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In ce1·cetarea şi 1·econstitui1·ea istoriei vechi a omeni1·ii, m·heologia 
ocupă un loc dintt·e cele mai impoTtante. Ea prezintă, scoase de sub 
colbul secolelo1·, cele m.ai palpabile elemente de cultu1·ă mateTială, mo
numentele cele mai diferite, vestigiile isto1·ice ale celor mai îndepărtate 
epoci. 

Operînd pe un plan joa1·te vast, sondînd cele mai divet·se domenii 
ale activităţii umane în t1'eC'II.t, studiind cele mai mici latu1·i ale vieţii 

omeneşti, ea 1·euşeşte să aducă informaţii dintre cele mai diferite şi cele 
mai substanţiale. 

Studiind temeinic aceste informaţii, analizîndu-le şi sintetizîndu-le, 
eliminînd sau completînd, ajungem să 1·eîntregim tabloul vieţii: sociale, 
economice, politice şi spi?·itttal-cultU?·ale dint?·-o epocă cbtă. 

In această cercetare a1·heologică, este astăzi unanim 1·ecunoscută 
importanţa deosebită pe care o au cimitirele. 

Studiul nec1·opolelo1· constituie 'Una din sursele esenţiale pentru 
cunoaşterea istorică. lnmormînta1·ea reprezenta pentru cei vechi o pro
blemă dintre cel'e mai gmve şi mai impo1·tante. Dar, înafară de pt·o
blemele de credinţă, ?'it şi 1·itual pe care ni le lămu1·eşte, studiul neC?·o
polelor face posibilă şi obţinerea, în pamlel, a unor informaţii, tot atît 
de preţioase, privite dint1·-un alt unchi de vede1·e. ln adevă1·, e~ proiec
tează o lumină nouă asupra celor mai diverse aspecte ale vieţii sociale şi 
ajută în ultimă in.stanţă ca paginile albe cm·e mai penisM cînd e vorba 
de isto1'ie veche, să se îm.puţineze în mod considerabiL. 

1;;, antichitate, şi cu deo~ebire în perioada clasică g1·eacă şi romană, 
înmormîntarea se desfăşura după 1itualuri p·restabiLite şi includea obli
gaţii respectate cu o regularitate rema1·cabiLă, a căro1· origine nu se poate 
găsi decît în. sistemuL de credinţe care era atotputemic .~i ca1·e stăpînea 
în mod totalitm· societatea, la dije1·itele sale n·ivele. 
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Potrivit acestor credinţe, moa1 tea era conside1·ată ca o t1·ecere în 
altă lume, în care viaţa continua, pe coordonate oarecum similare celor 
care caracteri:mu lumea abw părăsi ta Or, această 1 recere pe atte tărî
muri, nu era 1JOsibilti fără respectarea ·un·ui şir de obligaţii, dintre cm·e 
primul loc iZ ocupa 1·ecuperarea şi pregătirea tmpului celui defunct pen
tru această importantă călăto1·ie. 

Indiferent prin ce împ1·ejm·a1·e ar fi decedat cineva, de moa1·te na
turală sau prin tăierea brutală a firului vieţli în bătălie, a nu avea t1-upul 
lui era pentru cei vechi un lucr·u foarte grav, un delict sa1t chiar o crimă, 
care se ped.epsea, indiferent de 1·angul satt poziţia celui vinovat. (ln 
acest sens ne stau mărturie desele referiri ale autorilor antici despre în
telegerile sau a1·mistiţiile temporare încheiate pe cimpurile ele luptă, pen
tru ca trupurile celor ucişi să fie 1·ecttperate de taberele respective, in 
vederea cuvenitei înmormîntări). 

Eroizat prin simpla trecere în l·umea umb1·elor, dispărutul apărea 
Investit cu calităţi deosebite. Ia1· dacă ar ft rămas cumva nemttlţumit. 
ar fi putut tulbura liniştea şi pacea familiei sau a comunităţii care it 
nesocotise, nefăcîndu-şi datoria de a-l p7·egăti şi a-l dota cu tot ce-i era 
necesar în noua viaţă pe care o înc"pea. Prima datorie a familiei era, 
fireşte, aceea de a îndeplini cu exactitate ritualttl funebl'~t. Urma apoi. 
poate, obligaţia celebrării pel'iodice a tristului eveniment. 

Ceremonia funerară obliga pe cei apropiaţi ca, o daLă cu manifes
tarea patetică a dureroasei pierderi, să depună în morminte un va1'iat 
inventar funerar, ofrande dintre cele mai diferite, aşezate lîngă defunct, 
după ce, bineînţeles, defunctul fusese spălat şi îmbrăcat CLL cele mai 
frumoase veşminte ale sale. 

Din acest inventar funerar, care ne apare în urma săpăturilor ar
heologice, fac parte, în p1·imul rînd, obiecte care ţin de îmbrăcămintea 
defunctului: fil:Yule, nasturi sau ornamente veştimentare de ceramică şt 
dE bronz, dublate de obiecte de uz personal şi de podoabe dintt'e cele mai 
diverse (pent7'U femei - inele, brăţări, diademe, cercei, mărgele etc.). 

Urmează apoi armele şi sculele de tot felul pe care le posedase 
defunctul în timpul l'i>eţii şi de care se servise în mod obişnuit, ca ?'e
z·ultat aL preocupărilor sale zilnice sau al meseriei sale, apoi vase de băut 
şi de servit la masă, de diferite forme şi mărimi, unele conţ.inînd provizii, 
altele menite a fi folosite, în noua viaţă, drept ves2lă. 

Este vorba anume de amfore destinate tJinurilor sau uleiurilor, de 
căni pentru apa (hydrii), de cu.pe, căni şi jarju1·ii sau străchini, ca1·e se 
găsesc întotdeauna, fie întregi, fie sparte ritual, in, lîngă, sau deasupra 
mormîntului respectiv. 
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Este important de subliniat aci că, dacă majoritatea acestora din 
urmă reprezintă vesela de care se folosise defunctul în timpul vieţii. 

numeroase forme constituie produse specific funerare, miniaturi de vase. 
de unelte sau de arme, forme exclusiv rituale. Astfel d:e obiecte alcătu
iau întotdeauna bagajul celor pe care Charon îi trecea cu barca peste 
apa morţii. Prezenţa unor astfel de obiecte probează din plin caracterul 
ceremonios al datinei funerare. 

De bună seamă că multe elin obiecte, de un nivel a1·tistic ridicat, 
erau lucrate în cantităţi apreciabile în ateliere specializate în acest gen 
de producţie, şi vîndute ca atare în pieţele oraşelor. Multe erau chiar 
aduse din centre îndepărtate. care căpătau în felul acesta o anumită 
faimă, prin întinsele legături comerciale dovedite sau întărite, o dată 
mai mult prin acest gen de comerţ. 

In foG?·te numeroase cazu1·i întîlnim şi vase de toaletă şi de cos
metică, de diferite forme, destinate păstrării uleiuritor parfumate, sub
stanţelor aromate şi parfumurilor, pomezilm·, rimelurilor şi fardurilor. 
Unele din ele, pomezi, pudriere, cutii, tuburi cu ruj etc. se puneat~ 

alături de posesorul lor. pentru. trebuinţele lui viitoare. Altele - un
guentarii, balsamarii - se spă1·geau 1·itual peste mormint, in timp ce 
ultimele, conţinînd mi1·odenii şi substanţe parfumate sau diverse fructe, 
se aprindeau în timpul ceremoniei, imbălsiimind atmosfera şi conferind 
actului pulsul de grcwitate şi: de solemn care-! treceau în scria celor m!li 

importante şi deosebite acte din viaţa comunităţii. 
Adesea in morminte mai apar ar,~ice şi zamri pentru jocuri de 

'!'!,Oroc, strigile ele bronz sau de fier cu care adul}ii îşi 1·:Jseseră nisipul 
şi uleiuL in sălile băilo1· şi palest1·elor, sau jttcării din lut ars, statuete 
închipuind diverse divinităţi feminine sau masculine, măşti de teatru 
şi chiar jucă1·ii, pentru amuzamentul prelungit pe celălalt tărîm, al 
celor mici. 

Toate aceste materiale de ofrandă oglindesc specificul epocii, for
mele de cultură materială care au circulat intr-o perioadă anumită de 
timp. Ele inchid într-insele efortul fizic aL unei omeniri ajunse pe în
semnate culmi ale cunoaşterii şi ne dezvăluie linia de gîndire, sisterrl!Ul 
dominant de credinţe într-o anumită epocă de dezvolt~!re a umanităţ;i, 
în mersul său către progres. Toate acestea, 1·epetăm. constituie pentru 
cercetarea ştiinţifică unul dint1·e cele mai importante şi mai revelatoare 
materiale de studiu. 

Studiul ştiinţific, bazat pe analogii şi pe contexte tstorice sau fo
losirea criteriului tipologie, cronologic etc., perm:ite datctrea acestor impor
tante materiale, care nicăieri nu se găsesc, poate, mai L·m·iate şi mai bine 
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păstrate decit în morminte, unde erau aşezate cu o grijă şi pioşenie 

deosebită. 

Să ţinem însă seama de faptul că din totdeauna, dm· mai ales în 
perioada clasică greco-romană, p1·ojana1·ea, jefuirea mo-rmintelor era 
aproape generalizată. Este deci ji1·esc ca multe dintre mormintele ieşite 
la lumină să nu conţină decît fragmente , resturi neinsemnate ale ofran
delor, sistematic jefttite de hoţii de morminte. 

Dar chia1· şi puţinele fragmente găsite în mormintele profanate 
constituie un material de studiu dintre cele mai importante. 

Ca în atîtea alte locuri din antichitate, existau şi la Tomis adevă
,·ate bande de jefuitori de morminte, organizate în stil 1na1·e. Spunem 
aceasta deoarece procentul mormintelor jefuite - în special al celor 
aparţinînd inclivizilo1· de condiţie socială ridicată - este aici joa1·te 
ridicat. 

Din această cauză, adică din nevoia de a asig·ura mormîntul îm
potriva eventualelor devastă1·i, da1· mai ales dato1·ită sistemului de cre
dinţă, cei vechi recttrgeau la diverse mijloace pentru a ascunde mor
mintele cît mai perfect. 

Aşa se explică existenţa unor morminte în firide, a mormintelor 
false şi mai ales a sarcofagelor din piatră sau mm-mura. perfect închise 
şi plumbuite. 

* 

Avînd in vedere importanţa mormintelor, devine clară şi firească 
grija Muzeului regional de arheologie Dobrogea de a include, ca un 
capitol de cea mai mare impo1·tanţă, în preocuparea sa permanentă de 
depistare şi săpătură a monumentelor vechiului Tomis, urmărirea şi 
salvarea mormintelor din necropolele tomitane. 

Bineînţeles că situaţia obiectivă- proprie dealtfel în ma1·e măsură, 
şi celuilalt oraş grecesc, Callatis (Mangalia) - 71/IL permite explorarea 
şi ce1·cetarea sistematică a necropolel01·. Atît incinta oraşului cît şi 

te1·itoriul extramw·an, destinat în antichitate. firesc şi obligatoriu.. în
mormintărilor, - este acope1·it total, după cum bine se ştie, de con
strucţiile oraşului modern - care li s-au sup1·apus. 

Prin iniţiativa conducerii muzeului a fost pus la contribuţie în
tregul personal tehnic - necesitate izvorîtă firesc din masivele lucrări 
de amenajare şi modernizare ale oraşului, formîndu-se echipe de sal
vare care efectuează în tot timpul o susţinută activitate de suprave
ghere şi control, în cadrul numeroaselor şantiere de constmcţii edili-
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tare şi de canaliziiri. Efort·urile au fost răsplătite din plin, cact de 
nenumărate ori au ieşit la lumină monumente dintre cel·e mai diferite. 

Din motivele arătate, nu s-a putut organiza însă nici o săpătură 
sistem~tică nici în cadrul nee1·opolei : n-a fost cazul şî nici nu au exis
tat condiţii pent1·u acest lucru. 

Dato1·ită amplitudinii şi 1·itmultti accelerat al muncii pe şantierele 
menţionate, în p7·imul rînd era urgent necesară recoZtarea materialelor 
scoase în mod întîmplător la iveală. 

Rezultatul acestor acţiuni ele supraveghere şi salvare se concreti
zează azi print1·-un numă1· de peste 400 de morminte depistate şi îm·e
gistrate. Patru S!tte de morminte aparţinînd dive1·selo1· epoci clasice şi 

c:are, pe baza caracteristicilo1· generale şi a inventarelor lor funerare. 
permit identificarea şi deLimitarea cronologică în timp şi in spaţiu a 
diverselor nec1·opolc tomitane. 

Dm·, pentru inceput să facem o sctt1·tă prezentm·e a zonei ele an
sambltt, destinată inmormîntă1'ilo1· la Tomis. 

NECROPOLA A. Este principal.a necropold elenistică, plasată în
tre zidul de incintă elenistic şi cel de epocă 1·omană (sfîrşitul sec. III 
e. n.), pe cm·e în unele puncte îl şi depăşeşte (Bd. Republicii - Cine
mascop). Despre celelalte zone de înmo1·mîntări elenistice va fi vorba 
după prezentarea tabelului mormintelor. 

NECROPOLA B. De epocă 1·omană (sec. II-II/ e. n.), se .întinde 
pe un laTg spaţiu dincolo de zidul de incintă, în pm·tea de vest a oraşu
lui, aproximativ pe malul măTii şi avînd ca punct terminus clădirea 

gării noi. Aici au fost înregistrate un mare număr de sarcofage de pia
tră şi de marmură. Tot aici s-au găsit spaţioase camere mortuare ale 
unor masive const1·ucţii funerare. Un numă1· de morminte situate în 
această zonă, mai departe de malul mării, sînt de inhttmaţie în ţiglă. 

NECROPOLA C. Situată în paTtea cte nord-vest a oraşului, pe o 
porţiune de teren mai restrînsă, cttprinde morminte ca1·e se înşiruie în 
timp înt1·e sec. IV-V e. n. 

NECROPOLA D. Se întinde pe un teren vast în nordttl a~·aşului . 

Majoritatea mormintelor descoperite aici aparţin sec. II-III e. n., 
multe dintre ele fiind de tipul "sarcofag" in lespezi de calcar. 

NECROPOLA E. Pla.sată pe malul mării, în partea de est şi nord
est a oraşttlui, ea cuprinde, pe lîngă un număr masiv de morminte de 
sec. II-III e. n., şi unele aparţinînd sec. IV e. n. 
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In cele ce urmează, amintind numai faptul că mormintele de epocă 
romană sînt în curs de cercetare, vom expune aici numai problema 
mormintelor de epocă elenistică - inhumaţie şi incineraţie - începînd 
cu prezentarea tabelului acestora, în ordinea înşiTuirii lor în timp, înce
pînd de la cele mai vechi spre cele mai noi, adică din sec. IV î. e. n . 
pînă la începutul erei noast-re. Trebuie să precizăm că în cazul necro
polelor tomitane noi considerăm ca alenistic întreg materialul găsit în 
morminte, cel puţin pînă în prima jumătate a sec. I e. n., dată după 

care se poate observa mai clar pătrunderea masivă a materialelor tipic 
romane. 

In feltLl acesta, sperăm că nu facem o inadvertenţă numind de 
epocă tî1·zie elenistică şi acele materiale cm·e au continuat să aducă tre
buinţă pînă la mijlocul sec. I e. n., ocupînd un loc deosebit în viaţa de 
fiecare zi a unei comunităţi căreia nici stăpînirea atotputernică romană 
nv. i-a put·ut, şi nici nu avea cv.m. să-i schimbe camctentl grecesc. 



, . 
1 . 

1- M.CCCLVII 

1 
MORMINTUL CCCL VII - INHUMA ŢIE 

al KANTHAROS cu toarte inclarc. attic. Inv. 12099. In. 0,10, dm. 
0.093 m. Fragm0ntar, profil complet. Argilă densă-cărămizie . bine arsă. 
Firn.is n:)gru cu luciu slab. 

Ca fonnă, Thompson, "Two ccnturies'· , A. '27, fig. 5, pg. 320. 

b l OPAIŢ. Inv. l.?.J 00, In. 0.043 m., dm. 0.062 m. 
Ciocul uşor spart, profil incomplet. Lateral, proeminenţă găurită 

pentru şnur. Argilă roşie-cărămizie. desfăcută pe alocuri în lame. Fimis 
negru cu luciu metalic, cojit şi lovit. 

Oa formă, M. L. Bernha.rd, ,.Lampki Sta1·ozytne", tabl. VI, nT. 20, 
datat sec. V-IV i. e. n. (dar fără pt·oeminenţă). 

el LEKYTHOS. Tnv. 1'2101. Jn. O, 15, dm. 0,10 m. 
Fragmentar. profil incomplet. Buză inclară mult îngroşată. Argilă 

roşie-cărămizie-aprinsă, poroasă, friabilă. 

Datm·ea mormintultd: după primele două elemente, prima jumă
t.ate a sec. IV i.e.n. - este cea mai probabilă penh·u acesta. 
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2- ~,~cec uv 

q 
.... 

2 
MORMINTUL CCCLIV- INHUMAŢIE 

1965 - Str. Despot Vodă 20 

h 
1 

a/ AMFORA de Hera::leia. Inv. 12211. In. 0,67 m., dm. 0,208 m. 
Spartă la buză, profil complet. Pe gît ştampilă englifică. 

Zeest, pg. 100, Plan.5a XXII, 43, tipul II - mijlocul şi a doua ju
mătate a sec. IV î. e. n. - in "KepaMHTecKafl ~Iapa bacnopa". 

b/ KILIX. Inv. 12212. In. 0,07 m., dm. 0,073 1m. 
Profil incomplet, lipsă toartele Firnisul negru, omogen, acopera 

vasul, cu excepţia interiorului piciorului, unde sînt două cercuri concen
trice în jurul unui punct central. Reflexe me<talice-alburii, într-o sin
gură zonă. 

Ca formă, fig. 3 A. pag. 283, Kynun B. E. şi Kynuna H., 
"KypraHbie norpe6eHHH rroHTHKaneAliKOro Hel\ponomr' datat în 

prima jumătate a sec. IV. 
el. OINOCHOE întreagă. lnv. 12213. In. 0,101. 
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Buză evazată, trilobată, la nivelul că
reia se prinde toarta frumos arcuită, lăţită 
sus spre a înlesni apucarea. Pastă friabilă 
gălbui-cărămizie, angobă roşie, cojită pe 
alocuri. 

d) OGLINDA de bronz cu mîner de 
fier. Inv. 12214. Dm. 0,155 m. 

Disc cu marginea uşor îngroşată, 
fragmentar. Lîngă locul de prindere al 
mînerului de fier, corodat, două orificii 
circulare, pentru suspendat. 

e) BRĂŢARĂ de bronz. Inv. 12215. 
Dm. 0,061 m. 

întreagă. Lucrată dintr-o singură ve
rigă rotundă, cu capetele lăţite şi aduse 
unul lîngă celălalt, ornamentate cu incizii 
verticale dese. 

f) MARGELE STICLA- colier. Inv. 
12216. 

Din sticlă albastră mată ; cîteva, sfe
rice, ornamenta'te cu "ochi" avînd pe mar
gine şi în centru, mici puncte negre. 

g) FUZAIOLĂ ceramică . Inv. 12218. 
In. 0,033 m., dm. 0,031 m. 

Lucrată dintr-o bucată de cărămidă. Formă bitronconică, frumos 
şlefuită - mai ales la capete - orificiu mic, perfect circular. 

hJ FUZAIOLA - Inv. 12217. In. 0,023 m., dm. 0,028. Argilă ce-
nuşie. 

i/ DOI CERCEI DE TIMPLA. Inv. 12219 - 220. In. 0,06, grosimea 
la capete 0,05 m. 

Lucraţi din cîte o verigă groasă, rotundă, cu capetele ascuţite şi măr
gini te jos de o muchie, asemeni unll'i vîrf de suliţă, - probabil argint. 

Datarea mo1·mîn.tului : după amorfa ştampilată şi kilix, către mij
locul sec. IV. 



.. 
_ .. 

3 
MORMîNTUL I - INCINERAŢIE 

1961 - Gara \'eche, Bloc F. 

3-M.I 
. . 

a) STATUETA TERACOTA. reprezentînd W1 personaj feminin in 
picioare. Inv. 176 In. 0,285. Trăsăturile feţei, detaliile anatomice şi 
drapajul imbrăcăminţii de un realism deosebit, artistic realizate. Argilă 
cenuşie, lustruită la suprafaţă şi cu urme de vopsea albă intre pliurile 
veştmîntului şi la urechi, W1de se observă cercei inelari. 

b) CUPA KOTYLE - Iragmcnlară. lnv. 17'i. In. fară toarte: 
0,085, dm. 0,16 m. Argilă densă, gălbui-cenuşie, firnis negru lucios, la 
interior şi exterior, cojit în mare parte. Pe fund cercuri concentrice duse 
cu firnis negru. 

c) CANA. Inv. 178. In. 0,236 ·m, dm. 0.185 Intregita. Corp sfet
oidal git cilindric. un cerc in relief. mai jos de buză. Argilă roşie-că
rămizie , dură, cu nisip. 

Ca formă, P. Alexandrescu, .,Necropola turnu.lară'', Histria Il, 
pl. 75, p. 181. 
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d) BOL mic, puţin adinc, cu buza întoarsă în interior. Inv. 179 
In. 0,029 m. dm. 0,088 m. Profil complet. Argilă roşie cărămizie. densă, 
firnis negru omogen, uşor metalic. 

