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SAPATURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DIN ZONA ŞANTIERULUI
NAVAL DE LA MANGALIA (1974)
Cercetă rile arheologice d in
oraşu l u i Mangalia. 'o u avut un
lucrările de escavare, necesare
tată de aceste lucrări cuprinde

camIYania anuiui 1974, efectuate in ra za
ca-rader strict de salvare, determinat de
amplasărij şantienului naval. Zona afeccea ma'; more parte a m:::!.I-ul lui sud ic al
fostului lac Mangalia, octualul canal navigabil situat Între maş, 5'atul Doi
Mai şi comuna Limanu.
Citeva descoperiri întîmpl ătoa re de morminte, făcute cu multă 'lreme
În u rmă , lăsau să se Întrevadă În acest sector prezenţa unei necropole din
epoca greacă. În rÎndu'\ acestor des'c operiri se inscrie În primul rind. nu
atît prin vechimea datei 10 care a fost găsit cit mai ales prin importanţa
lui ca monument funerar, o'şa zisul "mormînt ·scitic"' . Descoperit pe la
1900, Într - un turnul mormintul, prevăzut cu cameră funerară şi boltă, in
ciuda faptului că pentru protejo'rea şi conservarea lui nu s-a luat nici o
măsură in trecut, s- a păstl'iot totuşi in condiţi i relativ mulyumitoare, pîn ă
in va ,,~ an ului 1974, Înt"ucit supra-fa ţa afectată de lucrările şantierului
naval a cupnins şi sect orul mormîn tu lui -amintit, s-a impus nevoia demontării 'lui . Blocu rile de piatră au fost !ra n6port<lte in parcul arheo logic al
muzeL!lui d in Mangal ia, in zona' mormîntului cu papyrus, u~nde urme:JZă
să fi e repla.ntat ulterior.
,fn ,perioada de după 1950, in ouprinsul ace l e ia ş i zone, au mai aoă
rut citeva morminte, p ri ntre oare şi unul de incineraţie . Acestea s-au găs i t
ca urmare Q' unor săpături ocazi onale şi a deschiderii unor mici cariera
de piatră.
Ţinindu-se seama de aceste prime descoperiri, odată cu in ceperea
lucrorilor şant i erului nava l În Ij unie 1974, s-a asiguno,t şi o supraveghere
arheologică pe rm ane ntă . Deschi se pe un fiorit foarte larg , pe o d istanţă
de circa 800 m de-Ia lung ul c anal1ului, săpăt,uriie s-au efectuat cu esca vatoare moderne de mare capacitate. lntindereo l uorărilor şi ritmul rapi d
şi continuu 0·1 acestora au crebt dificultăţ i seri,oase muncii de sup ra v~
ghere ş i de in tervenţie arheoloji oă . Din aceleaşi motive, În multe ca zuri,
1 V. Pârvan, lncepufurife vieţ ii romane fa gurile Dun ării, 1923, p. 208; O. Ta f(ol i.
in Arta şi arheol ogic. 1, 1927, p. 19-20; C. Preda, Docio, N.S., V!, 1962. p. 165-1 66.
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mai 01e5 cînd a fost vorba de morminte de incineraţie, nu a fost posibil
să se focă nioi-un fel de ilntervenţie. De asemeni, în condi ' ţiiie amintite,
nu era CLi putinţă nid-o 'cercetare prealabilă a zonei Ce -urma să fie afectată de escavă ri. Pentru o astfel de muncă ar fi fost nevoie de ·lucrări
ample, a le căror rezultate nu ar fi j ustificat n'ici pe depame efortul depus.
1. Ca urmare >O o'Ctivităţii de supraveghere şi salvare arheologice au
fost recuperate 16 morminte, dintre care 12 sint de inhumaţie şi 4 de inci nera~ie. In ofara acestora au mai existat desigur şi alte morminte care
n-au mai putut Fi so'lvate datorită ritmului lucrarj,Jor. Din ace.leaşi motive
nu s-a putut cerceta şi nid schiţa fiecare mormint in parte. De cele ma;
multe 'Ori a trebUii să ne mulţumim ,doar cu citeva note şi observaţii sumare
sau chiar ou o simplă înr.e gistrare a Oicestora şi recupera'rea, fie şi parţia~ă.
a inventarului. Raritatea mormintelor şi distanţele foarte mari dintre ele,
dispersarea ,lor neohişnui:tă pe o suprafaţă de te~ren foarte întinsă, constituie particularităţi ale necropolei din aceas.tă zonă a teritoriului aal'latian.
De aceea n- a fost posibil,ă nid Întocmirea unui plan general al necropolei. Cu loate aceste dificultăţi am reuşit totuşi să obţinem un minimum de
date necesare cunoaşterii princitpo:lelor caracteristici ale zonei arheologice
cercetate, a'l cănor conţinut îl vom pre~enta în continuare.

