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Abstract: The construction of the Danube – Black Sea Canal started after 1948, during the communist regime. It was built with the effort of tens of
thousands of political prisoners who manually (mostly) excavated the Canal which afterwards became part of the Carasu irrigation system. A series of
memoirs, accounts and historical documents indicate that a great number of people died because of the strenuous work, malnutrition and poor
conditions of hygiene. The dead were buried in mass graves or penal cemeteries. Marking these events in the field and also in the collective memory is
the duty of both local authorities and historians.
An area of almost 2000 m2 came to the attention of archaeologists. In the southern half, the A area, the land has an alveolar shape and it is
formed of sediments of yellow clay. In the northern half, the B area, the soil is at the same level with the other cemeteries from the neighbourhood.
The presence of a mass grave was the main assumed hypothesis while investigating the A area. This area is rectangular, 33 × 30 m, and oriented
E–W. The lowest level is at -0,80 m below the present day one, measured on the northern side, where this entire formation is limited by a ridge.
Archaeological excavations uncovered a cluster of large, 2 m deep pits that covered an area of ca. 150 m2. The pits were filled with black soil taken
from the neighbouring area. Some of the pits were dug into the yellow clean virgin soil, but others cut and destroyed different pits filled with dirtyyellow soil with brown thin deposits. Chronologically, the pits were assigned to the contemporary period, more precisely to the communist age. In
these pits no human bones were recovered from the latter pits and their function remains obscure so far. In the levelling layer overlapping the pits
with dark soil, were founds lids marked RPR, thus prior to 1965. The functionality of these pits is obscure. It is worth retaining the account of some
former prisoners who remembered that the firing of limestone (used in the construction of the canal) was done in pits. The possibility of slaking pits,
where limestone was burnt in order to obtain the lime for the construction of the canal, can be taken into account.
Five graves were discovered in Area B. The site plan and the orientation of the pits suggest a contemporary cemetery (post 1945). The graves
are narrow and not very deep (-1 -1.40 m) and they correspond to the size of the “coffins” used (wooden boxes). Certainly, it is a cemetery for social
outcasts. During the communist era, the vast majority of such outcasts were political prisoners. The authors believe that some of the archaeological
arguments (such as location, density of graves, lack of markers and grave goods) and the anthropological analysis of the skeleton discovered in Grave
3, suggest political prisoners buried in the area.
Cuvinte-cheie: Canalul Dunăre – Marea Neagră; sistemul de irigaţii Carasu; regimul comunist, deţinuţi politic, cimitir, morminte individuale, gropi
comune, gropi de ars varul
Rezumat: După 1948, regimul comunist a demarat lucrările de construire a Canalului Dunăre – Marea Neagră. Zeci de mii de deţinuţi, opozanţi ai
regimului, au muncit, în mare parte manual, la o lucrare care, ulterior, a fost înglobată în Sistemul de Irigaţii Carasu. O serie de relatări, memorii, dar
şi studii istorice menţionează că regimul de muncă extenuant şi condiţiile precare de alimentaţie şi igienă au determinat un număr mare de decese şi
implicit au dus la existenţa unor gropi comune şi cimitire de colonie. Marcarea acestor obiective în teren, dar şi în memoria comunităţii, este o datorie
care revine atât autorităţilor locale, cât şi istoricilor.
Locul investigaţiilor măsoară aproape 2000 m2. În partea sudică, numită de noi sectorul A, terenul este alveolat şi prezintă pelicule de pământ
galben în suprafaţă. În jumătatea nordică, sectorul B, terenul se află la acelaşi nivel cu celelalte două cimitire din apropiere.
Ipoteza de lucru pentru sectorul A a fost aceea a unei gropi comune. Este o suprafaţă patrulateră de 33 × 30 m cu orientare E–V, alveolată, cu
cota cea mai joasă de -0,80 m față de nivelul actual al solului măsurat de pe partea nordică, acolo unde întreaga formațiune este mărginită de un val.
În urma săpăturilor arheologice, s-a evidenţiat o zonă de aproximativ 150 m2 plină de gropi mari, adânci de doi metri. Sunt umplute cu pământ negru
din zona înconjurătoare. Unele sunt săpate în pământ galben, curat, steril. Altele, însă, au intersectat și distrus gropi pline cu pământ galben murdar,
striat de pelicule brune. Din punct de vedere cronologic, gropile aparțin epocii contemporane, mai precis comuniste. În stratul de nivelare, ulterior
gropilor cu pământ negru, am găsit capace marcate RPR, deci până în 1965.
Nu cunoaştem funcţionalitatea acestor gropi. Reţinem însă relatarea unor deţinuţi care spun că arderea varului (folosit la construirea canalului)
se făcea în gropi. Este posibil ca acestea să fie vestigiile unui punct de ardere a varului necesar lucrărilor la Canal.
Investigaţiile din sectorul B au dus la descoperirea a cinci morminte. Orientarea, precum și dispunerea în plan, ne arată o mică necropolă
contemporană (databilă după 1945). Gropile de mormânt aveau dimensiunile cutiilor de lemn în care fuseseră depuşi defuncţii, adică strâmte şi de
lungimea cutiei. Este, cu siguranţă, un cimitir al unor marginalizaţi social. În timpul comunismului, cel mai mare procent din această categorie socială
îl constituiau deţinuţii politic. Autorii articolului susţin că o serie de argumente de ordin arheologic (amplasarea cimitirului, densitatea mormintelor,
lipsa inventarului şi a semnelor de mormânt) şi antropologic (patologia evidentă a scheletului din mormântul nr. 3) sugerează prezenţa unor deţinuţi
politic.
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Acest articol este o scurtă contribuţie arheologică la
studierea istoriei contemporane a României, în condiţiile
în care arhivele sunt uneori incomplete, memoriile
pătimaşe şi oamenii muritori.

