
C. CHERA-MARGINEANU 

UN MORMiNT DE EPOCĂ ROMANĂ DESCOPERIT PE RAZA 
COMUNEI OSTROV 

La Începutul lunii octambrie 1977, conducerea Muzeului de Istorie Na
ţiona�ă şi Arheologie Constanţa a fost sesizată de apariţia pe raza comu
nei Ostrov a unui ob'iectiv arheologic ce s-a dovediJ: in zilele următoare 
a fj una dintre cele mai importante descopeniri din ultimul timp, nu numai 
pentru spaţiul dobrogean, ci şi pentru cunoaşterea unui tip de morminte 
aproape necunoscut pe intreg terito riul ţări 'i noastre. Impreună cu tov. 
director ,Adrian Rădulescu ne-am deplasat imediat la locul respectiv, unde 
alături de tov. Petre Dioconu de la Institutul de arheologie Bucureşti am 
avut posibilitatea să constatăm că fierul plugului , destinat să are pînă la 
o adinoime de 70 cm, În vederea plantării viţ,ei de vie, se lovise i,n drumul 
său de bolta unui cavou, pe care În parte a dislocat-o. 

Mormîntul se află pe un platou deasupra şoselei Ostrov - punctul de 
trecere , a Dunării de la Regie. În apropierea unui izvor numit de localnici 
Mama Apelor, sau Stutina Voda, izvor cunoscut din antichitate şi din care 
şi astăzi este alimentat cu apă potabilă oraşul Silistra, Durostorum-ul din 
epocă romană şi romane-bizan tină. Un alt punct de reper este locul numit 
.. La Parapet", iar distanţa În t re mormînt şi şosea este de circa 1.500 m. 
Ostrovul se găseşte in direcţia NE la circa 3,5 km. 

Orientat ESE-VNV, mormintul este de formă dreptunghiulară şi este 
construit din cărămizi avînd dimensiunile med:ii de 0,44 X 0,30 X 0,05 m. 
Adincimea la care se găsea punctul cel mai inalt al construcţiei era la 
numai 0,20 m. sub suprafaţa cîmpului inainte de arătură, iar aceasta a 
fost şi una din cauzele care au permis infiltrarea apei pluviale, care a 
antrenat În decursul timpului o cantitate apreciabilă de pămînt, ce s-a 
depus in interiorul camerei funerare pînă la nivelul de la care Începe 
arcuirea bolţii. Observaţiile preliminare au permis determinarea unor ele
mente de construcţie cum sînt: compo2!iţia martorului, preparat din var, 
nisip şi În proporţie redusă din cărămidă pisată; profilul semicircular, În 
arc romonic al bolţii, construită la rÎndul .ei din cărămizi care au pe una 
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din feţe şănţuiri, făcute înainte de ardere cu degetele, in diagonală sau 
arc de cerc deschis spre latura lungă. şănţu.iri ce facillitau priza marto
rulu i. 

Dar cea mai importantă observaţie a fost posibilă datorită spărturii 
provocate în part~a de răsărit a bolţii de fieru l plugului. Este vorba de 
o scenă pictată in tehnica fresca pe suprafaţa tencuită, sem ici reu Iară de 
sub boltă, pe peretele de est a l mormîntului şi ca re înfăţişează în proporţie 
mai mu lt sau mai puţin completă cinci personaje. Din păcate şi aici se 
observă acţiunea nefastă, distructivă a plugului, care a provocat dezlipirea 
unei părţi a suprafeţei pictate. Pe boltă puteau fi distinse, acolo unde mor
taru l nu era prăbuşit, motive vegeta le. 

Cele patru secţiuni executate, precum şi evacuarea pămintului din 
interiorul construcţiei ne-au permis revela rea majorităţii elementelor con
structive şi a inventaru lu i. 

O secţiune practicată de-a lungul axului a scos la lumină coama 
superioară a bolţii şi astfel am măsu rat o lungime exterioară de 4 m. 
pentru camera funerară. La vest de aceasta a apărut mai Întii ceramică 

fragmentară şi apoi, la adincimea - 0,40 m., oase de bovideu, acolo unde 
bănuiam că se afjă intrarea În mormint. Este oare un animal sacrificat 
cu prilej ul înmormîntării? Probabil. 