Mormîntul 1. Incineraţie. Construit di,n dale de piatră de ca.k :ar, cite
cele de la capete fiind SlUprapuse. Avea lung·i mea de
de 0,80 om şi adincimea cistei de 0,90 m. Orientarea
era ENE-VSV.
Amfora care a servit ca urnă funerară era plasată in colţul de SSV
şi conţinea oase oaldnate, cîţiva cărbunii şi un strigiliu de fier fragmentar. Din cauza umezelii amfora nu a P:utUlt fi rec1Ulperată.
Mormîntul 2. Inhumaţie. Două ciste alăturate, ambele lucrate din dale
de calcar, cîte ·una pe fiecare 'latură, Hind frumos îmbinate ·10 punctele
de legătură. Din schelete nu s-au păstrat deci! mme ,slabe, orientare~ lor
fiind E-V (pl. 1).
două pe laturi,
2,05 m, lăţimea

a . Mormintul de la 9ud avea lungimeef de 2,10 m, lăţimea de 0,85 m
şi adincimea de 1,05 m. in i,nterior s-au găsit: bol mic cu firnris negru,
dim. : I = 0,035 m, diam. max. = 0,07 m (pl. II, 1) ; sfrigiliu de fier ~rag
mentor; oglindă de bronz ciroulară ou d·i am . de 0,124 m, uşor deterio··
r.ată, cu marginile pf1ofi,late şi cu cercuri concentrice pe una din feţe , cu
două ni buri a-Iăturate, fi xa~e aproape de margine ca-re au servit probabil
la atirnat, găs'ită in zona bazin'ului (pl. V, 5) ; inel de fier masiv cu' chatoh,
cu dimensiunile de 0,03 X 0,034 m (pl. V, 4) ; monedă de aCJint divizionară, emisiune toliatiană, ou capul lui Heraldes pe a vers şi cu spic, gorytos pe arc? ş; KA 1\ /\ A, pe revers 2, gwut. 0,98 g ; diurn. 0,12 mm.

b. Mormintul de nord, cu lungimea de 2 m, lăţimea de 0,80 m şi
adincimea de 1 m.
In cuprinsul lui au apă,rut : oglindă de bronz complet d eteriorată şi o
mărgea mare de sticlă, l, ungă' de 0,051 m şi ou diam. de 0,02 m ; la ca pete
2 8 . P1ck, Die ontiken Miinzen Nordgriechenlands-Dacien und Moesien, Berlin, 19J8,
1, 1, p. 97-98, var. Ia nr. 200- 204.
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are cîte un şir de şa~e g lobu le colorate cu alb şi galben; pe fondul albastru al mărgelei sint reda te trei feţe umane, gen măşti, diferit colorate:
una ore faţa şi nasu l galbene iar oc hii de culoare aibă cu punct şi cerc
albastre; a doua mască este redată jumătate cu galben şi jumătate cu
alb, iar cea de a treia cu Întreaga faţă de culoare aibă şi ochii albaştri
(fig. 7, 1).
Mormîntul 3. Inhumatie. A fost distrus În timpul lucrărilor de pe şan
tier. Din observaţii~e făcute a rezultat că era ,un mormînt de tip cistă, din
dale de piatră, cu scheletul orientat. toV. Nu s-au putut înregistra dimen siunile şi nici alte amănunte. Nu este sigur dacă cele cîteva fragmente
ceramice găsite acolo Q~U apolrţinut sau nu mormîntului.

Mormîntul 4. Inhumatie. A fost săpat În slîncă şi acoperit cu lespezi
de pîatră. Avea lungîmea de 2 m, lăţimea de 0,70 m şi adÎnoimea de
0,90 m. Scheletul era orientat ENE-VSV.
InventaJul constă dintr-un unguentariu de lut, din paSJI:ă gălbui-cără
mizie, îna,lt de 0,071 m şi diam. 0,035 m şi o oglindă de bronz fragmentară, cu marginile indoite, cu diam. de 0,011 m (pl. 111, 1 şi IV, 4).
Mormintul 5, Incineralie, ou oose calcinate depuse Într-o amforă, distrusă in C!ursul

nivell'ării terenului, şi care n-a mai putut

fi

recuperată.

