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Abstract 
The present paper investigates the circular ditches with a funerary function recently unearthed on the line of the 

Nădlac‒Arad motorway, Nădlac‒Pecica sector, sites 3 M North and 4 M (Arad County). Until recently, no similar 
burials encircled by ditches, indicating North-Pontic funerary traditions, have been discovered in the Banat region. This 
accounts for a certain state of research as well as some particularities in the research methods employed, rather than for 
any local funerary characteristics. This type of burials was archaeologically identified in the territory of present-day 
Hungary starting with the 1950’s. Currently, it is generally acknowledged that nearly all Sarmatian cemeteries from the 
late-2nd century AD until the end of the Sarmatian period included this type of burials. In Western Romania, the first 
burials encircled by ditches north of the Mureș were published as late as 2013. The recent discoveries of the sites in Nădlac 
3 M and 4 M are thus very important for the study of Sarmatian funerary archaeology in Romania. 
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SITUL NĂDLAC 3 M NORD 

În lunile iunie-august 2014 Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca a desfășurat cercetări 
arheologice preventive pe tronsonul autostrăzii Pecica-Nădlac, situl 3 M Nord1. Pe o suprafață de 12993 mp au 
fost descoperite 198 de complexe arheologice, aparținând perioadei neolitice (Cultura Starčevo-Criș), 
sarmatice și avare. Printre vestigiile referitoare la perioada sarmatică se numără câteva locuințe adâncite, gropi 
de provizii sau menajere și 28 morminte (Pl. I). În studiul de față propunem atenţiei doar două complexe 
funerare: Cx 325-326 și Cx 4012.  

Primul complex (Cx 325) reprezintă un mormânt de inhumație cu groapa de formă aproximativ 
dreptunghiulară, cu colțurile ușor rotunjite și fundul drept. Dimensiunile gropii – calculate de la nivelul 
conturării complexului arheologic – erau de 2,95 m (lungime) × 1,20 m (lățime) × 1,05 m (adâncime). 
Scheletul era orientat sud-nord. Mormântul a fost jefuit, probabil încă din antichitate, în poziție anatomică 

                                                                                       
* Lucrare elaborată cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Național al Cercetării Științifice din România, CNCS–

UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul: PN-II-RU-TE-2012-3-0216 și Ministerul Educației Naționale, CNCS – UEFISCDI, în 
cadrul proiectului cu numărul: PN-II-ID-PCE-2012-4-0210. Dr. Imola Boda, dr. Vitalie Bârcă (Cluj-Napoca) și dr. Victor Cojocaru 
(Iași) au formulat observații utile în urma lecturării atente a manuscrisului, fapt pentru care le adresăm mulțumiri și cu acest prilej. Pentru 
eventualele erori rămase întreaga responsabilitate revine autorilor. 

** Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca; lavinia_grumeza@yahoo.com.  
*** Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca; ursutiua@yahoo.com. 
1 Cercetarea arheologică preventivă, la care a participat și Complexul Muzeal Arad, a fost determinată de construcția inelului 

de legătură de la km 2+20-km 2+200, pentru accederea la Autostrada Nădlac-Arad, tronson Nădlac-Pecica, LOT 1 km 0+000-22+218, 
județul Arad. Din colectivul de cercetare au făcut parte: dr. S. Cociș (responsabil științific), dr. A. Ursuţiu, S. Ferencz, dr. V. C. Sava, dr. 
F. Mărginean, T. T. Daroczi, M. Urak. 

2 Cx = complex arheologic, iar cifra reprezintă numărul pe care complexul l-a primit în timpul săpăturii.  
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păstrându-se doar membrele inferioare ale unui adult. Alte oase, din torace și din membrele superioare ale 
defunctului au fost găsite în jumătatea sudică a gropii (Pl. II/2). La picioarele defunctului (în partea de 
nord a mormântului) a fost depus ca ofrandă funerară un vas ceramic (Pl. II/3), alte fragmente ceramice 
păstrându-se în jumătatea de est a gropii. Tot în zona picioarelor au fost identificate 7 mărgele poliedrice 
din sticlă mov (Pl. II/4) și altele fragmentare, din același material. Inventarul funerar mai conţinea un silex 
și un obiect din fier foarte corodat (posibil scoabă de sicriu sau picior de fibulă3). Mormântul era 
înconjurat de un șanț circular (Cx 326), cu diametrul maxim de 10 m, cu pereți ușor oblici și fund albiat. 
În partea nordică, sudică și estică șanțul prezenta întreruperi (Pl. II/1).  

