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CIMITIRUL DIN SEC. VI-V î.e.n. DE LA CORBU, .JUD.

CONSTANŢA

!n toamna anului 19G9 a fost semnalată Muzeului de arheologieCorbu,
16 km
sud de cetatea Histria şi la circa 40 km nord de oraşul Cons tanţa, la o
distanţă de aproximativ 5 km de ţărmul mării.
Punctul arheologic nou descoperit este situat în partea de suelvest a localităţii, pe un platou nu prea înalt, în imediata apropiere a
lacului Năvodari: lîngă cimitirul actual al comunei. Locuitorii au scosdin această zonii timp de peste patru decenii lut galben necesar lucră
rilor lor casnice (lut de bună calitate, care se află la o mică adîncime
- 0,70-0,80 m de la suprafaţa solului).
Cu prilejul unor săpături ocazionale efectuate în acelaşi loc şi de
către elevii şcolii generale din con1ună; au fost descoperite mai multe
vase ceran1ice şi oase umane. Vasele au fost donate Muzeului de arheo-·
logie Constanţa 1, cu care ocaZIe ne-au fost furnizate şi citeva informaţii privind aceste descoperiri. Dată fimd importanţa descoperirii am
efectuat o săpătură de salvare de o mică amploare. Investi.~aţiile noa-o
tre au fost întreprinse într-un teren răvăşit, în care săpături mai
vechi sau mai noi au distrus aproape în intregin1e zona arheologică.
Această situaţie a împiedecat de altfel şi extinderea cercetărilor .
S-a putut determina existenţa a şapte morminte. dintre care cind
erau distruse sau răvăşi te in momentul intervenţiei noastre, reconstituirea relativă a situaţiei făcîndu-se pe baza celor declarate ele descoperitori ; numai două au putut fi cercetate mai an1ănuntit.
MORMINTUL Nr. 1. Mormînt de înhumaţie, distrus. Era situat
la o adincime de aproximativ 0,90 m de la suprafaţă. După relatările
descoperitorilor, scheletul en' orientat est-vest (cu capul la vest) . După.
Constan ţa o in1portantă descoperire arheologică făcută în COlTIUna
jud. Constanţa . Localitatea amintită este situată la aproximativ
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aceleaşi informaţii

se pare ca m jurul craniului erau dispuse oarecum
în cerc mai multe pietre neregulate. Lîngă craniu erau dispuse într-o
<lrdine pe care n- o putem reconstitui, vase ceramice de ofrandă : o
cupă, un lekythos pictat şi o căniţă .
1. Cupă atică cu picio1' scund (fig. 1 a-b). Inv. nr. 19941. Dimensiuni : înălţimea 6,5 cm; diametrul 17 cm; diamet rul fundului 8.2 cm.
Vasul este fragmentar (lipseşte circa o treime din corp), dar păstrează
profilul complet. Firnisul negru, cu luciu metalic, ceva mai omogen la
exterior, acoperă vasul aproape în întregi;m.e - cu excepţia părţii din
spre interior a torţilor şi a spaţiului dintre capetele aceleiaşi torţi, a
marginei tălpii şi a fundului interior al piciorului inelar - care sînt
roşii.

Fig. la

Fig. 1 b
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Este asemănător ca formă cu un vas descoperit la Histria într-un
mormînt de incineraţie în tumul, datat la mijlocul sec. V î.e.n. 2 • Apropieri se pot face de asemenea şi de o cupă datată în al doilea sfert al
sec. V î.e.n. 3 şi mai ales de o alta, joasă, ornamentată însă cu figuri
negre, datată către anul 500 î.e.n. 4 •

Fig. 2 a

F ig.2b

2. Lekythos atic cu figuri negTe (fig. 2/a-b). Inv. nr. 19937. Dimensiuni : înălţimea 13,2 em ; diametrul maxin1, 7,5 efi. Stare de conservare - foarte bună; este lovit din vechime doar la talpa piciorului
2 P. Alexandrescu, Necropola tumulară. Săpături 1955 ~ 1961, în Histria II,
Editura Academiei R.S.R., p. 167; vasul XXII, 14; pI. 73, p. 505

.Bucureşti, 1966,
~i 87, p. 519.

3 Corpus VaS01"Um Antiquorum, vo1. II, Collecti on Dr. Georges et Maria Severeanu et collections privees, Edition de l'Academie de la Republique Socialiste de

Roumanie, Bucarest 2 (Roumanie 2), 1968, p. 26, p1. 32.
4 Ibidem, p. 16, p1. 15.
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la buză. Vasul este lucrat dintr-o argilă de culoare cărămizie-deschisa,.
cu puţini pori şi particule calcaroase. Angobă gălbuie-ro şiatică
pe î;nu,reg corpul vasului; firnis negru în in teriorul gîtului, pe buza
exterioară, pe partea exterioa ră a torţii, pe partea inferioară a corpu- ·
lui (şters în mare parte) ş i pe partea superioară a piciorului. Prez in tă.
o dungă roşie-n1aronie la baza gîtului şi o alta maronie- neagră pe linial
uşoară,

umărului.

