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Introducere
În vara anului 2014, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea împreună cu
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca au reînceput cercetările
arheologice de la Toboliu (jud. Bihor), în punctul numit Dâmbu Zănăcanului1 (fig.
1c-d). Săpăturile arheologice precedente au avut ca obiectiv cercetarea tell-ului de
Epoca Bronzului, amintind sumar sau deloc existenţa unui cimitir modern2. Putem
spune că ne-am confruntat şi noi cu problema acestei descoperiri, încă înainte de
începerea propriu-zisă a săpăturilor, deoarece dispunerea mormintelor, precum şi a
vechilor secţiuni constituia o necunoscută, acestea neputând fi identificate la
suprafaţă3. Am ales, aşadar, să deschidem prima casetă într-un punct de maximă
importanţă pentru cercetarea stratigrafiei tell-ului, sperând să nu se contureze
mormintele moderne, care ar fi deranjat nivelele superioare ale aşezării din epoca
bronzului. Totuşi, mai multe astfel de morminte s-au conturat în unitatea de
cercetare. În cele din urmă, puşi în faţa faptului împlinit, am avut de ales între a
abandona această casetă şi a deschide una nouă, sau de a o continua pe aceasta,
începând prin cercetarea mormintelor. Am ales atunci cea de-a doua variantă, care
acum constituie subiectul studiului de faţă.
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1 Tell-ul este cunoscut în literatura arheologică ca Giriş-Alceu, dar după reorganizarea comunei Girişu
de Criş, în baza Legii 375/2007 este înfiinţată comuna Toboliu, în hotarul căreia intră şi punctul
denumit de localnici Dâmbu Zănăcanului.
2 Chidioşan 1960, mss.; Dumitraşcu 1967, p. 73-80; Dumitraşcu 1989, p. 119-168; Sever Dumitraşcu
este singurul care aminteşte printre toponimele sitului pe cel de Cimitir, în publicaţia din 1989, dar
într-o discuţie cu acesta în vara anului 2014, nu îşi amintea să fi găsit resturi osteologice umane. Tot
dintr-o discuţie, de această dată cu Doina Ignat, am aflat că în campaniile de săpătură din perioada
1968-1972, în al căror colectiv a fost şi dumneaei, au fost descoperite morminte moderne, dar acestea
nu au făcut parte din obiectul cercetării.
3 Excepţie face secţiunea din 1965-1966 a lui S. Dumitraşcu.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 7, 2015, p. 261-282.

