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AVANT-PROPOS

't^=

În perioada 29 mai - 2 iunie 1999 s-a de şfăşurat la Constan ţa simpozionul inter-
naţional „L'Egee et le Pont Euxin: rapports et interactions ă 1'epoque greco-romaine".

Simpozionul, organizat de Muzeul de istorie na ţională şi arheologie Constan ţa şi
Institutul de arheologie „Vasile Pârvan" Bucure şti, a reunit nume de prestigiu din
lumea ştiinţifică internaţională şi românească. Printre invita ţi s-au numărat: Wolfgang
Shuller (Germania), Cornelia lsler Kerenyi şi Hans Isler (Elveţia), Michael Vickers
(Marea Britanie), Aris Tsaravopoulos (Grecia), Askold Ivantchik (Rusia), Pierre
Dupont şi Jean Paul Morel (Franta), Alexandru Suceveanu, Maria Alexandrescu-Vianu
şi Petre Alexandrescu (România) etc. Programul manifestării a inclus prezentarea unor
teme interesante, noi din punct de vedere al abordării şi cu implicaţii socio-umane şi
culturale largi: Askold Ivantchik, La date de fondation d'Histria: les donnees des
sources ecrites et leur origine; Petre Alexandrescu, Le temple de Theos Megas redresse;
Alexandru Suceveanu, Theos Megas; Maria Alexandrescu-Vianu, Theos Megas; Pierre
Dupont, Les marques apposees avant la cuisson sur les amphores archaiques d'Histria;
M. Vickers, A. Kakhidze, D. Gill, G. Tavamaishvili, The Greek and Colchian
Cemeteries at Kobuleti/Pichvnarii. The 1998 Oxford-Batumi Expedition; Aris
Tsaravopoulos, Un navire de commerce de Crimee en route vers la Mediterranee
d'Ouest; Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Argamum; Cornelia lsler Kerenyi, Dionysos,
la Thrace, la mer Noire; Alexandru Avram, Mithridate et la cote Ouest de la mer Noire;
Gavrilă Şimion, Le probl'eme des „scythes" au Bas-Danube; Adrian Rădulescu, Maria

Bărbulescu, Livia Buzoianu, Nicolae Georgescu, Albeşti - site fortifie du territoire
callatien; Gheorghe Papuc, Traian Cliante, Un vase de type krater decouvert â Tomi.

Unele dintre aceste lucrări au fost încredinţate spre publicare revistei noastre. Lor
le rezervăm un capitol special din sumarul revistei, muliumindu-le autorilor pentru
încrederea acordată . Publicarea celorlalte o aşteptăm aici sau într-un alt periodic de
specialitate.

Du 29 mai au 2 juin 1999, ă Constantza s'est deroule le symposium international
„L'Egee et le Pont Euxin: rapports et interactions â 1'epoque greco-romaine". Le sym-
posium, organise par le Musee d'histoire nationale et d'archeologie de Constantza et
1'Institut d'archeologie „Vasile Pârvan" de Bucarest, a reuni des noms de prestige du
monde scientifique roumain et international. Parmi les invites on peut citer: Wolfgang
Schuller (Allemagne), Cornelia Kerenyi et Hans Isler (Suisse), Michael Vickers (Grande
Bretagne), Aris Tsaravopoulos (Grece), Askold Ivantchik (Russie), Pierre Dupont et
Jean Paul Morel (France), Alexandru Suceveanu, Maria Alexandrescu-Vianu et Petre
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Alexandrescu (Roumanie) etc. Le programme de cette activite a inclus la presentation

de quelques themes interessants par la nouvelle demarche et par les larges implica-

tions socio-humaines et culturelles: Askold Ivantchik, La date de fondation d'Histria:

les donnees des sources ecrites et leur origine; Petre Alexandrescu, Le temple de

Theos Megas redresse; Alexandru Suceveanu, Theos Megas; Maria Alexandrescu-

Vianu, Theos Megas; Pierre Dupont, Les marques apposees avant la cuisson sur les

amphores archaiques d'Histria; M. Vickers, A. Kakhidze, D. Gill, G. Tavamaishvili,

The Greek and Colchian Cemeteries at Kobuleti/Pichvnarii. The 1998 Oxford-

Batumi Expedition; Aris Tsaravopoulos, Un navire de commerce de Crimee en route

vers la Mediterranee d`Ouest; Mihaela Mănucu-Adameşteanu, Argamum; Cornelia

Isler Kerenyi, Dionysos, la Thrace, la Mer Noire; Alexandru Avram, Mithridate et la

cote Ouest de la mer Noire; Gavrilă Simion, Le probl'eme des „Scythes" au Bas-

Danube; Adxian Rădulescu, Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu, Nicolae Georgescu,

Albeşti - site fortifie du territoire callatien; Gheorghe Papuc, Traian Cliante, Un vase

de type krater decouvert â Tomi.
Quelques-uns de ces travaux ont ete confies â notre revue en vue de leur publi-

cation. Nous leurs accordons un chapitre special du sommaire de la revue et nous
remercions les auteurs pour leur confiance. Nous attendons la publication des autres
travaux aussi, soit ici soit dans un autre periodique de specialite.
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MARQUES SIGNALETIQUES AVANT CUISSON
SUR LES AMPHORES IONIENNES ARCHAiQUES

CERCLES ET CROIX

PIERRE DUPONT

Les petits cercles peints ou estampes avant cuisson, frequents sur toute la gamme
des amphores de Chios de la seconde moitie du VIe et de la premiere moitie du Ve s.,
se retrouvent en fait, quoique plus episodiquement, sur la plupart des types d'embal-
lages de la Grece de 1'Est: sur ceux de Clazomenes, de Lesbos et du Cercle de Lesbos,
de Milet, de Samos et de certaines variantes des types „samien" et „protothasien" de
Zeest^. Plus que leur frequence, somme toute assez modeste, c'est leur caractere uni-
yersel qui retient 1'attention, faisant songer â quelque systeme signaletique repandu
dans toute la Grece de 1'Est. La seule autre marque notable semble etre la croix, et
encore est-elle d'un usage infiniment plus restreint.

Les petits cercles sont en effet, et de loin, les plus repandus. Simples ou multiples,
concentriques ou alignes, on les rencontre le plus souvent au col de ces recipients, mais
aussi au sommet ou â la base de 1'anse, sur 1'epaule ou encore sur le pied. Cependant,
la marque principale est celle du col, souvent reproduite sur les deux faces de celui-ci.

Le dispositif le plus elabore est assurement celui presente par les amphores de
Chios. Le motif du petit cercle peut y apparaitre â la fois au col, sur 1'epaule, â la base
de 1'anse et, parfois meme, sur le pied. Les premiers specimens de petits cercles peints
au col semblent remonter au milieu du VIe s., sur des formes de type Lambrino A1: il
s'agit alors de doubles cercles concentriques, pointes ou nonz. Parfois meme, on con-
state un dedoublage du marquage de col ou d'epaule avec, cote â cote, un cercle peint
et un autre estampe3 (Fig. la). La presence conjointe d'un petit cercle peint en trait gras

1 Pour la typologie generale de ces amphores, cf. R. M: Cook - P. 17upont, East Greek Pottery,

Londres,1998, chap. 23.
2 M. Lambrino, Les vases arcRaiques d'Histria, Bucarest,1438,107 fig. 71 (Histria) ; N. I. Sokol'skij,

Novye raskopki v Kepah, Actes de la XIIe Conference Internationale d'Etudes Classiques, Eirene, Cluj-
Napoca 1972 [Amsterdam,19751, fig. 9: 2 h. t. (Kepoi). ,_

3 Lambrino, op. cit , 218 fig. 178 (Histria) ; Musee Archt şologique d'Odessa, inv. OGIM A-39902
(B^rezan} ; Ebert, Pr. Zeitschr., 5, 1913, 12 et fig. 10i (Cherson).
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au col et d'un autre sur 1'epaule est attestee sur les formes â col en entonnoir du type
Lambrino A2 4 et sur les series anciennes â col renfle â bord peints; celle d'un petit cer-
cle estampe au col et d'un autre sur 1'epaule sur les mod'eles plus recents â col renfle
mais bord non peintb. Sur certains specimens du type Lambrino A 2^ et sur les modeles
tardo-archaîques â col renfle, le dispositif est souvent renforce par un tout petit cercle
estampe â la base de chacune des anses$ (â 1'exception d'un exemplaire de Panticapee9,
dont les cercles du bas des anses sont peints). Enfin, sur les series recentes â col renfle

et bord non peint, un dernier petit cercle estampe peut completer le marquage sur le
cote du pied^^ (Fig. 1b).

