NOI DESCOPERIRI IN NECROPOLELE CALLATIENE
Partea I
ELENA BARLADEANU-ZAVATIN

In ultimii şapte ani (1973-1980), in zona extramuros a
limitele actualului oraş Mangalia au fost întreprinse lucrări de

cetăţii

Callatis, la
de amploare care au vrilejuit descoperiri arheologice importante. Excavaţiile efectuate
pe spaţii întinse au afectat in special necropolele callatiene; de aceea. marea majoritate a descoperirilor arheologice din ultimii ani o constituie monumentele fu nerare. Astrel. ca urmare a săpăturilor de salvare iniţiate in perimetrul şantierului
naval de astăzi - malul sudic al lacului Mangalia - a fost documentată o necropolă din epoca greacă şi elenistică" iar în zona de nord a oraşului, cartierul
Saturn. nccropola de epocă romană timpurie 2.
în afara celor două necropole menţionate, construirea unor obiective sociaIcuUurale cît şi amenajările edilitare efectuate în diverse alte puncte ale Mangaliei
au prilejuit descoperirea unor grupuri de morminte sau morminte singulare, în
număr relativ m are, a căror datare cuprinde o vastă perioadă din secolul IV î.e.n.
pînă in secohtl VI e.n. Numărul mare de niorminte, marea ~ diversitate a inventarului conţ inu t, impun prezentarea lor în două capitole:
Partea 1: MORMlkTE DE EPOCA GREACA ŞI ELENISTICA;
Partea a II- a : MORMINTE DE EPOCA ROMANA TIMPURIE ŞI TIRZIE.
construcţie

Partea I
MORMINTE DE EPOCA GREACA

ŞI

ELENISTICA

Pentru corelarea descoperirilor rec,e nte cu .altele anterioare ŞI In-cadrarea lor în necr opole deja -cunoscute vom prezenta monumentele funerare grupate · pe zone : de sud, vest şi nord, după an1plasamentul lor
Iaţă de zidul de incintă callatian (fig . 1).
Zona de sud . În luna august 1974, în incinta aotua.lului Liceu industrial al .şantierulu i naval, la -aproximativ 15 m no:d de intrarea
cantinei şi la circa 200 111 de morn1intele apăru te în anul 1961 3 , au
fost· desc0perite două n10rminte în cistă de piatră .
1 C. Preda, El. Bârlădeanu, Săpăturile arheolog:ce de sarvare din zona şan 
tierului naval de la MangaHa (1974), în Pontica, XII, sub tipar.
::! El. Bârlădean u Z;avatin, In legătură cu o necropolă de epocă Tomană tim-

purie la CaHatis, în Pontica, X, 1977, p. 128-152.
::\ Vezi C. Preda, Cîteva morminte d'in epoca ele n'istică de la Callatis, în
S CIV, 1, 1966, p. 137-146.
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Fig. 1 -

Harta descoperirilor arheologice

incineraţie construit din dale de calcar, cîte una pe fiecaretrei lespezi mai late deasupra. Dim : L. 2,10 m, 1. 0,75 m, ad.
0,90 m, orientat ENE-VSV. Arderea s-.a făcut în exterior iar resturile
incinerării au fost depuse în urn ă , în cazul nostru, o hydrie ceram i că.
In uma găsită în colţul de SSV ,,1 mormîntului , pe lingă oase c"lcinate,
cen uşă şi cărbuni s-au mai găsit o mărgea tubulară şi aite cinci rotunde
din pastă de sticlă, treoute prin foc. Pămîntul din m ijlocul cistei era
an1€stecat cu pesturi de la incinerare ş i fragmente oermnice din corpul
unei amfore, un unguen tar ceramic şi li1 fragment dintr-o fi bul ă de
bronz, toate cu urme de ardere. In colţul opus urnei, pe un obiect plat
din tablă de bronz era aşezat un u nguen tariu de mari dimensiuni. După
inventar, m ormîntul poate fi atribuit un ei fem ei.

MI

latură şi

Inventarul. H ydrie , jnv. 922, 1. 0,40 m, d. max. 0,30 m, d. pICior 0)2 m ,
d. gurii o,n m (Fig. 2). ' Este l ucrată dintr- o pastă cu ni si p şi pietrice le in compoziţi e, uniform arsă, de culoare roşie-m aroni e, acoperită la exteri or cu un strat de
vopsea a l bă . Acest strat, în bun ă parte corodat, a serv it ca fond pentru un decor
realizat cu vopsea r oşie . Urme din a c eastă vopsea, a p1i cată sub forma une i benzi ,
se obse rv ă in cur bura inf erioară a pi ciorului su b f o rmă de "S", pe cele dou ă anse
orizon tal e . ş i pe mîne rul vertical canelat. Du p ă pu ţi n el e zone în care decoru l s-a
păstrat pe corpul vasu lui se pare că acesta avea form a un e i gh irlande, mai coborîUi în zona de sub anse şi re a liza t ă din mici patru latere uni te între ele a5'2 meni verigilor unu i lan ţ sti li zat, alternate cu benzi innodate sub formă de funde.
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ceramică

urnă funerară

"

Decorul - redarea unui lanţ carţ! era destinat, ca bijuterie, corpului celui inCÎnera.t" - accentuează caracterul funerar al vasului 5,
După clasificarea E. Diehl, urna fac e parte ·din grupul al doilea al hydriilor
de epocă elenistică, derivate din forma kalpidelor de la sfil'şitul secolului IV şi

inceputul secolului III î.e.n. Această grupă se caracter izează prin aplicarea pe
fondul alb al vasului a unui decor mana sau policrom 6, Hydri a de' la Mangalia
prezintă

analogi i cu exemplarul aflat la Paris in colecţ.ia Luvrului T 437, cu T 441
in insulele Rhodo5 şi CU T 449 cu locul descoperirii pe coasta de răsărit a
Mării Mediterane, datate 300-240 Î.e.n. '.
Unguentar, inv. 926, 1. 0,162 m , d. max. 0,88 m (pl. I, 3), pastă fină roz-găl
buie, la suprafaţă angobă roşie - maronie, in parte corodată.
Unguentar, I inv. 927, 1. 0,08 m, d. max. 0,042 m, pastă fină roz -cărămizie,
cu urme de ardere secundară.
Cele două unguentarii se încadrează tipului III 8, datat in secolu l IV- inceputul secolului III i.e.n. şi sint bine cunoscute in aria cetăţilor vest- pontice : la
găsit

4 Erika Diehl, Die hydria, Formgeschichte
Altertums, Mainz, 1964, p. 163.

und Verventung

im KuIt

des

5 Deşi in necropolele din Tomis şi Hislria astfel de vase nu s-au semnalat
la Callatis este cunoscută descoperirea unei hydrii ceramice (vezi; Th. Sauc iu c-Săveanu, Dacia, VII- VIII, 1937-1941, p. 278, fig. 42, 1) cit şi a unui kalpis
de bronz u tilizat ca urnă funerară (El. Zavatin Coman, Dacia, N.S., 1972, p. 271280, fig, 4, a).
li E. Diehl, op. cit., p. 64, pl. 43, 4.
.
I Gunter Kopke, Golddekorierte atti~che Schwarzfiniskeramik
des vierten
Jahrhunderts v. chr., in Athenische mitteilungen, 79, 1964, p .• 36, nr. 88, pl. 24,
fig, l.
I:i Hesperia, XVII, 3, pl. XLVI, 3 şi Hesperia, XX, 2, pl. 54 a.

încă,

,
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Ceramică descoperită

in morminte
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Histl'ia D şi Tomis 10 ca şi la Ol bia ş i Kersones II,
s fîrşitul secolului IV şi începutul secolului III.