Pe suprafaţa relativ
un ornament vegetal.

n1:l!"C

de la baza gHului, opus

torţE,

apare

Pe corpul vasului, în cîmpul delimitat de umăr şi de fi rnisul negru de la partea lui in ferioară, opus tor\;i, apoi trei bărbaţi în picioare,
dintre care unul în faţa celorlalţi doi; personajele sînt despărţite prin cîte
o dungă neagră exeoutată cu aceeaşi vopsea ca ş i cea cu care au fost
pictate person aj ele. Du pă toate probabilităţile este vorba de trei răz 
boinici. Toţi par să poarte căşti scurte ; ţin mîna stîngă în şold, iar
cu dreapta ţin scutul - realizat, ca de altfel şi căştile, cu o vopsea
ceva mai deschisă, maronie . In lumină se observă că două dintre personaje au pe corp, de la gît pînă h glezn ă dte o dungă subţire ondulată, realizată cu o vopsea uşor albăstruie. Marginea de jos a căştii,
gitul, linia de contact a scutului cu corpul şi glezna, sînt marcate prin
cîte o incizie care a scrijelat vopseaua.
Ca formă, vasul se aseamănă mult cu un lekythos din colecţia
Dr. George şi M'a ria Severeanu, ornat încă cu o scenă dion ysiacă , încadrat în clasa Atena 581 5 . Se a seamănă, de asemenea şi cu un lekythos
din colecţia Kallinderu (căruia îi lipseşte însă gîtul), ornamentat tot cu
o' scenă dionysiacă ş i aparţinînd probabil aceleia şi clase Atena 581 G.
3. Căniţă cu toarta supraînălţată (fig. 3). Inv. nr. 19939. Dimensiuni: înălţi mea (fără toartă) 8, 2 cm; diametrul maxim 6 cm . S tare
bună de conservare; lipseşte din vechime circa 1/2 din buză. Corpul
vasului este bombat spre partea inferioară; fundul plat.
C ăniţa este lucrat ă dintr-o argilă cărămizie-luaronie, cu pori nUCI
şi cu particule rare de nisip fin . Firnis n egru, u şor maroniu: cu luciu.
metalic pe partea inferioară a vasului . La nivelul de prindere al to rţii
de corp este trasată o bandă îngustă, iar m ai jos de ea pînă la fundul
vasului, o bandă lată neomogenă. Aceeaşi vopsea acop eră buza inte- ,
rioară şi partea superioară a torti i, pe mijlocul căreia este aplicată
şi o picătură de vopsea.
Vasele sînt în totali tate produse superioare, greceşti . S-CiX putea.
ca lekythos-ul ş i căniţa să fie chiar ateniene. Vasele au fost importate
5
G

Ibidem, p. 17, pl. 16, 4.
Corpus VasDr-um Antiqu01'um, Institut d'Archeologie . Musee National des ',

Antiquites. Editions de l'Academie- de la Repub1ique Socialiste de Roumanie,
Bucarest 1 (Roumanie 1) , 1965, p. 32, pl. 27, 9. E. C. H. Haspels, Attic BZack F~ - ·
gured Lekyt hoi, Paris 1936, p. 64-65, 199-205, 396; D. B. Beazley, Attic Black::
Figured Vases Painted, Oxford 1956, 2, p. 463 : Ph anyllis Group, ulti mele doufu
decenii ale secolului VI î.e.n.
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După relatările aceloraşi descoperitori,
se pare că în imediata
.apropiere a acestui mormînt la numai circ3. 0,30 fi , dar deasupra lui, a
..fost găsită ş i o cană mare, cenu şie, cu toartă supraînălţată (ruptă din
'Vechime). Toarta este trasă din buză şi prinsă de umărul vasului, dea-

Fig. 3

s upra diametrului maxim. (fig. 4). Inv. nr. 19936. Dimen~iuni: înălţi
;mea (fără toartă) 25,2 em; dian1etrul maxim 19 em; diametrul fun-<lului 10,3 cm.
Vasul are corpul bitronconic, fundul inelar şi buza trilobată. A
lost lucrat la r03.tă din pastă poroasa cenuş ie-d eschi să. La exterior cana
este brun-cenu şie . cu o pată gălbuie spre fund. Forma şi pasta din care
~Cl fos t lucrată deosebesc această cană de ceramica cenuşie grecească 7.
Vasul este un produs local, getic. Numeroase descoperiri mai vechi sau
mai noi au dovedit apariţia destul de timpurie a ceramicii cenuşii lu7 M. Coj a, Activitatea meşteşugăr ească de

la H"istria în sec. VI-I î.e.n.,

"în SCIV, 1, XII I, 1962, p. 2!1-30; idem, La ceramique ai"ise d'Histria a l'epoque

