitate situată În Câmpia Moldovei, pe Jijia, În judeţul Botoşani. iar la 3 krn. 
sud de această aşezare se află înălţimea Tuguieta, unde, În urma săpături lor efectuate sub conducerea 
profesorului Mircea Petrescu-Dimbovita, în perioada 1951-1959 şi în anul 1961, au fost descoperite 
vestigii aparţinând mai multor epoci diferite: eneo!;!;c (aşezare cucuteniană), epoca bronzului 
(necropolă Noua - cercetată Între 1951 - 1953), prima epocă a fierului (depozit de obiecte de fier şi de 
bronz argintat) şi Începutul epocii migraţiilor (necropola sarmatică) (fig. 1) (Petrescu-Dimboviţa şi 
colab 1999, passim) 

�e latura de sud a Înălţimii se observă o movilă, care are diametrul de 22 m şi Înălţimea de 
0,90 m. Intre această movilă şi extremitatea vestică a suprafeţei cercetate, se întinde necropola asupra 
căreia ne-am propus, În lucrarea de faţă, să facem câteva observaţii. 

Trebuie menţionat că Înmormântările nu ocolesc movila: aici se regăsesc 15 morminte (fig. 2). 
Alte 4 morminte se află la cea. 30 - 50 m spre est de movilă (M 124 - 127). in total sunt 127, toate de 
inhumaţie, majoritatea individuale, duble fiind doar două (M31 şi M38). Sunt deci În total, 129 de 
schelete. Unele dintre morminte Însă lipsesc: cele situate spre sud, care au fost descoperite de săteni cu 
prilejul săpături lor de la lutăria care există aici. 

Suprafaţa necropolei este de peste 1300 m' . 
Scheletele sunt doar În parte bine păstrate: 67 dintre ele. 10 prezintă lipsuri, iar 50 au lipsuri 

considerabile. Există şi două morminte din care nu s-a mai pătrat aproape nimic (M71 şi M88). Cu 
toate acestea, s-au putut face observaţii corecte privind orientarea, sexul, vârsta, poziţia generală 

(chircit pe partea stângă sau pe partea dreaptă), Întămpinându-se dificultăţi doar la precizarea poziţiei 
membrelor sau a corpului. 

Primul pas În analiză constă În realizarea unor statistici privind adâncimea mormintelor, vârsta 
şi sexul, gradul de chircire, poziţia şi orientarea scheletelor. 

Din tabelul m.l, privind adâncimea mormintelor, reiese că peste jumătate din numărul 
femeilor şi al copiilor şi 2/3 din numărul bărbaţilor se află la adâncimea medie (-0,60m - 0,90 mi. 
17% dintre bărbaţi sunt Îngropaţi la adâncime mare (-1,10 m - 1,48 mi, iar o treime din numărul 

• 
femeilor şi al copiilor este depusă la adâncime mică (-0,10 m - O, 59 m). In concluzie, putem spune că 
pentru bărbaţi există tendinţa de a se săpa gropi mai adânci. 
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Harta 1. Aria de răspândire a 
culturii Noua 

Necropole: 1 Noua, 
2 Teiuş, 3 Cluj, 4 Archiud, 
5 Căbeşti, 6 Piatra Neamţ, 

7 Doina, 8 Săbâroni, 
9 Probota, 10 Brăeşti, 

11 Truşeşti, 12 Crasudeuca, 
13 Bodragii Vechi, 

14 Pererâta, 15 Ostroveţ 

In ceea ce priveşte raportul vârstă/sex, (tabelul nr.2, realizat de către Maria Cristescu şi 
Georgeta Miu), prezintă următoarea situaţie: 37% sunt copii sub 14 ani, 9% - tineri cu vârste Între 14 
şi 20 de ani, I I  % adulţi (20 - 30 ani), 34% maturi (30 - 60 ani), 6 % - bătrâni (mai mult de 60 de ani). 

Raportul dintre sexe este în favoarea bărbaţilor, care reprez.intă 59%, iar femeile 41 %. 
Speranţa de viaţă la naştere este de 28 de ani, însă mortalitatea, după vărsta de 14 ani scade 

mult, majoritatea subiecţilor de peste 14 ani decedând la etapa matură (Petrescu-Dîmboviţa şi colab. 
1999,688) 

Dintre scheletele al căror grad de chircire a putut fi determinat, 31 sunt chircite moderat, 28 -
puţin mai mult, 38 - accentuat, iar 13 - foarte accentuat (fig. 3),47% dintre subiecţi fiind chirciţi pe 
partea stângă, iar 39 % pe partea dreaptă. 