ZA.VATI N

ele apar in complexe funerare la

Mărgea antropomorfă , inv. 923, L . 0,072 ro, d. 0,023 m (pl. Il 1, a şi b) , pa stă
de sticlă, cu urme de ardere secu n dară . Are form a tubu lar ă, cu orifi ciul central
circula r. La cele două capete cîte un şir de şase perle alternînde, a lbe cu galbene,
orna men tează marginile mărgel ei. Pe fo ndul albastru inchis sîrM: redate trei feţe

di fe rit color ate, realizate in relief din p astă colora tă albă ş i
'
P e rl e de acest gen au cunoscu t o largă ari e de răspîndire; mai apropi at,

umane, gen

măşti,

ga lb enă.

semnalăm

la Olbia 12 ş i alta la Callatis 1:1, încadrate cronologic
secolului IV ş i la începu t ul secolu lui III Le.o.
Cinci m ărg ele, inv. 921 , dm. 0,022 ro , 1. 0,008-0,012 ro (pL II , 2) , p astă de
sticlă, ardere secundară. Au forma ro tund-in elar ă, ",colorate in albastru, galben,
vernil ş i împodobi te cu " ochi" de cu loare a lb ă sau ga lbenă.
Astfel de mărgele proven ite din mediul vest-Latene sin t cunoscute in că din
Latene-ul timpu riu (A) şi răspîndirea lor continuă pe parcursul fazelor următoa re,
pe o arie deosebit de mare. In ţara n oast ră le intilnim atit în Transilvania, în
mormintele celtice mai tî rzii de la Aţel-Bratei, Fintîne l e-Livadă 14 cit ş i in aria
ves t-pon tică la Tomis 1:> şi intr-un a lt mormînt din Mangali a 16 de la inceput ul s~ 
colului III Le.n.
Obiect de br onz, fragmentar. in v. 924, L. 0,16 ro, 1. max. 0,11 m, gros 0,004 m.
Lucrat din tablă de bronz, forma iniţ ia l ă dreptunghiulară, cu marginea uşor îno

mărgea aparută

către sf ir şitu l

groş ată.

In contex t, mormintul se in.cadrează în prima jumătate a secolului III i.e.n .
M2 inhumaţie, construit din dale de piatră , îngrijit fasonate în
interior, acoperit cu două lespezi. Dim : L. 2,05 m, 1. 0,75 m, ad. 0,80 'm,
orientat ENE-VSV. Schelet de adult, orientat V -E, poziţi e întinsă, mîinile pe lîngă corp, gamba dreaptă alunecată sub lespedea mormîntului
deranj at probabil, de un seism. La cap u n kantharos, spre mijloc, fragmente dintr-o amforă.
Inve ntar. Kantharo s, inv. 928, I. 0,135 m, d. gurii 0,09 m, d. fund. 0,042 m
(pl. III , 1) , pastă fină, roz-cărămizie, firnis negru lu<jos, . band ă de decor geometric
su b buz ă, reali zat prin aplicarea, peste fondul de firnis al vasului, a unor ben zi
su bţiri de vopsea crem . Motivele decol'ulu i le f ormează patratele înscrise ca re al ternează cu altele ca roiate. T orţi cu protome.
Kantharos-ul, produs "West Slop" timpuriu, datat ultimul sfert a l secolului
IV ş i primele decenii a le secolulu i III Le.n. 17.
Amforă, fragmentară, inv. 1649, pastă roşie- cărăm izie, angobă mai des c hisă
pe supraf aţa vasulu i. Prove n ie n ţă thasiană. După piciorul ci li ndric cu buza uş o r
evaza tă, interi or gol, pilniform, datare l argă secolul IV -secolul II î.e.n. 18.

Mo~ mînt da tat sfirşitul secolului IV, primele decenii ale secolului III i.e.n .
:J

P. Alexandrescu, în Histria, II, p. 187, pL 92, XXXIV, 9.

10 M. Bucovală, Necropole elenistice la T omis, p. 122,

fig. 78 a .

M . P arovici-Peşican, Necropoli Oblii elenistice-'!.cogo vremeni, Kiev, 1974.
p. 104, fig. 93 .
12 Elisabeth Haevernick, Gesichtsperlen, în Madrider Mitteilungen, 18, 1977,
P 161, 200-206.
13 C. Preda, El. Bârlădeanu, op. cit., sub tipar.
H 1. H. Crîşan , serv, 26, 1975, 1, p. 47.
1:; M. Bucovală, op . ci t., p . 60, fig. 38, h şi p. 70, fig. 44, f.
it

Vezi M IO .
G. Kopke, op. cit., p. 54, nI'. 313, fig. 6.
t8 1. B. Zeest, Keramice skaia tara Bospora, Moscova, 1960, ~L 144, tab!. VIII
20 k, 20 g, 20 j, categoria amforelor thasiene biconice. Datare mai strin să, pt 145,
tab1. IX, 21 a - sec. III Le.TI.
j(i

17

22 1

a

1

b

3

2
P1. II - Obiecte din pastă de
gele împodobite cu "ochi" ; 3 -

sticlă.

1 a

şi

b -

mărgea antropomorfă;

amforetă deformată

prin ardere.

2 -

măr
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1. Kantharos ; 2 a
ţară de bronz
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şi

b -

Bră 

Din aceiaşi zonă, dintr-un monmînt distrus de constructor, provine un konthoros, inv. 999, 1. 0,15 m, d. gurii 0,092 111, d. fund. 0,043 m
"(pl. 1, 1); pastă fină, cărămizie, acoperită cu firnis negru fără luciu
peste care, la ,exterior, s - a aplicat un strat fin de glaz1}ră aurie, în Dună
parte corodată. Piciorul tratat neglijent cu firnis negru şi roşu.
În necropolele elenistice ,ale Olbiei, tipul acesta de vas este datat
sfîrşit de secol ÎV, inceputul secolului III Le.n. 19 ca şi la Histria 20
Aceiaşi da·tare pentru exempLarul discutat.
ZONA ele VEST. Pe str. Ţepeş Vodă nr. 31, in curtea unui cetăţean,
cu ocazia amenajării unei gropi menajere, a apărut Un mormint dublu
în cistă de calcar.
M3 mormînt elublu un perete desparte construcţia in două
casete. Laturile scurte a fiecărei casete s înt lucrate din două blochete,
HJ
20

M. Parovici-Peşican, op. cit., p. 76-77, pl. 75, 6.
P. Alexandrescu, op. cit., p. 187, pl. 92, XXXIV, 8.
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cele lungi

şi per~tele

din mijloc, din cite patru. Fiecare

casetă

acoperită separat cu cîte două lespezi. L. 2,20 m, 1. 2,46 m,

a fost

1. 0,93 m,

adîncimea de la suprafaţa solului .2,40 m. Orientar·e E-V. Fundul mormîntului placat cu lespezi de piatră.
Caseta a. Inhumaţie. Dim. interioare 2,10 X 0;84 X 0,93 m. Schele1ru1 unei femei, cu capul la vest, pe spate, miinile pe lîngă ro rp. In
partea dreaptă a capului o amforetă şi gîtul altei amforete. In regiunea
oapului s-au găsit doi cercei, pe piept un colier iar pe falanga miinii
drepte un inel, toate de aur . In partea stingă a corpului, în dreptul
bazinului, a u fost depuse o <outi uţă de bronz in care se mai păstrau doi
bulgăraşi de fard roz, O outiuţă asemă n ătoare fragmentară, un ac de
bronz, iar pe bazin, o oglindă de bronz.
' Inventar. Amforetă, inv. 126, 1. 0,165 m, d. max. · 0,07 m, d . fund. 0,03 m
(p1. I , 2) ; pastă fină, cărămizie, angobă de o nu a nţă mai închisă. Buza vasului,
muchi ată oblic spre exterior a fost marcată cu vopsea b run ă. De u meri sint prinse
douii torUţe supraînălţate, inelare.
Amforeta este · un exemplar deocamdată unic in aria vest-pontică. Un vas
as emă n ător este expus în Muzeul de istorie din Belgrad.
Fragment gît vas, inv. 127, 1. 0,05 ro, D. 0,018 m, pastă fin ă roz- cenuşie
ac op erită cu firnis negru foarte corodat, formă cilindri că, l u n gă.
Oglindă de bronz; inv. 130, d. 0,082 m , patină brună. Are form a ci r cu l ară,
plată, înc onju ra tă de o margine cu înălţimea de 0,002 m. P e una din feţe este însc ris un cerc cu diametrui de 0,02 m.
Tipuri similare de oglinzi au fost descoperi te la Tomis 21, Apoll on ia Z! şi la
Callatis, atit in necropola principală a oraşului cît şi în cea ~u di c ă Xl, fiind încadrate cronologic la sfîrş i tu l sec. IV -sec. III Le.n.
Cu t iuţă de bronz (pixis), inv. 128, I. 0,25 m, d . 0,018 ro (p1. IV, 1) , p at i n ă
brun- ver zuie, in urm a oxid ării capacul şi cl:ltia fac corp comun. A re forma cilin. drică, fun dul cutiei şi a capacului sînt plate.
C utiuţă d e bronz fragmentară, inv. 129, I. 0,011 m , d . 0,018 ro ; patină b runver zuie. Fragmentul păstrat provine din corpul cilindric al cutiei.
Doi cercei de aur, inv. 10754, fiecare de 1,05 g (p1. IV, 2), cu una din extremi tăţi sub f ormă de cap de leu, coama fiind reda t ă prin benzi de . moti ve stilizate. Inelul de prindere, aflat în continuarea capu lui de a nim a l decorativ, este
rotund, l uc'ra t din s î rmă de aur care se subţiază treptat.
Cercei similari sînt frecvent întilniţi în regiun ile de sud ale lumii grecomacedonene 2'0 dar mai rar pe li toralul vestic al Mării Negre; au fost descoperite
cloar cite un exemplar la Varna 1.1 şi Tomi s 26, cele mai multe provin din morm)n lele callatiene 27, data ţi către sf îrşitul secol ului IV şi prima jumătate a secolul ui
III î.e.n.
Colier de aur , inv. 20756, gr. 1,25 g (pl. IV, 3), lucrat din foiţă 'de aur. Este
compus din 39 segmen te tubu la re (0,006 X O,001), goale în interiOr şi d ouă mărgele
mici , rotunde, din pastă de sti cl ă 'a lbas tră (d. 0,001 m).
,
Inel de aur, inv. 20755, gr. 1,25 g (p1. IV, 4) , din tab l'ă d e aur, prevăzut cu
chaton oval, plat, fă ră ornament.
Ac de bronz, inv. 131, L. 0,111 m (pL IV, 5), cu tija IUl1;gă, ascuţit la un
. capăt, la cel ă lalt terminat printr-un peduncuL
21 M. Bucov al ă, op. cit.,

