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Abstract: The authors present the results of an archaeological investigation in a Middle Byzantine fortress, settlement and necropolis, overlapped by
the present‐day village of Nufăru, Tulcea County. The investigated area is placed on the northern part of a rocky hill (Trecere bac). A part of the northern
inner wall and the wharf of a Middle Byzantine fortress, two habitation layers, with dwellings and garbage pits, and 450 graves were discovered in the course
of the excavations (1999–2002, 2004–2014, 2016). A large number of the graves were disturbed, and only 215 were relatively well preserved and made
it possible to determine the orientation of the body and the position of the heads, arms and legs. All burials in the necropolis were performed in
accordance with the Christian burial rites – by inhumation in extended position, the head oriented to the west and the feet to the east, with a certain
seasonal deviation in the orientation. The most frequently occurring grave in the necropolis was the simple rectangular pit. In some of the burials the
bodies were entirely or, more often, partially surrounded with broken or flat stones, especially the heads and the lateral parts of the skeleton. The
inhumation in crypts, excavated in the rock, is also registered (10 situations). Burials in coffins – preserved by scarce traces of wood and nails and other
iron elements – were also found in the cemetery. Another peculiarity in the burial ritual observed in the necropolis, was the placing of the head of the
deceased on a flat stone or on a brick or a tile. The graves in the necropolis did not have any marking. This is also evidenced by the overlapping burials,
demonstrating a remarkable density inside the graveyard. There were also relatively frequent cases when the pit of a burial cut the pit of an earlier
one, but in only 45 situations was noticed a care for the disturbed remains, which were partially gathered and placed next to the body of the newer
burial, like a secondary burial / re‐inhumation. During the excavations, there appeared cases when one or several graves were stratigraphically
overlying destroyed earlier dwellings, or were overlapped/disturbed by garbage pits. The position of the forearms of the deceased reveals several
variants: stretched close to the body, crossed over the chest, the abdomen or the pelvic area, bent next to the shoulder. The legs were generally parallel,
more or less close together, in several cases flexed on one side or the other, with the tibiae or the femurs overlapping in an “X” shape. The deceased
were probably buried (67 cases) only with the articles of adornment (for the head, for the neck, and for the hands / arms – bronze and silver earrings,
necklaces of beads made of bone, glass, amber and of a tropical shell Cyprea, bronze finger rings, bronze and glass bracelets), and clothes’ accessories
(bronze buckle and buttons) belonging to them. Small bronze and amber crosses, bronze crosses‐encolpions were also discovered as grave goods. The
coins discovered in several graves reveal the fact that the inhabitants of the settlement were also familiar with the custom of „Charon’s obols”. The
necropolis investigated at Trecere bac, dating from the end of the 11th century to the beginning of the 13th century, is the most important funerary area in
the archaeological site of Nufăru, Tulcea County, and one of the Christian graveyards of Middle Byzantine Dobrudja.
Cuvinte‐cheie: fortificație medio‐bizantină, așezare, groapă menajeră, necropolă, mormânt, rit și ritual creștin, inhumație, groapă funerară, inventare
funerare, podoabe
Rezumat: Cercetările arheologice desfășurate în intravilanul localităţii Nufăru (jud. Tulcea) au contribuit la descoperirea unei fortificații ridicate a
fundamentis la sfârșitul secolului al X‐lea, cu o locuire prelungită până la mijlocul secolului al XIII‐lea și mai multe zone funerare. Una dintre necropolele
așezării medio‐bizantine, aflate în capătul nordic al promontoriului stâncos pe care se desfășoară așezarea, în punctul Trecere bac, a fost cercetată în
campaniile 1999–2002, 2004–2014 și 2016. Ocupând zona de la nord de zidul fortificației bizantine și instalația portuară dezafectată, cimitirul se
plasează, din punct de vedere spațial și cronologic, între două niveluri de locuire (unul anterior, marcat de locuințe de suprafață, celălalt ulterior,
reprezentat de gropi menajere), perioada în care a fost utilizat putând fi considerată sfârșitul secolului al XI‐lea – începutul secolului al XIII‐lea.
Mormintele cercetate în punctul Trecere bac sunt exclusiv de inhumaţie, cu dispunerea în şiruri paralele. Defuncții au fost depuși în decubit dorsal, cu
orientarea V‐E, cu cu unele deviaţii determinate de anotimpul în care s‐a făcut înmormântarea. În general, s‐a practicat înhumarea individuală, dar se
înregistrează și cazuri de morminte duble, de suprapuneri de complexe funerare, precum și practicarea reînhumării. Depunerea defuncților s‐a făcut în gropi
simple, puţin adânci, de formă rectangulară şi oval‐alungită, uneori trapezoidală, în resturile unor complexe de locuire anterioare sau pe/în stâncă, în
cadrul a 10 cripte. Au fost înregistrate şi cazuri de folosire a protecției/delimitării cu piatră, a sicrielor, precum și înhumarea pe paturi de pietre, pe zidul
sau pe pavimentul instalației portuare. În unele cazuri, craniul înhumatului era așezat pe o piatră, pe o cărămidă sau pe un olan. Dintre cele 450 de complexe
funerare, au fost înregistrate 215 schelete în conexiune anatomică, în decubit dorsal, integral sau doar parțial conservate, cu reînhumarea scheletului afectat
(documentată în 45 de cazuri), precum și grupări de oseminte umane, rezultate din deranjamentele provocate de acțiunile legate de alte înhumări sau de
amenajarea complexelor de locuire ulterioare. Morminte documentate doar prin cranii apar în 31 de cazuri. Există, de asemenea, și o mare cantitate de oase
umane recuperate din complexele menajere care au suprapus nivelul necropolei și pentru care nu a fost posibilă întotdeauna stabilirea complexului funerar
de proveniență. Întretăierea unor complexe funerare, deranjamentele interne provocate, înhumările dublate de reînhumări, indicând o mare densitate a
necropolei, se pot explica, probabil, și prin absența marcării pe teren a mormintelor. Nu este exclus totuși ca, măcar în unele situații, să fie vorba și de existența
unei conexiuni între un anumit loc din cimitir și un grup de decedați, cu eventuale legături de rudenie între ei. Pentru scheletele bine conservate, a putut fi
înregistrată poziția craniilor (normală sau spre piept, pe partea dreaptă sau pe cea stângă), a antebrațelor (cu cele cinci variante de bază – pe lângă corp, pe
bazin, pe abdomen, pe piept și pe umeri – , cu diferitele subvariante) și a picioarelor (în general, întinse, paralele, rar încrucișate, flexate lateral, dreapta
sau stânga). Inventarul funerar, prezent în 67 de morminte, este reprezentat de piese de podoabă (ale capului, gâtului şi mâinilor), de port și de cult, la care
se adaugă monede (indiciu al practicării depunerii „obolului lui Charonˮ). Necropola din punctul Trecere bac reprezintă cea mai importantă dintre zonele
funerare identificate la Nufăru și se încadrează în seria cimitirelor de inhumaţie creştine ale Dobrogei medio‐bizantine.
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Obiectivul prezentat face parte dintr‐un sit
arheologic aflat în intravilanul localităţii Nufăru (Pl. 1–2),
pe malul drept al braţului dunărean Sf. Gheorghe, la circa
12 km aval de municipiul Tulcea.
Investigațiile de teren, de tip programat/sistematic și
preventiv, desfășurate începând cu anul 19781, au permis
identificarea unor vestigii aparţinând perioadei eneolitice2,
epocii fierului (cu sugestia existenţei unei aşezări din
secolele IV–III a.Chr.3) și epocii romano‐bizantine (două mici
fortificaţii, locuire şi morminte)4, o cetate din perioada
medio‐bizantină, cu aşezarea şi necropolele aferente5,
precum şi depuneri aparţinând vieţuirii moderne şi două
nuclee cimiteriale din secolele XVIII–XIX6.
În ceea ce privește epoca bizantină – cea care dă nota
definitorie a sitului de la Nufăru –, cercetările arheologice7
au contribuit la descoperirea unei fortificații ridicate a
fundamentis la sfârșitul secolului al X‐lea, prin
reconstituirea traseului zidului de incintă (Pl. 2), reperat
sub forma unor tronsoane, pe laturile promontoriului
stâncos, al cărui contur îl urmărea, delimitând o suprafață
de circa 6 ha, și identificarea unor elemente de fortificaţie
(turnuri) pe curtinele de est, vest şi nord, a instalaţiei
portuare în extremitatea nordică, precum şi a unui „zid
baraj” în cea sudică a sitului8. Descoperirile făcute cu
prilejul săpăturilor din interiorul cetăţii, ca şi din afara
spaţiului fortificat, au clarificat stratigrafia aşezării şi au
identificat complexe de locuire, meşteşugăreşti și
menajere, precum şi materiale arheologice care
documentează, în forme bogate şi variate, pe o suprafaţă
mare, o locuire cu două niveluri, din secolele X–XIII9, a
cărei imagine se întregește prin cercetarea câtorva zone
cimiteriale, amplasate extra muros, care se interferează în
zona sudică cu morminte databile în epocile romano‐
bizantină ori modernă10. Aşezarea – de tip urban și

