
C.ICONOMU

NOI MORMINTE PALEOCRESTINE LA MANGALIA

!n primavara anului 1968 Muzeul de arheologie Constanta a efec
tuat salvarea unor morminte care aparusera întîmplator, cu prilejul
sapalrii unor fundatii, la marginea de vest a orasului Mangalia.

Aici se afla o vasta necropola de epoca romana tîrzie, cunoscuta
în urma sapaturilor executate anterior de M. Petrescu - Dîmbovita 1,
P. Diaconu si în ultima vreme reluate sistematic de catre C. Preda 2.

Cele opt morminte aflate în fundatiile baracii cantina ce apartine
unei organizari de santier, au fost scoase din portiunea de teren aflata
la vest de calea ferata si la sud de soseaua oare duce spre comuna
Albesti. (Fig 1).

Din descoperirile amintite, compuse în exclusivitate din morminte
de inhumatie, datate pe baza inventarului funerar în sec. IV. e.n., fac
parte urmatoarele obiective:

Mormîntul 1. La 0,30 m fata de nivelul solului a iesit la iveala
capacul unui sarcofag din piatra de calcar. Dupa dezvel~rea în între
gime a sarcofagului s-a constatat ca partea inferioara a arcei se afla
la 1,70 m adincime. Constructia funerara, orientata pe directia est
vest, s-a pastrat în bune conditiuni, lipsind doar cmmpoanele de fier
si plumb ale caror urme nu au fost sesizate. (Fig. 2).

Capacul, de forma obisnuita, în dubla panta si acrotere în forma
d~ sferturi de sfere nu prezinta nici un motiv ornamental. Dimen
siunile lui sint urmatoarele: lungimea 2,42 m, latimea de 0,97; înal
timea în dreptul unghiului de panta 0,48 m, iar în dreptul acroterelor
0,41 m. Latimea celor doua pante este de 0,59 si 0,62 m, capacul fiind
în aceasta privinta usor asimetric. In interior, el este scobit în asa fel
încît reproduce forma lui exterioara, de acoperis în doua ape.

1 M. Petrescu-Dîmbovita, Raport relativ la cercetarea descoperirilor arheo
logice de la Mangalia (14-17 martie 1940), în Raport asupra activitatii stiintifice
a Muzeului National de Antichitati în anii 1942 si 1943, Bucuresti, Hf44.

2 C. Preda, Em. Popescu si P. Dinconu, Sapaturile arheologice de la Man
galia, în Materiale, val. VIII, p. 451-452; P. Diaconu, Un cimitir crestin din se
colul IV, descoperit la Mangalia, în Glasul bisericii, XXIII, 7-8, 1964,p. 712-723.

6 - c. 845 81



I~

t
I

[l
8

82

5
•

10 "..,,

Fi;::. 1



---.- --.-------------.---- ..---..------- -------.- .

Fig. 2

Arca sarcofagului, de forma paralelipipedica, are înaltimea de
0,86 m, lungimea de 2,05 m si latimea de 0,90 m. Grosimea peretilor
variaza între 5 si 10 cm. Pe marginea superioara s-a lasat un prag al
carui ~ost era de a etanseiza sarcofagul, cît si de a opri o eventuala
alunecatre a capacului, Pe latura de sud (dupa orientarea sarcofagului
în momentul descoperirii) se afLa o tabula ansata, cu o inscriptie, avînd
dimensiunile de 44,5 cmjO,44 cm. Inscriptia, din interiorul tabulei, are
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Fig. 3

cinci rînduri cu litere ce variaza ca înaltime între 3 si 3,2 em. Textul
scris cu multa îngrijire si îndemnare nu prezinta prescurtari sau liga
twri : (Fig. 3).

cp LAAm7tO~ C1"E<p&

VO\) ~~wacx~ xcx

AW~ l!1";1 ~ y

XCX~pE xcxl. au

7tcxpo~hcx

Ca particularitati de grafie, retinem faptul ca în cuvîntul CPLAAm7tO~

al doilea :it a fost introdus între baDele verticale ale primului. în rîndul
al treilea lapicidul a despartit E de 1"'1) în cuvîntul hr, pentru a evita
o spartura. La sfîrsitul rîndului al treilea se observa un (j lunar, care
este mai degraba un accident sau un rest dintr-o hedera. Este de notat
as.pectul deosebit al unor litere. Astfel lJ si E sînt lunare, w cursiv, <Il

cu baza verticala mult alungita ; de asemenea si forma 7tCXpO~~1"CXpentru
7tCXpO~E~1"C<unde diftongul E~ apare închis.

Caracteristicile epigrafice înfatisate mai sus, în special forma lite
relor, permit datarea sarcofagului în prima jumatate a sec. III. e.n.3•
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Trecîndu-se la cercetarea interiorului, dupa ce s-a ridicat capacul,
s-a constatat ca înauntru se aflau doua schelete de adulti si unul de
copil, acoperite cu un strat de pamînt, gros de 0,15 m. Toate sînt orien
tate pe directia est-vest, cu capul la vest. Interiorul fiind îngust, cu
prilejul inhumarilor ulterioare scheletele mai v~chi au fost ravasite,
astfel încît ultimul înhumat se afla asezat peste scheletul de copil, de
!fanjînd cu acest prilej si scheletul de adult învecinat, care a fost în
ghesuit în spre peretele de nord. Din acest motiv nu s-a putut observa
pozitia initiala decît la acest ultim inhumat, care zace pe spate, cu mîi
nile puse pe abdomen. (Fig. 4).

Lînga capetele celor doua schelete de adulti se afla depus ca
ofronda un ulcioras de lut ars, cu pereti subtiri, de forma globulara,
cu picior mic, caneluri orizontale pe corp, toarta si gît de forma conica.
(Fig. 5). Tipul acesta de ulcior, datat în sec. IV. e.n.4 a mai fost desco
perit în necropola ; 5 el se mai întîlneste si la Piatra Frecatei 6, în cimi
tirul de la Ostrov 7 si în mormintele din Tomis, al caror inventar permite
sa se stabileasca evolutia lui care începe din sec. III. e.n. 8.

