
EL. ZAVATIN-COMAX 

uN MORMINT ELENISTIC CU I\ALPIDĂ 
DE LA MANGALIA 

In vara anului 1970, în zona extra-muros a cetăţii Callatis, a fost 
descoperit inţ,Îlnplător un mormînt grecesc avînd ca urnă fu
nerară o kalpidă !. Descoperirea se datoreşte unor lucrări de nivelare a 
terenului, în stînga şoselei spre Albeşti, în imediata vecinătate a lillei. 
necropole callatiene de sec. IV e.n. Padea superioară a mormîntului a 
fost distmsă de un buldozer, a cărui lamă a scos la suprafaţă un vas 
de bronz şi un unguentariu. 

Pentru cercetarea sistematică a descoperirii fortuite am trecut la 
degajal'ea păm:întului aflat în zona de găsire a vasului şi la deschiderea 
unei casete cu ·laturile de 2/3 m , prin care s-a clarificat noua descoperire. 
Este vorba de un mormînt a cărei parte superioară nederanjată se afla, 
cu aproximaţie, la 0,40-0,50 m adîncime de la suprafaţa solului. 

Construcţia funerară găsită (fig. 1) este formată dintr-un bloc de 
calcar de formă paralelipipedică , în care s-a cioplit în negat iv forma 
urnei funerare de bronz. Blocul, abia fasonat la exterior, are lungimea 
muchiilor de 0,55- 0,60 m şi înălţimea de 0,42 m. Scobitura de formă 
ovoidală) care reproduce în negativ forlua urnei~ este realizată cu o grijă 
deosebită, avînd pe marginea sa chiar şi "lăcaşurile pentru cele două 
anse orizontale ale ka"lpidei. în afară de scobitura ovoidală care se pla
sează în lnijloc, pe faţa superioară a blocului, apar pe muchiile de sus. 
patm tăieturi în care, iniţial, se aflau crampoane de fier fixate cu plumb. 
Dintre aceste patru crampoane, unul a rămas fixat în lăcaşul său, iar trei 
au fost smulse de buldozer şi recuperate ulterior. 

Din pămîntul aflat în jurul cistei de calcar au fost colectate 34 
discuri de ceramică, cu un diametru de 0,02 m, avînd imprimată pe una 

1 Dup{\ Erika Diehl. Dic hydria, Formgeschichte tind Verwendung im Kult 
ele." Alt.erwms, Maim:, 196-1, p . 1 şi p . 30, putem preciza că vasul nostru nu este 
() nydrie propl"iu-zisă, ci o variantă denumită "Kalpis'", O fOrmă relativ nouă a 
hyc!rieL 
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Fi~. 1. Constmcţia funcrJră cu kalpidă. 

din fete chipul Meeluzei ele tip "gorgoneion - frumos" acoperit cu foiţă 
de aur. Reversul. uşor bon1bat, este străpuns de două mici orificii. Au 
fost colectate peste 230 perle rotunde, 25 perle conice elin ceramică au
rită, împreună cu un număr tot atit de mare de sîrmuliţe de bronz şi 

fragmente dintr-o ramă de plumb. (fig. 2) . Aceste elemente provin desigur 
de la o coronită fUnel'al':1 cu ramă de plumb, de care erau prinse discurile 
cu chipul Meduzei şi, între ele, mănunchiuri de sîrmuliţe cu pede în 
capăt . 

Impreună cu vasul ele bronz s-a găsit un n1ic unguentariu ceramic 
cu gllul spart, înalt de 0,08 m şi cu di ametrul de 0, 05 m . Are corpul ele 
formă ovoidală, gitul inalt uşor umflat sub buză şi funelul mic. plal. ele 
formă inelară . Este lucrat din argilă uniform arsă, de culoare roz-deschis, 
cu fine granule de mică în compoziţia pastei. (fig. 3) . 

In interiorul kalpidei s-au găsit oase umane calcinate, cu urme de 
oxid de cupru, ceea ce denlonstrează , în afara inventarului caracteristic, 
destinaţia ei ele urnă funerară . 
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Fig. 3. Mic unguent:ariu cel'amic. 