portuară de la Dunărea de Jos –, cu structuri de locuire
înregistrate stratigrafic până la mijlocul veacului al XIII‐lea,
a fost distrusă în vremea marii invazii tătare, deși unele
materiale ceramice şi descoperiri monetare care aparţin
secolelor XIII–XIV11 par să sugereze o continuitate de
ocupare a zonei în forme foarte restrânse.
Punctul Trecere bac12 (Pl. 1–2, Pl. 3, punctul 2), aflat în
extremitatea nordică a promontoriului stâncos pe care se
desfășoară așezarea de la Nufăru, foarte aproape de zona
de traversare a Dunării cu bacul spre și dinspre Delta
Dunării, pe o proprietate privată (Enache Șinghi), situată
pe actuala stradă a Arheologiei la nr. 7, sintetizează istoria
așezării medio‐bizantine, suprapuse în totalitate de către
așezarea modernă. Cercetările, desfășurate pe o suprafață
de circa 750 mp, au dus la identificarea unui sistem de
fortificare a zonei, datând din ultima parte a secolului al X‐
lea, îmbinând stânca naturală cu elementul construit – un
tronson din curtina de nord a cetății, conținând și un turn‐
poartă, curtină asociată cu un sistem complex de platforme
(amenajate în stâncă), completat cu un pavaj în pantă, care
avansează spre Dunăre pe o lungime identificată de 6 m,
definind o instalație portuară/de acostament13 (Pl. 4–6). A
putut fi cercetată, de asemenea, o locuire din prima
jumătate a secolului al XI‐lea, care se adosează zidului de
incintă, atât la nord, cât și la sud. După ieșirea din uz a
debarcaderului, zona a fost transformată, pentru circa un
secol și jumătate, în spațiu funerar, suprapus de o locuire
care, în acest punct, se prelungește dincolo de limitele
generale ale așezării (mijlocul veacului al XIII‐lea), putându‐
se constitui într‐un punct de control din perioada influenței
tătare asupra nordului Dobrogei (Pl. 5–6). Necropola
cercetată, însumând până în prezent 450 de morminte de
inhumație, cu orientare V‐E, poate fi considerată cea mai
importantă a așezării și constituie, prin posibilitatea
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Pentru o informare generală privind situaţia arheologică din
intravilanul localităţii Nufăru, vezi: Baraschi 1991; Damian et alii
2003a, cu bibliografia anterioară; Damian 2005, p. 181–182 şi notele
337–349; Damian et alii 2007a; 2012a. Pentru sinteze asupra
fortificaţiilor, vezi: Damian et alii 2003b, cu bibliografia anterioară;
Damian et alii 2010; pentru referiri la descoperirile funerare, vezi
Damian et alii 2007–2008, cu bibliografia anterioară și precizările din
Damian et alii 2012a, p. 181 și nota 30, p. 183 și nota 69, p. 184 și nota
70; p. 188, 192–193; pentru descoperiri monetare, vezi Mănucu‐
Adameşteanu 2001, p. 60–65 și urm.
Damian et alii 2012a, p. 181 şi nota 14.
Damian et alii 2012a, p. 181 și notele 15–24, p. 188.
Damian et alii 2012a, p. 181 și notele 25–31, p. 188.
Baraschi 1991, p. 403 și bibliografia anterioară; Mănucu‐Adameşteanu
2001, p. 64; Damian et alii 2012a, p. 181–183 și notele 32–69, p. 186–192.
Damian et alii 2012a, p. 184 și notele 70–74, p. 192.
Suprapunerea în totalitate a sitului arheologic de către aşezarea
modernă a determinat un caracter punctual al cercetărilor de aici, prin
combinarea investigaţiilor programate/sistematice, desfăşurate în
zonele cu statut de domeniu public, libere de construcţii, și a celor
preventive, prilejuite fie de investiţii publice, determinate de proiecte
de mici dimensiuni ale comunităţii sau ţinând de infrastructură –
lucrările de alimentare cu apă (1981, 2006) şi canalizare (2008–2011)
a localităţii, derulate pe reţeaua stradală la iniţiativa Consiliului local
Nufăru, fie de investiţii private, reprezentate de proiecte de
arhitectură civilă, desfăşurate până în prezent, în proporţii diferite, pe
mai multe proprietăţi particulare (Damian et alii 2012a, p. 178–180,
notele 6–12, p. 195–196, fig. 1–2).

Damian et alii 2007a, p. 110, 115–116; Damian et alii 2010, p. 29–34;
Damian et alii 2012a, p. 182–183, 188–190, 198–201, fig. 4–7.
9
Damian 2005, p. 181–182 şi notele 337–349; Damian et alii 2007a, p.
110–111, 116–118; Damian et alii 2012a, p. 183, 190–191.
10
Damian et alii 2007a, p. 111, 114, 118–119 şi nota 95; Damian et alii
2007–2008, p. 307–308, 317–321, notele 121, 128, 132–139, fig. 18–
27; Damian et alii 2012a, p. 183–184, notele 64–72, p. 192, notele
100–102.
11
Mănucu‐Adameşteanu 2001, p. 64. De remarcat, în acest sens, și o
serie de descoperiri inedite, provenind din punctul Trecere bac.
12
Pentru referiri la cercetările din punctul Trecere bac, desfășurate în
campaniile 1999–2002, 2004–2014, 2016, vezi: Damian et alii 2000;
2001, p. 164; 2002, p. 216–217; 2003c, p. 213–214; 2005; 2006, p.
237–238; 2007b; 2008; 2009b; 2011b; 2012b; 2013; 2014; 2015;
Damian, Vasile 2017. În afara semnatarilor acestor rânduri, la
cercetările arheologice de la Nufăru, punctul Trecere bac, au mai
participat: Aurel Stănică (Institutul de Cercetări Eco‐Muzeale „Gavrilă
Simionˮ, Tulcea, care ne‐a sprijinit în obținerea unor fotografii cu
drona – vezi Pl. 6), Corneliu Andonie (Muzeul Militar Național
„Ferdinand Iˮ, Bucureș ), Ioana E ime, Ovidiu Oană, Anca Bănăseanu,
Daniel Ene, Ioana Barbu, Otilia Stoica, Radu Olteanu. Le mulțumim
tuturor, în special pentru sprijinul acordat în privința cercetării
necropolei. Adresăm mulțumiri și Georgianei Mureșan (Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan”) pentru restaurarea inventarelor funerare
metalice.
13
Damian et alii 2010, p. 33; Damian et alii 2012a, p. 182–183 și nota 50.
A se vedea și cercetările desfășurate pe str. Arheologiei în anul 2010
(Damian et alii 2012a, p. 189).
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investigării ei integrale, un paradox fericit al cercetării
arheologice într‐un sit suprapus.
Cercetarea arheologică din punctul Trecere bac a
vizat, așadar, atât studiul fortificației bizantine, cât și
investigarea necropolei, amplasate în pantă, în zona extra
muros de nord, care suprapune debarcaderul și este
poziționată, din punct de vedere stratigrafic, între două
niveluri de locuire, adosate curtinei nordice și zidului
instalației portuare, documentate prin locuințe cu baze de
piatră și numeroase gropi menajere. Un bogat material
arheologic, constând din ceramică, obiecte mărunte,
piese numismatice și sfragistice, documentează atât o
producție locală, cât și pronunțate legături cu Imperiul
bizantin și cu zonele sale de influență comercială.
Cercetarea arheologică de la Nufăru – punctul
Trecere bac a început în anul 1999, în momentul
descoperirii unei instalații de acostament, ca urmare a
unei intervenții constructive pe o proprietate privată
(Enache Șinghi). După încă o intervenție particulară
neinspirată, în anul 2000, care a necesitat efortul aducerii
parțiale a terenului la forma inițială, s‐a trecut, începând
cu anul 2001, la o cercetare de tip programat, desfășurată
pe parcursul mai multor campanii (2001–2002, 2004–
2014, 2016), cu durate și intensități diferite.
Dezvoltarea în suprafață și în adâncime a cercetării
arheologice14 a dezvăluit o situație complexă, care a
presupus abordarea mai multor paliere: cel al fortificației,
al viețuirii și al aspectului funerar, combinate în cadrul
fiecărei campanii, în funcție de zona investigată, fie la nord
de curtina bizantină, fie la sud de aceasta (Pl. 6–9),
afectând deopotrivă elemente amplasate intra și extra
muros, aflate într‐o cronologie relativă de tipul succesiune
fortificare – locuire – necropolă – locuire și într‐o
cronologie absolută acoperind perioada cuprinsă între
sfârșitul secolului al X‐lea – sfârșitul secolului al XIII‐lea.
Așadar, cercetarea zonei a permis obținerea de informații
referitoare la toate cele trei aspecte implicate ale evoluției
sitului (fortificație, locuire, necropolă), în proporții
diferite, în cadrul celor 16 campanii desfășurate. Se poate
estima că, pentru a finaliza cercetarea fortificației la sud
de curtina bizantină și a viețuirii intra și extra muros, mai
sunt necesare câteva campanii arheologice.
Cercetarea zonei a permis remarcarea unei mari
adaptabilități a locuitorilor din vechime, atât în privinţa
utilizării stâncii pentru realizarea fortificaţiei şi