Mormintul 6. Incineratie, cu 'resturi de oase calcinate depuse Într-un
vas de ,I·ut - pythoi - cu diam. păstrat de 0,80 m, spart şi tasat de excavator in timpul nivelării terenului.
Mormintul 7. Incineralie, cu oa,sele caloinate depu.se Într -o amforă,
distrusă in timpul nivelării terenului. Nu s-a găsit nici-un fel de obiect.
Mormintul 8. Inhumatie. Construit d'in blocuri de pia t ră, dispuse pe
două rînduri, CÎte patru pe la turi şi cîte două la capete; ·Iung im ea de
2,05 m, 'lăţimea de 0,80 m şi odîncimea de 0,90 m. in interior nu s-au găsit
decit res~uri din SlChelet, orientat ENE-VSV, fără nioi -un fel de inventar.
Mormîntul 9. Inhumaţie. Săpat În stîncă, pină la o adîncime de 0,50 m,
cu lungimea de 1,90 m şi lăţimea de 0,70 m. Orientarea lui era N E- SV.
Din schelet n·u s-au păstrat decit urme.
Inventarul e ra format din două unguentarii de lut, de ouloare gălbuie,
cu benzi pictate de ouloare închisă, apl icate pe pîntece dar mai ales pe
umăr şi pe gît; m,ul este înalt de 0,078 m şi cu diam. 0,038 m (pl. III, 2 şi
IV, 2) ; cel de al doilea are înăl ţim ea de 0,67 şi diam. 0,033 m (pl. III, 3
ş i IV, 3). Din inven~ tar face parte şio oglindă de bronz oirculară 'ou diqm .
de 0,068 m, cu marginile uşor profilate (pl. V, 1).
Mormîntul 10. Inhumatie; cutie din ·Iespezi de piatră, cîte una pe
fiecare ,la.t u'ră, lungă de 2,05 m, ,Iată de 0,80 m ş i adînoă de 0,90 m. Scheletul era în poziţie înNnsă, cu miini le pe lîngă corp, fiind orientat E-V.
Oasele s-au păstrat În condiţii destul de slabe.
Invenoo,ul constă d intr-un strigiliu de fier găsit lîngă mina stingă,
Într-o slabă stare de oonservare; 'un bol cu firnis negru, depus -lin.Jă
femurul drept, cu gu ra În jos; me înălţimea de 0,034 m şi diam. de 0,081 m
(pl. II, 2 şi IV, 5).
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Mormintul 11 . Inhumoţie; groapă săpată in stincă. lungă de 2 m.
lală de 0,70 m şi adincă de 0,80 m, acoperită cu lespezi de piatră. Schelet de adult, orientat E-V, culcat pe spate. ·cu miin ile pe l ingă corp. Conservarea oo'se lor era destul de slabă .
Lîngă humerusul
drept s-a găsit În poziţie c ulcată ,un ungueniariu
de ·Iu t, ina lt de 0,076 m şi cu diam. de 0,034 m ; pe umăr are două benzi
pictate de culoa're inchisă şi altele, mai eslompate, pe git (pl. Iii, 5 şi IV, 6).
Mormintul 12. Inhumaţie; cistă d in dale de piatră, două pe .Iatura
de sud şi CÎte lu na' pe celelalte părţ i: el10 acoperit cu lespezi de pi·atrC'l
de ca lcar. lungimea era de 2.20 m. lă ţimea de 0.60 m şi adincimea de
.0,95 m, În ijnterior s~au găsit resturi din ,scheletul un.ui adolescent, ori en~
tot E-V.
Din inve nta r fac parte un inel mic de aur, cu chaton oval pe O:Jr8 se
află incrustată o piatră roşie semipreţioasă , de formă rombică (fig. 1. 2) ;
lingă palma miinii drepte s-a găsit o oglindă de bronz d rculară, foarte
slab conse rvată, care nu s-!o mai putut recuper<l ; unguentariu de lut, cu
dungi pictate de culoare închisă. dispuse pe umăr şi pe g ît, inalt de
0,117 m şi cu diam. de 0.054 ni ( pl. III. 6 ş i IV, 9), ,Jăsit in zona picioareiar; căn iţă de .Iut cu miner. din pastă ' rcşie-gă l buie, de formă bitronconică, inalt.ă de 0,077 m ş i diam. 0,072 m (pl. '11, 3 şi IV, 7) găsită in regiunea picioa relor: farfurioară din pastă roşie, cu diam . 0,09 m şi înălţimea
de 0,025 m (pl. II, 4 şi IV, 6) ; dc>uă lame de cuţite de fier, in poziţie incrucişotă, apărute tot la pieloa-re ; una dintre lame a fost recuperobil.ă, avin d
lungimea de 0,14 m (pl. V, 3).
Mormîntul 13. Inhumaţie; ci stă din date ma'ni de piatră de calcar,
cîte una pe fieoare latură şi trei de-as'upro, drept capac; lungimea' de
2,10 m, lăţ i mea de 0,80 m şi adincimea de 1 m. Scheletul era orienuat E-V,
culcat pe spate, În pozi ţ ie Întinsă, cu mîna dreaptă pe osu l iliac.
In pămintul de de-asupra schel etulu.i s-au găsit fragmente de vase
mici cenuşii, urme de cărbune şi melci. toate depuse iniţj'al în timpul inhumării. Sub bărbia scheletulu i 5-<0 găsi t un ,,'unguentariu de 'lut de culoare
roşie, Înalt de 0,085 m şi d iam . 0,041 m p l. III, 4 şi IV, 1) ; la picioare au
apărut urme dintr-un strigi/iu de f ier.
Mormintul 14. Inhumaţie ; cistă d in dale mari de piatră, cite una ae
fiecare la tură' şi trei de-asupra, drept capac; lungă de 2,10 m, I ată de
0,80 m şi adincă de 1,05 m. In 'interior nu s-au găsit decit urme dintr-un
schelet de adult, orientat E-V.

Mormintul 15. Inhumatie; construit din pietre neregulate şi acoperit
cu trei lespezi de piatră; ca perete de nord a fost utilizat zidul unei construcţii de pi a tră oflată În această zon ă , ia r spre s'ud s-o construit 'un zid
de piatră, pe o adincime de 0,50 m ; mai jos s-a săpat in stîn că: lungimea 2.10 m, lăţimea 0,80 m şi adincimea 1,10 m. In inventar s-au g ă s it
doar resturi din sche let ul unu; adul t, orientat E-V (fig. 2 şi pl. VI, 1).
Mormîntul
Inhumaţie; a <lpărut la 1,50 m spre nord de 1Y1 . 15, in
apropierea construcţiei amintite. Era să pa t in stincă şi acoperit cu plăci

