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Abstract. The authors present the preliminary data obtained from the archaeological research
of the T1 barrow from Crucea (Lungani comm., Iași County, RO). Four single characteristic
inhumations, one double and a cenotaph assigned to the Yamnaya communities, an inhumation
from the Late Bronze Age and two turanic were discovered. Yamnaya graves resembles those
of the Târgu Frumos barrow (32‒26 centuries BC), with many similarities with those of Muntenia, Dobrogea, Bulgaria, the Republic of Moldova and Ukraine.
Keywords: Yamnaya, turanics, Crucea-Lutărie/Est de sat, barrow.

1. Introducere
Zona Târgului Frumos, străbătută de cursul mijlociu al Bahluiețului, este cunoscută prin numeroasele vestigii arheologice eșalonate din paleoliticul superior și până
la sfârșitul Evului Mediu. O perioadă istorică cercetată mai puțin este cea a Bronzului
timpuriu și mijlociu, astfel încât se creează impresia unor lacune de locuire. Având în
vedere faptul că în zonă se găsesc foarte mulți tumuli, repertoriați sau nu, în lipsa unor
așezări, sugeram că este posibil ca în aceste monumente funerare să se afle răspunsu-
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rile referitoare la problematica Bronzului timpuriu și mijlociu și nu numai1. De aceea,
cercetarea oricărui monument funerar din microregiunea menționată poate aduce noi
date arheologice, care să întregească tabloul locuirilor umane în care acestea au fost
ridicate, folosite și reutilizate.

2. Obiective
În această lucrare, colectivul de autori își propune să prezinte o serie de considerații preliminare referitoare la rezultatele obținute prin cercetarea tumulului T1 de la
Crucea (com. Lungani, jud. Iași), în directă legătură cu realitățile etno-culturale din
Bronzul timpuriu de la est de Carpați, care prezintă multe asemănări cu cele din Muntenia și Dobrogea, nordul Bulgariei, Republica Moldova şi Ucraina.

3. Repere geografice
Microregiunea comunei Lungani este situată în partea de est a României, sectorul de centru-sud-vest al județului Iași (Fig. 1), la 30 km vest de municipiul Iași și
10 km est-sud-est de Târgu Frumos, în Câmpia Moldovei, într-o zonă de contact și
circulație istorică cu Podișul Central Moldovenesc. Aceasta se găsește pe cursurile
mijlocii și inferioare ale pârâurilor, pe care le enumerăm, de la vest către est: Albești,
Goești, Crucea și Sinești, ultimele - afluenți de dreapta ai Bahluiețului (BH BahluiJijia-Prut), cu văi obsecvente/anaclinale, orientate invers straturilor (aprox. sud‒nord,
profile oarecum simetrice, slab evidențiate, cueste liniare și importante procese de versant (alunecări gravitaționale)2.

Fig. 1. Localizarea comunei Lungani și a satului Crucea3.
Având în vedere specificul limitelor UAT Lungani, în partea de nord se intersectează satele Mădârjești și Cotârgaci, din comuna Bălțați, la est-sud-est, cu teritoriile satelor Bocnița și Stornești, din cadrul comunei Sinești, spre vest cu părți din satele Albești și Brăești, din comuna Brăești, la nord-est cu comuna Podu Iloaiei, toate în
județul Iași, iar la sud se învecinează cu teritoriul comunei Boghicea din jud. Neamț.
Din punct de vedere geologic, în zona vizată predomină depozitele basarabiene, suprapuse de depozite deluvial-proluviale cuaternar-pleistocene și cuaternar1

Boghian, Enea, 2018, p. 137-144.
Minea, 2012, passim; Alexa-Angheluş, 2006, p. 20-21.
3
suport cartografic GADM - https://gadm.org/maps/ROU/iasi/lungani.html (26.10.2021).
2
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Fig. 2. Harta geologică a bazinului Bahluiețului
cu zona comunei Lungani (linie punctată cu roșu)4.
holocene (Qp; Qh) și de locuirile antropice (Fig. 2), aflate într-un relief deluros, deosebit de fragmentat, cu un ecart altitudinal cuprins între 60 m, în valea Bahluiețului
(nord), și 200 m spre sud, către Podișul Central Moldovenesc (Dealurile Goești, Bocnița). Spre sud, microzona Lungani este străbătută de cursul superior al Sacovățului,
tributar de stânga al Bârladului5.
Dealurile din zonă (Dealul Cirezii, Dealul Viei, la nord de Lungani; Dealul Sidor, Dealul Pandele, la nord și est de satul Zmeu, Dealul Crucea, la est de satul Crucea;
Dealul Goești și Dealul Gorgan, la vest și, respectiv, la est-sud-est de satul Goești) se
prezintă ca niște spinări mai largi sau mai înguste, orientate nord-sud, dezvoltate între
cursurile de apă longitudinale, afectate și de numeroasele pârâuri mici, denudație și
procese erozionale de versant, dintre care unele stabilizate, iar altele active. Pe unele
dintre acestea, se găsesc înșiruite mai multe monumente tumulare, unele vizibile în
teren, utilizate ca semne de hotar în Evul Mediu și epoca modernă6, altele mai puțin
vizibile.
4

