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Abstract: This article presents and analyzes ten inhumation tombs discovered during the rescue
investigations in Enisala (Sarichioi, Tulcea County). These discoveries can be classified into two distinct
chronological intervals.
The first chronological horizon is the Roman-Byzantine Period, poorly documented on the territory
of Enisala; it is represented by the two partially investigated tombs in the north of Enisala that can also be
connected to the fortification at L a P e ş t e r ă and to the nearby recently discovered necropolis.
The coins and clothing accessories discovered in the eight tombs investigated at L a B u c l u c and
La B i s e r i c ă can be analogized to other similar discoveries and can be dated to the 17th–18th century. It
is our belief that these tombs represent an extension of the necropolis of the Yeni-sala medieval settlement in
the 15th–17th century, also known from earlier investigations; it is nowadays superposed by the
contemporary settlement. The tombs belong to a local exclusively Christian community, as confirmed by the
observations made during our investigations, and by the characteristics of the funerary rites and rituals.
The archaeological investigations in the last decades in Tulcea County have lead to the
localization of some 16th–17th century necropolis at Luncaviţa, Isaccea, Niculiţel, Sarichioi, Sabangia or
Nufăru, and the new discoveries at Enisala duly complete this information.
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Localitatea Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea) este situată în partea de NE a
Dobrogei, la N de dealurile Babadagului şi la S de complexul format de lacurile Babadag şi
Razim (Fig. 1). Zona este bine cunoscută în literatura arheologică datorită numeroaselor situri
identificate pe cuprinsul teritoriului său. Dacă pentru paleolitic1, neolitic2 şi epoca bronzului3
informaţiile sunt relativ puţine, nu putem trece cu vederea bogatele informaţii obţinute pentru
celelalte perioade istorice.
Prima epocă a fierului este prezentă prin două aşezări ale culturii Babadag, aflate în
punctele Palanca (faza a III-a)4 şi Cetatea medievală (faza a II-a)5, pentru ca civilizaţia getică
să fie reprezentată de spectaculoasa necropolă cercetată pe Valea Netului (sec. IV–III a.Chr.)6
şi de cea daco-romană din punctul La Biserică (sec I p.Chr.–sec. II p.Chr.)7.
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Între centrul localităţii şi marginea sa vestică au fost identificate vestigiile unui
important nucleu de locuire din perioada romană (sec. I–IV p.Chr.), semnalat pentru abundenţa
materialului ceramic aflat la suprafaţa solului8. În perioada romano-bizantină a fost ridicată
fortificaţia identificată în punctul La Peşteră9, în vecinătatea căreia se află o necropolă din
aceeaşi epocă10.
Un loc aparte îl ocupă şi cele câteva descoperiri numismatice antice. Cel mai vechi tezaur
a fost descoperit la cca. 3 km SE de localitate, în punctul Şantarla şi conţine însemne
premonetare din secolele VI–V a.Chr.11. Perioadei romane timpurii îi sunt atribuite monedele
descoperite în punctul La Biserică (sec. I p.Chr)12, dar şi un lot de monede din secolele I–II p.Chr.
achiziţionat în perioada 1967–1968 de Muzeul din Tulcea. Tot de pe teritoriul localităţii provin
23 de monede romane şi bizantine descoperite între 1977–1981, la care se mai adaugă şi două
monede emise de Constantius II şi Valentinianus I13 descoperite în locul numit
La Călugăra. Numeroase monede emise în secolele VI–VII p.Chr. provin din zona cetăţii, din
punctul La Peşteră şi se află în colecţiile muzeului de istorie din Galaţi14. Seria descoperirilor
numismatice este completată cu un lot de monede bizantine din secolul al XI-lea15.
O importanţă aparte o deţin numeroasele descoperiri aparţinând epocii medievale. Cele
mai timpurii vestigii datează din perioada sec. VIII–IX p.Chr. şi au fost semnalate între terenul
de fotbal şi marginea de V a satului unde au fost descoperite cuptoare din lut şi numeroase
fragmente ceramice16.
Cel mai cunoscut monument al acestei epoci este însă cetatea de pe dealul Gras17, care
domină împrejurimile, dar nu trebuie să neglijăm necropolele şi urmele de locuire cercetate în
punctele Palanca18 şi La Biserică19 sau cele câteva descoperiri monetare20 care ne oferă o
imagine destul de complexă a locuirii pe teritoriul acestei localităţi în intervalul secolelor
XIII–XIX.
Acest articol are ca scop prezentarea unor noi descoperiri din trei zone distincte ale
localităţii Enisala (Fig. 2) survenite în timpul unor cercetări preventive, care nu fac decât să
completeze datele arheologice şi să sporească gradul de cunoaştere al populaţiilor care au trăit
în această zonă.