:1lreque, în Dacia, N.S . X II, lD08, p. 30 5

şi

urm.
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Fig. 4

la geţii din Dobrogea s. Cana aceasta reprezintă o imioenochoe-Ie gr eceşti cu buza trilobată. Dar prin dimensiunile relativ mar i, ca şi prin forma general ă a corpului, ea se deosebeşte înt rucîtva de cănile cenu şii cu buza trilobată lucrate l a roată,
descoperit e la Bugeac 9 ş i Seut hopolis 10, ş i se ap ro pie oarecum ca aspect general, (exceptînd forma trilobată a buz ei şi toarta supraînăl
tată) de căni le mari, cu gîtul larg, de t ipul celor de la Adamclisi 11 şi
Beilic 12. Această cană ar putea fi eventual datată către sfîrşitul sec.
V Le.n. 13.
Apartenen ţa acestui vas la inventarul mormînt ului 1 est e puţin
probabilă. Această situaţie incertă ne împi edică să facem consideraţii
mai largi asupr a lui . Totuşi apariţi a unui vas băştinaş lucrat la roată
într- un cimitir cu numeroase materiale greceşti este semnificat ivă .
Pe baza inventarului funerar - se par e in ex clusivit ate grecesc
(vasul ce nuşiu trilobat rămîne deocamdat ă , p în ă la o mai precisă datare
a acestei categorii ceramice, în afara lui) - mormînt ul se poat e data
cel m ai probabil la sfirş itul secolului VI - începu t ul sec. V î.e.n.
M ORMIN TUL 2, răvăşit, a fost descoperit la o distanţă de aproximativ 15 m de primul, în spre vest. Era tot un mormînt de înhucrate la

roată

ta ţie după

8

D. Berciu, Descoperirile getice de la

inceputului

f01' mării

C e rnavo dă (1 954) şi unele aspecte ale
Dună1"ea d e Jos, în Materiale,
N . An ghelescu, Săpăturile de salvare

culturii La Tene geto -dace la

IV, 1957, p. 281-318; B . Mitrea, C. P reda,

de la Satu Nou, în Materiale, VII , 1961, p. 283-290, idem, în Materiale, V III, 1962,
p. 369-372 ; Exspectaius Bujor, Contribuţie la cun oa şt e r ea p o pulaţie i geto -dace
din nord- estul Dobrogei, in SCIV. VII, 3-4, 1956, p. 243-252 ; idem,
O remo
Jl,aKHflcKO I1-KYJ1mypc B MypHrllone, 1:n Dacia, N.S. , II , 1958, p . 132-1 41 ş i ra·p oartele

publicate în Maleri a le IIl, 1957, p. 247-254 ; V. 1959, p. 325-330 ; VII, p. 297- 300 ;
A. Aricescu, Die bo denstăndige Bevm~ung der D obruds cha ... , în Studii Clasice
III, 1961, p. 67-82 ; idem, Noi date cu priv i1'e la cimîtiTele getice di n zona Dunării
in D obr ogea (rezumat) în Revista M uzeelor, anul II, 1965, Nr. spe cial, p . 425;
M. Irlm ia, Ci m itir ele de incineraţie d e la B u geac- Ostrov, în Pontice r, 1968,
Constan ţa, p. 193- 234 ; ide m, N oi cer c et ăr i ar heologice în cimitiruL Il geto-daci c
d e la Bugeac, în P ontice II, 1969, p. 23-42; Gavril ă Simion, Cu ltu1'a tr aco - getică
în Zumi na s ăpă tw'ilol' de la Enisala, comunicare pr ezen ta tă la Sesiunea anuală a
Muzeului de a rheologie Con sta n ţ a, 16-1 8 octom brie 1970 etc.
9 M. Irimia, Noi cer c etări arheologice in cimitirul II geto dacic de la
B ugeac, loc. cit., p. 32, 38 şi f ig. 13.
10 M. Cicikova, Developp ement de la cer amique th"ace a l'epoque clasique
et heUenistique, în Acta Antiqua P hilippopolitana, Studia A rcha eologica, Serdica,
1963, p . 38 ş i fig. 3 (dreapta) .
11 A. Aricescu, Noi date cu privire la cimitirele getice ... ; v asul în Muzeu l
de arheologie Constanta, inv. nr. 577; autorul articolul ui datează vasul în sec.
V Le.n .
i:! Tdem, D ie bodenstandige B evOlkel'ung
fig. 5. Autorul da ta atunci complexele de la
la car e a renunţat în p rezent, atribuind şi el
mare - sfîrşitul sec. V Le.n.
13 Căni1e cu buza trilob ată de la Bugeac
IV Le.n. (vezi notele 8 ş i 9) . Dar forma vasului
de cănile de dimen siuni mari de la Adamclisi
mai tinwurie a ei. Pentru o d atare timpurie
p ronunţat ş i P. Alexa nd resc u.
şi

der Dobrudscha, l oc, cit., p . 77
Beilic în sec. IV-III Le.n., datare
a cestui v as o vechime mult mai
şi Seuthopolis se datează în sec ~
de la Corbu şi apr opierea relativă
şi Beilic pa r să indice o datare'
a acestui vas (sec. V î.e.n.) s-a
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'maţie,