Asăndulesei, 2015, fig. 5.
Boghian et alii, 2016, p. 413-421; Asăndulesei, 2015, p. 30-41.
6
Costăchescu, 1923, p. 44-46.
5
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4. Repere arheologice
Zona comunei Lungani a fost mai puțin cercetată din punct de vedere arheologic, deoarece investigațiile au vizat doar cursul Bahluiețului7, dar se află amplasată
într-o importantă microregiune de contact între Podișul Central Moldovenesc (subunitate a Podișului Moldovei) și Câmpia vălurită a Moldovei (Câmpia Jijia-Bahlui), bine
cunoscută prin locuirile medievale, moderne și contemporane8.
De aceea, în această microregiune sunt cunoscute doar câteva situri arheologice, identificate în anii '80 ai secolului al XX-lea, cu ocazia investigațiilor pentru întocmirea Repertoriului Arheologic al Județului Iași9, prilej cu care au fost semnalate și
cinci movile, fără a se încerca o încadrare precisă, cultural-cronologică a acestora10.
O succintă evaluare teoretică (studierea documentelor istorice și a celor cartografice) pledează pentru existența mai multor asemenea complexe arheologice tumulare11. Unele dintre acestea au fost puternic afectate de intervențiile antropice (lucrări
agricole repetate, care au condus la aplatizarea și/sau distrugerea monumentelor tumulare, gropi de împrumut pământ, amenajări militare/genistice (Al Doilea Război Mondial) și edilitare, cimitire, tramă rutieră/drumuri tehnologice pentru arături, movile de
hotar medievale săpate, de tipul “movila săpată”/“movila găunoasă”11 etc., aflate în
legătură cu monumentele asemănătoare și numeroase din partea stângă a Bahluiețului
(BH Valea Oii-Bahluieț-Bahlui).

5. Cercetarea movilei T1 de la Crucea-Lutărie/Est de sat
Studierea acestui monument tumular constituie parte componentă a unui proiect
de cercetare științifică mai larg, care vizează Investigarea interdisciplinară a necropolelor și monumentelor tumulare est-carpatice, derulat de echipa de cercetare, și servește
și la cunoașterea aprofundată a realităților arheologice din teren, de pe teritoriul comunei Lungani (jud. Iași) (Fig. 3).

7

Zaharia et alii, 1970, passim; Chirica, Tanasachi, 1984, p. 63-67 (vocea Brăeşti), p. 222-225
(vocea Lungani); Chirica, Tanasachi, 1985, p. 367-370 (vocea Sineşti); Asăndulesei, 2015,
passim.
8
Costăchescu, 1923, p. 31-46; Costăchescu, 1924, p. 1-45; Costăchescu, 1925, p. 40-70; Costăchescu, 1926, p. 207 (Năroteştii şi Jerdinții cu Lungani); Costăchescu, 1928, p. 38-95.
9
Chirica, Tanasachi, 1984, p. 222-225 (Vocea Lungani); Harta Topografică a României (1892‒
'94) (https://maps.arcanum.com/en/browse/composite/ -Europe in the XIX. century (with the
Third Military Survey)); Planurile directoare de tragere (1917‒'59), scara 1:20000, filele 4773,
4774, 4775 (http://igrek.amzp.pl/); Institutul Geografic Militar, Harta Specială Roman (1930),
Scara 1:100000 (Serviciul Județean Iaşi al Arhivelor Naționale, Colecția Planuri şi hărți, Harta
nr. 3430); Direcția Topografică Militară, Harta Topografică a României, Scara 1.25000, Edițiile
1984/1985, filele L35031Ac, L35031Ad, L35031Ca şi L35031Cb.
10
Chirica, Tanasachi, 1984, p. 224.
11
Costăchescu, 1923, p. 44-46; DRH, A, Moldova, III, p. 466-470, doc 261. Prin acest document
(1501/7009, 14 decembrie, Suceava), Ştefan cel Mare dăruia Mănăstirii Putna satele Sineşti şi
Onicicani (cumpărate cu câte 200 de zloți tătărăşti fiecare), cu aceleaşi hotare; în hotărnicia cu
Goeştii, Şepteşanii şi Batâreştii (sate actuale sau dispărute din arealul vizat) menționează una
sau mai multe “movile săpate” şi alte movile vechi de demarcare.
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Fig. 3. Arealul vizat de investigațiile arheologice (marcaj albastru)
cu indicarea tumulului T1/2021 de la Crucea-Lutărie/Est de sat12.
12