Ulciorul, singurul obiect gasit în saroofag asigura datarea sche
letelor înhumate aici în sec. IV. e.n.

Nu stim exact care a fost situatia primului ocupant al sarcofagului.
Este de retinut faptul ca toate scheletele au orientarea est-vest, cu capul
la vest, specifica mormintelor din sec. IV. e.n., din necropola Manga
liei 9, dupa cum putem semnala absenta oricarui element de inventar
mai vechi de aceasta epoca. Probabil ca defunctul <PLAAL7t7tO<; a fost
deposedat de bogatul sau locas pentru eternitate si obiectele cu caracter
funerar înstrainate. Cele trei schelete reprezinta, în acest caz, UI1' mor
mînt familial dintr-o perioada mai tîrzie decît cea în care a fost între
buintat sarcofagul.

Mormîntul 2. în vecinatatea laturei de nord a sarcofagului, la
numai 15 cm distanta, s-a descoperit un al doilea mormînt, de data
aceasta construit din lespezi de piatra. Capacul l:ui, alcatuit din patru
placi dreptunghiul are de dimensiuni diferite, groase în medie de 0,25 m
s~lat\el.de 0,50 m, ci fost gasit la adîncimea de 0,70 m (Fig. 6). ,Cutia

3 V. Pârvan, Histria, IV. în Academia Româna. Memoriile Sectiunei Is
torice, 1915-1916, nr. 31, p. 638; nr. 38, p. 665-656; nr. 39, p. 657-658; nr. 46.
p. 671-674; D. M. Pippidi, Monumentele epigrafice inedite, în Histria, 1, nr. 12.
519 ; nr. 17, p. 533 : nr. 23, p. 548.

4 Henry S. Robinson, The Athenian Agom, voI. V, 1959, p. 78 L, 42; p. 109.
M.268.

5 C. Preda, Er. Popescu si P. Diaconu, op. cit., p. 451-452; P. Diaconu,
op. cit., p. 719-920 .

.6 P. Aurelian, Sapaturi le de la Piatra Frecatei, în Materiale, VIII, p. 570.
fig. 13 b.

7 A. Radulescu, Elmi bronzei di Ostrov. în Dacia, N. S. VII, 1963, p. 536-538,
fig. 2/1. Datarea propusa de autor, sec. II. e.n. trebuie revizuita.

8 V. Barbu, Monumenti funerari con inscrizioni a Tomis, în Dacia, N. S. VII,
1963, p. 565 ; p. 564, fig. 13; idem, Considerations chronologiques sur' les necropoles
Tomitaines, în Studii CI asice, III ; 1961, p. 220, fig. 11.

9 C. Preda, Em. Popescu si P. Diaconu, op. cit., în Materiale, VIII, p. 451
452 ; P. Diaconu, op. cit., p. 722.
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mormîntului, de forma trapezoidala, orientata cu lungimea pe directia
,est-vest era mai lata la cap si mai îngusta la picioare. Dimensiunile
.ei sînt: lungimea exterioara 2,20 m; lungimea interioara 1,80 m; la
timea exterioara 1 m si interioara 0,75 m; înaltimea 0,90 m; grosimea
medie a lespezilor e,15 m. Adincimea de la nivelul actual al solului
pîna la baza mormîntului era de 1,80 m.

Dupa ridicarea capacului s-a constatat ca pamîntul umplea în
'întregime interiorul constructiei. Procedîndu-se la golirea mormîntului,
~-au descoperit în stratul de umplutura aflat deasupra scheletelor, trei
monede de bronz, de epoca contantiniana 10.

In interiorul cutiei de piatra se aflau sase schelete, dintre care
cinci - cu prilejul ultimei înmormintaJri - au fost deranjate si înghe
suite în spre latura de nord a mormîntului (Fig. 7). Ultimul schelet
orientat est-vest, cu capul la vest, zacea cu fata în SUf;, cu capul aplecat

10 Determinarea moneddor o datoram lui H. Nubar, caruia îi multumim pe
aceasta cale.
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.:spre stînga, mîna dreapta întinsa de-a lungul corpului si mîna stînga
pusa pe abdomen. !n preajma schletului au aparut bucati de var cazute
din lipitura capacului si cuie ruginite provenite de la un sicriu de lemn.
Drept inventar s-a descoperit lînga oraniu un cerceI din sîrma de aur
de care atîrna 'Un pandant conic cu tija, margele de aur, sferice la
mijloc si cilindrice la capete (Fig. 8), margele din pasta de sticla poleite
.cu aur, precum si doua statuete de os aurit, din care s-a pastrat întreaga

Fig. 8

numai una (1. 11,2 cm). !n zona coastelor au mai fost gasite margele
transparente din oristal de stînca, avînd fOJ:ma de picatura precum si
.margele de culoare verde. (Fig. 9).

Dupa demontareea oaselor ravasite au iesit la iveala: doua mar
:gele mari de sticla, una (1. 2 cm; D. max. 2,5 cm) cu ochiuri (Fig. 10)
si alta din sticla albastra, mata, cu irizatii (1. 1,5 cm; D. 2,7 cm), un
lantisor de bronz, o placuta de sticla patrata, cu marginile retezate, car
'buni etc. S-a mai observat ca scheletele erau asezate direct pe pamînt,
fara sa se constate exister.ta unei podele speciale, caracteristici întîlnite
,de altfel la toate mormintele în cutie de piatra, sapate aici.

Datarea mormîntul'Ui este asigurata în primul rînd de cele trei
monede constantiniene, care au ajuns în pamîntul aflat deasupra sche
letelor, probabil cu prilejul repetatelor înhumari. In afara de aceasta,
cercelul cu pandant conic se mai întîlneste si în alte necropole de sec.



Fig. 9

Fig. 10
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IV. e.n., cum ar fi cea de la Sagvar, unde astfel de bijuterii de aur sau
bronz apar curent în mormintele de femeie 11.

