RADU HARHOIU

CITEVA OBSERVAŢII ASCPRA :-.iECROP OLEI BIRITtiALA
DE LA CANLlA, JUDEŢCL CONSTANŢA

In toamna anului 1969 s-a întreprins o săpătură de salvare in satul
Canlia, în punctul numit "La lutălie". Cu acest prilej s-au dezvelit 10
morminte aparţinînd unei necropole birituale '.
Necropola, cunoscută din informaţiile localnicilor, se află pe un bot
de deal la intrarea în sat venind dinspre Dunăre, într-o regiune bogată
în vestigii arheologice 2.
D eşi ne aflăm la începutul cercetării acestui monument arheologic,
descoperirile di n campania anului 1969 oferă posibilitatea unor observaţii
interesante.
Toate cele 10 morminte sînt morminte plane, 7 fiind de incinera\:ie
in urnă, celelalte 3 de înhuma\ie (fig. 1).
Analizind categoria mormintelor de incineraţie cu urnă s-au putut
stabili o serie de caracteristici genel·ale şi speciale.
Din tre caracteristicile generale se cuvin a fi menţionate: depunerea
oaselor calcinate in urnă, a şezarea urnei în groapă simplă, lipsa pietrelor
indicatoare şi a casetelor din piatră sau cărămidă romană reutilizată ş i,
in sfîrşit, lipsa capacului pentru urnă din lespede de piatră sau cărămidă
romană reutilizată.