Suport cartografic Harta Topografică a României, Scara 1.25000, Direcția Topografică Militară, Edițiile 1984/1985, filele: L35031Ac, L35031Ad, L35031Ca şi L35031Cb.
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Cercetarea arheologică și-a propus, după caz, depistarea prezenței siturilor arheologice cu aceste caracteristici, repertorierea, cartarea și cercetarea non-distructivă și/
sau intruzivă (sondaj arheologic a unor complexe afectate antropic) a necropolelor și
construcțiilor tumulare singulare de pe teritoriul comunei Lungani, distribuirea lor spațială, precizarea caracteristicilor patrimoniului arheologic, a stării de conservare și valorii acestuia în context local, județean, micro- și macro-regional, național și/sau internațional, în vederea adoptării unor strategii care să asigure înregistrarea, conservarea
și/sau managementul patrimoniului arheologic și fundamentarea, după caz, a altor proiecte de cercetare.
Din punctul de vedere al amplasamentului, una dintre aceste “movile săpate”11
din Evul Mediu, tumulul 1/2021, se află la est de satul Crucea, pe culmea dealului cu
același nume (altitudine 155 m), situat între pârâurile Crucea și Sinești, receptorul primului, la hotarul cu satul Bocnița din comuna Sinești, prezentând o bună vizibilitate
asupra împrejurimilor. În partea de nord a acestui monument se găsește o lutărie pentru împrumut pământ pentru construcții tradiționale, transformată în groapă de gunoi,
care e posibil să fi distrus alte movile, iar în partea de sud, înșiruite pe aceeași direcție, par să existe mai multe movile aplatizate (Fig. 4).
Movila T1 era aproximativ circulară și avea dimensiunile de 30 × 28 m, prezentând o suprafață denivelată, poate din perioada medievală, dar cu siguranță din cel deal Doilea Război Mondial, când a fost utilizată, în timpul operațiunii Iași-Chișinău (pri-

Fig. 4. Amplasarea T1/2021 de la Crucea-Lutărie/Est de sat13.
13

suporturi extrase din Harta topografică 1:25000 și harta LIDAR, Administrația Bazinală de
Apă Prut-Bârlad.

584

măvara anului 1944), ca punct de observare și tragere (Fig. 5).
În ceea ce privește metodologia de cercetare, ea s-a bazat pe împletirea metodelor și procedurilor clasice (perieghetice), înregistrarea complexă a datelor obţinute
(pe suporturi diferite: bază de date, video, cartografice în sistem GIS, topografice), cu
realizarea unor scanări geofizice și prin aerofotografiere, precedate de o etapă de evaluare documentară / teoretică.
Pentru săpătura arheologică propriu-zisă, suprafața movilei a fost divizată în
două jumătăți (de vest și de est, despărțite de un martor central, cu lățimea de 1 m, în
centrul căruia se găsea RC (m 0, Reperul Central).

Fig. 5. Crucea-Lutărie/Est de Sat. Imagini ale T1/2021 înainte de începerea
săpăturii (foto S.-C. Enea, S. Popovici).
Pentru cercetarea vestigiilor funerare s-au utilizat procedurile decapajului mecanic, pe orizonturi de 10 cm grosime, și ale celui manual, pentru exploatarea complexelor
funerare și pregătirea profilelor longitudinale nord-sud, urmărindu-se dispunerea planimetrică și stratigrafică a complexelor identificate, a materialelor scheletice și a celor
de inventar, pământul scos din săpătură fiind verificat cu atenţie. În același timp, au
fost prelevate probe pentru analize paleo-pedologice și, după caz, arheometrice.