Cf. N. Lamboglia, ,.Ceramica campană", forma 21/25 A . p. 174, 
în sec. IV, la Enserune şi Bastida, dar cu decor de palmete, spedfic 
sec. IV î. e. n. ; H. A. Thomson, ,.Two centu1·ies" A, 18, p. 317. cu pal
mcte, importuri attice, în prima jumătate a sec. IV î. c. n., la Olynthos. 

e) CAPAC CERAMIC attic, pictat. Inv. 180. ln. 0,025 m. dm. 0,088 . 
.r~ragmentar. Deasupra, buton de apucare. Argilă cenuşiu-gălbuie, orna
mentaţia dusă cu firnis negru, realizează circular, 1·amuri cu frunze sti
lizate. despărţite prin cîte un punct. Pe margine suită de linii oblice. 

f) USTENSILĂ DE OS, întreagă. Inv. 181. Lung. 0,123, grosimea : 
0,005 m. Frumos şlefuită şi ascuţită la un capăt. la celălalt, îngroşată, 
puţin alungită. 

g) GIT DE AMFORĂ, cu început ele toarle. Inv. 1733. Dm. 0,126 m. 
Argilă ro~ie-cărămizie, cu mica fină. 

h) BOL MIC, puţin adinc, cu buza spre interior. Inv. 4467, In. 
0,041 m. dm. 0,084 m. Fragmentar. Argilă cenu'jiu-cărămizie, dură, cu 
firnis negru omogen, mai lucios la exterior. In interior, spre ftmd, orna .. 
ment incomplet, de linii verticale mici. în suită. 

Ca formă, P. Alexandrescu. Histria II. ,,Nee'l·opola tumulară", XXI. 
4, pl. 90 (Ivanov, ,.Apollonia". p. 122. datată la mijlocul sau al tr·eilea 
sfert al sec. IV î. e. n.). 

i) MONEDA mică de bronz. 
Av. Roată cu patru spiţe 
Rv. Plat. 

j) MONEDA mică de argint. 
Av. Capul Meduzci. 
Rv. Ancorod cu scarabeu in dreapta şi litera A in stinga. 

1) STRIGTL DE FTER - fragmcnl;ll'. corodat. 

Datarea mormîntului : după tipologia celor două boluri. ca şi a 
ansamblului pieselor. mormîntul se poate data eventual către mijlocul 
sec. IV î. e n. 

13 
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4 
MORMINTUL XX - INCINERAŢIE 

1962 - Bd. Filimon Sirbu (ICIL) 

a) OINOCIIOE, cu toarLa suprainălţatO:L Inv. 4965. In. 0,198 m (f. t.), 
dm. 0,110 m. întreagă . Corp ovoidal, zvelt. git cilindric înalt ; buză td
lobată. Argilă densă, fină, roz-cărămizie, firnis negru, mat. Pe gît, sub 
buză şi la baza gîtului, ghirlandă de puncte cu vopsea albă, în bună 
parte şterse, (probabil attică, stil "wesi slope··). 

b) KANTHAROS, fragmentar. Inv. 4966. In. 0,071 m. Se păstrează 
numai partea inierioară, cu coaste verticale uşor răsucite. Sub inceputul 
de toartă, două linii incizate formează un unghi ascuţit. Fimis omogen, 
cafeniu. Ars secundar, stil ,,west slope ... 

Cf. C. V. A. Bucureşti, 1965, pl. 44 fig. 3. 

c) UNGUE~TARIU. Inv. 4967. In. 0,081, dm. 0,043 m. Argilă ce
nuşie. Sub buză, la baza gîtului .;;i pe umăr, trei dungi late, cu fi rnis 
negru. Ars secundar, parţial. 

Cf. B 7, fig. 15, H. A. Thompson, "Two centu1·ies". Datat la sfîr
şitul sec. IV î. e. n. 

d) MĂ1RGELE DE AUR, colier. Inv. 2416. Sferice, puţin turtite, cu 
orificiul de înşirat, transversal. 

Datm·ea 1nonnîntului: pe baza tipologiei unguentariului şi a vasului 
kantharos, către sfîrşitul sec. IV î.e.n. 

4-M.X X 
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5 
MORMINTUL XXXI- INCINERAŢIE 

1963 - str. 30 Decembrie 

a) "FARFURIE DE PEŞTE", tn
tregită. Inv. 4985. In. 0,04 m, dm. 
0,24 m. Disc concav, buza curbată, 
trasă oblic in jos. Argilă roz, fină. 
Firnis roşiatic-brun, cu zone mai în
chise negre-brun. 1n jw·ul alveolei 
şi pe marginea discului, lîngă punc
tul de plecare al buzei, cercuri de 
culoarea argilei. 

Cf. N. Lamboglia, "Ceramica 
campană", forma 23, p. 172. Cu o 
lungă perioadă de circulaţie, ince
pind cu sec. V-IV î.e.n. 

b) LEKYTHOS- ARRYBALIC 
(lagynos), fragmentar. Inv. 4985. In. 
0.10 m, dm. 0,108 m. (Lipsă toarta şi 
din corp). Corp bitronconic, cu par
tea superioară mult alungită şi u.~or 
concavă. Gît înalt, subţire. La baza 
gîtului, incizie inelară, iar mai jos, 

www .ziuaconstanta.ro 
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ornament vegetal realizat prin incizie şi umplerea acesteia cu pastă fină, 
uşor gălbuie, în mare parte căzută. Argilă roz, fină, firnis roşu-brun, pe 
alocuri cu nuanţe negre-brune. 

Apropiat ca formă de exemplarele datate la începutul sec. IV, din 
Olynth şi Priene. "Olynthus, V, Pl. 172, nr. 816, 817 etc. ş i "Priene". 
fig. 544, 68. După ornament, probabil din Asia Mică (Pergam). Knipovici. 
ToprOObie CHOIJ~€HHH, pl. 6, fig. 1 Şi 6, p. 277. 

c) KANTHAROS, cu toatie inelare, fragmentar. Inv. 4987. In. 
0,115 m, dm. 0,043 m. Profil incomplet. Pe corp coaste verticale, uşor 
răsucite. Pe gîtul fragmentar, urme de ghirlandă, cu vopsea roz. Firnis 
negru, omogen, cu reflexe metalice'. 

Cf. Ivanov, "Apollonia'·, p. 197, flg. 77, pl. 105, nr. 480, kantharos 
tip VI, varianta A, datat la sfîrşitul sec. IV - începutul sec. III î.e.n. 
(putin mai evoluat) . 

d) BOL mic, cu buza adusă spre intericr. Inv. 4988. In. 0,03 m, 
dm 0,073 m. Lipsă fundul. Argilă roz, cu angobă roşie-brun, mai închisă 
in deosebi la exterior. Spre fund. cîteva amprente cafenii. 

Cf. N. LambogUa . . ,Ceramica campană", bol semisferic, cu o lungă 
evoluţie. începînd d.in sec. IV î . e. n., în special la Bastida ; Ivanov, 
.,Apollonia", p. 122. fig. 86, nr. 570, farfurioară tip lV. datată la mijlo
cul sau în al treilea sfert al sec. IV î. e. n. 

e) CAPAC de oglindă, bronz ornamentat. Inv. 4294. In. 0,018 m, 
dm. 0,163 m. Intreg; circL!lar, cu marginea dreaptă şi cu dispozitiv de 
agăţat, avînd deasupra aplicat un cap de femeie în relief ; trăsături ti
nereşti, voluntat·e, fruntjea înaltă, ochii mari, cu idsul ::~dîncit, nas1..1l 
drept, buze cărnoase, bărbia plină. rotundă. Părul îngrijit ·coafat, în 
şuviţe ordonate şi lipite de cap, răsucite, terminate la spate în coc. 

f) FRAGMENT CERAM[C, dint1·-un bol mic. lnv. 2407. Ca form~t, 
simHar cu precedentul. 

Datarea monnîntului : sfîrşitul sec. IV î.e.n. (este cea mai proba
bilă dată în acest caz). 



a 

b 

6 
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6-·M:c,~c x'x X VIII :~ 
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MORMîNTUL CCCXVIII- INCINERAŢIE 
1965 - str. Maramu1·eş nr. 38 

~ - . 
:' -~ 

a) OPAIŢ. Inv. 12012. In. 0,027, lung. 0,095, dm. 0,007 m. !ntreg. 
Arg-ilă cenuşiu-deschis. Firnis negru, mat, pe alocuri şters . 

C. T. Ivanov, Tpai<HlkKH MOfHJJ6Hn norpe6eHIHI B Oreccoc, Izvestia, 
Vama, 1956, voL X, p. 107, pl. VI, fig. 1 a. In mormînt datat la sfîrşitul 
sec. IV -începutul sec. III î. -e. n. 

b) OINOCHOE atti-că, întreagă. In. 0,22 m, dm. 0,15 m. Pe corp 
caneluri verticale, uşor răsucite, sub toartă, două linii in~zate, formind 
un unghi. Pe git, ghirlandă de lauri. Firnis negru-cenuşiu cu slabe luciri 
albicioase pe alocuri. 

Cf. Petre Alexandrescu. Materiale, VIII, p. 400, fig. 4/6 (Histria, 
cartierul extramuros). Stil "west slope" -către anul 300 î.e.n. 

c) LEKYTHOS. Inv. 12014. In. 0,18 m, diam. 0,11 m. Profil com
plet. Argilă gălbuie, poroasă, friabilă . Angobă roşie, neuniformă, la partea 
superioară. 

Data1·ea mormîntului: către sfîrşitul sec. IV sau începutul sec. 
III te.n. 

• - o. 8~9 17 



7 
:\IORMlNTUL XXVIll - INCI:L\ERAŢIE 

1961 - str. Ardealului 

u) LEKYTUOS. Inv. 216. In. 0,1-!3 m, dm. 0,087. Intreg. Argilă 
gălbuie, cu nisip fin. La partea superioară, agobă roşiatică, arsă pe 
alocuri pînă la neg1·u. 

Idcntîc ·~ vasul 6 c, datal prin context la sfit·şitul ~;Pc. TV sau în
ceputul sec. III î. e. n. 

b) KANTilAROS, fragmentar. Inv. 217. In. păstrată 0,09 m, dm. 
0,072 m. Partea inferioară cu caneluri verticale. Sub to . .u·tă, două linii 
incizate, paralele, mai apropiate la un capăt. Pe un fragment de buză, 
ornament cu vopsea galbenă. Argilă densă, dură, cărămizie, firnis negru. 
cu reflexe alburii metalice sub toartă. 

At.tic, stil "west slope'·. 

c) CAN.t\ fragmentară. Im. 218. Dm. gîtului 0,06 m. Profil incom
plet, git larg cilindric, cu buza trasă în afară, uşor oblică. Argilă cenu
şiu-gălbuie, cu fimis mat, negru, avînd zone .cenuşii, mai ales la partea 
inrerioară. 

Data1·ea mo1·mîntului: către sfîrşitul sec. IV sau începutul sec. 
III î.e.n. 

'7-M.X X VIII 
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8 
MORMINTUL CCCXLII - INHUMAŢIE 

1965 - Şantier Tomis 11, Fundatie bloc J 3 

a) CANA. Inv. 12042. In. 0,14 m, d.m. 0,08 m. Lipsă o parte din 
corp şi din buză, profil complet. Gît înalt cu buza trasă în afară. La baza 
gîtului, cerc în relief. Argilă cenuşie densă, cu firnis cenuşiu-brun, lovit 
pe alocurL Pe gît, abia vizibil, suită de linii de culoare neagră. 

b) LACRIMARIU. Inv. 12043. In. 0,10 m, dm. 0,049 m. Lovit la 
talpă. Argilă gălbuie-cărămizic, desfăcută parţial în lame. Pe buză şi la 
baza gitului, cîte o dungă cu firnis negru, iar înLrc ele, pe git, dungi sub
ţiri, în spirală, de aceeaşi factură. 

Cf. T. Ivanov, o.p., p. 107, fig. 2, c, pl. VI, în mormînt datat h 
sfîrşitul se:. IV-inceputul sec. III. 

c) FRAGMENT DIADEMA DE BRONZ. In formă de arc de cerc, 
plat la exterim. iar in llll(•tioJ· cu o margine formată de un cerc m re
lief din acelaşi material. Patină verzuie. 

Datarea mormîntului: CiUre sfîrşitul sec. IV sau începutul sec. 
III î.e.n. 

19 
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9 
MORMINTUL CCCXLVIII - INHUMAŢIE 

1965 - Şantier Tomis II fundaţie bloc J 3. 

a) KANTHAROS, cu toarte inelare. Inv. 12070. In. 0,10 m, dm. 
0,077. Lipsă toarta şi din buză. Fimis negru, omogen. lucios. cu zone 
roşii pe piciorul circular şi pe fund, în interior. Sus, ghirlandă cu pan
glica realizată prin incizie şi puncte atîrnate, înco'.·oiate, redate prin ar
gilă fină gălbuie, aplicată pe firnisul vasului. 

Pentru decor, H. A. Thompson, "Two centu1ies", fig. 10, p. 327; 
pe hydrii plasate la sfîrşitul sec. IV î. e. n., de origine attică, găsite în 
Alexandria. 

b) CANĂ. Inv. 12071. In. 0,176, dm. 0,107 m. 1ntregită. Gît cHin
dric inalt, cu buza uşor oblică, rotunjită deasupra. Toarta răsucită. Ar
gilă densă, cărămizie, firnis negru, cu zone roşiatice şi luciu uşor 

metalic. 

Datarea mormîntului : după Kanlharos, către sfîrşitul sec. IV sau 
începutul sec. ITI î.e.n. 

9-M.CCC X LVIII 

a o 
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10-M.CCCXLIV 

10 
MORMINTUL CCCXLIV - INHUMAŢIE 

1965 - Şantier Tomis II, fundaţie bloc J 4 

a) CANĂ. Inv. 12052. In. 0,11 m, dm. 0,066. Corp sferic, buza 
uşor obJi.că. ATgilă cărămizie, densă, fim.is negru, cu zone largi roşu
tnchis, reflexe alburii, metalice, parţiale. 

b) UNGUENTARIU. Inv. 12053. In. 0,098 m, dm. 0,054 m. Intreg. 
Argilă gălbui-verzuie, poroasă, cu nisip şi cu unele particule tari. 

Ca formă: H. A. Thompson, "Two cenfJ.uries", B 7, datat la sfîrşitul 
sec. IV î. e. n. 

Datarea mormîntului : judecînd după ultima piesă, poate fi înca
drat la sfîrşitul sec. IV sau mai probabil la inceputul sec. III î.e.n. 

Il 
MORMINTUL XXIX - INCINERAŢIE 

1961 - str. Ardealului 

a) OINOCHOE. lnv. 221. In. 0,125 m, dm. 0,117 m. Uşor lovită la 
buză. Corp globular, git scurt, toarta lăţită sus pentru a înlesni apuca
rea, depăşeşte uşor nivelul buzei trilobate. Argilă gălbuie, cu nisip. Pe 

21 
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linia de maximă bomba.re, două cercuri inegale, cu vopsea cafenie, iar 
la baza gîtului, marcat de un ·cerc în relief, suită de puncte ovale, cu 
aceeaşi vopsea. 

Ge fot"mă, cu excepţia buzei puţin mai largi, similară cu piesa din 
mormîntul CCCLIV datat la mijlocul sec. IV î. e. n . 

b) CANĂ. Inv. 222. In. 0,15 m, dm. 0,108 m. !ntregită . Buza eva
zată, rotunjită, marcată jos de un inel în relief, de care se prinde toarta 
uşor lă~tă. Argilă galbenă, poroasă, cu nisip. 

c) UNGUENTARIU. lnv. 223. In. 0,135 m, dm. 0,06 m. Intregit. 
Argilă cărămizie, fină, compactă, frumos netezită la exterior. Pe buză. 
gît şi umăr, cercuri concentrice cafenii, mai negre şi mai 'dese la baza 
gîtului. 

Cf. T. Ivanov, o. c., în mormînt datat la sfîrşitul sec. IV, începutul 
sec. III î. e. n. 

d) LAGYNOS. Inv. 224. Dm. 0,20 m. Fragmentar. Corp sferoidal, 
gît foarte scurt şi gros, buza uşor oblică, înaltă şi vanelată pe mijloc. 
Toarta supraînălţată, uşor înclinată, mai bombată pe mijloc. Argilă găl
buie, cu mult nisip. Parţial , ars secundar. 

e) FRAGMENTE CERAMICE AMFORA. Argilă densă, dură, ro
şie-cărămizie. Arse secundar. · 

f) FRAGMENT DINTR-O BUZĂ DE FARFURIE. In interior, spre 
centru, ornament din linie incizată, iar spre margine, trei linii grupate, 
ultima lîngă marginea rotunjită. Argilă cenuşiu-deschis, cu mica fină. 
Firnis şters, negru-cenuşiu. 

g) FRAGMENTE CERAMICE - vas nedeterminabil. 

Datarea mo'l'mîntului: ansamblul pieselor îndritueşte plasarea 
mormîntului către sfîrşitul sec. IV î. e. n. sau începutul sec. III î. e. n . 

11-M.XXIX 

--
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12-M.X\ 

12 
MORMîNTUL XI- INCINERAŢIE 

1963 - str. 30 Decembrie 

a) KANTHAROS, cu toarte inelare. Intreg. Inv. 4453. In. 0,121 m, 
dm. 0,71 m. Argilă cărămizie, firnis negru, cu sclipiri alburii metalice. 
la partea inferioara. 

Ca formă, C. V. A .. Bucureşti , 1965, pl. 44, fig. 4, sec. III î. e. n. 

b) CANA. Inv. 4454. ln. 0.196 m. dm. 0.12 tn. Lipsă din buză. Corp 
uşor ovoidal. Buza trasă in afară şi t·otunjită, întreruptă in cele două 
părţi ale punctului de lipire a toartci lăţite, frumos arcuite. Argilă găl
buie, cu nisip şi cu unele pietTicele. 

Ca formă, similară ::u exemplare cal'C au o pastilă sus pe toartă, 

clalate ma:i, ales in sec. II î.c.n. 

DaLa1·ea morminLultd : după kanlharos, in sec. 111 1. c. n. 

23 
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13 
MORMINTUL CCCXLIII - INCINERAŢIE 

1965 - Şantier Tomis IT fundaţie bloc J 3 

a) KANTHAROS, ~ toarte verticale. Inv. 12044. In. 0,10 m, dm. 
0,083 m. Argilă roşie-cărămizie, densă, fi.rnis negru, cu nuanţe roşiatice 
in interior. Pe gît ghirlandă de lauri, cu vopsea albăstruie. Sub toarte, 
linii inoizate, dintre care două formează un unghi. Coaste vertic.alP. 
uşor răsucite. Stil "west slope". 

b) OPAIŢ. Inv. 12045. In. 0.038 m, dm. 0.75. Ciocul spart. Corp 
discoidal, cu proeminenţă laterală, avind orificiu pentru şnur. Argilă 

cărămizie, densă, bine arsă, cu Iirnis neomogcn, deasupra negru-brun, 
roşiatic. 

Ca formă, apropiat de piesa 78, pl. XIII, M. L. Bernhard, "Lam
pki starozytne", Warszawa, 1955, datat în sec. III î. e. n. 

c) LEKYTHOS. Inv. 12046. In. 0,12 m, dm. 0,066 m. Argilă gălbuie, 
poroasă, cu urme de vopsea neagră pe gît şi toartă. 

Dat<l.rea mormîntului : sec. III î. e. n. 

- 13-M.CCCXLIII 

·. 
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1lf -M.CCCXLVII 

14 
MORMINTUL CCCXLVII- INHUMAŢIE 

(DERANJAT) 
1965 - Şantier Tomis li. fundaţie bloc J 3 

a) OPAIŢ. Inv. 12069. In. 0,033 m, dm. 0,069 m, Orificiul de um
plere circular, proeminenţă laterală, pentru apucat. Pastă densă, cără
mizie, cu firn.is roşu. 

Ca formă, similar cu piesa 1 a. pl. VI. p. 107, T. Ivanov, o.c. 
Datat in monnîn'~ de la sfîrşitul sec. IV î. e. n., sau începutul sec. III 
i. e. n. (fără cerc incizal in jurul orificiului de umplere). 

Data1·ea morml:ntului: în lipsă de alte dovezi, s i după aspectul ge
neral al piesei, probabil sec. ITI î.e.n. 

25 
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15 
MORMINTUL CCCLIX - INCINERAŢIE 

(DI!:H \NJ \T) 

1964 - Şantier· Tomis II. fundatie bloc 11 :l 

a) KANTIIAROS. Inv. 5011. In. 0,107 m, (f. t.), dm. 0,133 m. 

Lovit la buză. Argilă densă, cărămizie, firnis cafeniu, ars parţial pînă 

la negru. 

Cf. C. V .. \ Buc. 1965. pl. 44. fig. -!- datat sec. III i. c. n. (mai 

scund). 

b) CANA. Inv. 5012. In. 0,1 ·! m, dm. 0,112 m. Corp globular. git 

inalt, buza cvazată, întreruptă în dreptul toarlei. Pastă portocalie, cu 
nisip. 

c) UNGUENTARIU. Inv. 5013. Dm. 0,035 m. Fragmentar. Se păs

trează partea inferioară, ovoidală, talpa mică, circulară. Pasta gălbuie

cărămizie, se desface în lamc. 

Datarea mormîntului: judecînd după ansamblul pieselor mor

mîntului se poate data în sec. III î. e. n. 

15-M.CCCLIX -

\ 

c b 
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16 
MORMINTUL CCCLX - INCINERAŢIE 

(DERANJAT) 
1964 - Şantier Tomis II. fundaţie bloc H 2 

a) KANTHAROS cu toarte inela.re. Inv. 5019. In. 0,10 m, dm. 0,073. 
Argil ă cărămizie-portocalie, firnis negru, cu zone roşiatice. 

Cf. H. A. Thompson, o.c. A29, fig. 5, p. 320. Datat la sfîrşitul sec. 
IV i. e.n., sau începutul sec. III î. e. n. 

b) OPAIŢ. Inv. 5020. In. 0,036 m, lung. 0,093 m, dm. 0,061 m. 