M. A. Lie, C. Radu, G. Fazecaş

Prezentarea descoperirilor în context arheologic
Cercetarea arheologică de pe tell-ul de la Toboliu-Dâmbu Zănăcanului a
început prin deschiderea unei suprafeţe de 7 m lungime şi 5 m lăţime, denumită
Caseta 1, în punctul de maximă altitudine al movilei. La adâncimi ce variază între
0,20 şi 0,40 m de la nivelul actual de călcare s-au conturat 13 morminte, ale căror
gropi, cu o singură excepţie, sunt orientate pe direcţia vest (capul)-est, dispuse pe
trei şiruri aproximativ paralele (fig. 2). După dispunerea şirurilor de morminte, cel
din partea vestică a casetei, format din mormintele M1, M2 (fig. 3a), M4 (fig. 3c),
M6 (fig. 4a), M19 pare să fie cel mai târziu, M13 şi M3 (fig. 3b) fiind suprapuse de
M1 şi M2. Din şirul central, mormintele M5 (fig. 3d) şi M8 (fig. 4c) suprapun M16
şi M17, ce aparţin şirului din partea estică a casetei. Acesta din urmă pare să fie cel
mai timpuriu. Din cele 13 morminte care s-au conturat, doar şapte au fost cercetate
integral: M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 (fig. 2). Restul nu au fost surprinse în
întregime, urmând a fi investigate în campania viitoare, prin metoda grundurilor
succesive. Umplutura gropilor este formată din solul excavat din nivelurile
arheologice ale tell-ului, fapt ce a îngreunat, în anumite cazuri, determinarea
limitelor exacte ale mormintelor (vezi M3) (fig. 2). Forma gropilor în plan este
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. Doar în cazul mormântului M8 lungimea
este în funcţie de înălţimea defunctului, fiind singurul mormânt de adult, în rest
atât lungimea, cât şi lăţimea mormântului sunt mai mari, fapt ce se poate explica
prin dificultatea de a săpa o groapă cu adâncime considerabilă (aproximativ 1,5 m),
dar cu lungime şi lăţime reduse.
Sicriul a fost găsit în fiecare din cazuri într-o stare relativ bună de
conservare, împreună cu cuiele folosite pentru închiderea capacului. Scheletele sunt
aşezate în poziţie decubitus dorsal, cu picioarele întinse paralel şi mâinile împreunate
pe piept, orientate V-E, cu excepţia celui din M3 a cărui orientare este VSV-ENE.
Starea de conservare a osemintelor variază în funcţie de vârsta defunctului.
Analiza antropologică a osemintelor şi inventarul funerar
Pentru determinarea sexului s-a observat morfologia craniului (creasta
nucală, mastoida, marginea supraorbitală, glabela şi mentonul), respectiv a
pelvisului (concavitatea subpubică, unghiul subpubic, ramul ischiopubic, arcul
ventral, arcul compozit, incizura sciatică şi sulcusul preauricular). Analiza acestora
este realizată conform metodelor descrise în unele lucrări de specialitate consacrate
în domeniu4.
Pentru determinarea vârstei la adulţi s-a analizat morfologia capetelor
sternal5, a simfizei pubice şi a suprafeţei auriculare6, sinostoza suturilor craniene7 şi
uzura dentară8. Pentru determinarea vârstei la non-adulţi s-a observat erupţia
dentară9, s-a măsurat lungimea oaselor10 şi s-a observat sinostoza epifizelor11.
Buikstra, Ubelaker 1994; Bruzek 2002; Steckel et alii 2011; White et alii 2012; Phenice 1969.
Işcan et alii 1984.
6 Meindl et alii 1985; Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
7 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
8 White et alii 2012.
9 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
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Statura s-a calculat după formulele lui Breitinge12, dat fiind că singurul individ adult
din acest eşantion este de sex masculin.
Patologia a fost analizată conform descrierilor din unele lucrări
încetăţenite13. S-a notat prezenţa artrozei articulaţiilor, leziunilor periostitice,
leziunilor specifice pentru cribra orbitalia şi cribra cranii, nodulilor lui Schmorl, a
distrugerii platoului vertebral şi a afecţiunilor specifice rahitismului şi scorbutului.
Pentru artroza articulaţiilor am analizat următoarele elemente bilateral (n = 41):
articulaţia temporo-mandibulară, cavitatea glenoidă, humerusul proximal şi distal,
radiusul proximal şi distal, ulna proximal şi distal, oasele mâinii, fosa acetabulară,
femurul proximal şi distal, tibia proximal şi distal, fibula proximal şi distal, oasele
piciorului şi vertebrele (segmentele cervical, toracic şi lombar). Pentru identificarea
leziunilor periostitice am analizat următoarele oase, bilateral (n = 14): clavicula,
humerusul, radiusul, ulna, femurul, tibia şi fibula.
Conform standardelor şi metodelor încetăţenite s-au analizat dentiţia şi
patologia dentară14, traumele şi fracturile15.
M2 (fig. 3a; 5a). Scheletul este slab reprezentat şi conservat. Pe baza
lungimii oaselor, vârsta a fost stabilită între 32 şi 34 de săptămâni prenatale. Nu se
păstrează dinţi. Din patru oase lungi analizate, niciunul nu prezintă leziuni
periostitice. Nu s-au observat aspecte patologice indicatoare pentru scorbut sau
rahitism sau altă boală metabolică. Alături de defunct a fost găsită o monedă de
cupru, într-o stare de conservare precară. În patina ei pot fi observate resturi
lemnoase.
M3 (fig. 3b; 5b). Scheletul este reprezentat şi conservat moderat. Vârsta la
momentul morţii a fost determinată pe baza lungimii oaselor ca fiind între 34 şi 36
de săptămâni prenatale. Nu se păstrează dinţi. Din 10 oase lungi, pe niciunul nu se
observă leziuni periostitice. Nu există porozitate specifică pentru hiperostoza
porotică. În afară de porozitate slabă prezentă pe mandibulă, nu există alte aspecte
patologice indicatoare pentru boli metabolice. În zona picioarelor defunctului a
fost găsită o monedă de cupru (fig. 7a) ce păstrează în patină resturi lemnoase de
formă dreptunghiulară:
1 Kreutzer 1812 [Francisc al II-lea (I) 1792-1835]
Av. FRANZ KAIS·V·OEST·KÖ·Z·HU·BO·GAL·U·LO/(S)
Bustul împăratului laureat, spre dreapta.
Rv. 1/KREUTZER/1821
SCHEID·MÜNZE·DER·WIENER·WAERUNG
Schmöllnitz (Smolnik)16.
M4 (fig. 3c; 5c). Scheletul este bine reprezentat şi conservat. Vârsta la
momentul morţii a fost determinată pe baza erupţiei dentare şi a lungimii oaselor.
Schaefer et alii 2009.
Ibidem.
12 Breitinger 1937.
13 Buikstra, Ubelaker 1994; Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998; Ortner 2003; Waldron 2009; Steckel
et alii 2011.
14 Buikstra, Ubelaker 1994; Steckel et alii 2011.
15 Buikstra, Ubelaker 1994; Lovell 1997.
16 Huskár 1979, p. 297, nr. 2053; Michael 2009, p. 84, KM#2112.