Orientarea este unitară: majoritatea mormintelor sunt orientate Între V -NV şi N-NV. Există şi 

excepţii: 6 morminte orientate spre N (M 18; 20; 26; 32; 33,106),4 spre N-NE (M 30; 37; 42; 126), 
unul spre E-NE (M 86) şi unul spre V (M 31)(fig.4). 

Inventarul este constituit din ceramică (numai olărie) (67 de morminte), oase de animale -
urme ale unor ofrande -(3 morminte: M56, M52, M32), arşice (M41) şi o verigă de aur (M46). 

Vom adopta tipologia ceramică stabilită de M. Petrescu-Dîmboviţa, completând-o cu punctele: 
l d, 2e şi 2f. 

1. Ceşti cu o toartă supra Înălţată 
a. cu buton; 
b. cu creastă; 
c. cu toarta ruptă ritual; 
d. În bandă cu şănţuire. 

2. Ceşti cu două torţi supraînălţate 
a. ambele torţi cu buton; 
a'. o toartă cu buton, cealaltă ruptă ritual; 
b . ambele torţi cu creastă; 
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b'. o toartă cu creastă, cealaltă ruptă ritual; 
c. cu ambele torţi rupte; 
d. În bandă cu şănţuire; 
e. în bandă cu o toartă ruptă ritual. 

3. Vase cu proeminenţe sau toniţe 
a. cu proeminente; 
b. cu toniţe; 
c. Iără proeminenţe sau tonite 

4. Vase în fonnă de boluri; 
5. Străchini 

a. cu o uşoară arcuire a pereţilor; 
b. tronconică 

6. Castroane 
7. Vase cu umărul bombat accentuat; 
8. Vase cu panca inferioară bombată accentuat; 
9. Vas miniatură În fonnă de sac (fig. 5). 
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Confonn afinn.ţiei lui M. Petrescu-DÎmbovita, acest repenoriu de fonne ceramice este identic 
cu cei care se Întâlneşte În nivelul ai treilea al aşezării de la punctul Movila din Şesul Jijiei (Petrescu
Dimooviţa şi culab. j 999, 636). Această aşezare, care se allă la 1,5 !un vest de vârful Ţuguieta, este 
una de tip zolniki. Aici au fost identificate patru nivele de locuire: primele două aparţinând fazei Noua 
1, unnătorul etapei Noua II, iar ultimul caracteristic primei epoci a fierului (faza timpurie). 

Necropola Noua de pe Ţuguieta este atribuită comunităţii tribale de pe Movila din Şesul Jijiei 
din faza Noua II (Petrescu-Dimbovita şi colab. 1999,638). Deşi în linii mari suntem de acord cu acest 
lucru, avem totuşi o obiecţie. 

Se precizează clar că în a�ezare, În etapa Noua 1, ceştile cu buton sunt puţin numeroase, în 
• 

timp ce acelea cu creastă detin procentajul maxim. In etapa Noua Il, nota dominantă este constituită de 
ceştile. cu buton, iar cele cu creastă au o frecvenţă mai redusă. (Petrescu-Dimbovita şi colah. 1999, 
636). [n acest Ca?" ar fi trebuit ca în necropolă să predomine ceştile cu buton, dar observăm că , 
numeric, Între cele două tipuri de ceşti, nu există o diferenţă foane mare (ceşti cu creastă: 23; ceşti cu 
buton: 16), ba chiar predomină cele cu creastă. 

La acest lucru se mai adaugă prezenta În necropolă a 2 ceşti cu torţi supraÎnalte, În bandă, cu o 
uşoară şănţuire În partea superioară (M74, M 112). Acest tip de ceaşcă se regăseşte În aşezare numai În 
nivelul corespunzător Noua 1 (Petrescu-Dimbovita şi colab. 1954, 22). Aceste constatări mă detennină 
să cred că începuturile necropolei se plasează, În timp, spre finalul fazei Noua 1, În acest moment fiind 
posibil ca elementele de tradiţie Monteoru şi Costişa să se fi Împutinat sau să fi dispărut; ele nu se 
Întâlnesc deloc În inventarul necropolei . 

