CERCETĂRI îN NECROPOLA ROMANĂ DE VEST A TOMISULUI (1992)
MIHAI BUCOVALA, CECILIA PAŞCA

în cursul anului 1992, în perioada iulie-septembrie, cu ocazia lucră
Tilor de constructie a unei clădiri în strada I. G. Duca, colt cu strada Constantin Brătescu: zonă aflată în plină necropolă romană, 'au fost efectuate
săpături de salvare (fig. 1).
Pentru cercetarea perimetrului menţionat, aproximativ 600 m.p.,
au fost trasate pe direcţia nord-sud, 5 secţiuni , având latura lungă de 7 m,
lăţimea de 3 m şi adâncimea variind Între 1,50-4,25 m. Evident, în funcţie
de situaţiile iVite, au fost deschise o serie de casete (fig. 2).
în final, a fost descoperit un număr de 47 morminte de înhumaţie,
din care 45 pot fi datate, prin elementele de rit , ritual ş i ofrandele recuperate, în secolele II-III, unul în sec. V si ultimul în secolul VI d. Chr.
(fig. 3) .
.
Repartizarea pe secţiuni este următoarea:
Secţiunea 1: M 14 la adâncimea de -2,75 m; M 6 la -2,03 m; M 3
la -3,80 m; M 16 la -2,60 m; M 4 la -2,12 m; M 15 la -2,81 m; M 2 la
-1,98 m; M 5 la -3,40 m .
Sectit.tnea II: M 7 la adâncimea de -1,8 m ; M 17 la -2,74 m; M 11
la -4,10 m; M 12 la -1,90 m; M 13 la -1,85 m; M 10 la -2,10 m; M 8
la -1,80 m; M 9 la -2,05 m; M 18 la - 2,60 m; M 19 la -2.30 m; M 20
la -2,30 m.
Sectiunea III : M 1 la adâncimea de -3 ,32 m; M 21 la -2,25 m; M 22
la -3,44 m; M 46 la -2,80 m; M 43 la -3,20 m; M 47 la -2 ,10 m .
Sectiunea IV: M 34 la adâncimea de -2,8 m; M 31 la -1,80 m;
1\1 26 la '-2.50 m; M 24 la -2,50 m; M 30 la -3,80; M 23 la 2,60 m;
M 28 la -2,60 m; M 25 la -1,95 m; M 44 la -2,40 m.
Secţiunea V: M 29 la adâncimea de -1 ,95 m; M 38 la -3,25 m;
M 36 la -2,90 m; M 32 la -2,90 m; M 33 la -2,80 m; M 39 la -2,90 m;
M 27 la -2,80 m; M 41 la -1,60 m; M 40 la -2,10 m; M 42 la -2,50 m;
M 45 la -3,05 m; M 37 la -1,90 m; M 35 la -2,95 m.
încadrarea acestora în tiuurile clasice ale mormintelor de epocă romană la Tomis este următoare~:
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Fig. 1

Planul

oraşului Constanţa,

cu zona necropolei de vest

cercetată

în anul 1992.

a) 22 morminte de înhumaţie simplă, în groapă rectangulară, din care
il marcate printr-una sau mai multe

ţigle.

în 10 morminte, înhumatii fuseser{t d epuşi în sicriu, iar în 12 morminte, direct pe stratul de loess.
b) 24 morminte în jiridă (20 cu un singur înhumat, 4 cu câte doi Înhumaţi).

c) Un cenotaj

Din punct de vedere stratigrafic, după st ratul vegetal modern, având
grosimea de cca 0,30 m, urma un strat de loess moale, având culoare maroniu
deschis, până la -2,00 m, iar mai jos până la 4 m, loess compact şi tare,
de culoare brin roşcată. Faptul că cele mai multe dintre gropi au fost practicate la adâncimi mai mari de 2 m, sugerează şi o motivaţie de ordin practic,
evident, Însotită de acea a elementelor de rit si ritual.
După aceste informaţii generale privind săpătura menţionată, socotim
util să urmărim în continuare următoarele :
1. Descrierea mormintelor si a inventarului aferent, cu datarea lor
globală;
,
II. Catalogul tipurilor de obiecte potrivit materialului şi destinaţiei
lor practice;
III. Concluzii referitoare la elementele de rit, ritual şi situaţia lor
topografică;

IV. Lista

descoperirilor

monetare.
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Tip ':. l ri de morminte.

1. DESCRIEREA MORMINTELOR

ŞI

A IXVEXTAR u LUI

M orlnântul 1. Dimensiunile fir idei ; L = 2,10 m ; 1 = 0 ,92 m; h =
= 0,69m; dimensiunile camerei d e acces: L = 1,52m; 1 = O,92m; aclân-

cimea: - 3,32 ·m. Schelet de adult, aşezat în sicriu, cu mâinile pe piept,
ori entat V-E (craniul la vest).
In ventar
l. Căniţă ceramică, întreagăl. Inv. 38425. In = 8,9 cm; dm =
In zona
= 8,8 cm . Pl. 3
capului
Corp globular, buză trasă în afară. Picior mic, t a lpa plată .
Lut cărămiziu, angobă cafenie , n e uniformă .
2. CăniFl cerami că, Intr cagă . Inv . 38 426. In = 8,8 cm; dm =
= 8,9 cm. Pl. 3 ş i 8. Identid cu precedenta .
Mormintul se poate data în secolul III d. Chr.
Mormântul 2. Groapă s implă: L = 1,69; 1 = 0,52m; adânc imea;
-1,98 m . Schelet aşezat direct pe stratul de loess , cu mâinile pe lângă corp,
orientat V- E (craniul la vest) . Fără inventar .
.M or1nant~tl 3. Dimensiunile firide i: L = 1,95 m; 1 = 0,69 m; h =
= 0,85 m; dimensiunile camerei de acces : L = 1,82111; 1 =0 ,69 m; adân1) Formă clasicr~ pentru -intervalul secol e lo r 1[ - 111 d.Chr ., descoperi-el Înioartc multe
cxcrnplare i n nccropolclc ş i aşezărilc din D ob rogea. P en tru ultill1clc d int re ele, yc·zi 1\1. Bucoy a l ă şi Ccc ili a Paşc'l , Ponti ca, 2-1 , 1991 , p. 229-230 şi p. 201, p L "II, p. 2 00 p L 1'111.
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cimea: -3,80 m. Intrarea în firidă era hlocată de 5 ţigle, una întreagă (cu
dimensiunile de 0,60 x O,30 x O,04 m) şi patru fragmentare . Schelet de adult,
depus în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, ori entat V-E (craniul la vest).
Inventar
1. Oglindă bronz . Întreagă. Inv . 38475, Dm = 7,9 cm; disc
P e piept
simplu din bronz.
lvlormântul4. Groapă simplă: L= 1,90m; 1=0,84m; adâncimea:
-2,12 m. Schelet răvăşit, nu s-a putut determina orientarea mormântului.
Fără inventar.
Mormântul 5. Dimensiunile firidei : L = 2,80 m; 1 = 0,85 m; h =
= 0,75m; dimensiunile camerei de acces: L= 1,58m; 1=0,98m; adâncimea: -3,40 m . Schelet răvăşit, nu s-a putut determina orientarea.
Inventar
1. Monedă de bronz, emisă în sec. III d. Chr 2 • Datarea .(pe baza
monedei): sec. III d . Chr.
Mormântul 6. Groapă si mplă: L = 1,84 m; 1 = 0,65 m; adâncimea:
-2,Q3 m. Groapa era marcată de o ţiglă (0,35 xO,30 XO,04 m), aşezată
la capul defunctului. Schelet în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, orientat
V-E (craniul la vest).
Inventar
1. Monedă bronz, datând din sec. III d. Chr 2 .
în zona
Dat area mormântului: sec. III d. Cht.
capului
Mormântul 7. Groapă simp lă: L = 1,83m; 1 = 0,55m; adâncimea:
-1,80 m. Mormântul era marcat lateral de două ţigle, având dimensiunile
de 0,51 x O,37 xO,04 m şi respectiv 0,52 xO ,35 x O,03 m. Schelet în sicriu,
cu mâinile pe piept , orientat V-E (craniul la vest).
Inventar
1. Monedă bronz, emisă la sfârsitul sec. IV - începutul sec.
în zona
V d. ChI.
'
capului
Datarea mormântului : probabil începutul sec . V d. ChI.
M ormântul 8 . Groapă simplă: L = 1,68 m; l = 0,84 m; adâncimea:
-1,80111 . Schelet aşezat direct pe stratul de loess, cu mâinile pe lângă corp,
orientat V-E (craniul la vest). Fără inventar.
Mormântu,l 9. Groapă simplă: L = 1,49 m; l = 0,39 m; adâncimea:
-2,05 m. Schelet răvăşit, nu s-a putut determina orientarea. Fără inventa·r.
Mormântul10 . Groapă simplă: L = 1,85 m; 1 = 0,75 m; adâncimea:
-2, 10 m. Mormântul era marcat lateral stânga de două ţigle fragmentare,
având dimensiunile de 0,36 x O,24 xO,03 m şi respectiv 0 ,29 xO,25 xO,04 m.
Scheletul era aşezat direct pe stratul de loess, cu mâinile pe lângă corp,
orientat V-E (craniul spre vest).
Inventar
1. Monedă bronz, e misă în vremea împărătesei Iulia Domna
în zona
capului
2. Cataramă bronz. Stare proastă de conservare. Inv. 38498.
în zona
Formă dreptunghiulată, lipseşte spinul. Pl. 6.
abdomenului
2) Identificarea m onedelor a fost
cale.