amenajarea necropolei, precum şi în ceea ce privește
schimbarea rapidă a statutului zonei, de la rolul de spaţiu
fortificat şi de acostament la acela de zonă funerară şi apoi
de locuire.
Din punct de vedere stratigrafic, punctul Trecere bac
se încadrează în datele cunoscute referitoare la situl
arheologic
din
intravilanul
localității
Nufăru,
înregistrându‐se cele două mari depuneri de pământ
cenușiu prăfos și cenușiu gălbui, definind nivelul medieval
încadrat între sfârșitul secolului al X‐lea și mijlocul
secolului al XIII‐lea, la care se adaugă o consistentă
depunere modernă în partea de nord a suprafeței
cercetate, precum și dispunerea sitului pe panta și
terasele unui promontoriu stâncos.
Complexele de locuire descoperite până în prezent
constau în locuințe de suprafață, unele adosate stâncii și
zidului de incintă nordic, cu baze de piatră, dintre care
unele bicamerale, cu dimensiuni variind în jurul valorii de
3/4 m, cu podele de lut, gropi de par, structuri lemnoase
incluse, cu instalații de încălzit‐gătit de tipul vetrelor
simple și a cuptoarelor de piatră, precum și în gropi
menajere, de formă circulară, cu diametre și adâncimi
cuprinse între 1 și 2 m. Locuințele pot fi încadrate în linii
mari în secolul al XI‐lea, în timp ce gropile menajere, care
suprapun, afectând parțial atât acest nivel de locuire, cât
și pe cel al necropolei, aparțin secolului al XIII‐lea.
Complexele funerare, încadrate spațial, stratigrafic și
cronologic între cele două momente de locuire,
documentate unul prin locuințe de suprafață, celălalt prin
gropi menajere, instalații de foc și eventuale case greu
recognoscibile în sedimentul cenușiu prăfos, sunt în număr
de 450. Acestea permit, dincolo de analiza preliminară
legată de rit și ritual, pe care încercăm să o schițăm în
actuala contribuție, și studii de antropologie fizică, de
patologie și paleodemografie, precum și considerații legate
de dieta populațiilor primei jumătăți a mileniului II.
Precizăm că studiul complexelor funerare din
punctul Trecere bac se înscrie în aria mai largă, a cercetării
fenomenului la nivelul sitului medio‐bizantin15 (Pl. 2–3).
Cel mai adesea, mormintele suprapun sau se află în
proximitatea elementelor de fortificație16 – situații
înregistrate în cazul turnului romano‐bizantin din zona
Piatră (km fluvial 104)17, al curtinei nordice și al instalaţiei
portuare din punctul Trecere bac18, al turnului‐bastion de pe
curtina nordică (str. Cetății)19, al turnului din colțul nord‐

14

/2010 [12 × 6 m], la sud de zidul de incintă; S 6 – S 7 – S 8/2002 [10 × 2
m] cu martori stratigrafici laţi de 2 m, și S 9/2006 [10 × 6,50 m], orientate
N‐S, la E de zidul instalației portuare și la N de zidul de incintă, S 11
(9,50 × 2 m), orientată N‐S, la nord de zidul instalației portuare.
Acestora se adaugă S 1–3/Str. Arheologiei [14 × 4 m], trasate, pentru
cercetarea zidului de incintă nordic, în campaniile 2006, 2008, 2010, la
est de suprafața deschisă în punctul Trecere bac.
15
Damian 1993; Damian 2007–2008, p. 309–313 şi notele 18–39; Damian
et alii 2011a; Damian 2012a, p. 183 și nota 69, p. 192.
16
Damian et alii 2007–2008, p. 307–308; Damian 2012a, p. 183 și nota 65.
17
Damian 1993.
18
Vezi supra, nota 12.
19
Damian et alii 2012a, p. 189–190, 192.

Cercetarea s‐a desfășurat în cadrul mai multor unități de săpătură
(casete și secțiuni, despărțite de martori stratigrafici), trasate în
vederea cercetării zidului instalației portuare și a zidului de incintă
nordic, care au fost ulterior, prin desființarea martorilor și extinderea
săpăturii, în special spre N și spre V, unificate în cadrul unei suprafețe,
menite a asigura investigarea necropolei. Zona de la sud de zidul de
incintă va constitui punctul de interes al campaniei anului 2017.
Săpătura arheologică s‐a desfășurat în cadrul a șase casete (dintre care
trei plasate la nord de zid: C 1/1999 [4 × 3 m], C 2/1999 [4 × 4 m], C 3/1999
[3,20 × 1,50 m], cu martori stratigrafici laţi de 1 m, și trei la sud de zid: C
4/1999 [4 × 2 m], C 5/1999 [4 × 3 m], C 6/1999, 2001 [3 × 4 m]) și a 12
secțiuni (dintre care S 1 – S 2/1999 [10,50 × 1,00 m], orientate N‐S, și S
3/1999 [8 × 1,50 m], orientată E‐V, la sud de zidul instalației portuare, S
4/2001 [8 × 7 m], S 5/2001 [4 × 4 m], S 10/2007, 2010 [10 × 5 m] + S 12
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vestic al cetății (str. Portului)20, al ansamblului de ziduri din
curtea dispensarului uman (curtina estică, str. Turnului)21 și
al zidului de incintă sudic (cercetat pe str. Bisericii)22. În unele
cazuri, complexe funerare au apărut fie cu ocazia
intervenţiilor de tip preventiv (în zona extra muros estică și
sudică), fie fortuit, în cazul intemperiilor care au afectat
starea drumurilor săteşti (în zona extra muros sudică)23. În
punctul Trecere bac a fost cercetată doar una dintre
necropolele aparținând așezării medio‐bizantine din
intravilanul localității Nufăru24, descoperirile funerare de aici
constând și în morminte izolate25 și în grupuri de
morminte26, amplasate extra muros, pe laturile fortificaţiei
bizantine27 (Pl. 3), cu precizarea că în ultimul caz această
definire este determinată de stadiul cercetării, respectiv de
limitele zonei investigate, care nu coincid cu limitele zonelor
cimiteriale respective28.
Argumente de natură stratigrafică, anumite amenajări
funerare (precum casetele de piatră) și o serie de piese de
inventar au permis stabilirea apartenenței mormintelor
descoperite epocii medio‐bizantine și chiar nuanțarea
cronologiei în cadrul acestui interval.
La est de zidul de incintă bizantin, au fost înregistrate
complexe funerare în cinci puncte, situate pe str. Turnului:
două complexe în curtea dispensarului uman29 (Pl. 3,
punctul 3), patru complexe în curtea școlii30 (Pl. 3, punctul
4), câte un complex pe proprietățile Popa31 (Pl. 3, punctul 5)
și Iacob32 (Pl. 3, punctul 6) şi 12 morminte în dreptul
proprietăţii Chiselencu33 (Pl. 3, punctul 7). Prezenţa unei
casete de piatră în cazul unuia dintre mormintele săpate în
curtea dispensarului, amenajare funerară încadrabilă
pentru descoperirile dobrogene în intervalul cuprins între
sfârşitul secolului al X‐lea şi până cel târziu mijlocul
secolului al XI‐lea, precum şi poziţia stratigrafică a
mormântului din caseta de pe proprietatea Popa (în
nivelul reprezentat de un strat de pământ cenuşiu gălbui
databil în secolul al XI‐lea, suprapus de o locuinţă din
secolele XII–XIII) au sugerat faptul că cele trei complexe
funerare descoperite ar putea aparţine unei necropole
care a funcţionat la sfârşitul secolului al X‐lea – începutul