Al doilea complex funerar (Cx 401) reprezintă tot un mormânt de inhumație cu groapa de formă 
aproximativ dreptunghiulară, cu colțurile ușor rotunjite și fundul drept (Pl. III/3). Dimensiunile gropii – 
calculate de la nivelul conturării complexului arheologic – erau de 1,87 m (lungime) × 1,02 m (lățime) × 0,66m 
(adâncime). Și acest mormânt a fost jefuit probabil încă din antichitate, păstrându-se doar câteva oase 
fragmentare în jumătatea nordică a gropii. Ca atare, este imposibil de precizat cu exactitate orientarea 
defunctului (nord-sud sau sud-nord?). Inventarul funerar păstrat consta din 4 mărgele poliedrice din sticlă și 
carneol, descoperite în zona sudică a mormântului (zona picioarelor?). Mormântul era înconjurat de un șanț 
circular, cu diametrul maxim de 12 m, cu pereții oblici și fund albiat (Pl. III/1-2). Dimensiunile profilului varia 
de la 0,90 la 1,44 m lățime și de la 0,14 la 0,50 m adâncime. Șanțul prezenta două deschideri de 3-4 m lățime, în 
zona nordică și sudică, probabil zona de acces în interiorul ringului.  

SITUL NĂDLAC 4 M  

În lunile iunie-iulie 2012 Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca a desfășurat cercetări 
arheologice preventive pe tronsonul autostrăzii Nădlac-Arad, tronson Nădlac-Pecica, LOT 1 km 0+000-
22+218 și bretea, km 0+000-5+911, județul Arad, Situl 4 M4. 

Pe o suprafață de 8915,59 mp au fost descoperite 83 de complexe arheologice aparținând culturii 
sarmatice: 12 locuințe adâncite, 53 gropi de provizii și menajere, 15 șanțuri și 3 fântâni. În limita estică a sitului 
au fost identificate o serie de șanțuri circulare sau semicirculare, posibil cu rol funerar (Pl. IV/1). În acest 
context propunem atenţiei doar complexele nr. 5, 9, 10, 12, 27, 28, 29, 32, toate reprezentând șanţuri circulare 
sau semicirculare.  

Complexul nr. 5 avea formă circulară cu diametrul maxim de 7,40 m (în interior) × 8,70 m (în exterior) 
și adâncimea de 0,34 m (Pl. V/1; VII/1), fiind tăiat în zona sud-estică de o groapă ulterioară (Cx 30). În 
umplutura șanțului au fost descoperite fragmente ceramice și osteologice, iar în zona nord-vestică – o mărgică 
din sticlă verde.  

Complexul nr. 9, în formă de semicerc, avea diametrul maxim de 7,64 m (la interior) × 9,38 m (la 
exterior) și adâncimea de 0,54 m (Pl. V/2). Complexul nr. 10, de formă circulară, avea diametrul maxim de 6,30 
m (la interior) × 7,70 m (la exterior) și adâncimea maximă de 0,62 m. Pofilele stratigrafice indicau faptul că cele 
două ringuri (9 și 10) sunt contemporane, fiind săpate în același moment (Pl. V/2; VII/5). În umplutura 
șanțurilor au fost găsite două schelete de animal și fragmente ceramice.  

Complexul nr. 12 a fost cercetat doar în jumătatea sa nordică, cealaltă parte intrând în marginea sudică 
a suprafeței nedecapate (Pl. V/3). Diametrul exterior era de 6,75 m, iar adâncimea – de 0,7 m. În umplutura 
șanțului au fost identificate materiale ceramice. 

Complexele nr. 27-28-29 făceau parte dintr-un singur ansamblu arheologic (Pl. VI/1; VII/3, 4), cu 
dimensiuni maxime de 11,15 m pe direcția nord-sud, 15 m pe direcția est-vest și cu o adâncime de 0,56 m. 
Partea de nord a complexului nr. 27 intra sub marginea de nord a suprafeței nedecapate iar în partea de sud-est 
intersecta complexul nr. 26. În zona de intersecție a șanțului 27 cu șanțul 29 a fost identificată o groapă de stâlp. 