Kalpida de bronz (fig. 4) s -a găsit într-o bună stare de conservare. 
Ea are următoarele dimensiuni: 

Î ~ 0,52 m; 
D. max. ~ 0,345 m ; 
D. max. cu anse ~ 0,115 m ; 
D. max. al gurii ~ 0,1 78 m ; 
1. de la curbura max. a umărului la buză ~ 0,138 m ; 
r. piciorului ~ 0,045 m ; 
D. max. al piciorului ~ 0,145 m. 

Vasul are corpul ovoidal, umărul puternic arcuit, gitul concav, cu 
buza nlult evazată . O nervură, nlărginită de alte două cercuri concentrice 
mai n1ici, delimitează interiorul gurii de colanul buzei, ornat cu un şirag 
de perle, iar marginea buzei, cu un şir de ave terminale în care au fost 
încastrate mici plăcuţe de argint dreptunghiulare de 9/2 mm. 

Piciorul vasului, (fig. 5) curbat puternic în afară, în fonnă de ,,8" , 
este împodobit cu un motiv vegetal format din două rînduri de flori sti
lizate, despărţite de un şir de frunze de lotus. Florile primului Tînd do
mină decorul şi au pistilul înlocuit cu mici plăcuţe de argint alungite. 
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Fig. 4, Kalpida cu l'c-Ucf narati ... · folosită ca urnă funerară , 



Fig. 5. Motive decorative cu flori şi fntnzc de lotus stil iza te. 



Fig. fi Relieful nara ti \· reprezen tînd pc Dionysos cu Ariadna. 



Cele două anse orizontale, dispuse simetric imediat sub umărul 
vasului, sînt d""orate cu caneluri terminate in lobi şi fixate fiecare pe 
două ataşe plate, sub formă de cliscuri, cu diametrul de 0,057 m. Orna
mentullor constă în frunze şi flori de lotus. 

Mînerul vertical, de dimensiuni mai mari, este decorat cu acelaşi 
fel de caneluri, terminate la cele două capete cu un frumos ornament 
de floare şi frunze de acant stilizate. 

Sub ansa verticală apare a scenă cu personajele mitologice Dia
nysos-Ariadna (fig. 6). Relieful, lucrat cu acurateţe şi cu mult simţ ar
tistic, redă personajele într-o ţinută degajată şi graţioasă . Zeul este 
aşezat în paliea stîngă a reliefului, îmbrăcat cu nebrida, mantia este 
aruncată pe un1eri şi înfăşurată pe mîna stîngă, iar în picioare poartă 
cizmuliţe. Are capul uşor înclinat spre umărul sting şi priveşte spre 
tyrsul înalt, împodobit cu panglici. Cu mina dreaptă cuprinde umerii 
Ariadnei, care priveşte în aceeaşi direcţie, cu mîna stîngă pe şold . Poartă 
un hymation lesbic care-i acoperă picioarele desculţe , iar pe deasupra 
un chiton strîns În talie cu o cingătoare. 

Deşi n10rmîntul nu a fost descoperit "in situH
, unele observaţii şi 

analogii ne-au condus la cîteva concluzii şi reconstituiri interesante. 
Astfel, crampoanele de fier cît şi poziţia lor ne determină să sus

ţinem existenţa unui capac de calcar 2, care acoperea partea superioară 
a vasului şi ale cărui margini întilneau muchiile de jos ale blocului pa
ralelipipedic de calcar, închizindu-l ermetic. Concliţii asemănătoare de 
protejare ,a kalpidei Iunel'are 'le găsim la un mormînt descoperit la 
Samos 3 ; acesta este format din două blocuri de piatră fixate cu clame 
de plumb. De asemeni, alte două morminte în cuburi de piatră, datate 
în aceeaşi perioadă cu mormîntul in discuţie, sînt cunoscute la Sira
cuza 4. şi Pharsalos 5. N-ar fi exclus ca, asemeni construcţiilor funerare 
citate, capacul dispărut să aibă o formă paralelipipedică, mai putin înaltă 
decît blocul d~ calcar recuperat. 