Si statuetele de os în special cea întreaga, contribuie în chip im
portant la datare. Cioplita dintr-un os rotund, taiat în jumatate, în sensul
lungimii, ea reprezinta o zeitate nuda, cu copil în brate, tinut pe partea
stînga. (Fig. 11, 12). Parul bogat este desfacut în fata de o ~arare, de'
unde porneste în suvite spre urechi, unde este legat în smocuri. Pe umeri
se afla dispuse simetric cîte o suvita groasa de par, iar în crestetul capu
lui se observa o podoaba de forma triunghiulara. În partea stînga, jos,
un animal destul de grosolan redat ar putea înfatisa un vultur. Zeita usor
stea topica este asezata pe un soclu profilat, cu doua toruri si o scotie.
Sub el se afla ciotul unei tije cilindrice care sugereaza faptul ca statueta
sa nu fi reprezentat altceva decît capatul ornamentat al unui obiect de'
toaleta. Piesa, initial, aurita în întregime, prezinta cele mai apropiate'
analogii cu un mîner de bronz apartinînd unei oglinzi, terminat cu re
prezentalI1ea aceleiasi zeitati identificata drept Venera nutl'ix 12 si desco
perita într-un mormînt de la Varna.

Statueta de acolo a fost datata, pe baza unei monede, la sfîrsitul
sec. III. e.n. si începutul sec. IV. e.n. 13.

Obiecte similare ca aspect si probabil ca întrebuintare datate însa
în sec. II-III e.n. 14 se mai întîlnesc în mormintele din Tomis, si în acest
sens amintim un instrument de toaleta al carui capat se termina cu cy

reprezentare de femeie, seminuda.
în afara de aspectul cronologic, care ne intereseaza în primul rînd,

trebuie sa scoatem în evidenta faptul ca zeitatea aflata în mormîntul 2

nu reprezinta un element de ritual funerar, întrucît face parte din obis
nuitul inventar de podoabe care îi întovarasesc pe cei avuti în mormînt.

Asadrur, pe baza celor trei monede de epoca constantiniana, a cer
celului de aur cu pandant conic si a statuetei Venel'ei nutl'ix, putem
data mormîntul în prima jumatate a sec. IV. e.n.

Mormîntul 3. Mormîntul acesta, tot din lespezi, avea aceeasi orien
tare - directia est-vest - ca a mormintelor precedente. Baza lui se afla
la adîncimea de 1,70 m fata de niveluJi actual, în timp ce capacul, al
catuit din patru lespezi de piatra, groase de 0,20 m si late de 0,50 m,
aparuse la 0,80 m. Una din pietrele capacului a fost un jgheab, reutilizat
cu acest prilej (Fig. 13).

Dupa demontaTea capacului si curatirea scheletelor s-au luat ur
matoarele dimensiuni: lungimea exterioara, 2,05 m; lungimea interi-·
oara 1,72 m ; latimea exterioara, la cap 1 m si la picioare 1,15 m; latimea
interioara 0,70 m la cap si 0,63 m la picioare. Grosimea placilor care al-

11 A. Sz. Burger, The Late Roman Cemetery at Sâgvâr. în Acta Archaeologica
Academiae Scientiarwn Hungaricae. XVIII, 1-4, 1966, M. 145, p. 113, 146, p. 74;
Cercei de acest tip se întîlnesc si în mormintele tomitane, care deocamdata nu
sînt studiate si datate.

12 Gorana Tonceva, fpo6HH HaXO'uKHOT O,Uecoc în H3BeCTH51Ha BapHeHCKoro apxe
OJIOrHQeCKO,UpY>KeCTBO,XII, 1961, p. 38, 39 pl. IX. fig. 53.

13 Ibidem.
lI, Informatie M. Bucovala.
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catuiau constructia funerara varia între 0,25 si 0,30, iar înaltimea 10[" era
de 0,70. Pe marginea superioara a lespezilor a mai fost pus un rînd de .
pietre groase de 0,10 m peste care a fost asezat capacul (Fig. 14).

In interior au fost gasite sase schelete orientate est-vest. cu capul
la vest. Din cauza spatiului strîmt, majoritatea au fost deranjate astfel:
încît nu s-a putut observa pozitia mîinilor. Ultimul inhumat, datorita,
scheletului destul de lung cît si spatiului îngust. avea o pozitie nefi
reasca ; asezat în curmezis el avea maxilarul inferior ridicat mult în sus,
mîna stînga îndepartata de corp, coLoana vertebrala îndoita si picioarele
proptite de marginea de sus a mormîntului. Sub piciorul drept, îndoit.
se afla un ulcior ceramic fixat cu ajutorul a doua bucati de marmura
sparta. Dispus lateral si dedesubt, zacea un al doilea schelet, de talie
mare, cu oase groase, si pozitia întinsa, cu fata în sus si mîinile asezate
de-a lungul corpului. In inelarul mîinii stîngi s-a gasit un inel de bronz
cu gema (Fig. 15).

Celelalte patru schelete, aflate dedesubt. desi deranjate, mai pas
treaza pozitia întinsa si orientarea est-vest. Cu toate ca mormîntul este
strîmt si scurt s-a observat totusi ca la cap exista un spatiu liber lat de
10 cm, în care a fost probabil un obiect de lemn care a putrezit, s-au
poate o "perna", din pamînt, asa cum s-a mai întîlnit si la alte morminte
din aceasta necropola 15:

Singurele obiecte de inventar descoperite sînt ulciorul din lut si:
inelul din bronz cu gema. Ulciorul din pasta caramizie (1. 0,21 m;
D. 0,15 m) are corpul globular, gîtul conic, gurra înconjurata de o margine
trasa în afara, toarta ovoidala în sectiune si fundul rotund, fara profi
latura, usor bombat în afara. (Fig. 15). Pe jumatatea superioara s-a tur
nat o vopsea bruna, care s-a scurs în jos sub forma unor dÎJre.