această

făcută

de colega A. Vertan,

căreia

îi

mulţumim şi

pe
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Datarea mormântului-: sec . III d. Chr.
Mormânt$ll11. Groapă simpl ă: L = 1,95 m; l = 0,62m; adâncime :
- 4,15 m. Schelet de adult, în sicriu, orientat V- E.
Inventar
1. Inel bronz cu gemă (intaglio). Întreg. Inv. 38478 . Dm =
In zona
= 1,8 cm. Formă circulară, mai lat În partea unde este monabdometată gema, pe care se distinge zeul Mercur având punga cu
nului
bani În mâna stângă. Pl. 11.
.
2 . Inel de bronz cu gemă (intaglio). Fragmentar. Inv. 38479.
Similar cu precedentul, exceptând faptul că . pe gernăeste
reprezentată zeiţa Atena. PI. 11.
.
.
3. Fragmente ceramice provenind de la diverse vase, neîntregibile.
Mormântul12. Groapă simp lă: L = 1,85 m; l = 0,61 m; adâncimea :
-1,90 m. Mormântul conţinea un singur schelet, calcefiat şi răvăşit, Încât
nu s-a putut determina orientarea acestuia.
Inventa1'
1. Castron ceramic 3 . întreg. Inv. 38437. Dm = 15 cm. Picior
scurt , fund concav, buza uşor adusă spre interior. Lut de
culoare galbenă, vopsea cărămizie la partea superioară. PI. 3
Datarea mormântului: sec. II d. C.hr.
Mormâ1~tul13. Groapă simplă: L = 1,84m; l = 0,59 m; adâncimea:
-1,85 m. Sch,e let răvăşit, nu s-a putut determina orientarea morrnântului.
Inventa?'
1. Fragmente din sticlă, provenind de la un vas neîntregîbil.
Mormântul14. Groapă s implă: L = 1,75 m; 1 = 0,55 m; adâncimea:
-2,75 m . Groapa era marcată de o ţiglă fragmentară, la capătul scheletului,
depus în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, orientat V-E. Fără inventar.
Mormântul15. Groapă simplă: L = 1,42m; l = 0,50 m; adâncimea:
-2,81 m. Schelet întins direct pe stratul de loess, cu mâinile pe lângă corp,
orientat V-E (craniul la vest) .
Inventa?'
1. Mic fragment ceramic provenind de la un vas neidentificaîn zona
bil.
capului
Mormântul16 . Groapă simplă: L = 1,49 m; l = O,Hm; adâncimea:
-2,60 m. Schelet aşezat în sicriu, cu mâinile pe abdomen, orientat V-E
(craniul la vest). FăI'ă inventa1'.
M01'11tântul 17. Groapă s implă: L = 1,85 m; 1 = 0,53 m; adâncimea:
-2,74 m. Schelet în sicr iu, întins pe spate, cu mâinile pe abdomen, orientat V-E (craniul spre vest) .
Inventar
1. Fragment dintr-un vas de sticlă, neidentificabil.
Mormântul18 . Groapă simp lă: L = 1,26 m; 1 = 0,59 m; adâncimea:
-2,60 m. Schelet răvăşit, nu s-a putut determina orientarea mormântului.
Fără invmtal'.
Mormântul 19. Dimensiunile firidei: L = 2,15m; l = 0,62m; h =
= 0,87 m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,84 m; l = 0,66 m; a") Forml comullă. pentru secolele II-III d.Chr. în Dobrogea. Pentru cel mai recent
exemplar aseIJllnltor (cu excepţia buzei) de la Tomis, vezi M. Bucovală, Cecilia Paşca, Pontica,
21-22, 1988-89, p. 117, pl. 11 c, precum şi p. 115.
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M.44- !nv38.461