Corp inalt. Orificiul de alimentare, mic central. Pe marginea orificiului 
şi a discului. cercuri incizate superficial. 

Cf., M. L. Bcrnhard, o. c., piesa nr. 61 pl. X. (cu proeminentă 
găurită). Datat sec. III î. e. n . 

Datm•ea mvrmintultti : după ambele piese, sec. III î. e. n. 
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17 
MORMINTUL CCCLXII - INCINERAŢIE 

(DERANJAT) 
1964 - Şantier Tomis II, fundaţie bloc H 2 

a.) OPAIŢ. Inv. 5016. In. 0,037 m., lung. O,OB3 m, dm. 0,060 m. 

Intreg. Corp înalt, ci.rcular, cu cioc scurt, subţiat spre vîrf. Deasupra, 

cerc superficial incisat. Argilă cenuşiu-deschis, fimis cenuşiu-închis, 

şters pe alocuri. 

Cf. M. L. Bernhard, o. c., piesa 43, pl. VII, dar cu cioc mai gros la 

bază. Datat .sec. III î. e. n. 

b) UNGUENTARIU. Inv. 501=7. In. 0,09 m, dm. 0,056 m. Intreg 

Corp mult bombaU, mai ales la partea superioară, cu gîtul scurt, sub
ţire. Pe buză şi pe umăr, cercuri cu vopsea neagră, şterse in bună 

parte. Argilă gălbuie, cu nisip. 

Datarea mormîntului: după opaiţ1 sec. III î. e. n. 

17 -M.CCCLX\1 

··' 
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18-M.CCCLII 

a 

18 
1\'IORMINTUL CCCLII 

1965 - Santier Tomis II, fundaţie bloc J 3 

a) OPAIŢ. Inv. 12077. In. 0,034 m, dm. 0,067 m, lung. 0,089 m. 
Intreg. ln jurul orificiului central de umplere, destul de larg, cerc in 
relief. Discul uşor adincit, cioc mic, cu deschidere ovală. Proeminenţă 
laterală. Argilă cenuşie, cu nisip, acoperită cu firnis negru-cafeniu, cojit 
pc alocuri. 

Cf. M. L. Bemhard, o. c., piesa nr. 70, pl. XI, datat in sec. III î. e. n. 
(Singura deosebire, cercul in relief mai înspre marginea discului). 

Datarea mormîntului : sec. m i. e. n. 
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19 
MORMINTUL CCCXXXVII - INH UMA'flE 

196-1 - Sontiel' Tomis II, Cundatie bloc H 1 

a) OPAIŢ. Inv. 12001. In. 0,032 m, dm. 0.07 m. Jung. 0,085 m. 
Orificiul de umplere spart, ciocul lovit. Picior de susţinere, uşor oblic, 
proeminenţă laterală . Orificiul central mărginit de un cerc în relief. 
Argila cenuşie-gălbui, firn.is negru mat, lovit pe alocuri. 

Data,.ea monnintului : sec. III î.e.n. 

.. 

19-M.CCCXXXVII 
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c 

20-M.CCCXLV 

a 

20 
MORiVIîNTUL CCCXLV - INHUMAŢIE 

1965 - Şantier Torni!< li, bloc J 4 

b 

a) FARFURIE. Inv. 12054. ln. 0,045, dm. 0,19 m. Buza evazată, lo
vită. Argilă roşie-cărămizie, densă, acoperită cu firnis negru, neomogen, 
cojit pc aloc\.tri. !n interior, central, ornament din patru palmete. 

Ca formă, apropiată de o farl .lrie (fig. 35, p. 42), datată la limita 
sec. IV-III te.n., de Galdukevici, in 
.,Mi1·meki". 

Ca ornament, fig. 5 b, p. 203, 
sec. lll--!I î.e.n., cf. Lamboglia, ,,Ce
?·amica campană". 

b) CANĂ, lucrată cu mîna. lnv. 
12055. In 0,075, dm. 0.064. Fund plat, 
buza uşor trasă în afară, rotunjită. 
Toartă supraînălţată, grosolană. Ca 
ornament, opt hutoni mici, aplicaţi 
la baza gîtului. Argilă grosolană, cv 
impurităţi, grP.a, poroasă, cu miezul 
cenuşiu. 

c) VAS (cană'?). Inv. 12056. în . 
păstrată 0,13, eliam. 0,12 m . Lipsă 
gîtul şi toarta. Pe linia de maximă 
bombare, trei cercuri trase cu an
gobă roşie. Argilă-cărămizie. 

Datarea mormîntului : începu
tul sec. III. î.e.n., sau chiar sfîrşi
tul sec. IV i.e.n. 

20,b 
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: ~ 21-M.XC.Vll 

21 
MORMIN1'UL XLVII - INCINERAŢIE 

(DERANJAT) 
1964 - Şantier Tomis II, bloc H 2 

a) CANĂ. Inv. 5014. In. 0,128, dm. 0,083. lntregită. Ornament în 
suită de linii verticale şi puncte pe umăr, iar pe gît, ghirlandă din ace
leaşi motive, trase cu vopsea alburie. Argilă cenuşie, firnis negru, neo
mogen, cojit. 

Ca formă, apropiată cu cana inv. 12042 în mormînt datat către 
sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. III i. e. n., dar mai turtită la partea 
inferioară şi cu umăr mai proeminent. 

Datarea mormîntului : în lipsă de alte dovezi, acesta se poate data 
către sfîrşitul sec. IV î. e. n., sau începutul sec. III te. n. 
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22 
:\IORl\U~TtJ L 

CCCLJ 1 N 1 lU-
\1.\ 'fl E 

(DER \1\JAT) 

l!l65 - Şanl iN Tomis 
11, fundatie bloc J 3 

a) CANĂ. lnv. 12076. In. 0,13 m, dm. 0,092 m. Fragmentară. Ar
gilă roşie-cărămizie, densă, firnis negru metalic, lovit pe alocuri. 

Formă similară cu cana inv. 12042, datată într-un mormînt de la 
sfîrşitul sec. IV î.e.n., începutul sec. III î.e.n., dar de dimen<>iuni mai 
mari şi cu buza mai oblic răsfrîntă în afară. 

Datarea mormîntului : aproximativ în aceleaşi limite. 
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23 
MORI'\'IlNTUL CCCLVI - INCINERAŢIE 

(f)!<;RANJAT) 
1966 - str. Dobrogeanu Ghcrca nr. () 

a) LAGYNOS. Inv. 12242. In. 0, 255 m, dm. 0,197 m. Inlrcgit. Argilă 
galben-cărămi7ie, densă, acoperită la exterior cu o cuvertă de caolin 
uşor alburiu. Pe toartă, sus, stampilă rotundă. "TA~". 

Ca formă, cf. C. R. Edwards, "The hellenistic pottery from the 
shipwTeck of antykytem, fig. 21, p. 24, datat la începutul sec. III î. e. n. 

Datm·ea mo1·mîntului : în lipsă de alte dovezi, mormîntul se poate 
data în aceeaşi perioadă. 
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24 
MORMINTUL XVII- INCINERAŢIE 
1963 - Gara Veche, între blocurile A 3 şi A 4 

a) LAGYNOS, Inv. 5026. 
In. 0,245 m, dm. 0,18 m. lntreg. 
Sub buza- inelară, o linie inci
zată. Argilă gălbuie. 

Ca formă, cf. C. R. Ed
wards, o.c., fig . 21, pa 24, datat 
la începutul sec. III î.e.n. 

b) UNEALTA - MINIA
TURA - de bronz. Gaură de 
inmănuşare ; la un capăt ascu
ţită vertical, la celălalt, lăţit. 
Patină verzuie. 

24,b 
Data1·ea m,onnintultLi: către începutul sec. III î.c.n. 
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25 
MORMINTUL CCCXLXI - INHUMAŢIE 

1965 - Şantier Tomis II, Bloc F 2 

a) CANĂ. Inv. 12048. In. 0,10 m, dm. 0,086 m. Toarta rotundă. 
uşor lăţită sus, puţin supraînălţată. Argilă cenuşie, cu mica fină şi cu 
unele particule tari, angobă brun-cenuşie, aproape complet căzută. 

Data,-ea mormîntului: sec. III î.e.n. 

25 -M.CCCXLIX 
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a 26- M.CDXXX 11 

26 
MORMINTUL CDXXXII - P ASSIM 

1963 - str. Cărămidari - laluzare 

a) KANTHAROS. Inv. 6473. In. 0,123 m, dm. 0,115. !nl:!:'egit. Sub 
buză, ornament de vrej de viţă, cu cîr<!ei, realizaţi prin incizie superfi
cială. In centru, ciorchine în relief. Argilă roz-cărămizie. cu mica fină. 
firnis roşu, cu zone brun-negre, la partea inferioară, în exter:ior. 

Cf. Knipovici, ,.Topro6b!e CHOUJ,€HIHI", Pl. 1, fig. 3, p. 273, de pro
venienţă microasiatică (Pergam). 

Datarea mormîntului: după această singură piesă, se poate data 
in sec. ITI î.e.n. 
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27 
MORMINTUL CCCLXI - INCINERAŢIE 

{DEHANJAT) 
196-l - Şantier Tomis II, fundaţie bloc 112 - passim 

2 7- M.CCCLXI 

a) OPAIŢ. Inv. 5015. In. 0,034 m, lung. 0,099 m, dm. 0,073. Frag
mentru·. Argilă densă, cărămizie, firnis negru, neomogen, lovit. 

Cf. G. Tonceva, "No6ooMKpHMtl rpo6HHU.II OI<OJTO Orecoc" în Izvestia, 
Varna, vol. XV, p. 58, fig. 20, datat în mormînt sec. III-II î. e. n. 

Datarea mm·mîntnlui: în aceleaşi limite, dat fiind lipsa altor piese 
de ofrandă. 

www .ziuaconstanta.ro 



28 
MORMINTUL XXIII - INCINERAŢIE 

1961 - B-dul Filimon Sîrbu 

a) "BOL MEGARIAN". Inv. 996, în. 0,075 m, dm. 0,139. Întregit. 
Mai jos de buză, or,n.ament vegetal. Arg;lf\ cărămizie densă, angobă nea
gră-cenuşie, neuniformă. 

28-M.XXIII 

b) OPAIŢ. Inv. 997. In. 0,03 m, lung. 0,09, dm. 0,065. Intregit. 
Proeminenţă laterală (<;partă), găurită pentru şnur. Ar~ilă cărămizie, firnis 
negru-cenuşiu, mat, căzut aproape total de pe partea superioară. 

Ca formă M. L. Bernhard, ,.Lampki sta1·ozytne". pl. XII, fig. 75. 
în sec. III-II î. e. n. 

c) POLONfC DE 13H.ONZ. Tnv. 998. ln. 0.26 m. Bu2':l crC'slată si
meb.ic în două părţi, coada subţire, lată, îngustată spre capătul unde 
c;e înconvoaie şi terminată în figura s'f4ilizată a unui cap de vulpe. Patină 
verzuie. 

d) LAGYNOS. Inv. 999. Fragmentar. Se păstrează partea inferioară 
a corpului, bombată şi o parte din buza oblic trasă spre interior, albiată 
pc mijloc. Argilă cărămizie. densă, dur~ .• făţuială de caolin. 

Similar ca tip cu cele cu toartJa supraînălţată. 

e) FRAGMENT DE BUZA "BOL MEGARIAN". Inv. 1000. lnălţi
mea păsh·ată : 0,06 m. lăţ. 0,065 m. Buza înaltă, marcată jos de o linie 
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profilată, sub c:are se păsit ează ornamente dm bandă llorală şi dede
sub~. virfuri de frunze de lotus. Argilă roşie cărămizie, firnis negru, ce
nuşiu, mat. 

f) FRAGMENTE DIVERSE CERAMICE, neîntregibile. Se păatrează 
ma.i bine toarta uşor supraînălţată şi gîtul unei căni. Argilă cenuşie, 
angobă neagJ'ă-cenuşie. 

Datarea mormintului: ansamblul pieselor indrituieşte plasarea aces
tuia în sec. III-II î.e.n. 

29 
MORMîNTUL III - INCINERAŢlE 

1962 - D-dul Republicii - Turnul MAcelar'ilOI' - zidul de incintă 

a) OPAlŢ. Inv. 4977. ln. cu cilindrul 0,055 m .. lung. 0.071. dm. 0,055 
m. lntregit. Corp înalt, tronconic, cu marginea uşor lăţită sus. Central, 

29-M.III 
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tub cilindric, ce depăşeşte nivelul bazinului. Cioc s~rt, uşor ascuţit. 
Argilă cenuşie-închisă, firnis negru-cenuşiu, cojit, pe alocuri. 

După W. Deonna, cu o lungă perioadă de existenţă, din sec. IV 
pînă în sec. II î. e. n. 

b) LAGYNOS. Inv. 4978. !n. 0,226 m, dm. 0,172. Argilă gălbui-că
rămizie, uşor poroasă, cu mi-ca fină. 

După Edwards, o. c., pag. 24 cu o lungă existenţă din sec. III pîr:ă 
in epoca augustee. 

Datarea mormîntului: După aceste două piese, cea mai probabilă 
perioadă pare a Ii sec. 11 î.e.n. 

30 
MORMINTUL XIX - INCINERAŢIE 

1962 - B-dul Filimon Sirbu - ICIL 

a) LAGYNOS. Inv. 4954. In. păstrată 0,268 m, dm. 0,184 m. In
tregit parţial. Buza spartă. Argilă gălbui-cărămizie, densă, făţuială de 
caolin. Urme de vopsea roşie pe git. 

Ca tip general, similar cu piesa inv. 12242, din mormînt CCCLVI. 

b) CANA. Inv. 4955. In. 0,21 m, dm. 0,15. Intreagă. Sus pe toarta cu 
margânile uşor reliefate, pastilă. Argilă gălbuite, cu pietricele rare. 

O:weoum similară (mai ales la partea superioară) cu piesa XXXVII, 
26, în Histria II, 1966, datată de P. Alexandrescu, prin context, în 
sec. II i. e. n. 

c) AMFORETĂ. Inv. 4956. In. 0,247, dm. 0,078. Intregită . Argilă 
inferioară, cărămizie-deschis, sfărîmicioasă . 

Cf. H . A . Thompson, "Two centuries", E, 126, fig. 100, p. 415, 
sec. II î. e. n. 

d) CĂNIŢA. Inv. 4157. In. 0,075, dm. 0,071. La baza gî-tului, cerc 
în relief. Argilă galben-cărămizie, .care se desface în lame. Angobă roşie, 
mult cojită. 

e) BOL. Inv. 4958. In. 0,067 m, dm. 0,128 m. Inbreg. La partea 
inferioară, cercuri concentrice incizate. At·gilă gălbui:e, angobă caf~mie, 
mai omogenă în interior. 

f) BOL MIC, cu buza trasă spre interior. Inv. 4959. In. 0,33 m, dm. 
0,91 m. Intreg . .A!rgilă fină, cărămizie, cu mioa, firnis roşu cu Peflexe me
talice, ars la exterior pînă la negru . 
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Cf. N. Lamboglia, o. c., forma 21-25 a,p. 174, cu o lungă existenţă 
din sec. IV in sec. II î.e.n. 

g) BOL mic, puţin adînc. Inv. 4960. In. 0,028 m, dm: 0,0~ m. Intreg. 
Peste argila gălbuie poroasă, firnis roşu, mai omogen la mter10r, cu pete 
cafcnii la exterior. 

h) OPAIŢ. Inv. 4961. In. 0,023 m, lung. 0,086,, dm. 0,056 m. Intreg~ 
Proeminenţă laterală. Ornamentat cu incizie în fol·mă de S; pe bordura 
J,inie radial incizată. Angobă cenuşie. 

Similar cu fig. 10, W. Deonna, o.c., datat sec. II î.e.n. 

i) ORNAMENTE CERAMICE VESTIMENTARE. In. 4962. Formă 
concav~:::onvexă, cu proeminenţe semisferice la exterior. Argilă poroasă, 
gălbuie, cu urme de vopsea la exterior 

Cf. M. Mircev, "C611p1<a~1a aM MepaKo~tll" în Izvestia-Varna, vol. X. 
p. 24, fig. 13. 

j) MARGELE DE STICLA şi de lut. Inv. 4963. Cîteva ornamente 
cu "ochi". 

k) OBIECTE LUCRATE IN OS, pentru încrustat sau aplicat. Inv. 
4964. Lucrate în formă de meanch·e simple şi frunze. 

1) MONEDA( BRONZ-AUTONOMA. Av. Cap Zeus spre dr. Rv. Pro
tomele dioscurilor în galop; deasupra, literele : TO. 

Datarea mormîntului : după ansamblul pieselor. poate fi încadrat 
în sec. III-II î.e.n. 
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31 
MORMINTUL XXIV - INCINERAŢIE 

1961 - B-duJ Filimon Sîebu 

a) ORNAMENTE CERAMICE vestimentare. Inv. 1009. dm. 0,025 
- 0,027 m. Zece piese întregi şi trei :fvaglmen1lare, din argilă cenuşiu
gălbuie ; concav-convexe, cu proeminenţe sferice. 

Similare cu piesele inv. 4962, mormînt XIX. 

b) ORNAMENT CERAMIC (jucărie?) Inv. 1010, dm. 0,021 m .. 
in. 0,21. Formă de clopoţel, cu coadă lungă, uşor turtită în părţi şi cu 
orificiu pentru trece1·ea aţei la baza acesteia. 

c) ORNAMENTE CERAMICE - sfericc. 

d) FRAGMENTE CERAMICE LAGYNOS. 

e) FRAGMENT DE FARFURIE. Argilă uşor gălbuie, cu miezul 
cenuşiu. Marginea tcşitli, oblic. Deasupra, la joncţiunea cu buza, incizie 
circulară. 

f) FRAGMENTE CERAMICE, vas nede~erminabil. 

g) MONEDĂ DE BRONZ - aiUtlonomă. Av. Capul lui Zeus. Rv. 
Protomele cailor celor doi dioscuri. 

Datm·ea mormîntului: după analogii, în sec. III-II î.e.n. 



'1' . 
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32 
MORMîNTUL XXX- INCINERAŢIE 

1960 - str. Bucureşti - DCA. 

a) LAGYNOS. Inv. 196. In. 
0,275, dm. 0,195 m. Intregit. Ar
gilă gălbuie-poroasă. De-o parte şi 
de alta a toartei, pe umăr, linii 
scrijelate, formînd aproximativ li
tera X. 

Cf. Kunin şi N. Z. Kunina, 
"KypraHHe norpe6eHHH" p. 291, 
fig. 14 b, datat sec. II î. e. n. 

b) LAGYNOS. Inv. 197. !n. 
păstrată 0,241 m, dm. 0,215 ro. 
Lipsă buza, o parte din gît şi 
toartă. Argilă inferioară, foarte 
poroasă, cu nisip roşie-cărămizie. 

Apropiat ca formă de fig. 19, 
p. 24, şi de fig. 25 p. 27, Edwards, 

o.c. 



c) tJNGUENTARIU. Inv. 198. In. 0,186 m, dm. 0,056 m. Intreg. 
Pe buză vopsea roşie-cafenie, scursă şi pe gît. Argilă inferioară, poroasă. 

d) CASTRONAS (bol) miniatură. Inv. 199. In. 0,035 m, dm. 0,051 m. 
Lovit la buză. Argilă galbenă-roşcată, cu mult nisip. La interior şi ex
terior, angobă cafenie, ştearsă în bună parte. 

e) VAS CERAMlC LUCRAT CU MINA. Inv. 200. In. 0,199 m, 
dm. 0,155 m. Intregit. Deasupra liniei de maximă bombare, proeminen
ţă rotunjită. La baza gîtului, incizie circulară. Buza lăţită deasupra, per
fot1ată pentru trecerea sforii. De la umăr în jos, caneluri oblice. !n drep
tul perforaţiei de pe buză, pe pîntec, linii incizate formind unghiuri. 
Pasta cenuşie-neagră, zgronţuroasă cu impurităţi, pietricele. La exterior 
lustruită. 

f) "BOL MEGARJAN". Inv. 201. In. 0,067 ro, dm. 0,13 m. tntregit. 
Ornament vegetal. (Ghirlandă de vrej de viţă, cu frunze, circei şi stru
guri). Argilă oenuşie, pulverulentă, cu firnis negru mat, oojit la partea 
superioară şi cenuşiu-gălbui la cea inferioară. 

g) FRAGMENTE CERAMlCE - "bolu?'i megariene". lnv. 202. I -
ornamentat cu frunze şi firnis roşu-închis, II - ornament vegetal, pă
sări şi vase i fimis rosu-deschis. 

h) PIESĂ CERAMICĂ, greutate de cîntar (?). Inv. 203. In. 0,08 ro, 
dm. 0,05. La un capăt plat, celălalt mai subţire, rotunjit. Argilă poroasă 
gălbuie la exterior, miezul negru-cenuşiu. 

i) FRAGMENTE CF.RAMICE, AMFORĂ RHODIANĂ. Inv. 204. Se 
păstrează o parte din gitul oilindric, cu buza trasă în afară şi partea de 
sus, dreaptă, a mănuşii, cu stampilă dreptunghiulară, spartă, ilizibilă. 

j) CERCEL DE AUR. Inv. 1038. Greutate 4,170 gr. Puţin turtit. 
Toru·ta terminată cu reprezentare de cap de animal, probabil b~>rbec. 
cu coarne :fiiligranate, avînd de jurîmprejur o bandă ·~u motive stilizate, 
delimitate cu două, şi respectiv patru cercuri in filigran. 

Asitfel de cercei, cu reprezentări animaliere, sînt atribuiţi îndeobşte 
sec. IV-III î. e. n. (Cf. V. E. Kunin şi N. Z. Kunina, o. c., şi Tb. Ivano;v, 
o. c. 

k) SCOICA MARINA - pandantiv. 