p. 60.
.
Ianka Mladenova, în Apollonia, Sofia, 1963, p. '320, p L 171, nr. 1100.
Vezi , C. Preda, op. cit., p. 139; C. Preda, El. Bârlădeanu, op. cit., sub
tipar, pL V, J . 2, 5.
21, He' Jry S. Robinson, Excavations at COTint h 1960, în Hesperia, 1962, XXXI ,
2. pl. 45, D.
~ H . şi K. ScorpiI, Moghili, Plovdiv, 1898, p. 145.
2i M. Bucova l ă, op. cit., p. 44, fig. 32, j.
'Il C. Preda, op. cit., p. 139-140, fig. 3. 1-2.
22
2.1
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cercei de aur ; 3 -
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Caseta b. Inhumaţie. Dim. interioare: 2.10 X 0,70 X 0,93 m. Schelet de bărbat, capul spre vest , întins pe spate, mîinile aduse uşor spre
bazin. în dreptul falangelor mîinii stîngi un inel de fier, la şold strigiliu
. de fier.
Inventar. Inel de fiel' fragmentar, inv. 132, (p1. IV, 6), d. 0,028 m, foarte
corodat. Se păstrează chaton-ul masiv al inelului.
La Callatis, în morminte de bărbaţi, apar frecvent ·in această pe r ioadă inele
de fier 28.
Sh'igiliu de fier, fragmentar, inv. 133, ' L. 0,27 m, 1. 0,037 m, corodat, tip
cl asic - miner drept, pe spate cu limb ă, corp albiat şi virf rotunjit.
Strigiile se intilnesc destul de des în necropolele oraşelor vest-pontice 2!J iar
la Callatis atit in mormin tele necropolei principale a oraşului:m, în necropola din
sudu l lacului Mangalia cit ş i în alte morminte din teritoriul rural callatiuG :lI.
Tipul de strigiliu este datat in general in a doua jumătate a secolului IV şi prima
jumătate a secolu1ui III Î.e.n.
Construcţia funerară se poate încadra ,cronologic pe baza invenlarului ceramic şi a bijuteliilor, la sfîrşitul secolului IV şi prima jumă
tate a secolului III Le.n.

:;,: * *
in zona de vest includelTI şi alte morminte aparţinînd necropolei
mari a oraşului, descoperite în luna martie 1973, cu ocazia e xcavării
fundaţiilor unei farmacii, morminte surprinse la circa 100 m sud-vest
de platforma cu ruguri funerare 32.
MI, incineraţie. Groapă eliptică , protejată de ţ igle aşezate în dublă
pantă, cu latura de nord afectată de şanţul fundaţiei. Dim: L. 2,23 m,
1. max. păstrată 0,41 ITI, ad . 1,87 m, ·orientarea ENE- VSV. Fundul gropii
era marcat de un plJllernic strat de 'arsură . oare în par,tea de est atingea
grosimea de 0,21 m. Indnerarea s-a făcut pe loc dar nu s -a putut surprinde şanţul de tiraj. Peste str·a tul de ,arsură, pămînt amestecat cu
cenuşă şi cărbune ; oasele calcinate au fost grupate spre cele două extremităţi ·a mormîntului. In pachetul de oase d inspre est - mai mic cantitativ - s-au găsit cîteva fragmente dintr-un obiect de plumb. In lungul
gropii, cu mînerul spre vest, er·a aşezată o sabie de fier .cu teacă, îndoită
r itual.
Inventarul. Sabie de fier, inv. 21579, L. 1,12 m, 1. 0,051 m, gr. 1,500 kg
(pl. V, 1). Sabie slab conservată 33, forma alungită, cu d~)Uă tăişuri delimitate de

2S Vezi, C. Preda, EL

Bârlădeanu,

op.

cu.

ldem.
30 .C. P reda, Dacia, N.S., V, 1961, p. 299, fig. 18 ş i N. Cheluţă-Georgescu,
Pontica, "!I1, p. 178-179.
31 Material inedit provenit din morminte tumu lare, aflat in colecţ ia Muzeului de a I·heologie Mangalia.
3',1 Săpătură de salvare intreprinsă împreună cu N. Cheluţă-Georgescu .
·\3 Atit sabia cît şi teaca au suferit o ardere secundară, ceea ce a favorizat
proc( s'ul de degradare, La descoperire, piesa a fost recuperată în mai multe bucăţi.
tn hboratorul de restau rare s-a dovedit că obiectele respective erau transformate
'in htalitate în oxid de fier.
29
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a

Pl. V

Sabie de fier. 1
şi b teaca

o
b

sabia; 2 a

~ nervură m edi ană conturată pe ambele feţe ş i pe mîner. Are
subţi at uşor spre capătul terminat cu un buton sferic.

vîrf rotunjit, mi-

n eru l lung,

T eaca de fier, inv. 21579, L. 0,97 m, 1. 0,05 3 m , (pl. V, 2), slab conservată.
Corpul tecii -este conf ecţionat din dou ă plăci subţiri de fi er, prinse între ele, pe

latera l, cu ajutoru l unei rame reliefate care

cont i nuă

pîn ă

în vi rful rotunjit al

bu tero.1ei. Teaca are orificiul d e introducere al spadei flancat de
cate sub formă de a coladă . Una din feţe le tecii (pl. V, 2 b) este

s ete prin

două

dou ă

rarne apliîn ca-

i mpărţită

nervuri orizontale, obtinute prin f Ol'jnrea unei table de fier în

două

locuri, cu scopul practic de a pr in de părţile componente ale tecii iar, la 0,0 5 m
de or ifi ciul de introducere al sabiei se găs eşte ur echiu ş a de prindere, fixată ve l'tica l t ot prin for jare. Pe faţa ' opusă (pl. V, 2 a) teaca este ornamentată cu tre i
butoni executaţ i din sîrmă de f ier, apli cată în spirală şi aran j aţi sub formă de
triunghi.
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Sabia îşi găseşte analogii in grupa de descoperiri celtice din Oltenia prir,t
exemplarele de l a Băbeni-Olteţ 3", C01'neşti-Balva :k\ jud. Gorj , Dobl'oslăveni 30,
Gruia :Ji, jud. DoIj şi în special cu sabia descoperită la Padea 38, jud. Dolj. In
Transi lvania, virfu l de sabie de la Aiud şi cel de la Ciumeşti :l'J prezintă asemănări
cu arma discutată. Tipologie, săbiile de la Paâea, Aiud şi Ciumeşti aparţin Latenului 111 (C-D Reinicke) ş i mai precis C 2-D. ; În cronologie absolută putem data
sab ia de la Mangalia în secolul II-I î.e.n. "0.
. .
Obiect de plumb, fragmentar, cu urme de arde re secundară, neidentificabil.