Coroniţe funerare, asemănătoare celei ,reconstituite de noi, au fost 
găsite în numeroase descoperiri de acest gen. tn mormintul de la Rho
dos 6, cu o kalpidă de bronz identică cu C€a descoperită la Mangalia, 
se aflau depuse o coroană de lauri aurită şi perle de ceramică auri te. 
Intr-un mormînt din Kersones 7 apar frunze mici de aur cu gorgoneion ; 
pe umerii kalpidei din Rhodos 8 se ·afla o diademă cu fructe de cera
mică aurită, iar în mormîntul de la Odessos 9 garg(meia şi sirmuliţe 
aurii. Coroniţe funerare au fost descoperite şi în necropolele din Me-

2 Pămîntul obţinut de la nivelarea terenului a fost împins de buldozer În
tr'-un bazin cu păcură unele, probabil a ah.mecat şi capacul de calcar al cistei. 

3 M. Schede . . 4bh, Berlin, 1929, p. 9 apud E. Diehl, op. cit., p. ]56, B 20.9. 
t. Passo Mariano, Mon Ant. , 14, 1904, p. 866, fig. 72, apud E. Diehl, op cit .. 

T 343, p. 1 5~ . 
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. -, E. Diehl, op. cit., p. 153, B 20 1. 
li fbidem, p. 1~4, B 204. pl. 22 şi 23 . 
7 Ibidem, p. 154, T 353. 
S Ibidem, p. 156, T 433. 
9 Ibidem, p. 151, B 142, pl. 15, 1 u şi fig. i. 



sembria şi ApoJlonia, în complexe datate la sfîrşitul sec. IV î.e.n. 10. Una 
din ele, cu frunzele lucrate din bronz şi perlele de ceramică aurită, face 
parte din inventarul celei de a două hydrii descoperite la Mesembria 11., 

cu care noi am stabilit o strinsă analogie. 
Nu trebuie trecută cu vederea, pentru problema care ne intere

sează, nici descoperirea din necropola callatiană din sec. IV-III î.e.n. 
de la stadion. Aici, într-un mormînt de înhumaţie (M.20) 12, printre 
alte obiecte de ceramică aurită, se aflau ş i şapte discuri cu chipul Me
duzei 13, identice cu cele descrise de noi, precum şi o ramă semicircu
Iară 14. Rama este lucrată din argilă în care, la origine, au fost im
plantate şapte sîrmuliţe de bronz pentru a susţine cîteva ornamente. 
Din miniaturile găsite în mormînt, singurele care s-ar potrivi, atît ca 
număr cît şi sistem de prindere - prin două orificii practicate în ar
gilă - sint discurile cu gorgoneion. Credem că, a~stea, imprelli1ă cu 
rama semicirculară, alcătuiau o diadernă funerară l a. La această con
cluzie ne-a condus şi tehnica de prindere a discurilor cît şi frecvenţa 
cu care ele intră în componenta coroniţelor funerare. In acest caz am 
avea în necropola greacă din Mangalia cea mai apropiată analogie spa
ţ.ială pentru coroniţa ce însoţeşte kalpida prezentată de noi. 

Cu titlul de ipoteză, nu putem exclude şi posibilitatea existenţei 
unui atelier, care se ocupa cu producerea unor astfel de miniaturi ce
ramice, în Callatis sau într-una din cetăţile vest-pontice. 

Revenind la coroniţa din mormîntul cu kalpidă, putem susţine 
că, şi în cazul nostru , confonn tradiţiei 16, ea se aiIa aşezată în jurul 
gitulul sau a umărului vasului. Probabil a alunecat şi s--a împrăştiat 
In urma oxidărîi sîrmuliţelor de bron;>J şi a loviturii care a afectat 
mormîntul. 

Erika Diehl, în lucrarea sa " Die hydria" Formgeschichte und Ver
wendung im Kult des Altertums, Mainz, 1964, foloseşte pentru kalpi
dE'le ldu .scene figu rate termenul de "kalpis cu ataşe lucrate au re
pousse" . Noi vom utiliza însă tem1enul de "kalpis cu relief narativ·' 
dat de Zuchner şi adoptat de Bothmer, fiind ilustrativ pentru tipul 
vasului discutat de noi, la care, relieful cu cele două personaje, formează 
un element de decor separat de ansa verticală. 