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Lucrările pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţii Enisala au determinat
demararea unui program de cercetare arheologică preventivă şi supraveghere desfăşurat pe
parcursul anilor 2004 şi 2005. Rezultatele acestor lucrări au fost publicate în Cronica
Cercetărilor Arheologice din România21.
1. Enisala–La Bucluc
Pentru a verifica străzile din partea sudică a localităţii afectate de proiect, colectivul de
cercetare compus din G. Jugănaru şi S. Ailincăi a ales strategia sondării din 5 în 5 m sau din 10
în 10 m, în funcţie de situaţie, prin sondaje de 1 × 2 m. De cele mai multe ori diferenţa de
altitudine dintre grădinile sătenilor şi drum fiind de 2 m, orice informaţie arheologică a fost
deja distrusă o dată cu amenajarea acestora. Pentru o cât mai bună evidenţă a sondajelor,
străzile au fost numerotate, în lipsa unor nume, cu cifre arabe.
Un caz aparte îl reprezintă capătul nordic al străzii 3, situată în zona centrală a localităţii
Enisala, la S de dispensar, nu departe de locul numit de localnici La Bucluc. În profilul
drumului au fost observate oase umane. Cercetarea arheologică a micului promontoriu situat în
extremitatea vestică a proprietăţii lui Mitache V. Ilie a scos la iveală 5 morminte de înhumaţie
din epocă medievală, după cum urmează22 (Fig. 3):
Mormântul nr. 1 conţinea scheletul unei persoane mature, depus în poziţie decubit
dorsal, orientat SV–NE. Acesta s-a păstrat parţial, capul, zona superioară a coloanei vertebrale,
o parte din torace şi braţul stâng fiind distruse cu ocazia amenajării drumului. Braţul drept era
probabil aşezat pe torace. Datorită intervenţiilor antropice recente nu a putut fi evidenţiată
forma gropii mormântului.
În mormântul nr. 2 a fost descoperit scheletul unui copil depus în poziţie decubit dorsal,
orientat SV–NE. Groapa mormântului era ovală. În mâna dreaptă se aflau două monede mici
din argint, aflate într-o stare precară de conservare, identificate ca fiind parale otomane23.
Una dintre ele a fost atribuită perioadei de domnie a sultanului Ahmed al III-lea (1703–1730)
în timp ce cea de a doua, mai prost conservată, a putut fi atribuită, în linii mari, secolului al
XVIII-lea. În dreptul urechilor se aflau doi cercei din bronz confecţionaţi dintr-o verigă de
sârmă de cupru, de care era prins câte un pandantiv din bronz în formă de floare cu 5 petale,
realizat prin turnare (Fig. 5/1, 6/1).
Din individul depus în mormântul nr. 3 s-a păstrat doar o parte din membrele inferioare.
Orientarea sa pare a fi identică cu a celorlalţi.
Scheletul descoperit în mormântul nr. 4 a fost depus în poziţie decubit dorsal, orientat
SV–NE. Cutia craniană era parţial distrusă. Obiectele de podoabă descoperite sunt mai numeroase:
o pereche de cercei pandantiv de bronz (Fig. 5/2, 6/2), două monede de argint, una emisă la Ragusa
în secolul al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea, iar cea de a doua, o para otomană,
emisă la Constantinopol în perioada lui Ahmed III (1703–1730). În zona gâtului au fost descoperite
şapte mărgele din sticlă, iar în zona abdomenului se afla o pafta din bronz.
Paftaua era compusă din două piese identice, în formă de calotă care se prindeau între
ele cu ajutorul unor cârlige. Marginea, în formă de chenar, era decorată cu un şir de mici
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proeminenţe. Pe verso se aflau câte două bare cu ajutorul cărora paftaua era prinsă de cordon
sau curea (Fig. 5/3, 6/3). Piesa este asemănătoare celor descoperite la Niculiţel, IsacceaBiserica Sf. Gheorghe24, Sarichioi25 sau Ester26.
Tipul de cercei din bronz, cu corpul discoidal, de care se prind pandantive, precum cei
descoperiţi în mormântul 2 sau cercei din bronz de formă pătrată, cu placa perforată, prevăzuţi
cu montură circulară asemănători cu cei din mormântul 4, au o perioadă lungă de folosire,
găsindu-şi analogii atât în descoperirile de la Piua Pietrii27 şi Galaţi28, datate în sec. XV–XVI,
dar şi în cele din secolul al XVIII-lea de la biserica Drujeşti de la Curtea de Argeş29, la Ester30,
Sarichioi31 şi Isaccea–Biserica Sf. Gheorghe32.