CONTEXTUL ISTORIC
În anii 50, regimul comunist a demarat lucrările de
construire a Canalului Dunăre – Marea Neagră. Zeci de mii
de deţinuţi, opozanţi ai regimului, au muncit, în mare
parte manual, la o lucrare care, ulterior, a fost înglobată în
Sistemul de Irigaţii Carasu1. Regimul Ceauşescu a reluat
proiectul în anii 80 şi a construit canalul care funcţionează
şi azi. A păstrat doar 10 km din traseul Canalului din anii
50. O serie de relatări, memorii şi studii istorice
menţionează că regimul de muncă extenuant şi condiţiile
precare de alimentaţie şi igienă au determinat un număr
mare de decese şi, implicit, au dus la existenţa unor gropi
comune şi cimitire de colonie. Marcarea acestor obiective
în teren2, dar şi în memoria comunităţii, este o datorie
care revine atât autorităţilor locale, cât şi istoricilor. Doar
că, înainte de a fi marcate, acestea trebuie confirmate de
către arheologi. Acesta a fost scopul investigaţiilor de
teren pe care le prezentăm în continuare3, desfăşurate în
iulie 2016 (Emilia Corbu) şi august 2017 (Emilia Corbu,
Stănică Pandrea).

fapt confirmat de descoperirile în teren. Memoria copiilor
nu dezamăgeşte niciodată!
Planurile directoare de tragere ale armatei române
din perioada 1920–1940 atestă situații total diferite de
cele de azi. Canalul nu exista, pe traseul său era un drum.
La nord de drum era o jumătate din satul Galeșu, inclusiv
cimitirul acestuia, care va deveni unul dintre reperele
prezentei cercetări.
Fotografiile satelitare indicau, în partea de sud a
cimitirului şi lângă actualul drum, un areal de formă ovală
cu pământ galben în suprafaţă.

