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Despre înmormânt�rile Culturii Amforelor Sferice pe teritoriul României
de

Ion Motzoi-Chicideanu

Cultura Amforelor Sferice reprezint� unul dintre fenomenele majore ale mileniului 3 a. Chr. din
Europa, unde ocup� o arie deosebit de vast� ce porne�te din Schleswig-Hollstein, cuprinzând zona de
litoral a M�rii Baltice din Brandenburg, de acolo în Mecklenburg, Vorpommern �i regiunea Elba
mijlocie-Saale, apoi în cea mai mare parte a Poloniei inclusiv, din nou, litoralul baltic, pentru a p�trunde
apoi dinspre Podolia �i Volynia c�tre est pân� la cursul mijlociu al Niprului1. Mai multe descoperiri,
f�cute în special în a doua jum�tate a sec. XX, documenteaz� prezen�a Culturii Amforelor Sferice �i în
spa�iul dintre Carpa�ii Orientali �i Prut, unde a p�truns dinspre Volynia2 .În afara unui repertoriu ceramic
foarte distinct, atât ca forme, cât �i ca decora�ie - amforele globulare cu decor �nurat -, Culturii Amforelor
Sferice îi sunt caracteristice înmormânt�rile de caracter megalitic, cu structuri complexe din piatr�. În
ultima vreme contactele dintre Cultura Amforelor Sferice, comunit��ile tripolijene târzii, grupa
înmormânt�rilor Jamnaja �i chiar mai departe spre sud-est, începând din a doua jum�tate a mileniului 4
a.Chr, au fost puse din ce în ce mai mult în eviden��3 . Tradi�ional grupa Amforelor Sferice a fost, �i mai
este socotit� de unii speciali�ti, drept o cultur� neolitic� sau apar�inând “perioadei de tranzi�ie de le
eneolitic la epoca bronzului”. În clipa de fa�� exist� destul de multe date 14C pentru Cultura Amforelor
Sferice4 , care permit plasarea acesteia în linii mari în intervalul 3500-2400 a.Chr.5 Contemporaneitatea
cu “blocul Baden-Co�ofeni”, cu complexul tripolijan târziu sau chiar cu mormintele de gen Jamnaja mai
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vechi6 , dovedit� atât de datele
radiocarbon, cât �i de
prezen�a reciproc� a unor
elemente într-o parte sau alta
ajunse pe calea schimbului la
distan��, asigur� apartenen�a
Culturii Amforelor Sferice la
epoca bronzului, apartenen�� 
confirmat� �i prin seria de
transform�ri, pe care aceast� 
grup�, împreun�  cu celelalte,
le impune la sfâr�itul
neoliticului.
Pentru teritoriul de
azi al României dispunem de
18 descoperiri funerare mai
mult sau mai pu�in sigure: 1 Figura 1
Basarabi; 2 - B�ce�ti; 3 Bârg�oani; 4 - Borle�ti; 5 Calu; 6 - Cut; 7 - Dolhe�tii
Mari; 8 - Gr�nice�ti; 9 Mastac�n; 10 - Oniceni; 11
Piatra Neam�; 12 - Stânce�ti; 13
- Suceava; 14-15 �cheia; 16 
�erbe�ti; 17 - Sânmartin; 18 
T�cuta; r�spândite în zona
deluroas� din nordul Moldovei,
cea mai sudic�  fiind cea din zona
harghitan� (Pl. 1). Cele mai multe
(15 = 83%) sunt descoperiri
fortuite, doar în cazurile dela
Dolhe�tii Mari, Gr�nice�ti �i
Mastac�n, fiind vorba de
interven�ii de salvare, iar la
�cheia-Muncelu de un sondaj, dar
Figura 2
trebuie subliniat faptul c� de
fiecare dat� interven�iile metodice
au fost f�cute dup� descoperirea fortuit�  a unui mormânt, ceea ce a redus din calitatea observa�iilor (Fig.
1). O consecin�� direct� a acestui fapt o constituie �i modalitatea de publicare a acestor monumente, fiind
cu totul rare cazurile în care, în afara descrierilor de materiale, sunt prezentate planuri detaliate ale
structurii mormintelor7 . În ceea ce prive�te contextul (Fig. 2) pentru 11 cazuri este vorba de morminte
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izolate, la Piatra Neam� cu trei indivizi, “grupuri” de câte dou� morminte fiind descoperite la B�ce�ti,
Bârg�oani, Gr�nice�ti, Oniceni �i �cheia, descoperirea cea mai spectaculoas� fiind cea de la Dolhe�tii
Mari unde au fost descoperite 5 morminte dintre care unul de animal.