Ulciorul nu prezinta decît vagi similitudini cu o piesa similara de
la Piatra Frecatei, datata în sec. IV. e.n.16•

Cealalta piesa, inelul de bronz cu reprezentarea pe chaton a unei
pasari cu aripile desfacute, (Fig. 16) nu se aseamana deCÎt indirect cu
un inel gasit anterior aici si care are reprezentat pe gema un porumbel 17.

De aceea caracteristicile constructiei funerare, cît si ritualul de în
mormîntare, sînt în primul rind elementele care, prin analogiile pe care
le ofera cu mormintele bine datate, permite încadrarea acestui mormînt
în al IV-lea secol al erei noastre.

Mormîntul 4. Dintr-un mormînt, aproape în întregime distrus, nu
s-au mai pastrat decît craniile apartinînd unui adult si unui copil. Apalrute
la adîncimea de 0,65 m, scheletele erau orientate pe directia est-vest,
cu capul la vest, si aveau ca obiecte de inventar trei margele din sticla
sidefata, în forma de mosor si o margica verde, poliedrica, gasite toate
in preajma capului. (Fig. 17).

Mo·rmîntul 5. Sub aceste doua schelete se afla un !pat de pietre
lungi de 1,85 m si late de 0,50-0,70 m. Dupa demontarea lor, la 0,85 m

15 P. Diaconu, op. cit., p. 712-713.
16 P. Aurelian, op. cit., p. 570.
17 P. Diaconu, op. cit., p. 720.
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Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16
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adîncime, a iesit la iveala un alt schelet, cu aceeasi orientare, delimitat
pe laturile de sud si est, respectiv pe partea dreapta si la picioare, de
un parapet alcatuit din blocuri de calcar.

Scheletul, lung de 1,12 fi, nu avea nici un fel de obiecte de in
ventar, iar orientarea lui era €:st-vest cu capul la vest. Se pune problema
daca rîndul de pietre aflat între cele doua morminte reprezinta capacul
mormîntului de jos, sau un "pat" pentru scheletele de sus. Îngustimea
acestui "pat" pe care nu <pot încapea doua schelete, abseit.ta pietrelor
de sub oseminte, caracteristica întîlnita în general la mormintele de
aici, existenta parapetelor de piatra la scheletul din nivelul inferior
care se leaga din punct de vedere constructiv cu rîndul de pietre aflat
deasupra, ne determina sa consideram amenajarea funerara amintita
drept un capac pentru mormîntul descoperit la adîncimea mai mare, si
nu un "pat" pentru scheletele din nivelul superior.

Relativ la datarea celor doua morminte, cei din nivelul superior
cu schelete si inventaLr, se poate data, pe baza margelei poliedrice din
pasta de sticla verde. care apare curent în oontexte arheologice de sec.
IV. 18, în aceasta epoca.

Atribuite sarmatilor ele îsi au de fapt originea în centrele urbane
ale imperiului roman, de unde s-au raspîndit si printre popoarele mi
gratoare tare le-au întrebuintat în chip curent 19. Celelalte margele
în forma de mosor alungit, nu au analogii, însa, atît mormîntul, cît si
restul descoperirilor din complexul arheologic se pot data în sec. IV.
e.n. pe baza existentei margelei poliedrice.

Mormîntul aflat sub stratul de pietre se poate de asemenea data
în sec. IV. e.n. atît dupa orientarea scheletului în pozitia est-vest, cu
capul la vest, specifica inhumatilor de aici, cît si datorita similitudinilor
cu constructiile funerare din necropolele de la Histria 20 si Piatra Freca
tei 21, unde s-a constatat existenta aceluiasi parapet si pietre care de
limiteaza mormîntul pe laturi.

Avînd în vedere faptul ca cele doua morminte sînt suprapuse, ar
fi desigur, preferabil, sa se obtina o datare mai exacta pentru fiecare
mormînt. însa lipsa inventarului în mormîntul din nivelul inferior, în
g;reuneaza aceasta posibilitate.

Mormîntul 6. In <preajma celor doua morminte a iesit la iveala
la 0,90 m adîncime capacul unei alte constructii funerare. Realizata din
lespezi de piatra ea se afla cu baza la 1,60 m fata de nivelul actual al
solului si are urmatoaI1ele dimensiuni : lungimea exterioara 0,25 m ; lun
gimea interioara 1,66 m; latimea exterioara 1,25 m; latimea interioara
0,75 m ; înaltimea 0,40 m. Grosimea pietrelor de la capac este în medie
de 0,30 m (Fig. 18).

In interior s-au gasit doua schelete asezate pe spate si orientate
pe directia est-vest cu capul la vest (Fig. 19). Scheletul de lînga latura

ta P. Aurelian, op. cit., p. 572, 574, 575.
19 Gh. Diaconu, Tîrgsor, Necropola din sec. III-IV. e.n., 1965, p. 27.
20 Em. Condurachi si calab., Santierul arheologic Histria, în Materiale, IV,

p. 48 si urm.
~l P. Aurelian, op. cit., p. 567.
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de sud a mormîntului, usor înghesuit din cauza lungimii sale, avea capul
întors spre dreapta si mîinile puse pe abdomen. În dreapta bazinului
s-a descoperit un vîrf de sageata din bronz, cu trei muchii, pastrate
fragmentaT. Celalalt schelet, cu fata distrusa, nu stim în ce împrejurari,
avea mîinile întinse de-a lungul corpului si drept inventar doi cercei
de aur asezati lînga cap. Cerceii sînt din foita îndoita, în asa fel încît
formeaza un tub, decorat cu cercuri adîncite si peste care s-au sudat o
scoica din aur lucrata "au repousse" (Fig. 20).

Fig. 20

Ca ritual si constructie funeralra, mormîntul se aseamana cu ce
lelalte descoperite aici, datînd din sec. IV. e.n. Desi .exista asemanari
cu un cerceI descoperit în necropola tumulara de la Histria din sec.
II-III e.n.22, cerceii de la Mangalia sînt totusi mai tîrzii, din sec. IV
e.n. ca si mormîntul în care au fost gasiti.