6. Rezultate
Movila T1/2021 de la Crucea-Lutărie/Est de sat a furnizat un număr de nouă
morminte, dintre care unul dublu (M9), un cenotaf (M7), precum și alte complexe (Fig.
6), pe care le descriem succint în continuare.
M1/2021. A fost descoperit în jumătatea vestică a T1, la 2,5 m vest față de RC,
la o adâncime de -0,25‒0,35 m, groapa sa neputând fi definită. Defunctul era depus
în decubit dorsal alungit, cu capul la vest și picioarele la est și mâinile pe lângă corp.
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Fig. 6. Crucea-Lutărie/Est de sat.
Planul general al descoperirilor (desen S. Popovici).
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Fig. 7. Crucea-Lutărie/E de sat. T1, M1/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
Scheletul se păstra destul de bine, unele părți fiind distruse la descoperire (Fig. 7) și
prezenta, ca elemente de inventar funerar, fragmente de fier în dreptul tibiei piciorului
drep, probabil fragmente dintr-un pumnal sau cuțit.
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Fig. 8. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M2/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
Considerăm că poate fi încadrat, cu prudența științifică de rigoare, în categoria
inhumațiilor tumulare de tip turanic.
M2/2021. A apărut la 5,50 m sud-vest față de RC, la -1,30/-1,40 m adâncime,
groapa sa, rectangulară, cu colțurile rotunjite, având dimensiunile 2 × 1 m și adâncimea de -0,90 m de la nivelul de săpare (-0,50 m de la vârful movilei, axa 0), și axul
lung pe direcția est‒vest, care se continua în martorul central. În jurul jumătății estice a
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gropii, la nord, est și sud, se găsea o depunere semicirculară de pământ, cu o grosime
de până la 25 cm, rezultată la săparea gropii, într-o manta preexistentă (mantaua primară/nr. 1), în solul antic de călcare faeoziomic și în argilă (Fig. 8).
Scheletul, bine păstrat, era așezat în decubit dorsal, cu mâinile pe lângă trunchi
și picioarele chircite moderat, probabil cu genunchii ridicați, căzuți pe dreapta, capul
spre vest și picioarele spre est. Urme slabe de ocru au fost observate pe craniu. Sub
schelet s-au găsit urme de rogojină. Trei fragmente ceramice au fost identificate în umplutura gropii. Prin caracteristici, întreg complexul funerar indică o inhumație de tip
Yamnaya, secundară în prima manta.
M3/2021. Se găsea în marginea sudică a T1, la 13 m ușor sud-sud-vest față de
RC, la poalele movilei (-1,6 față de axa 0; -0,50 m de la suprafața locală a movilei), fapt

Fig. 9. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M3/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
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care a determinat distrugerea sa parțială la descoperire. Fiind foarte aproape de suprafață, groapa nu a putut fi definită. Este vorba de o inhumație în decubit lateral dreapta, cu picioarele chircite, cu orientarea est (capul) – vest (picioarele). În zona capului
și a cutiei toracice au fost descoperite urme evidente de ocru roșu (Fig. 9), care permit
încadrarea acestui complex între înmormântările de tip Yamnaya.
M4/2021. Acest mormânt se afla la 5,20 m sud-sud-est de RC, la -0,25/-0,30 m
adâncime, fapt pentru care groapa sa nu a putut fi precizată. Este vorba de o inhumație,
aflată deasupra M8, în poziție întinsă (cca. 1,5 m lungime), decubit dorsal, cu capul
spre vest și picioarele spre est, cu mâinile pe lângă corp, fără inventar neperisabil, asemănător cu M1, atribuită, cu probabilitate, unor comunități turanice (Fig. 10).

Fig. 10. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M4/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
M5/2021. Se găsea la 8 m sud-est față de RC, la o adâncime de -0,90 m de la
suprafața tumulului (axa 0). Conturul gropii nu a putut fi surprins. Scheletul, foarte
slab conservat (păstra doar câteva fragmente de la oasele craniene și de la oasele lungi),
reprezintă o inhumație în poziție chircită (cca. 1 m lungime), cu orientare vest (capul)
– est (picioarele), fără inventar funerar (Fig. 11). Presupunem apartenența acestui mormânt perioadei târzii a epocii bronzului.
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Fig. 11. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M5/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).