În zona de nord a Moldovei, pân� ast�zi nu se cunosc a�ez�ri ale comunit��ilor Amforelor
Sferice8 , astfel c�  nu dispunem de nici un indiciu privind raportul dintre loca�ia descoperirilor mortuare
�i sta�iunile corespunz�toare. De�i descoperirile sigure apar�inând Culturii Amforelor Sferice în Moldova
de nord sunt foarte pu�ine, este posibil ca aria controlat� de aceste comunit��i s� fi fost ceva mai larg�,
dac� lu�m în considera�ie posibilitatea ca unele din descoperirile fortuite de topoare de silex s� apar�in� 
acestui mediu cultural9 . Raritatea a�ez�rilor descoperite �i, mai ales, bine cercetate, ca �i, uneori,
caracterul provizoriu al acestora, i-a îndrept��it pe unii speciali�ti s� considere comunit��ile Culturii
Amforelor Sferice drept “semi-nomade” sau “nomade”10 . Aria întins� ocupat� de aceste comunit��i
pledeaz� pentru caracterul dinamic al acestora, pentru care, îns�, cred c� mai potrivit� este aprecierea,
mai neutr�, a lui U. Fischer care le consider� drept “grupuri umane mici dar foarte expansive, pu�in
diferite regional”11 . O caracteristic�  a comportamentului funerar al Culturii Amforelor Sferice pare s� 
o constituie lipsa unor cimitire întinse, majoritatea covâr�itoare a descoperirilor mortuare ale acestei
grupe fiind constituit� din morminte izolate sau apar�inând unor grupuri mici de 2-4 morminte12 , situa�ie
care caracterizeaz� �i descoperirile din zona moldoveneasc�. Caracterul fortuit al celor mai multe dintre
descoperirile mortuare ale Culturii Amforelor Sferice în Moldova nu îng�duie multe considera�ii privind
amplasamentul acestora. Unele dintre acestea au fost descoperite pe terasele unor râuri, cum este cazul
la Dolhe�tii Mari13 , Piatra Neam�14 sau Oniceni15 , în vreme ce, la Bârg�oani �i �erbe�ti mormintele au
fost descoperite pe dealuri16 . La Mastac�n mormântul a fost g�sit la poalele unui deal17 . Nic�ieri nu au
fost descoperite urme de a�ez�ri contemporane. La Dolhe�tii Mari s-a precizat îns� faptul c� “orizontul”
mormintelor în cutii din piatr� era suprapus �i t�iat de o depunere �i gropile ce-i apar�ineau, depunere
atribuit�  cu rezerve “grupului Gorodsk-Usatovo” în care erau sesizate elemente culturale str�ine “care

fotografii mai mult sau mai pu �in gr �itoare pentru mormintele de la Bârg �oani �i �erbe �ti, cf. �t. Cuco �, op.cit.,
fig. 2/1-2, fig. 2/1-2.
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au contribuit la formarea aspectului Dolhe�ti, datat probabil la începutul epocii bronzului”18.
Cu ocazia unor lucr�ri edilitare în 1955 a fost descoperit accidental în ora�ul Piatra Neam� un
mormânt în cist�. Pân� la interven�ia muzeului local, con�inutul mormântului a fost r�v��it. S-a putut
constata doar c� este vorba de un mormânt în cist� din lespezi de gresie, acoperit cu o alt� lespede �i
placat cu altele dou� pe fund. Cista din piatr� era orientat� E-V, iar la cap�tul dinspre est s-au observat
urme de arsur�. Au fost recuperate trei cranii �i câteva oase, cioburi de la “8-9 vase”, trei topoare din
silex �i un r�zuitor din cremene. Din declara�iile descoperitorilor s-a re�inut c� dou� cranii se aflau la
cap�tul apusean al cutiei, împreun� cu un vas întreg �i dou� topoare, al treilea craniu fiind a�ezat lâng� 
latura de est, al�turi de un alt topor �i de r�zuitorul din silex. Dup� modul în care se g�seau osemintele
�i inventarul, C. Matase a presupus c� scheletele fuseser� a�ezate chircite �i c� cele trei cranii dovedesc
înmormânt�ri succesive19 .
Grupul de morminte de la Dolhe�tii Mari era constituit din cinci morminte aflate la distan�e nu
foarte mari unul fa�� de cel�lalt20 . Pentru primul mormânt , descoperit accidental �i distrus, informa�iile
sunt cu totul lacunare. �tim doar c�  era vorba de o cutie alc�tuit� din lespezi de piatr�, cu patru schelete
umane în interior, care aveau al�turi “mai multe” vase, trei topoare din silex �i obiecte de port din os21.