Les amphores du type de Clazomenes sont nettement plus chiches en petits cer-
cles que celles de Chios et lorsqu'ils sont presents ils sont presque toujours cantonnes
au col. Je n'en connais que quelques rares exemples: d'Histria, un fragment de col avec
triple cercle concentrique peint^i (Fig. 1e) et un autre, inedit, frappe d'un petit cercle
poin^onne72 (Fig. 1f); de Berezan, un tesson de col, egalement inedit, presentant un cer-
cle trace grossierement, mais toujours â cru semble-t-i113; d'Olbia, un petit cercle estam-
pe en haut de 1'anse14.

Pour les amphores de Lesbos, la situation est plus ambigue. En effet, si les mo-
d'eles apparentes â pâte orangee, du type „â fond en gobelet" de Zeest presentent bien,
dans certains cas de telles marques, gravees au sommet du cohs (Fig. 1i), il semblerait
que 1'on ait affaire alors â un caractere alphabetique - â un phi plutot qu'â un theta du
fait de la haste barrant le cercle -^6, â en juger d'apres la presence au meme endroit sur
d'autres fragments de signes de meme facture (incision â cru) ne pouvant correspondre
qu'â des lettres^^. On trouve aussi une sorte d'estampille en forme de rosette sur cer-
taines anses d'amphores „â fond en gobelet" de Zeest, assimilable en fait â un Verita-
ble timbre^s. Le seul exemple de marquage eventuellement non alphabetique que je
puisse citer est celui d'un alignement de trois petits cercles estampes sur un pied frag-
mentaire inedit d'Histria provenant d'une amphore „â fond en gobelet"19 (Fig. 1k). Sur
les formes canoniques â pâte grise, je ne peux guere citer qu'un cercle pointe,

4 Lambrino, op. cit:, 111 fig. 74 (Histria).
5 M. Kerschner, AA 1999, 34 fig. 18 n^86 (Milet).
6 S. D. Kryzhitskji - S. B. Buiskih - A. V. Burakov - V. M. Otreshko, Sel'skaja okruga Ol'vii, Kiev,1989,

58 fig. 18 (chora d'Olbia).
7 Lambrino, ap cit., 219 fig. 185b. J'en connais deux autres exemplaires inedits de Bol'shaja

Chernomorka (chora d'Olbia).
8 N. I. Sokols'kij, op. cit., 617 et fig. 8 h. t. (Kepoi).
9 Musee des Beaux-Arts Pushkin, Moscou, ss. inv. (fouille 1992).

10 E. I. Levi, in Ol'vija, Temenos i Agora, Moscou-Leningrad, 1964,135 fig. 2: 6(Olbia); S. B. Ohotnikov,
in Issledovanija po antichnoj arheologii jugo-zapada ykrainskoj SSR, Kiev, 1980, fig. 3: 7 h. t. (liman du Dniestr).

11 Lambrino, op. cit., 218 fig. 181 (Histria).
12 Fouilles Larnbrino 1927-1942.
13 Fouille de 1'Institut d'Archeologie de Kiev, inv. AB 94-62.
14 B. N. Grakov, TGIM, XXVI, 1957, 19 fig. 2.
15 Musee Archeologique d'Odessa, inv OAM 41672 (Berezan).
16 Cela semble etre le cas aussi sur un exemplaire d'Olbia (N. A. Lejpunskaja, Keramicheskaja tara iz

OI'vii, Kiev, 1981, pl. 5: 1).
17 Lambrino, op. cit., fig. 185c (Histria); K. K. Marchenko - Ja. V. Domanskij, Arh. Sbornik, 31,1991, 60

fig. 2: 3, 7(chora d'Olbia).
18 Levi, op. cit., 136 fig. 3: 1(Olbia); Musee de 1'Ermitage, St. Petesbourg, inv. GE B. 71-264 et B. 67-72

(Berezan).
19 Fouilles Lambrino 1927-1942.

^ ..._.^;.. ^.^ ^^^^,u. u ^ i ^ ^ a ai ^.. ^^ - ^.
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soigneusement trace au col d'une autre piece inedite de la „Zone Sacree" d'Histria,
datable du milieu du VIe s.20 (Fig. 1h).

Sur les amphores milesiennes du VIe s., on rencontre surtout des petits cercles
estampes multiples. Selon les cas, ceux-ci peuvent etre groupes par deux (horizontale-
ment)21 ou par trois (en triangle)^ sur Ja levre, ou bien par deux (accoles) au sommetz3
ou par trois (alignes horizontalement)24 â la base de 1'anse, ou encore par deux'(super-
poses) en haut du colu (Fig. 2a). Par contre, sur les formes fuselees du Ve s., le cercle
unique semble le plus frequent 26 (Fig. 2b), meme si le double cercle ne disparaît pas
completement27.

Sur les amphores encore attribuables â Samos, on ne trouve egalement que des
cercles estampes, la plupart du temps par paires: soit au' col, soit au sommet de 1'anse,
soit encore en haut de 1'epaule. La premiere disposition se rencontre sur les formes
anciennes de Grace â panse piriforme: par exemple sur un specimen de Berezan28 (Fig.
2c); toutefois, le petit cercle isole estampe au bas de 1'anse apparaît lui aussi sur ces
formes anciennes â Cerveteri29 et Vulci30. Quant aux formes â panse ovalaire de 1'ar-
cha3sme tardif ou fuselees du debut de 1'epoque classique, elles sont quelquefois por-
teuses d'une paire de petits cercles estampes, soit au sommet de 1'epaule (Nocera)31,
soit au sommet de 1'anse (epave 1A de la Pointe Lequin)3z.

Les amphores des types „samien" (Fig. 2d) et „protothasien" (Fig. 2e) de Zeest ne
presentent que des petits cercles peints, simples ou concentriques, au sommet du co133.
Toutefois, un cas â part semble constitue par 1'une des variantes du type „pro-
tothasien" de Zeest^ (Fig. 2f), ou 1'on retrouve frequemment 1'association d'un cercle
peint au col et d'un autre sur 1'epaule35, dejâ signalee plus haut sur certains modeles de
Chios.

20 Fouille Alexandrescu 1968.
21 M. Seifert, Herkunftsbestimmung archaischer Keramik am Beispiel von Amphoren aus Milet, These

Bochum, 1994, Vol. 3, pl. 49: cat. 165 (Milet).
22 Ibid., pl. 49: cat 166 (Milet).

23 Anse inedite de Berezan au Musee d'Histoire Militaire d'Ochakov (fouille Nazarov, 1993).
24 Seifert, op. cit., Vol. 3, pl. 49: cat. 167 (Milet).
25 Sur un exemplaire inedit des anciennes fouilles Lambrino 1927-1942 (Histria). Un autre tesson de

Milet (Seifert, op. cit., vo1.3, pl. 21: cat. 69) ne porte bien qu'un cercle estampe au sommet du col, mais trop
pres de la cassure pour avoir valeur d'exemple.

26 C'est le cas sur une forme compl'ete du Musee de Sozopol (trouvaille sous-marine inedite, ss. inv.)
et sur deux autres, fragmentaires, de Phanagoria (A. A. Zavojkin, Ross. Arh., 1992: 3, 50 fig. 3: 1, 4).

27 Zavojkin, op. cit., 51 fig. 4: 2(Phanagoria).
28 Musee Archeologique d'Odessa, inv. OAM 25182.
29 M. A. Rizzo, Le anfore da transporto e il commercio etrusco arcaieo, L, Rome, 1990, fig. 353.
30 Ibid., fig. 351.
31 C. Albore-Livadie, in II comercio etrusco, Rome, 1985, 142 fig. 18.
32 L. Long - J. Miro'- G. Volpe, in Marseille grecque et la Gaule, Etudes Massalietes, 3, 1992, 225 fig. 43: 5

(epave de la Pointe Lequin lA). Cette piece est â rapprocher de celle illustree par Lambrino, op. cit., 224 fig.
196a (Histria).