Pe lîngă aceste trăsături comune tuturor mormintelor de incineraţi
de la Canlia, o serie de elemente sîn t specifice unui singur mormînt sau
unei grupe de morminte.
J In vara anului 1969 cercetătoru l Emi l Moscalu, de la Institutul de Arheologie B ucureşt i , a recuper at in acest punct, 5 morminte de incineraţic. Datorită cond i ţiil o r neclare în care au fost găsite, cele 5 mormin te vor fi inglobate
In studiul ce va fi redactat la epuizarea ce rcetării necropolei.
2 Satul se află la 6 km de cetatea bizantină Pă cu iul lui Soare, 15 km de
necropola rle la Girli ţa, 12 km de necropola de la Satul Nou, necropole ce aparţ i n
aceleiaş i faze cronologico-culturale; la numai 3 km de punctul "La lutărie" In
locul numit "Fîntîn a l ui Adam-' "situat cam în dreptu l punctului de ramificaţie
a l şose l e i ce duce spre Canlia" se află o altă n ecropolă de ace l aşi tip_ Vezi Petre
Diacollll şi Niţă Anghelescu, Urme vechi de Zocuire in col ţ td de sud-vest aL Dobrogei, în Revista Muzeelor, V, 4, 1968, p_ 351. Tot aici ni se dă o cuprin:.:ătoare
imagine a vestigiilor arheologice ale acestei zone.
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Astf",l mormintele 1-2 şi 4-7 sint caracterizate prin depunerea
oRselor într-o urnă neacoperită: în timp ce la mormîntul 3 urna a fost
acopedtă cu un vas capac. Particularitatea n10rmîntului 4 constă în împrejurarea, că în aceea5i groapă au fost depuse 3 urne. Analiza materialului osteologie va trebui să dovedească dacă avem sau nu a face cu
înmormintarea a trei indivizi.
Adincime3 la cRre au apărut cele 7 morrninte de incineraţie valiază
intre - 0,45 m (pentru mormintele 1-2) şi - 0,75 m (pentru mormintele 3--7).
Mormintele 1-5 s- au găsit pe direcţia NV 6000 iar mormintele 6-7
pe direcţia NE 13()() (fig. 1).
Inventarul funerar al urnelor este modest. In afară de oase calcinate. cenuşă, bucăţi mici de cărbune ce apar în toate urnele re1.inem :
un amnar (fig. 3/ 2) in mormintul 4 (urna 3); o cataramă retangulară
(fig. ~/3) în mormintul 4 (urna 2) ; două cuţi~aşe (fig. 311,5) unul în mormintul 1. celălalt în mormintul 4 (urna 3) ; o verigă de fier (fig_ 3/4)
in mormintul 3.
In afară de acest inventar sărac, în mormintele 2,4 (urna 1), 5 şi 7
au apăru t bucăţi mici de fier a căror destinaţie practică n - o putem
preciza.
Totali tatea materialului ceramic recoltat din cele 7 morminte este
lucrat cu roata înceată; lipseşte pînă acum ceramica lucrată cu mina.
După compoziţia pastei, linia profilului şi motivele ornamentale de~
oseb im două categorii ceramice.
Prima categorie cuprinde ceramica modelată dintr-o pastă "fină de
culoare cenuşie, cu ornamentul executat prin lustruke . Motive]e O1'namentale sînt rerrezentate de liniile paralele. In necropola de la Canlia
această ceramică este, in stadiul actual al ce rcetă rii , foarte rară; d.in cele
10 vase recuperate numai urna mormîntului 1 aparţine acestei categorii.
/\. doua categorie, mult mai numeroasă, este reprezentată de ceramica modelată dintr-o pa stă de culoare brun-.roscată, cu nisip şi pietricele ca degresant) arsă oxidant, şi ornamentată prin incizie. Avem d e-a
aface în toate cRzurile cu vase-borcan înalte, cu diametruJ fundulu i mai
mic decit <al gurii (fig. 411 -4; fig. 5/1-5 ; fig. 6/14 ; fig. 7/ 1-4).
Registrul orn3mental se compune din următoarele motive: linii in
val (fig. 4/4; 5/5); linie sau linii în val asociate cu striu<
r i (f.ig. 4/1,3 ;
5/3-4 : 611,3 ; 7/3,4). sau numai caneluri (fig. 4/ 2 ; 5/1,2 ,5; 6/4; 7/ 1,2).
Uneori este ornamentată şi buza vasului (fig. 5/ 2) . Alteori pe fundul
vasului apare marca olarului (fig. 7 "1).
A doua grupă de morminte este reprezentată de cele trei morminte
de în humaţie. Adîncimea la care au fost surprinse vari·ază între: 0,90 m
la mormîntul 8, şi - 1,05 m la mormintul 2 şi 3 (fig. 1) .
Groapa mODnintelor, greu sesizabilă, are forma ovală (mormintele
8 şi 9) sau neregulată (mormîntul 10). In toate cele 3 cazu,-i adincimea
gropii merge pînă la - 1,30 m.
Una din trăsăturile comune celor trei morminte este lipsa inventarului funerar, excepţie făcînd, într-un fel, mormîntul 8 în a cărui groapă
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s-au găsit cîteva mici fragmente de ceranîică incizată, identică cu ceramica din categoria doua .
Orientarea şi poziţia scheletelor nîormintelor 8 şi 9 este asemă
nătoare, în sensul că amîndouă s -au găSI t în poziţie întinsă, orientate
aproximativ V-E (mormintul 8 NV 500'J- SE 24°0 ; mormintul 9: NV
52 0o- SE 22°°).
Deosebirea constă în faptul că la morn1Întul 8 D1lna dreaptă era
a~ezată pe piept, iar la mormîntul 9 pe bazin. în ambele cazuri mina
stîngă s-a găsit întinsă de- a lungul corpului.
Spre deosebire de mormintele 8 ş i 9 scheletul din mormîntul 10
era orientat aproximativ E-V. Din schelet s-a găsit oraniul, humerusul
de la braţul drept şi cîteva coaste. Craniul era culcat pe partea stîngă
şi se afla la capătul de E al gropii (SE 2000) .
Dimensiunea redusă a celor 3 schelete indică înmormintări de copii.
Deşi numărul mormintelor este redus observaţiile privind ritul şi
ritualul pe de o parte, lnven'tqrul celor 7 morminte de incineraţie pe
de altă parte) oferă suficiente indicii pentru a incerca încadrarea cronologică şi culturală a acestei necropole, care-şi găseşte bune analogii în
alte necropole dobrogene (fig. 2).
Astfel cele două categorii ceramice prezente in necropola de la Canlia s,e intîlnesc într- o serie de necropole dobrogene ca de exemplu His-·
tria Capul Viilor, Satul Nou, Castelu, Gîrli ţa, Puţul lui Adam, Nalbant
sau în necropolele de la Razdelna şi Blăskovo din R. P. Bulgaria".
Atit categoria ceramicii incizate cît şi cea a ceramicii cenuşii cu
ornamente lustruite sînt caracteristice complexului cultural denumit de
unii cercetători. balcano- danubian.'J, iar de alţii Dridu 5 sau recent balcano .. carpatic 6.
3 Urna cenuşie din monnintul nr. 1, analogii: A. Rădulescu, N. Rarţ.uchi,
Cimitirul feudal-timpuriu ele la Castclu, Constanţ.a, J967, pl. III (M2), p. 98;
idem, ibidem, pL IX (M 00), p. 104 ; Dimităr Il. Dimitrov, Pannocpean06eJiOBeU ne/iapono.!/,
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III, XVIII, 1967. fig. ll, p . 141; Cornel Cirjan, Cimitirul feUdal -timpuriu de la
Gîrliţa- Ostrov, in Pontice, I, Constanţa, fig. 11, p . 415; Bucur Mitrea, Şantierul
arheologic Satul Nou, M.C.A., VII, 1961, fig. 5/3, p. 556; Petre Diaconu şi Niţă
Anghelescu, op. cit., fig. 6, p. 350; urna mormîntului 2, analogii: Bucur Mitrea,
op. cit., fig. 5/2,. p . 556; urna mormîntului 3, analogii: C. Cîrjan, op. cit., !fig. 7,
p . 4?5 (mai ales decorul); urna mormîntului 5, analogii : Vlad Zina,
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Dacia, N. S., VII, 1963, fig. 18/3, p . 381; etc. Ac este două categorii ceramice au