• 
[n ceea ce priveşte structura, periodizarea şi cronologia cimitirului, acestea sunt dificil de 

realizat În condiţiile În care un procent Însemnat de monninte nu prezintă inventar (45%), apoi există 
13 ceşti ale căror torţi au fost rupte ritual şi nu le mai putem Încadra în nici unul dintre cele trei tipuri 
(ceşti cu torţi supraÎnălţate cu buton, cu creastă sau în bandă) şi există prea puţine posibilităţi de a face 
observatii pc baza asocierilor Între tipurile ceramice: sunt numai 17 În care există doar câte 2 obiecte 
de inventar diferite. 

În aceste condiţii, ştiind că În timp ritualul funerar se poate modifica, schimbându-se atât 
lucrul simbolizat, cât şi modalităţile de simbolizare ale unui lucru (Goldstein 1981,44), ne asumăm o 
marjă de eroare În aprecierile pe care unnează să le facem. 

Vom asocia În continuare criteriul sexului cu tipurile ceramice (tabel nr. 3). Observăm că 
inventarul nu se deosebeşte În mod riguros după sex. Există Însă câteva coincidenţe: 

- dintre ceşti, cele cu două toane supraÎnălţate , cu buton, Îi insoţesc mai mult pe 
bărbaţi; 
- tipul 3b (vase cu toniţe), care cuprinde 4 exemplare, caracterizează monnintele de 
femei; 
- cele 2 vase cu umăr bombat (tipul 7) se regăsesc În monninte de bărbaţi. 

O altă concluzie Îi priveşte pe copii: 2/3 dintre aceştia sunt lipsiţi de inventar. 
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Fig. 1. Planul general al sapaturilor de la Truşeşti-Ţuguieta (195 1- 1959, 196 1) 
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Fig. 2. Planul mormintelor din necropola civilizaliei Noua de la Truşeşti· Ţuguieta 
(pâna în dreptul movilei nr. I inclusiv) 
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Fig. 3. Grade de chircire a scheletelor: de la chircit foarte accentuat (I) către chircit moderat (IV) 
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Fig. 4. Diagrama orientării mormintelor 
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Fig. 5. Tipologia ceramicii din "ecropola de la Truşeşti· Ţuguieta 
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Fig. 6. Planul monnintelor din necropola civilizaţiei Noua de la Truşeşti-Ţuguieta 
(până în dreptul movilei nr. I inclusiv) 

Cartarea monnintelor după criteriul poziţiei scheletului 
• - chircit pe stânga 

o - chircit pe dreapta 
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Fig, 7, Canarea mormintelor dupa criteriul inventarului 
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Fig. 9. Cartarea mormintelor după criteriul sexului indivizilor 
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47 
M 
F 
C 

ADANCIME 
I " 

17% 69% 

11% 57% 

9% 55% 

I 1.1 Om-l.48m 

" 0.6Om-o.90m 

III 0.lOm·0.59m 

11/ 
12% 

26% 

3O"k 

"Exista morminte fala adanc/me precizata 

( 
( 
( 

din numarul barbatilor) 

din numarullemeilor) 

din numarul COpiilor) 

Tabel nr 1. Raportul dIntre adanell" .. mormIntelor al aexullndlvlzllor 

Sex 

V •• ta 
lIiI .... 1 «()'7 1111) 
In ..... " (7.1hnij 

Ju .. nls (14 -allnl) 
Adultul (20 -30 Inl) 
.. It ..... (30 -tO ani) 

Senllil (60 'X 1111) 

Varstl lndetellhln .... 
Total 

P 

Sex ... , 8&"bati femel 

.N "'- OI % u w •• 
• • • • .. '" " 

36 2835 36 

12 945 12 

3 236 6 472 3 236 12 

1 074 7 551 6 472 14 

4 315 23 1812 17 1338 44 
5 4,68 2 1,57 7 

2 080 2 

58 4567 41 32,28 18 2205 

Tabel n,.2 RIportuI......,..x 

INVENTAR" 

ICutI cu Cut! cu Cestl cu toarte 
buion eliam rupte ritual 

Ce'-Ialla Fara 
la lb le 2. forme Inventar 

2a 2b 21' 
28' 2b' 2b' 

M 28% 12% 35% 28% 33% 

F 110/. 26% 15% 38% 30"/. 