33 Lambrino, op. cit., 215 fig. 173, 218 fig. 180, 224 fig. 196b (Histria); Ju. Kozub, Arheologija 29, 1979,
23 fig. 17: 1(chora d' Olbia); Alekseeva, op. cit., (1990), 28 fig. 4: 29; ead., op. cit. (1991), 105 pl. 32: 13, 132 pl.
59: 19 (Gorgippia).

34 P. Dupont, in East Greek Pottery, Londres,1998, 180 fig. 23: llg, 181 fig. 23: 12s.
35 S. Dimitriu, in Histria, I, Bucarest, 1954, 375 fig. 180.
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Enfin, on ne sait trop ce qu'il faut penser d'un curieux fragment de bord
d'Histria, publie par M. Lambrino36 et provenant d'une amphore du „Cercle thasien"
de Zeest37. Datable de la premiere moitie du Ve s., cette piece presente, estampees au
sommet du col, deux marques cote â cote: 1'une circulaire, 1'autre lanceolee (Fig. 2g).
Une telle association de deux marques dissemblables evoquerait plutot ici, me sem-
ble-t-il, des poin^ons d'ateliers.

Beaucoup moins nombreuses, les marques en croix ne sont pas cantonnees non
plus aux amphores de Chios. Lâ encore, on trouve â la fois des marques peintes et des
marques tracees avant cuisson. D'autre part, contrairement aux petits cercles, elles sont
de taille nettement superieure, du moins au col, et apparaissent toujours isolement.

Le motif de la croix fait son apparition dans la deuxieme moitie du VIIe s. sur
quelques amphores de Chios â engobe blanc de mer Noire38, mais il s'agit alors d'une
croix en X purement ornementale, au meme titre que les S couches et les cerclages
d'anses de son systeme de bândes peintes. En fait, c'est surtout sur celles de la
deuxieme moitie du VIe s. et de la premiere moitie du Ve s. qu'il est le mieux represen-
te, c'est â dire sur les mod'eles â col en entonnoir du type Lambrino A39 et sur ceux â
col renfle40. La plupart du temps, la croix peinte barre le milieu du col. Sur les memes
mod'eles, une petite croix peinte ou incisee â cru (Fig. 1c) fait parfois son apparition sur
le pied41. Comme dans le cas des petits cercles, on peut songer â un rappel du motif
principal du col. Toutefois, curieusement, il ne s'agit plus d'une croix verticale, mais
d'une croix en X, qui pourrait bien correspondre en fait â un khi.4z.

Le col des amphores de Clazomenes est souvent barre d'un.grand signe peint
avant cuisson, qui peut etre tantot un motif ornemental, tantot un caractere alphabe-
tique. Pour cette raison, on ne sait trop s'il faut interpreter la croix de certains exem-
plaires d'Histria43 (Fig. 1g) et de Kepoi^ comme une simple croix ou comme un khi. Par
ailleurs, ce genre de signe paraît cantonne au col et ri est pas reproduit, semble-t-il, sur
d'autres parties du recipient.

Le motif de la croix fait defaut sur les amphores grises de Lesbos, mais est atteste
au sommet du col des mod'eles apparentes â pâte orangee du type „â fond en gobelet"

36 Lambrino, op. cit., 225 fig. 198.
37 Dupont, op. cit., 188 fig. 23: 13g.
38 V. E. Radzievskaja, 1985: i, 259 fig. 3a-b, 260 fig. 4a-b (Kolomak); M. Manucu-Adame şteanu,

Contributii la via^ economică în bazinul pontic pănă la Războaiele Medice. Ceramica arhaic ă de la Orgame, These

de doctorat, Bucarest,1998,105 cat.106, p1.16 no 106 (Orgame). Toutefois, la qualite approximative des illus-
trations de ces pieces ne permet pas vraiment de juger s'il s'agit bien de croix peintes avant cuisson.

39 Lambrino, op. cit., 219 fig. 183b (Histria); Alekseeva, KSIA, 197, 1990, 28 fig. 4: 9; ead., Grecheskaja
kolonizatsija severo-zapadnogo Kavkaza, Moscou, 1991,105 pl. 32: 7, 131 pl. 58: 21 (Gorgippia).

40 I. B. Zeest, MIA, 83, 1960, pl. III: llb (Panticapee); V F. Gajdukevich, Mirmekij, II, Varsovie, 46 fig.
40 â dr. (Mirmekion); S. B. Ohotnikov, op. cit., fig. 3: 1, 4 h. t. (liman du Dniestr); Kutajsov, Anfichnyj gorod
Kerkinitida, Kiev, 1990, 37 fig. 13: 3, 38 fig. 14: 4(Kerkinitis); E. M. Alekseeva, Antichnyj gorod Gorgippia,
Moscou,1997, 287 pl. 7: 11 (Gorgippia).

41 Zeest, op. cit., pl. III: l0a (Panticapee); Kutajsov, op. cif., 37 fig. 13: 19 (Kerkinitis).
42 A en juger d'apr^s de la presence d'un /^ incise avant cuisson sur le pied d'une autre amphore du

meme type, provenant de Berezan (Mus^e Archeologique d'Odessa, inv OGAM A-75568).
43 Lambrino, op. cit., 113 fig. 76.
44 Fouille Kuznetsov 1985, inedit (croix en X).
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de Zeest45 (Fig.1j). Mais, lâ enrore, on a affaire â une croix en X, qui serait plutot â inter-,
preter comme un khi, ainsi qu'evoque plus haut46.

Je ne connais pas d'amphore de Milet clairement identifiable affichant une croix,
peinte ou tracee avant cuisson, que ce soit au col ou sur une autre partie du recipient.
Meme constat pour les amphores de Samos, oit la marque â la croix n'est pas mieux
attestee, ni sur les modeles anciens de Grace â panse piriforme, ni sur les formes
recentes â panse fuselee.

Quant aux modeles des types „samien" et „protothasien" de Zeest, ils en sont
totalement depourvus eux aussi â ma connaissance et le meme constat vaut pour les
amphores pithoides du „Cercle thasien" de Zeest Il est vrai que, des le second quart
du Ve s., certaines d'entre elles sont dejâ porteuses de veritables timbres d'anse
anepigraphes ou â monogramme.

I

Avant de clore cette revue des marques circulaires et cruciformes presentees par
les materiels amphoriques de Ia Grece de 1'Est archaique, il n'est peut=etre pas inutile
de rappeler qu'elles ne sont pas absentes non plus dans d'autres categories d'embal-
lages de Grece continentale. C'est ainsi qu'une amphore attique „â la brosse" d'Histria,
du type „Agora 1502" porte au col un petit cercle peint rate, macule par une degouli-
nade de vernis noir47. De meme, â Mesad Hashavyahu, un autre exemplaire „â la
brosse" plus ancien, datant â la fin du VIIe s., presente une petite croix incisee â cru au
pied d'une anse48. Par ailleurs, meme si le rapprochement peut paraître ose, les cercles
concentriques des mod'eles attiques „SOS"^9 ne sont pas sans rappeler aussi les petits
cercles concentriques rencontres sur certains emballages de Chios, de Clazomenes et
du type „samien" de Zeest. Enfin, la croix a constitue, semble-t-il, le motif de col favori
des amphores protogeometriques de Lefkandiso.

Quel bilan peut-on tirer de cet ensemble de donnees? Faut-il ou non accorder â
ces deux types de marques une signification precise? A vrai dire les interpretations
envisageables ne manquent pas, comme on va s'en rendre compte au fiI de 1'inventaire
critique qui va suivre.

