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INCINERAȚIE, ÎNHUMAȚIE ȘI BIRITUALISM 
 
 

Virgil Mihailescu-Bîrliba* 
 
 
* Institutul de Arheologie Iași al Academiei Române; vmbinst@yahoo.com 
 
 
Abstract. As is well known, burial has a most prominent position among the rites of passage, 
which explains why it also enjoys, alongside other particular domains, special consideration 
on part of archaeology. 

The archaeological research carried out in the cemetery from Braniște–Nemțișor 
(Neamț County, RO), attributed to the Carpathian tumuli culture (4th century AD), has revealed 
a particular case: even though the necropolis is characterised by the use of incineration, it was 
truly surprising to discover an inhumation tomb alongside an incineration one, both housed by 
the same barrow. 

Tumulus no. 4, first explored in 1992, even though largely eroded by agricultural works, 
it nevertheless yielded several archaeological complexes. Foremost was a platform of fired earth, 
corresponding to an incineration pyre. Other notable discoveries were the numerous pits (23) 
that were in some cases located outside of the area with fire debris, in other cases preceded it, 
or even ran through it; it can be assumed that some of the pits were used for implanting the poles 
that supported the pyre. Outside of the fire-debris area, as well as under the aforementioned pits, 
right on top of the living floor, a skeleton was discovered, which belonged to a foetus according 
to the anthro-pological analysis. 

The inhumation of small children has been recorded in Europe as early as the Neolithic 
period, and continued until much later times, during the age of the Roman Empire, as has also 
been also documented in Daco-Roman necropoleis of the 2nd–3rd centuries AD. 

The funerary structure, which supported the pyre and the cot on which the deceased 
lay, was erected right after the burial of the foetus. This was followed by the incineration and 
the covering of all the remains with a layer of earth, which in time was destroyed by the afore-
mentioned agricultural activity. 

From the brief exposition above, it can be stated that the necropolis from Braniște–
Nemțișor was of the incineration type. However, this rite does not exclude the use of inhumation, 
on account of certain customs that often can only by presumed. 
 
Keywords: Carpathian tumuli culture, Braniște – Nemțișor cemetery, incineration, inhumation, 
                    foetus. 
 
 

Funeraliile constituie unul dintre cele mai importante rituri de trecere1, ceea ce 
justifică în mare măsură rolul pe care i-l acordă arheologia. Însă, studiile de specialitate 
au fost puse adesea în fața unor informații greu de explicat și nu de puține ori, în cadrul 
analizei acestora, supoziția devine preponderentă. Eforturile cercetării, încă insufici- 

                                                      
1 Van Gennep, 1996, p. 131-146.  
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ente, au avut totuși o dinamică care nu poate fi contestată.  
Cercetările din cimitirul antic de la Braniște – Nemțișor (jud. Neamț), atribuit 

Culturii tumulilor carpatici (secolul al IV-lea dHr)2 ne-a dezvăluit un caz aparte: deși 
necropola respectivă se caracterizează prin folosirea incinerației, a fost o adevărată sur-
priză descoperirea unui mormânt de înhumație alături de altul de incinerație, ambele 
adăpostite în același tumul. 

 
Fig. 1. Branişte – Nemţişor. Planul general al necropolei. 

Tumulul nr. 4 (1992) face parte din aceeași concentrare a movilelor din zona 
centrală a necropolei, fiind plasat mai mult spre nord-vestul primului cerc de monumen-
te (Fig. 1). Ca și la alți tumuli, aplatizarea cauzată de lucrarile agricole a fost destul de 
intensă, așa încât înălțimea sa, în momentul cercetării noastre, nu depășea 0,10 m (!)3, 

                                                      
2 Mihailescu-Bîrliba, 1980, p. 181-207; Mihailescu-Bîrliba, 1997, p. 833-878; Mihailescu-
Bîrliba, 1999, p. 313-332. 
3 Inițial avea înălțimea de 1 m. 
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iar mantaua antică a movilei era distrusă în totalitate; mai mult, la începutul săpăturii 
arheologice am înlăturat stratul de pământ arat, de cca. 0,15 m, așa încât adâncimile 
din planul și profilele movilei se modifică adecvat. Forma tumulului era aproximativ 
hemisferică (diam. = cca. 11 m). Construcția movilei funerare a început prin amena-
jarea unei suprafețe suprapusă peste solul viu. Nu au fost observate lucrări de marcare 
a monumentului sau pentru protecție (șanț circular, pietre etc.). Însă, după cum vom 
vedea, se poate semnala existența unei construcții funerare speciale. 