Al doilea mormânt (M. 2) a fost descoperit la -0.35 m de la nivelul de s�pare, cot� la care au fost
dezvelite lespezile din piatr� care acopereau mormântul. Groapa mormântului, de form� trapezoidal� �i
“c�ptu�it�” lateral �i pe fund cu lespezi din gresie atingea adâncimea de 0.65 m. În interior au fost
descoperite dou� schelete, în conexiune anatomic�, întinse pe spate, cu genunchii îndoi�i �i c�zu�i pe
dreapta. Ambele schelete erau orientate ESE 2250‰-VNV 5450‰22. Cele �ase vase din interior se
g�seau depuse în zona capului la dreapta scheletului 1, unul la stânga craniului scheletului 2, iar ultimele
dou� la picioarele aceluia�i schelet (Pl. 2). În interiorul cistei s-au mai g�sit, f�r� a se specifica pozi�ia,
dou� d�l�i din silex �lefuite �i cinci catarame din os ajurate23 . Mormântul 3 era constituit dintr-un schelet
chircit accentuat pe stânga, cu capul la ESE, a�ezat la - 0.60 m pe un “podium “ din lespezi de gresie �i
având ca inventar un vas globular decorat24 . Mormântul 4, descoperit la -0.55m, era constituit dintr-o
groap� simpl� în care se gaseau dou� schelete, primul în decubit dorsal �i orientat V-E, iar al doilea,
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chircit accentuat pe stânga, era a�ezat “transversal pe axa longitudinal� a gropii”, ceea ce ar corespunde
unei orient�ri N-S sau S-N, ca inventar având dou� amfore p�strate fragmentar25 . În afara acestora, în
cursul sondajului de salvare din anul 1957 s-a mai descoperit �i un mormânt de animal, constituit din
scheletul unui animal de talie mare, a�ezat pe stânga, cu capul spre SSE 2650‰, care avea ca inventar
un vas globular, din past� cu silex pisat �i decorat în maniera specific� Culturii Amforelor Sferice. Din
examinarea preliminar� a scheletului de animal se afirm� c� este vorba de un cervid, sau mai probabil,
de o bovin�26 .
Prin 1962 la Calu/Piatra �oimului a fost descoperit fortuit un mormânt în cist� cu un capacdintr-o
lespede din piatr�, din informa�iile descoperitorilor rezultând c� scheletul era a�ezat chircit cu capul spre
sud. Inventarul, atât cât a putut fi recuperat, este constituit din cioburi de la trei vase �i un topor din
silex27 (Pl. 2).
La Bârg�oani, în 1963 a fost descoperit un alt mormânt în cist�, dar �i de aceast� dat� primii
descoperitori au reu�it s�-i r�v��easc� con�inutul. Orientat� SSE 30/-NNV 210/, cutia alc�tuit� din
lespezi de gresie avea dimensiunile de 1.40 x 0.60 m. Din interior au fost recuperate mai multe oseminte
care, determinate antropologic, au dovedit c� mormântul a con�inut 6 idivizi, dintre care trei de sex
masculin �i trei de sex feminin. Inventarul recuperat este constituit din fragmente de la 6 vase, dou� 
topoare din silex, un pumnal din os, doi col�i de mistre� �i oase de porc. Pe baza declara�iilor
descoperitorilor �i a pozi�iei pumnalului din os, s-a apreciat c� scheletele fuseser� a�ezate cu capetele
spre E28 (Pl. 2).