Mormîntul 7. Lînga peretele de sud al mormîntului precedent, la
1 m distanta, s-a aflat un schelet la adîncimea de 0,95 m, orientat pe
directia est-vest, cu capul la vest si mîinile întinse de-a lungul corpului.
Mormîntul, fara nici un inventar sau amenajare funerara poate fi în
cadrat prin caracteristicile ritualului în grupa mormintelor de secol IV,
gasite în aceasta necropola.

Mormîntul 8. Un ultim mormînt, descoperit cu prilejul unor lu
crari de canalizare, în fundatiile aceleeasi cantine * în luna decembrie
a anului 1968, se prezinta ca o constructie funerara masiva, cu peretii
grosi si bolta, a carei parte superioara se afla la cîtiva centimetri sub
nivelul actual de calcare. Constructia a fost dezvelita h exterior în
întregime cu exceptia laturei de est, cea pe care se gaseste intrarea,
aflata sub trotuarul de beton al cantinei. De forma rectangu1ara în plan,

22 P. Alexandrescu. Necrope>la tumulara, în Histria, II. 1967, p. 223 si pl. 82,
fig. XXVII 3, 5.

* Mormîntul a fost sapat împreuna cu Elena Coman de la Muzeul din
Mangalia.
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ea este orient.ata cu axul lung, pe directia nord-sud si are urmatoarele
dimensiuni exterioare: lungimea 5,40 m; latimea 3,70 mî; înaltimea
2,50 m (Fig. 21). Mormîntul cavou este o constructie de o deosebita ro
bustete, realizat în întregime din piatra de calcar lipita cu mortar.
Peretii lungi, grosi de 0,90 m, sînt dubli, în sectiune transversala, fiind
alcatuiti dintr-un perete interior de lespezi de piatra bine cioplita si
lipit cu mortar gros si un perete exterior din blocuri de calcar nefa-

Fig. 21

sonate. Din peretele interior se naste bolta de 0,50 m grosime ale carei
lespezi, lungi si subtiri sînt liJpite cu un strat de mortar de 7-8 cm,
si în a carui compozitie se afla bucati de caramida pisata. Deasupra
boltii, pentru a o întari a fost asezat un strat compact de pietre de cal
car, mai mici ca dimensiune. (Fig. 22). Intr-una din arapaturile exte
rioare 'ale boltii a fost gasita o moneda de bronz de la Constantius II23

(COR 2, 94). Daca avem în vedere posibilitatea ca moneda sa fi cazut
aici, dupa terminarea lucrarilor la cavou, eventual provenind chiar
dintr-un strat superior, mai tîrziu, atunci ea constituie un terminus
post quem. Intrudt este posibil sa se fi aflat acolo odata cu nisipul în
trebuintat la compozitia mortarului atunci ea ar constitui un terminus ante

23 Determinare H, Nubar.
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Fig. 22

quem. Dat fiind împrejurarile în care a fost descoperita monede pre
feram sa nu-i acordam în datarea cavoului decît un rol orientativ.

Interiorul mormîntului (Fig. 23) cu aceeasi forma rectangulara ca
~i exteriorul, apare foarte îngrijit, pietrele fiind toate cioplite cu multa
acurateta. Dimensiunile lui sînt: lungimea 3,80 m; latimea 2,30 m iar
înaltimea luata de la nivelul de zacere al scheletelor pîna la cheia de
bolta este de 2,15 m. In afara de intrare, astupata din vechime cu o les
pede ale carei dimensiuni sînt de 0.98/0,60 m, s-au mai observat în pe
reti mici nise de forma dreptunghiulara si de dimensiuni aproximativ
egale. Pe peretele de est sînt patru astfel de nise, dispuse la intervale
regulate, pe cel de vest tot patru si pe cel de nord una, plasata, oare
-cum, excentric. Aflate cu partea lor inferioara la 0,98 fi, fata de nivelul
de zacere, înalte în medie de 0,30 m, ele se afla sub portiunea de lla. care
începe nasterea arcului de bolta. Intrucît, cu exceptia nisei, de pe latura
de nord, celelalte de pe laturile de est si vest se afla relativ fata în
iata, este usor de stabilit faptul ca în adînciturile respective se intro
duceau capetele grinzilor de sustinere al cofrajului necesar construirii
boltii.

Mai amintim, tot aici, ca începînd de la nivelul de zacere pîna la
partea inferioara a niselor s-au întrebuintat lespezi groase în medie de
0.30 m, în timp ce la bolta grosimea lor variaza între 0,15-0,20 m.

Inainte de cercetarea arheologica a scheletelor mentionam ca mun
citorii care au descoperit mormîntul, au sectionat bolta, au deranjat cî-
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Fig. 23

teva schelete, au spart un vas de sticla si unul ceramic si au distrus cu
desavîrsire un obiect metalic de bronz.

In: pOJ"tiunea dintre intrare si latura de nord a cavoului s-au des
coperit cinci schelete.

Doua dintre ele, de copii, se aflau în coltul de nord-est sub forma
unei glramezi de oase. Din aceasta cauza cel de al treilea inhumat ala
turat oaselor de copii, deranjate, nu are orientarea exacta est-vest, pi
cioarele fiindu-i mult deplasate spre sud, iar capul spre nord. Acest
schelet avea mîna stînga pusa pe abdomen, dreapta întinsa de-a lungul
corpului, iar ca inventar o catarama de bronz gasita în partea de jos a
coastelor. Tot aici s-au observat urme de lemn putrezit, arsura si cenusa.
Celelalte doua schelete de adulti sînt orientate est-vest, cu capul la vest
si nu au nici un fel de inventar. :In portiuriea dintre latura de sud si
intrare au iesit la iveala doua schelete. Cel din spre peretele' de sud are
orientarea est-vest cu capul la vest. Cîteva cuie ruginite si un fragment
de scîndura, lata de 7 cm, aflata în dreptul mîinii stîngi, indica existenta:
unui cosciuc. Celalalt schelet, desi initial, a avut aceeasi orientalre, a fost
împins astfel încît picioarele sînt deplasate spre sud-est si capul spre
nord-est. Scheletul care a fost introdus ultimul. se afla în dreptul in
trarii, cu orientarea exacta est-vest si capul la vest si a determinat mo
dificarea pozitiei scheletului prezentat anterior. Drept inventar el avea:
la cap un vas .rotund de sticla, cu gît cilindric, pastrat fragmentar si un
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vas ceramic spart, de forma globulara, cu caneluri orizontale, buza pro-·
filata si toarta în forma de panglica. Fragmentul cel mai bine pastrat
avea urme de arsura în interior cît si în exterior.