fost identificate şi in necropola de la Razdelna (R. P. Bulgaria), vezi Dimităr
Il. Dimitrov , Paul-tOcpeOHo8ex:06eu l-iCHpono.'t npu zopa PaaDc ..uw, Apxco.'tOeuft, 1, c-4 ..
Corpu", 1959, p. 56-60
f] Maria
Comşa, Cu privi1·e la evoluţia clllturii balcano-dunărene în sec.
IX- X, in SeIV, XIV, 1, 196~, p. 107- 122.
;:; Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheolog ia şi
istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967, p. 137 şi urm.,

unde se discută principalele probleme pe care le ridică acest complex cultural.
Tot aic i şi bibliografia respectivă.
G AndreI Qţetea, 1. Popescu- Puţuri, I. Nestor, M. Berza, V. Maciu, Istoria
poporului român, Bucureşti, 1970, p. 108 (capitol redactat de Ion Nestor) . tn ceea
ce priveşte originea cel'amicii cenuşii părerile sînt împărţite. Unii cercetători
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Dintre celelalte obiecte de inventar, amnarul (fig. 2/2) din mormintul 4 (urna 3) este singurul obiect care poate fi folosit pentru analogii.
Este un tip de alunar foarte rar întilnit în Dobrogea, cele mai apropiate
analogii fi ind în necropola de la Histria-Capul Viilor (mormîntul 239)
şi în complexul aparţinînd sec. IX-X de la Basarabi 7 Datorită caracterului lor atipic, cele două cuţite, catarama dreptunghiulară sau veriga de fier nu pot fi folosite pen tru stabilirea unor analogii. Depun erea
lor in urna funerară este un fenomen frecvent întilnit în necropolelE
similare s, constituind, probabil, o dovadă a nivelului modest de viaţă
a celor îngropaţi în necropola de la Canlia.
Pe de lată parte, atît ritul cît ş i ritualul surprins în necropola de
la Canlia se întîlnesc în toate necropolele menţionate mai sus (fig. 2).
Depunerea oaselor în urna funerară sau acoperirea urnei cu un
vas capac este un obicei general sesizat in toate cele 6 necropole 9. Li psa
mormintelor multiple la Histria-Capul Viilor şi Gîrliţa, este compensată
în să de prezen ţa acestui tip de morminte la Satul Nou şi Castelu 10.
O situaţie mai deosebită o reprezintă biritualismul sesizat în necropola de la Canlia. Pînă acum acest obicei este documen tat, in etapa
cronologică şi culturală in care se încadrează aceste monumente, nun1ai
la Hist ria-Capul Viilor şi la Nalbant H Ţinînd cont de acest fenomen
observat 'a cum şi la Canlia, considerăm necesar executarea unOr sondaje
de verificare în acele din necropolele amintite, in care acest obicei nu
a f.ost surprins J?
opincază pentru o provenienţă răsăriteană, din cultura Saltovo. de unde a fost
vehiculată înSpl"e vcst de către protobulgari. Maria Comşa, Contributii la cunoaşterea cllltttrii străTomâne in Lumina săpăturilor de ~a Bucov , în SCIV, X , 1,
1959. p. 97. Alţi cercetători susţin originea locală considerînd -o speCif ică popu-