Fig. 12. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M6/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
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M6/2021. Mormântul în cauză a fost identificat la 13 m sud-sud-est față de RC,
la -1,20 m adâncime. Groapa sa era rectangulară, cu colțurile rotunjite (1,50 × 0,90 ×
0,25 m), orientată vest-sud-vest – est-nord-est. În interiorul acesteia era depus defunctul, în poziție chircită pe spate, cu picioarele căzute spre dreapta, fiind orientat vestsud-vest (capul) – est-nord-est (picioarele). Urme de ocru au fost observate pe craniu
și bazin (Fig. 12). Pe fundul gropii au fost surprinse resturi ale unui așternut de origine
vegetală. Potrivit caracteristicilor funerare, defunctul a aparținut unei comunități Yamnaya.
M7/2021. A fost identificat la 10,5 m sud-est față de RC, fără niciun fel de inventar funerar. Acest mormânt este, probabil, un cenotaf, care, potrivit dimensiunilor
gropii rectangulare, cu colțurile rotunjite (0,90 × 0,50 m; 0,40 m adâncime), orientată
nord-nord-vest – sud-sud-est (Fig. 13), a fost pregătit, credem, pentru un individ tânăr
aparținând tot comunităților Yamnaya.

Fig. 13. Crucea-Lutărie/est de sat. T1, M7/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).
M8/2021. Acest mormânt se găsea la 5,20 m sud-sud-est de RC, la adâncimea
de -1,40 m, fiind complexul funerar primar din acest tumul. Groapa sa, rectangulară,
avea dimensiunile de 1,10 × 0,70 m, cu axul lung pe direcția nord-sud și o adâncime de
0,10 m de la nivelul de descoperire.

592

Fig. 14. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M8/2021
(foto S.-C. Enea; desen S. Popovici).

Fig. 15. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1, M9/2021
(foto Radu Brunchi; desen Sergiu Popovici).
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Pe o rogojină putrezită, era depus, cu capul la nord-nord-vest, chircit pe spate,
cu mâinile pe lângă corp, ușor îndoite din coate, și cu picioarele căzute spre stânga, un
individ tânăr (Fig. 14), care aparținuse unei comunități Yamnaya. Urme de ocru au fost
identificate pe craniu.
M9/2021. La 6 m est-sud-est de RC a fost descoperit un mormânt cu inhumație
dublă (adâncime de la axa 0 – 1 m), aflat într-o groapă rectangulară cu colțurile rotunjite (2 × 1,5 × 0,5 m), orientată nord-sud. În această groapă, pe o rogojină mare, au fost
depuși în decubit dorsal, cu capetele spre sud, doi indivizi adulți (9A în stânga și 9B în
dreapta, cum privim), unul (9B) cu brațele ușor îndoite din coate și cu genunchii ridicați, apropiați și căzuți spre stânga sa, iar celălalt (9A), cu mâinile paralele cu corpul
și picioarele ușor depărtate, chircite moderat (Fig.15). Scheletele erau bine păstrate, indicând indivizi cu talie înaltă.
Urme de ocru au fost descoperite la ambele schelete, pe craniu, brațe, bazin și
picioare, indicând o inhumație dublă de tip Yamnaya.

7. Alte complexe
7.1. Groapa G1/2021
A fost identificată la 6,3 m nord-vest de RC, la -1,4 m adâncime de la axa 0.
Avea o formă rectangulară cu colțurile rotunjite, dimensiuni mici (0,6 × 0,4 m) și o
adâncime de 0,7 m, fapt care ne determină să presupunem că este vorba cumva tot de
un cenotaf al unui copil.
7.2. Varia
Tranșeu nr. 1, probabil din cel de-Al Doilea Război Mondial (având în vedere forma, dimensiunile și umplutura de pământ cernoziomic, măzăros), a fost descoperit la 4,1 m sud-vest de RC (capătul nordic) și la 4,8 m (capătul estic), la adâncimea
de -1,10 m. Avea o formă curbă, o lungime de 3,6 m, o lățime de 0,40-0,60 m și o adâncime de -0,5 m, de la nivelul de identificare (Fig. 16.1), cu o deschidere în "U", cu
hastele ușor depărtate.

Fig. 16. Crucea-Lutărie/Est de sat. T1. 1. Tranșeu 1;
2. Groapă/tranșeu 2 (foto Sergiu Popovici).
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Groapă (de tragere?), de formă circulară, a fost identificată la 15 m sud-sudest față de RC, la -0,5 m adâncime. Dinspre sud groapa se unea cu un tranșeu (nr. 2)
(Fig. 16.2). Complexele, probabil din cel de-al Doilea Război Mondial, nu conțineau
inventar. Dimensiuni: diametrul gropii 1,8 m, adâncime 0,6 m de la nivelul de surprindere; tranșeul lung de 1,3 m, cu lățimea de 0,4 m, adâncimea 0,6 m de la nivelul de surprindere. Umplutura gropii și tranșeului consta din pământ cernoziomic, măzăros.