1) MĂRGELE DE STICLĂ, trecute prin foc. Două bucăţi albastru
mat, ornamentate cu frunză s~ilizată, realizată cu vopsea galbenă, şi un 
fragment decorat cu linii albe. 

m) FRAGMENTE CERAMICE diverse, neîntreglbile. 

Data1·ea mo1·mîntttlui: după ansamblul pieselor, sec. III-II î.e.n. 
(eventual la sfîrşitul sec. III şi începutul sec. II î.e.n.). 
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33-M. XXI 

33 
MORMîNTUL XXI- INCINERAŢIE 

1961 - B-dul Filimon Sirbu 

a) COLIER MARGELE DE AUR. Inv. 928. Format din trei tipuri 
de mărgele : pah-u mărgele mari bioonice, on1amentate cu acani' stilizat 
şi cu lini!i. oa:re se întîlnesc în vîrful conului. La celălalt capăt, larg des
chis, terrminate c.u trei inele suprapuse, mai jos de care sînt dispuse c€le 
două orificii circular întărite pentru trecerea lanţului. Şase piese bitron
co'nice, la capete cu inele crestate. Două piese mici, sf€!1oida1e. 

b) ORNAMENTE CERAMICE vestimentare. Inv. 929. Pe proemi
nente, UJ.·me de poleială aur. 

c) BOL adînc, cu buza întoarsă spre interior. Inv. 930. !n. 0,054 m, 
dm. 0,126 m. !ntrgit. Argilă cenuşiu-gălbuie, poroasă, cu urme de firnis 
negru, şters, 'in ·mare parte. 

Cf. H. A. Thompson, o. c., D 8, fig. 55, p. 371, prima jumătate a 
sec. II î. e. n. 

d) GUTTUS (cană-biberon cu strecurătoare) . Inv. 931. In. 0,092 m. 
dm. 0,092 m. Argilă gălbui-cărămizie, angobă roşie, lucioasă, cojită în 
mare parte. 

Cf. W. F. GaiduJ{evid, o. c., fig. 67, p. 67, guttus ou g1tul mai înalt 
şi buză şenţuită, de asemenea cu strecurătoare, datat sec. II î. e. n. 
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e) DISC DE OGLINDA MARE, de bronz. Inv. 932. Dm. 0,20 m. 
Formă concav-convexă, ornamentată cu trei cercuri concentrice pe mar
gini, iar pe cealaltă parte, pe margine, la mijloc şi în jurul punctului cen
tral, cu grupuri de cîte 2-3 cercuri concentrice. 

1 
f 

~~ i;~· · -~ 

-~ ............ 

" \ 

f) LAGYNOS. Inv. 933. In. 0,26 m, dm. 0,195 m. întregit. Argilă 
gălbuie 

g) BOL miniatură cu buza trasă în interior. Inv. 934. In. 0,02 m, 
dm. 0,044 m. Intreg. Firnis negru şters de alocuri. 

h) LAGYNOS. Inv. 935. ln. 0,26 m, dm. 0,195 m. întregit. Argilă 
gălbui-cărămizie. 

i) OPAlŢ. Inv. 936. In. 0,026 m, dm. 0,055 m, lung. 0,089 m. In 
jurul orificiului central, linii radial incizate. Pe cioc, frunză stilizată. 
Argilă cenuşie. 

Cf. W. Deonna, o. c., fig. 10 - sec. II î. e. n. 
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j) OPAIŢ .. lnv. 937. În. 0,05 m, lurtg. 0,115 m, dm. 0,069 711. Lipsă 
toarta. Argilă cărămizie, angobă roşie-cafenie. 

k) AMFORETA. Inv. 938. In. 0,177 m, dm. 0,06 m. lntregită. Ar
gilă gălbuie, poroasă., denivelată, arsă secundar. 

Similară cu piesa inv. 4956, mormintul XIX - incineraţie. 

1) COLIER DE MARGELE DE STICLA. Inv. 939. Sferice sau uşor 
turtite, din sticlă albă, mată, albastre sau galbene, unele ornamentate 
cu "ochi", altele cu cercuri concent-rice sau frunze stilizate. Una, în 
formă de cap de pasăre, albastlră cu dungi albe. 

m) DOI CERCEI DE AUR. Inv. 940. Verigă terminată la capete 
cu figuri stilizate de berbeci, cu coarnele lungi, filigranate, terminate 
în volute. 

n) UNGUENTARIU. Inv. 972. Inălţimea păstrată 0,10 m. Frag
mentar. Se păstrează numai part.ea inferioară şi talpa, plată. Argilă ce
nuşie închis. Arsă secundar. 

o) INEL DE BRONZ. Inv. 973. ln. 0,025 m, lăţ. 0,018 m. Partea 
superioară masivă, avînd deasupra reprezentarea unui cap de femeie 
privind spre stînga. Nas drept, orbita ochiului adîncită. Coafura -
rulou. 

p) BRĂŢARĂ DE BRONZ. Inv. 974. dm. 0,051 m. Verigă subţire, 
cu capetele lăţite, neîmpreunate, ornamentate cu cite trei linii trans
versale. 

r) ORNA!VIENTE DE OS, incrustaţii. Inv. 975. Lucrate în motive 
geomebrice şi florale (triunghiuri, rozete, frunze etc.). 

s) LĂNŢIŞOR DE PLUMB. Inv. 976. Se mai păstrează cinci verigi 
mici, în formă de "op:lj", înodate la mijloc. 

ş) "BOL MEGARIAN". Inv. 977. Mici dimensiuni, fragmen,ar. 
Ornament vegetal. Argilă cenuşie, firnis negru, cenuşiu. 

t) SCOICI MARINE. 

ţ) SCOICI MICI şi mijlocii, marine - pandantiv. 

u) BRĂŢARĂ FRAGMENTAR!:', de bronz. Verigă subţire, rotundă, 
corodată. 

v) FIBULA fragmentară de bronz. corodată. 

w) PATRU FIBULE MICI, de bronz. Una întreagă, trei fragmen
tare. Corodate. 

• - c. 670 49 
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x) FRAGMENTE TABLA ŞI VERIGI BRONZ, cuie şi piroane, 
tl'ecute prin foc, nedeterminabilt'. 

y) MONEDE DE BRONZ-AUTONOME. 

1) Av. Capul lui Zeus, spre dr. Rv. Prolonwll' cailor celor doi 
dioscuri. Sus literele TO, dedcsubtl AP. 

2- 3 Av. Zeus cu barbă şi p::mglică, coroană de iederă. Rv. Acvila, 
cu ar·ipile strînse într-o cunună de iederă. !ner. sus : 'I'OMI, jos TIMO. 

4). Av. Zeus cu barbă şi panglică. coroană de iederă. St. jos, contra
marcă - Athena. Rv. Acvila cu aripile strînse, întlr-o cunună de iede
ră. Inscr., sus, TOM!, dedesubt : MHNO. 

5-6) Rv. Capul lui Zeus, cu panglică. Rv. Acvilă în cunună de 
iederă. Inscr : sus, TOMI, dedesubt : AEON. 
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7) Av. Capul lui Zeus cu barbă. Rv. Protomele cailor celor doi 
di::-scuri, în galop. (Intre ei stea, sus). Jos inscr. : 0EO<l>I 

8) Av. Zeus, contramar.că Helios. Rv. Contramarcă - Athena cu 
cască. 

9) Av. Cap Hermes,. cu bonetă, spre dr. Rv. Şters. 

10-11) Av. Cap Hermes, cu bonetă spre dr. Rv. Caduceu, cu inscr. 
'TOMI 0EO<l>I. 

Datarea -monnîntului : După ansamblul pieselor·, mormîntul se înca
drează cronologic, destul de bine, la sfîrşitul sec. III î.e .n. şi începutul 
sec. II te.n. 



l. 
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34 
MORMîNTUL V - INCINERAŢIE 

1961 - su-. Tudor· Vladimil'escu ru·. 13 

• 

a) LAGYNOS. Inv. 182. In. 0,282 m, dm. 0,19 m. Intreg. &-gilil 
gălbuie. poroasă, netezită cu caolin. 

b) LAGYNOS. Inv. 183. In. 0,181, m, dm. 0,195 m. Intreg Pe gît, 
o linie incizată orizontal, iar sub buză şi pe toart~ cîte o linie cu vopsea 
roşie. Argilă gălbuie. 

o) LAGYNOS. Inv. 184. In. 0,307 m., d.m. 0,195 m. !ntreg. Pe 
toartă sus şi sub buză, cîteva urme de vopsea roşie. Argilă gălbuie, ne
tezită cu coalin. 

Cf. V. E. Kun.in şi N. Z. Kunina, o.c., fig. 14 b, p. 291, atribuit 
sec. II î. e. n. 

d) CANĂ. Inv. 185. In. 0,204 m, dm. 0,144 m. Intireagă. Pe toar
tă, sus, pastilă. Argilă gălbui-dră:rnizie. 

e) LAGYNOS, cu toartă supraî.nălţată. Inv. 186. In. (fără toarti'\) 
0.172 m, dm. 0,217 m. Intreg. Argilă gălbuie-d\t•ămizie. 
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f) CANĂ cu toartă în torsadă. Inv. 187. In. 0,196 m, 0,185 m. Intxe
gi.tă. B'u.<.a' .q or o.blă.că, avînd deasupra un cerc incizat. Argilă roşie
cărămizie, poroasă, cu mult nisip. 

Cf. fig. 14 a, p. 156, Below "Elenisticiski dorn v Hers'!nesse, d~s
tul de apropiată, <.:u acest exemplar cu fund sferic, datat prm şnalogJ.e . 
în sec. II î. e. n. 

g) "BOL MEGARIAN·'. Inv. 188. In. 0,08 m, dm. 0,126 m. Intreg. 
Pe corp, reţea de linii în relief. Firnis negru maL. 

h) UNGUENTARIU. Jnv. 189. In. 0,10 m, dm. 0,039 m. Pe gît şi 
wnăr, •cer~uri cu angobă neagră. Argilă cărămizie. 

i) OPAIŢ. Inv. 190. In. 0,026 m, lung. 0,088, dm. 0,087 m. Intreg. 
Linii radiail!e în grupe de cu."'tle trei alternînd cu una groasă, în jurul 
orificiului centiral de umplere. Argilă cenuşie. 

Cf. W. Deonna, o.c., fig. 10, dar cu ornament puţin diferit, datat 
în sec. II i. e. n. 

j) ORNAMENTE CERAMICE vestimentare. Inv. 1107. Dm. 
0,025 !m. Unele complet sferice. 

k) STRIGIL DE FIER. Inv. 2569. Lung 0,201 m, lăţ. 0,03 m. Lamă 
lată, albiată, cu vÎ!l·ful plati şi rotunjit la capăt. Trecut pnin foc. 

1) DALTĂJ DE BRONZ, miniatură. Inv. 2254. In. 0,018 m . dm. 
0,05 m. Patină verzuie. 

m) ORNAMENTE DE OS - ioorustaţii. Inv. 2256. Dm. 0,019 m . 
Două roti!ţe, cu orificiu circular şi margine crestată. 

n) ORNAMENTE DE TABLĂ bronz, incrustat sau aplicat. Inv. 
2257. Formă de frunze de viţă. 

o) PIROANE ŞI BELCIUGE trecute prin foc. 

Datm·ea rnonnîntt&lt~i: Majoritatea pieselor îndreptăţesc datarea 
mormîntului în sec. II î.e.n. 



35-M.VI 

35 
MORMINTUL VI - INCINERAŢIE 

1961 - str. Coslache Bul'c5 colţ cu B-dul Lenin 

a) LAGYNOS cu toartă supraînăl(a~ă. Inv. 191. In. (fără toartă) 
0,19 m. dm. 0,265 m. Intreg. Toartă lată, bombată pe mijloc, vopsită 
cu cafeniu închis ca şi buza. Pe umărul vasului, dungă lată cu angobă 
roşie, p&-ţi·al, cafeniu închis. Argilă gălbuie, uşor poroasă la p&'tea 
inferioară. 

b) CANA. Inv. 192. In. 0,214 m, dm. 0,14 m. lntregită. Pc toartă 
sus, pastilă. Argilă cărămizie. 

c) LAGYNOS. Inv. 193. In. 0,147 m, dm. 0,098 m. Intreg. Toru.·ta 
albiată pe mijloc. Argilă gălbuie, acoperită la pa1'tea superioară cu 
angobă roşie bună. 

d) BOL .adinc. Inv. 194. In. 0,063 m, dm. 0,129 m. Întregit. Buza 
uşor resfrîntă în afară, marcată la bază de un cerc incizat. Toarte sub
tiri, rotunde, lipite la mijloc de vas. Angobă roşie, cojită pe alocuri. 

e) OPAIŢ. Inv. 195. In. 0,039 m. lung. 0,064 m. Tomta ruptă. Orifi
ciul central adindt, delimitat sus, de un cerc incizat. Proeminenţă la
terală. Axgilă cărămizie, angobă roşie. 

Data1·ea mo1·m.întu.lni: după ansamblul pieselor, mormintul se poate 
incadra în sec . . rr î. e. n. 
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36 
MORMINTUL VII- INCINERAŢIE 

1962 - str. Pnnait Mo~oiu nr. 16 

a) LAGYNOS. Inv. 1104. înălţime păstrată 0.15 m. Fragmentar. 
Se păstrează numai gîtul lung şi subţire, cu buza uşor ingroşată, rotun
jită şi cu toarta lăţită, uşor dreptunghiulară. Argilă densă, cărămizie ; 
faţuială de caolin. 

b) OPA!Ţ. Inv. 1108. In. 0,033 m, ltmg. 0.017 m, dm. 0,064 m. 
Toarta ruptă. Orificiul de umplere adîncit, .:ere in relief, deasupra. La
teral, proeminenţă semicilindrică. Argilă roşie-cărămizie, densă, firnis 
roşiatk cu zone brune şi rare reflexe metalice. 

c) UNGUENTARIU. lnv. 5024. In. 0,162 m, dm. 0,057 m. Talpa 
şi buza uşor ciobite. Argilă fină, gălbui-cărămizie, acoperită pină 
aproape de talpă cu angobă roşie-cafenie. 

Cf. H. A. Thompson, o. c., C 76, fig. 52, p. 368, nepictat. Consi
derat ca rtlip c, pentru inceputul se~. n î. e. n. 

d) "BOL MEGARIAN". Inv. 5025. In. 0,072, dm. 0,135 m. Intre
git. La baza buzei, semiove mari, dedesubt, ornament vegetal. Central, 
gen de eunună delimitată de un cerc în relief. Argilă densă, roşie-cără
rnizie, cu firnis negru-cenuşiu, uneori omogen şi cu reflexe la interior. 

Datarea mormîntu~ui : cea mai indicată dată este sec. II î.e.n. 

36-M.VII 
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37 
MORMINTUL VIII - INCINERAŢIE 

1963 - Alecn Romulus 

a) CANĂ. Inv. 4995. In. 0,285 m, dm. 0,18 m. Fragm.entară, 

(toarta lipsă) . Argilă roşie-cărămizie, desfăcută în lame, făţuială de 
caolin. 

Apropiată de piesa XXXVII, 26, ci. P. Alexandrescu, în Histria 
II, 1966. Datată prin context în sec. II î. e. n. 

b) AMFORETA. Inv. 4996. In. 0,174 m, dm. 0,06 m. Lovită la 
lalpă. Argilă destul de grosolană, cu unele pietricele, suprafaţa deni
velată. Culoare gălbui-ocru. 

Apropiată ca formă, cu fig. 106, p. 415, E 126, datat de H. A. 
Thompson, o. c., in sec. II. î. e. n. 

c) "BOL MEGARIAN··. Inv. 4997. In. 0,068 m, dm. 0,136 m. 
Puţin lovit sus. La baza buze.i, un şir ove mari, sub care se află orna
ment vegetal. Argilă roşie-cărămizie, (:U mica fină, firnis orşu, mai 
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omogen in interior şi pe fund, la exterior, la partea superioară o dungă 
neagră brună. 

d) VAS MIC- afumătoare rituală ('?). Inv. 4998. ln. 0,042 m., dm. 
0,12 m. Intreg. Modelat superficial, dintr-o pastă grosolană . cu multe 
pietricele, crăpată in exterior, pe fund. Urme de ardere secundară. 

e) OPAIŢ. Inv. -!999. In. 0,031 m, lunv,. 0,102 m. dm. 0.065 m 
Intreg. Orificiu! de umplere mic, adîncit. Lateral, proeminenţă mică. 
Argilă cenuşie, fină, cu partea superioară acoperită de firnis cenuşiu
brun, ars parţial pînă Ia negr·u. 

I) ORNAMENTE CERAMICE - vcstimentare. Inv. 5000. Pe partea 
concavă, orificiu mic de prindere, pc cea convexă, proeminenfe semi
sferice, vopsite cu roşu. 

ORNAMENTE MICI, DE OS, pentru incrustaţii sau aplicaţii. Inv. 
5001. Traforate in forme diferite : de inimă, de roţi dinţate, frunze, 
meandre etc. 

Datarea mo1·mîntuZui : piesele găsite permit incadrarea în sec. 
TI î.e.n. 
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38 
MORMINTUL IX - INCINERAŢIE 

1963 - Aleea Romulus 

a) BRĂŢARA DE BRONZ. lnv. 2251. Dm. 0,059 m. Corod.a~ 
mult, fragmentară. Lucrată dintr-o verigă rotundă, simplă, cu capetele 
lăţite dreptunghiular şi ornamentată cu linii mici verticale. 

b) CANA. lnv. 5002. In. 0,20 m, dm. 0,125 m. !nnregită. Toarta 
uşor canelată pe mijloc, cu pastilă spartă sus. Argilă gălbuie, fină, ne
tezită .::u caolin. 

c) UNGUENTARIU. Inv. 5003. In. 0,166 m, dm. 0,056 m. Puţin 
întregit. Argilă neagră-cenuşie. Linia de maximă bombare, marcată de 
cîteva cercuri late, incizate superficial, bandă de angobă neagră, abia 
vizibilă, pe umăr. 

d) UNGUENTARIU. Inv. 5004. In. 0,127 m, dm. 0,051 m. Puţin 
intregit. Argilă cărămizie. ln intlerior şi exterior, de sus pînă jos, an
gobă roşie, căzută în marea parte. 
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e) UNGUEN.TARIU. !nv. 5005. ln. păstd"<<tă 0,075 m, clm. 0,034 rtL 
Lipsă gitul. Argilă cenuşie, poroasă. Bandă de culoare albă pe umăr, 
abia vizibilă. 

f) OPAIŢ Inv. 5006. In. 0,031 m. lung. 0,084 m, dm. 0,031 m. 
Intreg. Orificiu de alimentare larg, mărginit de un cerc incizat. Argilă 
gălbuie, sfărîmicioasă, angobă roşie-cafenie. mai omogenă în interiorul 
piciorului. 

Similar :!U piesa 75, pl. XII, datat sec. III-II i. e. n., de M. L. 
Be.rnhard, o. c. 

g) BOL MIC. Inv. 5007. In. 0,029 m, dm. 0,078 m. Intreg. Lucrat 
dint.r-o piatră poroasă, pulverulentă, miezul uşor gălbui. ln interior, 
central, incizată o rozetă cu 12 frunze. La exterior şi pe buză, urme 
cie {!}azw·ă uşor verzuie. Ars secundar, parţial. 

h) COLIER DE MARGELE DE STICLA. Inv. 5008. Forme dife
rite, din sticlă albastră, galbenă, verzuie, ornamentate cu "ochi". Trei 
bucăţi, in forma unor delfini mici stilizaţi, din sticlă verzuie. 

i) OGLINDĂ DE BRONZ CU CAPAC. Inv. 2430. Dm. 0,103 m. 
Corodată, ruptă pe margini. Disc cu partea interioară lustruită şi orna
mentată cu grupe de cîte 2 sau 4 cercuri concentrice, pe toată supra
fa1a, exceptînd centrul. Margine putemică, cu două găuri pentru prins 
capacul, de asemenea bine şlefuit şi ornamcntat în interior, cu cercuri 
incizate. 

j) FRAGMENTE MICI, OBIECTE DE BRONZ, corodate şi rupte. 
Se mai păstrează un lănţişor, două toarte mici, o balama miniaturală, 
probabil de la o casetă etic. 

k) SCOICA MARIN~- PANDANTIV. întreagă. La capăt, verigă 
foarte mică de fier pentru şnur. 

1) TREI SCOICI MARINE - mici. Probabil, colier. Două sparte, 
una întreagă, avind orificiu pentru înşirat. 

m) FRAGMENT DIADEMĂ BRONZ. Verigă plată, uşor rotunjită 
1n afară. Curbată la capătul păstrat, întors in .formă de buclă incipientă. 

n) FRAGMENTE DE OBIECTE ŞI CUIE FIER, trecute prin foc
nedeterminabile. 

Data1·ea monnintului : cea mai probabilă dată este sec. II î.e.n .. 
eventual chiar la începutul lui. 
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39 
MORMINTUL X- INCINERAŢIE 

1963 - Aleea Romulug 

a) CANĂ. lnv. 49B9. ln. 0,155 m, dm. 0,105 m. lntreagă. Sus, pe 
ioarta uşor lăţită, cu marginea rotunjită. pastilă. Argilă gălbuie po
roasă, cu urme de ardere secundară. 

b) LAGYNOS. Inv. 4990. In. 0,146 m, dm. 0,112 m. Uşor lovit la 
buză Argilă gălbuie, poroasă cu nisip. 

c) AMFORETA. Inv. 4991. In. 0,215 m, dm, 0,116 .m. Intreagă. 
Picior ascuţit, rezervat sus. La baza buzei, incizie circulară. Argilă fină, 
gălbuie, făţuială de caolin. 

d) UNGUENTARIU. Inv. 4992. Se păsttcază numai gîtul şi un 
ft agment de la partea inferioară, cu talpa. Cerc tras cu angobă albă, pc 
gît. Angobă cenuşie-închis. 

