C. CHERA·MARGINEANU

NOI MORMINTE DIN NECROPOLELE TOMIS ULUI
In perioada, toomna 1977 - prim ăvara 1977, lucrăril e edilita,re desfă
:ş urate În oraşul Cons1anţa , În perimetrul a·nticei cetăţ i a Tomisului şi În
zona oflată in imedio\1a apropiere a zidurilor ac'e steia, au scos la lumi,na
zilei o seamă de monumente arheologice care aduc noi completări la
.c u'noştinţele deja existente despre obiceiurile funerare, extinderea şi densitatea mor-minteler, inven1:!arul acestora şi ' despre teh ni ca de amenajare a
acestor relevante documente IQsupra aspectelor econom ice ş i spiritua le din
epoca romolnă a aşezăr i i.
lucrarea de roţă este menită să ana'lizeze pe scu,rt rezultate le unor
săpătu ri şi observaţii efectuate În perioada amintită de-a lungul străzii
C uza Vodă, Începînd chia'r din apropierea rolezei Îna lte de ,Ia nord de
portu l turistic Tomis şi pînă la inte nsecţia cu buleva'rdul 1. Gh. Duda. De
asemenea săpăturiie de sla lvare s-au desfăşurat in apropierea in tersecţiei
Ştefa n cel More - B-dul A lexandru lăpuşneanu.
i.n cl a sificarea ce lor 18 morminte descoperite om considerat ca
ifoarte utilă şi încă actuală o lucrare publicată anterio'r despre tipuri:le de
'morm inte din epoca romană din necropolele TomiSU'lui. Astfel, es,te im porta nt să amintim că În toate cazurile cercetate a fost vorba de morminte
.de i nhumaţie, ÎncadrobiJ,e În tipurile V-VIII '.
Dacă din tipul V 2, deci din grupa de morminte fără i'nventlar. Ia care
nu s-a u găs it urme ale v.reunui sicriu, fac parte şase morminte databile
după sit u aţia stra t igrafi că În secolele V-VI e. n., din cea de-a VI-o grupă
:!ipolagică fac parte 9 morminte. 3 la acestea, o l ăt u r i de existenţa unui! invento,r, este ·. adevărat puţin boglot, s-au putut observa Inum eroase cuie de fier
oare in multe cazuri păstrau la suprafaţă urmele fibrelor de lemn provenite
desigur de la sicriele folos ite la Înhumare. Cu ajutorul unei manede, unu l
dintre aceste morminte a putut fi datat in epoca anto.ninilor.
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Tipul de morminte in ţigle es te reprez enta t de două ori 4. rn aceste
cazuri ţigle de ma ri dim e nsiuni formau un fel de capac peste corpu l det unctcdui. fiind sprijinite pe un prag af l~t de o parte şi de olta a gro pii,
la 10-1 5 cm deasupra fundului acestuia. Şi la' aceste i nh um ă ri inventaru l
să-roc, ceea ce a r îndreptăţ i o data re
şi otri bui r-ea unor locuitori c r eştin i ai cetăţii.

este toarte

a ,lor in secolele IV- V e.n .

Unul di n mo rmlntefe cercetate face pe rtte din grupa morm i nte lor
in firid ă (tip VI!!) ' . Acemta era ,de d imens i uni reduse (1,80 X O,80 ro), pre -

zentind, de O::8men€Q, o uşa.a ră pantă de la est spre vest.
Dini.'re obi '2 ctele de t.nvent ar care merită a fi amintite aici face pa rte
o lomfora tă (fig . 1), descoperită În t r-un mormînt de inhumoţie, [n sicriu
de lemn, la ad'incirnea de 3,50 m, la intersecţiD Cuza Vodă - 1. Gh. Duca.
In ă,ltimea am forei este de 0,32 m, Gura a căTei buză este usor evaza t ă spre
exte'rior are un d iametru de 4 cm, Înălţimea gîtului est e de' 5,5 cm , iar dia metrul maxim al corp ulu i de 0, 13 m. Este ÎnzesiJrată cu două rtorţ i ce descriu
un 'C re ,de ee-rc d in pu n ctul u nde sint ,l ipite de g ît şi pînă pe umerii vasului.
De la acest nive l, in jos. corpul piriform este decorat pînă in apropierea
piciorului cu 'c aneluri vizibil e ş i În partea in ferioară a amforei. Es1e confecţionată d intr- o pastă destu l de fină şl b ine a,rsă , c u puţine ing red iente .
Acest tip este da~o t din sec . IV e .n. Îm pre un ă cu lomforeto , la apărut şi o
mcnedă din bro nz d in aceeaşi epocă .