M 19 -l nv.38.429

M.29..., Inv 38.1.36

M.33 -Inv 38.439
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M.33 -Inv, 38.440
globul are simple, cu una sau
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dâncimea: -2,30 m. Intrarea în firidă era astupată de o ţiglă cu marginile
proeminente, având dimensiunile 0,35 X O,35 ;< 0,04 m . Schelet în sicriu,
întins pe spate, în poziţie naturală, cu mâinile pe abdomen, orientat V-E
(craniul la vest).
Inventar
1. Opaiţ ceramic: discul spart. Inv. 38456. L = 7 cm dm =
În zona
= 5,6 cm; în. = 2,5 cm. Corp mic şi rotund; pe disc se
păstrează doar imaginea unui picior de crater4. Lut cărăm iziu.
picioarelor
2 . Căniţă ceramică cu o toartă; toarta spartă. Inv. 38429. In =
= 9,1 cm; dm = 8,1 cm. Corp globular, incizie circulară
la baza buzei răsfrânte. Lut de culoare gălbui-roşiatic.
Datarea mormântului: probabil, sec. III d. Chr.
M ormântul 20. Dimensiunile firidei: L = 3,50 m; l = 0,94 m; h =
= 0,80 m; dimensiunile camerei de acces: L = 3,17 m; l = 0,99 m; adâncimea: - 2,84 m. Schelet depus în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, orientat
V-E (craniul spre vest) .
Inventar
1. Unguentariu sticlă5. Întreg. Inv. 38468. În:= 13 ,3 cm;
în zona
Db = 4,9 cm. Corp în formă de clopot, fund concav, gât
capului
cilindric, buză inelară. PI. 5 ş i 9.
2. Opaiţ ceramic; discul spart. Inv . 38464. L = 7,4 cm ; în =
= 2,6 cm; dm = 5,5 cm,
Lut roşiatic, cu urme de ardere secundară.
în zona
3. Fragmente ceramice provenind de la un vas neîntregibil
picioarelor 4. Fragmente de sticlă provenind de la un vas neîntregibil.
Datarea mormântului: probabil, sec . III d. Chr.
Mormântul 21. Dimensiunile firidei: L = 1,73 m; 1 = 0,56 m ; h =
0,51 m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,40 m; l = 0,66 m; adâncimea: -2,25 m. La picioarele defunctului fusese depusă o ţiglă având
dimensiunile 0,60 x O,35 x O,04 m, în poziţie înclinată spre interior. Schelet
Întins pe spate , cu mâinile pe abdomen, orientat V-E (craniul la vest)
I nventar
1. Aplice şi vârf de bronz pentru centiron 6 • Au fost recuperate
în zona
5 aplice (două cu formă dreptunghiulară, una ~omboidală
abdomeşi două pătrat e, ' precum şi un capăt de curea). PL 6 şi 11.
nului
în zona
2. Mic fragment ceramic provenind de la un vas neidentif icabil.
picioarelor
Datare: în lipsa altor elemente: sfârşitul secolului VI - Începutul
sec. VII d. Chr.
Mormântul 22. Dimensiunile firidei: L = 2,01 m; 1 = 0,95 m; h =
- 1,10 m; dimensiunile camerei de acces: L = 0,90 m; l = 1,15 m; a4) Piesa se în cad rează în tipul XX al opaiţelor cu ciocul cordiform , datate in principal
în sec. II-III d.Chr., cf. C. Iconomu , Opaiţe greco-romane , Constanta, 1967, pp. 18 şi 19.
5) Formă răspândită pe largi spaţii in imperiu . Exemplarele identice descoperite la
Tomis se datează, t oate , in sec. II-III e.c. Cf. M. Bucoval ă, Vase antice de sticlă la Tomis,
1968, p . 149, fig. I X .
6) Mulţumim pe această cale colegului Liviu Petcu1escu, care ne-a oferit Cu gentileţe
bibliografia şi exp licaţiile necesare; ef. şi Journa 1 of Roman Military Equipment 5tudies,
2, 1991, pp. 17-19.
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dâncimeaL -3,44 m . În firidă se aflau două schelete de adulţi, probabil
soţ şi soţie, în sicriu, cu mâinile pe abdomen, orientaţi V-E (craniul la.
vest) .
Inventar
1. Monedă de bronz, colonială., Tomis
Pe pieptul
unui din
înhumaţi

În zona '
capului

2. Ulcior ceramic. Intreg . Inv. 38454. In = 16 cm; Dm =
= 10,6 cm. PI. 1.

Corp decorat cu caneluri,

pastă

de culoare

cărămizie.

3. Ulcior ceramic. întreg. Inv. 38355. In = 16 cm; Dm =
. 10,5 cm; Pl. 1. Identic cu precedentul.
4. Unguentariu stic1ă8. Întreg. Inv. 38466. In = 15,6 cm;
dm = 5,8 cm. PI. 5 şi 9. Corp conic, buză inelară , fund

concav. Sticlă alburie.
In zona
5. Fragment de vas din sticlă, neîntregibiI.
picioarelor
Pe baza elementelor de inventar, mormântul se poate data la sfârşitul
secolului II d. Chr.
M ormântul 23. Dimensiunile firidei: L = 0,95 m; 1 = 0,50 m; h =
= 0,90 m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,0 1 m; 1 = 0,70 m; adâncimea: -2,60 m; Schelet de adult, în sicriu, cu mâinile 'pe abdom en , orientat V-E (craniul la vest) .

Inventar
În zona
capului

1. Cană tipică, mijlocie, cu toartă9. Întreagă. Inv. 38446.
In = 10 cm; dm = 12 cm . PI. 2. Corp globular, fund cir-

concav .. Caneluri vizibile pe t ot corpul, toartă
sub buză. Lut de culoare roşiatică, cu mici particule
silicioase în compoziţie.
2. Opaiţ ceramic; discul spart. Inv. 38441. L = 7,9 cm; dm =
= 6,3 cro; în = 2,9 cm. Corp rotund, urme de arsură în
zona ciocului. Argilă roşiatică.
Mormântul se poate data la sfârşitul secolului II d. Chr.
Mormântul 24. Dimensiunile fir-idei: L = 1,70 m; 11 = 0,60 m; dimensiunilecamerei de acces : L = 2,83 m; 1 = 0,90 m; adâncimea: -2,50 m
Firida conţinea un singur înhumat, adult, în sicriu, cu mâinile pe lângă.
corp, orientat V-E (craniul la vest) .
Inventar
1. Opaiţ ceramic; discul spart. Inv. 38462. L = 8 mc; dm =
În zona
6,4 cm; in = 2,9 cm. Corp rotund, lut roşiatic.
picioarelor
cular

uşor

lipită

') G. Simion, Peuce 9, 1984, p. 82, care evidenţiază forme aflate în morminte datate
global din a doua jumătate a sec. 1 până. În prima jumătate a secolului III d .Chr. Formele
cele mai apropiate, sunt ulcioarele cu o singură toartă şi buza evazată orizontal, p l. XIV,
3-4.
B) M. Bucovală, op. cit., pp. 99-100, ex. nr. 183 şi urm., datate în sec. II d.Chr .
9) A . Rădulescu, Pontica, 8, 1975, p. 337, p l. IV, '1 şi p . 338, datează căniţele cu o
toartă şi caneluri pe corp în sec . II - III d. Chr.
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M.21-lnv. 38.~76

M 10 - 1nv 38498

M.21- lnv.38.476

I'lanşa

6 -
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2. Unguentariu sticlă. Intreg. Inv. 38467. n = 13 cm; dm =
5 cm. St:orc l11mă de conservare. PI. 5 şi 9. Corp în formă de
disc apb t inr , gât cilindric şi subţ ire; buză inelară, asimetrică. Stici~l alburie 10
Daiarea mormântului: sec . II d.ChI.
N[ormântul 25. Groapă s implă: L = 1,39 m; l = 0,64 m; adâncime:
-1,95 m. Schelet d e copil, calcefiat, Întins direct pe stratul de loes cu
mâinile pe lân gă corp, orientat Y-E (craniul la vest). Fără inventar.
M ormântul 26. Gma pă simplă: L = 1,50 m; l = 0,70 m: adâncimea:
-2,50 m. Schelet de adult, ca1cdiat, depus în sicriu, cu mâinile lâng ă corp,
orientat N-S.

InventaT
Pe piept.
în zona
abdomenului.
1n zona
pICIOarelor.

1.

Monedă

din bronz, de

mărime

mijlocie , sec . III d. Chr.

2. U lcior ceramic cu o toartă. întreg . Inv. 38451. In = 15,1 cm:
dm = 10,3 cm. Pl. 1. Corp canelat , pastă de culoare cărămizie,
angobă roşiatică, uniformă}a partea super io a ră.
3. Ulcior ceramic cu o toartă . Intreg . Inv. 38452. In = 15,4 cm;
dm = 9,9 cm. Pl. 1 ş i 7 .
Identic cu precedentul.
4. Căn i ţă ceramică; lipsă toarta. Inv. 38423. In = 7,1 cm;
dm = 6,9 cm. Corp globular , fund mic ş i plat. Lut c~ml mi
Z IU.