Apposees par les potiers au stade de la fabrication, ces marques ont ete souvent
interpretees comme des sortes de „poin^ons" d'ateliersl, mais il me semble que, dans
ce cas, les artisans auraient fait preuve de plus d'imagination pour personnaliser leurs
productions. D'autre part; meme pour 1'identification sommaire de lots de fabrication,
les possibilites offertes par les seules marques circulaires sont assez limitees, sauf â etre

45 Marchenko-Domanskij, op. cit., 60 fig. 2: 1(chora d'Olbia).

50 J. K. Papadopoulos, Hesperia, 63:4,1994, 444 fig. 4 et pl. 111.
51 Lambrino, op. cit., 212.

46 Supra, note 17.
47 S. Dimitriu, in Histria, II, Bucarest, 1966, pl. 29 no 515.
48 J. Naveh, IEJ, 12,1962, 105 fig. 6: 5.

49 A. Johnston - R.E. Jones, BSA, 1978, 105-141, pl. 16-18.
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reservees aux „tetes de serie" ou aux cornmandes speciales.
Que les marques circulaires aient pu correspondre â un systeme de notation

numerique et exprimer un standard de capacite n'apparaît pas evident non plus. En
effet, leur nombre sur les divers types d'amphores ioniennes ne semble pas propor-
tionnel au volume habituel du recipient5z. Certes, la valeur du khous n'etait pas uni-
forme et variait d'une cite â 1'autre ou evoluait au cours du temps au sein d'une meme
cite53. Malgre tout, quand Herodote donnait la capacite d'un recipient en amphores, il
se referait manifestement â une unite de mesure du meme ordre de grandeur dans tout
le monde grec.

Faut-il alors envisager 1'eventualife d'une indication liee au contenu, â la
demande des producteurs agricoles eux-memes? En effet, meme si les formes des
amphores renseignaient dejâ le consommateur sur la region d'origine du produit (sauf
cas particuliers d'ateliers delocalises ou de reemploi), il n'en reste pas moins que
celle-ci pouvait tres bien exporter â la fois des surplus de vin, d'huile ou de saumure
de poisson... Dans ce cas, seul un marquage signaletique permanent, donc appose
avant cuisson, pouvait permettre de s'y retrouver. Dans ce cas, le nombre variable de
petits cercles - de un â trois - serait â interpreter comme un code d'identification du
contenu â 1'usage tant des intermediaires commerciaux que du consommateur.

Pour etre aussi repandu, le systeme des petits cercles pourrait avoir ete con^u
pour designer le plus frequent des contenus: le vin. Le savant sovietique B. N. Grakov
avait d'ailleurs dejâ imagine que le petit cercle estampe sur 1'anse d'amphore cla-
zomenienne d'Olbia mentionnee plus haut correspondait â 1'abreviation du mot
oivo^opeiov,54 mais 1'interpretation paraît vraiment trop simpliste: en effet, le vin du

terroir de Clazomenes, par exemple, etant certainement la principale denree emballee
dans ces recipients, on ne voit pas tres bien quelle aurait ete la necessite d'une telIe pre-
cision. Ou alors, si les marques circulaires s'appliquaient bien au vin, c'etait vraisem-
blablement pour en coder certaines caracteristiques essentielles touchant au type de
vinification (selon que 1'on avait affaire â des vins rouges ou blancs; secs, mi-secs ou
doux; â des vins de liqueur ou â des vins marines), au stade de vieillissement ou au
degre de qualite (le nombre de petits cercles etant alors comparable aux etoiles de nos
guides des vins actuels). En revanche, une indication de cepage semble moins evidente
du fait des possibilites trop limitees du systeme.

On peut se tenir egalement un raisonnement diametralement oppose, en consi-
derant que le recours aux marques circulaires ne s'imposait que dans les cas oiz, juste-
ment, le contenu ne correspondait pas â la denree principale exportee par un centre
donne? Autrement dit, pour designer 1'huile plutot que le vin.

Quant â la croix, seul autre signe notable avant-cuisson, elle est beaucoup plus
rare. On la reneontre essentiellement sur les emballages de Chios, ou, â un cas douteux

52 Il serait etonnant que les trois cercles en ligne signales plus sur un pied d'amphore d'Histria du
type „â fond en gobelet" de Zeest, alias „fractional red" de Clinkenbeard, exprime un capacite triple de celle

des amphores de Milet qui en possedent deux. D'autre part, sur un meme amphore de Chios, il n'est pas rare

de trouver deux cercles concentriques au col et un seul â base des anses.

53 H. Mattingly, JHS, 101, 1981, 78-80 (standards de Chios).
54 Grakov, oq. cit., 17-18.
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pres55, on ne la trouve jamais associee au motif du petit cercle sur une meme amphore

(du moins en ce qui concerne les rnarques avant cuisson). Le fait pourrait indiquer que

ces deux types de marques servaient â distinguer des contenus differents, la faible
frequence de la croix par rapport aux cercles ne pouvant alors que correspondre â
1'huile et les petits cercles au vin. Mais dans ce cas, comment expliquer 1'absence de la
croix sur les emballages de Milet et de Samos, censes avoir renferme avant tout de
1'huile d'olive?

Au terme de ce rapide tour d'horizon des principales marques avant-cuisson sur
les amphores commerciales archaiques dela Grece de 1'Est, aucune interpretation con-
vaincante des petits cercles et croix n'emerge donc veritablement du lot, meme si on
peut raisonnablement en conclure qu'elles ne servaient sans doute pas seulementâ dis-
tinguer le vin de 1'huile et que les marques circulaires fournissaient peut-etre des infor-
mations qualitatives en rapport avec un contenu vinaire. Enfin, si 1'on excepte le cas
des amphores „â fond en gobelet" de Zeest, oit ces marques correspondent tres proba-
blement â des signes alphabetiques (du moins au col), sur les autres categories d'em-
ballages de la Grece de 1'Est, il n'a pas ete possible de determiner si 1'on avait affaire
ou non â des caracteres alphabetiques, du fait de 1'existence de cercles rnultiples. La
question se pose avec d'autant plus d'acuite sur les amphores de Chios, que le petit
cercle de col va ceder la place â de veritables lettres (A et E notamment) sur les formes
â col renfle de la premiere rnoitie du Ve s.

'55 Gajdukevich, op. cit., 46 fig. 40 â g. (Mirmekion). Sur ce fragment de bord d'une forme Lambrino
A, immediatement au dessous de 1'habituel cercle peint, on distingue une petite croix, egalement peinte sem-
ble-t-il, mais sans que 1'on puisse juger si c'etait avant ou apres cuisson. Dans le second cas, il pourrait s'a-
gir d'un reemploi, peut-etre pour emballer une autre denree.

I
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Liste des figures

- Fig. la : Amphore de Chios â col renfle de Berezan. Musee d'Odessa A-39902.
- Fig. lb : Pied d'amphore de Chios â col renfle de Kepoi. Fouille Kuznetsov 1985, fosse 38.
- Fig. lc : Pied d'amphore de Chios â col renfle de Kepoi. Fouille Kuznetsov 1985, fosse 38.
- Fig. 1d : Bord d'amphore de Chios du type Lambrino A d'Histria (=Lambrino, fig. 40).
- Fig. le : Bord d'amphore de Clazomenes d'Histria (=Lambrino, fig.181).
- Fig.1f : Bord d'amphore de Clazomenes d'Histria. Fouille Dimitriu 1956, secteur X.
- Fig. 1g : Haut d'amphore de Clazomenes d'Histria (= Lambrino, fig. 76).
- Fig. lh : Haut d'amphore grise de Lesbos d'Histria. Fouille Alexandrescu 1976 / T.
- Fig.1i : Bord d'amphore „â fond en gobelet" de Zeest de Berezan. Mus. d'Odessa A-41672.
- Fig. 1j : Bord d'amphore'â fond en gobelet" de Zeest de Berezan. Fouille Nazarov 1991.
- Fig. lk : Fond d'amphore „â fond en gobelet" de Zeest d'Histria. Passim.
- Fig. 2a : Fragment de col d'amphore milesienne d'Histria. Passim.
- Fig. 2b : Haut d'amphore milesienne fuselee du Ve s. Musee de Sozopol, sans. inv.
- Fig. 2c : Haut d'amphore samienne ancienne de Berezan. Musee d'Odessa OAM-25182.
- Fig. 2d : Bord d'amphore du type „samien" de Zeest de Chertovatoe 7(chora d'Olbia).
- Fig. 2e : Bord d'amphore du type „protothasien" de Zeest de Tariverde (chora d'Histria).
- Fig. 2f : Bord d'amphore du type „protothasien" de Zeest d'Histria. Passim.
- Fig. 2g : Bord d'amphore du „Cercle thasien" de Zeest d'Histria (= Lambrino, fig. 198).