secolului al XI‐lea la est de zidul de incintă al cetăţii
bizantine34. În schimb, descoperirile din curtea școlii,
legate de cele de pe proprietățile Iacob și Chiselencu, par
să sugereze o încadrare cronologică în secolele XII–XIII. Pe
proprietatea Ducica35 (Pl. 3, punctul 8), situată la sud de
şcoală, pe str. Constantin Dobrogeanu Gherea, au fost
descoperite șase morminte de inhumaţie; pe baza
observaţiilor stratigrafice, acest segment de necropolă
poate fi atribuit perioadei târzii de funcționare a așezării
din intravilanul localității Nufăru.
În zona de sud a promontoriului pe care se
desfăşoară aşezarea bizantină, descoperirile funerare
sunt mai numeroase, cu precizarea că au fost identificate
morminte atât la sud de curtina bizantină, pe strada
Bisericii, în zona Căminului cultural şi mai la sud de acesta,
cât şi la sud de „zidul‐baraj”, situat în punctul Râpă, şi că
orizontul înmormântărilor aparţinând epocii bizantine se
interferează cu alte două, încadrabile în secolele IV–VII și
XVIII–XIX36.
O grupare de nouă complexe funerare a fost
înregistrată cu ocazia cercetării, pe str. Bisericii, a zidului
de incintă sudic37 (Pl. 3, punctul 10), în vederea realizării
proiectului alimentării cu apă a localităţii. Poziția
stratigrafică a mormintelor, deasupra nivelului plintei
zidului, precum și piesele de inventar descoperite permit
încadrarea acestor complexe în secolul al XI‐lea38.
Descoperirile de pe str. Bisericii – în dreptul proprietății
Dobrin39 (Pl. 3, punctul 11) și pe proprietatea Drăgan40 (Pl.
3, punctul 9) – au dezvăluit existenţa unei necropole
documentate prin 13 morminte, datate la răscrucea
secolelor XII–XIII.
În zona curtinei vestice a cetății bizantine, mai precis
în colțul nord‐vestic al fortificației, pe proprietatea
Ivanov41 (Pl. 3, punctul 12), a fost semnalată o necropolă
(legată de unicul edificiu de cult descoperit până în
prezent la Nufăru), identificată prin 19 complexe funerare,
încadrată între mijlocul secolului al XI‐lea și sfârșitul
secolului al XII‐lea.
Zona cea mai bogată în ceea ce privește descoperirile
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Damian et alii 2010, p. 32; Damian et alii 2011a.
Damian et alii 2007a, p. 110 și nota 21; Damian et alii 2010, p. 31;
Damian et alii 2012a, p. 182.
22
Damian et alii 2007a, p. 110, nota 20, p. 115–116, notele 77–78;
Damian et alii 2010, p. 31; Damian et alii 2012a, p. 182, nota 41.
23
Damian et alii 2007–2008, p. 308; Damian et alii 2012a, p. 183.
24
Pentru descoperiri funerare medio‐bizantine la Nufăru, vezi: Damian
1993; Damian et alii 2007–2008; Damian et alii 2011a, p. 53–55; Damian
et alii 2012a, p. 183 și nota 69, p. 192.
25
Vezi în acest sens mormintele cercetate în zona curtinei bizantine, pe
laturile de est (curtea dispensarului uman, proprietățile Popa și Iacob),
sud (pe str. Turnului) și nord (pe str. Cetății).
26
Vezi în acest sens grupurile de morminte cercetate în zona
proprietăților Chiselencu, Ducica, Drăgan și Ivanov, precum și în curtea
școlii.
27
Damian et alii 2007–2008, p. 310–312; Damian et alii 2011a p. 53–55;
Damian et alii 2012, p. 183 și nota 69, p. 192; cercetări inedite
campania 2015.
28
Pe proprietățile amintite (vezi supra, nota 25) s‐au desfășurat cercetări
arheologice preventive, perimetrul investigat fiind determinat de
amprenta la sol a viitoarelor construcții.
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Damian et alii 2007–2008, p. 310 și nota 25, catalog, poziţiile 15–16;
fig. 9.
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Cercetări preventive desfășurate în curtea școlii, în anul 2015, cu
ocazia proiectului investițional Centru de informare turistică în comuna
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31
Damian et alii 2007–2008, p. 310 și nota 26, catalog, poziţia 17, fig.
8/6; 9.
32
Damian et alii 2012a, p. 183 și nota 69.
33
Damian et alii 2007–2008, p. 310 și notele 23–24, catalog, poziţiile 3–
14, fig. 7; 8/1–5.
34
Damian et alii 2007–2008, p. 310.
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Damian et alii 2007–2008, p. 310–311, catalog, poziţiile 18–23, fig. 10–
11.
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Damian et alii 2007–2008, p. 311–312.
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Damian et alii 2007–2008, p. 311–312, catalog, poziţiile 92–96, 98–
103, 107–109, fig. 14–16; 17/1–4.
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Damian et alii 2007a, fig. 10; Damian et alii 2007–2008, p. 310.
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Damian 2007–2008, p. 311–312, catalog, pozițiile 65, 67.
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12–13.
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Damian et alii 2011a; Vasile 2011.
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funerare este zona nordică a promontoriului nufărean, cu
o descoperire izolată pe str. Cetății42 (Pl. 3, punctul 13) și
cu cele două puncte cercetate, Piatră, în dreptul bornei
kilometrice fluviale 10443 (Pl. 3, punctul 1) şi Trecere bac
(= proprietatea Enache Şinghi)44 (Pl. 3, punctul 2), situat pe
panta nord‐estică a promontoriului stâncos care înaintează
în apele brațului dunărean Sf. Gheorghe. Complexele
funerare provenite din cercetările programate desfăşurate
în aceste două puncte, conturând o singură necropolă
medio‐bizantină, însumând 538 de morminte, vor constitui
subiectul unui studiu viitor, de tip monografic, ce va include
și analiza antropologică45.
Asemeni descoperirilor funerare semnalate deja la
Nufăru, mormintele din punctul Trecere bac (Pl. 10–18)
sunt exclusiv de inhumaţie, defuncții fiind depuși în
decubit dorsal, cu orientarea V‐E, cu dispunerea în şiruri
paralele (înregistrate în jur de 10, de la sud spre nord), așa
cum se poate observa pe planurile unor segmente
cercetate din necropolă (Pl. 7–9, 11–12). În general, s‐a
practicat înhumarea individuală (Pl. 10–18), dar se
înregistrează și patru cazuri de morminte duble46, conținând
fie schelete de adulți alăturate47 (Pl. 16), fie un schelet de
copil care suprapune direct unul de adult48. S‐au înregistrat
numeroase cazuri de suprapunere de complexe funerare, cu
sau fără afectarea scheletului iniţial, precum și practicarea
reînhumării.
Depunerea defuncților s‐a făcut în gropi simple (Fig.
10), puţin adânci, de formă rectangulară şi oval‐alungită,
uneori trapezoidală (lățime 0,70 m în partea superioară și
0,50 m în cea inferioară49), adâncimea la care au fost
descoperite scheletele oscilând între ‐0,10 m şi ‐1,60 m,
măsurată de la actualul nivel de călcare. În general,
înhumarea era practicată direct în/pe pământ, în gropi
simple, săpate în sediment cenușiu prăfos (55 de cazuri)50,
putând fi sesizate rareori, în sediment cenușiu gălbui, cu