Mormântul de la Mastac�n a fost descoperit accidental în 1977, imediat dup� aceea fiind
efectuat� o s�p�tur� de salvare care, din motive obiective, a avut un caracter restrâns. Prima men�iune
în literatur� a fost f�cut� abia în 1982, dar cu erori, abia recent intrând în circula�ie un studiu complet
al importantei descoperiri29 . Într-o groap� de form�  aproximativ rectangular�, “pornit�” de la circa 0.80
m, a fost descoperit� o cist� alc�tuit� din patru lespezi de piatr� a�ezate pe muche. Pe toate cele patru
laturi ale cistei se mai g�seau alte lespezi a�ezate la fel, astfel c� cista avea pere�ii dubli (Pl. 2). Tot cu
dou� rânduri de lespezi a fost �i acoperit�, pe fund având o alt�  lespede. Structura mormântului, cu pere�ii
�i capacul dublu, faptul c� groapa era mai mare decât cutia cistei l-au determinat pe descoperitor s� 
sus�in� construirea mormântului în mai multe etape constrctive. Resturile ostelologice au fost deranjate
de c�tre descoperitori, în cursul interven�iei considerându-se, pe baza pozi�iei unor oase r�mase în cist�,
c� defunctul a fost a�ezat chircit pe stânga �i orientat N-S. Inventarul recuperat este constituit din 9 vase,
mai multe fragmente ceramice �i o lam� din silex. La dâncimea de - 1.80 m, oarecum în groapa
mormântului, s-a g�sit o dalt� din silex �lefuit�. Mormântul era suprapus de un “nivel de locuire” din care
s-au recuperat alte fragmente ceramice, al�turi de ele g�sindu-se �i doi bolovani despre care se afirm� 
c� “au fost destina�i s� marcheze” mormântul. Dup� inventarul ceramic, precum �i dup� structura
mormântului, descoperirea a fost atribuit�, pe bun� dreptate, Culturii Amforelor Sferice. Din punct de
vedere antropologic este vorba de un adolescent (16-18 ani) de sex masculin30.
Pentru celelalte descoperiri datele sunt cu totul lacunare, ca rezultat firesc al faptului c� au fost
descoperite accidental. La Basarabi scheletul era a�ezat chircit pe dreapta �i orientat E-V, având al�turi
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dou� vase, un topor din silex �i o a�chie31 . Se poate re�ine c� la Oniceni este vorba de dou� morminte32
sau c� la Cut descoperitorii ar fi g�sit dou� - trei oale pline cu “cenu�e �i oase” �i “câteva piese de
aram�” ast�zi r�t�cite toate, iar lespezile fiind folosite drept pavaj33 . Descoperirea de la Stânce�ti trebuie
exclus� din discu�ie, c�ci, a�a cum s-a afirmat deja, este vorba de o confuzie34 . Descoperirea mai veche
de la Gârceni35 nu apar�ine Culturii Amforelor Sferice, din inventar f�când parte o cataram� discoidal� 
din os, specific� culturii Mnogovalikovaja.
Nu exist� informa�ii privind anume amenaj�ri exterioare ale înmormânt�rilor Culturii Amforelor
Sferice din nordul Moldovei, aproape sigur toate fiind plane. În ceea ce prive�te structura amenaj�rilor
interioare se constat� în primul rând faptul c�  nu au fost plasate la adâncimi mari36 . Majoritatea sunt ciste
alc�tuite din lespezi de gresie, acoperite cu alte lespezi drept capac, dar exist� un mormânt pe lespezi de
piatr� la Dolhe�tii Mari - M. 3 -, un altul în groap� simpl� - Dolhe�tii Mari M. 4 - �i unul de animal, tot
la Dolhe�tii Mari. În momentul de fa�� dispunem de 17 descoperiri funerare sigure pentru grupul de
comunit��i din Moldova de nord apar�inând Culturii Amforelor Sferice. Pentru acestea exist� 46 de
înmormânt�ri, c�ci în patru cazuri este vorba de morminte colective: Bârg�oani cu 6 schelete, M. 1 de
la Dolhe�tii Mari cu alte patru schelete, Piatra Neam� cu trei, din nou Dolhe�tii Mari cu câte dou� 
schelete în M. 2 �i 4 �i la Gr�nice�ti un mormânt cu dou� schelete. Pentru toate aceste înmormânt�ri se
cunoa�te pozi�ia doar la 12: Astfel, 7 schelete erau dispuse în decubit dorsal - la Dolhe�tii Mari m. 1, 2a
�i 4a-, 4 chircite pe stânga - la Dolhe�tii Mari m. 3, 4b, 5 cel de animal �i Mastac�n- �i unul chircit pe
dreapta - la Basarabi -. Dar cum observa�iile sunt incerte, iar analiza antropologic� lipse�te pentru cele
mai multe, orice alte considera�ii sunt lipsite de viitor. În ceea ce prive�te orientarea dispunem de
observa�ii, deasemeni incerte, pentru 22 de schelete. Se poate constata o anume predilec�ie pentru o
dispunere a scheletelor cu capul c�tre sectorul Est-SSE (Pl. 3), dar exist� �i un stoc din 6 morminte
orientate c�tre apus. Incertitudinea datelor privind pozi�ia �i orientarea scheletelor, ca �i lipsa unor
diagnoze antropologice veridice, m� împiedic� s� stabilesc o rela�ie între grupele de sex/vârst�, pozi�ia
�i orientarea scheletelor, remarcând doar c�, la nivelul document�ri ast�zi disponibile, se poate constata
o anume diversitate a dispunerii deceda�ilor f�r� o regul� unitar� pentru zona în discu�ie. Dar aceast� 
situa�ie, s�-i zicem “general�”, pare a fi rezultatul firesc al faptului c� înmormânt�rile Culturii Amforelor
Sferice, cel pu�in în spa�iul avut în vedere, sunt reprezentate precump�nitor prin morminte izolate sau
mici grupuri de morminte, ca expresii funerare ale unor grupuri umane reduse, f�r� zone funerare întinse,
în care ar fi putut fi surprinse eventuale grupe de complexe mortuare având înmormânt�ri/schelete cu
orient�ri comune.