METODA DE LUCRU
Locul ales pentru săpături are o suprafaţă de
aproape 2000 m2. Este învecinat, la nord, cu cimitirul din
secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, la est cu
cimitirul nou din cartierul „Viile” al localității Poarta Albă,
la vest cu un teren agricol, la sud cu un drum local aflat pe
malul Canalului Dunăre – Marea Neagră (Fig. 1–2). În
partea sudică, numită de noi sectorul A, terenul este
alveolat şi prezintă pelicule de pământ galben în
suprafaţă. În jumătatea nordică, sectorul B, terenul se află
la acelaşi nivel cu celelalte două cimitire din apropiere.
S-a lucrat mecanic (până la adâncimea de 1 m) şi manual.

REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR
SURSELE DE DOCUMENTARE
Cercetările din sectorul A (iulie 2016).
Ansamblul de gropi

Sursele de documentare premergătoare săpăturilor
au fost memorialistica (publicată4, dar şi inedită, adică
relatările localnicilor), hărţile de tragere ale armatei
române şi fotografii satelitare. Memoriile publicate ne-au
oferit pagini pline de fapte şi emoţie umană, dar puţine
date concrete de fixare în teren. Relatările localnicilor au
fost mai concrete şi indicau două obiective: gropi comune
şi morminte.
Din aceste amintiri, transmise din tată în fiu sau
relatate preotului de către bătrânii satului, gropi comune
s-ar fi aflat în trei puncte: în cimitirul vechi din Poarta Albă,
la piciorul podului şi în stânga/la vest de cimitirului nou din
cartierul ,,Orașul-Nouˮ din comuna Poarta Albă. Localnicul
Marian Tudorache (50 de ani), susţinând că, pe când era
copil, bunicul său i-a spus despre o zonă în care erau
gropile deţinuţilor politic, ne-a indicat locul cimitirului,

Ipoteza de lucru pentru sectorul A a fost aceea a
existenței unei gropi comune. Terenul se prezintă ca un
patrulater de 33 × 30 m, cu orientare E–V, alveolat, cu cota
cea mai joasă de -0,80 m față de nivelul actual al solului,
măsurată pe partea nordică, acolo unde întreaga
formațiune este mărginită de un val. Investigația a fost
efectuată mecanic, prin două secțiuni, numite A și C (SA,
SC) și manual, prin secțiunea B (SB).
Secţiunea A, orientată N–S, cu dimensiunile de 13 × 2
m și adâncimea de 2,5 m (de la nivelul cel mai jos al alveolei
și 3 m de la nivelul de călcare al cimitirului actual), a avut
scopul de a cerceta stratigrafia în centrul terenului, în zona
cea mai joasă a acestuia. Pe ambele profile ale secțiunii, se
observă o zonă de gropi, pe o lungime de aproape 8 m.

1

2

Sistemul de irigaţii Carasu a fost unul dintre cele mai mari din întreaga
ţară, acoperind o suprafaţă de 200.000 de hectare de teren. Profesorul
Aurel Lup notează în cartea sa, 40 de ani de agricultură socialistă în
Dobrogea, că sistemul Carasu reprezenta „1050 de kilometri de canale
de aducţiune şi distribuţie; 420 de kilometri de jgheaburi din beton
armat; 80 de kilometri de conducte metalice; 87 de staţii de pompare
de diferite mărimi; peste 200 de lucrări hidrotehnice, poduri, stăvilare,
noduri hidrotehnice” (https://adevarul.ro/locale/constanta/sistemulirigatii-colos-distrus-rapid-revolutie-mai-ramas-urma-buruieni-ruine1_59d4b9255ab6550cb8cdfa98/index.html).