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Rezultatul este o vârstă între 1,5 şi 2 ani. Se păstrează 18 dinţi deciduali şi 4 dinţi
permanenţi neerupţi. În afară de hipoplazie slabă, prezentă doar pe caninii
mandibulari, nu s-au notat alte patologii dentare. Din 12 oase lungi prezente pentru
observaţie, pe cinci se observă leziuni periostitice avansate (pe femurul, tibia şi
fibula de pe partea dreaptă şi tibia şi fibula de pe partea stângă). De asemenea,
femurele şi tibiile sunt curbate medial. Nu se observă hiperostoză porotică. Pe
ulne, proximal, sub tuberozitatea ulnară există o zonă cu os nou-format. În
inventarul mormântului se regăsesc două monede (fig. 7b-c), dintre care una a fost
aflată în partea stângă a craniului, prezentând în patină o urmă de formă
dreptunghiulară:
1. 1 Krajczár 1872 (Franz Joseph 1848-1916)
Av. MAGYAR·KIRÁLY·VÁLTO·PENZ
Îngeri ţinând coroana regatului deasupra stemei maghiare, jos ramuri de
lauri.
Rv. 1/1872/KB17.
2. 1 Krajczár 1872 (Franz Joseph 1848-1916)
Av. MAGYAR·KIRÁLY·VÁLTO·PENZ
Stema Regatului Maghiar.
Rv. 1/1879/KB18.
Pe lângă acestea, în zona sternului şi a coastelor au mai fost găsiţi doi nasturi
albi (fig. 7e), asupra cărora vom reveni.
M5 (fig. 3d; 5d). Scheletul este moderat reprezentat şi conservat. Pe baza
erupţiei dentare, vârsta la momentul morţii a fost stabilită între 6 şi 9 luni. Pe baza
lungimii oaselor, vârsta determinată este mai mică, între 1,5 şi 3 luni, ceea ce poate
indica ori o eroare cauzată de specificul populaţiei pe care formulele au fost
dezvoltate, ori faptul că a existat un decalaj între dezvoltarea scheletului şi erupţia
dentară. Acest din urmă lucru poate fi cauzat în general de deficienţe nutritive sau
de prezenţa unei boli. Se păstrează 19 dinţi deciduali neerupţi. Din 13 oase lungi
prezente pentru observaţie, doar pe unul (tibia dreaptă) s-a observat periostită
slabă. Orbitele nu sunt prezente. Pe palatin, mandibulă, sfenoid şi temporal există
porozitate slabă. Inventarul mormântului este compus dintr-o monedă:
1 Kreutzer 1812 [Francisc al II-lea (I) 1792-1835]
Av. Indescifrabil
Rv. 1/Kreutzer/181219.
M6 (fig. 4a, d; 6a). Scheletul este slab reprezentat şi conservat. Vârsta a fost
determinată pe baza lungimii oaselor şi pe baza erupţiei dentare, rezultatul fiind, ca
şi în cazul copilului din mormântul nr. 4, între 1,5 şi 2 ani. Se păstrează 15 dinţi
deciduali şi un dinte permanent neerupt. Nu se observă patologie dentară. Din şase
oase lungi prezente pentru observaţie, pe două (cele două tibii) există leziuni
periostitice slabe. Pe suprafaţa ventrală a unor coaste se observă porozitate slabă.
În partea dreaptă a craniului a fost găsit păr de culoare blond şi urme de ţesut
uman (fig. 4d). Din inventarul mormântului fac parte doi nasturi metalici (fig. 7d)
Huskár 1979, p. 311, nr. 2183.
Ibidem, nr. 2186.
19 Ibidem, p. 297, nr. 2049-2053.
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care iniţial au fost îmbrăcaţi în material textil, şi un nasture de culoare albă cu patru
perforaţii.
M7 (fig. 4b; 6b). Scheletul este bine reprezentat şi conservat. Am
determinat vârsta pe baza erupţiei dentare, rezultatul fiind între 9 şi 12 luni. Pe baza
lungimii oaselor, ca şi în cazul individului din M5, vârsta este mai mică, între 3 şi 6
luni. S-au păstrat trei dinţi deciduali erupţi, 15 deciduali neerupţi şi 2 permanenţi
neerupţi. Pe aceştia nu s-a notat prezenţa vreunei patologii. Din 14 oase lungi
prezente pentru observaţie, pe şase există zone cu os patologic: pe humerus, femur
şi tibie de pe ambele părţi. Metafiza ambelor oase radius este puţin deformată
medial, cu franjurare slabă. Pe palatin şi mandibulă se observă, de asemenea, o
porozitate slabă. Pe craniu se vede foarte bine activitatea unor insecte. În partea
dreaptă a craniului a fost găsită o monedă de cupru care, din cauza stării precare,
nu a putut fi citită. În funcţie de context şi dimensiunea acesteia putem să o
încadrăm, în linii mari, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În patină, aceasta
păstrează resturi lemnoase într-o formă dreptunghiulară.
M8 (fig. 4c, 6c). Scheletul este foarte bine păstrat şi conservat. Vârsta a fost
determinată pe baza morfologiei capetelor sternale, simfizei pubice şi a suprafeţei
auriculare. Rezultatul este o vârstă la momentul morţii între 30 şi 42 de ani. Sexul a
fost determinat pe baza morfologiei elementelor craniene (creasta nucală, mastoidă,
margine supraorbitală, glabela şi eminenţa mentală) şi elementelor pelvisului (ram
ischiopubic, arc ventral, arc compozit, incizura sciatică), rezultatul fiind masculin.
Statura din timpul vieţii a fost calculată pe baza lungimii femurului drept (410 mm)
şi folosindu-se formula lui Breitinger20, rezultatul fiind 161,75 cm.
Se păstrează 22 de dinţi. Maxilarul este rupt în zona molarilor, prin urmare
am notat prezenţa a minim 28 de poziţii; pe partea dreaptă a maxilarului cu
siguranţă nu a avut erupt molarul 3. Faptul că mandibula şi maxilarul s-au păstrat
într-o stare bună ne-a permis să observăm mai multe patologii dentare. Individul a
pierdut în timpul vieţii patru dinţi. Există trei carii dentare, una interproximală pe
primul molar mandibular de pe partea stânga, una interproximală pe molarul 2
mandibular de pe partea dreaptă şi una interproximală pe al doilea premolar
maxilar de pe partea dreaptă. De asemenea, se pot observa trei abcese dentare
foarte extinse. Tartrul este moderat, iar periodontita este avansată. Pe smalţul
incisivilor şi caninilor, atât maxilari cât şi mandibulari, se observă linii hipoplazice
pronunţate. Uzura molarilor este puternică. Şi pe incisivi şi canini există uzură
puternică. Pe molarii mandibulari de pe partea stângă există un defect pe suprafaţa
labială a acestora, aproximativ la linia de întâlnire dintre smalţul coroanei şi
cementul dentar (radicular). De asemenea, există patru dinţi (al doilea premolar
mandibular de pe partea stângă, incisivul lateral maxilar de pe partea stângă, caninul
maxilar de pe partea dreaptă, şi premolarul 1 sau 2 maxilar de pe partea dreaptă) cu
o uzură foarte puternică; nu mai există deloc coroana dentară, iar rădăcina este, de
asemenea, distrusă. Este posibil ca acest lucru să fie o consecinţă a faptului că
aceşti dinţi sunt de fapt deciduali; dacă acestui individ îi lipseau congenital mugurii