numeroși pigmenți de mortar (45 de cazuri)51, în pământul
galben tasat folosit pentru amenajarea instalației portuare
(șase cazuri)52, în resturile unor complexe de locuire
anterioare (trei cazuri)53 sau pe/în stâncă54. Au fost
înregistrate şi cazuri de folosire a protecției/delimitării cu
piatră: pietre așezate izolat în special în zona capului, a
bazinului sau a picioarelor (10 cazuri)55, precum și casete
incomplete din șiruri de pietre dispuse în zona craniului, a
picioarelor sau pe părțile laterale ale corpului defunctului,
asemănător unor aliniamente/parapete pentru gropile
săpate în pământ56 și pentru cele amenajate în/pe stâncă,
pe partea deschisă (nordică) a acestora57.
Se înregistrează și înhumarea în sicrie de lemn,
documentate atât prin fragmentele şi amprentele de lemn
descoperite (șase cazuri )58, cât şi prin prezenţa cuielor, a
piroanelor şi a scoabelor de fier (39 de cazuri)59.
A fost practicată și înhumarea pe amenajări
preexistente, de tipul unor paturi de pietre60, pe zidul61 sau
pe pavimentul62 instalației portuare. În unele cazuri, craniul
înhumatului era așezat pe o piatră63, o cărămidă64 sau un
olan65 sau pe o amenajare în care erau asociate ultimele
două66. În două situații, mormântul a fost acoperit cu țigle67.
Porțiunea de la sud‐est de zidul instalației portuare,
cercetată în campaniile 2006 și 2013 (Pl. 6/1; 9; 12/1), a pus
în evidență înhumările practicate pe panta dealului, în
trepte, prin utilizarea stâncii, prin depunere direct pe stâncă
(11 cazuri)68 și în cadrul a zece amenajări funerare/
compartimentări săpate în stâncă (30 de complexe
funerare69, numite convențional cripte70, descrise ca A, B 1–
5, C 1–3, D), cu orientarea V‐E, dimensiuni de 2,30/2,10/2 ×
0,70/0,80/1 m și adâncimea de 0,35/0,45/0,80 m (măsurată
de la baza platoului stâncos), uneori dublate de
parapet/aliniament de pietre în interior71, conținând
eventual sicriu (sau, mai degrabă, capac și pat de lemn),
documentat prin cuie şi piroane de fier72.
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Dintre cele 450 de complexe funerare, au fost
înregistrate 215 schelete în conexiune anatomică, în decubit
dorsal, integral sau doar parțial73 conservate74, cu
reînhumarea scheletului afectat (documentată în 45 de
cazuri)75, precum și grupări de oseminte umane, rezultate din
deranjamentele provocate de complexele menajere, de
amenajarea altor morminte sau de eventuale acțiuni de
„igienizare” a spațiului funerar. Morminte documentate doar
prin cranii apar în 31 de cazuri76. Există, de asemenea, și o
mare cantitate de oase umane recuperate din complexele
menajere care au suprapus nivelul necropolei și pentru care
nu a fost posibilă întotdeauna stabilirea complexului funerar
de proveniență. Întretăierea unor complexe funerare,
deranjamentele interne provocate, înhumările dublate de
reînhumări, indicând o mare densitate a necropolei, se pot
explica, probabil, și prin absența marcării pe teren a
mormintelor. Nu este exclus totuși ca, măcar în unele situații,
să fie vorba și de existența unei conexiuni între un anumit loc
din cimitir și un grup de decedați, cu eventuale legături de
rudenie între ei. Un argument în acest sens l‐ar putea
constitui situația constatată în campaniile 2006 și 2013 în
cadrul criptelor din zona stâncoasă de la sud de zidul
instalației portuare: înhumarea mai multor indivizi suprapuși
în aceeași criptă77, precum și înhumarea în aceeași criptă a
unuia sau mai multor defuncți, dublată de pachete de oase
umane dispuse în zona capului, a picioarelor și pe părțile
laterale, constituind reînhumări ale unor decedați îngropați
anterior78.
Dispunerea scheletelor era în decubit dorsal, cu
orientarea V‐E, cu unele deviaţii determinate de anotimpul în
care s‐a făcut înmormântarea, cu craniile, atunci când sunt
bine conservate și in situ, neafectate de intervenții de tip
deranjament sau reînhumare, în poziţie normală (10 cazuri)79
sau poziționate spre piept (nouă cazuri)80, dar există şi
varianta aşezării pe partea dreaptă (36 de cazuri)81 sau pe cea

stângă (56 de cazuri)82, uneori fiind răsucite (10 cazuri)83 sau
deplasate față de scheletul postcranian (trei cazuri)84.
Observațiile de teren au permis stabilirea poziţiei
antebraţelor pentru 195 de cazuri, în restul situațiilor oasele
fiind distruse, deranjate sau nereperate în zona săpată.
Pentru 144 de complexe, s‐a putut stabili poziţia ambelor
antebraţe (Pl. 19). Au fost înregistrate, pentru 77 de cazuri,
cinci variante de bază: întinse pe lângă corp (Pl. 19/1) – 12
cazuri85, așezate pe bazin (Pl. 19/2) – 13 cazuri86, pe
abdomen (Pl. 19/3) – 47 de cazuri87, pe piept (Pl. 19/4) –
trei cazuri88, pe umeri (Pl. 19/5) – două cazuri89. Au fost
înregistrate, pentru 67 de cazuri, subvariante, în
următoarele combinații: antebrațul drept pe lângă corp,
antebrațul stâng pe bazin (Pl. 19/6a) – șapte cazuri90;
antebrațul drept pe bazin, antebrațul stâng pe lângă corp
(Pl. 19/6b) – șase cazuri91; antebrațul drept pe abdomen,
antebrațul stâng pe bazin (Pl. 19/7a) – 16 cazuri92,
antebrațul drept pe bazin, antebrațul stâng pe abdomen
(Pl. 19/7b) – opt cazuri93; antebrațul drept pe piept,
antebrațul stâng pe abdomen (Pl. 19/8a) – șase cazuri94;
antebrațul drept pe abdomen, antebrațul stâng pe piept
(Pl. 19/8b) – patru cazuri95; antebrațul drept pe lângă
corp, antebrațul stâng pe abdomen (Pl. 19/9a) – un caz96;
antebrațul drept pe abdomen, antebrațul stâng pe lângă
corp (Pl. 19/9b) – trei cazuri97; antebrațul drept pe piept,
antebrațul stâng pe bazin (Pl. 19/10a) – două cazuri98;
antebrațul drept pe bazin, antebrațul stâng pe piept (Pl.
19/10b) – două cazuri99; antebrațul drept pe umăr,
antebrațul stâng pe abdomen (Pl. 19/11a) – patru
cazuri100; antebrațul drept pe abdomen, antebrațul stâng
pe umăr (Pl. 19/11b) – trei cazuri101 ; antebrațul drept pe
lângă corp, antebrațul stâng pe piept (Pl. 19/12) – un
caz102; antebrațul drept pe piept, antebrațul stâng pe
umăr (Pl. 19/13a) – un caz103; antebrațul drept pe umăr,
antebrațul stâng pe piept (Pl. 19/13b) – un caz104;
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442–444, 446, 448.
75
M. 3, 5, 6, 67, 105, 118, 155, 160, 165–166, 175, 180, 199, 200–201, 212,
216, 220, 225, 244, 249, 271, 278–279, 294–295, 311, 319–320, 326, 349,
381, 383, 386, 388, 390, 393–394, 398–399, 420, 424–425, 440, 445.
76
M. 29, 44, 79, 83, 106– 107, 109– 110, 116, 119, 130, 143, 158, 180, 184,
190, 214, 233, 239, 251, 284, 288, 290, 299, 307, 314–315, 330, 367, 401,
435.
77
M. 378 care suprapune M. 379 în cripta A.
78
M. 380 și 382, cu reinhumații M. 381 și 383 în cripta B 1; M. 385–386 în
cripta B 3; M. 387–388 în cripta B 4; M. 390–392, cu reinhumații M. 393–
394 în cripta C 1; M. 397 și 400, cu reinhumații M. 398–399, 401–402 în
cripta C 3.
79
M. 18, 21, 42, 60, 85, 93, 98, 115, 257, 259.
80
M. 62, 135, 171, 235, 247, 264, 280, 282, 327.
81
M. 2, 4, 28, 30, 32, 38, 47, 58, 61, 66, 117, 121, 129, 131, 153, 161, 172,
234, 239, 250, 265, 285, 296, 308, 318, 327–328, 341, 374, 385, 408, 412,
414, 421, 438, 443.
82
M. 1, 11, 19, 22, 27, 35–36, 39, 43, 49–51, 74, 88, 102, 111, 123, 127, 133–
74
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antebrațul drept pe umăr, antebrațul stâng pe bazin (Pl.
19/14a) – un caz105; antebrațul drept pe bazin, antebrațul
stâng pe umăr (Pl. 19/14b) – un caz106.
Pentru 51 de cazuri, s‐a putut stabili poziţia unui singur
antebraţ: antebrațul drept pe lângă corp – trei cazuri107;
antebrațul stâng pe lângă corp – două cazuri108; antebrațul
drept pe bazin – opt cazuri109; antebrațul stâng pe bazin –
șapte cazuri110; antebrațul drept pe abdomen – 16 cazuri111;
antebrațul stâng pe abdomen – opt cazuri112; antebrațul
drept pe piept – patru cazuri113; antebrațul stâng pe piept –
două cazuri114; antebrațul stâng pe umăr – două cazuri115.
Varietatea poziţionării antebraţelor (atunci când nu
este vorba de deranjamente) nu reprezintă un element
neobişnuit, fiind întâlnită şi în alte necropole creştine
aparţinând secolelor XI–XIV, atât din Dobrogea, cât şi din
restul ţării sau de la sud de Dunăre116.
Picioarele erau, în general, întinse, paralele, uneori
uşor deranjate117, alteori încrucişate118, în altele cu oasele
puternic arcuite spre exterior119 sau cu labele picioarelor
apropiate120. Se înregistrează cazuri în care corpul este în
decubit dorsal și picioarele sunt flexate lateral, dreapta sau
lateral stânga121. În cazul M. 414, scheletul având și
antebrațul drept pe umăr, cel stâng fiind dispus pe piept și
picioarele îndoite din genunchi, situația pare determinată de
o practică ritualică, dar ar putea exista și explicația nevoii de
înhumare a defunctului într‐o groapă prea mică, săpată între
două alte morminte, ceea ce ar sugera, mai degrabă, dincolo
de evidenta densitate mare a înmormântărilor, preferința
pentru un anume loc în cimitir.
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe şi pe grupe de
vârstă, în condiţiile în care studiul antropologic este în lucru,
putem avansa doar ideea prezenţei mormintelor de copii şi
de adulţi, aparţinând ambelor sexe.
Inventarul funerar (Pl. 20–26), atribuibil epocii
bizantine, documentat în circa 15% dintre morminte, este
reprezentat de piese de podoabă (ale capului, gâtului şi
mâinilor/brațelor), de port și de cult, la care se adaugă