3

4

Pentru un alt efort de identificare a urmelor arheologice ale represiunii
comuniste, vizând aspecte ce ţin de materialitatea universului
concentraționar din aceeași zonă, vezi Dragoman, Florea 2013;
Dragoman et alii 2016; 2018.
Investigaţiile au fost iniţiate de Fundaţia ,,Profesor George Manuˮ,
aprobate de Primăria Poarta Albă şi susţinute de câţiva voluntari şi
localnici, cărora le mulţumim şi pe această cale.
Akmolla 2011, passim; Călvărăsan 1998, passim; Muraru 2008, p. 250.
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Nazarcea
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Figura 1. Imagine generală privind locul de desfăşurare a săpăturilor arheologice: a) Plan de Tragere fila 5542/1956;
b) Ortofotoplan 2003–2005 / General image of the location of the archaeological research: a) military topographic plan, page
5542/1956; b) Orthophotoplan 2003–2005.
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Figura 2. Imagine de detaliu privind locul de desfăşurare a săpăturilor arheologice / Close-up image of the location of the archaeological research.

Figura 3. Ansamblu de gropi de pe profilele estic (a) şi vestic (b) ale secţiunii SA / Pits on the eastern (a) and western (b) profiles of trench SA.
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Deși secțiunea avea lățimea de doar 2 m, configurația
gropilor este diferită pe ambele profile, de aceea am
procedat la numerotarea gropilor pe fiecare profil. Acest
ansamblu de gropi are adâncimea de 1,85 m de la nivelul
solului alveolat și 2,5 m de la nivelul de călcare actual.
G1 (SA, □ 1–3, profil estic) este o groapă cu profilul
albiat, cu deschiderea maximă la gură de 4 m, adâncimea
de 1,50 de la nivelul complexului și de 2 m de la nivelul
actual al solului. Aceasta se continuă și pe profilul vestic,
unde are lățimea de 3,5 m. În partea superioară, până la
-0,90 m, se află un strat de umplutură în care s-au găsit și
câteva resturi menajere.
G2 (SA, □ 3–4, profil estic) este o groapă cu diametrul
gurii de 3 m și adâncimea de 1,85 m (de la nivelul solului
alveolat) și 2,50 m de la nivelul actual al solului. Groapa are
o treaptă alveolată, după care urmează groapa propriu-zisă,
cu un perete oblic. Profilul neregulat al acestei gropi
dovedește că a fost lucrată mecanic (Fig. 3/a).
G3 (SA, □ 1–3, profil vestic) este o groapă cu
diametrul gurii de 5,5 m și adâncă de 1,85 m de la nivelul
albiat și de 2,60 m de la nivelul actual al solului. Pe fundul
ei se mai află un strat subțire de pământ galben afânat, cu
pietriș, gros de 0,25–0,60 cm. Peste acest strat se află o
depunere de pământ brun-afânat, amestecat cu pelicule
subțiri de pământ galben. Depunerea are un profil
neuniform, umplând golurile lăsate în stratul de pământ
galben purtat de la bază (Fig. 3/b).
De notat că toate gropile descrise mai sus conţin,
până la adâncimea de 2,50 m, un sediment brun, afânat,
grăunţos.
Secţiunea B, perpendiculară pe SA, orientată E–V. Din
secțiunea B (SB) a fost lucrat manual doar caroul 3 (2 × 2 m).
Pe doar 4 m2, la -1,10 m, sub un strat de nivelare, se
observau colțurile rotunjite a trei gropi umplute cu pământ
brun-negricios, afânat. Groapa de pe profilul sudic intersecta
o alta, din care se mai păstra o margine delimitată de
pământ galben cenușiu, dar cu rare pelicule brune și care se
observa și pe profilul vestic. Gropile de pe profilele nordic și
estic erau adânci de doar 1,30 m. Groapa de pe profilul sudic
ajungea până la -1,85 m. Toate cele trei gropi au fost
cercetate doar în acest carou, timpul prea scurt avut la
dispoziție nepermițând extinderea cercetării în suprafață.
Secțiunea C, perpendiculară pe SA, orientată E–V, cu
dimensiunile de 10 × 2 m, se află la baza valului care