5. Opaiţ ceramic. întreg. In\". 3842 1. L = 7,6 cm; dm = 5,9 cm
în = 3,1 cm. PI. -1 şi 10.
Corp rotund, disc delimitat de b ordură prin două cercuri
incizate ; pe disc apare figurat un cocoş. Lut cărămiziu ll .
Datarea mormântull.1i: secohJl III d.Chr.
Alormântul 27. Groapă simp lă: L = 1,05 m; l = 0,54. m; adâncimea:
-2,80 m; Schelet de copil, calcefiat, depus în sicriu; nu s-a putut determina
orientarea mormântullli.
1. Monedă bronz, emisă în timpul Împăratului Marc Aureliu.
Inventa1'
în zona
capului
2. Guttus sticlă. Stare bună de conserv are. Inv. 38448. In =
7,9 cm; dm = 8,8 cm . Pl . 5 ş i 9.
GâtuI cilindric, gura lărgită asemenea unei pâlnii, fundul
usor adâncit.
Sticlă alb Iăp toasă12.
3. Vas din sticlă. Întreg. In v . 38439. In = 8,6 cm; dm =
5,9 cm.
Gât cilindric, buză Înaltă, fund concav . Sticlă subţire, incoloră .

dar

'0) M. Bucovală , op. cit . p . H7 , f ig. VI. Formă
prczentă şi in contcxt aparţin:lnd sec . III d. Chr.

datatrt cu

precădere

în sec. II d . Chr.,

11) C. Iconomu, op. ci t., p. 18, c:-.:em plare datate in sec . III -

III lLChr.
)") M. Bllcovahi, Of . ci t. , p . 14 3. Exemplarele cu c ioc in prelllng ire şi fără
datate în primele doul secole ale ereI noastre.
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4. Fragmente provenind de la un vas din sticlă, neidentificabiI.
în zona
5. Opaiţ ceramic. Discul spart. Inv . 38463. L = 7,6 cm; dm =
picioarelor
6,1 cm; în = 2,5 cm. Pl. 4 . Corp rotund, toartă inelară;
pe disc apare figurat un cocoş. Lut cărămiziu.
Datarea mormântului: ultimul sfert al secolului II d .Chr.
Mormântu l 28. Dimensiunile firidei: L = 1,85 m; l = 0,70 m; ' h =
0,95 m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,91 m; 1 = 0,50 m; adâncimea : -2,60 m. Schelet depus în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, orientat
N-S.
Inventar
1. Căniţă ceramică: lipsă toartă. Inv. 38428. In = 9 cm ;
dm = 9,1 cm.
în zona
Corp globular , buza înaltă, trasă în afară. Picior mic cu
capului
talpă plată.

Datarea mormântului: sec. II d.Chr.
M01'1nântu l29 . Groapă simplă : L = 2,20 m; 1 = 0,58 m; adâncimea:
-1,95 m. Capătul de sud-vest al gropii era puţin rotunjit. Schelet calcifiat,
nu s-a putut determina poziţia mâinilor. Orientarea mormântului: NE-SV.
Inven tar
l. Cană ceramică cu două toarte13 • Inv. 38436. In = 10 cm;
În zona
dm = 10,5 cm. PI. 2 si 8.
capulu i
Corp globular şi buz\! înaltă, vert icală, caneluri vizibile
la partea inf erioară. Lut cărămiziu.
2. Opaiţ ceramic14 . Discul şi toarta sparte. Inv. 38418. L =
7, 1 cm; dm = 5,9 cm; în = 2,4 cm. Pl. 4.
Pe disc era, se pare, figurat un crater cu apucători înalte.
Lut rosiatic.
Datarea mormâ~tului: secolul III d .Chr.
Mormântul 30 . Dimensiunile firidei: L = 1,80 m; 1 = 0,75 m; h =
0,75 m; dimensiunile camerei de acces: L = 2,10 m; 1 = 0,60 m; adâncimea: -3,80 m Intrarea firidei era blocată de o ţiglă întreagă, având dimensiunile de O,60 X 0,40 X O,04 m, aşezată în poziţie verticală, uşor înclinată spre interior. Schelet depus în sicriu, întins pe spate, cu mâinile pe
lângă corp, orientat V-E (craniul la vest).
Inven tar
l. Căniţă ceramică cu o toartă. Întreagă. Inv. 38431. In =
în zona
8,4 cm; dm = 8,5 cm. PI. 3 şi 7.
plclOareCorp globular, picior mic, plat. Incizii circulare la baza
lor
buzei răsfrânte. Lut cărăm i ziu, vopsea roşie arsă până la brun
pe suprafaţa corpului.
2. Opaiţ ceramic. Întreg. Inv. 38432. L = 9,4 cm; dm = 7,6 cm
în = 2,3 cm. Pl. 4.
Corp rotund, disc mărginit de incizii circulare. Pe disc este
figurată o rozetă. Lut cărămiziu 15 .
13) Un exemplar identic, recent publicat, a fost descoperit într-un mormânt din lespezi
de calcar la Tomis, datat în secolul III d. Chr. Vezi M. Bucovală, Dacia, N.S., 35, 1991, p. 195,
fig. 11.
14) C. Iconomu, op . cit. , p. 18-19, tipul XX d e opaiţe , datate în sec. II - III d.Chr.
15) C. Iconomu, op. cit. p. 17 (tipul XVIII) ş i pp. 68-69, nr. 227, fig. 101.
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Datarea mormântului: sfârşitul secolului II - începutul secolului
III d.ChI.
iVIormântul 31. Groapă si mplă: L = 1,05 m; 1 = 0,49 m; adâncimea:
- 1,80 m. Schelet răvăş it, de copil. Fără inventar .
J1Jormântu l 32. Groapă simp lă : L = 1,95 m; 1 = 0,65 m; adâncimea:
-2,90 m. Schelet în sicriu, întins p e spate, cu mâinile pe abdomen, orientat
V- E (cu craniul la vest) .
Inventar
1. Monedă din bronz, em i să în sec . III d.ChI., în vremea îmPe piept
păratului Geta.
În zona
2. Căniţă ceramică cu o toartă. Întreagă. Inv. 38495. In =
plclOare9,4 cm; dm = 9,1 cm. Corp globular, buza răsfrântă spre
lor
exterior , picior scurt, talpa plată. Lut cărămiziu.
3. Fragmente ceramice provenind de la o căniţă , n e întregibilă.
Datarea mormântului: secolul III d.Chr.
j),formânt'Ul 33. Dimensiunile firidei: L = 1,80 m; l = 1,01 m; h =
= 0,75 m; dimensiunile camerei de acces: L = 2,20 m; 1 = 0,93 m; adâncimea: -2,80 m. Schelet răvăşit, de adult.

Inventar

1. Ulcior ceramic cu o toartă. Întreg. Inv. 38453. In
dm = 10,9 cm. Pl. 1

= 15,8 cm;

buză trasă în afară. Lut cărămiziu.
Cană ceramică fără toartă16. Lipsă un mic fragment din corp.
Inv. 38439, In = 8,9 cm; clm = 9,8 cm. Pl. 2. Formă ovoidală, asimetrică, buza răsfrântă, eaneluri pe suprafaţa corpului. Lut cărăm i ziu Închis.