THE OXFORD-BATUMI PICHVNARI EXPEDITION,1998

A. KAKHIDZE, M. VICKERS

Pichvnari lies on the Black Sea coast of Georgia, at the confluence of the Choloki
and Ochkhamuri rivers, some 10 km to the north of the town of Kobuleti in the Ajarian
Autonomous Republic. Major settlements began at Pichvnari in the Middle Bronze
Age. At the end of the 2nd millennium BC iron working seems to have started at the
Choloki-Ochkhamuri confluence, and in the pre-Classical period (8th-7th cent. B.C.)
dune settlements appeared along the shore line to the west of the Pichvnari settlement
{Fig. 1, VI), with occupation Jevels up to 6 or 7 metres deep.

Pichvnari became pro gressively more important from the Early Classical period,
and in the Classical and Hellenistic periods it was one of the major urban centres of the
eastern Black Sea littoral, with close trading, eeonomic and cultural relations with
other centres of the Classical world. The urban settlement (which may have been the
Matium mentioned by Pliny [HN 6,12; cf. Plontke-Luning 1999]) occupied an area of
up to 100 hectares. Three maJor cemeteries, directly >related to the urban settlement,
have been brought to light. Lying to the west of the settlement site, these cemeteries
occupy an area of up to 20 hectares. One is what has been called a"Colchian" necro-
polis of the 5th century BC (Fig. 1, III), the other a 5th-4th century BC "Greek" ceme-
tery (Fig. 1, IV), and the third belongs to the Hellenistic period (Fig. 1, V).

The work of the Pichvnari Expedition, organised from the Batumi Archaeological

Museum and the Batumi Research Institute, ceased at the time of the break-up of the

Soviet Union, but it was possible to start again in 1998 with the collaboration of the

Ashmolean Museum, Oxford.^ The season lasted for the months of July and August,

when work was conducted in the areas of both the Colchian and Greek cemeteries.z

1 The co-directors were Amiran Kakhidze, Director of the Batumi Archaeological Museum, and
Michael Vickers, Reader in Archaeology in the University of Oxford, and Curator of Greek and Roman anti-
quities at the Ashmolean Museum. The following also participated: the late D. Khakhutaishvili (consultant),
G. Tavamaishvili (deputy director), scientific collaborators: N. Vashakidze, T. Sikharulidze, I. Iashvili, M.
Odisheli, N. Dzneladze, M. Chijavadze; postgraduates: M. Khalvashi and T. Ebralidze (Batumi University);
artist-architects: A. Javelidze and M. Khinkiladze; photographers: G. Nakhutsrishvili and G. Chigogidze;
laboratory assistant: G. Tsiskaridze; deputy director for supplies: G. Svanidze; undergraduates: Victoria
Kwee Qesus College, Oxford) and Tom Welsford (St. John's College, Oxford); school pupils: James and Philip
Vickers, Julia Grâf, and Lika and Sandro Sekhniashvili.

2 For a brief report of the 1998 season, see Vickers 1998; for a longer one, see Kakhidze and Vickers (in press).
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This, the first ever joint British-Georgian excavation, was generously supported by the

British Institute of Archaeology at Ankara; the Seven Pillars of Wisdom Trust, the

Oxford Craven Committee, a Jesus College Research Grant, the Department of

Antiquities at the Ashmolean, and donations from Gerald and Suzanne Labiner of Los

Angeles and Ted and Andree Gorton of Paris. This report was prepared with the aid

of a grant from the British Academy Joint Activities Fund. '

The Colchian Cemetery
l^;_, . ,,^,iâ _..

e.o ^'!^ ^ ^ c _.

^f )^', ^a .a^.. , ^^ . . .1^^ . '.k:.

The "Colchian" cemetery is situated to the west of the Pichvnari settlement, on a

natural elevation (Fig. 1, III; Fig 2), called "Napurvala" by the local residents, on the

left bank of the Choloki. To its south lies a necropolis of the Hellenis'kic period. A size-

able area between these cemeteries is under a tea plantation, but it is hoped in future

years to make exploratory soundings here. If the results prove positive, the cemetery

area of Pichvnari will be truly vast, the like of which is unparalleled in the eastern
Black Sea area. To the west of the 5th `century BC "Colchian° cemetery lies a"Greek"

necropolis of the 5th and 4th centuries BC'. Again, it is hoped to make further sound-

ings to establish its true dimensions. There is some disagreement as to whether the evi-

dent differences between the more or less coritemporary cemeteries are the result of

ethnic distinctions (Kakhidze 1981) or the result of socio-economic differentiation
(Braund 1994: 114): ^

I
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The 5th century BC "Colchian" cemetery occupies a large area. The hill slopes

from the south-east to the north-west; Burials are found almost everywhere.

Intermittent field work has been carried on here since 1966, and 232 burials had been

studied before 1998 3 The inventory of burial complexes constitutes the principal

source for the study of Colchian history and culture of the Classical period; in particu-

lars evidence for trading links with Greek centres.

To date, a relatively small part of the "Colchian" cemetery has been excavated. In

recent years the site has come under threat from local entrepreneurs extracting sand.

Many burial complexes have consequently been destroyed and much valuable evi-

dence lost to science. This was why we dug in areas where sand was likely to be quar-

ried, salvaging up to 30 burial complexes in the process.

An area measuring 24 x 8 metres to the north of the earlier excavation (NE sector

27) was investigated. Several burials were found in a layer of loose sand which varied

in thickness between 25 and 75 cm. Fragments of broken pots in the western section

suggested there had once been a funeral feast here, but unlike the „Greek" cemeteries,
where such features were frequent, there was no burnt layer. But evidence for funeral

meals (which included fragments of a black-gloss skyphos and local vessels found on

the top of one of the graves, and a single wine amphora found elsewhere) perhaps

point either to the participation of Pichvnari Greeks in the burial ceremonials of

Colchians, or to an exceptional bout of indulgence amongst the relatively poorer folk

buried at Narpurvala.

Beneath the loose sand layer was hardened sandy soil into which the outlines of

most of the burials cut into the natural earth could clearly be seen; most were in the

eastern part of the trench. Thirty simple pit burials of apparently ordinary folk were

discovered at the Napurvala necropolis. A very few burials seem to have had wooden

roofs; two seem to have had wooden coffins (judging by the position of nails). The
wooden coffin of buria1240 included two bronze nails as well as iron ones. The sizes

of the burial pits are not lârge, the few burials of 2.76, 2.3, or 2.1m being exceptionally

big. Burials of 1.7-1.5m or 1.3 and 1.1m in length were more frequent. Nine corpses

faced north, four north-west and three north-east. Although there were some devia-

tions, the north orientation (contrast the easterly orientation of the Greek cemeteries)

seems to have been a local custom. The arrangement of the grave goods suggest that

one burial had the head to the south-west, and another to the west. T^r'ee burials were

oriented in an easterly direction, perhaps under Greek influence.

3 For material discovered before 1980, see: Kakhidze 1979a, i979b,1981. Small-scale field work was
conducted at the Colchian necropolis, with the participation of students of Jena University: see Kakhidze
and Plontke-Liining 1992. On Pichvnari in general, see Braund 1994, 1909-117; Tsetskhladze 1994.
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Fig. 3. Biconical Colchian jug from Pichvnari
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Local pottery held pride of place among the grave goods, being mostly placed at

the head. Thus fifteen graves contained Colchian pottery jugs, in twelve instances

placed at the head, and in two at the feet. Most Colchian vessels are jugs with either

conical, biconical (Fig. 3), or rounded (Fig. 4) bodies, a flat bottom and a conical or

straight cylindrical neck. The decoration might consist of a series of small impressed

circles or ovals, or incised almond or fern-shaped motifs. Occasionally there are ve şti-

gial rivets, which bespeak a metal origin for at least the forms concerned (cf. Vickers

and Gill 1994: 108, 111, fig. 5.4). Jugs with spouted handles are also prominent in the

Colchian ceramic repertoire. Most known 5th-century BC specimens come from

Pichvnari, and are distinguished by their careful craftsmanship (Kakhidze 1979a: 101-

102).