delimitează aria alveolată și intersectează, în carourile
finale, o parte din acesta. De aceea, pentru această
secțiune, am luat în considerare doar adâncimea de la
nivelul actual al solului.
G4 (SC, □ 3–5, profilul sudic) este o groapă cu
diametrul de 4,5 m și adâncimea de 2 m de la nivelul actual
al solului. Are la bază un strat de pământ galben-cenușiu,
purtat, cu rare pelicule de rugină, cu o grosime cuprinsă
între 0,25–0,50 m.
G5 (SC, □ 1–4) este o groapă cu deschiderea la gură
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de 6,5 m şi o dublă alveolare neregulată, rezultat al unei
acțiuni mecanice. Intersectează groapa nr. 4 (G4).
Umplutura acesteia este depusă în două straturi. La bază,
un strat brun-negricios cu pelicule de pământ galben, în
lentile. Deasupra, un strat de pământ brun-afânat,
grăunțos, amestecat cu rare pelicule de pământ galben și
particule de calcar (Fig. 4/a).
Pe profilul nordic al SC se observă o situație foarte
interesantă.
G6 (SC, □ 4) este o groapă cu profil albiat, cu
deschiderea de 2 m la gură și de 1 m la bază, adâncă de 2
m, în care se află pământ galben cenușiu, secționată de alte
gropi.
G7–G10. Groapa nr. 6 a fost intersectată de un șir de
trei gropi, adânci de 2,5 m, cu diametrul de 1,5–2 m.
Umplutura acestora a fost depusă în două straturi. La bază
se află un pământ brun-negricios cu lentile de pământ
galben. Deasupra, un strat de 0,50–1 m de pământ brun,
grăunțos, afânat, amestecat cu rare pelicule de pământ
galben și particule de calcar (Fig. 4/b).
Nu se poate vorbi de existența unui inventar al
gropilor. Pe fundul gropii din SB, □ 3, profil sudic, a fost găsită
o bucată patrulateră din tablă de fier foarte deteriorată.
Urme de fier au apărut şi pe profilul sudic al gropii cu pământ
galben-cenușiu din SC. În stratul de nivelare (0,90–1,10 m)
au apărut câteva resturi menajere (fragmente de sticle,
becuri, dopuri etc.) și mai multe resturi metalice, în stare
proastă de conservare (fragmente de sârmă, resturi de fier,
resturi de tablă de fier etc.). Raportat la suprafața excavată,
resturile menajere sunt foarte puţine.
Gropile nu conţineau resturi umane şi, în consecinţă,
ipoteza de lucru nu se verifică, cel puţin în stadiul actual al
cercetărilor. Ansamblul de gropi oferă câteva concluzii.
Suprafața alveolată este de circa 1000 m2. În partea de
nord, în zona centrală, se află o zonă de aproximativ 150 m2,
plină de gropi. Din această suprafață, sondajul a afectat
doar 50 m2. Gropile, cu dimensiunile descrise mai sus, sunt
umplute cu pământ negru, curat, împins, probabil, mecanic
din zona înconjurătoare. Unele gropi cu pământ negru pot
fi delimitate în pământ galben curat, steril, neatins de nicio
intervenție umană. Altele însă au intersectat și distrus gropi
pline cu pământ galben-cenușiu, striat de pelicule brune.
Acest lucru se observă pe profilul vestic al SA, □ 2–5, pe
ambele profile ale SC, □ 4 și pe planul SB, □ 3, -1,10 m. Din
gropile cu pământ galben-cenușiu se mai păstrează fie o
peliculă pe fund, fie lateral, pe un perete (cazul SC). Gropile
cu pământ negru au împânzit întreaga suprafață în mod
sistematic și au secționat gropile cu pământ galbencenușiu, vizibile acum doar în trei puncte. Pe profilul sudic
al SC, se observă că gropile cu pământ galben-cenușiu
aveau profil albiat, deschiderea la gură de 4 m, lărgimea la
bază de 3 m și adâncimea de 2 m. Conținutul lor a fost
excavat și îndepărtat din zonă. Gropile rezultate în urma
excavării au fost umplute cu pământ negru.
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Figura 4. Ansamblu de gropi pe profilul sudic (a) şi nordic (b) al secţiunii SC / Pits on the southern (a) and northern (b) profiles of trench SC.