Corp canelat,

2.

3. Cană ceramică fără toartă. Întreagă. Inv . 38440. In = 8,6
cm; dm = 9,6 cm. PI. 2 si 8.
Similară cu precedenta. L~lt cărămiziu Închis.
4. Vas sticlă cu corp globular turtit!'. Inv. 38445 . In = 21,6 cm;
dm = 8,6 cm . Pl. 5 si 9.
Sticlă subtire si usoa;ă, străvezie.
5. Opaiţ cera~ic; ' dis~ul spart. Inv. 38442. L = 9,4 cm; dm =
= 7,9 cm; În = 3,1 cm. Pl. 4.
Corp rotund, toar tă inelară; pe disc apare figurată o rozetă.
Lut cărămiziu.
Datarea mormântului: secolul III d.ChI.
ivIormântul 34. Dimensiunile firidei: L = 1,79 m; 1 = 0,70 m; h =
= 0,80 111; dimensiunile camerei de acces: L = 1,25 m; l = 0,50 m; adâncimea: -2,80 111. Schelet întins pe spate, în sicriu, cu mâinile pe abdomen, orientat V-E (craniul spre vest).
Inventar
1. Ulcior ceramic . Întreg. Inv. 38462. In = 13 ,6 cm; dm =
În zona
10,4 em. Pl. 1 si 7 .
capului
Corp globular, 'picior scurt, toartă inelată, buză înaltă,
16) A. Rădulescu, op . cii., pp. 338 şi 340, pl. VI, l şi 3, exemplare identice , socotite
oale mici de bucătări e, datate în sCc. 1 - III e . n.
"') M. Bllcovală, Va.se a.nlice de sliclă 1" Tomis, p. 150, llnguentari i datate în secolul

III d.Chr.
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îngroşată

oblic' Lut

la partea

super ioară

cărămiziu, angobă roşIe

mai uniformă
a r ecipientulujl8,
în zona
2 . Cană ceramică. întreagă, Inv. 38457. In = 12,8 cm; dm =
plClOare10,9 cm. Corp bombat, gât larg, fund inelar. Lut cărămiziu I9
lor
PI. 10.
3. Opaiţ ceramic; toarta lovită. Inv , 38460. L = 7,8 cm; dm =
5,7 cm. PI. 4.
Corp rotund; pe disc apare figurat un gladiator cu scut înalt,
dreptunghiular 2o , sabie şi cască. Lut cărămiziu . .
Datarea mormântului: sfârşitul sec. II - eventual începutul sec . III
d.ChI.
Mormântul 35. Dimensiunile firidei: L = 2,09 m; l = 0,79 m; h =
= 0,85m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,73m; l = 0,75m; adâncimea: -2,9 5 m. Schelet răvăşit, de adult. Fără inventar.
M ormâniul 36. Groapă simplă; L = 1,60 m; l = 0,45 m; adâncimea:
-2,90 m. Schelet răvăşit, de adult. Fără inventar.
Mormântu l 37. Dimensiunile firidei: L = 1,80 m; l = 0,70 m; h =
= 0,69 m; dimensiunile camerei de acces: L = 2,10 m; l = 0,73 m;
adâncimea: -1,90 m. Intrarea firidei era astupată de o tiglă având dimensiunile de 0,35 X 0,42 X 0,04 m . în interior, se aflau doi înhumati, adult
şi copil, în acelaşi sicriu, cu mâinile pe lângă corp; orientare Nv'-SE.
Inventar
1. Opaiţ ceramic cu corpul rotund; discul spart. Inv. 38413.
în zona
L = 8,1 cm; dm = 5,9 cm; în = 2,4 cm. PI. 4.
capului
Pe discul mărginit de două cercuri în relief era, se pare,
reprezentată o rozetă; fund rotund şi plat.
Pe pieptul 2. Oglindă din bronz. Inv. 38480. Dm = 8 cm. Disc simplu,
scheletului
fără ornamente.
de adult
3. Vas din sticlă. intreg. Inv . 38447. In = 7,2 cm; dm = 5,1
în zona
cm; PI. 5 şi 9.
pICIoareCorp piriform, gâtuI cilindric, marcat la partea inferioară
lor
de o adâncitură, buza înaltă, fund usor concav.
Sticlă subţ ire, alb lăptoasă21
'
4. Vas din sticlă. întreg. Inv. 38469. In = 8,9 cm; dm =
= 6,9 cm. PI. 5 şi 9.
Corp sferic, turtit, gât cilindric, lărgit sus, fund inelar,
buza asimetric tras! în afară.
Sticlă incoloră 22.