16.
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de piatră. Groapa avea lungimea de 2,20 m, lăţimea de 0,70 m şi adincimea 1 m. fn inter.Îor S- ,QU descoperit urme din scheletul ·unui adult, orientat E-V şi un strigiliu de fier intr-o slabă stare de conservare (fig . 2, iv1. 16).
Din datele prezentate, ca şi din observo'ţiile de teren rezultă ca pe
malul sting al canalului din partea de sud a Mangaliei, in zona dinspre
satu l .. 2 Mai" şi comuna Limanu. ocalo unde astăzi se află marele şan
t ier naval, a existat 'O necropolă .:;recească dependentă de oraşul Callat i5. Aş'O c·um precizam şi Il o inceputul] prezentului raport de săpături,
necropola ocupă o sup'rafaţă de teren foarte În tinsă, mormintele sibuindu -se de regulă tia distanţe neobişnuit de mari Între ele. Din această
ca uză ca şi din pricina canacterului cercetărilor, in intregime de salvare,
nu s-a ,putut 'Cljunge la nici - o precizare în legătură cu Întinderea' exactă
a necropole! , la n'umă'l1ul aproximativ al mormintelor şi nici la Întocm i rea
unui p l10ln general 0,1 descoperiril'or. Ţinind seama tot,uşi de descoperirile
făoute pînă În prezent, s-ar părea' că numărul mormintelor nu era oşa de
ma re şi nici nu se apropia ,de densitatea celor din neoropola oraşu l ui
srituată în partea de nord a zidului de apărore a cetăţii.
Descrierea celor 16 morminte descoperite scoate În evidenţă f.aptul
că acestea sînt intru totul identice cu cele apăru-te in principala necropo l ă
a oraşul,ui Callatis - din prim:a sa etapă de dezvoltare 3. Şi in caLu.l de
faţă este vorba' de o necropolă bi ritua l ă, ritul inhum.aţiei Fiind cel .predominant. Cele patru morminte de incineraţie constau din lu rne, respecti v
amfore şi un pithoi, cu oase calcinate depuse În interiorul IOL Nu am
reuşit să surprindem în timpul supnovegherii l ucrărilor din cadrul şantie
rului naval nici--un mormint de inciner·aţie cu ardere pe loc. Dispunem
însă de informatii sigure şi despre prezenţa de ruguri cu resturile de la
incinerare Irămase pe loc. Prin 1960, in această zonă, s-a descoperit Întîmplător un asemenea mormin·t de hncîneraţiie, cu rug special amenajat. Din
informaţiile primite de -Ia N. Harţuche, căruia ii datorăm ş i observa-ţiHe
înregistrate indată dupa descoperire, re-iese ca aici s-a găsit şi un inel
de aU1r. Nu ştim În ce măsură un asemene.::! mormînt de inc ineraţie cu
ardere pe loc avea aceia-şi fo rm ă cu ce le apăliute in necropola callati-ană
din zona actualuluI stadion. In 'schimb avem dovrada certă a lubilizării şi in
necropol<o de peste lac a celor două tipuri de morminte de incineraţie cu
ardere pe l·oc şi cu oo·se·le calcinate depuse in urnă.
In privinţa mormintelcr de - jnh,umaţ ie se constată similitudini sub
toc te aspectele cu cele descoperite în necropolla p<rincipală a cetăţ:i.
Tipul cel mai frecvent de mormînt este cel constnu it "din dale de piatră
de calcar local (p .. 1). Uneori gro<!pa a fost săpată aici direct in ;tinca ,
fiind apoi acoperită cu lespezi de 'cakaL Într-u n singur caz este vo rb a
de un mormint construit din bucăţi mici de piatră nelucrată (pl. II , 5). Nu
se cunoaşte pînă .în prezent nici-un mormînt in groapă s- impIă, săpată În
pămî nt. În eventualitatea că e x istă asemene-a morminte, ele trebuie să fie
cu tot ul sporadice deoa re ce aici stînca este aproape de suprafa ţă , aco·
3 C. Preda, Da cia, N.S. , V, 1961, p. 275-303.
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perind cea mai mare parte a teren'Ului şi totodată trebuie avut În vedere
imprejura rea' că. În zona respectivă piatra de construcţie era la indemi na
oricui şi lesnicios de exploatat.
Fără nici-o excepţie, mormintele de inhumaţie au scheletele orientate E-V, cu devieri le obişn·uit8 EN~-VSV, poziţia' !-or fiind de fiecare dată
Întinsă , cu miinile pe lîngă corp. Inventol1ul nu se prezintă prea bogat şi
nici foarte varila!. Se Întîlnesc obiecte relativ puţine, alteori ele lipsesc Cli
desăvîrşire. Depunerea lor În morminte 5-0 făcut În funcţie de tipul şi
caracterul obiectului. Ar fj greu să vorbim de folosirea u'nui ritual special
În fixarea locului pe care trebuie să-I ocupe fiecare obiect. Este adevă rat
însă că nici Îm preju rările in care s·au făcut ~escopeririie, vitregite simţi 
tor de rit'mul rapid al lucrărilor, n-au Ipermi>5 inreg'istrarea .unor observaţ ii
de detaliu. Cu ~oate acestea, unele remarci se pot face totuşi. De pildă,
strigiliile par să fi fost puse de obi'cei În mînă, iar oglinzile În partea de
mijloc al mormÎntu!'Ui, probabi,1 pe pieptul sau pÎ'ntecele defunctei sa u
chiar al defunctu l,ui. Vasele de lut nu ocupă loc anume. Ele se Întîlnesc
fie la picioa rele scheletul"i fie la capul a<:estuia·. Mărgelele şi inelele Î ş i
au locul Lo r obişnuit.
În cadru l inventaru lui , locul principal il ocupă, prin numărul şi fre cvenţa lor mai mare În raport cu celelalte categorii de obiecte, vasele de
lut. in rindul acestora predomină t ipu l de recipient cu camder strict funerar, cu noscut sub numele de unguentariu sa-u lacrimariu. Este prezent
aproape in fieoare mormint. Cele şase unguentarii descoperite .au toate
aceioşi formă, foarte aprop i a1ă de a unei amforete, cu pid10r Îngust, corpul
sleroidal, gitul lung, tubular ş i buza evaza tă . Pe umăr şi pe gît, in majoritatea coz·urilor. S-Iau aplicat ca o-rnament dungi pi·ctore. de culoare roş i e 
inchisă sa u n~]ricioasă (pl. III, IV). Asemenea lacrima.ii, ou larme şi deco r
similare, s-au descoperit in necropo le calletiană din zona stadionuJui 4,
p recum şi În grupul de morminte d in marg inea 6ucli că (] Mangal iei 5, pe
locul actualul,ui liceu industrial. Exemplare de acelaşi tip sint semnalate şi
in necropola' tomitană 6, precum şi in cea de la Apollonia 7. in general,
lacrimariile amlo ro,idal,e de lut, d e gen ul cel·or descrise mai 'U'S, sint datate
in a dou'a jumătate a 'sec. IV şi la inceputu·1 sec. III i.e.n . in cadrul acestor
limite de timp se pot desigur plasa şi unguentarii~e din necropola O'Supra
căreia referim.
Printre vasele ceramrice c u d01rocter funerar se numără si cele două
baluri mici, cu lirnis 'neg'ru, descoperite În mormintele 2 şi 10
II. (pl. IV,
1, 2 ş i IV, 5). Astlel de boii uri sînt binecunoscute În necropola p.rincipală a
oraşului Callatis, un vas simi!lar fiind descoperit Îln preajma mormîntului cu
popyrus 8. In 'regiunea vest -pontică 'le mai avem semnalate la Histria 9 şi