monede, aceste elemente servind, împreună cu poziţia
stratigrafică, şi drept argument de încadrare cronologică122.
Trebuie menționat că practica depunerii „obolului lui
Charonˮ123, în contextul necropolelor creștine medio‐
bizantine, este deja atestată în rândul populației înhumate
la Nufăru (prin descoperirile de tip funerar făcute în punctul
Piatră și pe proprietățile Drăgan, Ducica și Ivanov124).
Remarcăm existenţa a 67 de morminte conținând
inventar125, constând din piese de podoabă, de port şi de
cult, la care se adaugă monede (Pl. 20–26). Podoabele
descoperite sunt: pentru cap – cercei (verigi simple de
bronz, cercei globulari şi biconici, de argint şi bronz) și un
ac de păr126 (16 cazuri); pentru gât – mărgele de sticlă,
chihlimbar și os, melci Cypraea SP127 (23 de cazuri); discuri
spiralate din bronz, aplicate pe o bentiță textilă (trei
cazuri)128; pandantive de os și bronz (două cazuri)129;
pentru mâini – inele de bronz şi plumb130; brăţări de sticlă,
simple sau cu protuberanțe (18 cazuri)131 şi de bronz,
torsadate (două cazuri)132. Piesele de port constau în
năsturaşi sau bumbi globulari (11 cazuri)133, catarame (un
caz)134 și aplici (două cazuri)135 de bronz, la care se adaugă
o psalie de os136. Piesele de cult constau din cruciuliţe de
bronz137 și chihlimbar138, precum și un medalion de
bronz139. Monede, de asemenea de bronz (stamena
devalorizate – emisiuni Constantinopol – imitaţie „latină”
cu modul mic de tip A, prima jumătate a secolului al XIII‐
lea), apar în poziții clare în șapte cazuri140. Cele mai multe
dintre mormintele cu inventar (44 de cazuri) conțin câte o
singură piesă141, dar există și cazuri cu două (14
exemple142), trei (patru exemple143) sau chiar mai multe
obiecte (trei cazuri144), fiind înregistrată asocierea
diferitelor tipuri de podoabe între ele, ca și cu piese de
port, monede și piese de cult. Există, de asemenea, o serie
de artefacte (piese de podoabe, de port și de cult), găsite
în complexele menajere care suprapun nivelul necropolei,
piese care ar putea fi asociate cu inventare de

105

91, 98, 105, 115, 123, 136–137, 140, 142, 145, 148, 149, 154, 164,
177, 179, 202, 216, 226–228, 232, 234, 239–240, 245–246, 248, 257,
263, 274, 281, 306, 336, 357, 362, 380, 390–392, 406, 408, 418, 421,
424, 433, 447.
126
M. 20, 39, 60, 64, 88, 98, 145, 177, 232, 239, 257, 357, 390–392, 421.
127
M. 14, 21, 28, 34, 61–62, 72, 87–88, 91, 105, 136–137, 145, 177, 226–
227, 239, 245, 263, 336, 380, 392.
128
M. 13, 115, 234.
129
M. 154, 447.
130
M. 11, 14, 53, 61, 164, 216, 240.
131
M. 7, 14, 53, 70, 72, 123, 142, 145, 148, 202, 227–228, 234, 239, 392,
406, 424, 433.
132
M. 136, 433.
133
M. 14, 79, 87–88, 142, 145, 234, 240, 248, 274, 362.
134
M. 105.
135
M. 88, 274.
136
M. 408.
137
M. 142, 149, 306.
138
M. 21.
139
M. 418.
140
M. 22, 142, 179, 246, 281, 390–391.
141
M. 7, 11, 13, 20, 28, 34, 39, 61, 64, 70, 79, 91, 98, 115, 123, 137, 148–
149, 154, 164, 177, 179, 202, 216, 226, 232, 240, 246, 248, 257, 263,
281, 306, 336, 357, 362, 380, 406, 408, 418, 421, 424, 433, 447.
142
M. 21, 53, 60, 62, 72, 105, 136, 140, 142, 227–228, 234, 274, 390.
143
M. 145, 239, 391–392.
144
M. 14, 87–88.

M. 283.
M. 263.
107
M. 59, 261, 426.
108
M. 98, 375.
109
M. 12, 31, 36, 95, 122, 153, 260, 280.
110
M. 56, 177, 230, 235, 292, 355, 424.
111
M. 37, 51, 93, 102, 104, 114, 123, 213, 222, 228, 242, 247, 286, 379,
411, 427.
112
M. 47, 66, 73, 111, 145, 148, 224, 312.
113
M. 146, 154, 254, 421.
114
M. 207, 448.
115
M. 206, 270.
116
Vezi discuţia şi analogiile la Damian 1993, p. 85, 90, notele 20–24.
117
M. 64, 74, 366.
118
M. 239, 265.
119
M. 66, 327, 341.
120
M. 248.
121
M. 33, 62, 77, 154, 167, 203, 414, 417.
122
Cu reluarea precizării faptului că există şi situaţii în care datarea sugerată
de monede poate fi contrazisă de încadrarea cronologică rezultată din
situaţia stratigrafică, ceea ce pledează pentru ideea utilizării drept „obol
al lui Charon” a oricărei monede, nu neapărat a uneia în circulaţie
(Damian 2007–2008, p. 312–313 și nota 35).
123
Pentru o discuție asupra acestui fenomen, vezi Damian et alii 2007–
2008, p. 316–317, notele 112–119.
124
Damian et alii 2011a, p. 54 și notele 65–71.
125
M. 7, 11, 13–14, 20–22, 28, 34, 39, 53, 60–62, 64, 70, 72, 79, 87–88,
106
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morminte145. Există și o categorie de piese, în general de
bronz, găsite în zona craniului în cazul a șapte
morminte146, pentru care nu se poate preciza cărei
categorii de artefacte aparțin. O mențiune specială merită
situațiile147 în care a putut fi documentată prezența în
gropile mormintelor a vârfurilor de săgeată, într‐un caz148
acest artefact apărând înfipt într‐un corp vertebral, indiciu
probabil al cauzei decesului.
Cât priveşte podoabele semnalate ca făcând parte
din inventarele mormintelor, acestea sunt, cu excepţia
medalionului aparținând M. 418, frecvente în zona Dunării
de Jos şi în special în siturile aparţinând orizontului de
cetăţi‐oraşe încadrabile epocii bizantine: cercei cu veriga
simplă, consideraţi uneori inele de tâmplă/buclă, având
diverse diametre, mărgele de sticlă, având diverse forme,
culori şi particularităţi stilistice, brăţări de sticlă,
aparţinând tipologic mai multor categorii, în general de
culoare albastră, dar variabile şi din acest punct de vedere,
simple sau cu protuberanțe, inele cu veriga simplă,
torsadată sau cu șaton aplatizat149.
În ceea ce priveşte încadrarea cronologică a acestei
necropole, între sfârșitul secolului al XI‐lea și începutul
secolului al XIII‐lea, a putut fi realizată pe baza
observațiilor de natură stratigrafică (relația dintre
momentul edificării/funcționării instalației portuare a

cetății bizantine, cele două niveluri de locuire și plasarea
nivelului necropolei între acestea), a relațiilor dintre
situațiile arheologice înregistrate, ca și a circulației în timp
a pieselor din inventarele funerare descoperite150.
Necropola cercetată în punctul Trecere bac, asemeni
celorlalte descoperiri funerare medio‐bizantine din
intravilanul localităţii Nufăru (numărul total de complexe
funerare medio‐bizantine identificate până în prezent
ridicându‐se la 610), se încadrează în seria necropolelor de
inhumaţie creştine ale aşezărilor din spaţiul Dobrogei,
databile în secolele X–XIV (Pl. 27), cu analogii de rit şi ritual
în descoperirile izolate, grupurile de morminte și cimitirele
Noviodunum–Isaccea152,
cercetate
la
Niculiţel151,
153
Dinogetia–Garvăn , Troesmis–Turcoaia154, Ostrov155,
Enisala – Palancă156 (în jud. Tulcea), ca şi la Histria157,
Capidava158, Sitorman (com. Mihail Kogălniceanu)159,
Constanţa160, Valul lui Traian161, Murfatlar162, Mircea
Vodă163, Grădina – Peştera Baba164, Gura Canliei165, Bugeac
(com. Ostrov)166, Dervent167, Păcuiul lui Soare168 (jud.
Constanţa), precum şi în cele din nord‐estul Bulgariei
(Silistra169, Garvăn170, Odărți171, Durankulak172, Cavarna173,
Caliacra174).

