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DESCOPERIRI FUNERARE ÎNTÂMPLĂTOARE LA 
GÂRLA MARE, JUDEȚUL MEHEDINȚI 

 
 

Gabriel Crăciunescu*, Cristian Dumitru Manea**, 
Eugen Gavril Văcuță*** 

 
 
* gabriel_craciunescu@yahoo.com 
** Muzeul Regiunii “Porțile de Fier”, Drobeta Turnu Severin 
*** Muzeul Regiunii “Porțile de Fier”, Drobeta Turnu Severin; gabi.vacuta@gmail.com 
 
Abstract. Random funerary discoveries at Gârla Mare, Mehedinți county, RO. In 2009, 
a group of specialists from the Iron Gates Museum from Drobeta Turnu Severin, carried out 
a field survey in the area of Gârla Mare. The purpose of this research was to precisely deter-
mine the area where, by chance, an incineration tomb belonging to the Žuto Brdo–Gârla Mare 
culture was found. In the area of river km 836+400 and at about 400 m distance from the 
Danube there are three south-west facing dunes. From one of the dunes the fine sand had been 
completely extracted which determine the sand extraction from another dune. The research 
carried out in this last dune revealed the existence of groups of small ceramic fragments be-
longing to the Žuto Brdo–Gârla Mare culture mixed with small pieces of cremated bones. 
Continuing the research we found out that on the pits' slopes from where the sand had been 
extracted there were two areas where fragments of ceramic pots could be seen. We proceeded 
to exhume these tombs, which most certainly would have been destroyed in the next couple 
of days by the workers who extracted the sand from that area. We noticed that the first tomb 
had incinerated bones belonging to the deceased placed in kantaros type pot. On the other tomb 
the deceased bones were placed as a pile of 0.3 m diameter. Each tomb contained six clay pots. 
In tomb no 2, a duck-shaped pandantiv was found on the cremated bones pile. Based on these 
obvious discoveries an archaeological site was opened at Gârla Mare, Km. river \836+400.  

 
Keywords: West Oltenia, Gârla Mare, tombs, Žuto Brdo–Gârla Mare culture. 
 
 

Numele localității Gârla Mare este legat de cultura epocii bronzului căreia i-a 
împrumutat numele. Până la sfârșitul secolului XX, descoperirile arheologice apar-
ținând acestei culturi erau cu totul întâmplătoare în această zonă,. Acesta este și moti-
vul pentru care aici erau organizate periodic cercetări de teren, unele chiar în insula 
din fața localității, acolo unde a fost descoperită1, la începutul sec. XX, ceramica ce 
a dat mai târziu numele acestei culturi. Unele din aceste cercetări au dus la descope-
rirea unor bogate urme arheologice care atestă existența unor așezări și necropole din 

                                                      
1 Franz, 1922, p. 89-98. 
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epoca bronzului pe raza satului Gârla Mare2. 
În data de 18 august 2009, un grup de specialiști de la Muzeul Regiunii “Por-

ților de Fier” din Drobeta Turnu Severin a efectuat o cercetare de teren pe malul Dună-
rii în zona localităților Gruia–Pristol–Gârla Mare. Pe lângă faptul că doream să veri-
ficăm o zonă mai mare de teren, aveam ca obiectiv prestabilit verificarea amănunțită 
a zonei cuprinse între km fluviali 836–840. În această zonă fuseseră descoperite, în 
condiții mai puțin clare, mai multe morminte aparținând culturii Žuto Brdo–Gârla 
Mare3. Pe noi ne interesa dacă aici era o necropolă, eventual locul exact al acesteia, 
deoarece fuseseră descoperite fragmente ceramice și morminte în zona km fluviali 
836 și 839. Intenția noastră era aceea de a deschide aici un șantier arheologic în even-
tualitatea că cercetarea de teren permitea concluzia că avem în față o necropolă. Tot 
așa de importantă era și informația referitoare la o așezare a acestei culturi în micro 
arealul descris. 