                                                                                       
3 Cele două tipuri de artefacte des întâlnite în mormintele sarmatice din Câmpia Panonică.  
4 La săpături a participat și Complexul Muzeal Arad. Din colectivul de cercetare au făcut parte: dr. S. Cociș (responsabil științific), 

dr. A. Ursuţiu, dr. A. Dobos, S. Ferencz, dr. V. A. Lăzărescu, dr. S. Mustață, dr. C. H. Opreanu, dr. V. Bârcă, dr. I. Stanciu, dr. M. Săsărman. 
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O zonă de intersecție similară prezentau complexele nr. 27 și 28. În partea de sud-vest a șanțurilor 28 și 29 au 
fost identificate două cranii de cal, iar în umplutura șanțului 29 a fost identificat un obiect fragmentar din fier. 
În cele trei complexe au fost găsite și fragmente ceramice. 

Șanțul 32, cu diametrul maxim de 7,02 m și adâncimea de 0,6 m, a fost cercetat doar în jumătatea sa 
sudică, cea nordică intrând în suprafața nedecapată (Pl. VI/2; VII/2). În interior au fost găsite fragmente ceramice. 

Considerăm că aceste șanțuri, similar celor descrise mai sus (din situl Nădlac 3 M Nord), îndeplineau 
roluri funerare, chiar dacă nu au fost descoperite morminte în interiorul lor5. Pledează în acest sens forma lor, 
poziționarea în cadrul sitului, inventarul arheologic și osteologic. În Câmpia Panonică6, la Donul de Jos și în 
interfluviul Prut-Nistru7 au fost cercetate necropole sarmatice în care apăreau și șanțuri fără morminte, 
considerate ca având un rol funerar. Pentru situl 4 M ar putea conta și faptul că o parte dintre aceste șanțuri (Cx 
12, 32 și 29) au fost cercetate doar pe jumătate, iar altele (Cx 5, 12, 27) au fost deranjate de complexe mai târzii.  

RITUALURILE FUNERARE 

Amenajările funerare circulare, rar atestate ca urmare a cercetărilor arheologice desfășurate până în 
prezent în vestul României, sunt foarte răspândite în Câmpia Panonică și la est de Carpați. Pe teritoriul 
Banatului istoric nu a fost identificat nici un mormânt înconjurat cu șanțuri, deși cercetările noastre se 
întemeiază pe analiza a nu mai puţin de 147 de necropole sau puncte cu descoperiri sarmatice, datate de la 
sfârșitului secolului I și până către începutul secolului al V-lea p.Chr8.. Nu excludem ca această situație să reflecte 
mai degrabă stadiul și metoda de cercetare și nu neapărat particularitățile funerare zonale. De asemenea, 
amintim că în această parte a Câmpiei de Vest a României s-a practicat o agricultură intensivă, în urma căreia 
tumulii sau șanțurile care împrejmuiau mormintele au fost profund afectate sau chiar distruse.  

Pe teritoriul Ungariei, începând cu anii 1950 au fost identificate și cercetate arheologic numeroase 
necropole care aveau morminte înconjurate de șanţuri9, datate de la sfârșitul secolului al II-lea p.Chr. și până 
spre finalul perioadei sarmatice10. În vestul României, în schimb, abia în anul 2011 au fost identificate primele 
morminte înconjurate de șanțuri, mai exact la nord de Mureș pe tronsonul aceleiași autostrăzi Arad-Nădlac, 
sectorul Arad-Pecica, situl 1 M11. Primul complex (G 1) avea o groapă rectangulară, orientată nord-sud, cu o 
lungime considerabilă de 4 m. Urmele unei structuri de lemn au fost observate la adâncimea de 60 cm (Pl. 
VIII/2). Mormântul era înconjurat de un șanț circular, cu diametrul maxim de 12 m și două zone de acces pe 
latura sudică12. Al doilea complex (G 2), din situl 1 M, era orientat similar (nord-sud), defuncta fiind înhumată 
pe o structură din lemn asemănătoare unei tărgi sau unui pat funerar prins cu scoabe din fier (Pl. VIII/1). 
Mormântul era înconjurat de un șanț circular, cu diametrul de 12.3 m, cu accesul în interior, pe latura estică și 
pe cea sudică13. Aceste complexe funerare din situl 1 M fac parte probabil din același orizont cronologic și 
cultural cu complexele Cx 325-326, 401, respectiv Cx 5, 9, 10, 12, 27, 28, 29, 32, de pe tronsonul aceleiași 
autostrăzi (siturile Nădlac 3 M Nord și 4 M).  