8. Date stratigrafice și planimetrice
Stratigrafia și planimetria T1/2021 de la Crucea-Lutărie prezintă o oarecare
complexitate, având în vedere succesiunea înmormântărilor de tip Yamnaya, precum
și intervențiile funerare (turanice) și non-funerare ulterioare (medievale și contemporane).
Astfel, se poate constata, din analiza profilelor martorului central și a celor vestic și estic, că această movilă avea, la data începerii cercetării arheologice, un diametru de 38 m (nord‒sud) și o înălțime de 1 m de la nivelul antic de construcție, format
dintr-un strat de sol faeoziomic cu o grosime de cca. 20 cm, depus peste argila care alcătuiește roca-mamă a Dealului Crucea. Este posibil ca T1/2021 să fi fost puțin mai înalt,
procesele de aplatizare a acestuia fiind vizibile spre poale (intervențiile antropice medievale, spălarea solului, lucrări agricole repetate etc.).
Mantaua primară a tumulului a fost ridicată deasupra mormântului culturii
Yamnaya M8, având diametrul de aproximativ 20 m (mantaua M8; înălțime 0,60 m).
Ulterior, în mantaua primară, la vest de M8 se realizează M2, deasupra căruia se înalță cea de a doua manta. Aceasta manta a mai adăugat în înălțime 0,40 m la cea anterioară, așa cum se observă pe profilul martorului central și a extins diametrul tumulului până la cca. 30 m (Fig. 6).
Mai târziu, tot în vremea comunităților culturii Yamnaya, fără să putem preciza
ordinea, au fost realizate, la sud, sud-sud-est și sud-est de RC/R0: M3, M6, cenotaful
M7 și mormântul dublu M9. Probabil, în perioada târzie a epocii bronzului, în sectorul sud-estic al mantalei se realizează M5, foarte slab conservat în momentul cercetării.
Ultimul orizont cronologic al înmormântărilor în tumul este reprezentat de mormintele comunităților turanice (sec. XI‒XII), care și-au amenajat complexele funerare
la adâncimi foarte mici, aproximativ pe culmea vest-est a tumulului (M1, M4), fără să
mai realizeze mantale proprii.
Unele lucrări genistice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial (vezi
tranșeele descrise anterior) și lutăria au afectat, la rândul lor, tumulul.
Rămâne în sarcina cercetărilor viitoare aducerea de noi precizări, inclusiv prin
studiul de antropologie fizică, prelucrarea probelor pedologice și realizarea de datări
radiocarbon pe loturile de materiale scheletice umane, care mai păstrează suficientă
materie organică (colagen).

9. Discuții
În acest context, avându-se în vedere datele arheologice referitoare la monumentele funerare tumulare acumulate până în prezent în zona bazinului hidrografic al
Bahluiețului, se impun câteva observații. În primul rând, trebuie subliniată deosebita
similitudine între înmormântările de tip Yamnaya din tumulul T1 de la Târgu Frumos-
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Vest de oraș14 și cele din tumulul T1 de la Crucea-Lutărie/Est de sat, venind în completarea descoperirilor din aceeași perioadă de la Valea Lupului-Fabrica Chimică15, Erbiceni-Dealul Mănăstirii16, Glăvăneștii Vechi17, Bogonos18, Holboca19 etc., ca să le amintim doar pe cele mai apropiate de zona de referință.
Interesant este mormântul dublu (M9) de la Crucea-Lutărie, care se înscrie în
seria înmormântărilor duble și multiple, cunoscute în cazul comunităților Yamnaya,
dar nu foarte răspândite și numeroase20, cel puțin deocamdată, care ridică multe probleme interpretative. Asemenea complexe funerare se mai cunosc, în acest areal, ca de
exemplu mormintele duble de la Ariceștii-Rahtivani (jud. Prahova21) și Rahman I (jud.
Tulcea22).
Pe lângă aceste înmormântări din Bronzul timpuriu, inhumațiile turanice sunt
cunoscute în spațiul extracarpatic, găsindu-se, de cele mai multe ori, la partea superioară a monumentelor tumulare anterioare, vorbind despre prezența nemijlocită a acestor comunități23.
Putem să arătăm, chiar și în acest stadiu preliminar al investigațiilor arheologice
de la Crucea, că înmormântările de tip Yamnaya de aici prezintă numeroase asemănări/identități, fără a exclude și deosebirile, cu realitățile arheologice din Muntenia24,
Dobrogea25, nord-estul Bulgariei26, Republica Moldova27 și Ucraina28, vorbind de prezența masivă, la sfârșitul eneoliticului și începutul epocii bronzului, a acestor comunități, care au întreținut relații pașnice și conflictuale cu reprezentanții celorlalte culturi
contemporane: Horodiștea-Erbiceni-Gordinești II, Foltești II-Cernavoda II, Schnurkeramik, Amforele sferice (variantele est-sud-estice din sudul-sud-estul Poloniei, nord
vestul Ucrainei, Grupul Siret), definind un interesant puzzle arheologic și etno-cultu14