La km fluvial 836+400, și la circa 400 m distanță de Dunăre, se află trei dune 
cu nisip foarte fin pe care localnicii îl folosesc ca material pentru construcție. Duna 
situată în partea de sud era acoperită cu vegetație măruntă, cea din mijloc avea o for-
mă albiată și cu nisipul alb la vedere. Concavitatea acesteia cobora și la peste 2 m, 
dovadă că și de aici a fost exploatat intens nisipul. Aici nu am descoperit nici un mate-
rial arheologic, lucru explicabil prin adâncimea mare la care s-a ajuns cu exploatarea 
nisipului. Examinând duna din partea de nord, acoperită și ea cu o vegetație săracă 
specifică zonelor nisipoase, am constatat că din loc în loc se aflau grupe mici de frag-
mente ceramice aparținând culturii Žuto Brdo–Gârla Mare precum și oase incinerate 
de mici dimensiuni. La o privire mai atentă am constatat că pe pantele gropilor, din 
care fusese scos nisipul de către săteni, se aflau două puncte în care apăreau pereții 
unor vase (Pl. I/1). Pentru ca aceste materiale să nu cunoască soarta celor de la care 
am găsit resturile ceramice, am hotărât să săpăm în aceste puncte. S-a dovedit  a fi 
două morminte, nederanjate încă de cei care exploatau nisipul. Distanța dintre cele 
două morminte era de 3,25 m (Pl. II/2) iar acestea erau situate pe un aliniament est–
vest. Materialele arheologice descoperite în aceste morminte se află la Muzeul Regi-
unii “Porților de Fier” din Drobeta Turnu Severin.    

Primul mormânt (Pl. I/2) desfăcut și situat în partea de est, denumit conven-
țional M1, avea oasele incinerate ale defunctului depuse într-un vas de tip kantharos. 
Lângă acesta se mai aflau alte cinci vase de diferite tipuri.  

Kantharosul (Pl. III/1), nr. inv. I 6743, are culoarea maro și a fost lucrat din 
pastă care conține nisip și pietricele, bine finisat și ars. Dimensiunile piesei: Î=16,3 cm; 
DG=15 cm; DB=8,2 cm; DM=16,5 cm. Vasul are fundul plat, corpul bitronconic, gâtul 
tronconic și buza în două colțuri. Două torți coboară de pe buză pe umărul vasului. 
Piesa este decorată pe corp și gât, prin tehnica împunsături succesive și imprimarea 
unor instrumente cu partea activă semicirculară. Ca motive decorative se întâlnesc 
ghirlande, linii, X-uri. 

                                                      
2 Crăciunescu, 2009, p. 91-104; Crăciunescu et alii, 2010, p. 99-110; Crăciunescu, 2013, p. 99- 
114; Idem, 2014a, p. 1141-1148; Idem, 2014b, p. 54-63. 
3 Bărbulescu, Cârstea, 2006, p. 49-54; Rus, Stîngă, 2005, p. 135. 
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Pl. I. 1. Vas care marchează primul mormânt; 

2. Mormântul 1. 

 
 



258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
Pl. II. 1. Mormântul 2;  

2. Raportul dintre cele două morminte. 
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Pl. III. Inventarul lui M1: 1. Kantharos, 2. Castron, 3. Cană. 

Alt vas este un castron (Pl. III/2), nr. inv. I 6745, de culoare maro, lucrat din 
pastă cu mult nisip, prost finisată dar bine arsă. Dimensiunile piesei: Î=10,8 cm; 
DG=13,2 cm; DB=5,5 cm; DM=15 cm. Piesa are fundul inelar profilat, corpul bitron-
conic, buza evazată în patru colțuri. Două torți coboară de la baza gâtului până pe umăr. 
Sub linia torților se află trei apucători plate. Este psibil ca vasul să fi avut silueta unei 
păsări cu cele trei apucători reprezentând aripile și coada. În partea care trebuia să 
fie reprezentat capul păsării, porțiunea din vas lipsește. Piesa are tot exteriorul decorat 
cu ghirlande și linii. Decorul păstrează substanța albă de incrustație. 