While imported wares are infrequent (an Attic black-gloss cup, an Attic one-
handler, and one small Ionian vessel), they are of considerable importance as potential
chronological markers. This is the first time that an Attic black-gloss one-handler has
been found in the "Colchian" necropolis at Pichvnari (although they are quite frequent
in the "Greek" cemetery). A parallel from the Athenian Agora has been placed in a
context of the third quarter of the fifth century BC (Sparkes and Talcott 1970: fig. 8, No.
749). The stemless cup is an unusual type. The lipped foot is typical of that found on
„Castulo cups" (Shefton 1996). The contexts of examples from the Athenian Agora
(Sparkes and Talcott 1970: fig. 5, pl. 22, Nos. 475, 481), and Aslaia in Cyrenaica (Vickers
and Bazama 1971: pl. 30b) would suggest a date in the third quarter of the fifth centu-
ry BC. They lead to the conclusion that the Colchians had begun using the place as a
necropolis by the third quarter of the 5th century BC.
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Fig. 4. Globular Colchian jug from Pichvnari

The grave goods of the Pichvnari Colchians often included local silver coins:
„Kolkhidki", triobols, with a human head on the obverse, and a bull's head on the
reverse; cf. Doundoua 1982; Braund 1994: 118-121). Seven burials yielded one coin
each, and two burials had two specimens each. As a rule, such coins were found in the
area of the mouth, although one was found near the hand. Occasionally, the reaction
of the metal with the enamel of teeth caused the latter to be preserved. The practice of
placing a coin in the mouth of the deceased (the so-called "Charon's obol") is unpar-
alleled elsewhere in the Black Sea area, although it is a custom observed in both the
Greek and Colchian cemeteries. The reason why the custom of Charon's obol existed
at Pichvnari is clear: the dead had to be ferried across a river from the settlement to the
cemeteries. Its presence in the Colchian cemetery bespeaks a certain degree of hell-
enization on the part of late fifth century BC Colchians.

Beads figure large, occurring in fourteen burials, usually placed at the neck:
occasionally by the hundred (Fig. 5), but more frequently just a few pieces. Among
other adornments, there were iron bracelets (in five burials); bronze bracelets (in three
burials), and bronze earrings (in four burials). Two burials contained silver earrings,
and one fragments of a bronze chain.

Very few silver pieces of silver jewellery were found. The most interesting vari-
ety was radiate earrings of which two examples were found in the "Colchian" ceme-
tery (in Burial 240). These consist of a penannular hoop with to which four wires
adorned with granulated clusters are attached. This type of ornament seems to have
been widespread both in Western and Eastern Georgia, but it is as yet unknown
beyond (Lordkipanidze, 1972: 15ff.; Chqonia 1977; eadem 1981}.

i ..._ , i ^ ^ , _,^ ^
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Fig. 5. Glass beads from Buria1249 in the "Colchian" cemetery

The earlier classical Greek necropolis

25

The "Greek" cemetery has a significance not just for Colchis, but for the eastern Black
Sea and the Classical world in general, for no other necropolis of potentially Greek eth-
nicity is known in Transcaucasia. The individual burials and ritual platforms are very
well preserved, allowing the accurate study of the burial customs employed. In what
is a unique site anywhere on the Black Sea coast, the graves of indigenous peoples and
Greek colonists occur close to each other; evidence of a close and peaceful relation şhip
throughout the Classical period (or, if one prefers, allows for the observation of social
differentiations within a society that was already multi-racial [Braund 1994: 114]). The
Greek colonists seem to have chosen a sandy coastal zone for their cemetery4 and the
earliest burials (of the mid-5th century BC) are here (Fig. 2, IV; Fig. 6). In the later 5th
century BC the "Greek" necropolis extended eastward, towards the "Colchian"
necropolis. The area was used intensively, but'no cases of reuse of graves have been
found: A g'reat deal of archaeological rnaterial has been discovered in the burial com-
plexes and on ritual platforms (or "areas for burial feasfs"); constituting a valuable his-
torical source for the study of the trading, economic and cultural contacts of ancient
Colchis within the Classical world ^

4, In the 8th-7th century BC the line of the coast followed the sand dunes, which were occasionally
battered by rough seas. Now the sea is some 300m away. ^-

5 So far the results of the 1967 studies have not been published. See Kakhidze 1975. An-exten-
sive monograph, The Classical World in South-Western Georgia is in active preparation.

I
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Fig. 6. View of the earlier classical "Greek" cemetery to north

The excavation of the 5th century BC "Greek" necropolis was extended eastwards
by a 20 x 8m area. Fifteen squares were surveyed. The upper humus layer was
removed. It yielded fragments of pottery, including amphorae, from the ritual plat-
forms. Then came a loose sand layer, which was removed in layers of 10-12cm. Ritual
platforms occur at this level; amphorae are used as hearths, and mouths of amphorae
are placed in the grave. A fragmentary image of Demeter was found at a depth of
70cm, but otherwise without a context.

Only four ritual platforms were found. They had occurred in larger numbers
among the richer burials found in earlier years to the west: This area appears to have
been used for the burial of the relatively poor, thus lending some weight to Braund's
hypothesis concerning social differentiation. It is in any case significant for the study
of the composition and development of the controversial Greek colonization of
Georgia's Black Sea littoral:

In the 5th-century BC "Greek" necropolis #he loose sandy layer is followed by
hardened sandy soil; nails and amphorae in the coffins were often the first things to
appear. After recording, individual burials were studied to gain information about the
burial customs followed.

The 1998 field exploration at the earlier classical Greek necropolis was particular-
ly noteworthy. Firstly, definite social distinctions were identified. Secondiy, for the
first time at Pichvnari, 4th cent. AD burials appeared, with extensive grave goods.
Twenty graves (15 from the 5th century B.C., and 5 from the 4th cent. AD.) were stu-
died.

^ . , ^ , , - i ;. ^
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Most of the burials have the head to the east, in accordance with Greek custom;
five or so were inclined slightly to the north. The dimensions of the graves tended to
be between 2.1Om and 2.20m long, and coffîns in them between 1.50m and 1.70m. The
dimensions of the coffins could be established, even though actual wood did not sur-
vive, thanks to the iron nails which were preserved in their hundreds. Nails were
found overlying some burials, perhaps indicating a wooden roof of some kind.

Fig. 7. Ionian pottery pyxis from Burial 171 in the earlier classical "Greek" cemetery

The arrangement of goods in the burials followed a regular pattern. Some objects
(e.g. the Ionian jug) were placed on top of the burial, or else outside the coffin (e.g. the
Thasian amphora, at the eastern end of its burial).=Attic squat lekythoi were the most
common item in the burials, placed at the feet, by the right hand or at the head. At the
head might also be placed a coin, a local pottery jug, a bezelled bronze finger-ring, ân
Ionian pyxis (Fig. 7), or beads. By the left arm might be found an iron hoop; by the left
hand, an amphoriskos, a Colchian tubular-handled jug, a core-made glass ampho-
riskos and a strigil; at the feet might be found a black-gloss bowl or a cup or even a
bracelet.

The pottery included amphoras (Thasian being the commonest), Attic squat
lekythoi (including a red-figured example,b the rest being either plain black-gloss
ware, or decorated with horizontal bands {Sparkes and Talcott 1970: 315ff., p1,38]).

There was a black-gloss cup (from Burial 174) belonging to the "Delicate Class", and
datable to perhaps 420-400 or even as late as 390 BC {Sparkes and Talcott 1970: fig. 5,

For the red-figure squat lekythoi from Pichvnari, see Sikharulidze 1987, with bibliographies.

I
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no. 513; cf. Morgan 1999, 38-9, pl. 16a-b, No. 78), as often in both the Colchian and
Greek cemeteries at Pichvnari, and especially on ritual platforms. Ritual platform 7
produced a light-walled black-gloss cup-skyphos datable to between 420 and 390 BC.
Other types of Attic black-gloss pottery found on ritual platforms included ampho-
riskoi, lekythoi, bolsals, bowls, etc. An Ionian jug from Burial 169 had a fertility sym-
bol incised on the shoulder. Other Ionian wares included a miniature pyxis , and a
large plain amphoriskos, the first to be found in the earlier classical cemetery. Colchian
pottery was also to be found in considerable quantity.