Boghian et alii, 2020, p. 545-553; Boghian et alii, 2021 (sub tipar).
Dinu, 1957, p. 171-174; Dinu, 1959a, p. 250-251, fig. 6; Dinu, 1959b, p. 203-207; Dinu, 1974,
p. 261-275; Burtănescu, 2002, passim.
16
Dinu, 1974, p. 264.
17
Comşa, 1987, p. 367-387; Comşa, p. 1989, p. 91-104; Comşa, 1994, p. 57-63.
18
Petrescu-Dîmbovița, 1950, p. 111-112, fig. 1.2.
19
Comşa, 1997, p. 16.
20
Surdu, 2019, p. 116-131 (cu majoritatea bibliografiei referitoare la înmormântările duble şi
multiple Yamnaya din Republica Moldova).
21
Frînculeasa et alii, 2014, p. 189-227.
22
Ailincăi et alii, 2016, p. 37-38.
23
Frînculeasa et alii, 2020, p. 199-228.
24
Frînculeasa et alii, 2014, p. 189-227; Frînculeasa et alii, 2015, p. 45-113; Frînculeasa, 2019,
p. 129-168; Frînculeasa et alii, 2017, p. 75-116; Frînculeasa, 2020, p. 135-193; Preda-Bălănică
et alii, 2020, p. 85-101.
25
Vasiliu, 1995a, p. 49-88; Vasiliu, 1995b, p. 89-115; Vasiliu, 2008, p. 41-62; Vasiliu, Paraschiv,
2015, p. 155-180 (cu o mare parte a bibliografiei problemei).
26
Alexandrov, 2010a, p. 277-292; Alexandrov, 2010b, p. 27-40; Alexandrov, 2012, p. 307-320;
Alexandrov, Kaiser, 2016, p. 359-370.
27
Дергачев, 1986; Dergačev, 1994, p. 121-140; Dergačev, 1998, p. 27-64; Heyd, 2012, p. 536555; Heyd, 2013, p. 9-66; Kaiser, 2019.
28
Goslar et alii, 2015, p. 256-291.
15
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ral, care așteaptă noi clarificări.

10. Cercetări geofizice
De-a lungul ultimilor ani, diverse metode geofizice, printre care și de rezistență electrică, au fost aplicate pentru investigarea movilelor funerare. În cazul ERT
(Electrical Resistivity Tomography)29 se remarcă, totuși, utilizarea sa cu precădere pentru monumentele de mari dimensiuni întrucât, un sistem de acest tip permite obținerea unor secțiuni 2D detaliate sau chiar a unei delimitări a caracteristicilor arheologice, pe baza unui model 3D30.
Astfel, cu ocazia investigării arheologice a movilei funerare din comuna Lungani, am decis să realizăm și măsurători geoelectrice. În acest sens, a fost utilizat un
sistem ERT cu 40 electrozi activi (ActEle), care permit spațieri de la 0,5 până la 5 m.
Această metodă geofizică face parte din categoria celor active întrucât măsoară potențialul electric existent între perechi de electrozi, obținând "radiografii" ale solului31.
Sistemul poate fi, astfel, folosit pentru a detecta zone țintă care prezintă o conductibilitate diferită, în comparație cu cele înconjurătoare32. Datele sunt obținute cu ajutorul
unor profile paralele care pot fi interpretate folosind metode de inversiune 3D. Pentru
analiza unor structuri considerate simple, cea mai facilă interpretare este cea 2D însă,
în cazul unui mediu heterogen, este necesară utilizarea interpretării 3D, pentru a evita
eventuale distorsiuni, care pot genera răspunsuri false33.
În cazul de față, a fost utilizat aparatul Lippmann 4point Light 10W, fiind măsu-

Fig. 17. Harta hipsometrică a zonei cu monumentul funerar cercetat în centru
(A. Asăndulesei).
29