Stratigrafia. Din punct de vedere stratigrafic, până la 0,10 m a mai fost găsit 
un sol vegetal, cenușiu deschis, sfărâmicios, după care, a apărut un sol dens, castaniu-
închis (între 0,10–0,21 m), cu pete roșii și negre, însoțite de cenușă, cărbune4, oase cal-
cinate și fragmente ceramice arse secundar depuse pe o suprafață de pământ ars; a urmat 
solul viu, de culoare galbenă, amestecat cu pietriș.  

Complexul nr. 1 era alcătuit dintr-o arie extinsă de pământ ars, de formă oval 
neregulată (diam. = cca. 5 × 7 m) de culoare roșie, în care apăreau reziduri de la rug. 
Osemintele calcinate descoperite erau atât de natură umană, cât și animală (cal, bovi-
deu, porcine tinere, ovicaprine); au fost identificate și resturile nearse ale unui rozător 
(șoarece). 

S-a putut observa că o mare parte a masei de pământ ars, corespunzătoare rugu-
lui, la fel ca și la alți tumuli de la Braniște, se afla în partea răsăriteană a movilei. Exa-
minarea profilelor (Fig. 2/C, D), dezvăluie faptul că, așa cum am arătat, mantaua și 
stratul intermediar dintre aceasta și nivelul complexului funerar propriu-zis nu mai 
exista în momentul când am reluat săpăturile din necropolă. Apreciem că suprafața 
ocupată de complexul nr. 1 ajungea la cca. 40 m2. 

Gropile. În tumul au fost găsite mai multe gropi care erau plasate în afara masei 
de arsură (sub aceasta sau spre exterior), pe când altele, într-un număr mai mic, o per-
forau. O altă problemă pe care o ridică gropile este cea de natură cronologică, întrucât 
unele dintre acestea – după cum voi încerca să susțin –, au precedat rugul și arderea 
decedatului (Fig. 2/A). 
Groapa nr. 1 a apărut sub o zonă de pietriș ars, la 0,16 m adâncime, sub platforma de 
pământ ars (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,33 m), cilindrică în profil și adâncă 
de 0,25 m. Umplutura: pământ calcinat, de culoare roșie, cenușă, cărbune, oase calci-
nate de la un ovicaprin5 și ceramică arsă secundar. 
Groapa nr. 2 s-a ivit sub platforma de pământ ars, la – 0,22 m. Era circulară în plan 
(diam. = 0,30 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: fragmente din 
lutuială de pereți (?), pământ de umplutură, arsură roșie, cenușă, cărbune, oase calci-
nate de la un ovicaprin și ceramică arsă secundar. 
Groapa nr. 3 a apărut la 0,25 m adâncime, sub platforma de pământ ars (T4/A). Era cir-
culară în plan (diam. = 0,20 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,42 m. Umplutura: 
pământ fin (negru și galben-închis), arsură neagră și roșie, pietricele arse, cărbune, oase  

                                                      
4 Lupu, Mihailescu-Bîrliba, 2011, p. 398 și tab. 2: studierea cărbunelui rezultat a condus la iden-
tificarea unor specii lemnoase (molid, fag) folosite la rug. 
5 Identificarea materialului osos uman și faunistic din acest tumul a fost efectuată de către doam-
nele dr. Maria ȘTIRBU și dr. Angela SIMALCSIK, cărora le păstrez o profundă recunoștință. 
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Fig. 2. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: 
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       A. Planul general: 1. pământ acoperit cu cenuşă şi cărbuni (complexul nr. 1);  
2. oase calcinate; 3. ceramică arsă secundar; 4. groapă; 5, dungă de arsură nea-
gră şi cărbune; 6. groapa cu mormântul de înhumaţie.  
       B. Planul mormântului de înhumaţie;  
       C. Profilul sudic al axului E–V: 1. sol arabil, cenuşiu deschis; 2. sol dens casta-
niu-închis, cu pigmenţi; 3. groapă; 4. dungă de arsură neagră; 5. sol dens negru 
(de “scursură”); 6. sol dens de culoare galbenă; 7. sol viu de culoare galbenă, 
amestecat cu pietriş.  
       D. Profilul vestic al axului N–S: 1. sol arabil, cenuşiu deschis, sfărâmicios;  
2. dungă de arsură; 3. sol dens castaniu închis, cu pigmenţi; 4. sol dens negru (de 
“scursură”); 5. groapă; 6. sol dens de culoare galbenă; 7. solul viu de culoare gal-
benă, amestecat cu pietriş. 