Cana (Pl. III/3), nr. inv. I 6744, era situată imediat lângă kantharos, fiind 
lucrată din pastă care conține mult nisip cu bobul mare. Pasta era prost finisată și 
arsă iar după ardere avea o culoare maro foarte închis. Dimensiunile piesei: Î=13,5 cm; 
DB=6,5 cm; DM=16 cm. Piesa are fundul inelar profilat, corpul bitronconic în trei 
colțuri, gât tronconic, buză evazată. Tot exteriorul vasului este decorat cu linii, cer-
curi și ghirlande. 
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Pl. IV. 1. Bol; 2. Ceașcă; 3. Ceașcă. 

Unul din vasele acestui mormânt este un bol fragmentar (Pl. IV/1), nr. inv. 
I 6748. O parte din fragmentele componente ale acestuia au fost găsite pe panta din 
exteriorul mormântului. În puțin timp aceste fragmente ar fi alunecat mai mult și ar 
fi fost pierdute iar din fragmentele rămase în inventarul mormântului nu se mai putea 
reconstitui forma vasului. Bolul a fost lucrat din pastă amestecată cu nisip cu bobul 
mare, prost finisată iar vasul este grosolan lucrat. Dimensiunile piesei: Î=6,3 cm; 
DG=4 cm; DB=2,6 cm; DM=6 cm. Piesa are fundul plat, corp bombat aproape ca o 
sferă, gât tronconic. De pe gât până pe umărul piesei coboară două torți pline, fără 
gaură, foarte slab marcate. Decorul este prost executat și constă în linii lucrate din 
puncte adâncite în pasta crudă și X-uri. Are substanță albă de incrustație. 

O ceașcă (Pl. IV/2), nr. inv. I 6746, se afla tot lângă kantharos dar era răs-
turnată. Este lucrată din pastă ce conține nisip și pietriș mărunt, a fost prost finisată 
și arsă. După ardere, pasta a căpătat culoarea maro. Dimensiunile piesei: Î=6,2 cm; 
DG=5,9 cm; DB=3,8 cm; DM=7 cm. Aceasta are fund inelar profilat, corp rotund, 
gât cilindric, buză evazată. O toartă, acum lipsă, urca de pe buză și cobora până pe 
umărul piesei. Decorul este situat pe toată partea exterioară a piesei și a fost realizat 
din linii, cercuri ștampilate și ghirlande. 

Altă ceașcă (Pl. IV/3), nr. inv. I 6747, se afla în poziție verticală lângă kantha-
rosul cu oase incinerate. A fost lucrată din pastă amestecată cu nisip, bine finisată și 



261 

arsă, are culoarea maro. Dimensiunile piesei: Î=9,3 cm; DG=4 cm; DB=3,6 cm; 
DM=10,7 cm. Are fundul inelar profilat, corpul bitronconic în trei colțuri, gât tron-
conic, buză evazată. O toartă cu protomă coboară de pe buză până pe umărul piesei. 
Pe exteriorul acesteia și pe interiorul buzei se află un decor relizat din ghirlande, linii 
simple sau grupe de linii și cercuri concentrice.  

Mormântul următor (Pl. II/1), denumit convențional M2, se afla în vestul 
celuilalt, la o distanță de 3,25 m. Oasele incinerate erau depuse în groapă sub forma 
unei grămezi cu diametrul de 0,30 m. Lângă ele, în partea de sud și sud-vest, se afla 
inventarul mormântului compus din șase vase. 

Primul vas este o amforă în miniatură (Pl. V/1), nr. inv. I 6749. Este lucrată 
din pastă amestecată cu nisip, relativ bine arsă, culoare maro. Dimensiunile piesei: 
Î=16,8 cm; DG=13,9 cm; DB=7,2 cm; DM=22 cm. Are fundul plat și ușor profilat, 
corpul bitronconic rotunjit, gât tronconic, buză puternic evazată. Pe maxima bombare 
are două torți late, care se arcuiesc scurt, iar la nivelul bazei acestora, intercalate între 
ele, se află două apucători plate în formă de șa.   