C 3% 15"10 11% 15% 66% 

'Numai tipurile ceramic9 

Tabel nr.3 Rapoi1area Inventarulul cer.mlc la .. xul lndlvlzllor 

Total 
•• 70 

127 

(din 
numarul 

--) 
(din 

numarul 
lemeilo<) 

(din 
numarul 
oopib) 

69 

I 

2835 

945 

945 

1102 
3465 

6,25 

08 
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MormIIII POZitie �'C� nr II V VI 
4 

• 

• 

it • --. 
• • 

• • 

• • 

• • 

? ? 

TlbeI nr 4 Elamenllll de ritual pentru mOillllnlale cu Indivizi de aax 
ma.culln care IU CI Inventar caatl cu doua tortl Iupralnaltatl 

• 

Tril "r. 5 RlpartllJa tipurtlor (I'Mla pe morminte 
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Mormant Sex Pozitie Grad de chlrclre Tipuri ceramice 

nr M F C S O I II III IV 2b' 1c 2d 2a' 
40 • • • • • 

45 • • • • • 

16 • • • • • 

Tabal nr.6 Elemente de ritual pentru mormintele M40, M45 si M46 

Pozitie 
Tipuri 

ceramice Mormant 
nr 

S O 1c 3a 

18 • • • 

14 • • • 

Tabel nr. 7 Elemente de ritual pentru mormintele M18 si M14 
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rI 

",o"'� Chirclra aCClntuata 

M 40 9 
F 25 1 

C 37 1 

1: Chircire foarte accentuata 
II: Chi,cire accentuata 
II:Chircire mai PIJfln accentuata 
IV:Chirci,e moderata 

II 
21 
7 

8 

% Ch irclre moderata 

iii ]V 
75% 3 7 

32% 6 11 

24% 17 11 

• Au fost luaU in considarare Indivizii al caror grad de chircire a fost precizat 

% 

25% 

68% 

76% 

Tabel nr.B Relatia dintre sexul Indivizilor si gradul de chlrclre a scheletelor 

� � � � 
.!!- � c ::! o 

• • 

• • • • 

• • • 

• • • • 

• 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • • 

• • • 

• • • • • 

• 

• • • 

� 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tabel nr. 9 Elemente de ritual ce mormintele c u  edancime mica din 

vestul 

, 

in tabelul nr, 4 se poate observa cum mormintele de bărbaţi cu ceşti cu toartă cu buton se 
asociază, de regulă. cu poziţia chircit pe dreapta şi cu adâncimea medie, Cartarea acestor morminte nu 
are nici O relevanţă, 

, 

In morminte, vasele sunt depuse preponderent în faţa decedatului sau lângă frunte, Există şi 
situaţii particulare: între cot şi femur (MIS, M21, M74, M4, MI12), între braţe (MS7, MI7), peste 
mâini (M 12), peste genunchiul drept (M 18), lângă genunchi (M40. M87). lângă umăr (MSO), lângă 
maxilar (MI4), între braţ, umăr şi genunchi (MI8), Toate aceste situaţii au un element comun: vasele 
se află În partea din faţa scheletului, 

Există şi morminte în care vasele se regăsesc fie după cap (M72, MI 09, M64, MS), fie la spate 
(M I OI, M82, M62),Numai în două cazuri se găsesc în zona picioarelor (M 127 şi M93), 

Oasele de animale se găsesc în zona feţei (M32, MS2, MS6), iar veriga de aur lângă ureche 
(provine probabil de la un cercei), Arşicele, care sunt în număr de paisprezece, nu au poziţia precizată, 
dar se subliniază totuşi că sunt aşezate în două şiruri ovale, 
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_________ 73 Există câteva observaţii interesante, ce rezultă din unna asocierii locului pieselor de inventar 
cu alte criterii ale ritualului funerar. De exemplu, cele două ceşti cu toartă supraÎnălţată În bandă cu 
şănţuire, se află deasupra femurului (M74 şi MI12). Apoi cele două monninte ale căror obiecte de 
inventar se află la picioare, se regăsesc În regiuni extreme ale necropolei (fig. 2). Pe de altă parte, cele 
7 monninte În care inventarul se află la spate, cuprind indivizi aşezaţi pe partea stângă, cu o singură 
excepţie (MI09). 