20

Breitinger 1937.
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pentru dinţii permanenţi, este posibil să nu-i fi pierdut pe cei deciduali, ceea ce a
dus la folosirea lor foarte îndelungată şi, prin urmare, la uzura lor excesivă.
Una din cele mai evidente patologii observabile pe schelet este artroza
avansată. Se păstrează pentru observaţie 39 de elemente de articulaţie. Dintre
acestea, şase sunt afectate de artroză puternică, cu deformarea conturului
elementului şi cu osteofite de mari dimensiuni, 27 sunt afectate de artroză
moderată, iar şase nu prezintă schimbări degenerative. Cele mai afectate sunt
articulaţia temporo-mandibulară, fosa acetabulară dreaptă şi femurul proximal
drept, vertebrele cervicale şi cavitatea glenoidă de pe partea stângă. Vertebrele
cervicale nr. 2 şi 3 sunt unite, posibil datorită unei fracturi prin comprimare.
Din 14 oase lungi prezente pentru observaţie, pe niciunul nu se observă
inflamarea periostului. De asemenea, porozitatea specifică pentru cribra orbitalia şi
hiperostoză porotică nu e prezentă. Pe suprafaţa endocraniană există granulaţii
arahnoide. Pe omoplatul drept se observă parţial o traumă circulară (diametru de
16,11 mm) produsă antemortem. Cu toate că nu există urme de infecţie, vindecarea
traumei nu a acoperit cavitatea produsă.
În ceea ce priveşte markerii musculo-scheletali, aceştia au fost observaţi pe
mai multe elemente osoase. Pe ambele ulne, pe olecranon, locul de inserţie a
muşchiului triceps brachii prezintă exostoze; pe ulna stângă, în porţiunea distală a
diafizei, pe locul de inserţie al membranei interosoase sau a muşchiului pronator
quadranus se observă, de asemenea, exostoze osoase. Pe femure e foarte pronunţat
locul de inserţie al muşchiilor plantaris şi adductor magnus; de asemenea, pe femurul
stâng, între trochanterul mare şi gâtul femural, pe locul de inserţie al obturator
externus, există exostoze osoase de mari dimensiuni (bonyspurs). Pe tuberozitatea
calcaneelor se observă exostoze osoase. Pe ambele tibii, epifizele distale, anterior,
există faţete de „îngenunchere” (squatting facets). Pe coxalul drept, acetabulul e
înconjurat de proeminenţe osoase, cu mult os nou-format, pe locul de inserţie al
ligamentelor capsulare. Coxalul stâng nu prezintă aceste modificări. Pe suprafaţa
posterioară a manubriumului se observă porozitate accentuată cu distrugerea şi
remodelarea cortexului.
Din inventarul mormântului face parte o monedă de cupru al cărei revers nu
poate fi citit. Totuşi, din ce a putut fi descifrat de pe avers şi anume: HU · BO ·
GAL · U · LO, aceasta pare să fie o monedă de 1 Kreutzer din vremea lui Francisc
al II-lea (I), emisă în 1812. În patină se păstrează o urmă de formă dreptunghiulară.
Interpretarea datelor obţinute din analiza antropologică
Se va realiza în două direcţii: una care se axează pe singurul adult prezent şi
o a doua care vizează subadulţii identificaţi, mai mulţi la număr. Astfel, individul
adult analizat prezintă o serie de aspecte patologice indicatoare pentru stilul său de
viaţă şi starea sa de sănătate. Pierderea dinţilor în timpul vieţii, cariile şi abcesele
dentare, periodontita avansată, dar şi uzura dentară extinsă sunt sugestive pentru o
dietă bazată pe mâncare puternic abrazivă, dar şi pentru un nivel imunitar
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compromis21. Mai mult, aceste patologii pot fi puse în legătură şi cu artroza
puternică de la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare.
Cât priveşte artroza prezentă extensiv la nivelul celorlalte articulaţii ale
corpului, cât şi distribuţia markerilor musculo-scheletali, acestea sugerează o
activitate fizică puternică, care a solicitat în special zona pelvisului şi coloana
vertebrală. Fracturarea vertebrelor cervicale poate să fi provocat inclusiv afecţiuni
neurologice22.
Nr.
mormântului

Sex

2

Ind

3

Ind

4

Ind

5

Ind

6

Ind

7

Ind

8

M

Vârsta
la
deces
32-34
spn24
34-36
spn
1,5-2
ani
6-9
luni
1,5-2
ani
9-12
luni
30-42
ani

Inflamaţie
subperiostală

Hiperostoză
porotică

Hipoplazia
smalţului

Porozitate
anormală23

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

√

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

Tabel 1. Distribuţia caracteristicilor osteologice pentru lotul analizat

Lotul de subadulţi include copii născuţi prematur sau care au murit în primii
doi ani de viaţă. Copiii din mormintele 2 şi 3, născuţi înainte de termen, nu prezintă
aspecte patologice, cu excepţia unei zone cu porozitate anormală pe mandibula
copilului din mormântul 3. Aceste informaţii sunt prea limitate pentru a se discuta
diferite cauze care ar fi putut provoca moartea acestora. Pe de altă parte, pe
scheletele indivizilor din mormintele 4, 5, 6 şi 7 s-au identificat atât inflamaţii
subperiostale la nivelul oaselor lungi, cât şi zone cu porozitate anormală şi os
patologic nou-format la nivelul altor elemente ale scheletului, în special pe
elementele craniului, pe coaste şi pe metafize. Aceste aspecte patologice sunt
indicatoare atât pentru unele boli metabolice, cum sunt scorbutul şi rahitismul, cât
şi pentru prezenţa unei infecţii sistemice25.