Mormintul datat, după sabie, secolele II-I î.e_n_
MJ - m ormînt dublu în cistă de piatră, lucrat din blocuri mari
de calcar, dte două pentru ·fiecare din laturile -scurte ale casetelor;
laturile lungi, exte:rioare, cît şi peretele din mijloc prevăzut cu fereastră
de comunicare sint lucrate din cite patru blochete de calcar fasonate,
tencuite in interior cu un amestec de var şi nisip de mare. Caseta a era
acoperită cu două lespezi, caseta b, cu trei. Dim : 2,60 X 2,30 X 1,20 m_
Caseta a - incineraţie. Dim_ interioare: 2,02 X 0,75 X 0,90 m ;
orientare ENE-SSV, incinerare exterioară_ In colţul de SSV al casetei s-a
găsit urna funerară, o amforă 'Cu capac, ce -conţinea oa.s.e calcinate şi
cenuşă. Pămîntul din interiorul mormîntului era amestecat cu , cărbuni
şi ce nuşă din cal'e s-a recoltat o amforetă de sţiclă deformată de foc
şi un anou de bronz_
Inventarul. Amjoră cu capac, inv. 60, dim. amforă: 1. 0,.153 · m, d. gurU
0,165 m, d. fund 0,155 f i ; dim. capac: 1. 0,18 m, d. max. 0,15 m (fig. 3) , lucrate
din pastă fină, cu nisip in compoziţie, de culoare gălbui-cărămizie.
Amfora are corpul globular, picior inalt cu fund dublu profilat, ataşat corpului .amfofe i. Gîtul înalt, cilindric, se termină printr-o buză mult evazată, profilată ,
sub care sînt prinse două torţi verticale, in secţiune, oval-dreptunghiul are. Partea
superioară a vasului este acoperită neglijent cu firnis negru-cenuşiu, fără lu ciu ,
iar zona inferioară cu vopsea roşie, culori care se întrepătrund formînd pe corpul
amforei pete asemeni cozii de păun. Pe gît, ghirlandă pictată cu vopsea albă formată dintr-un ş irag de puncte şi, sub el, frunze stilizate.
Capacul, sub formă de clopot, se termină printr-un buton profilat, cu suprafata plană; buza evazată ' a .capacului intr ă perfect in profilaturile gurii amforei. Pe corp are mai multe caneluri, suprafaţa este tratată cu acelaşi fknis negrucenuşiu cu pete spre roşu şi decorat pe mijloc cu o ghirlandă din vopsea albă
compusă din linii, puncte, frunze stilizate.
Amfora este un exemplar unic pentru litoralul dobrogean al Mării Negre.
•,0 amforă policromă cu' capac s-a descoperit la Olbia f,t,. considerată imitatie localâ
a amforelor policrome de provenienţă alexandrină şi datată la sfîrşitul secolu lui IV
şi începutul secolului III î.e.n.
Amforetă, iriv. 831, 1. 0,11 m, d. max. 0,042 m (pI. II, 3), deformată de ardere.
Lucrată din pastă de sticlă, fond albastru închis, cu striaţii orizontale albe şi galbene. Iniţial, formă ovoidal ă, git scurt, buza evazată, prev ăz ută cu două tortiţe f,2.
Anou de bronz, inv. 64, d. 0,023 m, oxidat, formă inelară, rotund in secţiune.
:Vi

1. Nestor, Raport act. MNA, 1943 ; Nic.

Pl opşor ,

in Dacia, XI - XII, 1945-

1947, p_ 18_

D. Popescu, în SeIV, 24, 1963, 2, p. 407--408.
Nic. Plopşor, op. cit., p. 24- 25.
V. Pârvan, in Dacia, r, 1924, p. 40, fig. 1-2; Nic. Plopşor, op. cit., p. 26.
VI. Zirra, in Dacia, N.S., XV, 1972, p. 234.
VI. Zirra, op. cit., p. 183, fig. 3/29 şi p. 190, fig. 8f25.
1,0 Datarea aparţine lui Vlad Zirra (v. în Les mouvement celtiques du ve
au Ier siecle avant notre ere, p . 190).
t,t M. Par ov ici-Peşican, op. cit., pI. 125, fig. 101, 2.
!i2 Ca formă generală v. D. B. Harden, Ancient Glass, 1: Pre-Toman in
The Archaeological Journal, voL CXXV, Londra, 1969, p. 54, fig. 3.
3.'>
3G
37
3S
39
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Caseta b- înhumaţie. Dim. interioare : 2,05 X 0,85 X 0,90 m. Schelet de băr
bat, bine oonservat, întins pe spate, eu
capul Ia NNE, mîinile aduse U/ior spre bazin. Pe falanga mîinii ' drepte inel masiv
de fier, la şold, strigiliu de fier.
Strigiliu de fier, inv. 832, fragmentar, oxÎdat. Tip clasic, cu largă răspîndire în necropolele callatiene:v..
Inel de fier, inv. 833, d. 0,03 m, oxidat,

masiv, cu chaton, similar cu alte
descoperite in morminte la Callatis ~".

exemplar~

Mormîntul dublu se încadrea~ă cronologic la sfîrşitul secolului IV şi prima
parte a secolului III î.e.n.
M6 - incineraţie. La 5 m de M5, în
malul de est al fundaţiei, la adîncimea de
2,20 m "a apărut un mormînt de incineraţie deranjat de ex.cava1Jor. Mormîntul
era protej.at de ţigle, dispuse în dublă pantă, citeva din ele sparte, Dedesubt groapă
eliptică, pachet de oase cu "cenuşă şi căr
buni, alături două vase"fragmentare . l ncineraţie exterioară.

I nventar. AlabastTon ceTamic, inv. 1651,
fragmentar, 1. 0,125 m, D. max. 0,067 m, d. fund.
0,03 fi, pastă fină, cărămizie, profil incomplet.
Gît unguentar, inv. 1652, 1. 0,067 m, d.
gurii 0,034 m ; git l ung, cilindric. buza evazată,
pastă fină, cărămizie.

~

inv. 822, dim : 0,67 X 0,51 X 0,02 m,
pastă roşie cu nisip in compoziţie, la suprafaţă
slip
gălbui.
Are
forma
dreptunghiulară.
cu marginile lungi · ridicate. Ştampilă dreptunghiulară (0,044 X 0,022 m) , cu legenda dispusă
pe trei rinduri, parţial conservată:
Tegulă.

Fig. 3 -

Amforă policromă.

cu capac
M
~H

A
Provenienţă sinopeană~.
Tegulă,

inv. 823, dim. : 0,64XO,445XO,013 m; pastă roşie cu niSIP. slip roşu,
(d. 0.04.. n:), nelizibi~ă. Provenienţă probabil sinope~nă. .
.
Tegulă fragmentaTa, IOV. 824, dlm. : O,20 X O,565XO,023 m; pasta roşIe cu nlsip şi pietri cele, slip roşu. Ştampilă dreptunghiulară (O.03XO,023 m), cu litere mari,
adinc incizate : TH '; origine necunoscută 45.
ştampilă rotundă

43 Vezi nota 30.
"" Vezi nota 28.
"5 E. M. Pridik, Inventarnîi Katalog Kleim na amf07nih rucikah i gOTlîşka h
i na cerepiţah Ennitajnogo Sobrania, Petrograd, 1917, p. 128, nr. 17.
"6 Identic, V. Canarache, Importul amforeZoT ştampilate la Istria, EA, 1957,

p. 169,

nr. 454.
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Tegulă fragmentaTă, inv. 825, dim.: O,38x O,31 XO,021 m; pastă gălbuie cu
n isip, slip gălbui. Ştampilă dreptunghiulară (0,06 X O,032 m) , parţial păstrată , cu legenda dispusă pe trei rînduri:

J Oo JMx,o?(o;}
IcXa. 1U\lOtLo( U)
[000" 18o,",0(u}

i
+-1

Simbol: capul Artemidei orientat spre stinga. Astinomul TI o).u:nul? aparţine
grupei a III-a cronologice a lui Gracov I,i: 220-180 Le.n. Producătorul Jloae~~8vto<;
este prezent in grupele 1, II , III, V, VI, după aceeaşi clasificare. Pentru datarea
exemplarului nostru 'ne oprim la grupa a ll1 -a comună ambelor nume, datată de
Gra kov 220-180 Le.n. şi, mai nou, de Brashinsky 1,8: 270-220 î.e.n.
Remarcăm prezenţa pentru prima dată în zona vest - pontică a astinomului
JloI.Uy."t"wp.
Tegulă,
gălbui.

inv. 826, dim.: O,67:>XO,51xO,026 m;

Ştampila

drepiunghiulară

venienţă sinopeană,

pastă

cărăm i zie

(O,03XO,025 m) destul de bine
cu legend a pe trei rînduri:

cu nisip, slip
pro-

conservată,

, AF~cr'tO~() u),o (u)
o.:o'tU',Io(!Lou)
Xa:~ţLO'.