Cf. H. A. 'rhomson. o. c., C 76, fig., 52, p. 368, tipic pentru 1nce~ 
putul sec. II î. e. n. 
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e) BOL cu buza întoarsă spre interior. lnv. 4993. In. 0,047 m, dm. 

0,113 m. întregit. Argilă galbPnă-cărămizie. cu nisip. angobă roşie, mai 
omogenă în interior. 

Cf. N. Lamboglio, o.c., forma 21/25 A, cu o lungă evoluţie din 

sec. IV 1. e. n., pînă în sec. II î. e. n. 

f) BOL SEMISFERIC. Inv. 4994. In. 0.036 m, dm. 0,076 m. Intreg. 
Fund mic, :::oncav, la partea inferioară a corpului, cercuri incizate. Ar
gilă densă, cenuşie, angobă neagră-cenuşie, neuniformă. 

g) ORNAMENTE CERAMICE. 

Datarea nw1·m.întului: piesele care ne oferă elemente de datare 
precisă sînt cana şi unguentariul, care plasează mormîntul în sec. 

n î.e.n. 
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40 
MORMINTUL XII- INCINERAŢIE 

1964 - Şantier Tomis 1 - şcoala medie nr. 6 

a) OPAIŢ, cu tub central. Inv. 4462. înălţimea, cu cilindrul cen
tral : 0,04 m, drn. 0,062, m. Intreg. Argilă roşie-cărămizie, desfăcută 
parţial în lame. Angobă roşie, neomogenă, arsă pe alocuri pînă la ne
gru-cenuşiu. 

b) UNGUENTARIU. Inv. 4462. In. păstrată 0,164 m, dm. 0,057 m. 
Gîtul spart sus. Buza, fragmentară, oblică. Pe buză, pe gît, la baza aces
tuia şi deasupra liniei de maximă bombare, dungl cu angobă albă. De
puneri a1be pe corp, probabil de la lichidul scurs. Argilă cenuşie. 

Cf. H. A. Thompson, o.c., C 76, fig. 52, p. 368, datat la începutul 
sec. II î. e. n. 

c) FRAGMENTE CERAMICE, neîntregibile. Inv. 4463. Probabil 
un fund de cană şi altul de lagynos. Argilă cărămizie, cu nisip fin, fă
ţuială de caolin. 

d) CĂNIŢA CU TOARTĂ SUPRAÎNĂLŢATĂ. Inv. 4465. In. 
0,058 m, d.m. 0,057 m. Întjregită. Argilă cărămizie, angobă roşie, neuni
formă. 

Datm·ea : după piese, mormîntul se poate data în sec. II i.e.n. 

40- M.XII 
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41 
MORMINTUL XIII - INHUMAŢIE 

1963 - str. Flăminda 

a) LAGYNOS. Inv. 4979. In. 0,27 m, dm. 0,19 m. Intregit. Argilă 
densă, cu mica fină, rară, făţuială de caolin. 

Apropiat de fig. 14 a, datat în sec. II î.e.n., cf. V. E. Kunin şi 

N. Z. Kunina, l.c. 

b) CANA. Inv. 4980. In. 0,223 m, dm. 0,138 m. Intreagă. Toarta 
lată, cu două dungi în relief deasupra şi cu pastilă între ele, sus. Ar
gilă gălbuie, densă. 

o) "BOL MEGARIAN". Inv. 4981. In. 0,073 ro, dm. 0,13 m. In
treg. Pe bordură, suită de melci, despărţiţi prin cîte două pucte în 
relief, sus Şl jos Dedesubt ornament stilizat, in formă de inimioare, 
în partea de jos, griioni cu aripile desfăcute, iar sub ei delfini. Pe corp, 
două stampile dreptunghiulare, în relief, din care se păstrează vizi
bile numai 3 litere. Argilă cărămizie, cu firnis cafeniu şi reflexe metalice 
pe bordură. 

d) BOL. Inv. 4982. In. 0,043 m, dm. 0,114 m. Intreg. Argilă gal
benă-cărămizie, angobă roşie, mai omogenă în interior. 
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Cf. N. Lamboglia, o.c., forma 21/25, cu o lungă evoluţie din sec. IV 
î.c.n. pînă în sec. II î.e.n., in "Ceramica campanii". 

e) UNGUENTARIU. Inv. 4983. In. 0,19 m, dm. 0,058 m. Intreg. 
Argilă cărămizie cu nisip, vopsită pe jumătatea superioară a gîtului 
cu angobă cafenie şi cu cite o dungă la baza acestuia şi deasupra 
umărului. 

f) UNGUENTARIU. Inv. 4984. In. 0,18 m, run. 0,055 m. Argilă 
cenuşie cu nisip şi pietJ·icele. Dungi de angobă albă pe buză, pe git., 
la baza gîtului şi pe umăr. 

Cf. H. A. Thompson, o. c., C 76, fig. 52, p. 368, datat la începutul 
sec. II î. e. n. 

g) FRAGMENTE MICI, OBIECTE DE I•'IER - nedeterminabile. 

Datarea mormîntului: după piesele care dau o dalare mai precisă 
(<.:ană, lagynos, unguentariu) mormintul poate fi plasat in sec. II î.e.n. 
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42 
MORMîNTUL XIV- INCINERAŢIE 

1964 - sti·. Flămînda 

42- M.XIV 

c 

a) LAGYNOS. Inv. 5027. In. 0,21 m, dm. 0,165 m . întreg. Cor p 
scund. Argilă densă, cărămizie, făţuială de caolin. 

b) BOL. Inv. 5028_ In. 0,065 m, dm. 0,137 m. întregit. Fund cir
cular, uşor adincit în interior .· Argilă căJ·ămizie , angobă roşie, rmai uni
formă în int-erior. 

•C) UNGUENTARIU. Inv. 5029. In. păstrată 0,115 m. Se păstrează 
numai part-ea inferioară. Argilă cărămizie, desfăcută Î'l'l 1ame pe alocuri 
şi acoperită cu angobă roşie, în interior. 

d) OPAIŢ. Inv. 5030. In. 0,034 m, lung. 0,115 m, dm. 0,165 m. 
Ciocul uşor lovit. Toarta bicilindrică, lipită strîmb. De jur împrejurul 
orificiului de alimentare, ghirlandă cu bucranii. Firnis cafeniu, neomogen. 

Datm·ea moTmîntului : după piesele care oferă elemente cronolo
gice mai ferme (unguentariu şi lagynos), se poate data în sec. II î.e .n. 
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43 
MORMINTUL XV - INCINERAŢIE 

1964 - B-dul Tomis - Dispensar 

a) CANIŢĂ. Inv. 15546. In. 0,102 m, dm. 0,076 m. Lovită la buză. 
La baza gîtului, cer<:uri indzate superiiai.a.J.. Buza inaltă, canelată pe 
mijloc, cu cioc înălţat. Argilă cenuşie cu mica fină, angobă cenuşiu

neagră. 

Cf. P. Alexandrescu. o. c., forma XXXVII, 3 - lekythos cu cioc, 
datat prin context în se<:. II î. e. n. Ca fonnă, apropiat. 

b) LAGYNOS. Inv. 15547. In. 0,275 m, dm. 0,195 m. Intregit la buză. 
Argllă gălbuie-cărămizie, poroasă, cu unele pietricele. 

c) ORNAMENTE CERAMICE - vestimentare. Inv. 15548. Ro
tunde, cu proeminenţe sem.isfer.ice pe partea convexă, sau cu apucă
toare înaltă, lăţitjă. Argilă insuficient arsă, galben-cărămizie, miezul 
cenuşiu. 

d) DOUA, MARGELE DE STICLA ŞI LUT - trecute prin foc. 
Inv. 15549. 
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e) VERIGA DIN ALIAJ - argint şi bronz -. Inv. 15550. Frag
mentară, trecută prin foc. 

f) ORNAMENTE DE OS, pentru aplicat sau încrustcrl!. 

g) OPAIŢ. Inv. 15561. In. r 
0,056 m, lung. 0,104 m, dm. 0,06 m. 
Intreg. Pe cele două părţi laterale, 
ornament aplicat în formă de frunze. 
Argilă cenuşie, firnis negru-cenuşiu, ' 
mai uniform la partea superioară. ~ 

., 

Pentru ornament, cf. W Deonna, o.c., fig. 9, pastile fonmnd 
frunze, pe opaiţele din sec. II î. e. n., la Delos. 

Datarea mormîntului: încadrarea în sec. II î.e.n., este cea mai pro
babilă pen1ru acest mormînt. 



44 
MORMINTUL XVI - INCINERAŢffi 

1961 - Bulevru:clul Tomis (lîngă str. Ion Raţiu) 

a) LAGYNOS. Inv. 211. In. 0,267 an, dm. 0,195 m. Intregit. Ar
gilă gălbui-cărămizie, cu oxizi de fier. La exterior netezită cu caolin. 

b) PYXIS (pudrieră). Inv. 212. In. 0,103 (fără capac) dm. 0,115 m. 
Intreagă. Ornament vegetal pe bufunul de apucare, ornament de flori 
cu stamine pe capac şi "undă etruscă" pe marginea acestuia, realizat 
cu vopsea cafenie. Pe corpul pudrierei, ghirlande cu vopsea roşie şi 
panglici. 

c) UNGUENTARIU. Inv. 213. In. 0,17 m, dm. 0,41 m. Intreg. Ar
gilă cenuşiu-deschisă, poroasă. Parţial, ars secundar. 

Cf. Gaidukevici, op. cit., p. 67, fig. 66, datat la sfîrşitul sec. II î.e.n. 
- începutul sec. I î.e.n., uşor diferit însă. 

d) OPAIŢ. Inv. 214. In. 0,035 m. lung. 0,121 m. dm. 0,06 m. In
tregit. Toartă uşor şenţuită pe mijloc, proeminenţă laterală. Pe fund, 
în relief, două iniţiale. Argilă cărămizie, firnis roşu, cojit in mare parte. 
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e) ORNAMENTE CERAMICE V'eStiimentaTe. Inv. 215. Dm. 
0,025 m. ATse secundar. 

f) COLIER MARGELE STICLA. Inv. 1.017. Mărgele de diferite 
t~puri din sticlă mată, de culoare albă, neagră sau albastră, unele orna
mente cu "ochi", a1te1e simple. 

g) FRAGMENTE DE TABLĂ, verigi şi bile mici din bronz -
nedete:rmi.nabile. Trecute prin f.oc. 

h) INEL FRAGMENTAR DE BRONZ. Inv. 15.556. Lucrat dintr-o 
verigă simplă, lăţită deasupra, în jurul părţii cenrttrale rotunjite. Co
rodat. 

i) DISC-OGLINDĂ DE BRONZ. Inv. 15.559. Dm. 0,11 m. Crăpată, 
patină verzuie. 

Data.rea: Ansamblul pieselor găsite permite plasarea mormîntului 
în sec. II î.e.n. 



,.. 
45- M.XVIII 

45 
MORMINTUL XVID - INCINERAŢIE 

1961 - Bulevardul Republicii - gara veche (castelul de apă C.F.R.) 

a) AMFORETĂ. Inv. 5.009. In. păstrată 0,159 m., dm. 0,064 m. 
Lipsă toartele şi gîtul. Argilă gălbuie-roşcată, poroasă, inferioară. 

Cf. H. A. Thompson, o. c., pi-esa E. 126, fig. 100 p. 415, datată în 
sec. II î. e. n. 

b) OPAIŢ. Inv. 5.010. In. 0,024 m., lung. 0,09 m., dm. 0,059 m. 
Intreg. Apucătoare laterală, ornamentată cu gen de volută. Pe bordură, 
în jurul orificiului central de alimentare larg, linii radial incizate. Ar
gilă cenuşie-<poroasă, ,cu uşoare urme de angobă neagră. 

Cf. W. Deonna, o. c., fig: 10, datiat în sec. II î. e. n. 

Datarea m01·mînt·ului : sec. II te.n. 



46 
MORMINTUL CCCXXXIX - INHUMAŢIE 

1965 - str. !10 Decembrie 

a) OPAIŢ. Inv. 12.015. In. 0,024 m., lung. 0,087 m., dm. 0.06 m. 
Intreg. Apucătoare laterală abia profilată, ornamentată cu gen de vo
lute. Linii radiale incizate in jurul cercuhti in relici care delimitează 
bazinul iar pe cioc ghirlandă împletită. Argilă cenuşie, firnis negru mat 
la partea superioară. 

Ca formă, apropiată de fig. 10, W. Deonna, o. c .• datat în sec. II 
i. e. n. 

b) CANAl. Inv. 12.016. In. 0,19 m., dm. 0,12 m. Lipită. Pe toarta 
lăţită, uşor canelată pe mijloc, sus, pastilă. Argilă cărămizie deschisă, 
u:;;or poroasă, cu unele particule silicioase. 

c) COLIER DE MARGELE DE STICLA. Inv. 12. 017. Citeva cilin
drice, majoritatea sferice, de culoare albă şi neagră, mate. Un singur 
exemplar cu "ochi". 
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d) BRĂŢARA DE BRONZ. Inv. 12.018. Dm. 0,068 m. Ruptă în 
cîteva bucăţi. Verigă ovalizată, lăţită mai ales la capete - apropiate 
unul de celălalt - formînd un gen de triunghi!Uri şi ornamentalte cu 
linii incizate care fonmează un ifri:unghi cu vîrful tăiat de o verticală. 

e) OBIECT DE FIER-usten
silă? Inv. 12.019. Corodat, lipit. 
Verigă rotunjită, îngroşată şi lăţită 
19- un capăt, unde prezintă orificiu 
de prindere şi subţiată la celălalt 
care se termină cu o măciulie. 

f) INEL DE BRONZ. Inv. 
12.020. Dm. 0,03 m. Intreg. Lucrat 
dintr-o verigă simplă, lăţită spre 
capetele petrecute unul lîngă celă
lalt. Pe unul di·ntre capete puncte 
incizate orizontal şi patru puncte 
oblice în margine. 

g) BRĂŢARĂ DE BRONZ. 
Inv. 12021. Dm. 0,066 m. Ruptă şi 
corodată, un capăt lipsă. Verigă 
rotundă de bronz, lăţită dreptun
ghiula•r la capăt. Ornament de linii 
mici vertical incizate - exceptind 
mijlocul - iar pe capăt două linii 
verticale şi două duse în diagonală. 

h) SCOICĂ DE MARE 
pandantiv. Spartă 

i) VERIGĂ şi FRAGMENTE DE TABLĂ DE BRONZ - nede
termina~bile. 

Datarea : Cana şi opaiţul ne furnizează cele mai importante ele
mente de cronologie, potrivit cărora mormîntul poate fi plasat în sec. 
II î.e.n. 

; . 
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MORMINTUL CCCXL- INCINERAŢIE 
1965 - str. 30 Decembrie, colţ cu Bd. Tomis 

a) OPAIŢ. Inv. 12.029. In. 0,024 m., lung., 0,-11 m., dm. 0,056 m . In
treg. Toar~ă bicilin<kică, proeminenţă laterală cu volută indzată dea
supra. In jurul orificiului ~ent:ral de alimentare, larg, cercuri mk:i în 
relief ; ciocul despărţit de corp prin trei linii adînc incizate de o parte 
Şi de aJ.ta a sa. Argilă cenuşie, firnis negru, cojit în bună parte. 

Ca formă,, apropiat de fig. 10, W. Deonna, o. c., dar cu toartă şi 
ornamentaţie în jurul orificiului. 

b) LAGYNOS. Inv. 12.030. In. 0,28 m., dm. 0,20 m. Pe toarta uşor 
lăţită şi rotunjită, sus, o scobitură. Argilă cărămizie, fătuială de caolin. 

Of. B. E:~ Kunin şi N. Z. Kunina o. c., fig. 14 a, datat în sec. II 
î. e. n. 

c) CANĂ{. Inv. 12.031. In. 0,24 m ., dm. 0,16 m. Intregită. Sub 
buza trasă în exterior, lăţită uşor oblic deasupra, incizie cN-cuJ.ară. 
Toartă lată, uşor canelată pe mijloc, avînd sus pastilă. 

75 



www .ziuaconstanta.ro 



d) ,,BOL MEGARIAN". !nv. 12.03.2. In. 0,083 m., dm. 0,13 ro. 
Fundul lipscl. Buza trasa în exterior, rotunjită, mărginită la b92ă de 
două cercuri incizalc. Pe corp, ghirlande legate cu panglici, iar dede
subt ornament de frunze dispuse radial. Argllă cărămilde, densă, fiDnis 
roşu pe bordură, neomogen, avînd la partea inf.erioară şi în interior 
zone negre, uşor metalice. 

e) AMFORETĂ. Inv. 12.033. In. 0,18 m., dm. 0,063 m. Gîtul şi buza 
lovite. Argilă roşie cărămizie, zgronţuroasă, cu denivelări. 

Apropiată ca formă de piesa E 126, fig. 100 p. 415, datată de H.A. 
Thompson, o. c., in sec II î. e n. 

f) ORNAMENTE CERAMICE vestimentare. Inv. 12.034. dm. 
0,023 m. Un exemplar cu coadă lăţită şi alte două cu proeminenţe se
misferice la partea convexă, cu urme de vopsea roşie şi poleială aur. 
La partea concavă, orificiu de prindere. 

g) VERIGĂ DE OS RUPTA. 

Datarea mormîntului: După piesele găsite, acesta se poate incadra 
cronologic tn limitele sec. II t e.n. 
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48 
MORMINTUL CCCXLI -

INCINERAŢIE 

1965 - str. Dobrogeanu Gherea nr. 8 

a) LAGYNOS Inv. 12.036. ln 
0,24 m., dm. 0,17 m. Buza inelară 
uşor lovită. Argilă gălbuie, uşor 
roşcată, cu multe particule micro
scopice de oxizi de Iier. Pe toarta 
rotunjită, sus ştampila "nYP" în
scrisă într-un mic dreptunghi. 
Alături, două pete mici de angobă 
roşie. 

Similar în formă cu fig. 21, 
p. 24 Edwards, o.c. 

b) LAGYNOS cu toarta su
praînălţată. Inv. 12.037. In. 0,19 m., 
dm. 0,20 m. Buza spartă, toarta 
ruptă. Lîngă locul de prindere al 
toartei pe umăr, ornament din trei 
cercuri incizate superficial. Argilă 
densă, uşor rozie, cu puţini pori. 
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c) "BOL MEGARIAN". Inv. 12. 038. In 0,063 m., dm. 0,13 m. In
treg. Buza rotunjită uşor adusă în interior. La baza ci, bandă de mean
dre formînd cruci gammate separate de dreptunghiuri. Dedesubt, mo
tive stilizate, de1imita1k:! la partea inferioară printr-un gen de ove se
parate prin lenticuli. Central, rozetă mărginită de două cercuri în relici 
de la care pleacă ornament vegetal Argilă cenuşie fină, cu firnis ne
gru mat, mai omogen la ~entru în exterior. 

d) CHYTRA cu două terţi. Inv. 12.039. In 0,13 m., dm. 0,14 m. 
Buza şi o toartă, întregitc. Profil complet. Corp sferoidal, fundul rotun
jit. Gît scw-t şi gros, uşor conic, buza rotunjită scoasă în afară. Argilă 
gălbui cărămizie cu nisip mult, acoperită pazţial cu angobă neagră 

cenuşie, cărută in mare parte. Arsă secundar. 
Oa formă, simulară cu piesa D 68, fig. 104, p. 418, H. A. Thom

pson, o. c., plasată la jumătatea sec. II î.e.n., dar cu două toarte. 
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e) CANIŢA cu toartă supramălţată. lnv. 12.040. In. {fără toartă) 
0,05 m., dm. 0,065 m. Lovită puţin la buză. Fund plat, circular, corp 
globular. Argilă gălbui-cărămizie, acoperită la partea superioară cu 
angobă roşie, arsă parţial pînă la negru, scursă şi spre fund. 

f) OPAIŢ. Inv. 12.041. !n 0,032 m., lung. 0,11 m., dm. 0,068 m. 
Intreg. Apucătoare laterală. In jurul orificiului central de umplere, cer
curi mici în relief, înconjurate de ornament flora!, iar pe cioc mănuchi 
vegetal legat cu un gen de panglică. Argilă cărămizie, desfăcută pe 
alocuri în 1ame subţiri . 

g) MONEDĂ MICĂ DE BRONZ - autonomă. Avers: capul lui 
Zeus bărbos. Revers : protomele cailor celor doi Dioscuri şi inscripţia 
.,TO". 

DatJarea mormîntului : După piesele găsite, îndeosebi opaiţul şj 

chytra, luind în considerare şi faptul că monezile de acest tip apar cu 
precădere în contextul istoric al secolelor III - II î.e.n., mormîntul 
se poate data în sec. II î.e.n. 