Roberts, Manchester 2005, p. 65-78.
Ortner 2003, p. 407.
23 Prin „porozitate anormală” înţelegem porozitatea descrisă în textul articolului, manifestată la nivelul
craniului (pe mandibulă, zigomatic, sfenoid etc.) sau al coastelor (pe suprafaţa pleurală).
24 Spn = săptămâni prenatale.
25 Lewis, Roberts1997, p. 583-584.
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Datare, aspecte confesionale şi etnice
Un prim indiciu pentru datarea cimitirului de la Toboliu-Dâmbu Zănăcanului
este dat de faptul că în prima ridicare topografică austriacă (1782-1785), deşi
movila este marcată pe hartă, nu este însemnată ca cimitir (fig. 1a). În cea de-a
doua ridicare topografică austriacă (1819-1869) apare atât cimitirul, cât şi aşezarea
de care acesta aparţine - şi anume Pusta Alceu26 (fig. 1b). În ceea ce priveşte
evoluţia cimitirului, şirul cu mormintele 3, 5, 7, 8 prezintă cele mai timpurii
monede, acestea fiind emise în anul 1812, iar pentru şirul cu mormintele 2, 4, 6
doar mormântul 4 a oferit monede ce au putut fi datate, cea mai târzie fiind din
anul 1879. Un alt posibil element de datare arheologică îl constituie cei trei nasturi
de culoare albă descoperiţi în mormintele 4 şi 6. Aceştia sunt realizaţi din porţelan,
printr-un proces tehnologic ce a fost brevetat de Richard Prosser în 184027.
Producţia nasturilor de porţelan începe în Anglia28 în acelaşi an şi marchează un
moment de ieftinire a acestui accesoriu pe piaţa din Europa, fiind realizaţi la nivel
industrial29. Ţinând cont de dispunerea rândurilor de morminte, cel din partea
vestică a Casetei 1 este cel mai târziu (la vest de acesta nu s-au mai conturat
morminte), fapt ce este posibil să ne indice o limită a cimitirului.
În ceea ce priveşte problema confesională şi etnică a locuitorilor de la ferma
Alceu pentru secolul al XIX-lea, aceasta oglindeşte în mare parte procentajele pe
care le întâlnim în satele Girişu de Criş şi Toboliu, şi anume o majoritate ortodoxă,
urmată de greco-catolici şi, într-o mai mică măsură, romano-catolici. Pentru a oferi
o imagine mai clară asupra acestei probleme pe decursul secolului, am folosit
recensămintele confesionale ale Episcopiei Greco-Catolice de la Oradea, respectiv
ale parohiei de la Giriş, din anul 1828 până în anul 1909, grupate în următorul
tabel30:
An
1828
1832
1834
1835
1837
1838
1840
1841
1844

GC
23
12
9
7
11
9
10
15
11

RC
6
6
4
4
10
13

O
11
30
16
29
8

Lu
-

Ca
1
3
-

Is
-

Maghiară: Áltsipuszta, Álcsipuzsta.
Sprague 2002, p. 111-113.
28 În afară de Minton Company care producea aceşti nasturi în Anglia, pentru Europa mai există alte
două centre de producţie, unul în Franţa şi altul în Boemia.
29 Sprague 2002, p. 124.
30 Schematismus 1828, p. 51; Schematismus 1832, p. 49; Schematismus 1834, p. 49; Schematismus 1835, p. 50;
Schematismus 1837, p. 51; Schematismus 1838, p. 53; Schematismus 1840, p. 57; Schematismus 1841, p. 57;
Schematismus 1844, p. 81; Schematismus 1854, p. 19; Schematismus 1857, p. 19; Schematismus 1871, p. 37;
Schematismus 1890, p. 31; Schematismus 1895, p. 35; Schematismus 1900, p. 158; Schematismus 1909, p. 52.
26
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1854
1857
1871
1890
1895
1900
1909

9
10
7
10
10
10
26

NP31
NP
NP
6
6
6
38

NP
NP
NP
113
113
113
140

NP
NP
NP
-

NP
NP
NP
8
8
8
20

NP
NP
NP
25
25
25
2

Tabel 2. Principalele confesiuni de la Pusta Alceu în secolul XIX (GC - greco-catolici;
RC - romano-catolici; O - ortodocşi; Lu - luterani; Ca - calvini; Is - religie mozaică)