                                                                                       
5 Nici sondajele arheologice realizate în interiorul șanțurilor (Pl. V/2; VII/1; VII/5) nu au dus la identificarea de complexe 

arheologice.  
6 KULCSÁR 1998: 38. 
7 SIMONENKO 1991: 212 (tipul 1 de amenajări funerare din tipologia propusă de A. Simonenko este caracterizat de șanțuri 

pătrate, cu zonă de acces, dar fără morminte în interior); KURCHATOV, SYMONEKO, CHYRKOV 1995 (cazul necropolei de la 
Bădragii Noi); pentru o discuție mai recentă asupra acestor șanțuri fără morminte în interior, vezi BÂRCĂ 2015.  

8 GRUMEZA 2014. 
9 Dacă până în 1998 au fost identificate 40 de asemenea situri (KULCSÁR 1998: 111), în 2000 se vorbea deja de 50 de 

necropole (ISTVÁNOVITS, KULCSÁR 2003: 273). De atunci numărul a crescut considerabil, ca urmare a unor săpături arheologice 
de salvare desfășurate în Ungaria. Astăzi se consideră că aproape fiecare necropolă sarmatică avea asemenea tipuri de morminte. 

10 ISTVÁNOVITS, KULCSÁR 1993: 29; ISTVÁNOVITS, KULCSÁR 2003: 273. 
11 Publicate în anul 2013 (BÂRCĂ, COCIȘ 2013). 
12 BÂRCĂ, COCIȘ 2013: 32, Fig. 2. 
13 BÂRCĂ, COCIȘ 2013: 32-34, Fig. 3. 
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Majoritatea mormintelor, marcate de tumuli și/sau șanțuri, prezintă intervenții umane ulterioare 
înhumării – mai ales profanări sau jafuri. Practic 80% dintre complexele funerare sarmatice din Câmpia Panonică 
(inclusiv cele nemarcate) au fost jefuite. Din această cauză, lumea sarmatică vestică aparent pare una săracă14. Dar 
opulenţa păturii suspuse a societății sarmatice ar putea fi intuită datorită acestor mormintele marcate de tumuli, 
șanțuri, pietre sau lemn (se sublinia astfel bogăția și influența defunctului)15. Lemnul era folosit exclusiv la 
construirea de sicrie sau de camere funerare. Probabil o mare parte dintre mormintele marcate de șanțuri 
dispuneau de asemenea sicrie. Cele două complexe din situl Nădlac 3 M, care fac obiectul studiului nostru, nu 
prezintă asemenea construcții funerare. Nu excludem ca actele de profanare, ulterioare înhumării, să fi dus la 
distrugerea amenajărilor din lemn, la fel cum s-a întâmplat în cazul inventarului funerar și chiar a scheletelor.  

Sicriele din lemn apar totuși în cazul celor două morminte marcate de șanțuri din situl 1 M, dar și în 
alte complexe funerare similare și contemporane din Câmpia Panonică (Pl. IX/1-3). În general, se consideră 
că scoabele din fier indică prezenţa unui sicriu realizat dintr-un trunchi de copac scobit, prevăzut cu un capac, 
ambele cadre ale trunchiului (partea superioară și inferioară) fiind prinse prin scoabe16. O altă variantă o 
constituie sicriul din scânduri/ bârne de lemn, de tip ladă17 (Pl. IX/1), uneori prevăzut cu o targă18. Asemenea 
tărgi sau paturi pentru transportat defunctul (cu sau fără sicriu atașat) au fost documentate la Madaras în 
mormintele 25619, 65820, Abony 39, mormântul 4021, Pócspetri mormântul 522, 723 (Pl. IX/3), Giarmata–Sit 10, 
mormântul 624, posibil și mormântul 2, de pe tronsonul autostrăzii Nădlac-Pecica, situl 1 M (Pl. IX/2). O mare 
parte dintre mormintele marcate de șanțuri prezintă asemenea amenajări din lemn, ca semne ale grijii sporite 
arătate defunctului. 