Din punct de vedere cronologic, gropile aparțin
epocii contemporane, mai precis perioadei regimului
comunist. Stratul de nivelare, ulterior gropilor cu pământ
negru, conține capace din aluminiu marcate cu siglele
R.P.R. şi M.I.A. în jurul unei stele cu cinci colţuri. În opinia
noastră, cele două prescurtări sunt Republica Populară
Română, denumirea statului român până în anul 1965, şi
Ministerul Industriei Alimentare, care a funcţionat în
România sub această titulatură între anii 1961–1971.
Coroborând cele două date, aflăm că dopurile au fost
produse cel mai probabil între anii 1961–1965. Așadar,
perioada următoare este intervalul de timp în care urmele
gropilor au fost acoperite cu un strat de nivelare, cu
pământ adus din altă parte, probabil de la o platformă
menajeră (unele dopuri au urme de ardere secundară).
Acest lucru corespunde cu relatările localnicului M.T., care
menționează că, în copilăria lui, zona era plină de gropi
vizibile, care au fost nivelate la un moment dat, în timpul
regimului Ceaușescu. Relatarea este veridică, deoarece
pământul negru-afânat nu avea densitatea necesară
umplerii gropilor și nici nu era în cantitate suficientă.
Este dificil să ne pronunțăm asupra funcționalității
acestor gropi, în lipsa unor probe clare. Nici chiar cei care
5

Vişovan 2006, p. 161.

au fost contemporani cu ele nu ştiau uneori la ce folosesc.
De pildă, Aurel Vişovan, fost deţinut politic, trecut prin
experimentul Piteşti şi domiciliu obligatoriu la Lăteşti (în
Balta Ialomiţei), povesteşte că, în 1958, au fost luaţi din
domiciul forţat şi duşi în colonia 9 Culme, transformată în
lagăr. „Aspectul era deprimant. Barăci rămase de pe vremea
canalului Dunăre – Marea Neagră, acea operă faraonică
întreruptă cu 4–5 ani înainte... În mijlocul lagărului, o
groapă largă şi adâncă ne-a hipnotizat privirile. Avea 2–300
metri pătraţi şi cam doi metri adâncime. Întreg grupul
nostru a fost străbătut de acelaşi fior: „Ne vor împuşca şi ne
vor arunca în groapa dinainte pregătităˮ5.
Mărturia este foarte interesantă pentru că, pe de o
parte, ne confirmă existenţa unor gropi ciudate chiar în
mijlocul lagărelor, iar, pe de altă parte, face trimitere la
ideea gropilor comune. Şi, mai ales, confirmă readucerea
unor deţinuţi în lagăre, la câţiva ani după încetarea
lucrărilor la canal. Statutul deţinuţilor era de „internat
politicˮ pe o perioadă de trei ani. Aveau regim de izolare
totală, ca în închisoare.
Revenind la ansamblul de gropi, excludem ipoteza
unei gropi de împrumut, deoarece săparea albiei canalului
a presupus excavarea unei cantităţi enorme de pământ
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galben care trebuia îndepărtat din zonă. Reţinem, însă,
relatarea unor deţinuţi care spun că arderea varului
(folosit la construirea canalului) se făcea în gropi. Pe
vremuri, astfel de puncte se numeau vărării şi erau diferite
de varniţe, adică de gropile de stins varul, cunoscute mult
mai bine. Este posibil ca aceste vestigii să provină de la un
punct de ardere a varului, necesar lucrărilor la porțiunea
de canal construită în anii 50.

profil vestic, având lăţimea de 2,30 m şi adâncimea de
0,82 m de la nivelul actual al solului.
Aceste situaţii confirmă că realităţile arheologice din
cele patru secţiuni au fost contemporane şi sunt rezultatul
aceluiaşi eveniment istoric. Noutatea pe care o aduce
secţiunea SD este nivelul cu morminte individuale.