The fragmentary mould made terracotta statuette of Demeter was a stray find.
She wears a stephanon and a veil over her shoulder. The clay is yellowish-light brown
with traces of mica. It is perhaps of Attic manufacture and is datable to the first half of
the 5th-century BC (Kruglikova 1970).

Fig. 8. View of the later classical "Greek" cemetery to west

The new finds provide interesting material for the study of trading relations
between Pichvnari and the northern Black Sea area. Coins from Apollonia (Shelov
1956: pl. 2.14;1978: p1.1.14) and Theodosia (Shelov 1956: pl. 2.21;1978: pl. 1.21), con-

ventionally dated to the second and last quarters of the 5th century BC respectively,
were discovered in buria1161. They can thus be added to the coins from Panticapaeum
and Nymphaeum found in earlier seasons (Kakhidze 1974a).

Many polychrome core-formed glass vessels have been found over the years in
the "Greek", "Colchian" and Hellenistic cemeteries. New finds include an alabastron,

with a dark olive ground and spiralling blue decoration; an amphoriskos with an

I
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opaque brown ground and opaque yellow and turquoise blue deeoration (cf. Grose

1989: no. 104). Strigils were unknown in the eastern Black Sea area until they began to

be found at Pichvnari. Subsequently iron strigils were found in 4th-3rd century buri-

als Takhtidziri, Inner Kartli (Gagoshidze 1997: 16-17), and in 1998 another was found
in the earlier classical cemetery at Pichvnari (Burial 174).

A few bronze and iron ornaments were found; among them were a bronze and
an iron bezelled finger-ring, a bracelet round in cross-section and decorated with

notches, and a fragmentary iron hoop. Among the few beads was one of grey stone;

another of glass has six blue dots set in a turquoise core, with white, brownish, and
white circles; and third consisted of three blue dots set in a turquoise core, surround-
ed by white circles.

-J
Fig. 9. Attic pottery squat lekythoi with palmette decoration from the later classical

"Greek" cemetery

The later classical "Greek" cemetery

The later classical cemetery at Pichvnari abuts on the southern edge of the earlier clas-
sical "Greek" cemetery (Fig. 8). In the past, 36 burials and contiguous ritual platforms
were studied (Kakhidze 1974a; 1979a). In 1998 the earlier excavation was extended.
The upper levels contained fragments of i.a. an Ionian bowl, a black-gloss lekythos and

a grey clay vessel. This section was less intensively for burials, and yielded a total of
36 graves (nos. 37-72).

All the burials were inhumations, and most have their heads to the east in accor-
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dance with Greek custom. The arrangement of iron nails indicated that most were
buried in wooden coffins, although some only had a wood^en cover. Occasionally nails
were totally absent, suggesting the absence of coffins. The sizes of the coffins vary in
length (between 2m and 1.35m) as did the burial pits themselves (between 2.6m and
1.2m).

Some burials have a ritual platform of their own, occurring mostly to the north-
east or east. The burnt and charred layers contain fragments of local pottery as well as
Attic black-gloss cups, skyphoi, bolsals, bowls and „salt-cellars", some bearing graffi-
ti. The funeral meal seems to have been customary, and occasionally there was more
pottery on a platform outside a grave-apparently ritually smashed-than there was
in the nearby buriaL

The placing of the grave goods within the burials is of interest. Some goods seem
to have been placed on top of the grave within days of the burial, such as a black-gloss
oinochoe, an amphoriskos and local pottery jugs. A wine amphora might be placed
outside the wooden coffin to the north. In one case a Heraclean amphora was placed
at the head, and in fact the bulk of the grave goods within a burial might be concen-
trated at the head. There were several instances of coins in the mouth, and beads at the
neck (once on a left arm, apparently serving as a bracelet); a gold pendant and a silver
fibula were also found at the neck. Local clay jugs were to the right of the head, at the
hands or feet; oinochoai were at the head or feet. Grey-clay jugs were to the right of
the head, at the right arm or at the feet. In one case a clay pot was also at the head; a
single pot or an amphoriskos were at hand level. A black-gloss bowl, amphoriskos, a
local clay pot and a lamp were at the left hand, while black-gloss lekythoi were at the
right hand. There were also a coloured glass alabastron and a bronze voluted pal-
mette. Many of the ornaments were on the hands: silver finger-rings on the left hand,
two bronze finger-rings and an iron finger-ring; two bronze amd two iron bracelets
were on both arms.

Pottery was by far the major category of surviving material, and trade amphoras,
including one stamped with the city-name Heraclea, figured large. Of fine wares, Attic
predominated. Notable here was a red-figure cup-skyphos found in ritual platform 5.
Heavy-walled, it shows pairs of youths on each side, and ivy leaves. Such cups date to
the early 4th century BC (Ure 1944: 67-77; Peredolskaya 1963: 41-48), and have paral-
lels elsewhere on the northern Black Sea littoral (Brashinski 1980: 56; Sazonova 1988:
183-188). Another red-figure skyphos of Type A) decorated with draped male figures

comes from ritual platform 7, and likewise dates to the 4th century. Several red-figure
squat lekythoi, decorated with palmettes (Fig. 9) or net patterns were found, of types
well known from elsewhere in 4th century BC contexts, if not later.^ A squat lekythos

7 Palmette lekythoi: e.g. Robinson 1950: 150; Venedikov 1963: 104ff; Morgan 1999: 44, 46-8; net-
lekythoi: Kakhidze 1982: 214 (with references); Morgan 1999: 43-4.
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decorated with a long-necked bird was found in Buria141, similar to examples found
in the earlier classical cemetery (Sikharulidze 1987: 85-86).

Attic black-gloss pottery was found in both burials and on ritual platforms. They
include cups, bolsals, lekythoi, askoi and bowls. Especially noteworthy is a bowl with
stamped decoration dating to the first half of the 4th century, perhaps the second quar-
ter (Fig. 10). Its most notable feature is a graffito reading Dionusios Leodamantos:
Dionysios son of Leodamas. Mrs Elaine Matthews of the Oxford-based Lexicon of
Greek Personal Names kindly notes that „The distribution of the name Leodamas is
interesting. A sprinkling through the islands (LGPN I), but 10 at Thasos; 7 in Athens;
none in IIIA and 1 in IIIB (Thessaly) i.e. basically none on the mainland or the west; 1
Thracian, but a group of 7 in Olbia; 5 in Miletos, 4 others scattered in Kyzikos,
Kolophon."

An Attic black-gloss miniature oinochoe from Burial 62 may be as early as
450-420 BC 8 More unglazed amphoriskoi were found, of an uncertain imported ware.
Another unusual piece was an oinochoe decorated with broad curved brush-strokes
to evoke fluting. Grey-ware jugs occur in both burials and ritual platforms in the later
classical cemetery; typically, they bear horizontal bands on the neck. Similar wares

have been found in both the northern and western Black Sea areas 9 but the centre in
which they were manufactured is uncertain.

Local ceramic wares are also frequently found in the later classical cemetery.
Colchian jugs with biconical bodies often have their necks decorated with horizontal
grooves. A two-handled vessel appeared for the first time. The traditional forms of
tubular-handled jugs recur, many of them decorated with crudely incised ornament.

Beads and pendants for necklaces occur more frequently now. Blue white and

yellow glass predominate. Coins were found in 8 burials, âll except one Colchian

kolkhidki (the other being too badly preserved to attribute to a mint). For the first

time, a coloured glass alabastron was found in the later classical necropolis (the extra-

ordinary light-turquoise vessel, in Buria147, accompanied by a bronze strigil). A small

bronze palmette may have served as the handle of an object of as yet unknown type.

A silver fibula was found in Buria149, its bow decorated with a herring-bone pat-

tern. The only gold object found in 1998 was a small crescent pendant, from Buria142.