•

Simbol triplu plasat la dreapta legendei: capul lui Hermes cu pe tasos, orientat spre stin ga, măciucă şi floare (balastion). Ştampila noastră îşi află analogie
perfectă la E. M. Pridik 1,9. Se încadrează cronologic la Grakov în gwpa a II-a:
270-220 i.e.n., comună ambelor nume.:;o, iar după Brashinsky 320-270 Le.n. sl. Tipologic, prezenţa pe ' ştampila noastră a maÎ multor emb leme de producător ş i
astinom, reprezint.ă; după Ţehm i strenko 52 a treia perioadă de f':voluţie a ştampi 
lelor sinopeene, căre ia ii este raportată o mare parte din g rupa a II-a cronologică
a lui Grakov.
Datăm mormîntul în secolu l III î.e.n .

* * *'
Zona de nord. In curtea spitalului oraşanesc, cu ocazia practicării
unui şanţ pentru o cond uctă ·de ape menajer.e, au fost surprinse două
m0n11inte . Primul, de înhumaţie, a apărut la ,adîncimea de 1,10 !TI şi la
ci.rca 30 m sud de intrarea spitalului. AI doilea, de incineraţie , la 43 m
\'est de primul, ambele fiind deranjate de săpători.
M 7 înhumaţie, c;onstruit din dale de calcar, cîte una pe fiecare
latură şi aeoperit cu două lespezi mai late. Dim. interioare: 1,92 X
0.74 X .0,85 m, orientat E-V. In -interior scheletul, pl'Obabii al unui adolescent, -era aşezat cu oapul la est, Întins pe spat-e, miinile adţlse uşor
sFe bazin. La picioare s_au · găsit două căni şi O str, achină, pe mîna
stingă o brăţară de bronz.
1,7 B. N. Gracov, Drevne-greceschie keramiceskie cleima s imenami astinomov,
Moscova, 1929, p. 133, nI'. 23 - astinom ; p. 135, nr. 45 - ceramist.
1,8 1. B. Braş i nski, Economiceskie cviazî Sinopi IV- II v.v.do. n.e.e in Anticinîi
gorod, Moscva, 1963, p. 133.
MI Vezi Prid ik, op. cit., p. 85, nI'. 486.
,,o B . N. Gracov, op. cit., p . 123, nr. 3 astinom ; p. 129, n1'. 50 - ceramist.
,,1 I. B. Braşinski, op. cit., p. 133.
52 V . 1. Ţehmistrenko, C voprosu o periodizaţii sinopskih keramiceskih kleim,
în SA, 1, 1958, p. 68.
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Pl. VI _

Ce r am i că .

1- 2 căni: 3 - strachină ; 4, G, 7 - ungucnta rii : 5 - bol.
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InventaruL Cană, inv. 456, 1. 0,173 m, d. gurii: 0,085 m, d. fund 0,072 m
pastă gălbui - cărămizie

cu slip gălbui la exterior, in bună parte corodat.
inv. 457, 1. 0,133 m, d. gurii 0,061 m, d. fund . 0,055 m (pI. VI, 2), pastă
cărămizie fără slip la exterior.
Aceste' două tipuri de cani cu largă răspîndire în epoca elenistică la l-list1'ia .;3
şi Tomis a', se plasează cronologic către mijlocul secolului II î.e.n.
Strachină, inv. 468, 1. 0,063 m, d. max. 0,17 ro (pI. V I,3) ; pastă cărămizie,
în exterior slip gălbui, în interior roşu, în unele locuri corodat.
Se cunosc exemplare sim ilare în toate cetăţ ile de pe litoralul sting al Mării
Negre, datate la Olbia 55 şi Histria 56, de asemeni către mijlocul sp.colului II Le.n.
Brăţară de bronz, plurispiralică (21 /~ ori), inv. 459, D. ext. 0,082 m, d. Înt.
0,071 m, d. max. în secţiune 0,01 m . (pI. III, 2 a), patină brună. Este lucrată din
tablă de bronz, sudată în interior, decorată in partea . cen trală cu ave şi haşUl'i
(pl. III, 2 b).
Piesa în discuţie î şi găseşte analogii în mediul bastarnic; un decor asemă
năto r întîlnim pe o brăţară de bronz descoperită in M" de la Lukaşevska ;,7 şi, mai
apropiat, cu un exemplar găsit in Mij8 d in necropola de la BoroseşU 58, jud. la şi,
necl'opolă datată in a doua jumătate a secolu lui II-a doua jumătate a secolului 1 i.e.n.
(pl. VI, 1).

Cană,

Pe baza inventarului ceramic datăm mormintul la mijlocul şi :n
a doua parte a secolului II Î.e.n .
Ms incineraţie surprins în şanţul conductei, 1a adîncimea de 1,35 m ;
cele două ţigle care îl protejau au rost sparte. Arderea pe loc în groapa
sub formă de copaie, cu două scobituri la mijl ocul Iaturilor, orientate
E-V, -arsă la roşu. Dim : 1,12 X ,0,40 m. Pe f undul gropii restruri de oase
cal:cinate, cenw;ă, 'cărbuni iar in oolţul de S-V un grupaj de farfurii
şi boluriceramice aşezate, după dimensiuni, unele peste altele avînd
de-,asupra un capac.
Inventar. Farfurie (phiaIă), inv. 120, I. 0,044 m, d. max. 0,20 m, d. fund
VII,I) ; fl'ugmenta l' ă, profil complet, pastă 'roş ie-căr ămizie cu urme de

{I,oa m (pI.
ardere

sec undară.

Vasul prezintă acelaşi profil ca a unui exemplar descoperit la Qlbia W şi
altul la Histria ro, datate ultimul sfert a l secolului IV Le.n. ; lipsa firnisului Şl a
canelurii circulare pe buză indică o dată a fabricaţiei mai tîrzie, probabil prima
jum ătate a secolului III î.e.n.
Strachină, inv. 121, 1. 0,05 m, d. max. 0,145 m (pI. VII, 2) ; fragmentară, profil
complet, pastă roşie-cărămizie cu puternice urme de ardere secundară. Partea inferioară a corpu lui are forma discoidală fără nici-un marcaj al fundului, marginea
uşor adusă spre interior iar buza cu profilatură interioară.
Stl'achină, inv. 122, 1. 0,05 m, d . max. 0,146 m (pI. VII, 3) ; fragmentară, profil
complet, pastă cărămizie, firnis brun, corodat, la exterior. Ca formă, identică primului exemplaL
Capac, inv. 123, 1. 0,045 m. d. 0,132 m, (pl. VII, 4) ; fra gmentar, protil complet ; aceeaşi pastă, arsă secundar, ca la vasele precedente. Forma discoîdală centrată cu un buton cu umbo. Se potriveşte perfect în profilatul'a de susţinere a
celor două străchini.
P. Alexandrescu, op. cit., p. 196, pI. 98, XXXVII, 26.
M. Bucovală, op. cit., p. ' 55, fig. 35, b.
~ M. Parovici-Peşican, op. cit., p . 87, fig. 82, 4.
:,n P. Alexandrescu., op. cit., p. 196, pl. 98, XXXVII, 25.
57 G. B. Feodol'ov, Kratchie soobşceniaJ Moscova, nr. 68, 1957, p. 51-62.
58 Material inedit. Informa ţiile le deţinem de l a M . Babeş, căruia îi mul5.1
5~

ţumim.
5lJ

.

M. Parovici-Pe şican, op. cit ., p. 90, fig. 32, 10.
ro P. Alexandrescu, O!). cit., p . 178, pI. 90, Il, 3.
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PI. VII - Ceramică. 1 - phială ; 2 şi 3
fund discoidal ; 4 - capac ; 5 şi 6 - boluri.

străchini

cu

Vase identice celor dou ă străchin i şi capacului au fost descoperite la Callatis
în monumentul funerar de la ,,2 Mai" tii ; ceramica aparţine sfîrşitului secolului IV
şi primei păr ţi a secolului III î.e.n.
'
Bol mic ati c, inv. 124, 1. 0,02 3 m, d. 0,08 ro (pl. V II ,5), fragmentar, profil
com plet; pastă fină, gălbui -cărăm izi e aco peri tă cu firnis negru metalic, cu excepţia tălpii piciorului şi a canelurii circulare de pe exteriorul vascei (la jonc-·
ţiunea cu piciorul) . tn interior, decor imprimat.
(Il C. Preda, în Dacia, N.S., VI, 1962, p. 162- 165, fig. 5/7, 10- 12

şi

fig. 6,1

şi

4-
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Astfel de baluri sînt cunoscute la Apollonia, H istria (;2, Callatis 63, în cadrate
cronolog ic la mijlocul sau in a l treilea sfert a l secolului I V î.e.n.
Bol miniatural, inv. 125, 1. 0,03 m, d. 0,082 ro (pl. VII, 6), fragmentar, profil
complet; pastă fină, gălbui-cărămizie, tratat cu firnis negru metalic. Vasul este
semisferic, un m ic fund cu um ba fiind realizat prin incizarea unei canelu ri circulare (d. 0,02 m) ; o altă canel ură exterioară subţiaz,ă buza balului.