După clasificarea dată de E. Diehl, kalpidele cu reliefuri nara
tive au fost împărţite In cinci mari grupe, după personajele pe care le 

10 Ivan Venedicov, Săpăturile din necropola de la Apollonia, Apollonia , So
fia, .1963, p. 287. 

11 B. Cimbulcva, Două noi hydrii de bronz de la Nesebar, Arheologhia, 4, 
]962, nr. 3, p . 38. 

12 C. Preda, Archaeological discoveries in the Greek cemetery of Callalis -
Mangalia (IV th - III rd centuries before OUT era), Dacia, N. S. V, 1961, p. 282-293 . 

.13 Ibidem, p. 287, fig. 9/1 şi 2. 
If, Ibidem, p. 290, fig. 12/4. 
15 In studiul citat, autorul, datorită condiţiilor de descoperire, prezintă rama 

semicirculară de ceramică aurită ca pe un colier, ial' cele şapte discuri cu chipul 
Meduzei ca medalioane independente, cusute pe vestmintele fetiţei înhumatc . 

II: E. Diehl , op. cit., p. 163. 
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reprezintă . Kalpida noastră se situează în grupa a treia a reliefurUor 
narative cu Dionysos şi Ariadna 17, în care autoarea cuprinde cele pa
tru! vase de bronz de acest gen cunoscute pînă în prezent. Seria 101' 
- B 191, B 192, B 193 şi B 194 1S sînt asemănătoare vasului nostru, în 
special B 193 aflată în muzeul de la Chantilly 19. 

Ca formă, kalpidR de la Mangalia prezintă analogii cu kalpida 
aflată în D1uzeul din Richmond 20, provenind din Rhodos. excepţie fă
cînd lipsa reliefului narativ, discurile de ataş puţin mai bombate şi înăl
ţimea ei mai mică cu 6 Cl11. O analogie sigură puten1 face cu a doua 
hydrie de la Mesembria 2" diferenţa constînd doar în subiectul diferit 
al reliefului care reprezintă pe Boreas cu Oretia . 

Locul de provenienţă al kalpidelOl' cu relief narativ este mult 
discutat. A. Furtw angler, împreună cu G. Kazarow 10calizează aC€astă 
categorie de vase în Eubeea 2::!. Pe baza locurilor de descoperiri, în spe
cial în Răsărit, W . Lamb a numit această grupă "rhodiană" 23, în timp 
ce Blinkenberg o Iocalizează în Grecia asiatică. Făcînd o împărţire a 
kalpidelor cu relief cunoscute, W. Zuchner 2'1 atTibuie vasele B 193, 
B 192, B 189, B 197, B 185. B 187 - după catalogul E. Diehl - unor 
ateliere corintiene; aLice răn1în B 178) şi B 181 , din ateliere calcidice 
provin B 183 şi B 195, iar ionice B 184 şi B 200. 

In ceea ce priveşte kalpida de la Mangalia, atribuirea ei este di
ficilă. După 'localizarea făcută de W. Zilchner, kalpida, avînd o ana
logie aproape perfectă cu B 193 şi B 197, poate fi atribuită atelierelor 
corintiene. ÎnSăşi W. Ziichner consideră nesatisfăcătoare aceste atribuiri, 
kalpidele inovate la Atena sint transnlÎse la Corint fără a inregistra 
faze de dezvoltare în patria lor, Attica. G . M. A. Richter 23 şi M. Ver
delis atribuie :atelierului atic toată seria cu excepţia l ui B 177 şi B 194, 
în care se cuprinde foarte bine şi kalpida de la Mangalia. Deoarece 
aceste centre toreutice atice şi corintiene sînt foarte apropiate din punct 
d e vedere geografic, cu numeroase similitudini pe plan cultural şi ma
terial, este dificil să optăm cu precizie, in siadiul actual al cunoştin
ţelor, numai pentru unul din ele. 

Din punct de vedere tehnic, urna funerară a fost realizată din 
foaie de bronz, în timp ce iI"'elieful narativ, cele trei anse şi piciorul 
au fost turnate separat. Mînerele şi relieful, n-ar fi exclus şi lnarginea, 
au fost lipite. 