calcinate de la ovicaprine și porcine, precum și ceramică arsă secundar (până la scori-
fiere). 
Groapa nr. 4 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/A). Era ovală în plan (diam. = 0,30 × 
0,35 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: pământ și oase calcinate 
de porcine. 
Groapa nr. 5 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,38 
m), tronconică în profil și adâncă de 0,43 m. Umplutura: pământ fin (negru și galben), 
arsură roșie, pietricele, cenușă, cărbune, oase calcinate de ovicaprine și porcine, cera-
mică arsă secundar. 
Groapa nr. 6 a apărut la 0,16 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30 
m), tronconică în profil și adâncă de 0,45 m. Umplutura: pământ pigmentat, pietriș 
spre fund, cenușă pietrificată6, cărbune, oase calcinate de bovideu și porcine, cera-
mică arsă secundar. 
Groapa nr. 7 a apărut la 0,21 m adâncime (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30 
m), cilindrică în profil și adâncă de 0,43 m. Pereții și fundul gropii erau placați cu pie-
tre și pietriș. Umplutura: pământ brun pigmentat, arsură roșie și neagră, cărbune, pietre.  
Groapa nr. 8 a apărut la 0,20 m adâncime (T4/B), în afara platformei de ardere. Era 
circulară în plan (diam. = 0,30 m), tronconică în profil și adâncă de 0,43 m. Pereții și 
fundul gropii erau placați cu pietre și pietriș. Umplutura: pământ fin negru, pigmentat, 
cărbune și ceramică arsă secundar.  
Groapa nr. 9 a apărut la 0,25 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/D). Era cir-
culară în plan (diam. = 0,40 m), hemisferică în profil și adâncă de 0,25 m. Umplutura: 
arsură roșie, cărbune, ceramică arsă secundar și oase calcinate de ovicaprin (?). 
Groapa nr. 10 a apărut la 0,63 m adâncime, lângă Gr. 9, în afara platformei de ardere 
(T4/D). Era circulară în plan (diam. = 0,29 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,13 m. 
Umplutura: pământ galben închis, pietricele și cărbune. 
Groapa nr. 11 a apărut la 0,41 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era 
circulară în plan (diam. = 0,20 m), hemisferică în profil și adâncă de cca. 0,18 m. 
Umplutura: pământ galben clisos, cenușă, mult cărbune, ceramică arsă secundar și 