Există 15 monninte În care se regăsesc câte două vase. Aşezarea acestora În monnânt, precum 
şi asocierea lor unnează

, 
o serie de reguli. Vasele sunt grupate. De regulă se găsesc În faţă, În zona 

mâinilor sau a capului. Intr-un singur caz se află după cap (M64), dar tot grupate. M74 prezintâ o 
excepţie de la această regulă a grupării: un vas se află în fata mâinilor, iar celălalt la femur. -

In nici un caz vasele nu se află: unul În faţă şi altul În spate sau unul În partea superioară a 
corpului şi altul la picioare. 

-
In ce�a �e priveşte combinaţiile intre tipurile ceramice, putem face observaţia că nu se 

asociază niciodată ceştile cu buton cu cele cu creastă. Apoi, În majoritatea cazurilor, trebuie să exi ste 
neapărat o ceaşcă: fie cu buton, fie cu creastă, fie în bandă simplă. Avcm numai două excepţii: M63 -
unde se găsesc 2 vase de acelaşi fel (vase cu bobiţe) şi M95 - vas sac în miniatură combinat cu bol. 
(tabelul nr. 5) 

Existâ 8 cazuri în care cel puţin unul dintre vase are o toartă ruptă ritual (M 13, M50, M40, 
M45, !vf i 6. 1'.118, �.114, �,.111). Tabele nr.6 şi nr. 7 vor să scoată în evidenţă câteva coincidenţe. 

1 n· 1 • •  • • • .  . . . d ă - -" . ...... lr1tre cele tiei mOiiHmk care \,;uprmu numaI ceşu cu imute rupte fiiuai, ou se aseamana 
foarte mult: M40 şi M45 (sex masculin, chircire pe stânga, chircire foarte accentuată). 

2. MI8 şi MI4 au acelaşi inventar. Comuna le mai este doar poziţia. 
Tabelul nr. 8 prezintâ situaţia asocierii gradului de chircire cu sexul. Se observă că 3/4 dintre 

bărbaţi sunt în poziţia chircit accentuat, iar 3/ 4 dintre femei şi copii prezintă o chircire moderată. 
Dispunerea În plan a criteriului poziţiei (fig. 6) ne oferă posibilitatea să remarcăm în centrul 

necropolei o zonă fonnată din 25 de monninte, dintre care 15 au scheletele aşezate chircit pe partea 
dreaptă, iar celelalte 10 pe partea stângă. Ceea ce atrage atenţia este că aceste monninte sunt aşezate 
grupat: cele chircite pe partea stângă spre SE, iar celelalte spre NV. Fac excepţie doar două monninte 
(M43 şi M74). 

Distanţele dintre monninte din această zonă sunt mai mari decât cele din zona de vest şi 
comparabile cu cele din est. 

Aici, În centrul necropolei, se găseşte un grup relativ compact de bărbaţi (II indivizi). 7 sunt 
dintre cei chirciţi pe dreapta, iar 4 pe stânga. Aceştia sunt despărţiţi de un grup de 2 copii (M16 şi 
M22). Din aceeaşi zonă centrală mai fac parte alţi 4 copii, 2 adolescenţi (de sex masculin) şi 3 femei. 
Toate persoanele de sex masculin, cu excepţia unuia singur sunt chircite accentuat şi foarte accentuat. 

Inventarul regiunii centrale constâ În 9 ceşti cu buton, 9 ceşti cu creastă, o ceaşcă cu torţile În 
bandă, 5 ceşti cu torţi rupte ritual, un vas, 3 vase cu proeminenţe, un castron şi un vas bombat. 

, 
In aceastâ zonă regăsim concentraţia cea mai mare de ceşti (24), spre deosebire de partea 

vestică (15) şi cea estică (17) deşi În zona centrală sunt doar 25 de monninte, În comparaţie cu cele 54 
din vest şi cele 41 din est. (după monnintele din plan). 

Acest fapt se datorează existenţei unor zone compacte lipsite de inventar: 
zona 1: 14 monninte 
zona 2: 4 monninte 
zona 3: 7 monninte 

, 
zona 4: II monninte (fig.7). 