Relativ la orientalrea scheletelor precizam ca, desi s-au produs de
ranjamente cu ocazia înhumarilor repetate, pozitia initiala a Iar trt'buie
sa fi fost est-vest cu capul la vest.

Cavoul, cu capacul intrarii intact din vechime, este un mormînt
familial deosebit de bogat, daca se are în vedere constructia.

Fig. 24

Desi cu prilejul lucrarilor care au dus la descoperÎirea lui au fost.
distruse sau înstrainate cîteva obiecte, inventarul funerar este totusi
putin si sarac, lucru care se explica numai prin particularitatile de ritual.

Datarea mormîntului în sec. IV. e.n. este asigurata atît de moneda
constantiniana descoperita în împrejurarile amintite cît si de elementele
de ritual, de fragmentul de ulcica cu caneluri oriwntale, dar mai ales
de catarama de bronz cu placa si nituri pentru prins cureaua.

Dupa îndepartarea stratului de oxid, la !I'estaura:re s-a observat pe'
placa acestei catarame un peste, realizat din linii incizate si pe al carui
corp se afla cinci rînduri de puncte. Imaginea este înconjurata de un
chenar alcatuit din doua linii de puncte. Portiunile libere dintre chenar
si reprezentarea propriu-zisa sînt umplute cu linii ondulate, cerculete'
si puncte. (Fig. 24).
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Cataramile de aceasta forma sînt caracteristice sec. IV. fiind în
tîlnite în Dobrogea deocamdata numai la Piatra Frecatei 24. Prezenta ei
.aici are o deosebita importanta, atît pentru datarea mormîntului-cavou.
dt si în determinarea caracteristicilor de ritual ale necoopolei.

Nu vom încheia prezentarea descoperirilor facute în cimitirul de
Ia Mangalia, fara a aminti constructia care a iesit la iveala în partea de
vest a :fundatiilor cantinei.

In urma efectuarii unei casete pentru aflarea unui prezumtiv mor
mînt, a aparut la 0,20 m adîncime partea superioara a unui zid de piatra.
Adîncindu-se pîna la pamîntul viu, s-a constatat ca baza zidului se afla
la 1,70 m adincime, înaltimea lui pîna la partea cea mai bine pastrata
fiind 1,50 m. Zidul, lat de 0,80 m, era orientat pe directia nord-sud si

Fig. 25

avea drept caracteristica întrebuintarea pamîntului ca liant precum si
construirea lui în doua moduri; o portiune este realizata din blocuri de
piatra cioplita si o alta din bolovani de calc<lJr,situatie care ar indica
mai de graba existenta unei adaugiri 'ulterioare decît o particularitate de
constructie. (Fig. 25). Caracterul de salvare a sapaturii noastre nu a per-

2'. P. Aurelian, op. cit., p. 575, R. Vulpe - L Barnea, Din istoria Dobrogei.
voI. II, 1968, p. 548, fig. 60, 5.
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IDis extinderea cercetarii în asa fel încît sa se stabileasca exact datarea
zidului cît si explicatia prezentei constructiei amintite în zona necropolei.

Atît fragmentele ceramice gasite în cursul sapaturilor cît si parti
cularitatile constructive ale zidului, îl încadreaza într-o epoca tîrzie a
perioadei romano-bizantine. Prezenta lui aici, într-o vreme în care ne
cropola mai era înca întrebuintata, se explica numai daca acceptam
ipoteza potrivit careia zidul ar fi facut parte dintr-o capela sau o bazi
lica cimiteriala. Intrucît, acest lucru, nu poate fi stabilit definitiv decît
prin cercetarea completa a edificiului din care facea parte si zidul amin
tit, semnalam doar prezenta la vest de peretii cantinei, în imediata apro
piere a descoperirii noastre, a unei portiuni de teren pe care se afla
numeroase bucati de piatra, fragmente de caramizi si tigle romane care,
eventual, ar putea face parte dintr-o bazilica cimiteriala.

Datorita faptului ca mormintele sapate de noi sînt putine, nu vom
stabili concluzii ample, care în mod firesc nu vor putea fi obtinute decît
prin cercetarea exhaustiva a nearopolei. Cu tot acest inconvenient, pe
baza oelor citev:a morminte cercetate, s-a constatat ca trasatura esentiala
a ritualului este orientarea scheletelor pe directia est-vest cu capul la
vest, micile modificari aparute fiind datorate numai deranjamentelor
provocate de inhumarile ulterioare.

Din cele opt morminte. trei sînt în cutie de piatra, unul în sarcofag,
un altul în cavou si trei, mai sarace, cu amenajari funerare simple.

Mormintele construite din lespezi de piatra de calcar, au înfatisa
rea unei cutii paralelipipedice sau trapezoidale, careia îi lipseste fundul
- scheletele fiind asezate direct pe pamînt. Lespezile si blocmile între
buintate sînt fatuite mult mai bine în interior si liJpite cu var, întrebu
intat de predilectie la capac.

La sarcofag remarcam întrebuintarea unei constructii funerare mai
vechi, adusa probabil din alta necropola.

Cît priveste cavoul nu este prea clar daca reprezinta o reutilizare
tîrzie. Luind în considerare fapiul ca pîna acum nu s-au gasit aici mor
minte mai vechi de secolul IV e.n., este foarte probabil ca aceasta somp
tuoasa constructie sa fie contemporana cu scheletele din in1Jerio;fulei.