                                                      
6 Cenușa pietrificată poate indica stingerea forțată a focului, sub un jet de apă rece.  
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oase calcinate de la un ovicaprin; printre altele, s-au mai găsit o bucată de tablă de 
bronz, oxidată, o amforă fragmentară și bucăți dintr-un vas de sticlă bună, verzuie. 
Groapa nr. 12 a apărut la 0,20 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/B). Era 
circulară în plan (diam. = 0,29 m), cilindrică în profil și adâncă de cca. 0,30 m. Umplu-
tura: pământ galben-închis, pigmentat, arsură roșie, pietricele și cărbune. 
Groapa nr. 13 a apărut la 0,25 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/B). Era 
circulară în plan (diam. = 0,36 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,31 m. Umplutura: 
pământ galben cu pietriș și cărbune, arsură roșie și neagră. 
Groapa nr. 14 a fost semnalată inițial, ca o pată de arsură și cărbune (la – 0,70 m), după 
care, la 1,0 m adâncime a apărut groapa propriu-zisă, situată în afara platformei de arde-
re (T4/D). Era circulară în plan (diam. = 0,25 m), hemisferică în profil și adâncă de 
0,30 m. Umplutura: pământ galben clisos, pigmentat cu roșu și negru, puțin cărbune. 
Groapa nr. 15 a apărut într-o lentilă de pietriș, la 0,52 m adâncime, în afara platformei 
de ardere (T4/B). Era circulară în plan (diam. = 0,30 m), hemisferică în profil și adân-
că de cca. 0,14 m. Umplutura: pământ pigmentat roșu și negru, ceramică arsă secundar 
și oase calcinate de om și de animal (bovideu, porcin, ovicaprin). 
Groapa nr. 16 a apărut la 0,40 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era 
ovală în plan (diam. = 0,30 × 0,20 m), hemisferică în profil și adâncă de cca. 0,20 m. 
Umplutura: pământ galben pigmentat și arsură roșie. 
Groapa nr. 17 a apărut în apropierea gropii nr. 11, la 0,14 m adâncime, în afara plat-
formei de ardere (T4/C). Era circulară în plan (diam. = 0,35 m), hemisferică în profil 
și adâncă de cca. 0,27 m. Umplutura: pământ galben, pigmentat cu arsură roșie și cărbu-
ne, ceramică arsă secundar, oase calcinate de ovicaprin și de la un rozător (șoarece?). 
Mai mult ca probabil, rozătorul menționat a creat groapa nr. 17, unde a transportat o 
parte din umplutura gropii nr. 11. 
Groapa nr. 18 a apărut la 0,41 m adâncime, în afara platformei de ardere (T4/C). Era 
circulară în plan (diam. = 0,15 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,12 m. Umplutura: 
pământ galben, foarte multă cenușă, cărbune și o bucată de lemn maroniu-roșcat, nears.  
Groapa nr. 19 a apărut la cca. 0,10 m adâncime, sub platforma de pământ ars (T4/A). 
Era circulară în plan (diam. = 0,35 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,25 m. Umplu-
tura: pământ pigmentat, puțin cărbune, ceramică arsă secundar și oase calcinate de 
ovicaprin. 
Groapa nr. 20 a apărut în sectoarele B și C, la 0,10 m adâncime, în afara platformei 
de ardere. Era circulară în plan (diam. = 0,27 m), în profil avea forma unui sac și era 
adâncă de 0,25 m. Umplutura: pământ galben, pigmentat roșu și negru, puțin cărbune. 
Se afla la marginea mormântului de înhumație. 
Groapa nr. 21 a apărut între T4/A și B, aproape de groapa nr. 5, la cca. 0,20 m adân-
cime, și care pare să fost tot o galerie de animal, întrucât în ea nu s-au găsit decât res-
turile osoase ale unui rozător (șoarece).  
Groapa nr. 22 a apărut între T4/B și C, aproape de Gr. 20, în afara platformei de ardere, 
la cca. 0,48 m adâncime, tăind superficial groapa mormântului de înhumație. Era cir-
culară în plan (diam. = 0,18 m), cilindrică în profil și adâncă de 0,10 m. Umplutura: 
pământ pigmentat, puțin cărbune și oase calcinate de mici dimensiuni, nedeterminate. 
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Groapa nr. 23 a apărut între T4/C și D, la 0,40 m adâncime, ușor ovală în plan (0,40 × 
0,34 m), în formă de sac în profil și adâncă de 0,40 m. Umplutura: pământ pigmentat 
(roșu și negru), mult cărbune, multă ceramică arsă secundar, sticlă fragmentară “loca-
lă”7, o bucată de pieptene din corn, cu nit de bronz, tablă de bronz și foarte multe oase 
calcinate ale unui individ tânăr (juvenis) sau adult, dar și de la un porcin.  
Groapa nr. 24 (?). Nu este marcată în plan întrucât aparținea unui înhumat depus peste 
un strat de pietre de râu și pietriș, la care nu a fost posibilă sesizarea gropii corespun-
zătoare (Fig. 2/B); oricum, gropile nr. 20 și 22 suprapun scheletul, aflat la cca. 0,58 m 
adâncime, așezat pe spate în direcția NE–SV, cu mâinile întinse de-a lungul corpului, 
având capul întors spre vest (în dreapta). După cum am spus, scheletul era așezat pe 
pietre și înconjurat, de asemenea, de pietre mai late, putându-se sesiza grija și intenția 
celor care l-au astrucat. Deoarece pietrișul reprezintă aici solul viu, putem conchide, 
că defunctul a fost instalat aici înaintea ridicării celorlalte complexe funerare, care, 
după cum se poate admite, au distrus groapa de înhumație, ori, poate, ea nici nu a exis-
tat, scheletul fiind depus în același timp cu ridicarea întregului monument. Analiza 
antropologică a arătat că, scheletul respectiv era al unui fetus sau nou-născut prematur 
(36–37 săptămâni de gestație). Lângă schelet au fost semnalate și câteva “bobițe” de 
pământ ars (?), cărora nu le-am găsit o explicație plauzibilă.  