laţ i ei străromâne. Eugenia Zaharia, oI>. cit., p. 156. Interesantă ni se pare, şi ipoteza unei participări a culturii Sîntaba de Mureş-Cerncahov la geneza acestei
c€ramici. P etre Diaconu. ReoWes archeologiq1Les ct co nsicleration historique (Nouveau travaiL sur les cult ures materielles du Bas-Danube, attX V Ile-Xc siecles,
în Revue Roumaine d'Histoî1"e, 3, 1966 , p . 491-492.
7 Vlad Zina, op . cit., fig. 28/ 14; amnarul de la B asarabi (Muda tlar) nu
este p u blicat ( in formaţie Ion Barnea şi Petre Diaconu).
il Ne mulţumim să dăm numai citeva analogii a depunerii acestor obiecte
în urna funerară: catarama: C. Cî1'jan, op. cît., p. 416; A. Rădulescu, N. Harţuchi, op. cit. , p . 82; Bucur Mitr ea, Săpătul'ile de la Satul Nou, M.C.A., VI, fig. 10.
p . 588; etc. Cuţitul: Bucur Mitrea, op. cit. , p. 582 ; C. Cîrjan, Necropola de epocă
fcudal timpurie de la Girliţa - Ostrov . Săpăturile ejecl1/ate in anuZ 1969, în PO/1.tice, II, 1969, Constan(.a, p. 113; Vlad 2il"1'a, op. cit., fig. 28/11- 13, p. 392; elco
o Bucur Mitrea. O]). cit., p . 552; C. Cî]"jan, op. cit., p. 124; idem, Cimitirul
feuclal-t-impuf"iu de la Gî1"lita-Ostrov, în Pon.tice, 1, C o nstanţa, p. 411; A. Ră du 
lescu, N. Hat"ţuchi, op. cit., p. 79.
10 Bucur Mitrea, Şantic /"ul arheologic Satul Nou, în M.C.A., V II. 1960, p. 55 1,
şi fi g. 1/2, p. 552; A. R ădulescu, N. Harţuchi, Necf"opola ele incin.e1"at'ie de la Castelu, în M.C.A ., vrII, fig. 1/7, p. 650 şi p . 651Il Vlad Zi rra, 01'. cit., fig. 1 ; A. Rădulescu, N . Hat"ţuc h i, Cimitiru l feudal t i mptll"i1L de la Castelll, Constanţa, 1967, p. 95.
12 Din discuţia avută cu N. H arţuchi a reieşit că în necropola de la Castelu sondajele nu au continuat şi sub nivelul mormintelor de incineraţie. Cel
puţin în acest caz ni se pare necesară executarea unui sondaj ele verificare la

o m ai mare adin cime.
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'F'ig. 3. 1 -

Canlia, obiecte de inventar din m ormintele de in cineraţi e:
lTIorminltll 1; 2. 5 - mormîntul 4 (urna 3) ; 3 - mormint1tl 4 ..
4 -

,

mormintul 3.

Fig. 4. 1 -

Canlia, urnele funerare:
';"l1ormintlll 3,. 3 - mormîntul 7

m01'1nÎntttl 2; 2, 4 -

Fig. 5. 1 -

Canlia, urnele funerm'e :

mormintul 4 ( urna 1) .. 2 - mormintul 4 (urna 2); 3
4 - mormîntul 5 ; 5 - mormintul 6,

mormintul 4 (ul'na 3);

După

opinia noastră situaţia de la Canlia nu este
dimpotrivă, şi o spunen1 deocamdată numai cu titlu de
de-a face cu un obicei caracteristic acestor necropole.

