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Abstract: Two inhumation graves (M. 1 and M. 2) were found 
in 1958, buried inside of a so-called tell, situated north of the 
medieval settlement. The two funerary structures were briefly 
described and published without any kind of illustration. The 
discussion about the two graves is completed now with 
additions found in the journal of the excavations written by 
Eugenia Zaharia, a detailed description, with drawings and 
photos, of the grave-goods, the results of the chemical 
composition of glass beads and metal items (except those made 
of iron). Microscopic investigation of the glass beads from M. 
2 made possible their morphological characteristics to be 
revealed. The characteristic features of the funerary ritual and 
the grave-goods of M. 2 were already analyzed in another 
paper. This study aims only to complete a few observations 
regarding M. 2, dated during the second stage of the Sarmatian 
presence in Walachia. The connection of M. 1 with the 
Sarmatians cannot be completely excluded. However, too 
many questions regarding the funerary ritual (more precisely 
the presence of burning spots on some of the bones, the fact 
that the skeletal remains were not found in anatomical 
connection, but disturbed) and the grave-goods (only small 
fragments of items made of bronze, iron and wood were found) 
raise doubts and explain why M. 1 was considered rather as an 
uncertain Sarmatian grave.  
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Rezumat: În anul 1958, în tell-ul situat la nord de aşezarea 
medievală de la Dridu au fost descoperite două morminte de 
inhumaţie (M. 1 şi M. 2). Cele două complexe funerare nu au 
fost descrise detaliat şi au fost publicate fără ilustraţie. Studiul 
reia discuţia despre cele două morminte şi o completează cu 
precizări din carnetul de săpătură al Eugeniei Zaharia, o 
descriere amănunţită, însoţită de desene şi fotografii, a pieselor 
de inventar, determinarea compoziţiei mărgelelor din sticlă şi a 
obiectelor de metal (cu excepţia fierului). Examenul microscopic a 
permis observaţii amănunţite referitoare la caracteristicile 
morfologice ale mărgelelor din sticlă din M. 2. Trăsăturile 
caracteristice de ritual şi inventar ale M. 2, încadrat cronologic 
în a doua etapă de pătrundere a sarmaţilor în Muntenia, au fost 
analizate într-o lucrare recentă, iar studiul acesta îşi propune 
 
 
 
 

doar să completeze câteva aspecte. Corelarea M. 1 cu prezenţa 
sarmatică în Muntenia nu poate fi exclusă în totalitate. Totuşi, 
prea multele incertitudini legate de ritualul funerar (petele de 
arsură de pe unele oase, faptul că oasele nu au fost găsite în 
conexiune anatomică, ci deranjate) şi inventarul mormântului 
(din care au mai fost recuperate doar fragmente de piese din 
bronz, fier sau lemn) sunt cele care au impus opţiunea de a 
încadra complexul funerar amintit în rândul mormintelor incerte 
cronologic şi nu în cel al complexelor funerare sarmatice sigure.  

La sfârşitul unui raport privind rezultatele celei 
de-a treia campanii de săpături desfăşurate la 
Dridu, în 19581, autorii descriu, fără multe detalii, 
două morminte descoperite în tell-ul de la Dridu. 
Cele două morminte au fost încadrate cronologic în 
general în „epoca migraţiilor”2, iar M. 2, găsit în 
partea nord-estică a tell-ului gumelniţean aflat la 
nord de aşezarea medievală3, a fost atribuit 
sarmaţilor. Cele două morminte nu s-au bucurat de 
discuţii amănunţite în literatura de specialitate, 
fiind doar enumerate cu ocazia trecerii în revistă a 
complexelor funerare ce conţineau anumite piese 
de inventar sau se caracterizau prin anumite 
trăsături ale ritualului de înmormântare4.  

Complexul funerar numerotat M. 2 ar merita o 
discuţie amănunţită, din mai multe motive. Primul 
are în vedere chiar modul în care a fost publicat 
complexul funerar menţionat – fără niciun fel de 
ilustraţie şi cu o descriere sumară a pieselor, mod 
adecvat unui raport extins de săpătură, aşa cum s-a 
                                                 

1 Nestor, Zaharia 1961, p. 561–569. 
2 Nestor, Zaharia 1961, p. 567.  
3 Nestor, Zaharia 1961, p. 567–568.  
4 Bichir 1971, p. 275, 279; 1972, p. 138, 139, 161; 1975, p. 

58; 1976, p. 119; 1977, p. 168, 172, 186; 1985, p. 1166, 1167; 
Diaconu 1980, p. 276 (harta); Morintz, Ionescu 1970, p. 45. 
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