Papadopoulos et alii, 2010; Tsourlos et alii, 2014; Chen et alii, 2018; Hegyi et alii, 2021.
Hegyi et alii, 2021.
31
Reynolds, 2011.
32
Shin et alii, 2021.
33
Yi et alii, 2001; Shin et alii, 2021.
30
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Fig. 18. 1. Harta topografică derivată din datele LiDAR (echidistanță
curbe nivel = 0,25 m); 2. Harta umbririi din multiple direcții;
3. Harta pantelo (A. Asăndulesei).
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Fig. 19. Profile topografice (A. Asăndulesei).
rate cinci profile paralele, amplasate la distanțe de 1 m și orientate aproximativ S‒N.
Electrozii au fost amplasați la un interval de 0,5 m, fiind obținute, astfel, cinci măsurători a câte 20 m.
Întrucât dimensiunea profilului influențează în mod direct adâncimea măsurătorii, pentru cele cinci profile paralele au putut fi generate rezultate până la adâncimea de 4 m. Măsurătorile au fost realizate cu ajutorul software-ului Geotest, fiind utilizate două configurații: Dipole-Dipole și Wenner.
Ulterior, fiecare profil a fost procesat în softul Res2Dinv, realizând câte două
tipuri de inversiuni. Prima dintre acestea, Robust model constraint, a fost utilizată pentru a putea obține delimitările posibilelor anomalii. Eroarea absolută pentru acest tip
de inversiune a bazei de date cu șase iterații, a fost cuprinsă între 0,59% și 0,88%. În
continuare, a fost aplicat Smoothness-constrained least squares algorithm, pentru a stabili și cele mai mici variații ale rezistivității, obținând rezultate importante și în surprinderea schimbărilor produse în densitatea solului34. Eroarea RMS (Root Mean Square)
pentru această inversiune, cu 4 iterații, a fost cuprinsă între 1,13% și 2,8 %.
Valorile de rezistivitate obținute sunt relativ scăzute, astfel încât maximele nu
depășesc 200 Ωm. De asemenea, cele mai scăzute valori, par să descrie caracteristicile
geologice ale zonei. Acestea sunt cuprinse între 10 și 30 Ωm și sunt regăsite în rezultatele ambelor configurații (Dipole-Dipole și Wenner). Configurația Dipole-Dipole a
permis, de asemenea, surprinderea, mai clar pe cel de-al doilea profil, a unei anomalii
cu o rezistivitate de cca. 50 Ωm. Astfel, anomalia s-a dovedit a avea o formă rectangulară, de cca. 1,8 m lungime, atingând 70 Ωm rezistivitate electrică. Pentru a verifica
rezultatul obținut cu ajutorul măsurătorilor geoelectrice, au fost continuate săpăturile
în suprafața caracterizată de prezența anomaliei, fiind identificat mormântul dublu, M9.
34

Parsi et alii, 2021.
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Fig. 20. Profilul ERT nr. 2 cu reprezentarea în zona delimitată punctat a mormântului nr. 9; sus – secțiune 2D;
jos – profil corectat topografic (A. Asăndulesei).

11. Concluzii
În tumulul T1 de la Crucea au fost descoperite nouă înmormântări (șapte inhumații individuale, un mormânt dublu și un mormânt cenotaf), atribuite comunităților
culturii Yamnaya (șase inhumații individuale cu trăsături caracteristice: M2, M3, M6 și
M8/2021, o inhumație dublă: M9/2021 și un cenotaf: M7/2021), o inhumație care poate
fi încadrată, probabil, în Bronzul final (?) și două morminte turanice: M1 și M4/2021.
Prin caracteristicile lor constructive, dispunerea înmormântărilor în sectoarele
central-sudic și sud-estic și prin trăsăturile complexelor funerare (depunere în decubit
dorsal, cu genunchii ridicați sau chircită; inventar – rogojină și ocru roșu, prezența cenotafului, orientările scheletelor etc.), înmormântările Yamnaya de la Crucea se aseamănă cu cele din tumulul T1 de la Târgu Frumos-Vest de oraș, pentru care beneficiem
și de date radiocarbon (sec. 32‒26 BC) care sunt în curs de publicare. În același timp,
noile descoperiri completează baza de date referitoare la realitățile arheologice și etnoculturale din Bronzul timpuriu de la est de Carpați, care prezintă multe asemănări cu
cele din Muntenia, Dobrogea, nord-estul Bulgariei, Republica Moldova și Ucraina.
Așa cum arătam și anterior, cercetările viitoare vor trebui să aducă noi și necesare precizări, care să completeze aceste considerații preliminare.
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