În necropolele din Câmpia Panonică întâlnim toate tipurile de șanţuri funerare atestate și în mediul 
sarmatic de la est de Carpați25: împrejmuiri circulare (în majoritatea cazurilor), ovale, rectangulare, hexagonale 
sau fără morminte în interior (la Madaras–Halmok26, Subotica–Verušić27, Sándorfalva–Eperjes)28. Majoritatea 
acestor șanțuri prezintă o deschidere (o intrare) în zona sudică/sud-estică sau sud-vestică29. 

La vest de Carpați, aceste tipuri de amenajări funerare nu au fost documentate pe întreg spațiul locuit 
de grupurile sarmatice. Astfel, într-o lucrare recentă se consideră că descoperirile s-ar grupa în treimea de mijloc 
și în jumătatea estică din interfluviul Tisa-Dunăre. Asemenea complexe nu apar în partea de nord a ținutului 
dintre Dunăre si Tisa (la nord de Gödöllő), la sud de Bács-ér și dincolo de Tisa, la sud de Mureș, în regiunea 
Tisei Superioare și în limita estică a regiunii ocupate de sarmați30. Cercetările de salvare din ultimii cinci ani au 
permis schiţarea unei noi hărţi a acestor descoperiri (Pl. IV/2): cele mai nordice necropole cu morminte 
marcate de șanțuri apar la Onga (județul Borsod-Abaúj-Zemplén)31 și Kótaj-Verba-tanya (județul Szabolcs-

                                                                                       
14 ISTVÁNOVITS, KULCSÁR 2013: 198. 
15 ISTVÁNOVITS, KULCSÁR 2013: 198-199. 
16 Pentru reconstituiri, vezi DINNYÉS 1975: 77; VÖRÖS 988: 121; KULCSÁR 1998: fig. 8; KŐHEGYI, VÖRÖS 2011: 

256, Fig. 251. 
17 Pentru reconstituiri, vezi GALLINA 1999: 21, Fig. 14. 
18 HULLÁM 2012: 361-363; GALLINA 1999: 11-12. 
19 KŐHEGYI 1971: 213-214. 
20 KŐHEGYI, VÖRÖS 2011: 198. 
21 GULYÁS 2011: 141. 
22 HULLÁM 2012: 381, Fig. 4.5. 
23 HULLÁM 2012: 382, Fig. 5.7. 
24 GRUMEZA 2012: 102. 
25 KULCSÁR 1998: 38. 
26 KŐHEGYI, VÖRÖS 2011: harta 1. 
27 SZEKERES 1998. 
28 KULCSÁR 1998: 38. 
29 KULCSÁR 1998: 38. Există și abateri de la această regulă. Spre exemplu, în cazul mormântului cu ring de la Szihalom-

Pamlényi-tábla; intrarea se făcea atât prin sud, cât și prin est (VÁRADI 1997: 119). 
30 BALOGH, HEIPL 2010: 158. 
31 Informație Krisztián Tóth. 
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Szatmár-Bereg)32, dar sunt cunoscute și la nord de Mureș, prin siturile de la Nădlac 1 M, 3 M Nord și 4 M, cel 
mai sudic punct din Câmpia Panonică rămânând Subotica–Verušić. 

Pentru Câmpia Panonică, ca urmare a agriculturii intensive practicate (în urma căreia amenajările 
funerare de la suprafața mormintelor au fost aplatizate și distruse), încă nu se poate preciza cu exactitate dacă 
toate mormintele marcate de șanțuri erau acoperite de tumuli33 sau doar o parte dintre ele34. În cazul necropolei 
de la Madaras-Halmok s-a constatat că doar șanțurile circulare închise, neîntrerupte printr-o zonă de acces, 
aparțineau unor morminte tumulare, iar cele cu acces (prin sud) erau specifice unor morminte plane35. 
Dimpotrivă, la Pilis-Horgásztó (Ungaria), movile de 40-50 cm înălțime au fost documentate peste mormintele 
înconjurate de șanțuri cu deschidere36. Similar, la Hajdúdorog-Csárdadomb s-a observat că toate cele 6 
morminte împrejmuite aveau câte un tumul amenajat cu pământul rezultat din săparea șanțurilor. În aceeași 
necropolă s-a putut constata că persoanele cu o poziţie socială importantă în cadrul comunității au fost 
înhumate în morminte marcate, complexele plane nemarcate aparținând unor defuncți cu statut inferior37. 