orientat, după spusele descoperitorilor, est-vest (capul la vest).
Inventarul funerar era reprezentat de două vase ceramice mici. Săpă
. tura efectuată a recuperat doar resturi de oase ş i a scos la iveală numeroşi bolovani mici şi
mijlocii de şist verde, dar n u s-a mai putut
preciza poziţia lor iniţială.
1. Căniţă cu toarta uşor supraînă!ţată, trasă din buză şi prinsă
de mijlocul vasului (fig. 5) . Inv. nr. 19940. Dimensiuni: înălţimea (fără
toartă) 7 cm ; diametrul maxim 5 cm. Stare de conservare foarte bun ă .
Căniţa are corpul bombat, buza evazată şi fundul plat. Este l ucl'ată
rlintr-o argilă cărămizie -gălbuie, densă, uşoară, bine arsă . Suprafaţa
~ xterioară a vasului, fundul şi partea in te ri oară a gîtului, sub buză,

Fig . 5

,sint acoperite cu vopsea albă. aplicată înainte de ardere, corodată în
p rezent în unele părţi. Partea superioară a vasului - respectiv par,tea in terioară ş i exteri oară a buzei, o parte din gît - ca ş i partea superioară a torţii, sint acoperite cu vopsea roşie-maronie, aplicată de
asemenea înainte de ardere.
2. Vas comană "ionian" (fig, 6/a-b), Inv. nr. 19938. Dimensiuni:
' !nălţimea 0,4 cm ; diametrul 8 cm . Vasul este parţial întregit, Este lovit
din vechime l a buză şi la toartă . Este lucrat din argilă roz-gălbuie,
, densă, uşoară şi bine arsă. La partea superi oară a vasului, pe umăr,
a fost aplicată neomogen o bandă lată de firnis negru, cu luciu metalic.
, O a doua bandă, mult mai îngustă, acum parţial caro dată, a fost aplicată pe n\ij'locul vasulu i,
iar o a treia, la fel de îngustă (caro dată
aproape in întregime) - , a fost trasată în apropierea fundu lui vasului;
benzile ultime, înguste, a u o nuanţă uşor, cafenie, Pe gît, sub buză (vasului) apare o bandă foarte îngustă, trasată 'incomplet (pînă la margî48

Fig. 68

F ig.6b
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nile torţii, late), iar pe buză, lîngă toartă, ca şi pe partea superioară
a torţU, ,a pare un decor "în brăduţ", executat cu aceeaşi vopsea neagră.
cu nuan ţă cafenie. Tot pe buză, în part ea opusă torţii , apar două linii
paralele, iar alte şase linii înguste paralele, executate cu aceeaşi vopsea sînt aplicate pe partea exter i oară a torţii, la partea ei i nfe ri oa ră ,..
deasupra locului de prindere de corpul vasului.
Din punct de vedere al forn1ei şi al aspectului său general, vasuL
se apropie de un exemplar aS em ănător (dar deosebit ca orname ntaţie)o
descoperit intr-un n10rmÎnt de înhumaţie în tun1ul, de la Histria, datat.
în sec. V Le .n. !It .
Exemplarul din discuţie este asemănător şi unui vas (numit
de autori "sing guttus"), aflat într- o colecţie în S.U.A . datat în sec.
VI î.e.n . 15. (Diferă numai prin pozitia torţii şi prin distribuţia elementelor decorative, care sînt realizate însă tot cu firnis negru). Prezintă_
însă o identitate aproape perfectă şi in privinţa ornamentării ,c u un..
exemplar descoperit în U.R.S.S. şi datat în sec. V î.e.n. 16.
Destul de răspîndite în lumea grecească, aceste vase îşi au originea - după opinii unanim acceptate - în partea de est a Greciet
(Ion ia).
Pe baza celor două vase amintite mai sus, mormîntul se poat(?'
data, cu.. rezervele de rigoare) spre sfîrşitul sec. VI sau, mai degrabă,
poate începutul sec. V Le.n .
MORMINTUL 3, p ar ţial deranjat, a fost descoperit la o distanti>
de 6 m de mormîntul 2, la adîncimea de 0,88 m de la suprafaţa terenului.
Aparţinea unui copil. inhumat în poziţie întinsă, direct pe pămînt,.
cu mîinile întinse lîngă corp, Era orientat est-vest (capul la vest). In
jurul capului s-au găsit mai multe pietre mici şi mijlocii. Singurul
obiect de inventar găsit este o fUS3.iolă mică bitronconică (cu o parte
n1ai alungită) , lucrată dintr-o pastă neagră. grunzuroasă. Fusaiola
(fig. 7) era depusă lîngă mîna dreaptă . Dimensiuni: înălţimea 2 cm;
diametrul 2,5 cm.
MORMINTUL 4 a fost descoperit la 6,5 m de mormîntul 3, către
sud (spre lac), la adîncimea de 1 m de la suprafaţa solului. Mormîntul
a apărut iniţial sub forma unui grup de bolovani ·de şist verde dispuşi
pe mai multe straturi, pînă la adîncimea de 1,30 m, lung de 1,90 m ŞI
lat de 0,70 m; sub pi.?tre a a părut scheletul, lung de 1,55 m, orientat
est- vest (cu capul la V\~st), fără vreun obiect de inventar. Lîngă craniu
era aşezată o placă de formă. aproximativ t riunghiulară de şist verde,.
plată, cu laturile de 0,2 3; 0,19 şi 0,16 m şi groasă de circa 4 cm.
H P.
Alexandrescu,
în Histria II. p. 172-173, 1 '1,
inv. nI'. 6140 ;:
pl. 74. Autorul discută mai pe larg prezenţa acestui tip de vase în bazinul Mării
Negre, vase ca re se dat -ea ză în sec. VI- V Î.e.n. (la Apollonia, acest tip aparepină in al II-lea sfert al sec. IV î.e.n.).
1:; Corpus VaSOJ'um Antiquorum, The Robinson Collection, Baltimore, Md.,.
fascicule 1. HarVal"d University Press, Cambridge-Massachusetts, 1934, p . 34:>-