pl.

~ C. Preda şi N. Georgescu. Pontica. VIII. 1975, p. 67, pl. V, 4, 6.
, C. Preda, SCIV. 17, 1966. 1. p. 137-146.
6 M. Bucovală, Necropole e/enistice 10 Tomis. Constonţa. 1967, p. 14-22, fig . 4. 8,
11,17; idem. Pontica. II. 1969. p. 312.
7 T. Ivanov, Apol/onia, Sofia, 1963, p. 245-252, fig. 97 şi p1. 127.
8 C. Preda, Docio, N.S .• V, 1961, fig. 3, 7.
9 P. Alexandrescu, Histria. IV, 1978, p. 91-93, fig. 15.
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În necropola de la Apollonia, În special În mormintele din a doua jumă 
tat e a 'sec. IV şi de la inceputul sec. III Î.e.n. 10.
Din rîndui ceramicii mai fac pacte : 'un vas-cană cu mîner (pl. II, 3 şi
IV, 7) şi O farfurioară cu picior profilat şi buza uşar evazată (pl. II, 4 şi
IV, 6), ambele fără firnis, lucrate din pastă roşiet i că, provenite din mormîntul 12. Tipunile ca atare sint mai puţin obşinuite În cadrul inventareior
de morminte, fără să re prezinte excepţii. Deşi mai puţin tipice ele se
datează foarte bine prin celelalte obiecte de inventar din care fac parte,
În special prin unguentarii şi oglinzi.
O a doua categorie de obiecte de inventar o formea'ză piesele de
metal. In rîndui a.c estora un prim Iloc il ooupă oglinzile de bronz, În special cele masive, cu cerauri concentrice (reliefate pe una din feţe ~pl. V,
1, 2, 5). Tipuni simila·re de oglinzi, qatate În a doua jumă1Iate a ·sec. IV •
Î.e.n., poate şi la' Începutul secolului 'următor au apănut la Callatis, in
necropola principală a oraşului", şi la Apollonia, in complexe funerare
di n aceeaşi vreme 12. Ar urma apoi strig iil e de fier care se dovedesc a ~i
foarte frecvente, atit În necropola in d'isauţie, cit şi in ·cea mme o oraşu lui 13. Ele se Întilnesc destul de des şi in alte morminte izolate din teritoriu! rural callatian, precum şi in celelal,t e necropole ale oraşelor vest-pon ti ce. In număr relativ mare, de exemplu, se Întilnesc in mormintele descoperite la Apol loni'a 14. T'ipul de strigi liu, in care se Încadrează şi cele de
la M anga li a este dotat În general in a doua j,umătate a sec. IV şi prima
jumătate a sec. III i.e.n. Seria obiectelor de metal se continuă cu citevo
lame de cuţit ~pl. V, 3) şi un inel (pl. V, 4), toate din fier.
Printre obiectele de metal moi deosebite se află şi un inel din plă
cuţă subţire de a'ur, p revăzu t au ch~ton oval În oare este incastnată o
piatră semipreţ ioasă de auiloare roşie, de formă rombo'idală (fig . 1
: 2). la
acesta moi putem adă'uga, tot ca o descoperire aparte, şi moneda de
-elr. ;i int callatiană, din seria emisiunilor div;1j;ono're, avind capul Ilui Herakles pe avers, iar pe reverl5, sus, un spic de griu spre dreapta, il a mijloc
KA /\!\ A jos gorytos şi anc? Am cOns'iderat prezenţa .monedei printre
descoperirile moi deosebite, in primul rind 'pentru motivu:l că, deşi la
Callatis au fost cercetate destul de multe mormilnte din epoca greacă
pi nă in prezent "obolul lui Charon" nu-I avem document decit in două
oazuri f,iind reprezentat. odată prin moneda caliatiană amintită, iar a
doua oa ră printr-o monedă divizion'Clră de argint, emisi"une O' Histriei din
a doua jumătate a sec. IV i.e.n. , găsit intr-un mormînt din extremitatea
nord-estică a nec,opolei principale a oraşului Callatis. In al doilea rind,
am indus moneda- ca ll.atiană printre descope riril e ma;i aparte din necropole
de pe maiuii sudic 0,1 canalul'ui ş i pentru faptul că ea lace parte din
serie em i-siunilor div:izionare care se cu nosc in număr foarte mic. In plus,
aceeaşi monedă Se prez intă ca o variantă ,Ia' piesele de <Jcelaşi tip publi10
11

'!2
13

14

T. Ivonov, op. cit., p. 222-223, fig. 86 (nr. 569-572).
C. Preda, Dacia, N.S., V, 196', (p. 297, fig. 3, 5.
lonko Mlodenova, in Apolfonia, Sofia, 1963, p. 320, pl. 17', nf. 1100.