O ceașcă (Pl. VI/1) are nr. de inv. I 6753. Este lucrată din pastă amestecată 
cu nisip fin, inegal finisată, culoare maro cu multe zone brune. Dimensiunile piesei: 
Î=7,9 cm; DG=5,5 cm; DB=3,1 cm; DM=8,7 cm. Are fundul inelar și profilat, cor-
pul bitronconic în trei colțuri, gâtul tronconic, buza evazată. O toartă delicată coboară 
de pe buză până pe umărul piesei. În partea superioară a torții se află o protomă tip 
“ansa lunata”. 

A doua ceașcă (Pl. VI/2) are nr. de inv. I 6754. Este lucrată din pastă ames-
tecată cu nisip fin, arderea este insuficientă, culoare maro. Dimensiunile piesei: Î=10 cm; 
DG=5,8 cm; DB=3,3 cm; DM=10,5 cm. Fundul este inelar, corpul este bitronconic 
în trei colțuri, gât tronconic, buză ușor rotunjită. O toartă lată coboară de pe buză 
până pe umărul vasului. De pe toartă se ridică o protomă. Exteriorul piesei și protoma 
sunt acoperite cu un decor format din ghirlande, linii, spirale și cercuri. 

O altă amforă în miniatură (Pl. VII/1), nr. de inv. I 6751, este lucrată din 
pastă amestecată cu nisip fin, ardere insuficientă, culoare maro. Dimensiunile piesei: 
Î=8,8 cm; DG=9,3 cm; DB=5,2 cm; DM=13 cm. Are fundul plat și ușor profilat, corp 
bitronconic rotunjit la partea superioară, buză evazată. De la baza gâtului coboară 
scurt patru torți late până pe umărul piesei. Un brâu ușor reliefat se arcuiește puțin în 
jos între torți, ale căror părți superioare le unește. 

Altă amforă în miniatură (Pl. VII/2), nr. de inv. I 6750, este lucrată negli-
jent din pastă amestecată cu nisip cu bobul mare, destul de bine arsă, culoare maro cu 
pete brune. Dimensiunile piesei: Î=10,5 cm; DG=10,3 cm; DB=6,5 cm; DM=13,6 cm. 
Are fundul ușor concav și puțin profilat, corpul este bitronconic și rotunjit la partea 
superioară, gâtul este cilindric iar buza evazată. Patru torți late situate pe aceeași linie 
coboară de la baza gâtului până pe umărul piesei.  

Ultima amforă în miniatură (Pl. VIII), nr. de inv. I 6752, este lucrată din pastă 
amestecată cu nisip cu bobul mare, prost frământată și finisată, ardere insuficientă. 
Dimensiunile piesei: Î=8,5 cm; DG=6,6 cm; DB=3,4 cm; DM=9,9 cm. Are fundul plat, 
corpul bitronconic, gâtul tronconic iar buza este evazată în unghi drept. Pe maxima 
bombare are patru apucători în formă de șa.  
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Pl. V. Inventarul lui M2: 1. Amforă în miniatură; 2. Pandantiv. 

Pe grămada de oase incinerate a fost găsit un pandantiv (Pl. V/2). A fost 
lucrat din pastă de bună calitate și are culoarea maro. Dimensiunile piesei: Î=2 cm; 
DB=1,2 cm. Are forma unui cap de rață cu ochi proeminenți și subliniați prin cercuri 
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Pl. VI. 1. Ceașcă; 2. Ceașcă. 
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Pl. VII. 1. Amforă în miniatură; 2. Amforă în miniatură. 
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Pl. VIII. Amforă în miniatură. 

concentrice. Suportul piesei are formă rotundă și este concav, fiind prevăzut cu o 
perforație pentru a putea fi agățat. Este decorat prin împunsături seccesive cu linii și 
cercuri concentrice. Piesa a fost interpretată de o persoană nefamiliarizată cu această 
cultură și producția ei ceramică, drept picior uman. Respectivul prezintă desene ale 
unor piese de la Ostrovul Mare și Gârla Mare4 din care se vede clar cum tălpile indi-
vizilor din cultura Žuto Brdo–Gârla Mare au o creastă/carenă pe mijloc și țin dege-
tele foarte mult curbate în jos. Adevărați contorsioniști dacă puteau merge în acest 
fel sau aveau probleme grave de natură ortopedică. Dar cel puțin își desenau pe 
picioare motive decorative specifice acestei culturi.  