Prin urmare, nu toate mormintele dintr-o necropolă erau împrejmuite. De exemplu, la Kiskundorozsma-
Subasa, M5-26/78 patru dintre cele nouă morminte aveau șanțuri circulare38; la Orosházi-tanyá, Máv-Sandgrube 
– trei din 2339; la Pócspetri – 16 din 1940; la Subotica-Verušić – 17 din 6741. În peste 90% din situaţii avem în centrul 
fiecărui șanț câte un singur complex funerar (pentru un singur defunct). Cunoaștem și cazuri în care apar mai 
multe morminte sau înhumări duble în interiorul unor șanțuri, cum sunt cele de la Balástya, Sóspál-halom, 
Kiskundorozsma-Nagyszék II, Sándorfalva-Eperjes42 sau BP 002-003 (autostrada M0, Ungaria)43. De asemenea, 
nu există o regulă unitară de amplasare a mormintelor marcate în interiorul necropolelor. Astfel, la Orosházi-
tanyák și Máv-Sandgrube mormintele simple, nemarcate, erau dispuse în jurul mormintelor cu ringuri44, la 
Tiszakürt-Homokos mormântul înconjurat de ring apărea separat de restul complexelor funerare nemarcate45, iar 
la Sándorfalva-Eperjes mormintele marcate de șanțuri erau dispuse în șiruri46. În cazul sitului de la Nădlac 3 M 
Nord cele două morminte cu ringuri ocupau exact limita nordică și sudică a necropolei sarmatice (Pl. I). Similar, 
în situl 4 M cele opt ringuri se aflau la graniţa estică a sitului (Pl. IV/1), delimitându-se de restul complexelor ca 
poziție și dimensiuni. În general, mormintele marcate de șanțuri au o suprafaţa mare, predominând gropile 
rectangulare, cu colțurile rotunjite. Nu se cunosc gropile cu trepte laterale, săpate în latura lungă, nișe sau 
catacombe – amenajări funerare des întâlnite în lumea barbară nord-pontică.  

Similar zonei nord- și nord-vest pontice, întâlnim orientarea nord-sud a defuncților înhumați în 
interiorul șanţurilor. Totuși, această orientare pare tipică doar complexelor funerare datate între secolul al III-
lea și începutul secolului al V-lea p.Chr., perioada mai timpurie (secolele II-III) fiind caracterizată de orientarea 
sud-nord a defuncților. 

V. Kulcsár consideră că un grup de sarmați din zona Bugeac-ului (nord-vestul Mării Negre) ar fi adus 
în Câmpia Panonică acest ritual funerar cândva în secolul al II-lea p.Chr47. A. N. Dzigovskiy nuanțează ideea, în 

                                                                                       
32 Informație Eszter Istvánovits. 
33 Așa cum consideră VADAY 1989: 197; cf. BÂRCĂ 2015: 101. Pentru propuneri de reconstituiri, vezi Pl. IX.4-5. 
34 Astfel KŐHEGYI 1971: 213; cf. KULCSÁR 1998: 39. 
35 KULCSÁR 1998: 39.  
36 KOROM, SZILAS, TEREI 2010: 132. 
37 FODOR 1997: 113. 
38 KÜRTI 2005: 94 
39 NAGY 2005: 26. 
40 HULLÁM 2012: 394. 
41 SZEKERES 1998. 
42 BALOGH, HEIPL 2010: 158. 
43 KOROM, SZILAS, TEREI 2010: 138. 
44 NAGY 2005: 26. 
45 VADAY, KISZELY 1986: 109. 
46 KULCSÁR 1998: Fig. 23. 
47 KULCHAR 1997: 131. 
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sensul că obiceiul de a ridica morminte înconjurate de șanțuri circulare sau rectangulare ar fi apărut simultan, 
odată cu războaiele marcomanice, în regiunile Bugeac și Alföld, împreună cu alte inovații funerare48. Printre 
acestea s-ar număra: ridicarea de tumuli, depunerea de cai în interiorul acestora, marcarea mormintelor cu 
șanțuri, purificarea gropii cu materii de culoare albă (cretă sau calcar), prezența urmelor unui foc în interiorul 
mormintelor, folosirea sicrielor etc.  