Continuarea lucrărilor a adus la lumina încă cîteva elemente legate 
de amenajarea exterioară a complexului: la 0,45 m. sub buza superioară 
frontală a boltii a apărut o o doua boltire care prelungeşte cu încă 
0,35 m. construcţia şi care formează o arcadă deasupra intrării. Aceasta 
este Închisă la partea superioară cu două rînduri de cite două cărămizi 
aşezate oblic pe suprafaţa de sprijin formată de ultimul din cele 25 de 
rinduri de cărămi z i, cu ca re este z id ită din exterior "uşa" mormîntului. 
Trebuie menţionat aici Încă o d ată că întreaga construcţie este executată 
numai din cărămidă şi mortar. Acesta din urmă acoperea cu un strat 
de tencuială toată suprafaţa superioară a bo l ţi i şi faţo exterioară estică 
ş i vestică o mormîntulu i, cu excepţia intrării zidite (fig. 1). 

La o distanţă de 1.45 m. de bolta de deasupra intrării, spre vest. se 
află prima suprafaţă vert i cală a scării ce cobora spre spaţiul de acces. 
Aceste trepte, in număr de patru sînt construite din cărămizi de două fe 
luri, legate în suprafeţe regulate, drepte, cu morta r Între ele. Pe de o 
parte suprafeţele verticale sint constituite din cite trei cărămizi 0,30 X 
0,30 X 0,05 m, iar cele orizontale, de călcare, din cite două a 0,44 X 
0,30 X 0,05 m. Ultima treaptă este integrată cu suprafaţa orizontală zi
dului de bloca re a intrării. Lăţimea totală a acestei scări de acces este 
de 0,90 m., iar toate indiciile ne conduc la concluzia că ea o fost con
struită de jos in sus. 

Măsurat de la un cap la altul, cu trepte cu tot, complexul are o 
lungime de 5,65 m. 

Cele două secţiuni trasate transversal pe acelaşi ax, au arătat că 
temelia mormintul ui se af l ă la adîncimea de 3,20 m. Ea este zidită di n 
cărămizile de dimensiuni mari, amintite mai sus şi se ridică pînă la nive lul 
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de - 2,30. m., de la COfe sint construite in continuare zidurile de nord 
şi de sud ale incăperii. 

Evacuarea pămîntului aflat În interiorul mormîntului a permis recu
noaşterea sistemului constructiv adoptat pentru executarea intrării, 
Aceasta are o adincime de 0,67 m. spre exterior şi o lăţime de 0.70 m., 
este in intregime tencuită ş; este boltită la partea ei superioară. Cele 
25 de rinduri de c~rămi zi, care formează peretel e ce blochează intrarea. 
pot fi observate şi din interior. Înălţimea intrăr ii este de 1,65 m., iar de 
la pragul intrării În jos există şapte rinduri de cărămizi ce constituie dife
renţa de 0,50 m. pînă la podeaua propriu-zisă a camerei . Aceasta este 
in totalitate pavată cu cărămizi şi prezintă unele particularităţi demne de 
remarcat. Astfel, ea este compartimentată printr-un sistem de cărămizi 
aşezate pe cant, de la care, cu ajutorul martorului, au fost modelate 
albieri (f ig . 2). Paralel cu peretele de nord, la o depărtare de 0,45 m. 
de acesta se află un prim rind de cărămizi puse pe cont, COTe delimi
tează un gen de rigolă (fig. 3). Aici erau depuse majoritatea ol>iectelor 
ce constitu iau inventarul funerar. Cele cinci schelete a le defuncţilor erau 
aşezbte În alte patru compartimente după cum urmează: un personaj 
adult, incontestabil şefu l familiei, într-un prim compartiment transversal, 
situat Între marginea rigole,i amintite şi zidul de sud. Acest prim comparti
ment avea prima despărţitură la 0,90 m. depărtare de zidul de vest si era, 
Ca şi celelalte, lat de 0,60 m. Scheletul, În urma unor alunecări interioare 
ale pămîntului , nu mai era aşezat În poziţia iniţială, ci era uşor deplasat 
spre intrare. Inventarul era inexistent, în afară de cazul în care îi atri
buim un cercei de au r, lucrat foarte fin, in torsadă, găsit la cap, dar care 
poate la fel de bine să fi aparţinut femeii Înmormîntate alături, Într-un 
compartiment de aceleaşi dimensiuni, Împreună cu un copil mic, a cărui 
vîrstă o apreciem, fără a putea afirma-o cu certitudinea unui specialist 
antropolog, la 4-5 ani. Aici inventarul a fost cel mai bogat: cinci vase 
ceramice, un vas de sticlă distrus de presiunea pămîntului, o oglindă 
frag mentară, dar in treg i bilă si o monedă cu efigia Faustei l-a, datată 
141-147 e.n . '. 