Cercetările din sectorul B (august 2017).
Cimitirul

Au fost descoperite cinci morminte. Orientarea, cu
capul la vest și picioarele la est, precum și dispunerea în
plan, ne indică un mic cimitir aparținând epocii
contemporane (databil după anul 1945). Gropile de
mormânt aveau dimensiunile cutiilor de lemn în care
fuseseră depuşi defuncţii, adică strâmte şi de lungimea
cutiei (Fig. 5). Lemnul capacului era putrezit şi foarte
friabil, căzut în interior.
Mormântul nr. 1 (SD, □ 1–2). Parțial în malul estic.
Capacul colmatat al cutiei se conturează la adâncimea de
1,40 m. Fundul gropii puţin rotunjit. Orientare V–E.

Secţiunea SD (12 × 2 m) se afla la o distanţă de 10 m
de gardul cimitirului vechi, orientată N–S, spre secţiunea
SC. Stratigrafia secţiunii are analogii cu situaţia din
sectorul A, şi anume:
a) Nivelul gropilor cu pământ negru afânat, din care
una apare pe SD, □ 1, profil estic. Este vizibilă pe o lăţime
de 1,10 şi are adâncimea de 1,30 m.
b) Stratul de nivelare apare aleatoriu în SD, □ 5–6,

Figura 5. Profilele secţiunii SD / Profiles of trench SD.

Figura 6. Planul general al SD / Ground plan of trench SD.

Mormintele

242

Emilia CORBU, Stănică PANDREA

Mormântul nr. 2 (SD, □ 2). Parțial în malul vestic, la
adâncimea de 1,40 m. Orientare V–E. Capacul colmatat în
partea inferioară ne-a permis observarea faptului că
decedatul a fost aşezat în decubit dorsal, îmbrăcat civil, cu
antebrațele pe piept.
Mormântul nr. 3 (SD, □ 3). Parțial în malul vestic.
Orientare V–E. Sicriul se afla doar la -1,10 m adâncime,
motiv pentru care capacul cutiei a fost afectat în partea
inferioară de săpătura mecanică. La -1,40 m, se afla deja
fundul înclinat al gropii. Cutia avea capacul foarte putred
şi sfărâmicios, spre deosebire de bază și de laterale care
erau bine conservate. Credem că este vorba despre o
targă de lemn de esenţă tare, folosită în construcţii, targă
care avea planşeu şi laterale, la care s-a adăugat un capac
din lemn slab, rezultând un sicriu, cu lungimea de 1,84 m,
corespunzător lungimii scheletului. Defunctul a fost depus
în decubit dorsal, cu capul spre dreapta și antebrațele
întinse pe lângă corp. Oasele scheletului aveau urme
puternice de arsură, mai ales gambele, iar laba piciorului
stâng lipsea. Oasele friabile căpătaseră culoarea neagră.
Fusese învelit sau îmbrăcat cu o ţesătură groasă cu urme
de arsură. Singurul inventar găsit a fost o bucată de hârtie
cartonată, de format A4, colorată, pliată în patru, aflată
sub cotul drept şi care se pare că a ars odată cu defunctul.
Nu mai poate fi recuperată. Tot în cutie se afla şi o bucată
rotunjită de calcar. Sub schelet se aflau frunze şi ramuri
uscate. Aspectul deosebit al mormântului ne-a determinat
să extragem scheletul pentru determinări antropologice6.
Analiza scheletului din M3 a evidențiat o patologie
specifică unei persoane care a depus un efort fizic intens,
în condiţii grele, câţiva ani la rând (Fig. 6).
Mormântul nr. 4 (SD, □ 4). Parțial în malul vestic,
capacul sicriului vizibil la adâncimea de 1,20 m. Orientare
V–E.
Mormântul nr. 5 (SD, □ 6). Parțial în malul estic,
vizibil la adâncimea de 1,40 m. Orientare V–E.