In aceste zone predomină numărul copiilor. 
De altfel, trei dintre aceste spaţii se află În partea de vest, acolo unde majoritari sunt copiii şi 

femeile, existând doar 6 bărbaţi şi 2 adolescenţi de sex masculin. 
În partea de est situaţia este cea mai echilibrată: 10 bărbaţi, 6 femei, 17 copii şi 6 adolescenţi 

(4 băieţi şi o fatâ; celălalt - sex nedetenninat). 
Probabil că zona centrală a cimitirului era destinată unor persoane (În special bărbaţi) cu un 

statut deosebit în cadrul comunitâţii. Cele două subzone (stânga - dreapta) pot sugera existenţa a două 
familii dominante. 

Dintre cele 15 schelete chircite foarte accentuat, 10 sunt ale unor persoane de sex masculin. 
Nu rezultă nimic concludent din asocierea cu alte elemente ale ritual ului. Singura femeie foarte 
puternic chircitâ de pe movilă (M85) se mai deosebeşte prin faptul că este totodată unica femeie dintr-
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un mormânt individual de pe Movila nr. 1, precum şi singura care are un vas unicat În necropolă: 
castron cu patru toarte. 

a altă femeie care iese În evidenţă este cea din M95. Acest mormânt este izolat În extremitatea 
vestică a cimitirului, iar inventarul său reprezintă, de asemenea, un tip de vas unic: vas sac în 
miniatură (diametrul maxim - cca. 10 cm). 

Trebuie precizat că În necropolă nu se găseşte nici un vas sac, deşi În aşezarea 
corespunzătoare, acest tip ceramic ocupă ca pondere numerică locul al doilea după ceşti. Acest lucru 
dovedeşte funcţia specială pe care o au ceştile În comparaţie cu olăria uzuală. De asemenea, în 
necropolă nu se întâlnesc nici obiecte din bronz, piatră sau os - prezente În aşezare (Petrescu
Oîmbovija şi colab. 1999, p. 634) 

Mormântul bărbatului care este Însoţit de veriga de aur, nu prezintă nimic altceva deosebit. 
• 
In cele patru morminte izolate (aflate la 30 - 50 m est de Movila nr. 1) sunt Înmormântati un 

copil, un bărbat şi două femei. Doar copilul prezintă inventar (un bol) aşezat la picioare, Însă. Un alt 
mormânt izolat este M42. Specifică Î i  este doar orientarea: N-NE. 

Mai există un mormânt de incineratie, În cadrul aşezării, dar acesta este atribuit cu rezerve 
culturii Noua, deoarece este posibil să apartină şi nivelului corespunzâtor primei epoci a fierului. 
(Petrescu-DÎmbovita şi colab. 1954,21; 1999,637) 

Prin cartarea mormintelor care au adâncimile cele mai mici şi cele mai mari se observă că În 
extremitatea vestică se formează un grup de 13 morminte cu adâncime mică. Aceste schelete, care În 
majoritate sunt copii (9), sunt chircite preponderent moderat 6 (tabelul nr. 9). 

Un alt grup de 3 morminte se află pe movilă. Ele nu ar fi atras atenţia dacă nu se aflau lângă 
un alt grup de 6 morminte, tot din movilă, cu adâncimi mari. 

Cele 15 morminte din movilă au câteva elemente distincte: aici se găsesc cele 2 morminte 
duble (M31 şi M38); majoritatea schelete lor sunt chircite pe stânga ( 1 2  din 17 schelete); aici se găsesc 
7 din scheletele foarte puternic chircite, II schelete sunt chircite accentuat, iar 5 moderat; aici se 
găseşte mormântul de copil cu arşice şi tot aici se găsesc cele 6 morminte care au determinată forma 
gropi lor: 3 ovale (M31, M32, M36) şi 3 rectangulare cu colţurile rotunjite (M34, M35, M37). 

Mai trebuie precizat că inmormântările in mantaua unor tumuli mai vechi nu sunt specifice 
culturii Noua, ci culturii contemporane Sabatinovka, care formează impreună cu culturile Noua şi 
Coslogeni, un complex cultural. Putem presupune, deci, că acest grup de 15 morminte reprezintă o 
influenţă a purtătorilor culturii Sabatinovka. 