Rituri de trecere ratate şi ritual funerar
Ceea ce ne-a îndemnat să scriem acest studiu a fost în primul rând
observarea unor practici rituale legate de înmormântare, necunoscute de noi la acea
vreme, pe care le-am observat în timpul excavării mormintelor, precum şi faptul că
din discuţiile cu diferiţi săteni din comunele Girişu de Criş şi Toboliu aceştia
indicau acest loc ca fiind blestemat, presărând peste acest detaliu felurite poveşti cu
strigoi sau rătăciri. Toponimul Dâmbu Zănăcanului la prima vedere părea să indice şi
el acest lucru, ducându-ne cu gândul la cuvântul zănatic, asociere pe care am făcut-o
până în momentul în care l-am cunoscut pe proprietarul terenului al cărui nume de
familie este Zănăcan. Dintre sătenii cu care am discutat, niciunul nu asocia acest
loc cu un cimitir, deşi Pusta Alceu era cunoscută. Acest fapt ni s-a părut cel puţin
curios, deoarece în articolul profesorului Sever Dumitraşcu apărea toponimul
Cimitir32. De aici am putea trage concluzia că într-o perioadă de mai bine de o
jumătate de veac de la dispariţia fermei de la Alceu şi a cimitirului ce aparţinea de
aceasta şi până la primele cercetări arheologice ce s-au desfăşurat aici în anii ’60,
toponimul era folosit fără a se mai cunoaşte originea acestuia. În decursul
următorilor 50 de ani toponimul iese şi el din uz, rămânând în memoria colectivă a
sătenilor doar acest stigmat cu conotaţii malefice. Nu putem să neglijăm faptul că
durata de existenţă a cimitirului se suprapune, mai mult sau mai puţin, perioadei
celor şase epidemii de holeră din Transilvania33 dintre anii 1831 şi 1873, fapt ce
scoate în evidenţă două aspecte legate de acest cimitir: indirect locul de amenajare a
acestuia şi asocierea în epocă dintre holeră şi strigoi. De-a lungul anilor în care
epidemia făcea ravagii în Europa, aceasta influenţează atât discursul medical, cât şi
discursul legal privitor de practicile şi locul de înmormântare34. Fenomenul este
observabil încă din secolele XVI-XVII, dar şi pe tot parcursul secolului al XIX-lea
poate fi urmărită o desacralizare a cimitirului. Dintr-un punct central amenajat în
mijlocul satului şi în jurul bisericilor, acesta tinde să fie mutat la marginea sau în
afara aşezării35, precizându-se prin legile din 1854 şi 1876 caracteristicile locului de
înmormântare36. Dintre acestea ne-a atras atenţia punctul în care este precizat că
NP = nu este precizat; respectivele numere vizează doar enoriaşii greco-catolici.
Dumitraşcu 1989, p. 119.
33 Ladislau 1932, p. 5; Brătescu, Cernovodeanu 2002, p. 84-85; Hossu 2013, mss.
34 Rotar 2012, p. 201-208.
35 Şaguna 1854, p. 144-148; Rotar 2012, p. 208.
36 Buletinulu Guberniului 1854, p. 26-28; CJH, p. 381-383.
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locul de înmormântare trebuie să fie mai înalt şi ferit de ape37, movila de la Dâmbu
Zănăcanului fiind singura care întruneşte aceste cerinţe, pe o rază de câţiva kilometri
în această zonă. În ceea ce priveşte asocierea dintre boală şi strigoi în epocă, putem
vedea că frica de holeră a generat o serie de neajunsuri în ceea ce priveşte ritualul
de înmormântare38, fapt ce în viziunea populară va genera o rătăcire postmortem39. Un caz concret care prezintă frica de strigoi, în contextul epidemiei de
holeră, este cel de la Orăştie, în care un plutaş mort de holeră şi bănuit de fratele
său că este strigoi, este dezgropat, iar în lichidul însângerat ce-i ieşea din inimă sunt
înmuiate cârpe şi împărţite la săteni40, sau cel al unei femei care fusese bolnavă de
holeră şi apoi dezgropată41. Referitor la secerătorii români din comitatul Bihor, în
revista Familia este descris un peisaj funebru: „Holdele pe care aceşti nefericiţi
lucrau deveniseră acoperite de cadavre şi aveau aspectul unui câmp de bătălie după
terminarea luptei”42.
Un raport direct între cimitirul de la Dâmbu Zănăcanului şi aceste rătăciri
post-mortem o constituie faptul că din cele şapte morminte studiate doar unul
aparţine unui adult, restul fiind copii, unii dintre ei chiar născuţi prematur. În
această direcţie, etnologul polonez Ludwick Stomma prezintă un caz interesant.
Acesta analizează 500 de cazuri de morţi, care, potrivit convingerilor celor
apropiaţi lor, deveniseră strigoi, iar un procent de aproape 40% dintre aceştia erau
fie copii nebotezaţi, fie avortaţi sau fetuşi morţi43. Deşi, nu este cazul aici, această
„moarte rea” dă naştere unei categorii de „marginalizaţi post-existenţiali”44, care, la
rândul lor, generează locuri cu însuşiri aparte. Nu orice loc poate îndeplini
condiţiile necesare pentru desfăşurarea unui act ritual45. Printre cele identificate de
Jean-Claude Schnitt ca fiind bântuite se află evident şi mormântul, locul în care
cadavrul se descompune46. În ceea ce priveşte cadrul natural, astfel de spirite
rătăcitoare tind să apară la limitele de demarcaţie dintre două sate47, intersecţia a
două drumuri sau limita unui râu48, elemente ce sugerează graniţa dintre cele două
lumi49. Nu putem să nu observăm că şi cimitirul cercetat de noi este aşezat, în
raport cu ferma de la Pusta Alceu, peste o apă (canal de asanare). În Moldova şi
Bucovina astfel de locuri în care sunt depuşi după moarte cei stigmatizaţi de
comunitate, încărcate de un astfel de imaginar se numesc sniamăn, respectiv
sniamăt50 şi erau folosite mai ales pentru cazuri de suicid, dar şi pentru copii
Ibidem.
Autorităţile interzic spovedania, priveghiul şi sărutul de rămas-bun, iar preoţii ajung să le refuze
împărtăşania celor aflaţi pe patul de moarte şi nu mai participă la slujba de înmormântare.
39 Hossu 2013, p. 192-193.
40 Ibidem, p. 199.
41 Gazeta Transilvaniei, din 22 iulie-3 august 1873, p. 4; Hossu 2013, p. 199.
42 Familia, nr. 27, din 15-27 iulie 1889, p. 220.
43 Apud Delumeau 1986, p. 146-148.
44 Creţu 1980, p. 156.
45 Bernea 1997, p. 107.
46 Schnitt 1998, p. 215.
47 Ghinoiu 1999, p. 77.
48 Capdecomme 2003, p. 48.
49 Ibidem, p. 222.
50 Pentru Transilvania nu am găsit un cuvânt care să descrie acest loc.
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nebotezaţi51. Discursul teologic despre moarte încearcă la rândul său să transforme
o societate arhaică, prezentându-i acesteia o separare radicală între cele două lumi52.
În ceea ce priveşte ritualul de trecere vom încerca să analizăm aici doar acele
practici care au fost observate în cercetarea arheologică a mormintelor. Un prim
aspect, deşi foarte cunoscut, îl reprezintă orientarea mormântului şi a mortului pe
direcţia V(capul)-E. Deşi la prima vedere foarte asemănătoare, acest detaliu ar
putea avea două înţelesuri: unul se regăseşte în dogma creştină, fiind legat de
înviere, iar al doilea este legat de călătoria mortului spre lumea de dincolo, cel din
urmă având un cadru foarte complex în folclorul românesc. Ipostaze legate de
orientarea mortului sunt întâlnite şi înainte de înmormântarea propriu-zisă, şi
anume aşezarea decedatului cu picioarele înainte (adică spre uşă) şi scoaterea lui în
aceeaşi poziţie, ritual ce încearcă să faciliteze trecerea acestuia53. Pentru noii-născuţi
apare în acest caz o inversiune, şi anume interdicţia de a-i plasa pe aceştia cu
picioarele către uşă54. Am ţinut să prezentăm şi acest aspect legat de aşezarea
mortului în casă şi în mormânt, deoarece, în cazul mormintelor 2, 4, 5 şi 7, a fost
observată lipsa unor scânduri din sicriu în zona picioarelor. Iniţial, am pus acest
aspect pe seama conservării lemnului, aspect pe care nu îl negăm în totalitate nici
acum, dar printre obiceiurile de înmormântare din Transilvania şi Bucovina
secolului al XIX-lea se număra şi acela de a lăsa această zonă deschisă, mai ales în
cazul copiilor55. Obiceiul este consemnat şi într-un bocet: „[...] Căsuţă de brad/De
scânduri de fag/Cu uşi la picioare/Să-i vină răcoare”56. Un alt obicei pe care l-am
observat, a fost că şase din cele şapte monede descoperite în morminte au fost
introduse în capătul despicat al unui băţ de trestie/papură57, lucru ce ne-a atras
atenţia încă de la început şi pe care niciunul din noi nu l-a putut explica pe baza
vreunui obicei cunoscut sau analogii. Totuşi, în culegerea de datini a lui Teodor T.
Burada am găsit următorul citat sugestiv:
„Fiind mortul îmbrăcat de înmormântare, i se ia măsură cu o trestie sau cu un băţ de
alun, şi după acea lungime i se face sicriul, luându-se bine seama ca nu cumva să fie
mai lung decât mortul, căci atunci se crede că, dacă mortul s-ar îngropa cu acel sicriu
locul rămas deşert ar chema şi pe alte rude după dânsul. [...] în unele locuri se pune
în sicriu băţul de alun sau trestia cu care s-a măsurat coşciugul [...] în unele sate din
Transilvania se crapă la un capăt băţul şi se pune un bănuţ în acea crăpătură”58.