Inventarele sunt constituite, atunci când au putut fi recuperate, în principal din ceramic�, la
Bârg�oani �i Mastac�n fiind vorba de câte 6 vase, la Calu, Dolhe�tii Mari, �erb�ne�ti �i �erbe�ti de câte
3, la Basarabi, Dolhe�tii Mari M. 4, Gr�nice�ti �i Oniceni M.1, de câte 2, câte 1 vas fiind g�sit/recuperat
la Dolhe�tii Mari M.3 �i 5, Piatra Neam� �i �cheia-Hum�rie. Este demn de subliniat c� �i în mormântul
de animal de la Dolhe�tii Mari s-a g�sit un vas. Piesele de port sunt reprezentate prin cataramele din os
ajurate descoperite în M.1 �i 2 de la Dolhe�tii Mari �i un col� de mistre� la Bârg�oani. Piesele de aram� 
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A.C. Florescu, M. Florescu, Materiale 6, 1959, p. 221-229.

Discutând înmormânt�rile Kugelamphorenkultur din zona Elba-Saale, U. Fischer remarc � adâncimile
acestor morminte, cf. U. Fischer, op.cit., p. 149.

7

de la Cut sunt cu totul indoielnice37 �i nu pot fi luate în seam�. Un alt element de inventar, caracteristic
mormintelor Culturii Amforelor Sferice, este toporul din silex. Pentru grupul mormintelor descoperite
în nordul Moldovei se cunosc câte o pies� la Bârg�oani, Calu, Dolhe�tii Mari - M. 1-2, Gr�nice�ti �i alte
3 în mormântul colectiv de la Piatra Neam�. Al�turi de topoare, o alt� pies� ap�rut� în câteva cazuri este
dalta din silex, în fapt un topor mai mic, din mormintele de la Dolhe�tii Mari - M.1-2, Mastac�n (nu în
mormânt) �i �cheia-Hum�rie (Pl. 4). Alte ustensile din piatr�  sunt lamele din silex - câte una la Dolhe�tii
mari - M. 1- �i la Mastac�n precum �i a�chiile din silex de la Piatra Neam� - 3 buc��i - �i Basarabi. Un
unicat îl reprezint� pumnalul din os de la B�rg�oani. Tot la Bârg�oani s-au recuperat din mormânt �i oase
de porc38 . Este posibil ca �i col�ul de mistre� s�  fi fost de la acela�i porc, �tiut� fiind dificultatea de a
deosebi, m�car pentru vremea aceea, exemplarele s�lbatice de cele domesticite, iar, pe de alt� parte,
pentru a considera col�ul de mistre� de la Bârg�oani drept pies� de port, ar fi trebuit s� aib� g�uri sau
urme de oarece folosire...
Mormântul de animal, foarte probabil bovin�, de la Dolhe�tii Mari r�mâne, deocamdat� pentru
spa�iul avut aici în vedere, singular. Oricum este evident c� descoperirea are un caracter funerar, nu este
vorba de o vit� abandonat� sau sacrificat�. Faptul indic� p�trunderea/includerea acestei specii animale
în universul ceremonial al colectivit��ilor respective, foarte probabil reprezintând o consecin�� ulterioar� 
�i fireasc�  a rolului deosebit în subzisten��, ceea ce i-a conferit anume func�ii, tot rituale, în via�a de zi
cu zi a micilor comunit��i, pentru care cresterea animalelor, în turme/cârduri mici, reprezenta principala
activitate.