5. Cană ceramică cu toartă; întregită. Inv. 38424. In = 8,9 cm;
dm = 8,7 cm. PL 3.
18) Gavri1ă Simion, op. cit. pl. XIV, 9, ulcior cu gura în formă de disc.
19) A. Rădulescu, op. cit. , pp. 338 şi 3~0, căni înalte cu o toartă, datate în sec. I II (1. Chr.
'0) C. Iconomu, op. cit. , p. 104, ex. nr. 511 şi p. 121, fig. 126, opaiţ datat în sec.
II - III d. Chr.
21) M. Bucovală, op. cit. , pp. 7 1- 72, va~e datate în secolul Il d. Chr.
22) Ibidem , p. 66 - 68, formă databilă în sec. II - III d. Chr.
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Corp globular , buza trasă în exterior, picior mic, talpă plată.
Lut. gălbui
6 . Căniţă ceramică cu t oartă . î ntreagă. Inv . 38444. In = 7 cm;
dm = 5,6 cm; PI. 3 ş i 8. Corp globular, buza înalt ă , uşor
asimetrică, picior scurt cu talpa plată. Lut roz.
Datarea mormântului: sfârşi t ul secolului II - începutul secolului
III d.Chr.
Mormântt,l38. Dimensiunile firidei : L = 2,15m; l = 0,65m; 11 =
= 0,85 m; d imensiunile camerei de acces: L = 1,20 m; l = 0,69 m; adâncimea : -3,25 n1. Schelet de adult, în sicriu, orientat V-E, cu mâinile pe
abdomen.
1. Opaiţ ceramic . Stare de conservare m e diocr ă; ciocul şi toarta
I nventar
în zona
sparte. Inv . 38420 . L = 8,5 cm; în = 1,9 cm; dm = 6, 1 cm ;
capului
PI. 4.
Lut gălbui, care se desface în lame z3 .
Datarea mormâtului : secolul II I d.Chr.
M onnântu l 39. D imensiunile fi ridei: L = 1,70 m; 1 = 0,65 m; h =
0,69 m; d im ensiunile camerei de acces: L = 1,20 m; 1 = 0,40 m; adâncimea: -2,90 m. în firidă, se află u n singur inhumat, în poziţie natural~l,
depus în sicriu, cu mâinile pe l ângă corp, or ientat V-E (craniul la vest) .
I nventar
1. Vas ceramic fără toartă. intreg. Iny . 38465. In = 1-1 cm ;
În zona
c1m = 13 cm . Pl. 1 si 7.
capului
Corp sferic turtit, gât înalt şi subţ ire în formă de pâln ie,
la baza cărui a apar în relief cât el'a cer curi. Lut cărămiz iu ,
roscat.
2. Căniţă ceramic~_ ; toa rb spartă . In\' . 38427 . In = 9,3 cm :
dm = 8,6 cm. FI. 3.
Corp globular, caneluri la partea inferioară . Lut cărămiziu .
3. ulcior ceramic cu o toartă . Stare de conservare m ed i ocră ;
lipit ş i întregit. 111\- . 38458 . I n = 14 ,9 cm; dm = 1l,4 cm.
Pl. 1.
Corp pirifoDTI, parţial canelat, picior scurt, buza inelar5..
Lut cărămiziu ros iat ic .
4. rastron cerami c. 'intreg . Inv . 38438 . In. = 7,3 cm ; dm =
= 13 ,9 cm. PI. 3.
Formă troncon i că, fund inelar . Lut cărămiziu, angobă roş i e ,
arsă n eun ifo rmă în degrade până la negru 24 .
în zona 5. Vas sticlă . Întreg . In\". 38449 . In = 11,6 cm ; dm = 10 cm .
picioarePI. 5 şi 9.
Corp sferic. turtit, gât cilindric, gură în formă de pâln ie ,
lor
fund inelar. Sticlă u şor verzuie , transparentă25 .
23) Deşi in stare precară de COnSerYCLre, op inăm pentru incadrarea acestui opaiţ in tipu l
::\.XIV cu cioc trapezoidal şi bare trans\'crsa !e pe bord ură, databil în sec . II - 1 V d. Cbr.
24) G. S imion, op . cit., pl. XVII, 3.
25) M. Bu cov ală, Dacia N 535, 199 1, pp. 197 - 198, fig. 14j a -b , v ase aproape identice
descoper ite Într-un mormint datat , inclusiv prin monezi, in secolu l III d.Chr.
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6. Opaiţ ceramic. Întreg. Inv. 38443. L = 10,3 cm. dm =
dm = 7,6 cm; în = 3,4 cm. Pi. 4.
Bordura discului este d e corat ă cu vrej de vi ţă de vie şi struguri . Lut roşiatic 2G
Datarea mormântului: mijlocul secolului III d.ehr.
Mormântul ilO. Dimensiunile firidei : L = 1,90m; 1 = 0 ,54m; h =
= 0,65 m; dimensiunile camerei de acces: L = 2, 10 m; 1 = 0,78 m; adâncimea : -2,10 m. Schelet r ăvăşit, de copil. Nu s-a putut determina orientarea
mormântului.
Inventar
1. Mon e dă din bronz, emisă la sfârşitul secolului IV - începutul secolului V . d .ehr.
2. Mic fragment ceramic provenind de la un vas neidentifica·
bil.
Datarea mormântului : începutul secolului V. d.ehI.
Mo·r mântu,ld7 . Groapă s impl ă : L = 1,80 m ; 1 = 0,60 m ; adâncimea:
-1,60 m. Schelet de adult, întins în poziţie naturalii, in sicriu, cu mâinile
pe abdomen , orientat V- E. La capul defunctului erau aşe zate câteva fragmente de ţigle şi o cărămidă, de asemenea , fr agment ară. Fără inventaT .
1\.!ormântul 42. Dimensiunile fir idei : L = 1,45 m ; 1 = 0,40 m; h =
= 0,62 m ; dimensiunile camerei de acces : L = 1,75 m ; 1 = 0,50 m; adânc imea : -2,50 m. Intrarea în firidă era hlocată de câteva fragmente de ţigl e .
In firidă , două schelete, calcifiate , răvăsite. Fără inventar .
lVlormân ful 43 . Dimensiunile fir ide i': L = 2,10 m; 1 = 0,70 m; h =
= 0,5 5 m ; dimensiunile camerei de acces : L = 1,80 m; 1 = 0,75 m; adâncimea : - 3,20 m. Schelet în poziţie naturală, depus în sicriu, cu mâinile
p e l âng~l corp, orientat V-E .
Inventar
1. Monedă din bronz, emisă în bmpul împăratu lui Antoninus
In zona
Pius .
capului
2. Tub din bronz. Stare de conservare med io cră : Inv . 38477 .
L = 5,5 cm; dm = 1,5 cm . Formă cilindrică.
Datarea mormântulu i: sfârş itul secolulu i II d.ehr.
il'Iormântul 44. Dimensiunile firidei: L = 1, 40 m; 1 = 0,80 m ; h =
= 0,60 m; dimensiunile camerei de acces: L = 1,74 fi; 1 = 0,40 m; adâncimea: - 2,40 m. Intrarea în firidă era blocată cu do u ă ţigle, având dimemiunile 0,4.5xO ,31 xO ,03 111 şi, respectiv, 0,52xO,32xO,03 m , ambele aşezate
în poz iţie verticală: în firidă, se aflau doua. schelete de ad\11ţi, orientate
NV-SE , cu mâinile pe lângă corp; distanţa dintre ele fiind de 0,20 m .
Deasupra lor , la aproximativ 15 em, au fost găsit e, rfLYăşite, oase apa rţinâ nd
unui copil.
I nventar
1. Mon e dă din bronz, emisă în timpul împăratului Antoni nus
Pius.
La intrarea
în firidă
2. Vas din sticlă . Întreg. Inv . 38434 . In = 11 em; dm = 7,3 cm;
In zona
PI. 5 şi 9 .
capului
"') C . I conomu , of;. cit., p . 21, tipul XXIII , cu produse larg răspândite la mijlocul
secolulu i III d. Chr.
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Corp piriform, gura lărgită asemcwa unei pâln ii, buză meIară , fund usor conca v .
Sticlă de cuioare alburie , translucidă2 7.
3. Fragmente din sti clă, prevenind de la un vas neîntrcgib il.
4. Cană ceramică cu o toartă . înt reagă . Inv. 38461. In = 11,9
. cm; dm = 12,9 cm. Pl. 2 şi 7 .
Cană corp glohu'lar, hl1Za ll şor răsfrântă în afa!'ă. La baza
buzei, linie în relief. Pastă cărămizie , cu urme de mică în
compoziţi e .

Datarea mormântului : ultimul sfert al secolului II d .Chr.
Mormântnl 45 . Dimensiunile firideî : L = 1,80 m; l = 0,75 m; h =
= O,SOm ; dimensiunile camerei de acces: :L=1,90 m ; 1 = 0,78m;
adâncimea : - 3,O S m. Schelet aşezat în sicriu, cu mâinile pe piept, orientat
V-E (craniul la vest),
Inven tar
1. Monedă din bronz, emisă în vremea împăratu lui Constantin
In zona
(306-337)
capului
2. Căniţă ceramică. Întreagă . Inv. 38429. In = 7,9 cm; dm =
= 8,3 cm.
Corp globular, fund plat şi buza răsfrântă în afară . Caneluri
pe jumătatea inf erioară a corpului . Lut gălbui, angobă neun iform ă brun rosi atică.
Datarea mormântului : rn'ijlocul secolului IV d.Chr.
Mormântul 46. Dimensiunile firidei: L = 0,70 m; 1 = 0,40 m; h =
= 0,75 m; dimensiunile camerei de acces : L = 0,80 m; l = 0,70 m; adânc imea : -2,80 m. Schelet în sicriu, cu mâinile pe lângă corp, orientat V-E
(craniul la vest) .
Inven tar
1. F ragmente ceramice provenind de la un vas neîntregibil.
In zona
pICIOarelor
MOl"mântttl47 . Cmotaf. Dimensiuni: L = 2,00 m; l = 0,80 m; adâncime : -2,10 m,
I nventar
1. Vas din sticlă . Întreg. Inv. 38433 . In = 11,1 cm; PI. 5.
Corp piriform turtit, gat ciI in dric în prelungire, buza inelară ,
fund, de asemenea, inelar. Sticlă in co loră28.
Datarea mormântului cenotaf : secolul III d.Chr.
II. CATEGORII DE MATERIALE -