1, Ibidem., p . 40. 
IS Ibidem, p. 221-22.:2, B 191- 194. 
I!J Ch . Pical"d, Manuel d'archeologie greque. Pc-riode classique, IV, Paris, 

]9GJ, p. 1444. 
~o E. Diehl, op. cit., p . :~8-4J . 
21 B. Cimbuleva, O)). cit., p. 38-41 . 
22 G . Kazarow, AM, 36, ]911, p. 31 5, apucl E. Diehl, op. cit., p. 42. 
2:: 'IV. Lamb, Greek and Roman Bronzes, Lonclon, 1929, p . 184. 
::', Apud E. Diehl, oj). cit., p. 42. 
2:; G. M. A Richter, A jC1·th century bronze hydria, AlA, L, 1. p. 365, apud 

E . DIChl, op. cit., p . 4:? 
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In ceea ce priveş te execuţia tehnică a celor şapte hydrii de bronz 
cu re] ief, reprezentînd răpirea Oretiei de către Boreas. 1. Venedicov 20 

este de acord cu ipoteza execuţiei separate a mînerelor şi reliefului de 
mari meşteri şi care, prin comerţ, au fost răspîndite pînă în cele mai 
îndepărtate colţuri ale lumii antice, unde au fost asamblate ~a corpul 
hydriei. Dar, constanta cu care reliefurile apar pretutindeni lipite sub 
ansa verticală a hydl'iilor ne determină să considerăm puţin probabil un 
astfel de procedeu. Nu nunlai minerele, piciorul şi scenele f igurate ale 
vaselor cereau o mare măiestrie în execuţie} ci şi corpul hydriei} lucrat 
d in una sau mai multe table de bronz din care, doar o mînă exersată 
şi o "ungă experienţă puteau modela un corp bombat, de o wbţirime 
egală, rămînînd suficient material pentru a modela gîtul îngust şi mar
ginea evazată a gurii. Cu execuţia unei astfel de opere toreutice se 
putea nlîndri chiar un artist de rangul meşterului spartan Tellestas 27, 

a cărui semnătură apare pe gura unei astfel de hydrii. Putem considera 
deci kalpida de la Mangalia opera unui singur meşter, părţile compo
nen te ale vasului formînd un ansamblu unitar, perfect echilibrat. 

Kalpidele din grupa ce.lor cu relief narativ au fost datate cu aju
tantI a puţine punct de reper. Dintre ele, datată sigur a putut fi doar 
hydria B 178 din New-York, fabricată în ultimul sfert al sec. V î.e.n. 
Celelalte sînt datate de W. Zuchner între anii 400-340 Le.n. , iar de 
G. M. A. Richter, de la 350 la 300 Le.n. 28 D. von Bothmel' restrînge 
dalta fabricaţiei acestol' kalpide 'intre al doilea sfert al sec. IV l.e.n., 
pînă către 330 Le.n. Hydria de la Mesembria (B 197), a cărei strînsă 

analogice am stabili t-o cu kalpida noastră. se datează la mijlocul sec. 
IV - începutul sec. III î.e .n. 29, mai precis credem noi, în ultimul sfert 
al sec. IV - începutul sec. III î.e.n., cînd se datează şi hydria din Kizic 30. 

Pentru a stabili cronologic descoperirea de la Callatis, este necesară 
datarea întregului inventar din complex. Astfel, analogiile făcute după 
forma micului unguentariu ne-au permis datarea lui la sfîrşitul sec. IV 
- începutul sec. III î.e.n. 31. Coroniţele funerare găsite în necropolele din 
Mesembria şi Apollonia sînt datate spre sfîrşitul sec. IV î .e.n . 32. C. Preda, 
în lucrarea amintită, datează inventarul mormîntului M.20, deci şi co
roniţa funerară, la mijlocul sau în al treilea sfert al sec. IV Le.n. 33. Fixăm 
cronologic kalpida-urnă prin analogie cu kalpidele asemănătoare ei, în al 

2G L Venedicov, HycZrii de bro~z reprezentind 1'ăpirea Oretie i de către Bo-
reas, descoperite la Mescmbria, Izvestia, nr. 2, Sofia, 1965, p. 57. 