Din grupa celorlalte trei morminte, doar unul prezinta un parapet
lateral, celalalt a fost distrus în ;parte si al treilea nu are nici o amenajare
funerara.

Remarcam ca, în genere, inventaJrul descoperit în cele opt morminte
este foarte sarac si aceasta situatie se explica numai prin particularitatile
de ritual si nu prin saracia oelor inhumati în mormintele cu lespezi, în
cavou ori în sarcofag. Singurele morminte cu adevarat modeste sînt cele
trei, carora le lipseste traditional a cutie de piatra.

În privinta inventarului descoperit trebuie facuta distinctia dintre
obiectele legate în chip direct de ceremonialul funerar si acelea de po
doaba care însoteau defunctul în mod obisnuit în mormînt.

Dintre materialele descoperite, legate de ritual, amintim ulcioarele,
puse la cap (M. 1) sau la picioare (M. 3), vasele rotunde, cu torti si ca-
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neluri orizontale, avînd urme de arsura, un vas de sticla (M. 8). Numarul
lor, de obicei mic, poate fi explicat !prin importantele modificari care au
loc în aceasta vreme în practicile funerare.

Cît priveste obiectele de podoaba - margelele, cerceii, inelele, ca
tarama, obiectele de toaleta din os, acestea se gasesc întJr-un numar mai
mare si în acest sens amintim inventarul mormîntului aflat lînga sar
cofag (M. 2).

Mai semnalam aici practica întrebuintarii sicrielor, urme ale lor
gasindu-se în cavou si în mormîntul 2 sub forma de lemn putrezit, si
cuie ruginite.

O caracteristica a mormintelor de la Mangalia este înmormîntarea
a 2-3 schelete în aceeasi cutie de piatra, uneori ajungîndu-se la 6-~
inhumati. Probabil ca, toate aceste constructii funerare, reprezinta mor
minte familiale si aceasta ipoteza este singura în masura sa explice nu
marul mare de schelete aflate într-un singur mormînt.

Mentionam ca toate aceste t!rasaturi întîlnite la cele opt morminte
descoperite de noi au fost deja semnalate în publicatii de catre cei care
au sapat anterior aici 25.

Orientarea scheletelor în pozitia est-vest, cu capul la vest, deose
bita de cea traditionala în care scheletul era orientat cu capul la est
s-au incinerat, mortii îngropati .pe familii, cît si prezenta unui inel pe
a carui gema este reprezentat un porumbel, sînt aspecte ale nearopolei
care l-au determinat pe cercetator:ul P. Diaconu, sa considere cimitirul
de la marginea de vest a Mangaliei paleocrestin 26.

Avînd în vedere faptul ca necropola se dateaza în sec. IV e.n.,.
într-o vreme în care, datorita unor evenimente generale întîlnite în Im
periu, cît si în Dobrogea, crestinismul cunoscuse un avînt deosebit atri
buirea cimitirului primilor crestini ni se prure co:recta 27, cu atît mai mult
cu cît 1a vechile .elemente care au determinat pe arheologul P. Diaconu
sa considere necropola paleocrestina se adauga si recenta descoperire a
cataramei avînd reprezentat pe placa un peste, cunoscutul simbol al noii
credinte 28.

DintJre toate monumentele cunoscute în Dobrogea în legatura cu
simbolul pestelui - gema de cornalina de la Constanta, cu inscriptia
IX0YC, datata în secolele IV-V e.n., lampa de bronz din aceeasi lo
calitate si aceeasi epoca, precum si reprezentarile de pe ceramica rosie
de lux 29 - catarama de la Mangalia datata în secolul IVeste cel mai
vechi obiect avînd înfatisat acest simbol. Noua descoperire, împreuna:
cu celelalte obiecte si elemente de ritual semnalate deja anterior 30.

25 M. Petrescu-Dîmbovita, op. cit., p. 60-65; C. Preda, Em. Popescu si
P. Diaconu. op. cit, p. 451-452; P. Diaconu, op. cit., p. 712-713.

2ti P. Diaconu, op. cit., p. 722-723.
2i Ibidem, p. 721-723.
28 Pauly-Wissowa, Real Encyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft.

V. Ichtys, col. 844-850.
29 R. Vulpe - 1. Barnea, op. cit., p. 493. 496, 500.
30 P. Diaconu, op. cit., passim.
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permite atribuirea necropolei de aici primilor crestini. Cimitirul de la
Mangalia este unul din cele mai vechi cimitire paleocrestine din Dobrogea
:si modesta noastra cercetare a contribuit, credem, într-o oarecare masura
la lamurirea problemelor puse de aceasta neoropola.

NOUVELLES TOMBES PALEOCHRETIENNES A MANGALIA

Huit tombeaux d'inhumation, dates du IV-e s. av. n. e. (fig. 1) ont ete recu
'peres dans une necropole bien connue de Mangalia, du câte ouest de la ville.

Le premier tombeau est un sarcophage, avec une inscription en langue grec
'Gue. Quoique, selon les particularites graphiques de l'inscription, il doit etre date
pour le III-e s. de n. e., le sarcophage renfermait trois squelettes et une jarre
<tu IV-e s. de notre ere, ce qui atteste une reinhumation ulterieure (fig. 2-5).

Le second tombeau, construit en dalles dep ierre, formait une boîte paralle
lipipedique sans fond. an y a trouve six squelettes, dont cinq avaient ete derangesil l'occasion du dernier enterrement et entasses vers le mur du nord.

Tous les squelettes etaient orientes est-ouest, la tete â l'ouest.
L'inventaire consistait en trois monnaies de bronze constantiniennes. une

boucle d'oreille en or. des perles egalement en or, des perles en verres, deux sta
tuettes en os dorees ,qui representaient la Venera nutrix, etc. (fig. 6-J2).

Le troisieme tombeau, egalement en dalles, renformait six squelettes orien
tes est-ouest, la te te â l'ouest. Comme inventaire, on n'a trouve qU'une jarre et
une bague en bronze, avec une gemme (fig. 13-16).