4, pl. XVI, 4.
j(j N.
I. Sokolschi. în
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Moscova, 1963. p. 101, fig . 3/4,..

MORMINTUL 5, răvăşit, tot de înhumaţie, a fost descoperit la
aproximativ 20 m la sud de mormîntul 4, către lac. Era situat la adincimea de 1,22 m de la suprafaţa solului. Scheletul era orientat w;tvest, dar spre deosebire de celelalte morminte, acesta avea capul la
est. Scheletul nu era protejat de pietre. Nu s-a descoperit nici un
obiect de inventar. Dacă au existat cun1va, ele au fost cu siguranţă distruse mai de n1ult, fiindcă în momentul cerce tării noastre n-am găsit
din schelet decît doar citeva dintre oasele bazinului, membrele inferioare, antebraţul şi degetele mîinii stîngi.

Fig. 7

MORMINTELE 6 şi 7, descoperite tot în aceaşi zonă excavată de
locuitorii comunei pentru lut, erau de asen1enea foarte răvăşite. S-a
putut constata doar că erau tot morn1inte de inhun1aţie, protejate cu
bolovani 111ai n1ari sau mai n1ici de şist verde. Nu s-a descoperit nici
un obiect de inventar.

Descoperirea de la Corbu ridică în faţa noastră probleme importante cărora din păcate, în stadiul actual al cercetărilor, nu li se poate
da decît un răspuns mai mult ipotetic. De o deosebită importantă este
determinarea limitei în timp şi în spaţiu a necropolei, precum şi stabilirea elementului etnic căreia aceasta i-a apal'ţinut.
In stadiul actual al cunoştinţelor, limitate doar la rezultatele unei
mici cercetări de salvare, nu putem prezenta o in1agine cît de cît completă a situaţiei. Totuşi, pe baza puţinelor cercetări întreprinse, se poate
considera că necropola plană de la Corbu era destul de redusă ca suprafaţă. Dar răscoli rea şi excavarea, se pare, chiar a zonei centrale, ca
şi faptul că cercetările s-au limitat mai mult la zona răscolită şi direct
ameninţată de distrugere, ne împiedică să ne formăm o imagine exacLă
asupra întinderii necropolei şi a densită ţi i mormintelor.
Din punct de vedere cronologic, necropola de la Corbu poate fi
datată, pe baza materialului arheologic descoperit pînă acum, în sec.
V î.e.n., începuturile ei putînd fi cobori te chiar către sfîrşitul sec . VI
î.e .n. O mai strînsă delimitare cronologică este destul de difi cilă în
stadiul actual al cercetărilor de teren.
Ritul funerar constatat la toate cele şapte morminte de la Corbu
este înhumaţia: In grupul celor şapte morminte pare a se putea dis51