27 E. Diehl, op. cit. , p. 5. 
25 Apucl E. Dichl, o p. cit .. p. 42. 
:l'J B. Cimbuleva, O]). cit ., p. 42. 
JO 1. Venedicov, Hyd1'U de bronz .. , p. 55 . 
31 P. Alexandrescu, Histria, II, Bucureşti. ]966, p. 186, pI. 92, ef. Ivanov, 

A pollonia, p. 246, fig. 97, pl. 127, nI'. 685 ş i M. Bucoval ă, N ecropole elenÎstice La 
T o mig, Constanţa . 1967, p . .14. fi g . 4/c. 

3:! T. Venedicov, Săpăturile din necl'ol'ola d e la Apollonia, p. 287. 
3:: C. Preda, O]) . cit ., p. 293. 
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treilea sfert al sec. IV - inceputul sec. III i.e.n. Aceste date ne conduc 
la fixarea cronologică a complexului funerar de la Mangalia in al treilea 
sfert al sec. IV - începutul sec. III Le.n . 

O problemă interesantă, pe care sintem puţin :în n1ăsură să o abor
dăm, este aceea a căilor de pătrundere a unor astfel de opere toreutice, 
cum este kalpida cu relief narativ de la Oallatis, din !umea greacă , in 
bazinul Mării Negre. După cum remarcă P. Alexandrescu, în epoca arhaică 
hydriile cunosc o a'Ită cale de pătrundere şi anume, prin Marea Adriatică , 
"abia o dată cu începutul sec. V î.e.n. hydriile de bronz fiind importate şi 
în ba~inul pontic, datorită unei noi orientări a comertului cu asemenea vase 
şi, desigur, a apariţiei unor noi centre toreutice" 3r.. Vasul de bronz de 
la Callatis, împreună cu hydriile descoperite la Panticapaion, Theodosia, 
Odessos, Mesembria, Apollonia, Kizic, Sinope şi Kerasos, sint dovada 
acestui nou curent comercial care lega m.arile ateliere toreutice din Grecia 
cu litoralul Mării Negre. 

LE TOMBEAU GREC A KALPIS DE MANGALIA 

Resume 

Au cours de l"ete ] !)70 an a decouvert, iortuitement, dans la zone extra~mu

rOs ele la cite Callatis, d[ms le proch e voisinage d'une necropole romaine du Ive 
s. ell: n. c., un important tumbeau grec, ayant, comme urne funerairc, une kalpis 
en bronze, il relief narratif. 

La construction funernire etait formee d'un bloc en calcaire. ayant la forme 
d'un parallelipipede (0,55 ro X 0,601 ro X 0,42 m), au milieu duquel avait ere 
reproduit, en negatii, la forme de l'urne (fig. 1). Sur les arHes suveriew'es etaient 
attaches quatre crampons de fer, fixes â l 'a ide de plomb, et auxquels on avait 
assujetti un couvercle en calcaire, qui n'a pas pu ctre recupere. 

De la terre autour de la cista, on a retire 34 disques en ceramique dm'ee, 
a la figure de la Meduse, 230 perles rondes, 25 perles coniques, des petit"s fils de 
fer en bronze et des fragments d'un cadre de plomb (fig. 2) , qui provenaient d'une 
petite COU1'Onne funel'ail'e. 

L'inventail'e etait complete par un petit unguentarium (fI = 0.08 m , D = 
= 0,05 ro) (fig. 3). 

A l'interieur ele la kalpis furcnt trouves des ossements humains portant 
des traces d'oxyde de cuivre, ce qui prouve sa destination d'urne funcraire. 

Kalpis, bien conservce (H = 0,52 m, D. max. = 0,345 m, D, max. de la 
bOllche = 0,178 m) est executce en bronze ; elle a le corps ovoIde, les epaules for
tement arquees., la l(~vre evasee, decoree d'une rangee de perles et d'une rangees 
d'oves (fig. 4). 