În al treilea compartiment se află scheletul unei persoane feminine 
(20-25 ani), cu inventarul constituit din două vase ceramice, o altă 
oglindă d in plumb (analizele şi cercetările de laborator sint in curs) cu 
motive geometrice pe una din feţe şi o foaie de aramă placată cu aur, pe 
care este reprezentată o scenă bacchică (fig. 4). 

AI cinci lea schelet aparţine unui personaj masculin, poate de 10-15 
ani, cu inventarul constituit din alte trei vase ceramice, o a doua monedă 
din aceeaşi serie ca şi prima şi un al doilea vas de sticlă complet distrus. 

Detaliile privind personajele Înmormrntate aici pot fi sesizate în scena 
pictată ami ntită mai sus şi care cel mai plauzibil redă chipul1ile acestor 
oameni pie riţi în urma cine ştie cărei Întîmplări nefaste in a doua jumătate 
a sec. II e .n. (fig. 5). 

Trebuie subliniat că in stratul aflat in imediata apropiere a podelei 
tencuite şi ea aproape În Întregime, au fost descoperite numeroase cuie, 

1 Identificare R. Ocheşeanu, căruia ii mulţumim pentru spri ji nu l acordat. 
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unele păstrind incă urme ale coşciugelor de lemn in core ou fost depuşi 
defuncţii inmormintaţi aici. la un moment dat o apărut chior o aglomerare 
de astfel de cuie in rigola despre core om relatat moi sus. Scheletele erau 
aşezate cu capul spre peretele de sud in incăpereo oi cărei pereţi interiori 
erou complet tencuiţi, core prezintă o lungime de 3,20 m, o Iăţ.ime de 
2,30 m. şi o inălţime pină la cheia bolţii de 2,45 m. Ar moi fi de semnalat 
că podeaua este construită in pantă, fiind inciinată atit de la est spre vest, 
eit şi de la sud spre nord. 

Elementul cel moi valoros 01 acestei descoperiri intimplătoare şi incă 
susceptibile de o mai amănunţită cercetare şi eventual restaurare şi con
servare este pictura murală, care nu se limitează numai la scena amintită, 
înfăţişînd busturile celor inmormintaţi. ci mai cuprinde şi o serie de cite 
şapte flori (probabil crini sau lalele), pictate pe liecare din laturile bolţii, 

precum şi reprezentări de acelaşi gen pe peretele de la intrare. Au fost 
utilizate mai multe culori, precum ocru, roşu veneţian, roşu carmin, verde 
de China (este vorba de un verde albăstrui), alte nuanţe de verde, albas
tru pentru redarea ochilor, toate aceste culor.i aplicate pe peretele de vest, 
văruit Înainte de executarea picturii. 

Mai amintim şi alte detalii ale picturii, cum ar ~i chenarele care stră 
bat orizontal pereţii laterali la nivelul de la core aceştia se incheie cu 
bolta, liniile verticale trasate din loc În loc de la acest chenar superior 
prababil către unul aflat imed iat deasupra nivelului inferior 01 incăperii. 