Prima observație care poate fi făcută este aceea că urnele în miniatură se 
întâlnesc atât în așezări cât și în necropole. În locuința de la Ostrovul Mare au apărut 
mai multe fragmente de amfore de mărime medie și mică5. Asemenea amfore de mici 

                                                      
4 Neagoe, 2011, Pl. I. 
5 Crăciunescu, 2006, p. 146. 
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dimensiuni se găsesc și în mormite din necropole situate în estul și vestul Olteniei. 
Și nominalizăm aici necropolele de la Cârna–Grindul Tomii6, Cârna– Ostrovogania7 
și Balta Verde8. În această discuție, necropola de la Ostovul Mare–Bivolării are un 
loc important. De aici sunt publicate numeroase amfore în miniatură9. Dintr-un mate-
rial mai recent10 privind această necropolă se poate afla că numărul amforelor în 
miniatură amintite de Dumitru Berciu în Catalogul muzeului arheologic din Turnu-
Severin este de 53. În inventarul Muzeului Regiunii “Porților de Fier” din Drobeta 
Turnu Severin, unde se află materialele de la Ostrovul Mare–Bivolării, se află un 
număr de 51 de amfore în miniatură. După ambele variante numărul amforelor în 
miniatură este destul de mare, dar nu avem nici o indicație asupra numărului aces-
tora dintr-un singur mormânt. Abordând problema și din alt unghi, am fi tentați să 
considerăm că doar mormintele care au oasele incineratului depuse direct în groapă 
au în inventarul lor și amfore în miniatură. Această situație a fost întâlnită la Crivina, 
în campania din anul 2008, unde au fost descoperite două morminte11 ale acestei cul-
turi. Primul mormânt avea resturile incineratului depuse în groapă iar în inventarul 
său se aflau două amfore în miniatură. Al doilea mormânt avea aceste resturi depuse 
în urnă iar în inventarul său nu se mai afla nici o amforă în miniatură. Dar în campania 
din 2009 de la Crivina a mai fost descoperit un mormât12 cu oasele incinerate depuse 
în urnă și cu o amforă în miniatură în inventar, astfel încât această supoziție nu este 
valabilă. Dacă luăm în discuție necropola de la Balta Verde13, din cadrul vechilor 
cercetări, la care avem destul de clar prezentat inventarul, observăm următoarea situ-
ație. În două morminte care au oasele incinerate depuse în groapă, M2 și M11, avem  
câte o amforă în miniatură la fiecare mormânt. Tot câte o singură amforă în miniatură 
avem și la mormintele 4, 13, 16, 17–18. Deci prezența acestui tip de vas nu are legă-
tură cu modul de depunere a oaselor incinerate ale defuncților. Această problemă 
merită mai multă atenție. Ar fi fost necesar să se cunoască sexul și vârsta celor inci-
nerați, pentru toate mormintele. Pe de altă parte, în necropole nu toate mormintele sunt 
contemporane. O analiză atentă a lor s-ar putea să dea unele rezultate. Lucrul acesta 
este valabil mai ales pentru vestul Olteniei unde populația culturii Žuto Brdo–Gârla 
Mare pătrunde prima dată la est de Porțile de Fier. Această prezență a unor amfore 
în miniatură atât în așezări cât și în necropole ne determină să reafirmăm o părere mai 
veche14, potrivit căreia nu se confecționau vase în mod special pentru ocazii funera-
re. Sigur că nu excludem și posibilitatea ca unele tipuri de vase să fi lipsit în anumite 
momente. În caz de deces acestea puteau fi repede confecționate dar lucrul acesta se 