C. Preda, op. cit., p. 299, fig, 18.
lanko Ml a denovo, 0.0. cit., p. 317, pl. 170, nr. 1060-1062,

.
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cate pînă acum 15, integrindu-se In seria celor ma i us·oare subdiviziuni
monetare ca l10ti e ne de a rgint, in timp, ea se plaseaz,ă in cursul cele i de
a do ua jum ă tăţi a sec. IV. i.e.n.

I

Printre ultimele obiecte di,n inventarul mormintelor descoperite in
zona actualului şantier naval de 1\0 Manga li a se numără şi perla mare,
tubulară, de sticlă a lbastră pe
care sînt redate trei figuri - măşti
umane. Combinaţia de culori - a l bastră, galbenă şi aibă - prin care se
redau cele trei Î nfăţişări, este diferită de la un chip la celălalt (fig. 1,1).
Ţinind seama' de contextul În care a apărut - mormint-u! 2 b, contemporan cu M2 a - perla in discuţie poate f i datată către sfîrşitul sec. IV
i.e.n . ~i eventual la inceputul secolul'ui următor. O piesă asemănătoare
dar cu masca mai mică, plasoră către par,teo' superioa ră şi cu un Golorit mai Închis, spre cenuşiu, s-a descope ri t intr-un morm înt cel.tic de la
Începutul sec. II Î.e.n., la Fin tinele 16 (jud. Bistriţa Năsăud). Sti'lul şi coloritul uşo'r diferit dintre cele două perle ar putea explica cel puţ in În
parte diferenţa cconologică dest ul de mare care există Între ele. Perle
de acelaşi .tip dar diferite ca variante s-au găsit În multe centre ale
lum ii greceşti, o bună pa rte provenind din reg iu nile nord-pont i·ce, in
special de la Olbia 17.
Cele citeva consideraţii o'supra categoriilor de obiecte d in inventarul
mormintelor sint in măsură să ofere unele date generale referitoare "le
necropola situată pe malul sudic 0 1 canalu lui. După cum o dovedesc t i pu. riie de morminte, rit ul, ritualurile şi inventarul, necropola În discuţie nu se
deosebeşte cu nimic fo·ţă de cea ritua l ă din nordul cetăţii Callatis. Singura diferenţă d,i ntre cele două necropole constă doar În faptul că in
cea de pe malul sudic 01 canalu l ui, mormintele, În număr destul de redu s,
sînt răspindite pe o suprafaţă foarte Întinsă de teren şi ,I a distanţe apreciabi le i ntre e:e. Reamintim că in aceeaşi zonă a fost descoperit. sub un
tumu l, mormîntul din blocuri de piatrii cioplită, cu came ră boltită - a ş'a
zisul "mormint scitic", Nu ştim În ce măSlură s-ar putea vedea în acesta un
mormint principal sau central al necropolei, dar avem certitudinea existe nţei unei legături directe a .Iui cronolog ice şi etnice ca cele-llolte morminte din acelaşi sector. Deşi relativ departe de ceta te, situinuu-se la o
dsitanţă de circa 3 km sud-vest de zidurile vechiului oro'ş, necro pole se
a flă În plin te rit oriu r,ura l al cetăţii şi oporţi ne, dupa cum 'O dovedesc li mpede tipu ril e de morminte şi de obi ecte, 'unei ppo\u,la ţ ii , )receşt i sau a ric-um
grecizote. Caracterul acesteia ş i distanţa mQTe faţă de cetate ar putea să
aibă, indirect, a l egătură cu exp.!oa.tarea teritori u l.u i callation.
In pri vinta dotării nec ropolei, cele ma·j multe din obiectel e descope rite oferă suficiente elemente, necesare stabilirii unei cronologi i destul ele
exacte ale acesteia. Unguentariile, balurile cu fi rnis şi ·moneda de argi nt
c allqtiană perm ită dotarea mormint~!o r , im plicit a neoropolei, în a dou a
jumă ta te sau, poate mai e xa ct, În 'ultimu l sfert al secolului IV şi ÎI1 peime le
şi loc. cit.
1. H. Crişon. serv, 26, 1975. 1. p ..17 .
17 Eli sobeth Haevernick, G es ichtsperlen, in Mad rider Mite il ung ne n, 18, 1977, p . 16 1.
200-206 ; un tip ap ropiat 10 Hi str ia, in Histria, II, 1966, pL 84, c.
',5
16
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Fig. 1. Mangalia. ,. Perlă de sticlă cu capete -

măşti umane; 2. Inel de aur.
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Fig. 2. Planul săpăturilor din secto rul locui t, În vecinătatea necropolei greceşti de pe malul sudic al
canalului (şentierul nevoi).
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Pl. II. Mongalia. 1-4 vase din morminte; 5. Mormintul 16.

Pl. JIJ. Mongolia. Unguentorii descoperite in mormintele 4, 9, 11-13.

Pl. N. Mangalia. Vase

greceşti

descoperite in morminte.
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Pl. V. Mongolia. Obiecte de metal din mer minte. 1-2, 5 og li nzi de bronz; 3. cuţit de fier; 4 inel de fier.

construcţii de piatră din zona şantierului naval. 1. Mormint de
zidului unei construcţii. 2. temelia construcţiei principa le.

Pl. VI. Mangalia. Temelii a unor
inhumaţie odosat

Pl. VII. Mangalia.