Fig. 6. 1 -

mormintul 2; 2 -

întîmplătoare,

ipoteză,

avem

Canlin, urnele funerare :
mormîntul 5; 3-4 -

mormînt'ul 3.

In lumina celor spuse mai sus, rezultă că necropola de la Canlia
;a re cele mai strînse analogii, din punct de vedere a materialului ceramic, cu necropolele de la Satul Nou şi Girliţa. De asemenea se pot stabili
573

o serie de analogii cu Histria-Capul Viilor, Nalbant, Castelu din D obrogea l.3, B Iăskovo şi Razdelna din R. P. B ulgaria.

4

Fig. 7. }-3 -

mOl'mÎntul

.j

(l -

Canlia, urnele lun era re

urna 1; 2 -

!II'/La

2; 3 -

urna 3); 4 -

mOl'mîntuI 7.

13 Puţin ele date pe care le avem asupra nccl'opolei ele la Puţ.ul lui Adam

lvezi Petre Diaconu,
că

şi

această

Viitoare

cercetări

eventualele
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Niţ ă

necropolă

Anghelcscu, op. cit., p. 351) ne dau
se

Încadrează

în

aceeaşi

grupă

asupra acestui monument arheologic

lcgătul'î .

Val'

totuş i

convingerea

culturală - cronologică.

contura mai precis

Toate aceste monumente sînt caracte-ristice marelui complex cultural "balcano-carpatic" incadrat din punct de vedere cronologic în secolele VIII-X,! ".
In ceea ce priveşte necropola de la Canlia, analogiile ce se pot face
cu necropola de la Gîdiţa datată, pe baza unor piese de metal (în special,
cercei bizialltini de argi nt) ~ , în sec. VIII - începutul sec. IX" 13, vin îm
sprijinul încadrării ei in acest inter val de timp.
In ultimele cercetări este preferat acest interval cronologic şi pen- ·
tru necropolele de la Satul Nou şi Hi stria-Capul Viilor li:.
In concluzie putem spune că necropola de la Canlia aparţin e intervalului cronologic cuprins de sec. VIII ş i inceputul sec. IX. ~Iături'
de necropolele ,de la Satul Nou, Girli ţa, Hishia-Capul Viilor, Casbelu,
P u ţul 'l ui Adam etc. ne"1'opola de la Canlia se încadrează în varianta.
locală, dobr'ogeană a marelui complex cultural balcano-capalic ".

NOTES SUR LA NECROPOLE BIRTUELLE DE CANLIA,
DISTRICT DE CONSTANTZA

Au COurs de rau tomne 1969 on a commence des invcstiga ti ons sur une necropole feodale primitive, cmplacee sur une calTiere d'argile, il. l'extl'emite occi'"
dentale du village Can li a. S€'pt tombes d'incinel'ation en urne y furent decouvertes, avec leul' inventaire, et troi5 tombes d'inhumation, sans inventaire.
Parmi les objets d'inventai r e des tombes enncineration, on I'e marqu e : dellx
couteaux, une boucle de cei nture rectangulaÎl'e, un briquet et un an neau en fel".
Les analogies avee les necl'opoles d'Histria, Capul Viilor, Gil'iiţa, Sa tul Nou ,.
Na lbant etc. 11 01.lS permettent cl'integrer chronologique m ent ces neeropoles aux
VIIle et premiere moi tie du IXc s. Eil es representent une variante locale ele la
cultu!'e ba!kano-carpCl.tiquc, caracteristîq uc pOLII' la Dobroudja.
1'0

A.

Oţetea,

T.