Le quat1'ieme tombeau, ainsi que les squelettes, avaient la meme orienta
'tion que les precedents.

an ne conserve que les crânes des deux squelettes et une partie de l'inven
"taire, compose de trois perles en verre, ayant la forme d'une bobine' et une qua
trieme, de forme polyedrique (fig. 17).

Le cinquieme tom beau, sans inventaire, et qui se trouvait au-dessous du
quatrieme. avait la meme orientation et etait borde sur ses câtes sud et est par
un parapet en pierre.

Le sixieme tomueau, en dalles de pierres, renformait deux squelettes. orientes
est-ou est, la tete â l'ouest; comme inventaire, deux boucles d'oreilles en or
'(fig. 18-20).

, Le septieme tombeau, avec la meme orientation, ne possedait aucun inven
"taire ou amenagement funeraire.

Le huitieme tombeau est un caveau en pierre, de forme rectangulaire, avec
une voute.

an y a trouve 8 squelettes. Quoique quelques-uns aient ete deranges, leur
-<irientation etait, en general, est-ouest, la te te â l'ouest.

Comme inventaire, on a trouve des vases en ceramique et en verre, frag
mentes, ainsi qU'une boucle de ceinture en bronze, avec la representation d'un
"poisson, reali se par des ligne incisees (fig. 21-24).

Outre les tombes, on a surpris les restes d'une construction, qui pourrait
Hre une basilique de cimetiere (fig. 25).

Des tombes similaires, explorees autrefois au meme endroit, furent conside
rees par l'archeologue P. Diaconu comme etant paleochretiennes. an documentait
cette assertion par la position des squelettes - la tete vers l'ouest - par la pau
"rete de l'inventaire funeraire des tombes riches, ainsi que par la presence dE>
·quelqu€s objets consideres paleochretiens.

Les nOlivelles decouvertes, parmi lesquelles la boucle ayant pour symbole
un poisson, le plus caracteristique objet de la serie des decouvertes paleochretien
:nes de cet endroit, ne font que renforcer l'opinion exprimee par le chercheur cite.
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NEUE ALTCHRISTLICHE GRABER IN MANGALIA

Zusammenfassung

In einem bekannten Graberfeld von Mangalia, im Westen der Stadt, wurdcn
aeht Korpergraber, die in das 4. Jh. u.Z. datieren dureh Rettungsgrabungen ge
borgen (Bild 1).

G Tab 1. Ein Sarkophag mit grieehiseher Insehrift. Omwohl ihn die gra
phisehen Kennzeichen der Insehrift in das 3. Jh. u.Z. datieren, enthielt der Sar
kophag drei Skelette mie einem Krug aus dem 4. Jh.u.Z., was auf eine naehtragli
ehe Neubestattung weist (Bild 2-5).

G Tab 2. Dieses Grab ist als bodenlose Kiste aus Steinplatten gebaut. In
nen befanden sich seehs Skelette, davon filnf .anla~lieh der letzten Bestattung
gestort und gegen die Nordwand gedrangt wurden. Alle Skelette waren in Ri·
chtung Ost-West ausgeriehtet, mit dem Kopf im Westen.

Als Beigaben fand man drei konstantinisehe Bronzmunzen, einen Ohrring
aus Gold und goldene Perlen, Perlen aus Glas, zwei vergoldete Beinstatuetten, dip
die Venera nutrix darstellen usw. (Bild 6-12).

G r a b 3. Ebenfalls aus Steinplatten, enthielt das Grab seeh Ost-West
ausgeriehtete Skelette mit dem Kopf im Westen. Als Beigaben fand man nur eine
Kanne und einen bronzenen Gemmenring (Bild 13-16).

G Tab 4. Ebenso wie die Skelette war es Ost-West ausgerichtet, wie dic
vorherigen.

Von den zwei Skeletten sind nur die Schadel erhalten gebliebcn und ein
Teil der Beigaben, die aus drei Glasprelen bestehen. eine davon in Polyederform
und die anderen in Spulenform (Bild 17).

G r a b 5. Ohe Grabbestand unter Grab 4 gelegen, mit der selnen Ausrieh
tung, an der Sud-und an der Ostseite von einer Steinbriitung umrandet.

G Tab 6. Das Grab ist aus Steinplatten, hatte im Inneren zwei Ost-West
ausgeriehtete Skelette. mit dem Kopf im Westen und als Beigaben zwei goldenE'
Ohrringe (Bild 18-20).

G Tab 7. Naeh der selben Riehtung ausgeriehtet, ohne Beigaben oder
Bestattungseinriehtung.

G Tab 8. Dieses Grab ist eine Grabkammer aus Stein mit rechteekiger
Form und KuppelgewOlbe. Drinnen befanden sich 8 Skelette. Obwohl einige davon
gestOrt waren, waren sie allgemein ost-westlieh ausgeriehtet. mit dem Kopf im
Westen.

Als Beigaben fand man Seherben von Keramik- und Glasgefa~en, so wie
eine Bronzesehnalle, auf der in Ritzlinien ein Fiseh dargestellt ist (Bild .21-24).

AU~er den Graben fand man aueh die Reste eines Baus, der eine Friedhof
basilika gewesen sein ki:innte (Bild 25).

Ahnliehe Graber, die frUher hier erforseht wurden, betraehtete der Arehao
loge P. Diaeonu als altehristlieh. Er begriindete seien Annahmen dureh die ost
westliche Ausriehtung der Skelette und deren Kopflage im Westen, dureh dic
sparliehen Grabbeigaben in den reiehen Grabern, sa wie dureh das Vorhandensein
versehiedenen Fundgutes, das als altehristlich angesehen wird.

Die neuen Funde, zu denen aueh dle Sehnalle mit dem Fisehsymbol gehi:irt,.
der typisehste Gegenstand aus der Reihe der hier entdeekten altehristliehen Ge
genstande. erharten die Meinung des erwahnten Archaologen.


