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Localitatea Cruceni (jud. Timiş) se află situată la aprox. 40 km sud-vest
de Timişoara, la graniţă cu Serbia. Cu ocazia construirii fostelor grajduri ale
C.A.P. Cruceni1 a fost reperată o necropolă de incineraţie a cărei suprafaţă a
fost estimată la aprox. 1,5 ha2 (Pl. I).
M. Moga a demarat cercetările arheologice de salvare din anul 19583,
continuate mai apoi, în anul 1968, de către O. Radu4. În urma acestor cercetări
arheologice au fost descoperite 105 morminte de incineraţie, parţial publicate,
fapt ce a contribuit major la definirea de către S. Morintz a culturii CruceniBelegiš5 şi a evoluţiei acesteia în a doua jumătate a mileniului II a.Chr6.
Importanţa necropolei de incineraţie, devenită staţiune eponimă,
a determinat efectuarea mai multor cercetări de teren, având ca obiectiv
localizarea aşezării adiacente. În cadrul cercetărilor de teren din vara anului
1997, pe grindul situat la sud-vest de de fostele grajduri ale C.A.P.-lui din
Cruceni au fost localizate concentrări de artefacte ceramice de tip CruceniBelegiš 7.
com.
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1
Complexul zootehnic al Cooperativei Agricole de Producţie Cruceni nu mai există,
clădirile fiind demolate între anii 1998-1999.
2
Medeleţ 1995, 289-294, 299-300.
3
Moga 1964, 296, Moga 1965, 450.
4
Radu 1971, 19-23; Radu 1972b, 276, nota 9; Radu 1973, 503-520.
5
Morintz 1978, 40-45.
6
Horedt 1967a, 17-20; Horedt 1967b, 147-149.
7
Primele informaţii privind existenţa necropolei de incineraţie din această localitate
nu menţionează nici un toponim. Ca urmare a sondajelor arheologice efectuate în aşezarea din
imediata vecinătate, am precizat ca punct de descoperire a necropolei „fosturile grajduri ale
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Cercetările arheologice au sondat zona cea mai apropiată necropolei,
situată la sud-vest de necropolă, dincolo de albia unui fost braţ al râului Timiş,
vizibil şi astăzi. Pe grindul alungit, a cărui orientare este NV-SE, cercetările de
teren8 au evidenţiat concentrări ceramice, în parte provenite şi de la degajarea
terenului pentru construcţia grajdurilor din imediata vecinătate. Parcelarea
proprietăţilor private pe lăţimea grindului a împiedicat efectuarea unei secţiuni
magistrale orientate NV-SE.
Primul sondaj arheologic de la Cruceni-Módosi út a avut loc în vara
anului 19979, către marginea sud-estică a grindului. Secţiunea S.1/1997 a fost
trasată la aprox 300 m sud-vest de necropola de incineraţie, având dimensiunile
de 10 x 1 m, fiind orientată conform parcelei, NE-SV.
Stratigrafia sitului a fost relativ simplă, asemănătoare cu cea de la
Peciu Nou-Bociar (Pl. II/1b). La fel ca şi în alte aşezări aparţinând culturii
Cruceni-Belegiš din Banat, au fost sesizate urmele a două tipuri de arătură.
Sub arătura recentă de 0,20 m grosime sunt evidente urmele de arătură adâncă
făcută periodic cu scarificatorul. Acest tip de arătură deranjează stratul de
cultură până la adâncimea de aprox. -0,40 m. În cele două straturi deranjate
de lucrările agricole, alături de fragmentele ceramice tipice fazei I ale culturii
Cruceni-Belegiš, au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice în poziţie
secundară, datate în perioada sec. III-IV10. Stratul de cultură compact, cuprins
între -0,40 şi -0,80 m, este de culoare negru-cenuşiu, care la uscare devenea
extrem de cenuşos. Alături de cele câteva fragmente ceramice ornamentate cu
şnur fals şi caneluri înguste, a fost observat prezenţa masivă a cochiliilor de
melci11.
Sterilul este un loess de culoare galben deschis, cu urme de galerii
ale rozătoarelor din vechime, care alături de cochiliile de melci au avut şi
câteva fragmente ceramice mărunte, cu pasta făcută din pleavă, tipice culturii
C.A.P-ului (Módosi út)” legându-l de precizările făcute în text de autori. Localnicii maghiari
denumesc zona după fostul drum care ducea la Módos (astăzi Jaša Tomić).
8
Cercetările de teren au fost făcute independent de Fl. Medeleţ, P. Rogozea şi în 1997,
de către mine împreună cu colegul V.Cedică căruia îi mulţumesc pentru ajutorul acordat.
9
Secţiunea a fost trasată pe parcela familiei Víg, aproape de marginea sudică a
proprietăţii.