49-M.CCCLV~ 
.. 

b c a 

49 
MORMINTUL CCCLV- INCINERAŢIE 

l!J6tJ - slr. Dobr·ogcanu Ghcr't'a nr. 6 bis 

a) CANA. Inv. 12.234. In. 0.134 m., dm. 0,101 m. Lovită. la buză. 
Ovoidală, mai bomba'tlă la pal.'tea infetioară. Buza subţire lna.ltă, intoarsă 
in interior. Cioc înalt. Argilă cărămizie, desfăcută pe alocuri în lame. 
Jumătatea superioară a corpului vasului, vopsit cu a.ngobă roşie, lovilă 
pe alocuri 

b) LEKYTHOS. Inv. 12.235. In 0,19 m .. dm. 0,104 m. lntreagă. La 
baza buzei scoasă în afară şi rotunjiă, cerc în relief. Toarta lăţită. Ar
gilă galben-ocru cu pori şi cu unele particule tari silicioase. 

c) UNGUENTARIU. lnv. 12.236. In 0,20 m., dm. 0,051 m. Intreg, 
profil complet. La partea inierioa.ră a gîtului, pe umăr şi pe mijloc. 
cite o dungă de culoare albă. Argilă cenuşie cu particule tari, silicioase. 
Parţial, ars secundar. 

d) OPAIŢ. lnv. 12.237. In. 0,038 m., lung. 0,099 m. dm. 0.06 m. 
'l'oarta ruptă. In ambele părţi proeminenţc rotunjite. De jur-împrejurul 
orificiului central de alimentare ornament vegetal - cîrcei de iedet·J 
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stilizaţi, iar pe cioc gen de palmetă. Argilă cenuşie densă, cu firnis ne
gru~albăs~rui, şters pe alocuri. 

e) BOL cu buza întoarsă spre interior. Inv. 12.238. In. 0,05 m .. 
dm. 0,102 m. Intreg. Argilă poroasă gălbui-căJ:ămizie cu angobă roşie 
la partea superioară, la exterior şi în interior, arsă pe alocw·i pînă la 
negru. 

49~dl 
f) VAS MIC. Inv. 12.239. In. 

0,059 m., dm. 0,077 m. Intreg, profil 
complet. Fundul ascuţit, probabil 
pentru a putea fi fixat într-un su
port. In interior, buza delimitată de 
un cerc incizat adînc. Argilă fină, 
densă cărămizie, angobă roşie, omo
genă la interior şi exterior. Pe a
locuri, ars secundar. 

Ca formă, asemănător cu forma 
9, p. 149, N. Lamboglia, o.c. 

g) V AS CERAMIC - minia
tură. Inv. 12.240. In. 0,076 m., dm. 
0,065 m. Toarta lipsă. Fund lat cir
cular, puţin strîmb. La partea infe
rioară, cercuri în spirală, incizate su
perficial. Argilă gălbuie, angobă 
roşie, ştearsă pe alocuri. 

h) DOUĂ VERIGI DE BRO~Z 
(cercei?). Inv. 12.241. Una simplă. 
cealaltă avînd deasupra sîrmă împle
tită din acelaşi material. Patină 
verzuie. 

i) CUI MIC DE BRONZ -
uşor corodat. 

Data1·ea moTmînttLlui : Elementele cele mai sigure de datare sînt 
oferite de ungucntariu şi opaiţ, forme foarte răspîndite, m virtutea cărora. 
mormîntul poate fi datat în sec. II î.e.n., eventual Ia mijlocul acestuia 
sau mai tîrziu. 



XV 

50 
MORMINTUL CDXXV -. INHUMAŢIE 

1966 - str. Tudor Vladimirescu, colţ cu C. Burcă 

a) OPAIŢ. Inv. 12.264. In. 0,033 m., lung. 0,093 m., dm;. 0,061. 
Fragmentar. Lăţit in părţi şi rotunjit, iar în jurul orificiului de alimen
tare ciliCUl<ar- spart, ornament vegetal. Pe cioc, pa1rnetă stilizată. Ar
gilă cenuşie cu nisip, firnis cafeniu, mult cojit. 

Pentru ornament de palmete pe cioc, fig. 13, W. Deonna, o.c., ca
racteristic sec. II î. e. n. 

b) CANA. Inv. 12.265. In. 0,192 m., dm. 0,14 m. Intreagă. Buză 
înaltă scoasă în afară, întreruptă în cele două părţi ale locului de lipire 
a toarlei uşor lăţite. Sus, pastilă. Argilă gălbuie, cu pori şi cu unele par
ticule tari calcaroase. 

c) CUI DE FIER - corodat. 

Datarea mormîntului : sec. II i.e.n. 
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stilizaţi, iar pe cioc gen de palmetă. Argilă cenuşie densă, cu firnis ne
gru ... albă~rui, şters pe alocuri. 

e) BOL cu buza întoarsă spre interior. Inv. 12.238. In. 0,05 m .. 
dm. 0,102 m. Intreg. Argilă poroasă gălbui-cărămizie cu angobă roşie 
la partea superioară, la exterior şi în interior, arsă pe alocuri pînă la 
negru. 

t 

f) V AS MIC. Inv. 12.239. In. 
0,059 m., dm. 0,077 m. Intreg, profil 
complet. Fundul ascuţit, probabil 
pentru a putea fi fixat într-un su
port. In interior, buza delimitată de 
un cerc inciza t adînc. Argilă fină, 
densă cărămizie, angobă roşie, omo
genă la interior şi exterior. Pe a
locuri, ars secundar. 

Ca formă, asemănător cu forma 
9, p. 149, N. Lamboglia, o.c. 

g) V AS CERAMIC - minia
tură. Inv. 12.240. In. 0,076 m., dm. 
0,065 m. Toarta lipsă. Fund lat cir
cular, puţin strîmb. La partea infe
rioară , cercuri in spirală, incizate su
perficial. Argilă gălbuie, angobă 
roşie, ştearsă pe alocuri. 

h) DOUA VERIGI DE BRONZ 
(cercei?). Inv. 12.241. Una simplă. 
cealaltă avînd deasupra sîrmă împle
tită din acelaşi material. Patină 

' verzuie. 

i) CUI MIC DE BRONZ -
uşor corodat. 

DataTea rl'lm·mîntului: Elementele cele mai sigure de datare sînt 
oferite de unguentariu şi opaiţ, forme foarte răspîndite, în virtutea cărora, 
mormîntul poate .Ei datat în sec. II i.e.n., eventual la mijlocul acestuia 
sau mai tîrziu. 



50 
MORMlNTUL CDXXV - . JNHUMAŢIE 

1966 - str. Tudor Vladimil·escu, colţ cu C. Burcă 

a) OPAIŢ. Inv. 12.264. In. 0,033 m., lung. 0,093 m., dm;. 0,061. 
Fragmentlar. Lăţit în părţi şi rotunjit, iar în jurul orificiului de alimen
tare circular- spart, ornament vegetal. Pe cioc, palmetă stilizată. Ar
gilă cenuşi.e cu nisip, firnis .cafeniu, mult cojit. 

Pentru ornament de palmete pe cioc, fig. 13, W. Deonna, o.c., ca
racteristic sec. II î. e. n. 

b) CANA Inv. 12.265. In. 0,192 m., dm. 0,14 m. lntt'eagă. Buză 
înaltă scoasă în afară, întreriUptă în cele două părţi ale locului de lipire 
a toartei uşor lăţite. Sus, pastilă. Argilă gălbuie, cu pori şi cu unele par
ticule tam ca.lcaroase. 

c) CUI DE FIER - corodat. 

Datarea mormîntului : sec. II î.e.n. 
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51 
MORMiNTUL CCCLIII - lNCINERAŢIE 

1965 - şantier Tom is H, 1'11ndaţie bloc 1•' 2 

a) UNGUENTARIU. Inv 12.126. In. 0,17 m., dm. 0,048 m. !ntreg. 
Argilă cen~ir>, urme de cercuri alburii la baza gîtului şi sub li~ia de 
maximă bombare. De sus şi pînă jos pete albe, formate de conţmutul 
revărsat şi cristalizat ca o pojghiţă neunifor.mă . 

Cf. H. A. Thompson, o. c., C 76, fig. 52, p. 368, considerat ca tipic 
pentru începutul sec. 1I î. e. n. 

51-M.CCCLlll 

b 

b} KANTHAROS. Inv. 12.127. In. 0,073 m., dm. 0,105 m. Lovit la 
buză şi la o toartă. Buza răsfrîntă în afară, uşor rotunjită. Argilă că
rămizie, densă, acoperită cu angobă roşietică, uniformă, lovită pe alo
curi. 

Datarea mormîntului: Luînd în considerare unguenl'triul, formă 
mai comună, mormîntul se poate data în sec. II î.e.n. 
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52 ~. M.CDXXV! 

52 
MORMINTUL CCCCXXVI- INHUMAŢlE 

1966 - sanlic1· Tomis No1·d, fundatie bloc Z 

a) BOL cu buza întoarsă spre interior. Inv. 1::!.267. In. 0,051 m., 
dm. 0,124 m. Intreg. Picior uşor oblic, rezervat sus, la joncţiunea vasce1 
cu piciorul. Argilă gălbui-ocru, cu nisip fin. La exterior, pe b'..tză şi în 
inteni.or, angobă neomogenă, negru-cenuşie. 

Cf. P. Alexandrt'scu, "Necropo!a tumula1·ă", Hislria II, forma 
XXXVII, 14 Pl. 95, datat prin context in sec. II î. e. n. 

b) LAGYNOS. Inv. 12.268. In. 0,158 m., dm. 0,124 m. Buza întrc
gită. Toarta uşor Iătită, rotunjită pe ma1·gini, uşor canelată la partea 
intetioară. Argilă gălbuie cu pori şi particule tari, calcaroase. 

Cf. H. A. Thompson, E 70 fig. 92, p. 404, datat către sfîrşitul sec. Il 
sau inceputul sec. I i. e. n, dar lagynos-ul de faţă mai înal~ şi mai 
rotunjit. 
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c) AMFORETA. Inv. 12.269. In. 0,244 m., dm. 0,074 m. !nweagă. 
Argilă imerioară, roşie-cărămizie, denivelată, cu zone arse gălbui. 

d) COLIER DE MARGELE din sticlă şi lut. Inv. 12.270. Forme, 
culori şi ornamentaţii diferite. Unele sferoidale, altele bitronconice din 
siiclă albastră mată, cele mai multe, mai groase, cilindrice, din sticlă 
maro, ornamentate cu frunze stilizate de culoare albă. Cinci piese, ci·· 
lind.ritce, lungi, din lut, sînt ornamentate cu gen de rozetă albă şi puncte 
negre spre gri, încastrarfte în lut. 

Pentru ornament de "rozetă" cu puncte în inter.ior, cf. N. Lam
boglia, o. c., datat in sec. III-II î. e. n. 

e) COLIER DE MARGELE de sticlă. Inv. 12.271. Mici, sferice, de 
culoare neagră, cu pojghiţă de firnis cenuşiu deasupra, slab irizat şi oojit. 

Datarea 1no7·rnîntului: Piesele găsite îngăduie cu destulă siguranţă 
plasarea mormîntului în sec. II î.e.n. 



a 

53 
MORMINTUL XXXVI - INCINERAŢIE 

1961 - Gara veche - canalizare 

53-
M.XXXVI 

a) UNGUENTARIU. Inv. 252. l n. 0,13 m, dm. 0,043 m. Intreg. 
Argilă roşie-cărărnJizie, dură. 

Similar cu fig. 1J, p. 22, Edwards, o. c., formă considerată foru:t~ 

obişnuită pentru mijlocul sec. I î. e. n. 

b) OPAIŢ. Inv. 250. In. 0,035 m, lung. 0,10 m, dm. 0,052 m. Lipsă 
toarta. Orifiaiul de alimentare mic, delimitat de o bordură ina1t~. Cioc 
triunghiular. Argilă cenuşie, uşoară, acoperită la partea superioară de 
firnis negru neuniform, cojit pe alocuri. 

Ca formă, fig. 20, W. Deonna, o. c., cu doc triunghiular, dar nu 
at.ît de ascuţit, şi fără găuri în jurul orificiului de alimentare. 

c) CliNIŢA cu toarta supraînălţată. Inv. 251. In. 0,051 m, dm. 
0,06 m. lntreagă. Argilă roşie-cărămizie. 

Datarea mormîntului: după obiectele de ofrandă găsite, se poate 
încadra la sfîrşitul sec. II î. ·e. n., şi începuful sec. I î. e. n. 
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54-M.LI 

b 

54 
MORMINTUL LI- INCINERAŢIE 

1962 - sl!·. Industriei mici 

a) LAGYNOS. Inv. 4.973. In. 0,15 m., dm. 0,108 m. Intreg. La baz:1 
gîtttlu!, cerc cu vopsea cafenie iar pe linia de maximă bombare şi sub 
a::easta, încă două cercuri de aceiaşi natură. Argilă cărămiziu-deschisă , 
cu pori rari, făţu:ială de caolin. 

b) BOL. Inv. 4.974. In. 0,069 m., dm. 0,116 m. întregit. Sub bu:ta 
:..1 şor evazată la exterior, cercuri incizate. Argilă fină, gălbuie, cu angobă 
cafenie, destul de uniformă. 

c) CA,NIŢA cu toartă supraînălţată. Inv. 4.975. In. (fără toartă) 
0,054 m., dm. 0,06 m. Întreagă . Argilă roz-cărămizie, cu rare particule' 
calcaroase, angobă roşie. 

d) UNGUENTARIU. Inv. -!.976. In. (păstrată) 0,098 m., dm. 0,051 m. 
Se păstrează numai partea inferioară. Argilă roşie-cărămizie, cu angobă 
roşie, ştearsă in bună parte la exterior. Ca formă, apropiat de C 76 fig. 52, 
p. 368, H. A. Thompson, o. c., datat în sec. II î.e.n. 

Datarea: După ansamblul pieselor, mormîntul se poate data în 
sec. II î. e. n., eventual cătr.e sfît·şitul acestuia. 
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55 
MORMINTUL XLIX - INCINERAŢIE 

1961 - str·. Călăraşi 

a) ORNAMENTE CERAMICE vcstirnentare. Inv. l.Oll. Dm 
0,005 m-0,007 m. Sferoidalc, avînd pe o parte 1.m orificiu de prindere, 

iar pe cealaltă vopsea roşie şi dreptunghiuri aurite. 

b) ORNAMENTE DE OS - pentru aplicat sau incrustat. Inv. 1.012. 

Forme şi mărimi diferite. (De melc, mură, romb, frunze, cerc etc.). Tre
cute prin foc. 

c) PIATRĂ DE INEL - gemă ? Sticlă albastră, opa<:ă, plată la 

partea inferioară, rotunjită deasupra. 

d) FRAGMENTE DE TABLĂ DE BRONZ - trecute prin foc, ne
determinabile. 

DataTea: In lipsă de elemente ferme de datare, luind in considerare 

primele două grupuri de piese, foarte comune pentru sec. II î. e. n., pu
tem atribui cu prudenţă acest mo1mînt Recolului II î. e. n. 

www .ziuaconstanta.ro 



56 - M.XXII 

c 

e d 

56 
MORMINTUL XXII - INHUMAŢIE 

1966 - stt·. Miron Costin nr. 56 

a 

a) CANA. Inv. 12.243. In. 0,132 m., dm. 0,095 m. Intregită. Buza 
evazată la exterior, uşor rotunjiită pe margine, se întret~pe puţin în 
cele două părţi ale locului de lipire a torun\ei, care are o margine mai 
proeminentă. Argilă roşie-cărămizie, cu nisip fin. 

b) CA,NIŢA. Inv. 12.244. Ln. 0,084 m., dm. 0,067 m. Fragmen'bară. 
Buza înaltă, uşor albiată la mijloc. Argilă cărămizie, desfăcută în lame, 
acoperită cu angobă roşie, ştearsă în mare parte . 

. ~) BOL. Inv. 12.245. In. 0,046 m., dm. 0,072 m. Intregîrt/. Argilă 
t'Oşie..,cărămizie, poroasă, acoperită cu angobă roşie omogenă. Ca orna
ment, o dungă de culoare albă sub buză la exterior, iar în interior, pa
tru cercuri concentrice de aceea5i culoare, care pornesc din .centru. 

d) ORNAMENT CERAMIC vestimentar. Inv. 12.246. Argilă po
roasă, gălbuie, vopsită alb în interior. 

e) MONEDA DE BRONZ - autonomă. Avers: capul lui Zeus 
bărbos, spve dreapt}a. Revers : protomele cailor celor doi Dioscmu în 
galop. 

Datarea: Ţinînd cont de piesele a, d şi e, mormîntul se poate în
cadra în ultima parte a sec. II î. e. n. 
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57 
MORMINTUL CDXXX -

DERANJAT 
1962 - Bulevardul Republicii, 

Bloc D 

a) UNGUENTARIU. Inv. 
6.456. In. (păstrată) 0,194. m., 
dm. 0,054 m. Fragmentar. 
Argilă gălbui-cărămizie. 

Cf. H. A. Thompson, 
D 78 1iig. 78, p. 351, puţin 
mai bombat, atribuit ultime1 
părţi a sec. II î. e. n. 

Datarea mormîntului : 
1n lipsă de alte materiale. 
mormîntul se datează în ace
eaşi perioadă. 
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58 
l\IORl\lfNTUL II - INCINERAŢJE 

196:! - sb-. Traian. canalizare 

a) OPAIŢ. lnv. 3.761. In. 
0,036 m .. lung. 0.097 m . dm. 0,072 
m. Lateral. de o parte şi de alta, 
apucători care figurează cite un 
nod de panglică. Pe bordură, linti 
abia vizibile, incizate radia:!. In 
dreptul ciocului. pe bordură, un 
cap de ! emeie in relief. Argilă 
gălbuie. firnis roşu. 

Identic cu Iig. 15. W. Deon
na. o.c. plasat in sec Il i e. n. 

b) CAi\=\. lm· 3.800. !n. 0.::?6 
m . dm. 0.19 m. Fund plat. roarta 
in torsadă. . \rgilă roşie-cărămizie. 
cu mult nisip. netezită cu angobă 
de aceea~i culoare. 

c} L\G\ "OS cu toarta su~-a
-,.,, ~ · <Uă lrn 3 SOI ln. {iără :ocrr
U) (l.lS m .. dm. 0.:!1 "::. lntre~i 
foorta lt\tu, bombatl pe mijtoc. 
At~il{\ gălb\•k ct~ isip 
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d) CANĂ. Inv. 3.802. În. 0,195 m., dm. 0,17 m. !ntregită. La baza 
gîtului, cerc incizat. Argilă cărămizie, uşor poroasă, cu mica fină. An· 
gobă cărămizie, lovită pe alocuri.. 

e) CANIŢA. Inv. 3.803. In. 0.075 m .. dm. 0,06 m. Buza înaltă, şăn
ţuită uşor pe mijloc, cu cioc lateral. Argilă cenuşie, acoperită de angobă 
cafenie. cojită. 

f) CANIŢA. Inv. 3.804. In. 0,079 m., dm. 0,067 m. Buza lovită. La 
baza ~îtului cerc în reUeL Argilă cărămizie sfărîmicioasă, angobă ca
feniu-închisă, neuniformă, cojîtă în bună parte. 

g) CANIŢ'A cu toartă supraînălţată . Inv. 3.805. tn. (fără toartă) 
0,052 m., dm. 0,059 m. 'I'oarta ruptă, buza întregită. Argilă gălbuie, an
gobă roşie. cojită pe alocw'i. 

h) LAGYNOS. lnv. 3.806. In. 0,177 m., dm. 0,166 m. La baza gi
tului, pe umăr şi la partea inferioară cercuri cu angobă gălbuie-roşcată, 
între gt:1J şi umăr pictate, cu aceeaşi culoare, baghete, o harpă, o liră şi 
nouă linii verticale mici tăiate de două orizontaJe. (Instrument muzical?). 

i) "BOL MEGARIAN'". lnv. 3.807. In. 0,069 m. dm. 0,116 m. Luvit 
la buză. Ornament vegetal, la partea inferioară. Argilă densă, cenuşie
deschis, cu firnis negru-cenuşiu, destul de omogen şi lucios pe alocuri. 

Datarea : Cele mai sigure elemente de datare fiL11d furnizate de 
lagynos şi opaiţ, mormîntul se poate plasa în sec. II-I i.e.n. 
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r 59- M. IV 

59 
MORMINTUL IV - INCINERAŢIE 

1958 - Bulevat·dul Republicii - Poarta de Nord 

a) LAGYNOS cu toarta supraînăJ.ţată. Inv. 950. In. (fără toartă) 
0,187 m.., dm. 0,21 m. Toartă lăţită, mai bombată pe mijloc. Pe umăr 
două cercuri late, incizatle. Argilă densă, cărămizie, netezită le exterior 
cu caolin. 

b) LAGYNOS cu toarta suprainălţată. Inv. 951. In. (fără toartă) 
0,165 m., dm. 0,186 m. Intreg. De la punctul de lipire al toartei, pc 
umăr, pleacă patru cercuri concentrice incizate. Argilă gălbui-cără

mizie. 

c) LAGYNOS. Inv. 952. In. 0,203 m., dm. 0,162 m. Imlreg. Pe gît, 
sub locul de lipire al toartei, uşor bombată pe mijlo~, cerc cu angobă 
cafenie. La baza gitului, încă un ,cerc, iar pe ld.nia de maximă bombare, 
alte trei, de aceeaşi culoare. 

d) CĂNIŢĂ cu toarta supraînălţată. Inv. 953. In. (fără toartă), 
0,04 m., dm. 0,056 m. Intreagă. Toarta uşor canelatlă pe mijloc. Argilă 
galben-cărămizie. Angobă roşie. 
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e) UNGUENTARIU. Inv. 954. !n. 01163 m., dm. 0,055 m. lnkeg. 
Al·gil~ c:ărămizie, ou part,i.cul.e mici silicioase. Paa-ţial, ars secundar. 

f) OPAIŢ. Inv. 955. In. 0,033 m., lung. 0,112 m., dm. 0,053 m. ln
Lreg. Cioc triunghiular, Loarta, strîmb lipită, ou o linie laterală in relief. 
Argilă cenuşie uşoară, angobă neagră la partea superioară. 

Identic ~u piesa din fig. 20, W. Deonna, o. c., dattată în sec. II î. e. n. 