Din cauza arderii secunda re care a deteriorat angoba major i tăţ i i
vAselor recurgem la o datare mai largă a mormîntului: al treilea sfert
al secolulul IV - prima jumătate a secolului III Le.n.
La -a proximativ 1 km nord ,de zidul de inci ntă decopert!it al cetăţii,
pe str. Rozelor colţ cu str. 1. Creangă, în fu ndaţi a actualului bloc C3 a
apărut un lnormînt în dstă .
M~ inhumatie, construit din dale de calcar, cîte una pe fiecare"
latură şi alte două lespezi de-asupra. Dim : 2,03 X 0,75 X 1 m, adîncimea de 1,20 m de la nivelul şoselei, orientat E-V. Schelet slab conservat, craniul la est, întins pe spate, mîinile pe lîngă corp. Maxilar cu .
urme de oxid de cupru ; mo neda nu s-a păstrat d atorită umezelii. Din
J1egiunea gîtului s-au colectat m ici fragmente de sîrmuliţă de cupru,
două perle de ceramică aurită , resturi de foiţă auri tă, friabile. In drea ptt~
sch eletului, puţin mai jos de umăr, s -a găsit un unguentar cer amic miniatural; între braţul drept şi cutia toracjcă ·ca şi între braţul stîng şi
piep t au apăr ut dte-o statuetă de terracota, pe piept altele două. 1,,partea stingă, lîngă falangele mîinii, inel de fier, la şold , strigiliu. 'MormîntuI pare a fi aparţinut unui adolescent.
Inventar. Unguentar, in v. 968, 1. 0,065 m, d. max. 0,038

gălbui-cărămizie.

fi ,

(pl. VI, 4) . pastă

Unguentarii cu această , formă sînt întîlnite frec vent la CaUatis şi in necropelele celorlalte cetăţi greceşti G'o - Hi stria, Tomis Apollonia - cu limitele cronol ogice fixate între a doua jumătate a secolului IV şi in cepu tul secolului III Le.n.
Statuetă, inv. 1033, 1. 0,135 ru, L 0,046 m (pl. VIU,l a şi . b) întregit, pas t ă
fi nă ' cărăm izie fără urme de vopsea. Reprezi ntă un personaj feminin , drapat in

hymation, În picioa re pe un socl u. Trăsăturile feţe i sint mici, p ărul pieptănat in
bucle ii cade pînă la umeri fiind acoperit pe creştet de un v ăI prins de o margine reliefată. Corpul este cedat într- o atitudine de repaos piciorul stîng în
faţă, cel drept puţin mai in spate. Mina dreaptă, ridicată d in cot, indepăl·tează
de la gît h ymationul, mîna stî n gă, lăsată pe lîn gă corp, susţ ine falduril e vestmin tuluL La spate, decupaj dreptunghiular (O, 0:>X O,02 m). Piesa este slab fin isat ă,
spatele net ezi t neglijent.
.
Stâ-tuetă, inv. 1055, L 0,135 m , L 0,046 m (pl. VIII, 2), intregită, faţa şi mina
dreaptă d eteriorate; pastă fină cărămizie, urme de vopsea roşi e în partea de jos
a vestmintu lui. Redă acelaş i personaj feminin ; la spate lipseşte decupajul de eva- o
porare. Finisaj slab.
Cele două figurine au fost reali zate cu ace l aşi tipar, confe cţionat probabil
de un meşter callatian.
Statuetă, inv. 1004, 1. 0,125 m, 1. 0,033 m (p1. VIII,3), întregit ă, pastă fină
roz - cărămizie. Se păstrează pe faţ a figur inei urme d e vopsea r oz' şi roş ie, in cu tele vestmintelo r vopsea albă. Piciorul drept este vopsit în · r oz iar pe soclu au
ră m as urme de vopsea gri-bleu. Statueta redă o fem eie t înăr ă , cu faţa r otundă ,
trăsă turi mi ci, p ărul strin s sub o diademă-colac. Pozi ţia corpului id e n tică cu cea
a figurin e lor precedente, fi ni sajul este în să mai ingrijit.
G2 P . Alexandrescu, op. cit., p. 180, pl. 90, XXI, 4.
63 C. P reda, în Dacia, N.S., V, 1961, fig. 3, 7.
G4 C. P reda, EL ~ â rl ădean u, op. cit., nota,4, 5, 6 şi 7.

•
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Figurina este similară cu o altă statuetă descoper ită la Callatis G.J şi cu altele
din Chersones, Olbia l)ti.
Statuetă fragmentară, inv. 1066, 1. 0,107 m, 1.. 0,057 m (pl. VIII, 4), pastă fină
roşie, fără urme de vopsea, Se păstrează partea inferioar ă a unei figurine ce reda
. o fem'1ie drapată in chiton şi hymation, în picioare, poziţie de l'epaos sugerată de
p iciorul drept uşor flexat.
La Olbia ti, o figurină asemănătoare este datată în secolul I II î.e.n., la CalJ[!tis însă, pentru statuetele ce reprezinta personaje feminine drapate în chiton şi
llymation, datarea cuprinde şi secolul IV î .e.n . I)..". .
Inel de fier, inv. 1007, d. 0,026 m, fragmentar, puternic oxidat. Se păstrează
doar partea cu chaton oval al inelului G(j.
Strigiliu de fier, fra gmentar, profil incomplet, oxidat, tip clasic 70.

Mormintul se Încadrează cronologic 'c u -ajutorul unguentarului în
a doua parte a secolului IV prima jumătate a secolului III Le.n.
In luna iunie 1978, într-un şanţ de canalizare săpat în s patele blocului de pe str. Rozelor, la o distanţă de circa 150 m sud de M o a fost
distrus de săpători un m.ormînt - probabil de incine'raţie ~ din care
nu ne=-a parvenit decit inventarul sau o parte din el.
M lO . Inventar. Bol, i n v . 1624, t. 0,028 m, d. max. 0,085 m, d. f. (1,048 m,
(pl. VI,5), pastă fină maroniu-cărămizie, angobă roş ie -brună in interior şi pe buza

vasului, gălbuie în exterior.
Unguentar fU$iform, inv. 1625, r. 0,138 m, d . max . 0,05 m, d. f. 0,021 m
(pl. VI,6), pastă maroniu-cărămizie, angobă roşie-brună, cercuri de an gobă brună,
abia vizibile, pe git. Urme de ardere secundară. '
'
Unguentar fusiform, inv. 1626, 1. 0,098 m, d . max. 0,035 m , d . f. 0,018 m
(pI. V I, 7), pastă maroniu-căr:ămizie, angobă brună.
Unguentariile fusiforme fac parte ~ din categoria ceramicii răsăritene 'l; se
datează la Olbia în a dQua jumătate a secolului III -inceputul secolului II Le·.n. 72 ,
]a Tomis Î3 la începutul şi în întreg secolul II î.e.n . iar un exemplar descoperit
la Callatis, la începutul epocii elenistice ;!'.
CoHe1·, in\'. 1012, din care s-au găsit 40 de mărgele de diferite forme şi dimensiuni (pI. I X) .
a) Mă rgea antropomol'fă (gesichtsperle), spartă in partea superioară, de asemeni nasu L 1. 0,032 fi, 1. 0,02 m (pI. IX) ; pastă de sticlă de cu loare bleumarin.
Faţa este realizată prin aplicarea unui strat de sticlă galben -; lămii. . Din aceiaşi
pastă , în relief, nasul, gura şi urechile" Ochii s-au obţinut prin trasarea unui 'cerc
alb pe fondul a lbastru al mărgeleî. Barba bleumarin, cu striuri. In spatele măştii
este practicat un orificiu vertical:
Un exemplar similar s - a descoperit la Olbia, datat lar g sec. "-II i.e.n. 7.'.
b) opt mărgele, pastă de sticlă, dim .. 0,008 X O,012 m' ; au forma rotund-ineJară, colorate în alb, galben, bleumarin şi împodobite cu "och i" de cul oare alb,
bleu, maron şi albastru.
1); V. Canarache, Măşti şi figurine Tanagra din atelierele de la CaHatis-Mangalia, M .A.C ., 1969, p. 131, nI'. 179.
tiCo E. 1. Levi, Terracotî severnogo pricernomoria, in Arheologhia S.S.S.R.,
1-11 , 1970, p. 47, pl. 24.
E. 1. Levi, op. cit., p. 47, pI. 24/5 .
G8 N. Cheluţă - Georgescu, Pontica, 7, 1974, p. 186, fig. 7, 6.