O dată similară post quem (sfârșitul secolului al II-lea) a fost propusă de V. Bârcă și S. Cociș pentru 
mormintele marcate de șanțuri din Câmpia Panonică49. Sfârșitul epocii sarmatice ar fi dus la dispariția acestor 
ritualuri în Bazinul Carpatic50. Observăm doar că datarea exactă a siturilor este îngreunată de actele de profanare 
a mormintelor, care au determinat dispariția inventarului funerar. În cazul mormintelor de la Nădlac 3 M Nord 
și a ringurilor din situl 4 M, inventarul păstrat (mărgelele din sticlă, obiecte din fier fragmentare sau vase 
ceramice), fac imposibilă stabilirea unei datări exacte a complexelor funerare, acest tip de piese fiind frecvente 
la sarmații din Câmpia Panonică pe tot parcursul secolului al II-lea și până în secolul al V-lea p.Chr. 

Cercetări arheologice recente, ca urmare a lucrărilor majore de infrastructură din Ungaria, au scos la 
iveală numeroase morminte cu împrejmuiri, datate de autorii descoperirilor, atât în a doua jumătate a secolului 
al II-lea – prima jumătate a secolului al III-lea (de exemplu, Kiskundorozsma-Subasa, M5-26/7851 sau 
Orosházi-tanyák, Máv-Sandgrube)52, cât și între mijlocul secolului al IV-lea și mijlocul secolului al V-lea p.Chr. 
(Szihalom-Pamlényi-tábla)53. 

CONCLUZII 

Spațiul delimitat (cu sau fără morminte în interior) constituia probabil locul unor acte ritualice, care 
aveau legătură cu banchetul funerar și cultul morților, șanțurile separând lumea celor vii de cea a morților și 
protejând ritualurile care aveau loc în interior54. Numeroase oase de animale (cai, bovine și câini) și fragmente 
ceramice (identice cu cele din umplutura mormântului) au rezultat din șanțurile care înconjurau mormintele 
din situl de la Pócspetri55 și BP 002-003 (autostrada M0, Ungaria)56. Similar, la Hajdúdorog-Csárdadomb au 
fost sparte intenționat și aruncate în șanțuri vase, împreună cu oasele animale rezultate în urma banchetului 
funerar57. Din incintele de la Kunpeszér și Lajosmizse provin oase de cai, iar la Hajdúszoboszló-Bocskai TSz în 
șanțul care împrejmuia mormântul a fost depus scheletul unui nou-născut58. Situația este similară atestărilor din 
zona nord-pontică și carpato-nistriană, unde în interiorul șanțurilor sau între șanțuri și morminte apar diferite 
urme ale banchetului funerar. De exemplu, la Bălbănești a fost găsit un craniu de cal și fragmente de amfore; la 
Cazaclia – fragmente de amfore și oase de animale; la Olbieni – numeroase fragmente de amfore și un craniu 
de cal59. Cranii de cal au fost descoperite în șanțul și în intrarea din tumulul nr. 1 de la Corpaci, alături de 
numeroase fragmente ceramice60. Urme ale unor posibile banchete funerare au fost identificate arheologic și în 
ringurile siturilor de la Nădlac 3 M Nord și 4 M: numeroase fragmente ceramice și oase de animale (printre 
care și cranii de cal).  