10
Situl se află la 400 m est de aşezare, în imediata vecinătate a necropolei de incineraţie
Cruceni-Belegiš.
11
Concentrarea acestora pe porţiuni uneori verticale indică inundaţiile care au purtat
cochiliile în galeriile de rozătoare.
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Starčevo-Criş12. În cadrul acestui sondaj, exceptând un complex care pare să
fie o intruziune modernă (probabil un şanţ) şi a unei gropi de stâlp (G.1), nu a
fost descoperit nici un complex arheologic preistoric.
Complexul recent (probabil şanţ) este orientat E-V şi nu are o lăţime
constantă, în partea dinspre profilul sudic acesta lăţindu-se aproape cu 1,5 m
(Pl. II/1a-b). Pe tronsonul suprins în secţiunea S.1, lăţimea complexului la
gură poate fi estimată la aprox. 2,8 m. Pereţii complexului sunt relativ abrupţi
însă, în partea superioară, ambele pante se teşesc, ceva mai aplatizat în partea
estică. Adâncimea maximă a complexului este de 1,75 m de la nivelul actual
de călcare, fundul acestuia fiind relativ drept. În partea estică, la adâncimea de
aprox. 1,50 m, în lutul galben a fost cruţat un mic prag, lat de aprox. 0,60 - 0,70
m în care au fost săpate două alveolări, nu foarte adânci (0,62 m şi, repsctiv,
0,76 m). Înspre profilul nordic, pragul din lut cruţat urcă brusc, adâncimea
treptei fiind de 1,22 m. Umplutura şanţului a fost, în mare parte, omogenă,
puţinele fragmente ceramice, de factură grosieră, fiind atipice. Lentilele de lut
galben din umplutură, mai groase către peretele vestic, sugerează o umplere
rapidă.
Groapa G.1 (probabil de stâlp) are o formă circulară, cu un diametru
de aprox. 0,40 m. Fundul alveolat este la o adâncime de 1,17 m de la nivelul
actual de călcare (Pl. II/1a).
Secţiunea S.2/1999 a fost trasată la aprox. 220 m nord-est de S.1/1997,
aproximativ în mijlocul parcelei delimitată agricol13. Secţiunea S.2 a avut o
lungime de 10 m şi o lăţime de 1 m, fiind orientată conform parcelei agricole,
NE-SV (Pl. II/2).
Stratigrafia aşezării este identică cu cea din S.1/1997, sub stratul de
arătură adâncă executată cu scarificatorul fiind surprins acelaşi strat de culoare
negru-cenuşiu, extrem de sărac în fragmente ceramice (Pl. III/6 şi IV/1-11).
Fragmentele ceramice descoperite în ambele sondaje arheologice
(S.1/1997 şi S.2/1999) aparţin mai multor categorii de vase, identice cu cele
descoperite atât în cadrul necropolei adiacente cât şi în alte necropole CruceniBelegiš din Banat. Această uniformitate în cadrul ceramicii descoperite în
12
Nu a fost sesizat nici un strat de cultură, dar, la fel ca şi în cazul sitului sarmatic,
cercetările de teren din primăvara anului 1997 au relevat existenţa unei aşezări StarčevoCriş, la 500 m sud de necropola de incineraţie, pe un grind opus celui pe care se află aşezarea
Cruceni-Belegiš.
13
Parcela este proprietatea lui Kotlár József.
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aşezări şi necropole infirmă, pe de o parte, ipoteticul caracter special al unora
din aceste categorii descoperite în mormintele din necropole, iar pe de altă
parte, pare să indice existenţa unor centre de olari care deserveau mai multe
comunităţi rurale a căror ”producţie în serie” permiteau cumpărătorilor să îşi
aleagă şi ”mobilierul funerar”14.
Utilizarea amforelor (aşa-numitele „urne”) în viaţa de zi cu zi este atestată
de fragmentele de buză, dintre care una este foarte lată şi puternic evazată (Pl.
IV/1). Astfel de amfore cu buza puternic evazată se întâlnesc frecvent atât
în necropolele culturii Cruceni-Belegiš (ex. M.85 şi M.98 de la Cruceni15,
M.38 şi M.68 de la Belegiš16, M.1 şi M.3 de la Voiteni17 etc.), cât şi în aşezări
(ex. Deta-Dudărie, în locuinţa C.3018). O altă buză, uşor evazată, aparţine
unei amfore cu gâtul drept (Pl. III/7), o analogie bună fiind urna mormântului
M.147 de la Beograd-Karaburma19. Ambele tipuri de buze sunt caracteristice
fazei I a culturii Cruceni-Belegiš. Reprezentarea acestei categorii de vase este
completată de fundurile de amfore (Pl. IV/8, 11), una dintre ele fiind profilată
în timp ce un lat fund este tronconic, ambele având o pastă relativ grosieră şi
o culoare cenuşiu-închis.