Deasupra platformei de pământ ars a complexului nr. 1 au fost găsite în stratul 
depus după cremație, după cum arătam, diferite resturi incinerate ale ofrandelor, mai 
ales ceramică fragmentară, împrăștiată aleatoriu, care, de multe ori, a fost posibil să 
fie întregită cu cea găsită în gropi. Această observație confirmă simultaneitatea elemen-
telor complexului nr. 1, adică a suprafeței arse cu cea a gropilor (Tabelul 1), chiar dacă 
olăria respectivă a fost spartă ritual înainte sau în timpul combustiei. 

Osemintele calcinate ale unor animale, depuse întregi sau parțiale în diferite 
locuri din tumul, au aparținut unor specii domestice (cal, bovideu, porcine tinere, ovi-
caprine), observație care nu ni se pare neglijabilă, întrucât poate ilustra concludent 
capitolul referitor la ocupațiile comunității care a deținut cimitirul de la Braniște. 

Se poate face și o altă observație, care, de această dată, sprijină din nou ipoteza 
existenței unei construcții pe locul de incinerare: 16 gropi marchează laturile unui patru-
later: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22 (Fig. 2/A). Nu putem lua în con-
siderare Gr. 14, situată mult în afara suprafeței de ardere, dar și gropile 17 și 21, întru-
cât acestea par să fi fost doar galerii de animale, în ele găsindu-se oase de rozător (șoa-
rece), însoțite de puține materiale arheologice care par să fi fost transportate din Gr. 11 
și, respectiv, Gr. 5. 

Un argument care sprijină presupunerea despre existența unei construcții fune-
rare îl constituie și cele 11 gropi aflate în afara suprafeței de ardere (8, 9, 10, 11, 12, 

                                                      
7 În unele locuri au apărut și mici aglomerări de pasta sticloasă, albicioasă, foarte friabilă – afec-
tată, se pare, de foc, apă și sol –, și din care nu pot fi recunoscute decât cu greu unele forme. 
Deși, după aspect, substanța respectivă poate fi asemănătoare sticlei, ea nu deține caracteristi-
cile obișnuite, cunoscute, ale acesteia. După cum au arătat analizele chimice, acest tip de sticlă 
nu are un sistem de cristalizare, dar este totuși un silicat de sodiu (cca. 49%), având, se pare, 
o origine locală (Cf. Cîrciumaru, Cîrciumaru, 1980, p. 221). 
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GROAPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

pământ                        
pietre                        
arsură                        
cenușă                        
cărbuni                       
oase de 

om 
                       

oase de  
bovideu 

                       

oase de 
porcine 

                       

oase de 
ovi-

caprine 
                       

oase 
nedetermi-

nate 
                       

ceramică 
lucrată 
cu roata 

                       

ceramică 
de import 

                       

altele           sticlă            pieptene

Tabelul 1. Conținutul gropilor din Tumulul nr. 4. 



 

549 

13, 15, 16, 18, 20 și 22). Al doilea argument în susținerea celor de mai sus îl reprezintă 
cele 4 gropi, a căror deschidere se afla sub platforma de ardere: 1, 2, 3, 19. Un al trei-
lea argument îl constituie faptul că două gropi (7 și 8) au fost căptușite integral cu 
pietre (pereți și fund), fără a adăposti un inventar semnificativ (oase sau ceramică). 
Al patrulea argument este susținut de lipsa totală de material osos și ceramic din 9 gropi 
(7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20). În sfârșit, al cincilea argument ar putea fi apariția 
numai a materialului faunistic în 10 dintre gropi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 19 și 22. În fine, 
oseminte umane calcinate au fost descoperite doar în două gropi (15 și 23), ca și pe 
suprafață arsă. 