TIPURI DE OBIECTE

o analiză sumară a pieselor recuperate din mormintele prezentate
mal sus, permite următoarea statistică:
Total morminte descoperite: 47, din care :
") M . Bucovală, Vase a.ntice de sticlă, tipul XXXIV, Pl' . 71-72, descoperite în contexte funerare datate în sec. II d.Crn .
"a) Ibidem, Pl' . 64-65, tipul XXIX, cu celo m:ti multe exemplare dat a te in secolul

III d.Chr.
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- Cu inventar: 34 morminte, din car e 11 mormint e cu câte un s ingur obiect, 13 cu câte două obiecte ş i 10 cu trei sau mai multe piese;
- Fără inventar: 13 morminte .
Obiectele d in c eramică (vase de uz casnic ş i opa i ţ e ) sunt prezente în
15 mormint e, obiectele din s ticlă în 8 m orm int e, cele din m etal în 4 morminte
iar mon ez ile în 12 morminte .
Situaţia obi ect i "ă n e d etermină să prezentăm materialele descoperite
pe următoar e l e categorii :
A . Ceramică;
B . St iclă .
C. Obiecte de po doabă şi de toaletă (inele, ogl inzi);
D. Diverse (catarame, aplice metalice de centiron) .
A. Ceramica

Apare ca mat er ialul cel mai frec\"e nt În rândul obi ectelor de inventar.
Sunt prezente atât yaseIc de uz casnic 29 , cât şi opaiţel e .
A.1.) D in categoria , 'aselor de uz, al căror repertoriu nu este foarte
variat, se impune căniţa cu corp globular ( 11 exemplaTe), databilă în sec.
II-III (I.ehr ., formă cla s i că răspând ită pe mari spaţ i i în întreg imperiul.
Sunt prezen te cele t r ei variante : fără toarte, cu o s ingură (pI. 3 ) sau
cu două apucători (pl. 2 ş i 8) .
Au talie mică, buza Înaltă, răsfrântă spre exterior şi marcată, de obicei, la ba ză, de o incizie circul a r ă . Sllnt n eornam entate, dar câteva exemplare
au ca nelur i v izibi le la partea infer ioarrl a corpu lui, caracteristică plasată.
de specialişti Îndeosebi la sfâr ş itul secolului II ş i - mai a les - în secolul
III d. Chr . Lutul este de culoare roşiatic~\ , având particule silicoa se în compoz i ţie.
Gmiţa fărrl toarte (2 ex emplare din total ul de 11) are h uza de forma
unui inel i n groşat , ră sfrânt în afară, iar corpul prezintă caneluri puternic
r eliefat e pe toată suprafaţ a . Lutul din care sun t lucrate ar e, în majoritate,
culoarea cenuş i e .

Ulcioare
Au fost recupera t e 7 exemplare; au corp ovoidal, canelat, lucrat d in
de cu loare cărănl.izi e , ango bă r oş i at i ci'l. uniformă la part ea su perioară .
PI. 1 şi 7,
arg i lă

Castroane
Pos e dăm num a i dou ă exemplare, descoperite în M 12 ş i M39, lucrate
din lut de culoare ga l benă , având la partea sup er ioară vopsea cărămizie.
PI. 3.
2!)) Pentru ele mente de ordin general referitoare l~ această categorie, vez i A. Ră.dulesc u,
Pontica, 8, 197 5, p. 3.35-352, G. Simiun, Petice, 9, 19 8~, p. 81-86, V. L ungu , C. Chera.
Pontica, 18, 1985, p . 220-221, precum şi ;vr. Ilu covală - Cec ili::t Paşca, Pontica, 24, 1991 .
pp. 203-208 ş i 230.
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A.2.) Opaiţe

Au fost recuperate 13 exemplare, din tot atât ea morminte. Ele se întipurilor cunoscute, răspândit e în sec. II-III d.Chr. în întreaga
Dobroge, precum şi pe mari spaţii in imperiu. Sunt toate produse locale,
unele variante tomitane, de slab nivel tehnic, ale unor tipuri clasice, produse
în centre tradiţionale, precum Atena şi Corint 30 •
cadrează

B. Sticla

Recipientele din sticlă, descoperite în 8 morminte din totalul de 34
cu inventar, pot fi împărţite în cele două categorii clasice: vase de uz şi
unguentarii (pl. 5 ş i 9).
1) Vasele de ţ,Z reprezintă partea cea mai numeroasă a descoperirilor:
9 exemplare întregi sau întregibile şi două fragmentare,din vase neîntregi.
bile. Toate sunt forme clasice, bine cunoscute atât în Dobrogea, cât şi în celelalte provincii ale imperiului. Au fost recuperate vase cu corp piriform,
sferic şi sferic turtit, precum şi un guttus, formă mai rară în descoperirile
din Tomis.
2) Unguentarii. Predominante ca formă sunt unguentariile în formă
de clopot şi cele în formă de disc plat, databile în secolele II-III d.ChI.
Considerăm că exemplarele din ambele categorii sunt produse locale.

C. Obiecte de

toaletă şi

podoabe

Din această categorie, semnalăm descoperirea a două mici oglinzi din
bronz (una întreagă, cealaltă fragmentară; ambele au discul simplu, neornamentat)şi un tub din bronz, cu capac, ce servea, probabil, pentru păstrarea
unor prafuri sau unguente.
De asemenea, în Mll, au fost descoperite două inele din bronz, unul
întreg , iar celălalt fragmentar, ambele având montată câte o gemă cu reprezentarea unor divinităţi. Pl. 11.

D. Diverse
Din această categorie fac parte o cataramă simplă, din bronz, de
formă dreptunghiulară, fără spin (M 10, databilă prin context în secolul
III d.Chr.) precum şi cinci aplice împreună cu vârful metalic al unui centiron, databile în secolul VI - începutul secolului VII d.Chr. în lipsa altor
elemente, putem atribui, evident, acest mormânt unui militar, decedat
într-o vreme marcată la Tomis de numeroase evenimente dramatice, care pot
pune problema unui sfârşit prin violenţă al defunctului.
30)