La jambe, en forme de "S" (fig. 5) est ornee d'un motif decoratif de fleurs 
et de feuilles de lotus. Les deux anses horizontales sant ornees de cannelures 
terminees en lobes et fixees sur deux disques plates, ornes de fleurs et de feuilles 
de lotus. Sous l'anse verticale, decoree des memes cannelures et orm'!e â l'extre
mite d 'une fleur et de feuilles d'acanthe, se trouve un relief avec Dionysos et 
Ariadne (fig. 6). 

Des consb-uctions funeraires pareilles a celles-ci ont ete retrouvees a Samos, 
a Sirncuse et a Pharsale. 

M P. Alexandi'tl , Hydria de la ArttilUl, in Studii clasice VIn, 1966, p. ~10. 
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Pour la petite couronne funeraire on connait des analog ies dans les lom
beaux il kalpis de Rhodes, Chersonese, Odessos. Messembria et Apollonia. Dans 
la necropole callatienne du stade, datant du Ive-Ille s. av. n. e ., on a trouve, 
dans la tombe :M 20, sept disques a l'image de la Meduse et un cadre demi-cil'
eulaire en ceramique doree qui, croyons-nous, composaient ensemble une petite 
couranne fu nerai re. 

Le vase en bronzc appartient au troisieme groupe des kalpis, aux relicfs 
n3rr3t,ifs repl'csent:mt DionY:ios et Ariadne. On connaît jusqu'a pl'csent dans le 
m onele enti er quatrc autres kalp is il. r elief scmblable, une bonne analogic ayan t 
pu etre etablie avec la kalpis du m usee de Chantilly. Paul' sa forme, l'ume fu
nerairc de Mangalia prescntc des similitudes avcc les kalpis de Rhodes e i de 
Messembl·ia. 

L'auteur fi xe , eomme lieu el'origine ele cette kalpis, un atelie r tere uthiquc 
d'Athenes ou bien de COl'inthe. 

Du point de v ue chronologiquc, la construclion funerait·c et la kalpis, par 
analo.c:ie avec les kalpis idcntiqucs, et el }'aide de l'invcntaire qu i l'accompagne, 
sont datees du troisieme qllart du IVe s. av. n. C. - debut du lIre s. av. n: e. 

K alpis appanient au mouvement com01el'cia l qlli reliait des le Ve s. av. n. e. 
les gnmels ateliers toreuthiques de la Gl'ece, au littoral de la MeI' Noire. 

TARLE DES PLANC HES 

Fig. l. Construction funer.:til·c ~'1 kalpis . 
Fig. 2. Elcmenis q ui composent la petite COUl'onne fu ner ai re. 
Fig. :~. Petit unguent<1.l'Îum en c0nunique. 
Fig. 4. Kalp is il relief narraUf. utilisee conune urne funel'aire. 
Fi r.. 5. Motifs decoratiIs de fl etll·s e t de feuilles de lotus, stylisecs. 
F ig:. l). Relief n31Ta t iJ, rcprcsentant Dionysos et Ari::ldne. 

DAS HELLENISTISCHE KALPIS-GRAC IN MANGALIA 

Zllsammenjassu ng 

101 Sommer des Jahres 1970 wurde il11 GeIănde au BeI'halb der Stadimauel'n 
von Kallatis, in unmittclbarel' Ntihc eines J'omischen Gdiberfc ldes aus elem 4.Jh.u.Z. 
zuhUlig e in bedeutendes gr iechisches Grab gefunden, dessen Aschenurnc eine 
Bronzekalpis mit erziih lendem Relief war. 

Der Grabbau bestand aus einem parallelepipedischen Kalkstcin (0,55 m X 
X 0,60 m X 0,42 m) in dessen Mitte im Negativ die Form der Ume e ingelassen 
\Val' (Abb. 1) . Auf den oberen Kanten waren vier Eisenhaken mit Biei befestigt, 
an dencn ein K alksteindeckcl fcstgemacht war, der nich t wiedel'gefunden werden 
konn te. 

Aus dem Boden rund um die St.einziste \Vurden 3-1- vergoldete Tonscheiben 
mit elem Gesleht cler Meduse. 230 runde Perlen . 25 kegelformi ge Pel'l en. Bronze
drtih tch en und Eruch tsi.icke eines Bleirahmens (Abb. 2), die v on e incm Totenkran;>; 
5tan111llCn , gehoben . 