Mormântul nr. 5 conţinea un schelet depus în poziţie decubit dorsal, orientat V–E. Cutia
craniană a fost parţial distrusă. În mâna dreaptă a acestui individ se aflau două monede de
argint, un grossetto emis de Ragusa, în secolul al XVII-lea şi prima jumătate a secolului al
XVIII-lea şi o para otomană emisă la Constantinopol de sultanul Ahmed III (1703–1730).
2. Enisala-La Biserică
În cadrul aceluiaşi program de supraveghere a lucrărilor pentru alimentarea cu apă
potabilă a localităţii Enisala, în vara anului 2005, cu ocazia săpăturilor efectuate la „Staţia de
Clorinare a Apei”, ne-a fost semnalată descoperirea unor schelete umane. Obiectivul amintit
este amplasat la ieşirea estică din localitate, pe partea dreaptă a drumului judeţean care vine de
la Babadag, în locul cunoscut în literatura arheologică de La Biserică.
În momentul când am ajuns la faţa locului, zona era deja deranjată de lucrări, totuşi, în
urma investigaţiei arheologice am putut recupera, în mare parte, informaţii despre cele trei
morminte de înhumaţie33 (Fig. 4). În toate cele trei cazuri nu am putut identifica forma sau
dimensiunile gropilor.
Primul din mormintele cercetate (M 1) conţinea scheletul unui individ de sex feminin,
cu o vârstă cuprinsă între 25–30 de ani şi o înălţime de 151,7 cm, depus în decubit dorsal,
orientat V–E, cu membrele superioare îndoite din cot având palmele depuse pe piept. Ambele
membre inferioare au fost distruse aproape în întregime. Pe degetul mijlociu al mâinii drepte a
fost descoperit un inel de argint pe care era montată o piatră din sticlă transparentă.
Astfel de inele au fost documentate prin descoperiri arheologice încă din secolul al XI-lea
şi cunosc maxima răspândire în secolele XIV–XVIII. În intervalul secolelor XVII–XVIII, astfel
de descoperiri sunt întâlnite la Suslăneşti34, Ester35, Piua Pietrii36, Enisala37 şi Isaccea–Biserica
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Nicuşor Marian Sultana (Centrul Antropologic „F. I. Rainer” Bucureşti), căruia îi mulţumim şi cu
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Sf. Gheorghe38. Ţinând cont de contextul descoperirii şi de monedele din celelalte două
morminte, inelul descoperit în M 1 poate fi datat în secolul al XVII-lea.
Cel de al doilea mormânt (M 2) conţinea scheletul unui individ de sex feminin, de vârstă
matur II final-senil (+55 ani), cu o statură ce se plasează în jurul cifrelor de 154,48 şi 157,95 cm,
depus în decubit dorsal, orientat V–E cu membrul superior stâng aşezat pe abdomen.
Antebraţul drept şi cele două gambe au fost distruse în timpul lucrărilor. În palma stângă se
afla o monedă mică din argint, prost conservată, ce pare a fi un aspru otoman emis în secolul al
XVII-lea.
Al treilea individ înmormântat aici (M 3) a fost un copil ce poate fi încadrat la limita
Infans I – Infans II (6–7 ani). Şi scheletul acestuia a fost deranjat în timpul lucrărilor care i-au
afectat poziţia anatomică normală a membrelor superioare şi a gambelor. Defunctul era depus
ca şi ceilalţi în poziţie decubit dorsal, orientat V–E. În zona toracelui a fost descoperită o
monedă din argint de mici dimensiuni, care este tot un aspru emis în secolul al XVII-lea.
3. Enisala–Nordul Localităţii
În primăvara anului 2005 au putut fi salvate, parţial, alte câteva complexe funerare.
Trebuie precizat de la început că majoritatea şanţurilor pentru îngroparea conductelor de apă au
fost făcute cu utilaje mecanice, uneori până la adâncimea de 1,50 m, şansa de a salva
informaţia arheologică în context fiind aproape nulă. Un astfel de caz s-a înregistrat în zona
nordică a localităţii Enisala, pe partea dreaptă a drumului judeţean care duce la Sarichioi.
În această zonă, în dreptul proprietăţii lui Ignat Mircea, fără posibilitatea cercetării
exhaustive, datorită amplasării şanţului în imediata vecinătate a şoselei pe de o parte şi
existenţei pământului excavat, de cealaltă parte. La adâncimea de 1,28 m a fost sesizată
existenţa unui mormânt de înhumaţie (M 1). Datorită situaţiei menţionate mai sus, scheletul
aflat într-o stare precară de conservare şi distrus parţial de excavator, nu a putut fi dezvelit în
totalitate. Individul era depus în poziţie decubit dorsal, orientat SV–NE, cu bărbia lipită de
piept şi braţul drept (singurul păstrat) întins pe lângă corp (Fig. 7/1). În partea inferioară a
acestui braţ a fost descoperită o brăţară deformată de presiunea pământului. Aceasta este
confecţionată din sârmă din bronz, circulară în secţiune, capetele, ornamentate cu linii scurte,
incizate, fiind rotunjite şi mai groase (Fig. 6/5, 7/2 ). Astfel de brăţări din bronz cu extremităţile
ornamentate sunt des întâlnite în necropolele din secolul al IV-lea p.Chr. de la Apulum, Histria,
Callatis39 sau Beroe–Piatra Frecăţei40.