145

574, pl. I, 577–579, fig. 2–5; Florescu et alii 1962, p. 702–703, fig. 1–3,
13–16; Irimia, Cliante 1986, p. 184, nota 21; Opriș 2008, p. 81; Pinter et
alii 2011.
159
Secolele VIII–XI; Irimia, Cliante 1986, p. 179–181, fig. 1–3, p. 185, 188.
160
Secolele X–XI, probabil până la jumătatea secolului al XI‐lea; cercetări
inedite C. Chera şi V. Lungu, campania 1986 (apud Irimia, Cliante 1986, p.
184 și notele 22–23; Mănucu‐Adameşteanu 1991a, p. 318 şi nota 61, p.
321).
161
Secolele IX–XI; Cliante et alii 2012.
162
Secolul al X‐lea; Damian et alii 2009a, cu bibliografia anterioară.
163
Secolul al X‐lea; Custurea 2000, p. 67.
164
Secolele X–XI; Szmoniewski, Petcu 2008, p. 47.
165
Secolele X–XI; Irimia 1982.
166
Secolele X–XI; Chera, Mărgineanu 1981.
167
Secolul al XI‐lea; Damian, Vasile 2010, cu bibliografia anterioară. Cimitirul
de la Dervent aparţine, foarte probabil, în întregime sau parţial,
locuitorilor care au vieţuit în secolul al XI‐lea în incinta cetăţii de pe insula
dunăreană Păcuiul lui Soare (Diaconu 1963a, p. 215; Diaconu 1963b, p.
557 şi nota 33). Remarcăm, în cazul necropolelor cercetate la Nufăru,
punctul Trecere bac, și la Dervent și similitudinea situării pe versanţii
unui deal.
168
Secolele XIII–XIV; morminte descoperite în sectorul Poartă, încă
inedite. Menţiuni: Damian, Bănăseanu 2006, p. 249; Damian, Ene
2014, p. 100; Damian, Vasile 2004; Diaconu 1963b, p. 557; Diaconu,
Baraschi 1977, p. 10; Diaconu, Damian 1995; 1996a; 1996b; Diaconu,
Vîlceanu 1972, p. 55; Diaconu et alii 1997, p. 67; Diaconu et alii 2003,
p. 224; Diaconu et alii 2005, p. 252; Popa 1964, p. 109.
169
Descoperiri funerare în zona zidului sudic al cetăţii, datate în secolele
XII–XIV – Angelova 1993, p. 99, pl. XVIII) şi în jurul bisericii episcopale
(datate începând cu secolul al X‐lea până în epoca otomană –
Angelova et alii 2002, p. 276, 280; Angelova et alii 2005, p. 191).
170
Garvăn, jud. Silistra – sfârşitul secolului al VIII‐lea – începutul secolului
al XI‐lea (Văjarova 1986, p. 41–43, 61–63, 191, 193–195, 197, 210, fig.
39).
171
Secolul al XI‐lea (Donceva‐Petkova 2005).
172
Secolele IX–X; Melamed 1989.
173
Secolele VIII–XI; Mircev 1961; Mircev et alii 1962.
174
Secolele XIII–XIV; Bobceva 1978; Michailov 1971.

O mărgică de chihlimbar, un pandantiv de sidef, un năsturaș globular
de bronz, o cruce de piatră.
146
M. 50, 56, 62, 92, 124, 179, 193.
147
M. 1, 196, 246, 303.
148
M. 196.
149
Pentru podoabele întâlnite la Dunărea de Jos, vezi sinteza Luminiței
Dumitriu (2001). Pentru analogii privind o parte a pieselor de inventar
funerar semnalate deja în necropolele de la Nufăru, vezi Damian
1993, p. 92–106, fig. 8–12; Damian et alii 2007–2008, p. 313–316, fig.
28. Analiza detaliată a pieselor de inventar din necropola cercetată în
punctul Trecere bac va constitui parte a volumului monografic
destinat necropolei din extremitatea nordică a promontoriului
nufărean.
150
Perioada de utilizare a cerceilor biconici de bronz și a brățărilor de
sticlă cu protuberanțe, alături de monede, permite stabilirea
funcționării necropolei măcar până la începutul secolului al XIII‐lea.
151
Secolele X–XI; Mănucu‐Adameşteanu 1991b, p. 361–364.
152
Secolele XI‐XIII; necropole plane (Baumann et alii 1998, p. 34–35, nr. 41;
Baumann et alii 2003, Sectorul „Cariera de lut” – necropola (CT), p. 157;
Baumann et alii 2004, Sector Extramuros, p. 148–149; Baumann et alii
2006, p. 185–186; Topoleanu et alii 2015; Vasiliu 1984, p. 107–125) şi
înmormântări în doi tumuli din epoca romană (Vasiliu 1984, p. 107, 125–
129, 521–525, Pl. II–III).
153
Secolele XI–XII; morminte descoperite în perimetrul cetăţii, împrejurul
bisericii, la sud de cetate, în sectorul „Domus”, în porţiunea de nord‐
vest a incintei fortificației, în sectorul A III–IV şi în umplutura turnului
11 (Barnea 1973, p. 298–301, 310, 330, fig. 10; Ştefan et alii 1967, p. 367–
373).
154
Secolele XII–XIII, morminte descoperite în zona cetăţii de est; Vasiliu
1980.
155
Secolele X–XII; Barnea et alii 2002, p. 226; Petre 1962; Stănică 2004, p.
360–365.
156
Secolele XIII‐XV; cercetări inedite Silvia Baraschi, campaniile 1984, 1986;
Jugănaru et alii 2004, p. 119; Jugănaru, Ailincăi 2005, p. 144; Jugănaru et
alii 2006; 2007, p. 146; Lăzurcă, Mănucu‐Adameşteanu 1980, p. 152–
156; Micu et alii 2014, p. 178.
157
Secolele X–XII; Condurachi et alii 1961, p. 233–234, fig. 6–8; Suceveanu
1973.
158
Secolele IX‐XI; morminte în majoritate inedite – Florescu et alii 1961, p.
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Planşa 1.1. Vedere panoramică asupra satului Nufăru, cu punctul Trecere bac; 2. vedere asupra promontoriului stâncos: punctele Piatră și Trecere bac /
1. Panoramic view of the village Nufăru. The archaeological site Trecere bac; 2. View of the rocky hill, the archaeological sites Piatră and Trecere bac.

Planşa 2. Planul satului Nufăru, cu marcarea traseului zidului de incintă bizantin și a punctelor cu decoperiri funerare / Village Nufăru, the Middle Byzantine fortress (the inner wall), and the funerary
discoveries.
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Planşa 3. Planul satului Nufăru, cu marcarea traseului zidului de incintă bizantin și a punctelor cu descoperiri funerare medio‐bizantine / Village Nufăru,
the inner wall, and the Middle Byzantine funerary discoveries.
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Planşa 4. Nufăru, punctul Trecere bac. Campania arheologică 1999. Instalația portuară bizantină la baza promontoriului stâncos / Nufăru – Trecere
bac. Archaeological excavations of 1999. The Byzantine wharf.

Planşa 5. Nufăru, punctul Trecere bac. Campaniile arheologice 2006 și 2016. Zidul de incintă nordic și instalația portuară ale cetății bizantine, suprapuse de necropola așezării / Nufăru – Trecere bac.
Archaeological excavations of 2006 and 2016. The Middle Byzantine northern inner wall and wharf, overlapped by the necropolis.
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Planşa 6. Nufăru, punctul Trecere bac. Campania arheologică 2013. Vederi asupra instalației portuare, cu morminte săpate în stâncă la sud (1), și
asupra zidului de incintă nordic, cu locuire adosată la nord (2) / Nufăru – Trecere bac. Archaeological excavations of 2013. View on the wharf with
burial pits cut into the rock in the southern part (1); view on the inner wall with the settlement in the northern part (2).

Planşa 7. Nufăru, punctul Trecere bac. Campania arheologică 2011. Zidul de incintă cu turn‐poartă și instalația portuară ale cetății bizantine. Segment de necropolă, suprapus de locuire, cercetat la nord de
curtină / Nufăru – Trecere bac. Layout of the archaeological excavations of 2011. The Byzantine northern inner wall with a tower‐gate, and the wharf. Segment of thr necropolis overlapped by the settlement,
on the northern part.
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Planşa 8. Nufăru, punctul Trecere bac. Campania arheologică 2012. Segment de necropolă, suprapus de locuire, cercetat la nord de zidul de incintă / Nufăru – Trecere bac. Layout of the archaeological
excavations of 2012. Part of the necropolis overlapped by the settlement, north of the inner wall.
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Planşa 9. Nufăru, punctul Trecere bac. Campaniile arheologice 2013, 2014, 2016. Segment de necropolă cercetat: morminte în gropi simple, suprapuse de gropi menajere, la nord de zidul de incintă; cripte
amenajate în stâncă la sud de zidul instalației portuare / Nufăru – Trecere bac. Layout of the archaeological excavations of 2013, 2014, 2016. Part of the necropolis: burials in simple pits, overlapped by garbage
pits, north of the inner wall; crypts excavated into the rock south of the wharf´s wall.