Privite în ansamblu, înmormânt�rile grupei Culturii Amforelor Sferice descoperite în nordul
Moldovei nu se deosebesc practic prea mult de ansamblul descoperirilor mortuare din aria deosebit de
larg� a acestui fenomen arheologic. Astfel pentru zona Elba-Saale obiceiurile funerare ale comunit��ilor
Kugelamphorenkultur sunt unitare. Predomin� �i în aceast� zon� mormintele individuale cu structuri din
piatr�, mai ales cistele. Dar, spre deosebire de jum�tatea nordic� a Moldovei, adesea mormintele Culturii
Amforelor Sferice în Germania mijlocie sunt secundare în structuri megalitice sau movile funerare
anterioare �i în aceast� situa�ie s-ar explica adâncimile mai mari. Variantele structurilor funerare sunt
aproximativ acelea�i cu cele din nordul Moldovei, unde îns� lipsesc a�a numitele Gruftbestattungen, în
cripte. Se cunosc �i morminte duble sau colective. În ceea ce prive�te dispozi�ia, U. Fischer nu re�ine
cazuri de dispunere a cadavrelor în decubit dorsal, ceea ce constituie o prim� diferen�� fa�� de grupul
“moldovenesc”. Foarte important� mi se pare remarca conform c�reia, de�i dispunerea predominant� este
cu capul la est, exist� o anume diferen�� în sensul c�, în acest fel,defunc�ii a�eza�i chirci�i pe dreapta
“privesc” c�tre nord, în vreme ce cei z�când chirci�i pe stânga “privesc” spre sud39 , adic� este
documentat� o dispozi�ie bipolar�, care ar putea corespunde eventual unor diferen�e de statut social,
destul de probabil apartenen�a la o grup� de sex sau alta. Anumite asocieri de piese de inventar - arme
din silex, piese de port din chihlimbar, col�ii de mistre� �i resturile osteologice de porc - sunt specifice
înmormânt�rilor masculine, cum este cazul la Kalbsrieth, dovedit �i pe baza analizei antropologice40,
situa�ii care atest� pozi�ia privilegiat� ceremonial a b�rba�ilor. Un loc aparte îl ocup� înmormânt�rile de
bovine - Rinderbestattungen -, frecvente în aria Kugelamphorenkultur, dar cu antecedente în grupele
anterioare sau cu analogii la vecini41 .
O situa�ie similar� se întâlne�te în Polonia. Au fost deosebite câteva tipuri de morminte, ce se
37
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Resturi osteologice de porcine sunt frecvente în înmormânt�rile Culturii Amforelor Sferice din
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animale. Cf. U. Fischer, op.cit., p. 155.
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înscriu într-un cadru asem�n�tor cu tipologia pentru zona Elba-Saale, cu aceia�i men�iune c� se întâlnesc
morminte ale Culturii Amforelor Sferice secundare în tumuli ai grupei Trichterbecherkultur. Structurile
din piatr� variate - ciste, morminte acoperite doar cu lespezi, acestea ceva mai rare, Steinpackung - sunt
înso�ite �i de morminte în groap� simpl�. Spre deosebire de grupul “moldovenesc” exist� �i cazuri de
structuri din piatr� mai complexe, cum este cazul cistei cu coridor lateral de la Szczytno. Grupurile de
morminte, frecvent întâlnite, sunt constituite din 2-3 înmormânt�ri, foarte dese fiind mormintele
singulare. Înmormânt�rile de animale sunt iar��i frecvente - în special bovine, dar se men�ioneaz� �i un
cervid - , asemenea morminte existând �i în a�ez�ri sau în cadrul grupurilor de morminte umane, la fel
ca �i izolate. Se remarc� destul de numeroasele morminte colective. Inventarele sunt cu totul
asem�n�toare celor din Moldova de nord, cu excep�ia faptului c� piesele de port din chihlimbar baltic
sunt numeroase42 . Înmormânt�rile Culturii Amforelor Sferice de pe teritoriul polonez, ca �i din Ucraina
Transcarpatic�, au fost studiate �i împ�r�ite în mai multe grupe regionale, pe baza diferen�elor de stil
ceramic, dar �i a unor elemente ale practicilor funerare de c�tre T. Sulimirski. Din perspectiva care ne
intereseaz� aici o importan�� deosebit� o reprezint� grupul descoperirilor din Podolia, considerat de
Sulimirski ca fiind cel mai mare de la est de Vistula. Importan�a acestui grup const�, dup� p�rerea
autorului citat, �i din faptul c� obiceiul depunerii mor�ilor în ciste supravie�uie�te în perioada urm�toare,
unde este documentat în grupul Bia�y Potok al culturii Komarów, “succesoare �i mo�tenitoare” a Culturii
Amforelor Sferice în zona podolian�43 . Sulimirski noteaz� faptul c� majoritatea descoperirilor sunt
morminte izolate sau grupuri de câte dou�, pu�ine fiind cele de copii. Totdeauna este vorba de schelete
chircite, cu orient�ri variate, din inventare f�când parte nelipsitele amfore globulare (câte 1- 4
exemplare), topoarele �i d�l�ile din silex, piesele de port din chihlimbar dar �i catarame din os ajurate,
ca cele din Kujavia sau Masovia44. Referindu-se la descoperirile cunoscute de el în Moldova la vremea
apari�iei lucr�rii sale, Sulimirski subliniaz� câteva lucruri demne de interes. Mai întâi faptul c� vasele
din Moldova au analogii în grupurile kujavian sau volhinian �i deloc în cel podolian, apoi c� mormântul
de animal de la Dolhe�tii Mari este cel mai estic cunoscut la data aceea �i, totodat�, singurul la est de
Vistula45 . Dup� opinia lui Sulimirski �i mormintele în cist� din mediul Schneckenberg B din Transilvania
pot fi puse în rela�ie cu p�trunderea c�tre miaz�zi a comunit��ilor Culturii Amforelor Sferice sau a
descenden�ilor lor direc�i46 .