Inventar.  
A. Categoria ceramicii lucrate cu mâna este slab reprezentată și nu pare a fi con-

cludentă din punct de vedere cultural: Vas-borcan fragmentar, lucrat cu mâna, bombat 
și cu talpa dreaptă, apărut în sectorul A din complexul nr. 1. Pasta este grosieră, cu 
șamotă, arsă neuniform, cu miezul brun-negru, iar exteriorul cu pete cauzate de arderea 
secundară. Oală miniaturală (?), lucrată cu mâna, apărută tot în sectorul A; este ruptă 
din vechime, doar partea inferioară fiind păstrată fragmentar. Pasta este grosieră, cu 
șamotă, bine arsă; culoarea este brun-cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară. 

B. Olăria lucrată la roată este preponderentă și variată, mai ales ca formă:  
1. Oală înaltă cu gura largă și talpa plată, lucrată la roată dintr-o pastă “zgrunțuroasă”, 
cu nuanțe cauzate de arderea secundară; decorată cu 5 caneluri (Fig. 3/1). A apărut 
fragmentară în sectoarele A și B (complexul nr. 1), dar și în Gr. 9.  
2. Oală bitronconică (bombată), lucrată la roată, cu gura largă și pereții subțiri, apă-
rută în sectoarele A și C, dar și în gropile nr. 3, 5, 11, și 23. Pasta este bună, de culoa-
re cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară; are o perforație circulară pe gât 
(Fig. 3/2).  
3. Amforetă de mari dimensiuni, lucrată la roată, cu două torți și talpa dreaptă (Fig. 
3/6). Pasta este bună, cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară. Fragmentele 
provin din sectoarele A și C (complexul nr. 1), dar și din gropile nr. 5, 9, 11 și 23.  
4. Cană înaltă, lucrată la roată, cu o toartă, pereții subțiri și talpa dreaptă (Fig. 3/3). 
Vasul este foarte deformat prin ardere (până la scorifiere); fragmentele lui au fost 
găsite în sectoarele A și D (complexul nr. 1), dar și în gropile nr. 3, 9, 11 și 23. Pasta 
este fină, de culoare cenușie, cu nuanțe cauzate de arderea secundară; este decorată 
cu incizii pe umăr.  
5. Ulcior cu o toartă, lucrat la roată dintr-o pastă bună, acoperit cu un slip cenușiu-
gălbui și cu nuanțe cauzate de arderea secundară; deformat (Fig. 3/5). Fragmentele 
lui au fost culese din sectoarele A și C (complexul nr. 1), dar și din gropile nr. 2, 3, 9 
și 23.  
6. Castron cu gura largă, lucrat la roată dintr-o pastă bună, de culoare cenușie cu nuan-
țe cauzate de arderea secundară (Fig 3/4). Fragmentele lui au fost culese din sectorul 
A (complexul) nr. 1, dar și din gropile nr. 2, 3, 9, 19 și 23.  
7. Castron fragmentar, cu gura largă, lucrat la roată dintr-o pastă bună, de culoare cenu-
șie. A apărut în zona centrală a suprafeței arse. Vasul poate a fost o urnă (?), deoarece 
nu pare să fi fost ars secundar.  
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8. Amforă fragmentară, posibil fusiformă, recuperată din sectoarele A, B și C, dar și din 
gropile nr. 9, 11 și 17. Pasta este aspră (“zaharoasă”), cu nisip și șamotă, de culoare 
cărămizie și roz-gălbuie8. Se pare că nu a fost arsă secundar. 