Intreg inventarul, dor moi ales monedele şi ceramica 2 Îndreptăţesc dota
rea obiectivului În cea de-a doua jumătate a sec. II e.n. 

Mormintul pare să fi aparţinut unuia din numeroşii propnietari de 
pămînt (moiores terrae), amintiţi pentru perioada aceasta. in nume
roase izvoare 3. In apropiere poate fi presupusă existenţa lunei villa rustica, 
construcţii frecvente in această zonă suburbană a Durostorum-ului. 

Informaţiile transmise prin intermediul acestei descoperi ri sînt dintre 
cele moi diverse, mergind de la aspectele concrete de viaţă economică, 

confirmate cu acest pr.ilej in că odată pentru perioada de pax romana din 
core dotează, pînă la manilestăril e de rit lunerar şi viaţă spirituală de 
vădită factură oriental -romană, demonstrată atit de evident de stilul in 
core sînt reprezentate cele cinci personaje. Ne Încumetăm a crede că 
artistul autor al frescei este unul din precursorii artei creştine cu trăsături 
atit de specifice in răsăritul Imperiului roman şi Imperiul bizantin 01 urmă
torului mileniu. 

2 A. V. Rădulescu. Contribuţii la cunoaşterea celXlmicii de uz comun din Dobrogea, 
PontiC(] VIII , 1975, p. 331 şi urm. 

3 P. Dioconu, N,iţă Anghelescu. Urme vechi de locuire in coltul de sud-vest al 
Dobrogei, În Revista Muzeelar. 4, 1968, p. 349; lobulo Imperii Roman;, Romula-Durosto
rum-Tomis. l 35. Bucureşti, Academia R.S.R., 1969 ; 1. L Russu, Inscripţii latine din Duros
torum, in AISe II, 1933- 1935. p. 210- 218; E. Bujo r. Cu privire Ia unele monumente de 
la Durosforum, in serv, XI. ,. 1960, p. 141 - 154. 
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EIN GRAB AUS ROMISCHER EPOCHE, DAS AUF DEM GEBIET DES 
DORFES OSTROV ENTDECKT WURDE 

(ZUSAMMENFASSUNG) 

141 

Im Monet Oktober 1977 wurde in der Năhe der 0.rtschaft Osbrov im Sudwesten der 
Oobrudscha ein Grab cus dem 2. Jh. u. Z. entdeckt. Dos Inventor bestond OUS z'Ohlrei
chen Keramikgefassen, die fur diese Epoche typisch si nd. einem goldenen Ohrring, zwei 
Munzen van Fausta 11., zwei Spiegeln, von denen einer mit geometrischen Motiven 
verziert Îst. Die aufgefundene Tatsachenlage beweist. dass die Grobkammer in der An
tike oder in spăterer Zeit nicht ousgeroubt worden ist, wodu rch ei ne systematische. wirk-
lichkeitsnahe Un tersuchung ermăg licht wurde. I 

Die bedeutendste Entdeckung on diesem skh in dos Graberield der ontiken Stadt 
DurostO'fu m eingliedernden Objektivs, ,ist die Molerei, die auf den Wănden und dem 
G ewolbe erschienen ist. Ausser den bis jetzt blossgelegten Registerstrichen in ,roter Farbe 
{luf den Seitenmouern und den Blumem ouf der Decke des Raumes, wurde ouf der dem 
Eingang entgegenliegenden Wand eine in der Freskotechnik ausgefu hrte Szene, lin der 
die Busten von flinf Personen nebeneinander wiedergegeben sind, entdeckt. Es sind 
zwe ifell os die Abbildungen der M ilglieder jener Fa mil ie. d;e hier bestottet ist und die 
vermutLicherwe ise ous Vater, Multer, einem Sohn, einer Tochter und einem kleînen Kind 
bestand. 

Weitere Untersuchungen onhand der in Sărgen, infolge eines unbekonnten Ereignis~ 
se!>, Beigelegten und der erhaltenen Malerei werden in Zukunft neue Erkenntnisse 
ermoglichen. 