O altă categorie de vase sunt căniţele cu gât, buza dreaptă (Pl. IV/2,
6) sau uşor evazată (Pl. IV/3), unele fragmente de căniţe fiind decorate cu
incizii dispuse în formă de ghirlandă (Pl. III/7). De culoare galben-cenuşiu sau
negru-cenuşiu, fragmentele de căniţe sunt făcute din pastă fină sau semifină.
Tipic fazei I a culturii Cruceni-Belegiš este şi fragmentul ceramic care
provine de la un castron cu buză dreaptă, de mici dimensiuni (Pl. IV/4). O
analogie foarte bună pentru acest tip de castron este exemplarul descoperit în
Slavonia orientală, la Dalj-Livadice20.
În stratul de cultură din S.2/1999 au fost descoperite şi fragmente
ceramice care provin de la un vas de mici dimensiuni, cu corp globular şi buza
dreaptă (Pl. IV/5), precum şi de la un vas-sac prevăzut cu apucători (Pl. IV/9).
Fragmentul de vas-cuptor (pyraunos) descoperit în S.1/1997 este
deocamdată o descoperire singulară, în cadrul fragmentelor ceramice provenite
Medeleţ 1995, 292, 296.
Radu 1973, 508-510, 512, Pl. 4/1 şi 514, 517, Pl. 8/1.
16
Vranić 2002, 125, nr. 41, 135, nr. 70.
17
Szentmiklosi 1998, 204, Pl. I/4, 207, Pl. IV/1.
18
Szentmiklosi 2005b, 645-646.
19
Todorović 1977, 35-36, 39.
20
Šimić 1987, 26, T. 1/11.
14
15
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din cele două sondaje dela Cruceni. Fragmentul de vas-cuptor are o culoare
galben-cenuşie, pasta grosieră având în compoziţie nisip cu bobul mare şi
fragmente ceramice pisate (Pl. III/2).
O mică parte din fragmentele ceramice descoperite la Cruceni-Módosi
út, în cadrul celor două sondaje arheologice executate în anii 1997 şi 1999,
au fost decorate cu incizii înguste (Pl. III/5, 7, 11) şi late (Pl. III/8). Prezenţa
ghirlandelor incizate denotă tradiţiile Vatina (Pl. III/7) care s-au păstrat în
tehnica de ornamentare a purtătorilor culturii Cruceni-Belegiš, în prima etapă
a evoluţiei acesteia (Cruceni-Belegiš I).
În cursul celor două sondaje au fost descoperite şi fragmente ceramice
decorate în tehnica şnurului fals (Litzen), tehnică de ornamentare care
marchează aportul elementelor de tip Gumtransdorf-Drassburg la constituirea
culturii Cruceni-Belegiš21 (Pl. III/4, 6).
Cel mai interesant fragment ceramic este unul de mici dimensiuni pe care
s-a păstrat un decor canelat format din cercuri concentrice imitând mai vechea
impresiune prin ştampilare (Pl. III/9). Acest timp de decor este caracteristic
purtătorilor ceramicii incrustate de tip Žuto Brdo-Gârla Mare dar a fost preluat
şi de purtătorii culturii Cruceni-Belegiš. În acest sens stă mărturie fragmentul
ceramic descoperit la Dragşina (jud. Timiş)22 şi un mormânt de incineraţie
descoperit la Peciu Nou-Bociar (vis-a-vis de ferma Clonda)23.
Factura fragmentelor ceramice şi tehnica de ornamentare a acestora
încadrează aceste descoperiri în faza I a culturii Cruceni-Belegiš, etapă care
corespunde cu faza Bz. B2-C din sistemul modificat a lui P. Reinecke (Bronz
Târziu I), respectiv în sec. XV a. Chr.
Lipsa complexelor şi cantitatea scăzută de fragmente ceramice
contrastează puternic cu stratul relativ gros de depunere antropică, de culoare
cenuşie. Prezenţa acestui sol de culoare cenuşie ar putea fi explicată prin faptul
că cele două sondaje arheologice au fost trasate la periferia locuirii CruceniBelegiš, poate chiar în zona destinată agriculturii, unde periodic, pentru
defrişare, dar şi pentru îngrăşarea solului, s-a utilizat focul.
O altă posibilă explicaţie ar putea fi cea a unei depuneri sedimentare,
21
Moszolics 1942, 48; Benkovsky-Pivovarová 1992, 344, 349, abb. 3; Gogâltan 1993,
66; Gogâltan 1994, 19-20; Gumă 1997, 57; Gogâltan 1998, 184; Szentmiklosi 2004.
22
Szentmiklosi 2005a, 111-125, Szentmiklosi 2006, 237, 266, Pl. VII/1-2.
