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-Rezumat-

În oraşul Tecuci au fost descoperite două necropole, una în 1970, în
urma săpăturilor pentru turnarea fundaţiilor blocurilor ce s-au construit pe
strada Gheorghe Petraşcu. În anul următor, 1971, la sud de Tecuci, a fost
descoperită cea de-a doua necropolă, cu prilejul turnării fundaţiilor pentru
Fabrica de Ambalaje Metalice (F.A.M.). Apariţia mormintelor a fost
semnalată Muzeului Mixt de către directorul fabricii, inginerul C. Ionescu.
Datorită sprijinului efectiv acordat atunci s-au putut recupera un număr de
nouă morminte, cu valoroase observaţii în teren. Din aceste nouă morminte
două sunt de incineraţie (M. 3, 7) şi şapte de înhumaţie (M. 1, 2, 4, 5, 6, 8,
9). Proporţia este de 77,78% pentru înhumaţi respectiv 22,22% pentru
incineraţi.
Stratigrafia mormintelor este simplă, nivelul de locuire din secolul IV
p. Chr. fiind singurul nivel vechi, urmând un sol argilos. Nu s-a observat
nicio suprapunere de morminte. Două morminte au fost deranjate din
vechime (M. 5, 9) iar 4 înhumaţi erau adulţi şi 2 copii. În cazul mormintelor
de incineraţie numai groapa M 7 a fost observată, iar în a celor de înhumaţie
numai două gropi au putut fi observate în teren, celelalte cinci fiind
descoperite de către muncitorii ce săpau fundaţia fabricii. Scheletele erau
foarte prost conservate din cauza umidităţii excesive, datorită acestui fapt
foarte multe vase au avut de suferit. Două morminte au fost deranjate din
vechime (M. 5, 9) iar 4 înhumaţi erau adulţi şi 2 copii.
Orientarea mormintelor era în jurul axei N-S, cu deviaţiile spre E şi V,
în funcţie, probabil, de timpul din zi când au fost înmormântaţi.
Inventarul descoperit în necropola de la Tecuci, F. A. M., totalizează
un număr de 61 obiecte, care pot fi grupate în următoarele categorii: a)

accesorii vestimentare; b) obiecte de podoabă; c) obiecte de toaletă; d)
obiecte de uz casnic; e) pandantive, f) recipiente de lut.
Mormintele de incineraţie erau în urnă cu capac, se aflau grupate în
partea de SV a necropolei iar groapa nu au putut fi observată decât la M. 7,
fiind de formă circulară şi având fundul bătut. Adâncimea acestor morminte
variază între - 0,80 m (M. 3) şi - 1,10 m (M. 7), de la suprafaţa actuală a
solului. Ca urnă funerară a fost folosită o oală lucrată cu mâna din pastă
grosieră (M. 3) şi o cană lucrată la roată din pastă fină de culoare cenuşie
(M. 7). Ambele urne erau acoperite cu capace, reprezentate prin oale
fragmentare, lucrate cu mâna din pastă zgrunţuroasă şi aşezate cu gura în jos
(scopul evident fiind acela de a proteja resturile cinerare).
Mormintele de înhumaţie, în număr de 7, erau orientate în jurul axei
NS cu anumite deviaţii spre E şi V: două morminte orientate NNV-SSE (M.
1, 4); două morminte orientate N-S (M. 2, 9); un mormânt orientat NV-SE
(M. 6); un mormânt orientat NNE-SSV (M. 8) iar în cazul M. 5 nu s-au
putut face observaţii privind orientarea. Forma gropilor nu a putut fi
determinată, excepţie face M. 1 care avea groapa rectangulară cu colţurile
rotunjite. Adâncimea mormintelor de înhumaţie variază între - 1,00 m (M.
1, 2, 6, 8, 9) şi - 1,20 m (M. 4), în cazul M. 5 nu s-au putut face observaţii
privind adâncimea. S-a observat că toţi înhumaţii erau aşezaţi în poziţia pe
spate, picioarele uşor depărtate (M. 1) sau alăturate (M. 2, 4, 5) şi mâinile
întinse pe lângă corp (M. 1, 4).
Cercetările efectuate în necropola de la Tecuci, F. A. M., prin cele 9
morminte nu dau posibilitatea ca să se stabilească limitele exacte, în timp,
între care s-au făcut înmormântări, deoarece numărul mormintelor
descoperite şi cercetate este prea mic pentru a se face o asemenea încadrare.
Totuşi, pe baza inventarului funerar (fibule, cataramă, vase), se poate stabili
că necropola de la Tecuci - F. A. M. îşi are începuturile în a doua jumătate a
secolului IV, existenţa ei ajungând până la începutul secolul V.
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