Locul unui cimitir se alege in funcţie de factori funcţionali (topografie, formă, mărime, 
vizibilitate) şi simbolici. Pentru ultima grupă de factori dăm exemplul comunităţii Blackfoot Indians, 
comunitate studiată de antropologul Robert L. Hali. Pentru aceşti oameni, apa care desparte necropola 
de sat are rolul de a opri spiritele. (Hali 1976, 361 cf. Chapman, Randsborg 1 98 1 , 17). Nu putem şti 
dacă Jijia, care se află de asemenea, Între sat şi cimitir, a fost Încărcată În trecut cu valenţe simbolice 
(şi dacă da, nu le putem descifra), dar putem presupune că a constituit o componentă absolut 
fundamentală În viaţa acelei comunităţi, a cărei principală ocupaţie era creşterea vitelor. Normal ar fi 
fost ca Jijia să fie subiectul unei atitudini rituale. 

De as�menea, şi orientarea mormintelor Într-o necropolă are o anumită semnificaţie (Binford 
1972, 219). In cultura Noua, necropole le nu sunt unitare din punctul de vedere al orientării 
mormintelor. De exemplu, la Archiud predomină orientarea sud-est (Marinescu 1986, 52), nord-est la 
Brăeşti (Dascălu \ 994, 139), nord-vest şi sud-est la Crasnaleuca (Dascălu 1994, 142). 

Concluzia este că orientarea decedaţi lor se face În funcţie de anumite criterii particulare 
• 

fiecărei comunităţi. In cazul Truşeşti, direcţia NV-SE este paralelă cu sensul curgerii apei Jijiei, dar 
Îndreptată spre amonte. Aceasta este o observaţie care poate avea sau nu relevanţă . 

• 
In urma rezultatelor analizei statistice şi combinatorii de mai sus, putem să stabilim 

următoarele concluzii: 
1 .  Ritualul funerar din necropola de la Truşeşti ţine seama, În mare măsură, de sexul 
indivizilor: 

COpIII 
- sunt ingropaţi mai la suprafaţă; 
- 2 /3 sunt fără inventar; 
- 3 /4 prezintă chircire moderată; 

femeile 
- sunt Îngropate mai spre suprafaţă; 
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- 2 /3 prezintă inventar; 
- au şi inventar specific: vase cu bobiţe; 
- 2 /3 prezintă chircire moderată; 

bărbaţii 
5. sunt îngropaţi mai adânc; 
5. majoritatea ceştilor cu două torţi supraînălţate cu buton se regăsesc în morminte ale 

indivizilor de sex masculin, la fel ca şi cele două baluri; 
5. 3 /4 prezintă chircire accentuată. 
2. Necropola se structurează În trei părţi (vestică, centrală, estiCă), care se diferenţiază prin 

densitatea mormintelor. bogăţia inventarului şi sexul înhumaţiloL 
3. Există indivizi şi grupuri de indivizi trataţi diferit prin locul ocupat in necropolă (central sau 

periferic) şi prin inventar (lipsa acestuia sau prezenţa unor tipuri ceramice unice În necropoIă). 
4. Depunerea inventarului În morminte respectă o serie de reguli stricte. 

-
5. Inceputul necropolei poate fi plasat la finalul fazei Noua I. iar dezvoltarea sa in etapa Noua 
II. Cimitirul are, cu siguranţă, ce! pUţin două faze de evoluţie (M35 suprapune parii al M34), 
dar acestea nu pot fi identificate. In acest sens mai putem preciza că În prezent nu există O 
tipologie completă a ceramicii culturii Noua, care să ne ajute În identificarea unei stratigrafii 
orizontale a necropolei. Singura Încercare de acest reI s-a produs la Cluj, unde au fost 
identificate, cu ajutorul programului '�Zeus" . ln:i �rioade disiincte de evoiuţie a necropolei 
'" ..... • n i ' '11/' I ;'1 ' • "",, , ..... ' ... . ... ... .. _"' ... ... --_ ..... . . . , . -tA.,:.-_.-•• -., .-- , . ,.  l ' "r--"'an . ........ ... ''''''''J' 
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OBSERVATIONS REGARDING THE NECROPOLIS FROM THE LATE BRONZE PERIOD 
FROM TRUSESTI, BOTOSANI 

SUMMARY 

Truşeşti is a North-Eastem Romanian village situated in the Jijia Plain. In its proximity lies a necropolis 
ofthe Noua culture which conta ins 127 graves. 

In order to identify the main features of the mortuary practice, we have used the statistical and 
combinato!)' method which blends ali the elements of the mortuary ritual: orientation, position, age, sex, 
inventory, objects. grave marks etc. 

The text is followed by tables and pictures which demonstrate that the Noua community had a few rules 
in its mortuary practice, as the conclusions show. 