Ein kIeiner Salbenbchăllcl' (H - 0,08 ITI; D - 0,05 m) crgiinztc d as Grab
inventar (Abb. 3). 

Im Inncren der Kalpis \\'aren Menschenknochen, ,vas ihre Bestimmung als 
Bestattungsurne bezeugt. 

Die Kalpis is t gut el'halten (H :::: 0,52 m; max. D = 0,345 m ; max. D des 
Mundsa umes :::: 0,178 m) . Sie ist aus Bronze, mit eifOrmigem KOl'per, clie Schultel' 
stul'lc geschwungen, cler uus ladende Mundsaum mit einel' P erlen- und mit einel' 
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Eiel'slbbreihe vel'ziert (Abb. 4) . Dcr S-formige FuG ist mit einem Muster aus 
Lotusblumen und- blăttern verziert. Die %wei horizontalen Griffhenkel sind kan
nellirenverziel t in Lappen auslaufend und auf z\\'eî !lachen mit Lotusblumen 
unel -blăttern verzierten Seheibe n befestigt. UntCi" elem sen krechte n Gri!!, elCl' mit 
den glcichen Kannc1ure n verziert ist und in eincm Akanthusbllitcn- und -b1 a tter
musler endet, befindet sich ein Relief mit Dion.\'S05 und Ariadne (Abb. 

Ahnliche Grabba uten wie der hiel' dargestellte wurelen aueh in Samos, 
Syralms und Pharsalos gefunden . 

Fur ' das Totenkranzchen sind En1sprechungen in elen Kalpis-Grăbcn von 
Rhodos. Chersones, Odessos. Me.c;embria und Apollonia bekannt. In dem Grăber
felel aus Kallatis, das aus dcm 4.-3.Jh.v.u.Z. sk'1mmt und sich am heutigen Stadion 
befinclet, wurden in G 20 sieben Scheiben mit dcm Medusenantlilz und ein halb
kreisWrmiger vergoldeter Goldrahmen gefunden, clie w:dhrscheinlich zusammen den 
Totenkranz bildeten. 

Das Bronzegefă6 gchekt zu cler elriLtcn Kulpis-Gruppe mit erzăhlenden Dio
nysos und Ariadne darstcllenden Reliefs. Bekann t sind bîs 7:Ul' Zeit auf der ganzen 
\ iVelt vieI' weitere Kalpiclen mit ăhnlichem Relief. dal'unter e i ne gute Entspre
ehung auf der K:11pis des Mu"eums von Chemlill .v festgestellt \-veeden konnte. Der 
Form naeh ăhnelt clie Kalpis von Mangalia auch den Kalpiden von Rhodos und 
Mesembria. 

Die Verfasserin bestimmt als Herkunftsol't cler Kalpis eine Toreuten",erk
staU :.tus Attiko. odeI' Korinth. 

Auf G1'lJncl des Vcrgleichs m it elcn andCl'c n Kalpid cn und anhand des Grab
Înventars weist clie Verfasserin elen Grabbau zusammcn mit der Kalpis in das 
dritte Viertel des 4.Jh.v.u.Z.-Beginn des 3.Jh.v.u.Z. 

Die Kalpis geh6rt der Handelsstrijm ung an, clie bel'eits seit dem 5. Jh . clie 
groGcn Toreutcnwerkstattc aus Griechcnland mit cler SchwarzmeCl'kuste vcrbancl. 

ETl-.:.lă1·ulIO del' AbbîldllIJ.ţJe1L 

Abb. 1. - Cmbstatte mit K a lpis. 
Abb. 2. - Bestandteile des Totenkranzes. 
Abb. a. - Kleines SalbengefăG aus Ton. 
Abb ... 1. - Kal pis mit el'zăh1endel' Reliefleiste. ais Brandurne. 
Abb. 5. - Mit sti lisic rlen Lotusbllittcn und -blattern verzierter Kalpislu6. 
Abb. 6. - Erza hlende Relieflciste mit Dionysos uncl Arîadne. 