                                                      
6 Dumitrescu, 1961, Pl. LX/41. 
7 Șandor-Chicideanu, 2003, Pl. 60 b/1, 2. 
8 Berciu, Comșa, 1956, Fig. 15/2. 
9 Berciu, 1953, Pl. XIX/2-4, 8, 9, 14-16. 
10 Crăciunescu, 2014a, p. 27-32. 
11 Crăciunescu, Neagoe, 2008, p. 87-96. 
12 Crăciunescu, 2015, Pl. II/1. 
13 Berciu, Comșa, 1956, p. 267-307. 
14 Crăciunescu, 1992, p. 47. 
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reflectă în slaba lor calitate, fiind finisate prost și arse insuficient.   
O altă observație se referă la analiza antropologică15 a lui M2. Din groapă au 

fost strânse oase în greutate de 250 g. În raport se face precizarea că ar putea fi vorba 
de o persoană de sex feminin în vârstă de 20–30 de ani. Corpul acesteia a fost ars la 
o temperatură de 800–900°C, o temperatură normală pentru incinerații de la Gârla 
Mare. Pentru 17 morminte de la Gârla Mare avem analize antropologice16. Pentru 
mormintele descoperite în partea de vest, către Dunăre, nu avem semnalată prezența 
unor oase de animale printre resturile incinerate ale indivizilor. Cele două morminte 
descoperite în anul 2009 pot fi atribuite acestui sector de vest. În analiza antropologică 
a lui M2 se constată doar existența oaselor umane incinerate. Dacă înmormântările 
în această necropolă au început de la Dunăre către interior, adică de la vest către est, 
apare o problemă care intră în contradicție cu o observație mai veche. Și anume că 
resturile de ofrande animale, identificate prin fragmente de oase, se întâlnesc mai mult 
în vestul Olteniei17. Este posibil ca această practică să fi fost adusă de la vest de Porțile 
de Fier și să fi dispărut treptat o dată cu răspândirea acestei culturi către est18.  

Tot ca o ipoteză amintim faptul că depunerea defuncților incinerați în groapă, 
poate reprezenta o practică mai veche în cadrul culturii Žuto Brdo–Gârla Mare, deoa-
rece se întâlnește mai des în vestul Olteniei și mai rar în estul acestei provincii. 

Prezența fragmentelor de oase de animale în morminte și depunerea resturi-
lor incinerate ale defuncților în groapă sunt socotite ca practici rituale aduse din zona 
de la vest de Porțile de Fier în Oltenia19. Prin existența unuia din mormintele desco-
perite în anul 2009 la Gârla Mare, având resturile incinerate ale defunctului depuse în 
groapă, se extinde zona în care bănuim că au pătruns primele valuri ale purtătorilor 
culturii Žuto Brdo–Gârla Mare. 

Aceste două morminte semnaleaza o necropolă care, din fericire, este situată 
la distanță de malul Dunării. Majoritatea necropolelor din sud-vestul Olteniei au fost 
situate chiar pe malul acesteia, lucru care a dus la distrugerea lor în cea mai mare par-
te20. La Gârla Mare există posibilitatea ca o necropolă, probabil de mici dimensiuni, 
să poată fi cercetată sistematic iar oasele defuncților să fie determinate la Institutul 
de Antropologie. Se poate deschide posibilitatea obținerii unor informatii inedite și 
de mare valoare științifică.  

ABREVIERI: 
DB = diametrul bazei  DM = diametrul maxim 
DG = diametrul gurii Î = înălțime 

 
  
                                                      
15 Constantinescu, Culea, 2012, p. 1. 
16 Idem, 2013, p. 1-10. 
17 Crăciunescu, 2011, p. 39. 
18 Idem, 2015, p. 142. 
19 Idem, 2012, p. 692. 
20 Morintz, 1978, p. 29. 
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