Menționăm și alte obiecte, mai mult sau mai puțin deteriorate prin foc, după 
cum urmează: fibulă fragmentară din bronz (kräftig profilierte Fibeln ?)9, topită parțial 
și deformată; oxidată, de culoare verde. A apărut în axul N–S, între sectoarele B și C 
(complexul nr. 1). MIPN, N.I. 21930 g. Tub de bronz de mici dimensiuni. A fost găsit 
în axul N–S, între sectoarele B și C (complexul nr. 1). Fragment neidentificabil dintr-o 
tablă de fier. A apărut în sectorul D din complexul nr. 1 (contemporană ?). “Perle” sau 
fragmente sferice de bronz topit, care nu pot fi identificate; ele au fost găsite în sectoa-
rele A, B și C ale complexului nr. 1, dar și în Gr. 23. Toartă (?) de sticlă de la un reci-
pient neidentificabil, deformată prin ardere, translucidă, de culoare verzuie (descoperită 
în Gr. 11). Placă de cataramă rectangulară de bronz, cu două părți și spinul fixat pe 
corp (?), cu două perforații, deteriorată prin ardere și oxidată (descoperită în Gr. 11). 
Altă placă de cataramă rectangulară de bronz, cu două părți și spinul fixat pe corp (?), 
cu patru perforații, deteriorată prin ardere și oxidată (descoperită în Gr. 23). Cataramă 
ovală, în forma literei D rotunjită, din bronz (cu spin), trecută prin foc și oxidată (găsi-
tă în Gr. 23). Pieptene fragmentar de corn, cu nituri de bronz (apărut în Gr. 23)10. 

În încheiere, se poate spune că inventarul recoltat din complexul nr. 1 al tumu-
lului (platforma arsă și gropi) se înscrie în aceleași date culturale și cronologice cunos-
cute despre Cultura tumulilor carpatici.  

Reconstituire. Construcția monumentului suntem siguri că a pornit de la pregă-
tirea terenului, prin dezvelirea și adâncirea necesară în solul viu, alcătuit aici din nisip, 
piatră de râu și pietriș. Pe acest nivel de piatră și pietriș s-a depus într-o primă etapă 
cadavrul unui nou-născut prematur (fetus). Descoperirea înhumatului respectiv repre-
zintă un caz singular în necropolele cercetate de către noi. Explicațiile pot fi multe și 
doar prin extinderea cercetării sperăm să fim ăn măsură a oferi o soluție viabilă.  

Întrucât speculațiile pe marginea acestei teme pot fi multiple, deocamdată men-
ționăm doar următoarele:  
1. Provenit dintr-o naștere prematură, fetusul a fost înhumat deoarece nu a fost recunos-
cut ca membru al comunității, cu drepturi depline religioase și sociale. Această prac-
tică, credibilă pentru noi – dar care păstrează o anumită doză de incertitudine –, a fost 
întâlnită în mai multe regiuni ale Europei Pre- și Protoistorice (Neolitic, Epoca Bron-
zului, Epoca Fierului, până în secolul III dHr), și ea se referă la un moment precis al 
decesului unui copil mic: între 8 luni și 1–2 luni după naștere (copii fără dinți nu erau 
incinerați, după spusele lui Plinius cel Bătrân)11. Deși, nu avem date antropologice com-

                                                      
8 Dl dr. Andrei OPAIȚ a identificat piesa, ca fiind o producție a centrului din Heracleea Pontică, 
databilă în secolul al IV-lea. Îi mulțumim călduros pentru identificare. 
9 Almgren, 1897, 68; Droberjar, 1997, fig. 60/3 (Uherský Brod). 
10 Toate materialele rezultate din săpătura arheologică sunt depozitate și înregistrate la Muzeul 
de istorie din Piatra Neamț. 
11 Tranoy et alii, 2009, p. 287-310; Chmiel, Chrzanowska, 2013-2014, p. 28-34. Vezi și obser-
vațiile făcute asupra grupului Tarnobrzeg (Ha A), unde, în cazul cimitirului de incinerație de 
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plete12, se pare că această cutumă s-a continuat până destul de târziu (secolele II–III 
dHr), când s-a constatat, de exemplu, că în ambele cimitire de la Văleni, cca. 18% din 
morminte erau de înhumație și aparțineau numai copiilor. Ritul înhumației se vede că 
nu era folosit de altă populație decât cea care practica și incinerația în același cimitir, 
lucru observabil în cele mai multe din necropolele dacice și daco-romane din aceeași 
vreme13.  
2. Se poate admite și posibilitatea ca fetusul să fi fost rodul unei încrucișări dintr-un 
membru al comunității de bază cu cel al unei alte populații, ceea ce i-a atras exclude-
rea de la regula obișnuită.  
3. Nu putem înlătura și ipoteza că, acest nou-născut ar reprezenta un sacrificiu/ofrandă 
pentru posesorul principal al mormântului din tumul. Oricum, după cele expuse, soco-
tim că se poate admite și probabila înrudire a individului înhumat cu cel incinerat14. 