tinge totuşi existenţa a două grupuri de morminte: unele simple, neprotejate (mormîntul 5), reprezentînd un tip, iar altele protejate de pietre (mormintele 1 (?), 2,3,4,6,7) reprezentînd cel de al doilea tip.
Cît priveşte atribuirea sa etnică, trebuie avută în vedere atît poziţia şi distanţa necropolei faţă de aşezările greceşti cunoscute, cît şi
inventarul mormintelor. Cea mai mare parte a materialului arheologic de la Corbu este reprezentată de vase greceşti. Dar este greu de
presupus, în stadiul actual al documentaţiei. că acest cimitir ar fi aparţ.inut unor cetăţeni greci, deoarece Histria era destul de departe, iar
în apropiere nu s-a descoperit pînă acum nIci o aşezare grecească, ai
cărei locuitori să fi folosit, eventual, necropola în discuţie.
Abundenţa materialului grecesc s-ar putea explica ulai degrabă prin
contactele permanente şi lesnicioase stabilite între populaţia băştinaşă
din apropierea Histriei şi grecii din această
colonie milesiană. Din
acest motiv înclinăn1 că credem că n10rmintele cercetate din necropola
de la Corbu au aparţinut băştinaşilor, mai precis traco -geţilor. Este
sigur faptul că aborigenii de la Corbu întreţineau strînse legă turi cu
negustorii greci din Histria, oraş care, aşa cum au dovedit-o cercetările,
avea în această vreme (sec. VI-V î.e.n.) un mare rol în viaţa economică
a Pontului.
Se pare că influenţa di !'ectă grecească era deosebit de puternică
irţ aceste secole asupra populaţiei băştinaşe din apropierea oraşelor
greceşti. Procesul transformării şi îmbogăţirii
culturii materiale a
băştinaşilor a fost dovedit încă mai de ll1Ult, prin ce rcetările de la Tari verde". Aspectul mrecum predominant grecesc al materialului arheologic din aşezarea de la Tariverde nu hnpiedecă atribuirea acesteia
traco-geţilor băştinaşi 18, care însă, fiind foarte aproape de Histria au
primit masive influenţe greceşti şi numeroase bunuri n1ateriale
Cercetările întreprinse în necropola
tumulară de la Histria au
arătat că o parte din tun1ulii din sec. VI-V î.e.n. au aparţinut indigenilor, cu toate că inventarul lor era in majoritate grecesc HJ.
Tot în apropierea Histriei, la Nuntaşi, a fost descoperit un mormînt, datînd - e adevărat - dintr-o epocă mai tîrzie (sec. IV-III
Le ..n), care în afara unor fragn1ente ceran1ice băştinaşe, lucrate
cu
mîna, conţinea un foarte bogat inventar de origine grecească 20.
Puterea economică deosebită a Histriei în sec. VI-V î.e.n. şi peTletraţia ei într-o zonă mult mai vastă decît cea cunoscută pînă nu de
mult a fost dovedită recent prin săpăturile întreprinse în grădiştea de la
Hoxolani, pe malul sting al liman ului Nistrului. Arheologii sovietici
17 în se/v, IV, 1-2, 195 3, p. 129-135, V, 1-2, 1954, p. 100-1 08; VI, 3-4,
1955, p. 543- 548; Materiale, IV, 1957, p . 77-85; V, 1959, p. 318-323.
18 D. Berciu, Din istm·ia Dobmgei, I, Bucureşti, 1965, p. 94.
19 P. Alexandrescu, op. cit., în Histria II; tumulii XX, XVII, XIX etc.,
p. 143 şi urm .
20 A. Rădulescu, Noi mărtw·ii aTheologice din epoca elenî stică la Nuntaşi.
în SCIV, XII, 1961, p. 377-333.
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care au cercetat această aşezare au scos în evidenţă legăturile economice şi culturale strînse stabilite între locui torii acesteia şi Histria în
sec. VI-V î.e.n. 21 . Se consideră chiar că aşezarea de la Roxolani, fundată în sec. VI Le.n. şi identificată cu anticul Nikonium, ar fi o colonie a Histriei 22. Ipoteza aceasta pare a fi susţinută atît de abundenţa
puţin obişnuită a monedelor histriene (mai ales a celor de bronz, folos ite pentru schimbul curent), cît şi a ceramicii greceşti de import. Materialele arheologice descoperite la Roxolani oferă de asemenea date
importante cu privire la începutul colonizării greceşti în această regiune. Cele mai multe fragmente ceramice datează din sec. VI î.e.n.
(ceramică ioniană), corintică, atică cu figuri negre etc.), fapt ce se
leagă de situaţia constatată la Histria, unde în secolul VI î.e.n. pste
atestată o prosperitate deosebită (dovadă sînt mai ales rezultatele săpă
turilor din zona X) 23 şi o intensă activitate constructivă 2" .
Este deci explicabil ca în această vreme cînd puterea economică
a Histriei era atit de mare, iar monedele ei pătrundeau în nordul Dunării pînă departe în bazinul Siretului şi în zona Neamţului ' 5, aşeză
riie băştinaşe din apropierea oraşului să fi fost copleşite aproape de
m aterialul grecesc, luxos şi de bună calitate. Iar prezenţa lui în morm intele băştinaşilor este firească, dacă avem în vedere faptul că de
multe ori cele mai scumpe obiecte erau depuse ca ofran de.
Zona localităţii Corbu făcea parte în antichitate probabil din hinterland-ul Histriei 26, dar această situaţie nu exclude posibilitatea ca
diti PtV1!Qt de vedere etnic, cei care au folosit cimitirul de pe 'malul
lacului Năvodari să fi fost traco -geţi aborigeni.
Dar atribuirea mormintelor cercetate din necropola de la Corbu
populaţiei băştinaşe mai este sprijini tă şi de două obiecte de inventar
negre ceşti : cana cenuşie cu buza trilobată, care imită, după cum am
văzut oenochoe-le greceşti de acest tip, fără a fi însă grecească şi fusaiola - lucrată cu totul primitiv dintr-o pastă neagră, foarte grunzuro asă şi sfărîmicioasă, asemănătoare pastei ceranlicii băştinaşe, lucrate
cu mîna, întilnită ,î n aşezările traco-getice şi deosebită mult de pasta
densă, bine arsă a fusaiolelor greceşti.
21 In Mame pHaJJbI no apxeoJlorIm Cenepuoro TIplllleplloMopMI 5, 1966, Muzeul din
Odesa (apud. P. Alexandrescu. Insemnări arheol9gice, în Studii Clasice, XII,
1970, p. 149 Şl urm .).
22 M. S. S:niţin, Săpăturile din G rădiştea de lîngă sal.ul Roxolani, raionul
Beliovs:"i, reg . Odesa. in anii 1957-1961, in
.1\1am Cp!la.:JbI r;o apxcoJlorJm CCBcpHoro
np ll'lCpHOMOpMl, !1. 1966, p. 5-56 (apud P. Alexandrescu) .
23 Suzana Dimitriu. Cartierul de locuinţe din zona de vest a cetăţii, în epoca
arhaică. Săpături 1955-1960~ în Histria II, p. 10-131.
:M Dinu Theodorescu, Un chapiteau ionique de l'epoque archaique tardive
et quelques problemes concernant la style, a Histria, in Dacia N.S., XII, 1963,