Concluzii
Cercetarea arheologică ne scoate adesea din sfera noastră de confort, din aria
domeniului în care suntem pregătiţi sau care ne preocupă, chiar ne obligă uneori să
documentăm descoperiri ce aparţin unor epoci mai noi sau mai vechi decât ceea ce
Marian 2009, p. 258-259.
Delumeau 1986, p. 127.
53 Bejinariu 2011, p. 173.
54 Ibidem, p. 174.
55 Marian 2009, p. 178.
56 Gazeta de Transilvania, nr. 22, 1891. Apud Marian 2009, p. 178.
57 De precizat aici este că moneda care nu păstrează urme de trestie în patină a fost descoperită în
acelaşi mormânt cu o monedă care păstrează această amprentă. În două dintre cazuri, M4 şi M8,
monedele au fost găsite împreună cu fragmentul de trestie.
58 Burada 2006, p. 181-183; Marian 2009, p. 183.
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ne interesează în mod direct. Felul în care abordăm aceste cazuri, mai exact
seriozitatea cu care ne raportăm la semenii noştri - fie că au murit acum patru mii
de ani, fie că au murit acum o sută de ani - oglindeşte în primul rând etica cu care
am fost obişnuiţi de profesori în campaniile arheologice de început.
Cele şapte morminte cercetate în cadrul Cimitirului de la Toboliu-Dâmbu
Zănăcanului ne-au oferit, în primul rând, posibilitatea de a observa arheologic un
ritual funerar, reprezentat de un detaliu aparent minor, pe care apoi, în baza unor
însemnări etnografice, l-am putut explica. Analiza osteologică ne-a permis să ne
facem o imagine asupra calităţii vieţii de la ferma Alceu, unde moartea infantilă a
fost cauzată de infecţii cronice sau boli metabolice, singurul adult descoperit
indicând, la rândul său, o stare de sănătate precară. Totodată, am încercat să dăm o
explicaţie felului în care acest loc este privit de comunitatea locală din comunele
Girişu de Criş şi Toboliu prin caracterul descoperirilor arheologice.
The 19th Century Cemetery of Toboliu-Dâmbu Zănăcanului
(Abstract)
The 19th century cemetery in Toboliu-Dâmbu Zănăcanului (Bihor County) belonged to a nearby farm
named Alcsi Puszta and was placed above a Bronze Age Tell settlement. The archaeological
excavation of the cemetery was not our goal, rather the excavation of the Bronze Age settlement.
However, during the archaeological campaign of August 2014, many of the 19th-century findings
startled our curiosity, leading to questions and answers which materialized into this article.
The excavation of trench 1 unearthed 13 graves laid out in 3 rows (fig. 2), of which 7 graves
were fully investigated. Except for grave no. 8, which belonged to an adult, the excavated graves all
belonged to children. This raised our first question, regarding the associative factors surrounding
child burials and the fact that the villagers from Toboliu and Girişu de Criş still see this place as
cursed, no longer knowing that a cemetery functioned here not long ago. This perception could be
explained by the fact that children’s deaths were often seen in Romanian and European folklore as
failed rituals of passing, resulting in the impossibly of the soul passing into the afterlife; instead it
would haunt those close to it and the place where its body was buried. Another possible explanation
is that the burials could have been associated with the cholera outbreaks in the middle of the 19th
century.
Coins found in these graves were helpful in dating the cemetery. The row containing graves
3, 5, 7, 8 date from after 1812, while the row with graves 2, 4, 6 were from after 1879. Another
curious aspect observed during excavations was that coins were found inserted into split bulrush (or
reed) rods. Further research into 19th century folkloric writings on burials revealed that such rods
were used by carpenters to take body measurements for building the coffin. The rod was then seen as
a personal possession of the deceased, which he would use for different purposes in the after life, and
coins were placed into these split rods. Another observation was that some of the coffins where not
fully closed at the foot end. This custom was also mentioned in 19th century writings on burial
customs for children. The reason behind it was that small children not accustomed to walking might
trip in the coffin’s boards. Hence, by removing this obstacle, their journey would be easier.
The osteological analysis revealed that the sub-adult sample contained individuals less than 2
years of age at the time of death, displaying indicators for chronic infection and possibly metabolic
diseases. The adult was a man between 30 and 42 years old, displaying evidence of extended
degenerative joint disease, affecting especially the axial skeleton.
Explanation of Figures
Tab. 1. Distribution of the analysed osteological features.
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Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.