A urmat aproape imediat, după părerea noastră, etapa de construire a unui eșa-
fodaj funerar, început prin săparea unor gropi de fixare a unor stâlpi, care au avut meni-
rea să susțină o platformă pe care a fost depus cadavrul unui tânăr (tânără?). Sub acest 
catafalc au fost depozitate materialele inflamabile necesare combustiei, din care, așa 
cum am arătat, nu lipseau mai cu seamă coniferele, prezente de altfel în aproape toate 
monumentele investigate la Braniște15. 

Gropile respective, despre care am mai vorbit, în număr de 16 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20 și 22), marcau o suprafață rectangulară. Dintre acestea, 
o parte contura laturile de sud și vest ale patrulaterului, fără a se surprinde material 
osos și ceramic în umplutura unor gropi (7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20), pe când altele, 
care alcătuiau laturile de nord și est, au dat la iveală material faunistic (numerele 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9 și 22). Această situație nu o putem explica cel puțin în momentul de față. 

Sub platforma pomenită a fost așezat materialul inflamabil, trebuincios alimen-
tării focului, a cărui intensitatea a fost avantajată și de tirajul amplificat de curentul 
de aer dezvoltat sub construcție (catafalc). Se pare că după încetarea cremației, o parte 
din materialul osos uman a fost ales și concentrat în două dintre gropi (Gr. 15 și 23).  

Uneori, lucrările amintite nu se limitau doar la ridicarea rugului, acesta putând 
fi completat cu unele anexe, cum ar fi cele care protejau construcția contra vântului 
puternic sau, în general, a intemperiilor. În legătură cu astfel de considerații, credem  
 

                                                                                                                                         
la Bachórz-Chodorówka, au fost găsite și doua morminte de înhumație, aparținând unor copii 
(Cf. Gedl, 2001, p. 336-338). La Hunedoara, în “Grădina Castelului”, au fost găsiți 20 de copii 
înhumați, cu vârsta sub 1 an (vezi și Sîrbu, Dăvîncă, 2013, p. 200).  
12 Lipsa determinărior antropologice este deplânsă de toți cei care au zăbovit asupra acestei ches-
tiuni (Cf. Sîrbu, Dăvîncă, 2013, p. 203). 
13 Ioniță, Ursache, 1968, p. 222-225; Ioniță, Ursachi, 1988, p. 84, 86, 95 și 98; Babeș, 1971, 
p. 27 și 31-33; Protase, 1971a, p. 147; Protase, 1971b, p. 76 și urm.; Protase, 1976; p. 75-80; 
Popilian, 1980, p. 58-73; Ioniță, 1982, p. 62-73.  
14 Tranoy et alii, 2009, p. 299-302. 
15 Lupu, Mihailescu-Bîrliba, 2011, p. 398 și 400 (tab. 2). Despre alegerea esențelor lemnoase 
pentru ruguri, ca și despre construirea acestora, pot fi găsite informații suplimentare la V. Bel 
et alii, 2009, p. 114-118. 
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Fig. 3. Branişte – Nemţişor. Tumulul nr. 4: 1–2. Oale (21928, 21934);  

3. Cană deformată (21935); 4. Castron fragmentar (21933); 5. Ulcior (21936);  
6. Amforetă (21932). Toată ceramica a fost lucrată cu roata. 



 

553 

că ar fi fost deosebit de utile analizele palinologice, în urma cărora ar fi fost posibilă 
cunoașterea anotimpului în care a avut loc înmormântarea. 

O ultimă etapă a fost reprezentată de ridicarea tumulului propriu-zis, despre 
care, din păcate nu mai avem date, întrucât, după cum am subliniat încă de la începu-
tul descrierii monumentului, în momentul săpăturilor noastre îi fuseseră înlăturate 
aproape în întregime straturile de pământ care suprapuneau rugul.  

În urma celor expuse până acum, socotim că în necropola de la Braniște – 
Nemțișor s-a folosit ritul incinerației. Însă, această constatare nu exclude și folosirea 
înhumației, ca urmare a unor cutume, care, adesea, pot fi doar bănuite, cum s-a văzut 
și în cazul de față, când ar fi fost posibil să credem că cimitirul respectiv este biritual. 
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