23
Cercetări arheologice efectuate de către Fl. Medeleţ între anii 1986-1991, în curs de
publicare.
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în cadrul unui proces natural de natură eoliană. Cercetările arheologice de
la Pecica-Şanţul Mare au permis avansarea ipotezei conform căreia nivelul
stratigrafic B (datat pe baza probelor radiocarbon în epoca bronzului) ar
putea fi o depunerea eoliană, cauzată de o secetă care marchează şi sfârşitul
locuirii sitului în epoca bronzului24. În cazul sitului de la Cruceni-Módosi
út, viitoarele cercetări pedologice vor putea oferi un răspuns plauzibil care
va întregi imaginea privind habitatul în care au evoluat primele comunităţi
Cruceni-Belegiš şi ocupaţiile lor.
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THE SETTLEMENT OF TYPE CRUCENI- BELEGIŠ
FROM CRUCENI-MÓDOSI ÚT (TIMIŞ COUNTY).
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS FROM 1977 AND 1999
Abstract
The locality of Cruceni (Timiş county) is situated at about a aprox.
40 km south-west to Timişoara, close to the Romanian-Serbian boundary.
Occasionned by the construction of the past stables of the C.A.P. Cruceni,
there was located a cremation necropolis whose area was estimated at about
1.5 ha. The importance of the cremation necropolis from Cruceni determined
several excavations designed to locate the adjacent settlement. Within the
archaeological investigations in the summer of 1997, on the mound situated
south-west to the past stables of the C.A.P. from Cruceni, there were located
concentrations of ceramic artifacts of type Cruceni-Belegiš.
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The archaeological investigations sounded the most closest area to
the necropolis, situated south-west to the necropolis, across the river bed
of a former branch of the river Timiş, which is still visible nowadays. On
the elongated bank ridge oriented NV-SE, the archaeological investigations
pointed out ceramic concentrations, part of them coming also from clearing
the land for building stables in the close vicinity.
The ceramic fragments discovered in the both archaeological sound
tranches (S.1/1997 and S.2/1999) belong to several categories of vessels
which were identical to those discovered both within the adjacent necropolis
and in other necropoles Cruceni-Belegiš from Banat. This uniformity within
the ceramics discovered in settlements and necropoles invalidates, on one
side, the hypothetical special character of certain categories discovered in the
graves from the necropoles, and on the other side, it seems to indicate the
existence of some pottery centres that served several rural communities whose
„serial production” allowed the purchasers to choose also their „funerary
furniture”. The composition of the ceramic fragments and their decoration
technique assign these discoveries to the phase I of the Cruceni-Belegi culture.
This stage corresponds to the phase Bz. B2-C of P. Reinecke’s modified system
(Late Bronze I), respectively in the 15th century B.C.
The absence of the archaeological features dated in the Late Bronze
Age and the reduced amount of ceramic fragments strongly contrasts with the
relatively thick greyish layer of anthropical sediments. The presence of this
greyish soil could be explained through the fact that the two archaeological
investigations were set out around the Cruceni-Belegiš settlement, possibly
even in the area meant to agriculture where periodically fire was used both for
clearing and for soil fertilization.
Another possible explanation could be that of a sedimentary laying
down within a natural process determined by the wind. The archaeological
investigations from Pecica-Şanţul Mare advanced the hypothesis according to
which the stratigraphic level B (dated on the base of the radiocarbon tests in
the Bronze Age) could be a wind sediment caused by a drought that marked
also the end of the site habiting in the Bronze Age. In the case of the site from
Cruceni-Módosi út, the next pedological investigations would offer a plausible
answer that would complete the image concerning the habitat in which the
first Cruceni-Belegiš communities developed and their occupations.
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Pl. I. Localizarea necropolei şi a aşezării Cruceni-Belegiš de la Cruceni – Módosi út.
Pl. I. Location of the Cruceni-Belegiš settlement and necropolis from Cruceni – Módosi út.
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Pl. II. 1a-b – Secţiunea S.1/1997 (Parcela Vig). 2. Secţiunea S.2/1999 (Parcela Kotlar).
Pl. II. 1a-b – Section S.1/1997 (the Vig lot). 2. Section S.2/1999 (the Kotlar lot).
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Pl. III. Cruceni – Módosi út, 1-5, 7-11: fragmente ceramice descoperite în S.1/1997,
6. fragment ceramic pseudo-şnurat descoperit în S.2/1999.
Pl. III. Cruceni – Módosi út, 1-5, 7-11: pottery fragments discovered in S.1/1997,
6: pseudo-binded pottery fragment discovered in S.2/1999.
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Pl. IV. Cruceni – Módosi út, fragmente ceramice descoperite în S.2/1999.
Pl. IV. Cruceni – Módosi út, pottery fragments discovered in S.2/1999.