C. Iconomu. op. cit., p . 23.
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In. CONCLUZII

în lumina celor expu se se desprind .următoarele concluzii:
a. Ritualul folosit pentru cele 46 de morminte descoperite în anul
1992 în .zona de vest a necropolelor tomitane este exclusiv înhumaţ ia (cel
de-al 47-lea mormânt era un cenotaf).
b. Numărul mormintelor practicate în gropi simple este de 22, iar
al celor în firidă de 24.
Trei morminte din prima categorie fuseseră marcate printr-o ţiglă
aşezată la cap şi respectiv două - fragmentare - lateral, iar nişa unuia
din mormintele cu culoar de acces rusese astupa tă cu o ţiglă având dimensiunile 35 X 35 X 4 cm . S-au recuperat, însă , şi exemplare mai mari, având
dimensiunile 45 X 31 X 4 cm şi S2 X 32 X 4 cm .
c. 42 dintre mormint e conţin câte un singur înhumat, 3 câte doi şi
ultimul dintre ele, trei (evident, o familie cu un copil).
Orientarea celor înhumaţi a putut fi stabilită în 33 de cazuri, dintre
care 28 aveau orientarea vest-est, iar 5, nord-sud sau NE-SV.
d. în 34 de morminte au fost descoperite obiecte de inventar; puţin
numeroase şi modeste ca factură, acestea reprezintă forme tipice pentru epoca
romană menţionată, unele dintre ele având caracter exclusiv funerar. Vasele
din ceramică şi sticlă reprezintă în mod cert produse ale atelierelor locale,
unele din opaiţe fiind copii locale ale unor tipuri lucrate de meşteri ce- şi
ştampilau produsele în centre tradiţionale, precum Atena şi CorinL
e. Datarea nnor morminte a putut fi stab ilită pe baza inventarulni recuperat, astfel:
pentru secolul II d.ChI. , 7 morminte, pentru secolul III, 12 morminte,
pentru secolul IV, 2 morminte, pentru secolele V ş i VI, câte unul; 13 morminte nu conţineau nici un obiect; pentru ele, opinăm , cu titlu de probabilitate, secolul IV, în virtutea faptului că una din dogmele creştinismului permitea sau chiar recomanda lipsa inventarului. Orientarea vest-est, tipică.
creştinismului ne-ar putea determina să considerăm mormintele respective
ca aparţinând comunităţii creştine din Tomis; ipoteza este plauzibilă, iar
faptul că multe dintre ele sunt datate în secolele II şi III d.Chr. ar pleda
pentru o creştinare relativ timpurie şi în masă la Tomis. Rămâne ca cercetările viitoare să aducă precizări în acest sens.
O atenţie specială merită mormântul din care s-au recuperat piesele
centironului militar, tipic pentru neamuri alogene. Datat în secolul VI
(chiar începutul secolului VII d.Chr.) orientarea ne obligă să credem că şi
acest luptător, probabil mercenar străi n , trecuse la creştinism.
f. Faptul că cele 47 de morminte de Înhumaţie recent cercetate de noi
în necropola de vest a oraşului se înşiruie în timp pe parcursul a cinci secole
(II-VI d.Chr.)31, confirmă observaţia mai veche că la Tomis Înmormântă
riIe se practicau fără respectarea unor îngrădiri sau parcelări corespunzătoare;
evidenta lor aglomerare în spaţiul restrâns pe care am avut posibilitatea să-I
31)

unei

În acelaşi perimetru a fost descoperit şi un mormânt elenistic, care va face obiectul
viitoa re.
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cercetăm în vara anului 1992 confirmă, de asemenea, că terenul extramuran
din apropierea oraşului era intens folosit în acest scop (d i stanţa până la
poarta de acces către vestul teritoriului este relativ mică). Rezultă , deci,
că de-o parte şi de alta a drumului respectiv , s-au practicat în mod intens
înmormântări timp de mai multe secole, descoperirile mai vechi confirmând
că perimetrul amintit constituie o zonă ag lom er ată a necropolei tomitane.

nI. LISTA DESCOPERIRILOR NONETARE
1. Mormântul 5
Imperiul roman. CaracaUa (') -,\E, fragm . R\'. ilizibi l. Sec. III d. Chr.
2. Mormfmtul 6
Mon edă col onială grecească .- Callatis
Pick-R iegling, planşa II/ Il. Sec. II I-II i. de ehr.
3. Mormântul 7
Imperiul roman - L eo 1
L.R.Re. II, tip 11'1oncgram 457 -17 4 d . Ch r.
1. Mormântul 10
Imp. roman - Faustina I
B.M.C., IV, p . 171 , nr . 1115, Rom"" 139-131 d . Chr.
5. Morm5.ntul 22
Imp. roman - Geta
Pick-Riegling, pl. XITi10; Sec. III d . Chr.
6. Mormântul 26
Imp. roman - Caracalla. Rcv. ilizibil. Sec, III d . Chr.
7. Mormântul 27
Imp. roman - Marc Aureliu
B .M.C. IV, p . 661, nr . 1621, Roma; 176-177 d. Chr.
8. Mormântul 32
Monedă coloni ală grecească - Tomi s, pentru Geta
Pick- Riegling, pI. XII, 10; Sec. III d. Chr.
9. Mormântu; 43
Imp. roman - Antoninus Pius
B.M.C. IV, p. 535 , nr. 1999, Roma; 155-156 d. C!Ir.
10. Mormântul 44
Imp . roman - Antoninus Pius
B.M,C. IV, p. 215, nr . 1342, Roma; 140- 143 (144?) d. Chr.

DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS LA NECROPOLE ROMAINE OUEST DE TOMl
(1992)

Resume

Pendant l'Me de 1992, il. l'occasion des travaux pour un Mifice, rue LG.Duca juste
au coin avec la rue C. Brătescu, zone appartenant il. l 'ancienne necrople romaine ouest de
Tomi, an a effectue au prealable d es fouilles de sauvetage.
Dans le perimetre mentionne, ont ete decOJlverts 17 tombeaux d'inhumation, dont 23
tombeaux dans des fosses simplex, rectangulaires, et 24 dans des niches. Trois tombeaux de
la premiere categorie et u n de la seconde avai ent ete proteges par des tuiles de grandes di ·
mensions (35 x35x4 cm; 15x3 l x1 cm; 52x32x1 cm).
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Dans 34 t ombeaux ont ete decouverts des objets en ceramique, pour la plupart, et
un nombre redui t en vene et en metal.
Les vases d 'u sage courant ont des fonnes classiques, bien connues non seu lernent , a.
Torni ct dans d'autres grands centres de Dobroudja, mais aussi dans de vastes cspaces de
l'Empire, Ce sont eu totalite des produits des ateliers de l 'endroit, t out comme les lampes ;
d'ailleurs, ce sont des variantes de Tomi de certains produits crees dans des ateliers b i en
connus d'Athe nes, ou Corinthe, par exemple,
On a decouvert aussl des vases d'usage courant et des unguen.ta1'iâ en vene (environ 20
picces), consideres de provenance locale ,
Pour les objets ea m etal, c i nq appliques ains i que la pointe meta1ique d ' un ceinturon,
d~tables au VIe s , - d ebut du VIle s,p. Chr., presentent un interet part iculi er; tout cela
aurait pu appartenil' il un merccnaire (militaire) etranger mais de toute fa90n p asse au christiauisnle.
La datat i oll des tombeaux a ete possible il l'appui de l 'inventaire recupere comme
1 su i t: 7 t ombeaux pour le Ile s .ap'" J Chl'., 12 pour le III e s' ap ... J Chr. , 2 pour le IV e s,ap ... J
Chr., un poul' le ye s , et un 1'onr l e VIe s,apr , J Chr.
Le 13 tombeuax qui ne contenaient pas d'objets d'inventaire peuvent etre attribues,
it titre de probabilite il la communaute chretienne de Torni du IV e s.apr. J Chr. L'orientation ouest-est etabli e pour la maj orite des tombeaux aux n e - lU e si ecles peut pl a ider
pour l 'existence . elativem ent
recente d'une com munautc chretienne importante. Le
fait que les 47 tombeuax se placcnt dans le t emps le Iong de cinq siecles, dans un per imetre
reduit, confirnle une obscrvatiol1 plus ancienne que les enterrements s'y pratiquaient sans
cl6tures ni parce!lements ; queat it la zone .. extramuros", e!le etait uttIisce de predi lectiou
aUle abords de la ville, le loug des voies de communicatioll a\'ec une zone limitrophe.