Ceramică grecească şi

cuie de fier

găsite

in zono de locuire.
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decenii ale secolului III î.e.n. N u ave m deocamdată nicI-un indiciu că
necropola ar coborî în timp pînă după mijlocul 'secolullui III î.e.n. şi cu
atît moi mul" în 's ecolul următor. Ea coinCide ostfel principa,lei faze de
dezvolrorea economică a oraşulu i Callatis, dezvo ltare s prijini tă în special pe
dezvoltarea intensă O' teritor,Îud-ui ei rural.
in cadrul acţ iunilo r de sa lvare arheologică d in zona -lu c rărilor Între prinse pen t ru construirea şantie rul,ui na va l de 10 Mangalia se include ş i
sondajul efectuat la e"tremitate" s'udică a necropolei, la o distanţă de
cea. 400 Im de mor mînt u l cu boltă ( ..'scitic"). in punctul respectiv se afla
a ri&cătură de teren, cu dim ensiu nile de 25 X 40 m, la sup rafaţa că reia
se găseau pietre şi ceram ică g'f8cea: scă de epocă e!en i stică . ,In vederea
sQ'ndăr,jj şi verificării acestor depuneri arheologice s-a tras at o se cţ i.un e .
orientată E- V, l-ungă de 28 m şi Iată de 2 m. S-a săpat pîn ă la adîncimea
de 0,80 m, unde Încetează oriCe urmă de locui re . in curs'ul s'ăpătu rilor au
fost surprinse, in cadrul secţiun ii , urmele unei construcţii de p ia tră fasonată şi o ser;ie de fragmente ceromice greceşti. Pentru a putea determina
ca racterul şi dimensiluni le c on st rucţiei, au fost extinse să păturile la ceie
do u ă extremităţi a secţ iun i i (fig. 2).
,In urma - cercetării intreprinse s-a u ajuns la dezve li:rea unei Încăperi "
de formă reotangulară, ou te melii de p ia t ră fas'on<ltă, păstrote pe o inăI
ţ im e de 0,50 m. Lăţim ea ziduril or este de 1,20 m împreună cu berma,
reducîndu-se deasupra' acesteia la 1 m. D in construcţie s-au mai păstrat
doar trei lat,uri, "cea de 'O p'otra, respect,iv cea de nord, fiind complet
demontată În epoca modernă. Dimensiuni le interioare ale incuperii sînt
de 5,20 X 4,20 m, în exterior măsurînd 7,20 X 5.40 m. Din peretele de
vest porneşte un zid ma'i m-ic, lat d e 0,50 m, care a fost urm ărit de o lun -·
g im e de 2 m (fig. 2 ş i pl. V I, 2).
In sectorul de vest al secţiunii, unde f'useseră surprinse de asemenea
urme de ziduri , a' fo st extinsă săp ăt ura in s'u p raf,aţă. Şi I(]:id s-au găsit
urme de construcţii din pi atra simplă, neluc rată, dar incompl ete. Di ntr- o
primă co nst rucţie s-a păstrat 'u'n z,id lung de 6 m şi lat de 0,50 m, orientat
E-V, din care po rn eşte spre sud o ramificaţie, de aceeaş i -laţime, măsurind
in lung ime 6 m. Orienta'rea zidu rilo r este aceeaşi ou cea a .clădi ri i dinspre
est cu temeliil e ma"i l~roose, de care p robabil că depindea. Li pit de peretele no rd ic 5 -0 găsit un mormînt de înhumape (M . 15), zidit d in piatră şi"
acoperit cu ,lespezi d e piatră (fig . 2 şi p l. V I, 1) iar la 1,50 m 'sp re nord al
doil ea mormint (M . 16), săpa,t In stîn că. Tot !(lici, dar mai sp re vest, a
apă rut un alt zid de p i atră , Ilat de 0,50 m, u·rmări t pe o lun gime de 7 m.
Odentc'rea I,ui este di ferită fa ţă de a ce lonlalte, fiind deviat pe direcţia
NV-SV. Este posibil ca aceste ziduri să aparţină unor construcţii ma i mici,
respectiv nişte o nexe ale dădi r.ii principale descoperită la capătul de est
al secţiunii.

:1.

Pe parcursu l l"ucrărilor, În cuprinsul intregii suprafeţe săpate au apă
rut num eroase frag mente de ţigle, cuie de fier, unele cu floarea mare
(p l. V II, 4-6) prec um şi o în sem na tă can~itate de rest u,i ceram ice. Printre
acestea din turmă se rema'rcă fr.ag rnente de ch iupuri ş i amfore, in ri,ndu!
acestora numărindu~se şi două mînere cu ştampile. U na este de formă
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patrată, ovind inscrlsa sigla' N I '8 (pl. VII, 9) iar cealaltc, circulară, cu x in
interior şi litere care nu mai pot fi 'identificate, ştampila fiind destul de
ştearsă (pl. VII, 10). Din celelalte tipuri ceramice ar mai f i de men ţionat:
fragmente de Kontharos Cu flrnis !negru sau roşu, lunele decorate cu caneluri· (pl. VII, 1-2) ; resturi ,d e patere de culoare cenuşie-negricioasc (pl. VII,
15) şi de oupe cu firni s negru (pl. VII, 11-12, 14).
Locuireo din acest punct a fost izolată şi de scurtă durală. in funcţie
de tipurile ceramke descoperite, in special de fragmentele de kantharos 19,
locuireo respectivă poate f i datată căt re sfirşitul sec. IV şi prima jumătate
a sec. III i .e.n . Ea ar fi astfel, cel puţi n in parte, oontemporană
cu
necropol'a din vecinătate. Dealtfel, construirea unui mormint, lipit de
unul din zidurlie dezveiite in t im pul săpăturilor, reprezintă o dovadă certă
in această privinţă . Un uşor decalaj de t im p pare să existe intre cele două
ob iective arheologice totuşi, i n sen sul că inceputurile necropolei pOT o fi
ceva mai t impu,rii decit faza iniţială a locui rii.
Deşi să păturile. aşa cum S-i{] arătat, au avut un caracter de sa·lvare
şi destul de restrins, rezultatele obţinute ar putea permite identificarea
urmelor de locui re cu un fel de "viila rustico", In acest oaz ar urma să
vedem in incăperea pr.incipală o l ocuinţă, iar in celelalte fragm ente de
ziduri, urme de construcţii odiacente. Prezenţa unei astfel de "villa" in
acest punct se aflră Într-o srbrÎnsă 'legătură 'cu exploatarea teritoriului rural
callatian . Numai pe baza datelor oferite de pnimele săpături ar fi greu
de stabilit felul de organiza re a IOcestei exp l oatări şi sistemul ei de funcţ ionare. Un centru de locui re. 'un ImormÎnt mare cu cameră boltită şi o
.necr:opoIă 'cu Înmormîntării foarte di1spers"ote, Între jJndivizli cărora trehuie
să fi existat o legătură directă, ar putea servi ca punct de !plecare in
cunoaşterea chipulu i in tcore eno exploatat teritoriul rural al ora'şului
Callatis in a doua jumătate a sec. IV şi prima parte a sec. III Î.e.n.