Pope sc u-Puţuri,

1. NestOl', M. Berza, V. !\faciu, OI'.

cit

loc. dt.
C. Cirjan, Nec/"opola de epocă fcud al - timpurie de la Girli.ţa-Ostro v . în
Constan ţa, 1970, p. 128.
I(j Eugenia
Zaharia, op. cit., p. 112, 113; Pentru o datare mai tit'zic, în secolele IX-X, pl edea7.ă o parte elin inventarul necl'opolei de la Castelu. A. Rftdulescu , N. Har ţuchi, op. cit .. p. 96; vezi şi Eugenia Zaharia, op. cit., p . 11 4, care
plasează cimiti rul în secolul X. In tot cazul analogiile care se pot face cu ('imirele de la Satul Nou, Girliţa, Canlia etc. d ovedesc că nccropo la de la Castelu
este în pa de con t empOl'ană cu aceste necropol e. Pc de altă parte amnarc!e. vidur ii e de săgeţi, anumite categol'ii ceramice justific~"t ş i o dată mai tîrzie.
li Această grupare de necropole de aceeaşi factUl'ă c ron ologică-cultlu-aIă mai
ales in sudul ş i sud-vestul Dobrogei nu este lipsită de imp o rtantă. H<.lmîn c o sarci nă a cercetării viitoare de a COntura semnificaţia lor istOt·ic,'.
J:}
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Legende des jigures
Fig. l. Plan de la section, comprenant les tombes

1 ~1 0 .

Fig. 2. Tableau comparatif des necropoles ele Dobrouelja.
Fig. 3. Canlia, objets d' inven taire des tombes d'incin eration :
tombeau 3.
1 - tom beau 1 ; 2, 5 - tombeau 4 (ul'ne 2); 4
Fig .
Canlia. les urnes func-raires :
1 - tombcau 2; 2, 4 - tom beau 3 ; 3 ~ tom beau 7.
Fig. 3. Canlia, les urnes funeraires :
1 - tom beau 4 (urne 1); 2 - tombeau 4 (urne 2); 3 - tom beau 4 (urne
3) ; 4 - tombcau 5 ; 5 - tombeau 6.
Fig. 6. Canlia, les urnes iunerail'cs :
1 - tom beau 2 ; 2 - tombcau 5 ; 3-4 - tombeau 3.
Fig. 7. Canlia, les u r nes funeraircs :
1-3, tom beau 4 (l - urne 1 j 2 - urne 2; 3 - urne 3); 4 - tombeau 7.
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EINIGE BETR ACHTUNGEN UBER DAS BIRITUELLE GRABERFELD
VON CANLI A KREIS C O NSTANŢA
Zllsammenfassung

Am \-vcstlich'2n Rande des Dorfes CanI ia, auf dem Platz einer Lehmgrube.
\vurcle im Hcrbst 1969 clie Ausgl'abung eines friihfeudalen Grăberfelcles angefan-gen. lvtit dieser Gelegenheit ",urelen sieben Urnenbrandgrăber mit Beigaben u nd
drci Skelettgraber ohne Beigaben ans Licht gefordert.
Unter elen Bei gaben der Brandgrăber sind zwei M esser, eine rechtec kige
Sehnalle, cin Feuc rzeug und ein Eisenring hervorzuheben.
Die Gegenstlicke zu elen Grăberfeldern von Histri a - Capul Vii 101', Gidiţa ,
NaJbnnt, Satul nou u .s.w., sichern clic zeitliche Einglieclerung in das 8.-9. Jahrkundert, Di e obengenanntcn Grăb e rfelder bilden ei ne lokale, der Dobrudscha
-ch arak1eristische Variante, cler sogenanten Balban- Karpaten Kultur.

Verzeichnis cler Abbildungen
Abb . l. ~ Der Grundri/3 der Sektion djc G rabeI' 1- 10 z1.1sammenfassend .
Abb. 2. - Vergleichstabelle der Grăberfclder aus der Dobrudscha .
Abb . 3.
Canlia, Beigaben cler Urnenbrandgl'ăber : 1
Grab 1; 2, 5 - Grab 4
(Urne 2) ; 4 - Grab 3,
Abb. 4.
Canlia, cl ie Graburnen: 1 - Grab 2; 2, 4
Grab 3; 3 - Grab 7.
Abb . 5.
Can\ia, dic Graburnen: 1 - Grab 4 (Gt'aburne 1); 2 - Grab 4 (Gra burn c 2); 3 - Grab 4 (Graburne 3); 4 - Grob 5; 5 - Grab 6,
Abb. 6.
CanI ia, clie Gt'aburnen : 1 - Grab 2; 2
Grab 5; 3-4 Ct'ab 3.
.!\bb . 7.
Canlia, cli e Graburncn : 1- 3 - Grab 4 (1 - Graburne 1; 2 - Gra burne 2 ; 3 - Graburne 3) ; 4 - Grab 7.