                                                                                       
48 DZIGOVSKIY 2013: 622. 
49 BÂRCĂ, COCIȘ 2013: 44. 
50 KULCSÁR 1998: 36. 
51 KÜRTI 2005: 94 
52 NAGY 2005: 26. 
53 VÁRADI 1997: 119. 
54 KULCSÁR 1998: 39; BÂRCĂ, COCIȘ 2013: 44; BÂRCĂ 2015: 91. 
55 HULLÁM 2012: 394. 
56 KOROM, SZILAS, TEREI 2010: 132 (autorii folosesc expresia de funeral feast pentru a descrie ritualul funerar). 
57 FODOR 1997: 113. 
58 KULCSÁR 1998: 39. 
59 BÂRCĂ, COCIȘ 2013: 37 cu bibliografie.  
60 IONIȚĂ 2003: 77. 
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I. Fodor, pe baza orientării scheletelor, propune o altă interpretare a acestor tipuri de complexe: 
poziționarea cu capul spre sud a defuncților sau intrarea dinspre sud în interiorul șanţurilor ar putea fi asociată 
și cu un “cult al Sudului”, practicat de populațiile iraniene61. I. Ioniță vorbește de o zonă sacră (”zone sacre”), 
marcată de un șanț (sau de o amenajare din pietre, după caz), care separa defunctul de lumea celor vii62. 
Întreruperea șanțului pe latura sudică ar reprezenta intrarea direct spre mormânt63. V. Kulcsár consideră că 
această intrare, ca drum spre teritoriul sacru, constituia cel mai important punct din întreg complexul funerar64.  

Obiceiul de a marca și demarca spațiul funerar (mormântul) de lumea exterioară sau de celelalte 
complexe funerare apare în numeroase medii culturale (scitic, celtic, Przeworsk, sarmatic)65. Probabil, în 
Câmpia Panonică ritualul funerar a fost adus de către grupuri de populații venite de la est de Carpați. 
Mormintele marcate cu șanțuri de diferite forme66 apar mai ales în interfluviul Prut-Nistru și regiunea Donului 
Mijlociu și Inferior. Sunt cunoscute și în zona nord-pontică, în stânga Nistrului Inferior și mai puțin în Câmpia 
Română, regiuni unde obiceiurile funerare respective datează din secolul I până în secolul al IV-lea p.Chr67.. 
Asemenea morminte apar preponderent în contextul ritualului funerar tumular68. 

Deși unele morminte – cum ar fi cele din sectorul Arad-Pecica, situl 1 M – sunt considerate ca 
aparținând unor indivizi cu un statut social important69, în majoritatea cazurilor, ca urmare a profanărilor sau 
distrugerilor ulterioare, nu se poate stabili cu exactitate poziţia socială sau gradul de rudenie al defuncților 
înhumați în mormintele cu șanțuri. Dar putem presupune măcar că acestea reprezentau locul de odihnă a unor 
membrii distinși în cadrul grupului din care făcuseră parte, a căror trecere în lumea de dincolo trebuia marcată 
într-un mod aparte. 
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Pl. I. Situl Nădlac 3 M Nord. 
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Pl. II. Nădlac 3 M Nord, mormânt înconjurat de șanț (Complexele 325-326). 
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Pl. III. Nădlac 3 M Nord, mormânt înconjurat de șanț (Complexul 401). 
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Pl. IV. 1. Situl Nădlac 4 M; 2. Harta răspândirii mormintelor cu șanțuri în Câmpia Panonică. 
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Pl. V. Nădlac 4 M: 1. Complexul 5; 2. Complexele 9 și 10. 3. Complexul 12. 
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Pl. VI. Nădlac 4 M: 1. Complexele 27-29; 2. Complexul 32. 
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Pl. VII. Nădlac 4 M: 1. Complexul 5; 2. Complexul 32; 3. Complexul 28; 4. Complexul 29; 5. Complexul 10. 
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Pl. VIII. Nădlac 1 M, complexele G 1 și G 2 (BÂRCĂ, COCIȘ 2013). 
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Pl. IX. 1-3. Tipuri de sicrie în mormintele marcate de șanțuri în siturile Nădlac 1 M și Pócspetri (BÂRCĂ, COCIȘ 2013; 
HULLÁM 2012); 4-5. Propunere de reconstituire pentru mormintele marcate de șanțuri (NAGY 2005). 
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Pl. X. Necropole cu morminte înconjurate de șanțuri: 1. Endrőd–Szujókereszten (VADAY, SZŐKE 1983);  
2. Törökszentmiklós-Surján-újtelep (VADAY 1985); 3. BP 002-003 (KOROM, SZILAS, TEREI 2010). 
 