Un al doilea mormânt a fost distrus parţial de excavator la o distanţă de 24 m faţă de
mormântul menţionat anterior, în dreptul proprietăţii lui Petcu Dumitru. Partea din schelet
păstrată sugerează faptul că individul a fost depus în poziţie decubit dorsal, cu mâinile pe lângă
corp, orientat SV–NE (Fig. 7/3). Nu au fost descoperite obiecte de vestimentaţie sau inventar.
Deşi, iniţial, având în vedere apropierea de punctul Palanca, am fi înclinat să atribuim
aceste morminte necropolei medievale din secolele XIV–XV, pe baza analogiilor oferite de
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Custurea 1986, 300, 304, fig. 3/4-5.
Chiţescu et alii 1979, fig. 17/14-15; 18/5.
Mănucu-Adameşteanu 1980, 486, fig. 4/5, 8, 9/1-2, 10/5-6.
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Preda 1980, 51.
Aurelian 1987, fig. 38, 61.
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brăţara din bronz, putem considera că cele două morminte aparţin orizontului de înmormântări
din secolele IV–V p.Chr. surprins de cercetările recente din punctul La Peşteră.
*
*

*

Din cele expuse mai sus, se poate observa că cele câteva descoperiri survenite în timpul
cercetărilor preventive de pe teritoriul localităţii Enisala în anii 2004 şi 2005 se pot eşalona pe
două intervale cronologice distincte.
Un prim orizont cronologic este reprezentat de cele două morminte din epoca romanobizantină, descoperite în nordul localităţii, care pot fi puse în legătură cu existenţa fortificaţiei
din punctul La Peşteră şi cu necropola semnalată recent în apropiere.
Descoperirile monetare şi accesoriile vestimentare care provin din cele opt morminte
cercetate în punctele La Bucluc şi La Biserică îşi găsesc analogii în descoperiri similare şi pot
fi datate în secolele XVII–XVIII. Acest orizont de înmormântări reprezintă, credem noi, o
continuare a necropolei aşezării medievale Yeni-sala din secolele XV–XVII, cunoscută şi
datorită cercetărilor mai vechi şi care este suprapusă de locuirea contemporană. Înmormântările
aparţin unei comunităţi locale, exclusiv creştină, afirmaţia fiind argumentată de observaţiile
făcute în timpul cercetărilor, de ritul şi ritualul funerar caracteristic acesteia.
Cercetările arheologice din ultimele decenii din judeţul Tulcea, au condus la localizarea
unor necropole din secolele XVII–XIX la Luncaviţa, Isaccea, Niculiţel, Sarichioi, Sabangia sau
Nufăru iar noile descoperiri de la Enisala nu fac decât să completeze aceste informaţii.
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Fig. 1. Poziţionarea geografică
a localităţii Enisala.
Fig. 1. The geographical
position of Enisala.
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Fig. 2. Localizarea descoperirilor menţionate în text:
1. La Bucluc, 2. La Biserică, 3. Nordul localităţii.
Fig. 2. The topographical position of the discoveries mentioned in text: 1. La Bucluc,
2. La Biserică, 3. Northern area of the village.
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Fig. 3. Mormintele descoperite la Enisala - La Bucluc.
Fig. 3. The tombs discovered at Enisala - La Bucluc.
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Fig. 4. Dispunerea mormintelor medievale din punctul La Biserică.
Fig. 4. The tombs discovered at Enisala - La Biserică.
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Fig. 5. Obiecte de podoabă descoperite în mormintele de la:
1-3. La Bucluc; 4. La Biserică.
Fig. 5. Jewellery discovered in the tombs from: 1-3. La Bucluc; 4. La Biserică.
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Fig. 6. Obiecte de podoabă descoperite în mormintele de la: 1-3 La Bucluc;
4. La Biserică; 5. Nordul localităţii.
Fig. 6. Jewellery discovered in the tombs from: 1-3 La Bucluc; 4. La Biserică;
5. Northern area of the village.
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Fig. 7. Mormintele descoperite în nordul localităţii Enisala.
Fig. 7. The tombs discovered in the Northern area of the Enisala village.