li,

Vezi nota 28.
Vezi nota 29, 30, 31.
;1 H. A. Thompson, Two Centuries of HeHenistic Pottery, in The American
Excavations in the Athenian Agora, p. 368, fig. 52, CÎ(i ct.ţ baza de datare în a doua
jumătate a secolului III Le.n.
,2 M. P arovici-Peşican, op. cît., p. 110, tip. IV, fig. 95, 1-4.
,:1 M. Bucovală, op. cit., p . 62.
,1 C . Preda, N. Georgescu, op. cît., p. 58, p1. V, 7.
;:j E. Haevernick, op. cit. , p . 212, pI. 5, nr. 534.
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Pl. IX -

Colier cu mărgele
de sticlă.

din

pastă

Mărgele asemănătoare s-au descoperit pe o arie in tinsă 'in; la Tomis sîn t cunoscute în morminte datate intre sec. IV- II Le.n., la Callatis in prima jumă t ate
a sec. III ,Le.n. 77,

e) şase mărgele bitronconice, dim.: O,024XO,015 m (pl. IX), pastă culoare
bleumarin. Trei dintre ele sînt ornamentate cu striaţîi ' verzi şi galbene, celelalte ,
au în zona centrală haşuri albe iar spre capete benzi de culoare maron şi al bă.
La Tomis, astfel de mărgele au apărut în morminte
sec. III-II l.e.D. 78.
d) două mărgele cilindrice din pastă bleumarin, prima (O,023XO,Oll m). ornamentată cu strjaţii verzi la capete cu cîte-o bandă galbenă, cealaltă (0,018 X
0,007 m) spiralată cu alb.
e) nouă mărgele rotund-inel are (dim.: O,008XO,01 m) din pastă de sticlă
albă, mată, nedecorate.
f} două mărgele rotund-inelare (dim.: O,014QO,02 m), pastă oleumarin cu
picouri inegale albe şi galbene.
g) două mă.rgele pastilate (dim.: 0,01XO,012) cu cîte-o nervură vertic a lă pe
ambele feţe, una din pastă albastră , alta verde.
h) cinci mărgele dintre care trei mici, cilindrice, una rotundă, ,,-Ha secţio
nată de patru incizii verticale care- i dau aspectul unei flori , sînt lucrate din aceiaşi

de

pastă albastră.

j) două mărgele rotunde, mici (dim. : 0,004 X 0,005 m) din pastă transparent,}.
k} două mărgele bitronconice (dim.: O,005XO,004 m), pastă galben-roşietică.

1) una

mărgică rotundă

trasate caneluri verticale

şi

(dim.: O,012XO,013),
orizontale.

Monedă

Callatis autonomă
A.E. ? 1,66 g, 14 mm, Pick, 234-247
A v. Capul Atenei cu coif spre dreapta
Rv. Spic, lK1AA[AAl şi măciucă?
Vezi M J •
78 M . Bucovală, op. cit., p . 86. fig. 52 d.

77

faianţă egipteană.

.

Pe corp sint
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Monedă scitică

A.E.? 8,42 g. 25 mm , V. Canarache, SCIV, 1, 1950, p. 244-245; 247-248.
Av. Capetele acolate ale Dioscurilor spre dreapta; inst. o contramarcă, re,.jind un (:ap umaLl sprl? dr., 'J~Cl' schematizat.
Rv. Ilizibil.
'
.
Obiect de bronz (aplică) inv. 1627, dim. 0,035 x O,033 m, patină brună. Are
10rma circulară neregulată, cu un ştift central.
Anou de bronz, inv. 1628, d. ext.: 0,03 m, p ati nă brună, lucrat din sîrmă
-groasă de bronz, forma circular-inelară.

Mormîntul poate fi în~adrat ;c ronologic pe baza unguentarelor
fusiforme şi ·a monedelor în a doua jumătate a secolului III -' secolul II î.e. n.

*
Cu tot numărul mare de descoperiri arheologice efectuate de la
Începutul secolului si pîn ă în prezent În necropolele cetăţii Callatis, cu
ex·cepţia cimitirului de epocă romană tîrzie cercetat sistematic 79 şi a
unei părţi din necropola principală a oraşului 80, restul monumentelor
funerare apărute se datorează unor săpături de salvare şi descoperiri
ocazionale, ariile necropolelor fiind depaO'te de a fi epuizate. De aceea,
f iecare apariţie a unOr grupur i sau morminte izolate reprezintă u n pas
înainte în cunoaşterea caraoteNllui sau a particularităţilor acestor necropole, o confirmă re, în 'DeIe mai multe cazuri, a limitelor deja cunoscute
sau, din contra, o extindere a lor. Publicarea unui număr n1are de morminte callatiene aparţinînd perioadei de care ne ocupăm, permite ca în
stJadiul actual ,a l cercetări i, noile descoperiri, desi izolate, să poată fi
încadrate uno r necropo1e deja cunoscute sau să fie corelate cu alte
. descoperiri anterioare.
Astfel, mormintele din zona de sud s ituate în perimetrul unor
construcţii funerare cunoscute 81, datate ' în aceiaşi perioadă sfîrşitul
secolului IV şi prima jumătate a secolului III î.e.n. documentează 'e xistenţa \Înmormîntări lor, poate chiar a unei necropole şi în partea de
sud a cetăţii , situată la o d istanţă destul de mare de zidul clasic al
oraş ului . In această fază timpurie distanţa dintre morminte este lPare,
fenomen ·caracteristic şi pentru necropola învecinată de pe malul sudic
al lacului Mangalia.
.
Monnîntul dublu de î nhumaţie (M 3), aflat la vest ca şi cele din
zona de nord (M7- M IO), întăresc supoziţîa disiminării mormintelor de
la sfîrşitul perioadei greceşti şi începutul el,misticului, în cele trei direcţii de uscat posibile.
'
Nucleul funerar principal pentru aceiaşi perioadă pare să rămînă
necropola aflată în imediata apropiere a zidului de nord-vest unde
Înmormîntările sînt mai dese, fapt reconfirmat de distan~a mai mică
dintre mormintele M4, M5, Mt;, incluse în zona de vest.
Este posibil deci, 'c a în faza de dezvoltare maximă cunoscută la
Callatis în secolul IV şi la începutul perioadei elenistice să nu fi e"ista!
79
80
81

C. Preda, CaHatis
Vezi nota 30.
Vezi nota 3.

necropola

•

•

romana-bizantină,

Buc., 1980.
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o arie obligatorie de practicare a riturilor funerare. fiecare grup social
sau, pdate la inceput, gintă, să fi ales locul de înmormÎ>1ta re a celor
decedaţi după criterii pe care încă nu le putem preciza. Nu se poate
vorbi de o tradiţie in acest sens decît pentru nucleul format în partea
de nord-vest urfde, fir-esc, construcţiile funerare sint ·m ai aglo111erate ,
fa vorizate desigur de ve cinătatea acropolei şi de poarta d e v est a ce tăţii.
La Callatis, în ceea ce priv€şte tipurile Icons tructi ve , rem ar Că!!"l
ca predominante înmormintările în cutie din lespezi sau blochete d e
oalcar care adăpostesc fie scheletul ·celui înhumat, fie r esturile cremate.
Recentele descoperiri. atît morminte de incineraţie (M" M" M",
M 8 , M[o) cit şi de inhumaţi e (M2 , M 3 , M 7 , 111,) 'confirmă î n că odată practicarea biritualităţii la Callatis, un exemplu edificator în acest sens fiind
Ms"- lnonnînt dublu în c1stă de piatră c u fereastră pra cticată În peretele C0111Un celor douru casete - care ilu strează ,c lar o l egătură mai mult
decît cronologică intre cel inhumat şi resturile incinerate depuse în
amforă.