59.l 

cu cioc, triunghiular, dar nu atît de ascuţit şi fără perforaţii în jurul 
orificiului de alimentare. 

g) BOL adînc cu marginea evazată la exterior. Inv. 956. In. 0,062 
m .. dm. 0,105 m. Întregit. Argilă gă.lbui-cărămizie cu angobă roşie mai 
omogenă în interior. 

h) CHYTRĂ. cu o toartă . Inv. 957. In. 0,12 m., dm. 0,124 m. Intre
gită. Fund uşor rotunjit, buza cu muchie oblică. Argilă cărămizi~, dură, 
angobă roşie, neuniformă. 

i) KANTHAROS. Inv. 958. In. 0,077 m ., dm. 0,139 m. Intregit. Dea
supra liniei de ma~imă bombare, cercurj inegal incizate. Argilă densă 
cărămizie, dată cu firnis negru, neomogen, pe alocuri cenuşiu. 
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j) VAS CERAMIC. lnv. 959 in. 0,113 m., dm. 0,10 m. Întreg. Pe 
umăr, două apucători presate. Buza înaltă. rotunjită sus, cu cercuri in
eizate neregulat. Pe gît, ornament stilizat iar pe umăr, suită de linii 
scul'te, toate cu angobă roşie-cafenie. 

k) UNEALTĂ MINIATURĂ DE BRONZ. Inv. 960. Lung. 0,021 m., 
lăţime 0,04 m. "Tîrnăcop" întreg, cu gaură de înmănuşare, cu un capăt 
lăţit, iar celălalt ascuţit. Patină verzuie. 

1) DISC-OGLINDA DE BRONZ. Inv. 15.544. Spartă şi lipită. Pa
tină verzuie. 

m) SCOICA MICĂ - pandantiv. 

n) VERIGĂ SUBŢIRE din aliaj cu argint. 

Datarea: Piesele găsite permit încadrarea mormîntului în sec 
Tl-1 i.e.n. 
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60 
MORMINTUL XXXVIII - INCINERAŢIE 

1961 - Gara vcdw, Bloc· P 

a) OPAIŢ. Inv. 290. In. 0,035 m , lung. 0,102 m., dm. 0.064 m. 
Tntreg. Cioc triunghiular. Argilă cenuşie cu nisip, angobă neagră-cenu
şi·•, la partea superioară. 

Similar <Cu fig. 20, W. Deonna, o. c., dalal în sec. 1I î. c. n. , dar 
făt·ă perforaţii în jurul orificiului de alimentare. 

b) CHYTRN cu o toartă. Inv. 291. Tn. 0,108 m., dm. 0.114 m. !n
h·eagă. Fund plat. circulaL . bu~a trasă oblic spre exterior. Arg1la cără
mizie-poroasă, cu nisip. Angobă roşietică. 

Ca formă, apropiată de fig. 26 p. 25, Edwards, o.c., dar fără buză 
oblică. 
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c) LAGYNOS. Fragmentar. Se păstrează o parte din .fund şi gîtul cu 

buza spartă, răsfdntă în afară. La baza buzei, pe gît, cerc cu angobă 

roşie. 

d) DISC OGLINDĂ DE BRONZ, mu1L corodat. 

e) MARGEA DE AUR. Inv. 3.988, gr. 0,430 gr. formă ovoi.dală, 
tlll'lită. Unul din capetele păstrate înalt., cu cercuri incizate deasupra. 

f) CUIE MICI FIER. 

g) INEL DE BRONZ - fragmentar, mult ,co,rodat. 

h) FRAGMENTE de unguentariu - neîntJ:egibil. 

i) VOPSEA ROZ - probabil Iare!. 

Datetrea mm·mîntului : sec. II-I Le.n. 
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a 61-M.XXXIV 

b 

d 

61 
MORMINTUL XXXIV - INCINERAŢIE 

1961 - Ga.-a veche, Blocul F'. 

a) LEKYTHOS ARYBALLIC. Inv. 964. Jn. (păstrată) 0,121 m., 

dm. 0,113 m. Gitul şi btt7a sparte. Argilă cenuşie, poroasă, sfărîmicioasă, 

cu angobă cenuşie, neagră, mull cojită. 
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1~) (\'\NI l'A h\V 960. In. 0,10 m., dm 0,066 m. lnţregită Buza 

ltH-IIIA, ~Jhll' lllliHd . J\t•gllt\ l.'L•nuşie, acoperită de angobă roşie destul 

iiP ţmlfţ>l rni\, t''':'il J)!\1'\tnl ptnt\ la neg.ru. 

\' l•' \1 n.n .:\ nt1~ IHlON~. tnl.reagâ. Uşor corodată. 

(U ~ttlN~n!\ l''ll<' HRONZ autonomă. Avers: Capul lui Zeus 

~~--~' \~\l ,Mlă '"'m\nunul-ci ilizibile. Revers : Acvilă. Corodată. 

D<~t~~~'ţi(J ~ l.u\mt h1 "'()n-sid~t·aţit• piesele găsite, şi in special cănita. 

,l~ l~\'fu m~n' ,,h~ul~ttt'. putem incadra mormîntul in limitele sec. 

U-t t ~- l\, 
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62 

62 -M.XLIV 

d 

MORMINTUL XLIV - INHUMAŢIE 
1961 - Gara veche, Blocul C 1 

a) LAGYNOS. Inv. 263. In. 0,161 m., dm. O, 123 m. Intregit. Toarta 
uşor canelată pe mijloc, la baza gîtului, cercuri incizate, de asemenea, 
dungi roşii, care apar şi pe linia de maximă bombare cum şi la partea 
inferioară a vasului. Pe umăr, ornament vegetal, stilizat cu aceeaşi vop
sea. Argilă găJbuie, cu unele pat-1\icu.le taa.·i, silicioase. 

Cf. H. A. Thompson, o. c., E 72, fig. 92, p. 404, datat la sfîrşitul 
sec. II - începtul sec. I î. e. n. 

b) LEKYTHOS ARYBALLIC. Inv. 264. ln. (păstrată) 0,054 m., 
dm. 0,085 m. Lipsă buza şi părţi din corp. Argilă cenuşie, cu angobă 
cenuşie, arsă parţial pînă la negru. 

-::) CANA. lnv. 265. ln. 0,134 m., dm. 0,09 m. !ntregită la buză. 
Argilă gălbui-cărămizie, cu nisip. 

d) Cfi'NIŢA. Inv. 266. In. 0,083 m., dm. 0,071 m. Buză inaltă cu 
cioc latera 1 Toarta rotundă in secţiune. Argilă galben-cărămizie, des
făcută pe alocuri in lame, angobă roşie-cafenie, scursă la parbea exte
rioară, pină aproape de fund. 
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e) CHYTRĂ cu o toartă. Inv. 267. In. 0,12 m., dm. 0,107 m. Fundul 
rotunjit, buza uşor canelată. Argilă inferioară, ro~ie-cărămizie, poroasă ; 
angobă roşie, mai uniformă la interior. 

f) STRACHINA\ Inv. 268. In. 0,076 m., dm. 0,168 m. Intregită. 
Pe corp, la mijloc, două cercmi superficial incizate. Argilă gălbuie, an
gobă roşiatică, neuniformă. 

g) BOL. Inv. 269. In. 0,06 m., dm. 0,11 m. Intregit. Fund mic cir
cular, uşor concav. _.<\ngobă roşie destul de uniformă la interior. 

h) MONEDĂ DE BRONZ - autonomă. Avers: Capul lui Zeus 
Revers : Proternele cailor Dioscu1i·lor în galop. Deasupra, literele "TO". 

i) MĂiRGEA DE STICLĂ ALBĂ - sfer.ică, ornamentată cu "ochi". 

j) CATARAMĂ MICĂ< DE BRONZ - lucrată dintr-o verigă ro
tundă cu l!imba subţiată spre vîrf. 

k) FRAGMENT DE FlBULĂ DE BRONZ - complet corodată. 

Data1·ea: Majoritatea pieselor din inventarul funerar al acestui 
mormînt duc la posibilitatea încadrării acestuia în sec. II-I î.e.n. 
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63-M.XLIII 

e 

63 
MORMîNTUL XLIII - INliUMAŢIE 

1961 - Gara veche, Blocul C 1 

a) GUTTUS. lnv. 281. In. (fără toartă) 0,045 m., dm. 0,084 m. 
Piciorul lovit. Argilă galben-verzuie, acoperită pînă aproape de ~und 
cu firnls negru-cen~iu. 

b) LAGYNOS. Inv. 282. In. 0,135 m., dm. 0,107 m. Intreg. La baza 
gîtului, pe linia de maximă bombare şi la partea inferioară, dungi cu 
angobă roşie. Pc wmăr, ornament vegetal stilizat, cu aceeaşi culoare, 
!'uită de linii scm·te princ;c de prima dungă vopsită. Argilă densă, gălbuie. 

c) BOL cu buza întoarsă spre intlerior. Inv. 283. !n 0,031 m.., dm. 
0,080 m. Argilă gălbuie, cu nisip, vopsită cu angobă roşie în interior 
şi pe buză la exterior. 
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d) CANIŢA. Inv. 284. In. 0,083 m., dm. 0,074 an. Intreagă. Argilă 
cenuşiu-gălbuie, angobă neagră-.cenuşie, desfăcută pe alocuri. 

e) MONEDA DE BRONZ autonomă. Av·ers: ilizibil. Revers: Pro
tomele cailor Dioscurilor în galop. 

f) MA~GELE DE STICLA. Forme şi culori di.ferite (sferice, cilin
drke, bitronconice, de culoare albă, galbenă şi neagră). 

g) SCOICA MARINA - pandantiv (spartă). 

h) OBIECT DE BRONZ - corodat. Nedetertnlinabil. 

Datarea : Primele patru piese, de largă răspîndire, ca şi moneda, 
permit plasarea mormîntului către silrşilul se~. TI sau începutul sec. 1 
i. e. n. 
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64 
MORMîNTUL CDXXII - INHUMAŢIE (DERANJAT) 

1966 - str. Miron Costi n 

a) LAGYNOS. Inv. 12.257. In. 0,136 m., dm. 0,105 m. întregit. Ar
gilă gălbuie, uşor poroasă la partea inferioară. 

Datarea: In lipsă de alte obiecte de ofrandă, şi prin analogie cu 
piese similare datate prin context în sec. II-1 î. e. n ., puten1 data mor
mîntul între aceste limite. 
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65 
MORMINTUL CDXXIX - INCINERAŢIE 

(DEHA."'JAT) 
1966 - stt·. T. \'ladimin'!iCU, colţ cu Costa<·he But·că 

a) CANIŢĂ. Inv. 12.277. In. 0,101 m., dm. 0,077 m. lntregită. Buza 

înaltă, uşor albiată pe mijloc, răsfrin1Jă la exterior. Argilă cenuşie, 

densă, angobă cafeniu-cenuşie pînă aproape de fund, neuniformă. 

b) CANA. Inv. 12.278. In. (păstrată) 0,14 m., dm. 0,132 m. Frag

menta.ră . Parţial întregită. Argilă densă, roşie-cărămizie, lustruită pu

Lcrnlc la suprafaţă. 

Datarea: După tipologia celor două piese şi 1n deosebi a căniţei, 

des intîlnită în numeroase mmminle din sec. II-I î. e. n., opinăm pen
tru plasarea mormîntului intre aceleaşi limite 

- ·: 
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66-M. 
CDXXXIll 

66 
MORMINTUL CDXX:A'TII - DERANJAT 
1963 - Pa•·cul Teatl'ului de stat - canalizare 

a) LAGYNOS. Inv. 6.474. In. 0,155 m., dm. 0,13 m. Spart la buză 
şi spre fund. Argilă ,::enuşie, insuficient arsă, cu unii pori, lusti;'Uită la 
exterior şi acoperită cu angobă neagră-cenuşie. Apropia~ă ca formă de 
fig. 63 b ş~ 64 a, databi1e prin context in sec. II î . e. n ., dar mai rotunjit 

I;>ata1·ea. : Dat fiind lipsa altor piese din inventarul funerar, mor
mîntul se poate data către sfîrşitul sec. II şi începutul sec. I î. e. n. 
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61-MJOC.XIX 

67 
MORMINTUL XXXIX - INCINERAŢIE 

1961 - Gara "eche, Blocul F - canalizare 

a) LAGYNOS. lnv. ::!53. In. 0,17-! m ., dm. 0,131 m. Int.regit. Pe git 

CE'l'C cu angobă roşie. la baza lui şi pe linia de maximă bombare, alte trei 

cercuri. Pe umăr, ornament vegetal stilizat, realizat cu aceeaşi vopsea 

Argilă roşie-cărămizie. 

b) K..·\1'\"TH.AROS. Inv. 254. In. 0.072 m., dm. 0,095 m. Lovit la 

buză. A:rgilă cenuşie. angobă neagră-cenuşie, cojită pe alocuri. 

c) C.':L~IT-~ CU TOARTĂ suprainălţatli. Inv. 255. In. (fără toartă) 
0,05- n1. drn. 0.056 m. Lovită la buză. Fund rotunjit. Argilă roşie-că

rărr.!Lic 
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d) UNGUENTARIU. Inv. 256. In. 0,139 m., dm. 0,061 m. Intreg. 

Argilă cenuşiu-deschisă, desfăcută în lame. Angobă cenuşie, lovită şi 

cojită. 

e) FRAGMENTE ceramice neîntregibile - probabil lagynos. 

f) STRIGIL DE FIER - fragmentar, corodat. Mîner subţire drep
tunghiular, lamă albiată şi mai îngroşat'ă la mijloc, terminată cu un 

vîri ascuţit. 

g) FRAGMENTE CERAMICE - vas nedeterminabil. 

Datarea: După piesele a şi c, mormîntul se poate încadra la sfir

şitul sec. II şi, în orice caz, la începutul sec. I î. e. n. 
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. 68-M.XX XIII 

e 

68 
MORMINTUL XXXITI - INCINERA'flE 

1959 - Poştă 

a) UNGUENTARIU. Inv. 963. In. 0,17 m., dm. 0,079 m. Fragmentar. 
Umăr pronU!Ilţat, gît lung şi subţire. &·gilă roşie-cărămizie, desfăcută în 
lame, vopsi1\ă cu angobă roşie, în mar-e parte căzută. 

110 

Similar in formă cu piesa 
F 48, Pl. 2, H. Robinson, "Pot
tery of the Roman period", da
tată în ultimele trei sferturi ale 
sec. I i.e.n. 

b) OPAIŢ. Inv. 966. In. 0,031 
m., lung. 0,105 m., dm. 0,077 m. 
Ciocul întregit. !n ambele părţi, 
proeminenţe latet·ale formate din 
cîte trei semi-sfere. Argilă gălbui
cărămizie, urme de angobă roşie. 

Formă generală apropiată de 
cea· a opaiţelor din sec. I î.e.n. cf. 
W. Deonna, p. 20 şi mai ales fig. 
29, o.c. 

c) USTENSILA OS. Inv. 968. 
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Lung. (păstrată), 0,136 m., gros. 0,006 m. Ruptă în două şi spartă la 
capete. Frumos lustruită şi ornamentată cu cite două cercuri incizate 
la capete ş i la mijloc, iar pe lungime, c:u linii intretăiate formind romburi. 

d) USTENSILĂ OS. Inv. 969. Lung. (păstrată), 0,107 m., dm. 
0,010 m. Ruptă la capete. La o margtine mai ascuţită şi 1usbruită, iar pe 
corp grupwi de cercuri concentric incizate la distanţe egale. 

e) APLICA ORNAMENTALA de os. Inv. 970. Dm. 0,057 m. Ruptă 
pe margini. F·ormă de disc, lustruit~ pe o parte, iar pe cealaltă omamen
tat ou l'Ozetă dispusă radial în jurul orificiului cenbeal. Pe margine, or
nament de linii împletite. 

f) INEL DE AUR. Inv. 3.977. Dm. 0,022 m., g1'eutabe 3,950 gr. Lu
crat dintr-o ve:rigă subţire, lăţită la par1lea superioară, cu loc rotund 
pentru piatră. 

g) MARGEA DE AUR Inv. 3.983. Greutate, 0,640 gr. Fragmentară. 
Ovală, găurită transversal pentru şnw·, cu capetele lăţite şi incizate. 

h) MĂRGELE DE STICLĂ, de forme şi dimens~uni difeliile, de 
culoare albă şi albăstruie, transpaJ:ente sau opace, cu irizaţii violacee. 
Trecute prin foc. 

i) VERIGA, fragmente de tablă de cupru şi bronz - trecute prin 
foc, nedeterminabile. 

Datarea: Primele două piese permit încadt·area mormîntului în 
sec. I i.e.n. 
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69-M.CDXXXI 

69 
:.\lORt\IlNT ;L CDLXXI 

\DER.AN.JATl 
1~ - G:st·a \""t.~ho:, BlOc. m O 

~~ OPAlŢ, lm·. 645'i Ir.. 0.029 m. lung. 0.101. dl''- r 06-; m Ciocui 
-"~- :\r~l~ cfu"'.ln"li=ie. finl. at1goM 1~ie. neuniformă. ~learsă pe a!o
~"'m Pc.· fw'llo, ~- u.ror l'elie!at.. 

Fun:nm ~\~lr::dă. .::f H 1l-erLe1 .-!lutik(' lampe-•1" fig. 1~ ~ p. 19 
tl)~'lil ~Ji o A!!lC~~ ~'d~~~t.a.. dlr s~ II t It". n .. pină in nemea lui A.u.::,.austus 

/I:ll:.t11'<1Ir<i; : Li~md d!lt~ ll"!;ai ~- '- pentn. -:ctst mon:nint. putem dam 
~w.mmttun ll-"l'· ~w;.~ t~'alt>:u~u c!.I~:$11.'Tis mru .·us. ·'1 sec ll.e..n. 
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70 
MORMINTUL XL VI - INHUMAŢIE 

1961 - Gara veche - groapă rezervor 

a) PANDANTIV MIC DE AUR. Inv. 1.007. Dm. 0,08 m., gr. 0,950. 
Sferic, cu gaică puternică, rotundă. In jurul acesteia şi la partea opusă, 
ornament in relief, reprezentînd cîte patru ciorchini despărţiţi prin clte 
o bobiţă izolată. 

b) INEL DE AUR. Inv. 1.008, dm. 0.017 m .• gr. 1,800 grame. Lu
crat din două verigi subţiri, alipite, brăzdate de şenţuleţe la intervale 
egale. Piatră ovală. 

c) FRAGMENTE CERAMICE de la partea inferioară a unui un
guentariu - bulb. 

Cf. Robinson, o. c., F 50, Pl. 2, socotit caracteristic pentru sfîrşitul 
sec. 1 î.e.n. şi începutul sec. 1 e.n. 

d) CUI DE FIER. 

Datarea: Pe baza unguentariului, mormîntul se poate data la sfir
şitul sec. I î.e.n. şi începutul sec. I e.n. 
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7f-M.LXV 

71 
MORMîNTUL LXV - INCINERAŢIE 

1961 - Gara veche, Blocul E 5 

a) AMFORA. Inv. 285. In. (păstrată), 0,16 m., dm. 0,19 m. Lipsă 
gîtul şi toartele. Argilă roşie-cărămizie, densă, angobă roşie pină aproa
pe de fund, lov1tă şi cojită . 

b) KANTHAROS. Inv. 286. In. 0,066 m., dm. 0,10 m. !ntregit. Ar
gilă fină, densă, roşie-cărămizie, cu ornament în barbotină . 

c) LEKYTHOS. Inv. 287. In. 0,123 m., dm. 0,098 m . Int~egit, la 
buză. Toarta în torsadă. Angobă cafenie, neuniformă pînă aproape de 
fund. 

d) OPAIŢ. Inv. 288. In. 0,035 m., lung. 0,093 m., dm. 0,061 m 
Lipsă toarta. Argilă cărămizie, densă, angobă roşietică . 

Ca formă şi decor, apropiat de fig. 12, 1, p. 19 H. Menzel, o. c. 

Datarea mo1·mîntului : Ultimele două piese permit plasarea mormin
lului la sfîrşitul sec. I i.e.n., sau inceputul sec. I e.n. 
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72 
MORMINTUL LXII- INCINERAŢIE 

1961 - Gara veche, Blocul .1:~ 

a) STRACHINĂ. Inv. 261. In. 0,75 111,!., dm. 0,187 m. !ntreagă. Ar
gilă gălbuie-~ămizie, uşor poroasă. Angobă roşie, mai omogenă in 
mterior. 

b) CANĂ (CHYTRĂ). Inv. 262. In. 0,083 m., dm. 0,106 m. 
!nt;reagă. Argilă roşie-cărămizie, angobă roşie pînă aproape de fund, 
destul de omogenă. 

Similară cu fig. 26, p. 25 Edwards, o. c., doar toarta mai sferică. 

c) FIBULĂ DE BRONZ - Se păstrează, corodat, arcul în formă 
de linguriţă. 

CI. Radu Vulpe, "Şantierul aTheologic Popeşti", Materiale III -
1957, p. 240, fig. 22, 3 datată Latene III. 

d) LAMA-CUŢITAŞ DE FIER - ~eculă prin foc. 

Datarea m<n·mîntului : Pe baza tipologiei vaselor şi în deosebi a 
fibulei, se poate data la sfîrşitul sec. I î.e.n., sau inceputul sec. I c.n. 

72-M.LXII 

' 

b . 
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73 
MORMINTUL LID - INHUMAŢIE 

1962 - str. Traian - canalizare 

a) LEKYTHOS. Inv. 3.798. In. 0,129 m., dm. 0,10 m. Intt·eg. Buză 
înaltă, dreaptă. Argilă roşie-cărămizie, fină şi densă. Angobă albă, mai 
omogenă la partea superioară, pe gît şi pe toartă. 

b) KANTHAROS. Inv. 3.799. In. 0,065 m., dm. 0,093 m. Intreg. 
Argilă cafenie, cu mica fină, angobă brun-neagră, scursă spre fund. Pe 
corp, abia vizibile, frunze lungi duse cu angobă albă. 