În aceea ş i zQ.nă a fost descoperită, împreună cu o monedă de la
Antoni nus Pi us , o că niţă cu o toartă, de un tip foa rte des i ntîlnit ia Tomi s
şi care este, după studiul actual al cercetări'lor, un prod us a l ateli€lrelor
ceramice loooie. Starea fragmen tată a permis doa r determinarea diame[y!e·~:L.du i gurii, de 6 cm, a diametrulu i maxi m al co rpul ui, de 9 cm, şi a
decorul ui , con ~tind cin cane:uri f i ne. Dota rea acest u i tip, care o a părut
şi

la CcÎ !ct;s şi Ce,rno \'odă : sec. II-II! e.n .
Dir.:tre

cbiectele

apărute

în urmlQ

săpăturii

pentru

pasajul

Tom is

iil imprejurt! ri stnatigraHcG necunoscute nouă, da'r provenite cu siguranţă
dintr-un :no.rmÎnt d e inhumaţie, este un guentarium ce,ramic (fig. 2) de o
formă ZV2!.tC , c u corpu l piriform alungit şi g i,t ciHndric. Este Î n'Olt ide 24 Cn1,
Si n care 14 cm for m e a ză corpul şi 10 cm gîtul. Buza este lată . iOi d:cme t:-U! gu rii este de ~~ cm . Se spri jinC"l pe un pidor în formă de 'ttrunchi de con
inalt de 2 cm şi cu diametru! de 2 cm . Po sta ·foa rte fi:lă est e bine arsă .
Desi~ur acest tir) este deriv'ot di n reci pientcle stm!Îare din sticla, datate
in sec. 1'-111 8 . n . 6.
.

Tot dinti- un mo rmint Cl! sicriu de lemn p rovine un unguentarium de
sticlă (fig . .3), înoit d e '1 4 cm, 'cu diam etrul ma xi m al corpulu i de 8 cm ,
gît ciHndric şi buză Iată . F.iind un prod u s ai ate!iere1or locale din se c. ~ _
II e .n. recipientul se in cadrează in tip ul Xliii, cu delimitarea intre git şi
4 idem, p. 52.
;: iciem. p . 53-55.
6

A. Rădulescu, Contribuţi i de cunoaşte ~ea ce.amicii de uz comun di n Dobrogea, Po ntico,
VIII, p. 35-37.
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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corp 7. Es>te confecţionat dintr-o sticlă verzuie, cu bule de aer in compoziţ:e, Irizaţia fiind foo'rte slabă.
Dintre Wlsel·e desticlăă frgmentare, recuperate dintr-u·n grup de
morminte in capătul estic 0:1 sbrăzii Cuza Vodă, pot fi amintite: o cană
incadrobilă iln perioada sec. 1-11 e.n., cu o execuţie deosebită , Q. toartei
şi un vas de sticlă a cărui formă exactă nu poate fi determinată, dar care
prezintă o buză simplă, puţin evazată, cu corpul dinsuprofeţe drepte. Pare
" fi o cană cu corpul prismatic de t ip ul V 8, dotat in alte contexte sau
prin monede in sec. IVe.n,

·

.

Din păcate, monedele apărute. impreună cu materialul ceromic şi
vitric menţionat, sînt foarte corodate, astfel că ,numloi unlQ dintre ele a putu t

,fi

deterl11inată.

in apropierea pieţei Ştefan cel Ma're a fosil: 'dislocat, in Itimpul lucrări
lor de canalizare din faţa Policlinicii, u'n f<agment provenind de la
o stelă funerară de o execuţie simplă, din care s-a păstrat partea superioară. Dimensiunil'e nragmentului sin! de 0,41 cm lăţime, 0,28 m inălţime şi
-0,04-0,06 m grosime. in partea superioară se poate distinge un timpan
jnalt de 0,12 m, in cîmpul căruia sînt dăl,tuite două cercuri concentrice, în
mijlocul cărora se -află un punct. De o parte şi de aha ~, cercului exterior
se profilează două .Iinii or1zintoo'Ie Îndeoă rta te către .haturile verticale ore
piesei. ' Timpanul se incheie in pOirtea stingă Într- o pseudo-acroteră cu o
Jung ime .de 9 cm şi Înălţime de 11 crn. Inscripţia p-ropriu-zisă era Încadrată de un chenar oare se mai păstrează pe latuna ' superioalră şi pa
cea din sti·nga. Din .dedioaţia funerară in limba latină se păstrează litere
şi ,fragmente de li,t ere din , primul şi cel de-al doilea rind: D(?) MLLAE,
in primul, şi E(?) L(?) şi lCestul unei alte litere in 0,1 doi'lea. Se poate deci
citi. cu toate rezervele de rigoare: Dis Mlanibus Lucius Laelius ...
Fireşte, acestea sî,nt doar citeva sumare aspecte din Vlostu l lQnsomblu
al necropo'lelO!r tomitane, al cărror preţios material documentar constituie
o sursă de i,ntregire a i,ilOginii ,despire ~lntichitatea de la Pontul Sting.
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