. 261-303.

P
2.'1 Bucur IVIitrea. Descoperirile moneta;-e şi legătlwile de schimb ale Histriei
cu populaţiile locale în sec. V-IV î.e.n. În Studii Clasice, VII, 1965, p. 143-167;
idem. Două probleme de numismat~că dobrogeaită, in prezen tul volum, în care
ia în discuţie şi Gescopenrile monetare de la Roxolani.
2G P. Alexandrescu. Insemnări arheologice ... , p. 152 .
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Un alt element în sprijinul aceleiaşi atribuiri etnice l-ar putea
constitui n10dul de protejare al mormintelor, în aşa numite "cutii de
piatră", tip întîlnit mai tirziu (sec. IV î.e.n.) la unele morminte plane
de incineraţ ie din sud- vestul Dobrogei, de la Eugeac 27 De altfel protejarea mormintelor plane sau în tumuli cu pietre dispuse în diferi te
fOrl11€ a fost observată şi în săpăturile de la Histria 28, Beilic 29, Teliţa 30, Murighio1 3L , Enisala 3:.! etc.
Un element in1portant care ar putea eventual in1piedeca atribuirea 1110rmintelol' de la Corbu băştinaşilor traco-geţi l-ar putea constitui
ritUl! inhumaţiei, constatat la toate mormintele cercetate. Dar pentru
aceaistă vreme sec. V î.e.n. - situaţia constatată la Corbu nu este
singulară în Dobrogea. La Petroşani (corn. Deleni, jud. Constanţa) s-a
descopent în anul 1958 un mormînt de inhumaţie getic datînd de la
începutul sec. V l .€.il, care conţinea un vas bitronconic caracteristic
lucrat cu mîna şi 35 de virfuri de săgeţi de bronz 33,
Este cunoscut faptul că in prima epocă a fierului populaţia băşti
naşă de pe teritoriul ţării noastre a folosit atît ritul inhumaţiei cît şi
al incineraţjei. In cea de a doua epocă a fierului) cînd se cristalizează
cultura materială şi spirituală a geto-dacilor, se constată o generalizare
a incin eraţ.iei în raport cu proporţia destul de redusă a inhumaţiei 34.
N\ţ a existat o ruptură bruscă între prima şi a doua epocă a fierului,
iar această continuitate este evidenţiată şi de păstrarea unor tradiţii
în ritul de înn1ormîntare. Morminte de inhumaţie băştinaşe ) datînd dint l'-O epocă ulterioară descoperirii de la Corbu, s-au descoperit atît pe
t eri tori ul Dobrogei, la Murighiol 3i" cît şi în alte localităţi din ţară 3fl,
dar evident într-un număr cu mult mai mic decît cele de incineraţie.
27 M. Irimia , în Pontice I, 1968, mormintele nr. 4, 6, 8-11, 13, 14, p. 207
urffi.; idem, în Pontice II, 1969, mormintele nI'. 15- 19, p. 24 şi urm.
:ti> P . Alexand rescu, în Hist1'ia II, p . 133 şi urm.
:/9 A. Al"icescu, Die bodenstiindige BevOlkerung de'r Dobl'udscha .. " p, 75
si fig. 2.
J() Gh. Simion şi Gh. 1. Cant.acuzino, Cercetă1'ile arheologice de la Teliţa, în
Materiale. VIII, 1962, p. 373-382. V, p. 376 (M, 10. 11 - Cimitirul II).
3l Exspectatus Bujor, Săpăturile de salvare de la Murighiol, în Materiale III.
p. 247 (iVI. 13), etc.
; ~~ Gavrilă Simion, Cultum traco-getică in lumina săpăturilo1" de la Enisala.
:\3 N. Harţuche, ContribUţii la. repertoriul al'heologic al Dobrogei, în prezentul volum.
3'. D. Protase, Consideration sur les Tites funerai1'es des Daces, în Dacia~
N.S., VI, 1962, p . 173 şi urm.
:15 Exspectatus Bujor, Săpătw'ile de salvare de la Murighiol, în SCIV, VI,
3-4, 1955, p. 574 (M. 4)
idem, în Materiale, VI, 1959, p. 326 (IVI. 19).
3G La Poiana (R. Vulpe, în Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 349; SCIV, 1. 1950.
p . 50- 51 ; II, 1, 1951, p. 188- 189, 196- 197, 209 ; III, 1952, p. 194-195) ; Zimnicea
(I. Nesto!' şi calab., în SCIV, I, 1, 1950, p. 93-102) ; Sf. Gheorghe-Bedehaza (K. Hor~d t, în Materiale, II, 1956, p . 10-13)
Piscul Crăsani (1. Andrieşescu, PiscuZ
Crăsani, Bucureşti, 1924, p. 33), Coconi (R. Vulpe, în B.C.M.I., XVII, 41, 1924,
p. 46--i7 etc.
şi
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Persistenţa ritului înhumaţiei poate fi legată atît de tradiţiile
puternice hallstattiene existente în mediul băştinaş cît şi de pătrun
d erea în anumite zone a unor influenţe străine . In această conjunctură
.mormintele de la Corbu nu par să reprezinte un caz neobişnuit, chiar
dacă aici a fost documentată prin aceste descoperiri existenţa unei n e·cropole în care ritul cel mai frecvent folosit - poate chiar în exclusivitate - a fost înhumaţia. Poate că preferinţa pentru acest ri t a
comunităţii omeneşti care a folosit cimitirul de la Corbu s-ar putea
explica atît prin persis tenţa unOr puternice trad iţii mai vechi hallstat±iene, cît şi prin pătrunderea unor influenţe vecine (poate grec eşti sau
chiar scitice). Descoperirile de la Corbu au dat la iveală cel mai mare
. număr de morminte plane de înhumaţie de pînă în prezent din Dobrogea, din secolele VI-V î.e.n., care, credem, pot fi atribuite băştin aşilor
tra co-geţi.