F�r� îndoial�, grupul înmormânt�rilor Culturii Amforelor Sferice din nordulMoldovei, chiar atât
de pu�in docmentat arheologic cum este, prezint� o importan�� aparte. Majoritatea speciali�tilor s-au
concentrat asupra influen�elor reciproce, încercând s� explice unele elemente ale stilului ceramic sau de
ritual mortuar47 . O discu�ie imporant� s-a dus asupra rolului jucat de comunit��ile Kugelamphorenkultur
în presupusl proces de indoeuropenizare �i, în acela�i context, asupra rela�iilor genetice ale acestei culturi
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cu grupa Majkop, în a c�rei arie sunt cunoscute mormintele cu ciste din piatr� de aspect megalitic. Mai
vechile opinii, conform c�rora Cultura Amforelor Sferice �i-a extins “influen�a” pân� în Caucas au fost
discutate �i aspru criticate de A.Häusler, pe baza unei treceri în revist� detaliate �i argumentate mai ales
a caracteristicilor practicilor funerare48. La fel a fost respins� �i leg�tura genetic�  cu grupul Kemi-Oba
din Crimeea, unde obiceiul depunerii mor�ilor în ciste este iar��i bine atestat49 .
Reluarea acestor discu�ii în întreprinderea de fa�� ar avea mai pu�in rost. Ceea ce mi se pare
important este faptul c� pe un spa�iu foarte întins, ocupat de comunit��ile contemporane ale Culturii
Amforelor Sferice, Tripolije târziu/Usatovo, Kemi-Oba sau Majkop, a existat, ca element comun de
standard funerar, obiceiul depunerii mor�ilor în ansambluri cu structuri sofisticate, costisitoare �i, prin
aceasta, foarte reprezentative pentru prestigiul defunc�ilor, cum sunt cistele din lespezi de piatr�. Desigur
c� este important de a stabili cui îi apar�ine meritul r�spândirii acestei practici, dar mi se pare mai
important� adoptarea ei pe arii largi, fie c� este un “împrumut”, fie c� este rezultatul unor fenomene de
convergen��.
Pu�in�tatea descoperirilor mortuare Kugelamphorenkultur din Moldova, din spa�iul avut acum
în vedere,caracterul lor lacunar, nu permite decât o schi�are a unui standard funerar, ale c�rui elemente
principale sunt structurile din piatr� megalitice ca aspect la prima vedere, o dispozi�ie oarecum unitar� 
a defunc�ilor, mormintele colective indicând accentul pus pe apartenen�a la o anume subunitate
social�/familie, un inventar, în care armele - topoarele din silex - ocup� un loc principal, al�turi de
numeroase vase de mari dimensiuni - indiciu al comensualit��ii ? -, prepodenren�a inventarelor
masculine asociat� cu pozi�ia “principal�” presupus� pentru b�rba�i. Li se poate ad�uga, eventual,
introducerea în sfera ceremonial� a bovinelor, poate ca expresie a unor tehnici de subzisten�� foarte
specializate �i poate de schimb, având la baz� cre�terea animalelor de talie mare. Nu e mult, dar se poate
întrevedea deja un accent pe o expresie funerar�  foarte costisitoare, specific� unor mici comunit��i
conduse de un “cap de familie”, practic� comun� �ialtor medii �i neîntâlnit� în vremurile de dinainte,
semne ale unei epoci noi.