RESUMMCE

LES FOUILLES ARCHEOLOG/QUES DE SAUVEGARDE DANS LA ZONE DU CHANTIER
NAVAL DE MANGALIA (7974)

rete

les recherches archeeoJogiques de protection de
191'4, entreprises sur la rive
du sud du canal, sur I'actuel terroin du cha ntier novol, ont meme o la decouverte ne
16 tombeoux-opportenont il une necropole grecque et d.une "villa rustica" datee ou
debut de I.epoque hellenistique.
1. Sur les 16 tombeaux, 12 en sont 1. inhuma ti on et quatre d'incineration. Ces derniers
son t des amphores ou I' on o depose des os co!cin es. les tembeaux d'inhumotion ant
ele construits de dolles de pierre (p!. 1) et, en quelques cos, on les o creuses dons
le recher et recouvert de dalles de pierre. Les squelettes sant ar;enthes E.-V., certa ins
1:) M. Gromotopel şi Gh. Poenaru-Berdeo, Dacia, N.S., XIII, 1969, p. 256, nr. 1045.
19 M. Bucovolă, Necropole e/enistice la Tomis, Constanţa, 1967. p. ;6; T. Ivonov,
.op. cit., p, 197 ; P. Alexandrescu, op. cit., p. 89.
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presentant de legeres deviations E.N.E.-V.S.V. A I'intthieur on o trouve une serie d'objets,
pas tro p no mbreux ni trop vorÎes. Les plus frequents en sont les voses minuscules en
arg;!e. parm i lesquels on remorque les "Iacrimario" , simp!es ou decorE~ ou col et CI

l'epaule de bandes d e peinture noirâtre ou rougeâtre-fonce (pl. III-IV) . $'y ojoutent
~ncore de ux petits bols, decores de firnis noir compact (p!. IV, 1-2; IV, 5). un cflJchon
slip de couleur rouge (pl. II, 4; IV, 6) .
( pl. Il, 3, IV. 7) et une petite assiette

a

Les objets en metal sant re presentes par t roes glaces de bronze (pl. V, 1, 2, 5),
un on:1eou o'or a pierre rouge demi-p reci euse (fig. 1-2), un cutre de f er (p1. V. 4) , deux
fers de couteau et des fragments de strigi!es de fer. O n a trouve, cgalement , queiques
perJes en verre colorees. Il convient d e foire une mentton specia le concernant une perle
tubulaire. remorq uo ble par san arnemantation particu!;ere. Sur un fo nd bleu. en position
centrale sant represen tees troÎs physionomies - mosques humains dant le vi soge est calare
en jaune ou blanc et les yeux sont faits de cercles et de points bleus. entre lesquels se
tfauve ;ntercalee une zone bl onche le nez, long opporait en relief.
A ch :Jque baut de la perle il y a une range.e de six petits globes, coJores alterna tiveme nt en blenc et jaune. (fig. 1, 1).
A base de I'inventaire , surto ut de la c&rcmique, les tambeou x decouverts peuvent
et re dates pendant la seconde moitie du IVe s;ecle o v.n.e. et la premiere portie du
Ilie siecle av.n.e.
Certes, les tombeaux decouverts font partie d'une necropole d'epoque grecque.
situee dans le territoire rural de la viile de Calla t is.
Celle-Ia occupai t une zone tres etendue a I';nterieur de laquell e les tombeaux
etaient tres disperses, situes a grande distance les uns por rapport aux autres.
D'opres les traits caracteristique de I'invenio ire et du type de tombes constru:tes
en pierre, ainsi que selon le ritueL la necropaie porait avoir apparten u il un~ popu kl!i,'n grecque collatienne. ou a des individus autochtones gnkises.
IL A la li mite sud d e la necropole on a effectue un sondage, en un po i nt hobite
ou, probablement, existoit une "villo rustica" . Au cours des travaux on a mis CI jour
les troces des constructions de pierre (fig . 2, p l. V) et une serie de frogments eera mi ·
ques grecs depuis la f in du IVe siecle et la premiere partie du Il ie siecle ov.n.e. (pl. III).
lo presence de cet d istonce d'environ 3 km. sud -ouest de la cite de Ca llat;s est a
meHre en rapport a vec d'exploitotion du terr Îtoi re rural de la viile grecque.