LE CIMETIERE DU VI ' _V e S. AV. N. E. DE CORBU, DISTRICT
DE CONSTANTZA

Resume
A roccasion de quelques fouilles fortuites, effectuees au sud-auest de la
commune Corbu, on a decouvert quelques vases en ceramîque et des .r estes
<le squelette:> humains.
Les fouilles de S3uvetage, pratiquees dans cette zone, ont mis â jour plusieurs tombes, dant uns seu.le ava it, pour inventaire, une fusaiole en argile ;
les autres ne possedaient pas d' inventaire funeraire.
Quoique les informat ions des au teurs soient limitees aux resultats ct·une
.simple exploration de sauvetage, on peut preciser ce qui suit:
Sur la rive du lac Năvodari, SUl" le plateau de l'ex·t remite sud -'o uest de
la commune, pres du cimetier~ actuel. existait, vers la fin du VI s., et probablement pendant tout le V s. de notre ere, une necr opole pIane, de p roportions reduites. Les objets trouves sant en majorite des vases en ceramique
de bonne q ualite, importes de la Greee contientale ou insulaire; le rite utilise
·etait en exclusivite l'inhumation. Deux des objets trouves, ainsi que te qu'on
·connaît sur un petit site du voisinage, et en plus les donnees generales sur
l'emplacement de ces sites il l'epoqu e m entionnee, tout converge paUl' nous
.faire attribuer cette necropole a la population autochtone, qui entretenait d 'etroites
:T elations d'cchange avec les Grecs l'eeemment arrives.

VIE RETTUNGSGRABU NGEN VON

CORBU,

KREIS

CONSTANŢA

Zusammenfassung
Anlăf31ich einiger zuHillig durchgefUhrter Ausgrabungen im sUd westlichen
"Gebiet der Gemeinde Corbu, sind einige KeramikgefăBe und Reste von m ensch.1i.:hen Gebeinen zutage gefOrdert worelen.
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Die hier vorgenommenen Rettungsgrabungen deckten mehrere GrabeI' aur,..
davon cin einziges ein Webstuhlgewicht aus Ton als Grabbeigabe hatte ; die anderen hatten keinerlei Grabbeigaben.
Obwohl die Kenntnisse der Verfasser auf die Ergebnisse einer einfachei1'
Rettungsgrabung beschranl.:::t sind, kann folgendes festgelegt werden:
Am Ufer des Sees Năvodari, auf der Plattfor m, die sich am si."ldwestlichen
Rand der Gemeinde, neben dem heutigen Friedhof beIindet, funktionierrte in
der Zeit vom Ausgang des 6. Jh. und wahrscheinlich wahrend des ganzen
5. Jh. v.u.Z. ein kleines Flachgraberfeld. Obwohl die Funde hauptsăchlich
Gefăf3 e guter Keramik sind, die aus dem Inselteil oder
der Halbinsel van
Griechenland eingeflihrt wurden der gepflegte R itus ansschlieBlich in Korperbestattung besteht, lassen zwei der gefundenen GegensUinde, die Kenntnisse
liber eine kleine Niederlassung in der Năhe sowie die aHgemeinen Angaben
liber die Verhăltnisse an dieser Stelle zur oben envahnten Zeit, '.ien SchluJl
zu, dieses Grăberfeld der 6rtlichen Bev6lkerung zuzuweisen, die mit den nea
hinzugekommenen Griechen in engen Austauschbeziehungen standen.