Monnintele de în hum aţie prezintă ace leaşi caracteristic i surprinse
în cercetările anterioare: poziţia scheletului întinsă, miinile pe linga
corp, orientări .aproape similare; o trăsătură subliniată în numeroase
rinduri şi evidenţiată de mormi ntele duble descoperite: lăcaşurile funerare ale femeilor au un inventar mai bogat, a bărbaţilor majoritatea
conţin doar strigiliu şi eventual, un inel de fier, excepţie fac M 7 şi M,
care sînt artibuite însă unOr adolescenţi.
.
În cazul mormintelor de incinereţie, în prima parte a epocii elenistice se întîlnesc. frecvent .depuneri în urne (Mj, 111 5 , a). Abia .din a
două jumătate a secolului III î.e.n . resturile incineraţiei rămîn ' prote- jate doar de construcţia funerară. Ritul de incineraţie se diversifică, în
locul rugurilor funerare colective 82 sau, paralel cu utilizarea acestora ,
apar şi morminte c u arderea pe loc (MI" M s, poate şi MJo) dar u nele
din acestea, prin inventarul conţinut, par să indice elemente etnice diferi te de populaţia cal1atiană.
Inventarul grupului de morminte prezentat este bogat ş i variat,
de aceea nu 'vom evidenţia decît unele piese mai importante sau mai rar
folosite în ritual urile f unerare.
' Din seria ceramicii se impun in mod deosebit atenţiei atit unele
vase de lmport cum ar fi hydria (fig. 2) şi amfora policromă cu capac
(fig. 3), ut ilizate ca urne f unerare, de asemeni kantharos- urile (pl. I, 1
şi p l. III, 1) şi amforeta cu două torţi (pl. I, 2) din mornlintele de
înhumaţie cît şi străchinile cu fund discoidal şi capac (pl. VII, 2, 3, 4)
descoperite deocamdată doar la Callatis 83 care, datorită formei, par
destinate special adăpostirii ofrandelor.
Cu excepţia mormîntului de incineraţie M 8, toate celelalte morminte conţin în inventar obiecte de metal. S-au găsit atît strigilii şi
inele de fier (Mr,b, M 5b), oglindă, ~utiuţe, ace de bronz (M:)8) întîlnite
frecvent la înmormîntările din această perioadă, bijuterii de aur (pl.
IV, 2, 3, 4) specifice lumii greco-macedonene dar şi piese cu Un! caracter
insoli t.

şi

e2 C. Preda, Dacia, N.S., V, 1961, p. 295, fig. 15/2
deanu, op. cit., sub tipar.
8J Vezi nota 61.

şi

C. Preda, El.
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Printre acestea, un loc aparte il ocupă brăţara de bronz plurispi(pl. 3, 2) găsită în M;, de pro ve nienţă bastarnică, a cărei pre zenţi)
într-un monnînt din necropola -callatiană, datat la mijlocul şi în a doua
parte . a s ecolului II i.e.n., ar put ea fi ~ventual p,:să în legătură cu trecerile spre sud şi înapoi, de-a lungul htom lulUl, m dIrecţIa Macedol1lel,
a unor contingente de bastarni de' la gurile Du nării , chemaţi ca mercenari în războaile purtate împotriva expansiunii romane 8'1 şi , lnai exact~
cu evenimentele din anul 1;18 care iau dus la transfonnarea Macedoniei
în provincie romană.
Foarte rar întîlnite în necropolele elenistice sînt armele. La Callatis, în afara cîtorva lame de cuţit 83 şi a unui vîrf de suliţă -86 datate în
ultimile decenii ale secolului IV şi prima jumătate a secolului III î.,e .n .
nu se cunosc alte obiecte care s-ar putea include acestei cat egorii. Descoperirea unei săbii celtice cu teacă în M<'1 este de o excepţională_ importanţă. Ea se adaugă seriei de descoperiri c eltice, relativ puţine 8" de pe
li toralul occidental al Mării Negre care scot în evidenţă unele legături
dintrecoloniile greceşti şi .celţi . In Dobrogea, a yînd în vedere cantinatea mică de material cel tic care a fost introdusă poate prin comerţ
sau vehiculată de indivizi izolaţi, nu .se poate vorbi de o pătrund ere
celtică. Cu !toate acestea, ni se pare puţin forţat să considetăm că prezenţa ,s abiei poate fi pusă pe seama comerţului între celţii buni metalurgiş ti şi negu&tori şi callartieni. Mai degrabă mormintul de incineraţie
cu sabia îndoită ritual pare să aparţină unui element de origine celtică,
poate mercenar, şi în acest caz, cu titlu de ipoteză, nu este exclusă .
măcar pentru un răstimp destul de ;.scurt, prezenţa unui grup cellic
l'a ' Callatis unde, angajarea lor ar putea fi pusă pe seama crizei generale prin care trece cetatea alături de celelalte oraŞe vest-pontice.
Surprinderea unor elemente materiale şi de ritual improprii popu,
laţiei autohtone callatiene reprezintă dovada existenţei unor elemente
alogene la Callatis în epoca e lenjstică.
ra lică

NOUVELLES DllCOlJVER.TES DANS LES NECRQJ~QLES" CALLA'I'IENNES,
le," PARTIE - TOMBES D'IlPOQUE GliECQUE ET HELLENISTIQUE
(Resume)

Entre 1973-1980, dans la zone "extra muros" de la cite de Callatis, il la
suite de travaux de constructions et d'amenagements edilitai res, on a decouvert un
grand nombre de tombeaux. Les donnees: fournies par les tom beau x que nous presentons, corrobort?es avec les decouvertes anh~rieo.res, permettent de connaître plus.
profondement le caractere ou les particulari tes de certaines necropoles et constituent, pour la plupart des cas, une confirmati on des superficies deja connues ou,
par contre, une extension de celles-la. Par exemple, les tombes apparues dans la
zone de sud (Mi et M2 ) situees dans le perimetre des decouvertes anterieures:
D . M. Pippidi, D.I.D., voI. r, p. 232.
C. Preda, El. Bârlădeanu, 'op. cit., pl. V, 3.
B6 Material inedit aflat in colecţia Muzeului de arheologie Callatis-Mangalia..
87 VI. Zirra, Les mouvement ... , 'p. 189-192.

• B!,
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appartenant chronologiqueme nt il la seconde moitie du IV e s.-premiere moi tie du
ilI e, confirment une tais de plus l'existence des enterrements egalement du câte
sud de la cite. Dans cette phase du debut, la distance entre les tom beau x constitue
un phenomime caracter istique egalement pour les tombes decouvertes dans la zone
d e l'ouest (M 3) et du nord de la v ille (MÎ- M IO ).
Les nouvelles d ecouvertes, tombes d'incineration (MI. M ", MI;, Ma, M!o), ainsi
que d'jnhumation (M:!. M3, Mi, M!), MII) cfttestent la pratique des deux rites en
.meme temps il l'epoque grecque et hellenîstiqu e il Callatis, un exemple peremptoire
en ce sens etant M:; - tombe double en ciste de pierre ou, dans un~; des cassettes,
an a trauve le squelette de }'homme inhume et, dans la cassette contigue, l'amphore
c(,ntenant les restes du corps qu'on avait brule.
L'inventaire de ces tombes se caracterise par richesse et diversi te. De la
serie de la ccramique, paul' la periode autonome, respecti vement pour la fin de
l'cpoque classique, s'imposent particulierement le vase du type hydria (fig. 2) et
l'amphore a couvercle (fig. 3), utilises en tant qu'urnes funeraires Kantharos il
motifs geometriques (pl. III ,l), les deux d'importation. Parmi les produits ceramiques retiennent l'attention les ecuelles â fond discoide (pl. VII, 2, 3) et a COllvercle (PI. V II ,4), les "unguentarii" fusiforme (pl. VI, 6, 7), plus rarement rencontres dans les tombes des necropoles hellenisti ques du Pont-Gauche; et les 5tatuettes de terre cuite (pl. VIII ).
Les objets de metal les plus fr equemment rencontres dans ces tombeaux sont
les miroirs de bronze, les anneaux ei les strigiles de fer. Particulierement importante est la decouverte, dans M 4 (d'incineration) d 'un sabre du type
celtique,
courbee rituellement. appartenant Il La Tene III (C:"!-Dd, en chronologie absolue
II e_I er s. av. n .e.
Parmi les objets de parure, se detachent specialement les perles, produits
qu'on rencontrait dans la zone ouest de la Mediterranee, les bijoux en ar specifique au monde greco-macedonien. mais surtout le bracelet plurispirale en bronze
..du type bastarn ique (pl. III, 2).