Cf. Robinson M 3, Pl. 18, o. c., dar cu toartele mai ridicate, datat 
în prima jumătate a sec. I e.n. 

c) FOIŢE DE AUR. Inv. 3.735. Lungi, inguste şi foarte subţiri, pro
babil de la o coroniţă. 

Datarea : Ansamblul pieselor descrise permit, cu unele r ezerve. 
incadrarea mormîntului la sfîrşitul sec. I t e. n. şi in:!eputul sec. I e. n. 
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74 
MORMINTUL XLII- INHUMAŢIE 

1961 - Gara veche, Blocul F 

a) LAGYNOS. Inv. 289. ln. 0,129 m. 0,117 m. Intreg. Pe gît, sub 
locul de prindere al tloan:tei, dungă cu vopsea caferrie, iar pe umăr, or
nament vegetal, stilizat, realizat cu aceeaşi vopsea. Făţuială de caolin. 

Apropiat ca formă de E 73, fig. 92, p. 404, Thompson, o. c., dar nu 
atit de turtit. Buza mai evazată şi fără toartă în torsadă . 

Datarea: !n lipsa altor elemente de ofrandă, mormîntul se poate 
data, pe baza acestui lagynos, la sfîrşitul sec. I î:e.n., sau începutul 
~ee. I e.n. 
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75 
MORMINTUL CDXXXIV 

(DERANJAT) 
1963 - str. Smirdan 

a) GUTTUS. Inv. 6.472. In. 0,073 m., dm. 0,077 m . Intreg. Argilă 
roşie .::ărămizie, densă, acoperită pînă aproape de fund cu angobă roşie, 
neomogenă. 

Datarea: pe baza acestui unic obiect de ofrandă găsit, mormîntul 
se poate data, cu rezerve, înspre sfîrşitul sec. I î. e. n., sau începutul 
sec. I e. n 

La tabelul acestor m.Orminte este: desigur necesar să adăugăm un 
număr de patru morminte - tn·ei de incineraţie şi unul de inhumaţie -
deranja1\e în cursul lucrărilor de fundaţie şi canalizare efectuate în trei 
puncte diferite ale oraşului (terenul gării vechi, str. Anton Niţesau 
colţ cu str. Gdviţei şi str. Luminişului). In lipsa unor elemente certe de 
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datare ele pot fi plasate numai ··.groliSO .modo in epoca clenistică, ceea 
ce• a1· ridica la 79 nomărllll: morronintelor ·din această epocă, descoperite 
la' Tomis. •.. · ··' · 

Observaţiile făcute a~·upra ritu?·ilo1· de înmormîntare, ne-au dus la 
concluzia că şi la Tomis - aşa cum se întîmpla de altfel pretutindeni 
în lumea antică în această vreme - incinemţia şi inhumaţia erau prac
ticate paralel. Raportul este de aproximativ două tTeimi faţă de o tre
ime în favom·ea primului 1·it. 

Tipul de m01-mînt de incinemţie cel mai des întnnit la Tomis este 
acela de mormînt cu arde1·e pe loc (mg-m01·mînt). In săpătură, acest 
m01·mînt apare ca o groapă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite -
in unele cazuri chiar complet ovală - cu dimensiunile variind între 
1.95- 1,85 m lungime şi 1,15-1,25 m lăţime. De obicei groapa este să
pată la mică adîncime fată de nivelul actual (0,80-1 m). Vatra, întărită 
prin a1·dere şi avînd culoarea Toşie-cărămizie, este albiată, uneOTi mai 
mult. alteo1'i mai puţin.. pentTu mă1·i1·ea ti1·ajttlui. 

In aceste 1·uguri oasele rămase d-upă incinerare, sînt fie !ăsate pe 
loc, fie adunate ?ntt·-un colţ al g1·opii. De 1·egulă. dea.<~upra mot·mîntului se 
aşezau plăci de ţiglă, car~ fot-mau un acoperiş în două ape. Capetele 
mot-mîntului erau astupate cu cîte o ţiglă de aceleaşi tip, adică rectan
gulare, cu dimensiuni de 0,66 X 0,40 m X 0,04 m. In perioada elenistică 
timpurie ele erau stampilate, practică ieşită din uz către epoca romană. 
lnainte de acoperirea cu ţigle, se aşezau peste oasele şi peste cenuşa 
adu,nată la un capăt, vase ceramice şi alte obiecte, pe care le găsim 
intregi. 

Alt tip de m01·mînt em acela în care se obişnuia ca, atunci cînd 
focul era în toi, să se at·unce pe rug diferite obiecte ccramice, care s2 
spărgeau în cădere. Astăzi descoperim astfel de f1·agmente neîntregibile, 
11rse secundar. Tipul acesta de înmormintat·e se deosebeşte de primul. 
prin aceea că rugttrile nu mai emu acoperite cu ţigle, ci, simplu, cu 
pămînt. 

OrientaTea 1·ugu1·il01·-moTminte era deobicei est-vest. 
După cum s-a 01·ătat, inhumaţia e1·a mai puţin folosită la Tomis. 

Ea se p1·actica deobicei în g1·opi de formă rectangulară, la adîncimi ca1·e 
rareori depăşesc 1,80-2 m. Scheletele nu sînt 01ientate numai est-vest. 
ci şi nord-sud, ia1· obiectele din inventaml junera1· sint depuse de prP
dilecţie în t·egiunea capului şi la picioare. 

Oft·andele descoperite în morminte prilejuiesc cîteva concluzii de 
ordin tipologie, cronologic şi social, demne de luat în seamă. Vom face 
mai jos o succintă pTezentare a acestor oft·ande, pe g1·upe mari, înce
pînd cu vasele de provizii, ce1·amica de uz comun, obiecte de toaletă .~i 
cosmetică, m01u~de etc. 

AMFORE - Număml amjo1·elm· este destul de restrîns şi, in 
majoritate s-au găsit numai fragmente. Totuşi, fragmentele sînt extrem 
de preţioase, deoarece pnn trăsătw·He camcteristice şi prin tipul lO'r, 
ele indică 1m anumit centru producător şi dau chia1· indicaţii despre 
rrumele unor noi producăto1·i ale . .l!ă1·m· mc11-ft"·i de bună seamă calitati1> 
superioa1·e, au ajuns pînă la Tomis. ' Tipu1·i~e .stabilite apa1·ţin Rhodo-
sului şi. H eracleei.. · ' · :· 
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KANTHAROS - Deşi exemplarele găsite nu stnt prea multe, ele 
permit în primul rînd o prezentaTe comparativă care ne dă posibilitatea 
sd rurprindem şi să jalonăm evoluţia acesbtti tip de-a lungul unei pe
rioade importante. In adevăr, pOTnind de la jOTmele mai scunde şi mai 

largi, destul de masive, caracteristice primei jumătăţi a secolului IV 
i. e. n. (fig. 76 a), ajungem la eele zvelte şi elegante din sec. III î. e. n., 
acoperite cu firni.s negru, omogen. (fig. 76 b) sau chiar ornamentate 

(fig. 16 c Cu trecerea timpului, forma vasului devine iarăşi mai scundă 
ş., .ai lcrgă ,sec. 11 i. e. n., fig. 76 e), pentru. ca în sec. I i. e. n. şi sec. 
l e. n., c&'Ul să det•ină un gen de cupd adin.că, largă, cu picior circu-
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lm, foarte scurt şi cu două toarte mici, inelare (fig. 76 d). In acelaşi timp, 
pTezenţa variatei game de forme caracteristice centrelor reputate de 
producţie din Grecia continentală şi Asia Mică dovedesc, incontestabil. 
legături comerciale de o mare amploare. 

LAGYNOS - Larga întrebuinţare a acest1â recipient, destinat mai 
ales păstrării sau transportului vinurilor de calitate, este în mod cert 
dovedită de prezenţa lui în majoritatea mormintelor, ca şi de numărv.l 

Fig 77. 

mare, de două, trei sau chiar patru exemplare tn acelaşi mormînt. For
ma cea mai frecventă în sec. III şi 11 î.e.n. la Tomis este caracterizată rle 
gîtul lung, cilindric şi buza inelară, pe care săpăturile Z-au scos de altfel 
la lumină în cele mai diverse părţi ale lumii greceşti (la A tena, în Asia 
Mică, în bazinul Pontului Eu:rin etc.), şi pe care specialiştii o consideră, 
în general, ca avînd o foarte lungă evoluţie, de la începutul sec. III î.e.n., 
ptnă în vremea lui Augustus. Aceste conclu.zii stnt întărite de descope
ririle de la Tomis şi ln deosebi de cele două frumoase exempLa.re stam-
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pilate ca1·e atestă p1·ezenţa p1·oduselor a încă două , ateliere, p1"0()(;mi.l 
1·enumite penL1·u va~oa1·ea procluselo1· lor (fig. 81 a, b, c, d, e). : ·.,. .: 

ALT TIP DE J.,AGYNOS- de dimensi1uni mijlocii şi mici, 'cu gîtt~l 
mai sou1·t şi corpul rotunjit, este ca'l'ac.;feristic penbl·u sec. II te. n. p?'in 

bn~a inela1·~ ~sau uşor plată deasup7·a (ţig. 83 a, b, c). Căt1·e sfîrşitul aces
t.uz secol şt m sec. 1 î.e.n., buza devzne mult mai înaltă şi canelată 

d 

b 
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pe mijloc (fig. 83 d şi e), iar ornamentarea cu motive stilizate şi cu dungi 
în deosebi pe umăr, devine aproape generală. 

LAGYNOS CU TOARTA SUPRAINALTATA - DestuL de impor
tant ca numă?" în mormintele tomitane, acest tip poate fi urmărit într-o 
evoluţie cu schimbări aproape imperceptibile. De la forma aproape sfe-

b 

1·ică şi toarta arcuită graţios, de la sfîrşitul sec. IV - începutul sec. III 
i. e. n. (fig. 92 a), se ajunge la cea din sec. II-I î. e. n., bitronconică 
(fig. 35 a) sau puternic bombată la partea superioară (fig. 92 b, c, şi d) 
at,înd toarta aproape pe1·pendicular lipită pe tLmăr. 

BOLU RI ADINCI - Numărul bo1urilor, ornamentate sau nu în 
relief, este destul de mare prntru a pe1·miPe unele concluzii legate_ de 
producţia lor. Astfel, despre unele exemplare şi în deosebi cele simpl~, 
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neornamentate, pu : 1. afirma că sînt prodwe locale (fig. 79 e, f). Cele 
cu ornamentaţie diferită, bogată, de preferinţă vegetală, artistic lucrate, 
sint de bună seamă importuri a căror pondere cuprinde mai ales limitele 
sec. II î.e.n. (fig. 79 a, b, c). Numai cîte·va pot fi datate, prin context, în 
sec. II- I î.e.n. (fig. 79 d). 

CANA - Ocupă locuL cel mai important din punct de vedere nu
meric, fiind împreună cu lagynosul şi bolul mic, elementul de bază al 
vese1ei. Dacă forma din M 1 (fig. 3 c) are o evoluţie extrem de lungă 
(din sec. IV î. e. n. vînă în epoca romană şi este întîlnită în extrem de 

n.ttmeroase puncte ale lumii elenice), cana ovoidală de dimensiuni va
riabile, cu gitul larg şi pastilă sus pe toartă, este de asemenea de o mare 
răspîndire şi perfect databilă pentru sec. II i. e. n. (fig. 94 b, c, d şi e). 
La inceput in sec. III i. e. n., ea are, se pare, forma uşor ovală (fig. 94 a), 

12-! 

www .ziuaconstanta.ro 



('!1 bu.za între1'ttptă în cele două pă1·ţi ·ale locuhti de prindere a toartei. 
Un alt tip de cană, de dimensiuni mici este întîlnit îndeosebi în sec. IV 
i. e. n. - lii î. e. n. (fig. 95 a, b,). 

CHYTRA CU O TOARTA Caracte1·izează mormintele din sec. 
II-I î. e. n. Se pare că punctul de plecare îl constituie fonna sferoidală 

fig.85 
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cu .(unclul perfect rotunjit, care, .spre sec. I î. e. n. tinde să devină mai 
ovală, deci mai înaltă, ia1· fundul circula1·, lat. (fig. 80 a, b, c). 

STRACHINA - Exemplarele găsite provin numai din mormintele 
de sec. II-I î . e. n. Pentru a uşura stabilirea cronologiei acestei forme, 
care constituie wanspunerea la scm·ă mm·e a bolului puţin adîncit, cu 
buza întoarsă în interior, vom preciza că, prin formă şi tehnică de lu-

CT'U, el anunţă tipul similar, frecvent la începuttLl sec. I î. e. n ., ca7·acte
ristic deci pentru epoca romană timpurie (fig. 82 a, b, c). 

CANIŢ A CU CIOC LATERAL De asemenea caracteristică pentru 
sec. II şi I i. e. n. La început, forma acestor căniţe era îndeobşte sfe
roidală, bombată mai mult la partea injerioa1·ă, linge/. talpa ci7·culară 
(.fig. 43 a şi 49 a) sec. Il î.e.n. Spre sfîrşitul sec. II, căniţa devine aproape 
globulară, cu bv.::a răsfrintă muU in aJa1·ă şi şănţuită pe mijloc (fig. 63 a). 
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Pentru sec. II-I î.e.n., co1·pul tinde să devină ?'lUli scund şi mai turtit 
în raport cu înălţimea totală. Caracte1·istica pTincipală o formează acum 
umăTul puternic, bine profilat (fig . 58 e, f, fig. 62 d). 

UNGUENTARIU - PTezenţa bogată a acestei forme, atît de obiş
nuită în mm·mintele tomitane, permite un amplu studiu tipologie, cm·e 
Uust1·ează evoluţia ei, cu tTecerea de la jo1·melc timptL1'ii, scunde, bom-

---~· 

fig.87 

bate, cu umă1· bine definit (fig. 77 a, b, c, d, şi 78 a) datate pentru 
sfîrşitul sec. IV î. e. n. şt începutul sec. IIL î. -e. n., la cele caracterizate 
prin înălţime, zvel;teţe şi eleganţă. datate pent1·u sec. II î . e. n. (fig . 78 
b, c, d, e). SpTe sjî1·şitul sec. II î .e.n . şi începutul sec. I î .e.n ., corpul un
ţ}uenta?·iuZtâ tinde din nou să se W.1·gească, să se bombeze (fig . 86 a şi b) 
pent1·u ca în sec. I î.e.n., păst1·îndu-şi înălţimea, să se distingă p1·int1·-tm 
umăr din ce în ce mai pute1·nic (fig. 78 f). 

LEKYTHOS - Cele cîteva exemplare găsite provin, în general, din 
mm·minte de la sfîrşitul sec. IV - începutuL sec. III î . e. n. Aproape 
identice, ele se camcterizează p1·in talpa uşo1· oblică, c01·pul ovoidal, şi 
buza uşo1· lipită deasupra, satL oblic 1'ăsfrîntă în afară (fig. 93 a şi b). 
Pent1·u sec. II î . e. n., fonna e om·ecum aceeaşi, numai că la partea su~ 
pe1·iom·ă cm·pul devine mai bombat.. ia1· buza se lărgeşte şi mai mult 
(fig . 35 c). 
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OPAITE - Sint foarte des întîlnite. Un sLngu.r exemplar este 
ştampilat, celelalte reprezintă forme des întilnite în lumea grecească 
şi pot exemplifzca apariţia şi dezvoltarea de noi tipuri, în aceeaşi pe-
1·ic.adă . Tipul 1, scund. cu proeminenţe laterale, ornamentat cu. linii 
incizate, cu sau fără ornament pe cioc. Se datează începînd de la 
sfîrşitul sec. III şi pînă la sfîrşitul sec. Il î. e. n. (fig. 84 a, b). Tipul II, 

-. 

cu. ciocul în f01·mă de cap de nicovală, datat pentru sec. II î.e.n., dar 
cn o evoLutie ma.i Lungă (fig . 85 a, b). Tipul III, specific pentru o peri
oadă mai tîrzie (sec. II-I î. e. n.) cu. o lungă evoluţie pînă în epoca ro
mană ti,npurie (fig. 88 a, b şi c). Tipul IV, u.n singur exemplar. aci. 
de asemenea cu. o îndelungată vieţuire, pînă în vremea lui Augu.srus 
(fig. 69 a). 

AMFORETE - Concepute ca miniatu.ri ale amforelor, numeroa
sele exemplare găsite în mormintele de sec. II î. e. n., ca şi în alte 
pă1-ţi, ridică p1·oblema p7·odu.cerii pe scară largă în atelierele locale, a 
acestor forme comune cu caracter cert funerar lucrate destul de neîn
grijit, dintr-o argilă inferioară. (fig. 90 a, b, c). 
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PODOABELE - Cercei de au1· - numai 3 exemplare, diverse 
colie1·e de sticlă, cu culori şi o1·na.mentaţie deosebită, Sa1L de aU1·, pun pe 
lîngă certitudinea unei diferenţie1'i sociale, chestiuni de ordin tehnic 
legate de prelucrarea şi răspîndi1·ea în toate colţurile lumii elenistice, 
a unor produse tipic grece~i, de un înalt nivel artistic. Prezenţa aces
tor produse aici situează Tomisul în poziţia unui centru activ în schim
burile comerciale cu celelalte oraşe elenistice (fig. 89 a, b, c, d). 

Fig.88,c 

MONET A tomitană autonomă, deşi nu s-a găsit în numă1· p1·ea 
mare, ne aduce totuşi, pent1'U p1·ima dată, unele dovezi privitoare la 
cunoaşte1·ea vieţii omşului. La Tomis se bătea monedă. lnfm·maţiile pe 
care le căpătăm sînt preţioase pentru data1·ea m01·mintclor şi a diverse
lor materiale găsite acolo (fig . 91, a, b, c). 

Studiul mormintelor tomitane se dovedeşte de bună seamă util. 
Variatele materiale dP ojrande, ritmul de mmormintare, ritualttrile 
aduc o lumină nouă asupra vieţii oraşului în. epoca elenistică. Pe baza 
acestor observaţii, pe baza moterialelo1· deosebit de bogcte din 1l.nell! 
morminte şi a să1·ăciei din altele, se pot trage concluzii desp1·e o dife-
1·enţte1·e socială netă. Nu lipsite de interes este şi apa1·iţia în mormin-
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tele de Ia Tomis a tLM?" obiecte de facttt-ri deosebite faţă de cele 
specifice g1·eceşti. Este vorba de cele cîteva vase lue1·ate cu mîna, de 
fibula cu a1·c în fo?·mă de linguriţă şi de lama de cuţit "din mormîntul 
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LXII" care pun problema exist~nţei posibile a unor componente etnice 
neelenice, probabil băştinaşe. 

In ce priveşte amplasarea geografică a mormintelor, trebuie să 
menţionăm că la Tomis, există o necropolă principală, situată aproxi-

mativ în porţiunea dint1·e zidul de incintă elenistic şi cel de epocă ro
mană - cu evidentă aglomerm·e dovedită pînă acum în deosebi pe te
renul gării vechi - şi care dovedeşte prin suprapu.nerea ei de către 
zidirile sec. Il I şi IV e.n. o incontestabilă dP.zvoltan! a oraşului, port acti1.• 
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şi p1'0spe1·, devenit autentică met1·opolă a pontului stîng în timpul impe
Tiului . Pe lîngă aceasfJa există încă cîteva zone situate la o distanţă mai 
mare de oraş şi în ca1·e s-au depistat pînă acum ttn numă1· însemnat de 
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inmormintă1·i elenistice. Situa1·ea uno1·a dint1·e aceste zo'l.e la o distantă 
de ci?·ca 2-3 km de zidul ele1l.istic, p1·ecum si e:cistenţa ?'estw·ilor unor 
mici aşezări greceşti în cartierul Anadolchioi - poate aşcză1·i subur
bane - ar putea oferi event1wl ipoteza unor necropole mai mici, ţinînd 
de acele aşezări şi nu direct de Tomis. 

Oricum, privind în gene1·e poziţia topografică a necropolelor prin
cipale şi a celor sectmdare, răspîndite pe o suptafaţă atît de mare şi la 
o distanţă atît de mare de omş, p1'ivind şi repetatele intrînduri în spaţii 
destinate înmoTmintă?'iZo1· cu o limită definită, putem conchide că ne
cTopolele tom.itane şi cele din subu1·bii au fost multe la număr, in 
f;mcţie de epocă, de rit şi poate de eveniment. Ele s-au interpătruns 

prin extinderea continuă a fiecăreia, atît în epoca elenistică cît Şl zn 
cea romană, ajungînd în cele din u1·mă să fo?·meze un vast te1itoriu 
cimiti1ial de jur împrejurul Tomisului. Acest teritoriu ajungea la nord 
pină în dreptul lacului Siutghiol de la Mamaia, la nord-vest pînă pe o 
linie ca1·e trece p1·in Palazul Mic, Anadolchioi, la vest pînă la Palas şi 
în spatele gării noi, şi ajunge la sud-vest, pe la km 5, la golful marin 
din d1·eptul fm·ului nou. 

Desigur, problema necTopolelo1· tomitane va fi mult studiată în 
viit01·, din punctul de vedere al amplasă1·ii şi al cronologiei. Materialul 
recoltat pînă acum constituie o bază sănătoasă pentnt aceste cercetă1·i. 
la care ne-am angajat. 

Ceea ce trebuie să socotim, la încheierea lucrării de faţă, ca un 
bun cîştigat, este faptul că am reuşit să o1·ganizăm bazele tipologice şi 
cronologice ale -tmui amplu mate1·iaL elenistic necunoscut pînă acum in 
înregistrări arheologice sistematice şi nevalorificat sub raport istoric. 

Rezultatele acestea, obţ.inute acu.m la Tomis, desigur că vo1· fi de 
mm·e folos şi pent1·u cerceta1·ea de ansamblu a înt?·egttlui teritoriu din
tre Dunăre şi Marea Neagră. 
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