First Austrian Topographical Survey 1782-1785 (a); Second Austrian Topographical Survey
(1819-1869) (b); aerial view with the Bronze Age Tell Site from Toboliu, Bihor County (c);
image from Google-Earth with the Bronze Age Tell Site from Toboliu, Bihor County (d).
Trench 1, Plan 4.
Grave 2 (a); Grave 3 (b); Grave 4 (c); Grave 5 (d).
Grave 6 (a); Grave 7 (b); Grave 8 (c); detail of Grave 6 (d).
Drawing of Grave 2 (a); drawing of Grave 3 (b); drawing of Grave 4 (c); drawing of Grave
5 (d).
Drawing of Grave 6 (a); drawing of Grave 7 (b); drawing of Grave 8 (c).
Coin from Grave 2 (a); coin from Grave 3 (b); coin from Grave 4 (c); coin from Grave 4
(d); coin from Grave 5 (e); coin from Grave 7 (f); coinfrom Grave 8 (g); metallic button
from Grave 6 (h); prosser buttons from Grave 4 (i); prosser button from Grave 6 (j).
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Fig. 1. Prima ridicare topografică austriacă 1782-1785 (a); a doua ridicare topografică
austriacă (b); ortofotoplan cu tell-ul de la Toboliu (c); imagine satelitară Google Earth cu
tell-ul de la Toboliu (d)
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Fig. 2. Caseta 1, planul 4
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a

Fig. 3. Mormântul 2 (a); mormântul 3 (b); mormântul 4 (c); mormântul 5 (d)
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Fig. 4. Mormântul 6 (a); mormântul 7 (b); mormântul 8 (c);
mormântul 6 (d) - detaliu
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Fig. 5. Mormântul 2 (a); mormântul 3 (b); mormântul 4 (c); mormântul 5 (d)
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Fig. 6. Mormântul6 (a); mormântul 7 (b); mormântul 8 (c)
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Fig. 7. Monedă din mormântul 3 (a); monedă din mormântul 4 (b); monedă din
mormântul 4 (c); nasture metalic din mormântul 6 (d) nasturi de porţelan din mormântul 4
(e)
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- Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice a RPR. Bucureşti.
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SAO
Sargetia
Sargetia Naturae
SCE
SCCI
SCIA
SciAm
SCGG
SCIV(A)
SGJ
SMIM
SP
SPACA

SPPF
SSK
Starinar
Stâna
StComSibiu
StComSM
StRI
StudiaUBBG
StudiaUBBGG
StudiaUBBGM
StudiaUBBH
Suceava
SUCH
SUPMPh
SV

- Studia et Acta Orientalia. Société des Sciences Historiques
et Philologiques de la RPR., Section d’Etudes Orientales.
Bucarest.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane Deva.
- Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.
- Studii şi comunicări de etnologie. Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu.
- Studii, conferinţe şi comunicări istorice. Sibiu.
- Studii şi cercetări de istoria artei. Academia Română.
Bucureşti.
- Scientific American. New York.
- Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie. Complexul Muzeal
Judeţean Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.
- Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974,
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie).
Soobshhenija
Gosudarstvennogo
Jermitazha.
Gosudarstvennyj Jermitazh. Leningrad.
- Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” Bucureşti.
- Studii de Preistorie. Bucureşti.
- Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
Superior Council on Science and Technical Development of
Moldavian Academy of Sciences. Saint Petersburg, Kishinev,
Odessa, Bucharest.
- Società Preistoria Protostoria Friuli-V.G. Trieste.
- Studien zur Siebenbürgischen Kunstgeschichte, Köln.
Wien.
- Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd.
- Stâna. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Arheologie-istorie. Muzeul
Brukenthal. Sibiu.
- Studii şi comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare.
- Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi din
1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia. Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Geographia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia-Mineralogia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia.
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
- Anuarul Muzeului Judeţean Suceava.
- Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica.
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.
- Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureş.
- Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hermannstadt (Sibiu).
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SympThrac

- Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie.
Bucureşti.
TEA
- TEA. The European Archaeologist.
Terra Sebus
- Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeş.
TESG
- Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Royal
Dutch Geographical Society. Oxford (UK), Malden (USA).
Thraco-Dacica
- Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti.
Transilvania
- Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov.
Transsylvania Nostra
- Transsylvania Nostra. Fundaţia Transsylvania Nostra. ClujNapoca.
Trudy nauchnogo
- Trudy nauchnogo Karel’skogo tsentra Rossiyskoy akademii
nauk. Karel’skiy tsentr Rossiyskoy akademii Nauk. Moskva.
TT
- Történeti Tár. Akadémia történelmi bizottságának.
Budapest.
Tyragetia
- Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei. Chişinău.
Ţara Bârsei
- Ţara Bârsei. Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov.
Ungarische Revue
- Ungarische Revue, Herausg. von P. Hunfalvy. Budapest.
UPA
- Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie.
Berlin.
Vestnik arkheologii
- Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. Institute
problem osvoyeniya Severa Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoj
akademii nauk. Tyumen.
Vestnik Novosibirskogo
- Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta.
Serija: Istorija, filologija. Novosibirskij gosudarstvennyj
universitet. Novosibirsk.
VLC
- Victorian Literature and Culture. Cambridge University
Press. Cambridge (UK).
VPUI
- Vestnik permskogo universiteta. Istoriya. Permskiy
Gosudarstvennyi Universitet. Perm’.
VR
- Victorian Review. Victorian Studies Association of
Western Canada. Toronto.
WASJ
- World Applied Sciences Journal. International Digital
Organization for Scientific Information. Deira, Dubai
(United Arab Emirates).
WorldArch
- World Archaeology. London.
Xenopoliana
- Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D.
Xenopol” Iaşi.
Yearb. Phys. Anthropol.
- Yearbook of Physical Anthropology. New York.
Yezhegodnik gubernskogo - Yezhegodnik gubernskogo muzeya Tobol’ska. Tobol’sk
Khistori Muzeum. Tobol’sk.
ZfSL
Zeitschrift
für
Siebenbürgische
Landeskunde.
Gundelsheim.
Ziridava
- Ziridava. Muzeul Judeţean Arad.
ZooKeys
- ZooKeys. Sofia.
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