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About the burials of Globular Amphora Culture in Romania
(Abstract)

An important archaeological phenomenon the Globular Amphora Culture (GAC), due to a large
number of discoveries, is well-known today on a large area from Schleswig-Hollstein, in west, and from
here through Baltic Seaside in Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, the Elba-Saale region through
Poland till the Middle Dnester, in east. According to some specialists the GAC is still a neolithic culture
or belongs to the so called “period of transition from eneolithic to bronze age”. But today we already
have enough radiocarbon data which permit a dating for GAC between 3500-2400 BC, and some of its
particular traits justify its inclusion to the early bronze age.
In the northern half of Moldavia, between the Eastern Carpathians and the river Prut, we know
till today 18 GAC funerary objects (Pl. 1). The most part (83%) of GAC funerary objects founded in
Romania was made by fortune, some are due to rescue excavations (11%) or to small scale diggings
(6%) so our information concerning the details of the mortuary structures, is drastic reduced (Fig. 1). As
in the rest of the GAC area, the graves from Moldavia were isolated (11 tombs) or belonged to very small
groups of tombs (seven cases) (Fig. 2). The most spectacular discovery is that from Dolhe�tii Mari. There
has been founded by fortune and after that researched by archaeologists a small group of five graves. In
the main tomb, a cist-grave made of sandstone slabs, were founded four skeletons (Pl. 2). The funerary
inventory was composed of some vessels, three flint axes and a pierced bone belt buckle. The second
tomb, also a cist-grave, had two skeletons both laying in supine position with the heads toward ESE. Near
the skeletons were founded six vessels, five bone belt-buckles and two small flint chisels. The third tomb,
with sandstone slabs only on the bottom, had a skeleton, laying flexed on the left side with the head
toward ESE and a globular amphora as inventory. The fourth tomb had two skeletons in a simple pit, the
first one laying in supine position with the head toward W, and a second one over the first, laying this
time in a flexed position on the left side. Near the skeletons were two broken globular amphoras. The last
tomb had a skeleton of a “big animal”, perhaps a bull, with a typical GAC vessel near by.
We do not have information about the GAC settlements in Moldavia, so it is impossible to
establish a relation between the settlement and the funerary zone. In any case these burials, isolated or
in small groups belonged to correspondent small social units/cattle breeding clans spread in the hilly
region of Moldavia. All these burials were plain, without barrows over them. As usual the tombs are cist
graves from sandstone slabs, sometimes with another one as lid. It’s difficult to establish a relation
between positions and orientations of the skeletons and the sex/age groups due to the facts that the most
parts of these graves were discovered by fortune and we have no anthropological diagnosis. Nevertheless,
it’s possible to see a preference for the orientation toward E-SSE, but with a small group composed by
six skeletons with the head toward W (Pl. 3). The animal grave from Dolhe�tii Mari is still the single one
for Moldavia, but with a lot of parallels in the rest of the GAC area, as a result of incorporation of the
cattle in the mortuary ritual.
The specific mortuary inventory is composed by pottery, even in the animal burials, often flint
axes, a bone dagger from Bârg�oani, and in two cases bone belt-buckles. The association between flint
axes/weapons, boar tusks and pig bones could be seen as a masculine type of funerary inventory, as it
seems to be the case from Bârg�oani. The mortuary expression of GAC communities is an expensive one,
with an accent on the position of men, probably as chiefs of small social units, families or clans, who
sometimes used collective grave such as the one from Dolhe�tii Mari (Pl. 4).
The cist-graves are known also in Usatovo, Majkop or Kemi-Oba areas. It is hard to say that the
spread of this expensive mortuary custom is a result of GAC influence. It could be rather a diffusion of
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an expensive expression of the dead people’s prestige in a lager space of a inter community/intra
communal competition.
In Poland the custom to use cist-graves was hand down to the so-called Komarów culture and
in Romania to the Schneckenberg group.

Explanation of the figures and plates
Fig. 1 - Globular Amphora Culture the conditions of discoveries.

Fig. 2 - Globular Amphora Culture the archaeological context of discoveries.

Pl. 1 - The burials of Globular Amphora Culture.

Pl. 2 - Globular Amphora Culture graves from Dolhe�tii Mari, Bârg�oani, Calu and Mastac�n.

Pl. 3 - The orientation of Globular Amphora Culture graves.

Pl. 4 - The elements of mortuar inventory of Globular Amphora Culture graves.