O necropolă medio‐bizantină cercetată la Nufăru, jud. Tulcea, punctul Trecere bac

107

108

Oana DAMIAN, Mihai VASILE, Andra SAMSON

Planşa 10. Nufăru, punctul Trecere bac. Campaniile arheologice 2006 și 2010. Segmente de necropolă cercetate în martorul stratigrafic S 6 – zidul
instalației portuare (1) și în S 7 – S 8 (2). Morminte în șiruri, în gropi simple / Nufăru – Trecere bac. Archaeological excavations of 2006 and 2010. Parts
of the necropolis excavated in the stratigraphic whitness S 6 – the wharf’s wall (1) and in Sections S 7 – S 8 (2). Lines of graves in simple burial pits.

O necropolă medio‐bizantină cercetată la Nufăru, jud. Tulcea, punctul Trecere bac

109

Planşa 11. Nufăru, punctul Trecere bac. Campaniile arheologice 2007 și 2010. Segmente de necropolă cercetate în S 7 și în S 8. Morminte în șiruri, cu
suprapuneri de complexe funerare (1–2) și secționate de complexe menajere (2) / Nufăru – Trecere bac. Archaeological excavations of 2007 and 2010.
Part of the necropolis excavated in Sections S 7–8. Lines of overlapping graves in simple pits (1–2) and of graves cut by garbage pits (2).
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Planşa 12. Nufăru, punctul Trecere bac. Campania arheologică 2013. Segment de necropolă cercetat la sud de zidul instalației portuare. Morminte
săpate în stâncă (1). Campania arheologică 2014. Segment de necropolă cercetat la nord de zidul instalației portuare. Morminte în gropi simple săpate
în sediment cenușiu prăfos, secționate de complexe menajere (2–3) / Nufăru – Trecere bac. Archaeological excavation of 2013. Part of the necropolis
excavated south of the wharf’s wall. Burial pits excavated into the rock (1). Archaeological excavation of 2014. Part of the necropolis excavated north
of the wharf’s wall. Simple burial pits excavated in grey soil, overlapped by garbage pits (2–3).
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Planşa 13. Nufăru, punctul Trecere bac. Segmente de necropolă cercetate la est de zidul instalației portuare și la nord de zidul de incintă. Campaniile
arheologice: 2002, S 6 (1) și S 7 (2); 2004, martor S 7 – S 8 (3–4); 2005, martor S 6 – S 7 (5) și S 8 (6). Morminte în șiruri, în gropi simple săpate în
sediment cenușiu prăfos / Nufăru – Trecere bac. Part of the necropolis excavated east of the wharf’s wall and north of the inner wall. Archaeological
excavations: 2002, S 6 (1) and S 7 (2); 2004, S 7–8 (3–4); 2005, S 6–7 (5) and S 8 (6). Lines of graves in simple burial pits excavated in grey soil.
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Planşa 14. Nufăru, punctul Trecere bac. Segment de necropolă cercetat la nord de zidul de incintă. Campaniile arheologice: 2014 (1), 2016 (2), 2006
(3), 2007 (4–5); 2012 (6). Morminte în șiruri, în gropi simple săpate în sediment cenușiu prăfos. Nivel de locuire suprapus de necropolă (1). Nivelul
necropolei suprapus de complexe menajere (2) / Nufăru – Trecere bac. Part of the necropolis excavated north of the inner wall. Archaeological
excavations: 2014 (1), 2016 (2), 2006 (3), 2007 (4–5); 2012 (6). Lines of graves in simple burial pits excavated in the grey soil. Dwelling overlapped by
the necropolis (1). Necropolis overlapped by garbage pits (2).

O necropolă medio‐bizantină cercetată la Nufăru, jud. Tulcea, punctul Trecere bac

113

Planşa 15. Nufăru, punctul Trecere bac. Segment de necropolă cercetat la sud, est și nord de zidul instalației portuare. Campaniile arheologice: 2013
(1), 2014 (2–4) și 2016 (5–6). Morminte în șiruri, în gropi săpate în stâncă (1), în depunere de pământ galben de amenajare (1) și în sediment cenușiu
prăfos (2–6) / Nufăru – Trecere bac. Part of the necropolis excavated south, east and north of the wharf’s wall. Archaeological excavations: 2013 (1),
2014 (2–4) and 2016 (5–6). Lines of graves with burial pits excavated into the rock (1), in the loess (1) and in the grey soil (2–6).
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Planşa 16. Nufăru, punctul Trecere bac. Morminte cercetate în campaniile arheologice: 2009 (M. 202), 2011 (M. 243, 246, 263–264), 2012 (M. 366,
347, 364) și 2014 (M. 417–418) / Nufăru – Trecere bac. Graves investigated during the archaeological excavations of 2009 (no. 202), 2011 (nos. 243,
246, 263–264), 2012 (nos. 366, 347, 364), and 2014 (nos. 417–418).
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Planşa 17. Nufăru, punctul Trecere bac. Morminte cercetate în campaniile arheologice: 1999 (M. 1–2), 2002 (M. 12), 2004 (M. 39), 2005 (M. 58), 2016
(M. 443) / Nufăru – Trecere bac. Graves investigated during the archaeological excavations of 1999 (nos. 1–2), 2002 (no. 12), 2004 (no. 39), 2005 (no.
58), 2016 (no. 443).
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Planşa 18. Nufăru, punctul Trecere bac. Morminte cercetate în campaniile arheologice: 2005 (M. 60), 2006 (M. 132), 2007 (M. 150, 159, 161), 2010
(M. 239), 2013 (M. 378), 2014 (M. 408) / Nufăru – Trecere bac. Graves investigated during the archaeological excavations of 2005 (no. 60), 2006 (no.
132), 2007 (nos. 150, 159, 161), 2010 (no. 239), 2013 (no. 378), 2014 (no. 408).
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Planşa 19. Nufăru, punctul Trecere bac. Schema poziționării antebrațelor pentru mormintele cercetate / Nufăru – Trecere bac. The position of the
deceased’s arms for the excavated graves.
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Planşa 20. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 14, 34, 56, 60, 64, 70, 79. Podoabe ale capului (M. 60, 64),
gâtului (M. 14, 34), mâinilor (M. 70), piese de port (M. 79), monede (M. 56, 60) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 14, 34, 56,
60, 64, 70, and 79. Adornments for the head (Graves nos. 60, 64), for the neck (Graves nos. 14, 34), for the hands / arms (Grave no. 70), clothes’
accessories (Grave no. 79), coins (Graves nos. 56, 60).
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Planşa 21. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 53, 61, 70, 72, 87, 91. Podoabe ale capului (M. 61, 87), gâtului
(M. 91), mâinilor (M. 53, 70, 72) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 53, 61, 70, 72, 87, and 91. Adornments for the head (Graves
nos. 61, 87), for the neck (Grave no. 91), for the hands / arms (Graves nos. 53, 70, 72).
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Planşa 22. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 88, 98, 105, 115, 145, 148. Podoabe ale capului (M. 88, 98),
gâtului (M. 115) și mâinilor (M. 145, 148), piese de port (M. 88, 105) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 88, 98, 105, 115, 145,
and 148. Adornments for the head (Graves nos. 88, 98), for the neck (no. 115) and for the hands / arms (Graves nos. 145, 148), clothes’ accessories
(Graves nos. 88, 105).
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Planşa 23. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 137, 142, 149, 177, 227. Podoabe ale capului (M. 177), gâtului (M. 137,
177) și mâinilor (M. 137, 227), piese de cult (M. 142, 149) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 137, 142, 149, 177, and 227). Adornments
for the head (Grave no. 177), for the neck (Graves nos. 137, 177) and for the hands / arms (Graves nos. 137, 227), crosses (Graves nos. 142, 149).
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Planşa 24. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 228, 234. Podoabe ale gâtului (M. 228) și mâinilor (M. 228,
234), piese de port (M. 234) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 228 and 234. Adornments for the neck (Grave no. 228) and for
the hands / arms (Graves no. 228, 234), clothes’ accesories (Grave no. 234).
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Planşa 25. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 202, 226, 239. Podoabe ale gâtului (M. 226, 239) și mâinilor
(M. 202, 239) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 202, 226, and 239. Adornments for the neck (Graves nos. 226, 239) and for
the arms (Graves nos. 202, 239).
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Planşa 26. Nufăru, punctul Trecere bac. Inventare funerare provenind din mormintele: 306, 390–392, 421, 433. Podoabe ale capului (M. 390–392, 421)
și mâinilor (M. 433), piese de cult (M. 306) / Nufăru – Trecere bac. Grave goods from the Graves nos. 306, 390–392, 421, and 433. Adornments for the
head (Graves nos. 390–392, 421) and for the hands / arms (Grave no. 433), cross (Grave no. 306).
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Planşa 27. Descoperiri funerare la Dunărea de Jos în secolele X–XIV / Funerary discoveries at the Lower Danube region, 10th–14th centuries.
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