CONCLUZII
În zona cercetată, se află un cimitir compus din
morminte individuale, confirmând astfel tradiţia locală a
existenţei unor înmormântări în acel perimetru.
În privința dimensiunilor cimitirului, s-au putut face
doar câteva constatări:
a) Pe fotografiile satelitare se observă că secţiunea
SD/2017 se află în mijlocul unui perimetru plin de
gropi. Arealul este aproximativ pătrat şi are aceeași
orientare cu a cimitirului vechi. La vest, se
învecinează cu un teren agricol, la nord cu cimitirul
vechi, la est cu cimitirul nou, care intersectează acest
6

Mulţumim şi pe această cale lui Gabriel Vasile, pentru amabilitatea de
a efectua analiza antropologică, care poate fi consultată în prezentul
volum.

areal în partea de NV, la sud cu o groapă, un teren
viran şi drumul de acces la cimitirul nou.
b) În partea de vest, atât cimitirul vechi, cât şi
perimetrul cu mormintele cercetate sunt mărginite
de o amenajare cu aspectul unei alei, probabil un rest
al unui vechi drum de acces.
O altă chestiune este aceea a relaţiei dintre cimitir şi
ansamblul de gropi din vecinătate. Ansamblul, aflat la sud
de perimetrul cu morminte, vizibil şi pe fotografiile
satelitare, are formă ovală şi aceeaşi orientare ca şi
cimitirul vechi, NV–SE, şi se extinde până în buza
perimetrului cu morminte. De notat că gropi
asemănătoare s-au aflat şi pe suprafaţa cimitirului, fiind
intersectate de morminte. Prin urmare, stratigrafia finală
a întregii zone conține, de sus în jos: a) un strat de
nivelare; b) gropi de morminte; c) ansamblu de gropi.
Intervalul cronologic dintre cele trei depuneri a fost foarte
scurt, toate trei încadrându-se în perioada 1950–1965.
Este evident că acest cimitir a aparţinut unor
marginalizaţi social, iar cel mai mare grup din categoria
marginalizaţilor social era acela al deţinuţilor politic,
urmaţi apoi de deportaţi, de apatrizi, de frontierişti etc.
La întrebarea dacă mormintele aparţin unor deţinuţi
politic, considerăm că următoarele observații ar putea
sugera un răspuns afirmativ:
a) gropile mormintelor au adâncimea mică (1,10–1,40
m) şi dimensiuni mici, strict cât sicriul, cu fundul
înclinat, semn că au fost săpate în grabă;
b) mormintele nu se intersectează, dar sunt apropiate
unele de altele (între M1 şi M2 distanța este de doar
0,95 m, între M2 şi M3 – de 0,80 m, între M3 şi M4 –
de 1,60 m, între M4 şi M5 – de 1,80 m); compoziţia
gropii arată că înmormântările au avut loc într-un
interval scurt de timp;
c) mormintele nu sunt marcate; faptul constituie o
ciudățenie, deoarece în cimitirele istorice din
vecinătate (creştin şi islamic), deşi dezafectate, încă
se mai păstrează marcajele (cruci de piatră, cruci de
lemn căzute, pietre funerare), chiar dacă sunt
adâncite în pământ;
d) deasupra mormintelor a fost depus un strat de
nivelare, uneori cu resturi de gunoi menajer, semn că
pământul gropilor se lăsase la un moment dat şi a
fost necesară reacoperirea lor;
e) mormintele identificate se află în afara cimitirului
istoric. Or, se ştie că deportaţii şi coloniştii erau
„arondaţi” cimitirelor satelor din vecinătate şi
mormintele lor erau marcate cu cruci.
În final, trebuie să menţionăm că, indiferent dacă
mormintele aparțin unor deținuți politic sau unor
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„marginaliˮ ai epocii comuniste, acest cimitir, necunoscut
până acum, a fost marcat în memoria comunităţii prin
ridicarea unei troiţe.
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