It has granulated ornament, and finds parallels in earlier finds at Pichvnari, at Sairkhe

8 For other black-gloss oinochoai, see Kakhidze 1974a: 68-69, pl. 2.3; 7.2.
9 Condurachi 1962: 231, pl. 83; Venedikov 1963: 162, pls. 86, 328; Kaposhina 1959: 137-138, fig. 46;

Petrenko 1967: 24, 25, pl. 21.17; Onaiko 1960; idem 1970: 18, pl. 12.380 etc.
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(Nadiradze 1990: 94), and at Vani (where they appear from the third quarter of the 4th

century BC) (Chqonia 1981: 74, fig. 44). Finger rigs of silver and bronze have bezels

bearing representations of animals and birds. Bracelets tend to be thin and round in
section.

Fig. 10. Attic black-gloss bowl from ritual platform 7 in the later
classical "Greek" cemetery

Necropolis of the 4th cenfury AD

An unexpected discovery was that part of the 5th century Greek cemetery had
been reused in the Roman period. Five burials of the 4th century AD were found over-
lyng 5 th century Greek graves. Unlike them, they contained no iron nails; hence, pre-
sumably, they lacked coffins.

Most Pichvnari burials of the 4th century AD have the head to the west, with a
slight north or south inclination. The burial pits are long and rectangular with round-
ed corners, and lie about a metre below the modern surface. A covered clay vessel
seems to have been placed at the west end of the grave subsequent to internment. The
arrangement of the grave goods within the burials followed a particular order: glass
vessels were placed above the head and a flint whetstone near the right hand. Clay ves-
sels lay above the head, or at the feet. Glass beads were worn at the neck. Coins were
either in the mouth or in the right hand. Iron axes, iron knives, fibulae and decorated
finger-rings might lie on either side. Iron spears were usually to the right of the body,
and on one occasion to the left.



THE OXFORD-BATUMI PICHVNARI EXPEDITION, 1998 33

The pottery includes both traditional and new forms of oinochoe. The latter vari-
ety is tall, with a narrow neck and fluted handle. The base of the jug from Burial5 (179)
bears a cross in relief, but this may well carry no religious significance.t^ Similar ves-
sels are found in the burial complexes of Tsikhisdzîri (Inaishvili 1993: 96-97), and espe-
cially at the contemporary Tsebelda complex (Trapsh 1971: 133, pi. 21.3; Gunba 1978:
68-69, pls 21.3, 27.2). Imported wares are represented by a thick-walled red-gloss plate
from Burial 179, many parallels for which exist at Tsikhisdziri (Inaishvili 1993: fig.
32.2), Bichvinta and Sukhumi (Lordkipanidze 1962: 244-245, fig. 12), and on the north
shore of the Black Sea (Chersonesus, Phanagoria, Cepi, Tyritake, Tanais, Cytaea, etc.).11
The type is thought to come from Pergamum, and to have begun at the end of the 3rd
or early 4th century AD. The majority of known examples are dated to the 4th centu-
ry, although production seems to have continued into the 5th century.

The next most prominent category of grave goods is glassware. Three perfume
bottles and three glasses were found^ not only have similar wares been discovered in
the Mediterranean, in Cyprus, Gaul, and the northern Black Sea area (Olbia,
Chersonesus, Panticapaeum, etc.) but they have parallels in well-dated complexes,1z
and are thus of considerable importance for the dating of the Roman period burials.

Various types of beads were found in all burials. An earlier type of dark glass
bead set with yellow and blue decoration continued in use. Other types included large,
corrugated beads, plain emerald-coloured beads, and yellowish-white beads.

Coins were found in two burials, but one was so badly preserved it was uniden-

tifiable. The other was a didrachm of Marcus Aurelius of AD 161-166.13 The coin, how-
ever, has little direct bearing on the date of the burials, since the red-gloss plate in
Burial5 is considerably later than the 2nd century AD. Early coins in later burials find
parallels at Tsebelda (Voronov and Yushin 1979/1: 198) and Petra-Tsikhisdziri
(Inaishvili 1993: 90).

Iron weapons and tools form a separate group in the burial complexes of the 4th
cent. A.D. Iron spears were found in three burials. A similar spearhead was found in
Burial 1 at Tsikhisdziri (Inaishvili 1993: 83, pl. 32.6), and several occurred in the male
burials at Tsebelda, dated by the excavators to the 3rd-4th cerituries AD (Trapsh 1971:
27, 54, 96-97,150, pls 15.15, 26.7, 8; Gunba 1978, 80-81, p1. 5.5). Where there were spear-
heads, there were iron axes. One iron axe was found earlier as a casual find, but such
axes also come from the burial complexes at Tsikhisdziri (Inaishvili 1993: 83-84, pl.

10 For possible evidence of early Christianity elsewhere on the Black Sea coast, see Zubar 1982.
11 Belyaev 1962: 32 fig. 1.4; Arsenyeva 1981, 45, fig. 1.5, with references.
12 Kozub 1986: 60 figs. 1, 3.2; Zubar 1982: 85, fig. 51.1-5; Kunina and Sorokina 1972: 166 figs. 10.18,

28, 31; Sorokina 1962: 226ff.
13 Obv. AYTOKP ANTS2NEINOC CEB Rev Y^ATOC^ Mt Argaeus surmounted by Helios, globe

in r., sceptre in 1. Cf. Metcalf 1996: 130.
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32.7), at Ureki (Khoshtaria 1955: 63), and (in large numbers) in the Tsebelda necropo-
lis (Trapsh 1971: 84, 148, pl. 5.2). Iron knives were also used as grave goods, and again
parallels exist (with minor variations) at Tsikhisdziri (Inaishvili 1993: 84) and Tsebelda
(Trapsh 1971:161-162, pl. 3,2, 5,3,12,112, etc). In life, all these iron objects needed to be
kept sharp, hence the presence of flint whetstones. Once again, these can be paralleled
at nearby Tsikhisdziri.14

Such are the contents of the graves discovered in the 4th century AD necropolis
at Pichvnari. This remarkable discovery clearly requires further research, and it is
hoped to make further investigations in future seasons. (In fact, the relevant trench
was extended a few metres to the south in 1999, and three more Roman graves were
found). These new finds throw light on the period of Georgian history when the
Kingdom of Lazica emerged in the eastern Black Sea area, a kingdom whose territory
of reached at least as far as the mouth of the Chorokhi river. They were a people who,
according to Agathias were "a powerful and valiant tribe, dominating over other pow-
erful tribes; they took pride in the ancient name of Colchians and were arrogant
beyond measure - perhaps not without some ground" (Agathias 3.5.1).

Such are the principal results of the first campaign of the Georgian-British joint
archaeological expedition at Pichvnari. Remains of a rich and diverse material culture
have been brought to light that will facilitate further study of a number of urgent prob-
lems of the history and culture of the eastern Black Sea region.

ABBREVIATIONS

DHA: Dialogues d'Histoire Ancienne
KSIA: Kratkiye Soobslicheniya Instituta Arkheologii, Moskva
MIA: Materialyi Issledovaniya po Arkheologii SSSR
NE: Numismatica i Epigrafica
SA: Sovietskaya Arkheologiya
SAI: Arheologia SSSR. Svod arheologichekih istochinikov
SDSDz: Samkhret-Dasavlet Shavizgvispiretis Dzeglebi (Batumi)
Trudy GE: Trudy Gosudarstvennogo Ermitazha
VDL• Vestnik Drevnii Istorii

14 Inaishvili 1993: 81; and note the two small flint tools found in a 2nd century AD bui^al at Tyritake:
Gaidukevich 1959, 221 fig. 93.12
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DIONYSOS, LA THRACE, LA MER NOIRE

CORNELIA ISLER-KERENYI

La question dont je voudrais parler aujourd'hui rel'eve d'un des themes les plus
discutes par les historiens des religions antiques: celui de l'origine et de la signification
de la figure du dieu Dionysos pour les societes anciennes. Cette discussion dure depuis
au moins 200 ans et a ete influencee par tous les courants ideologiques qui se sont suc-
cedes et entrelaces dans 1'histoire occidentale: du romantisme â 1'historisme, de 1'evo-
lutionisme au positivisme. C'est par lâ qu'une mythologie moderne â fini par se super-
poser â la mythologie antique de Dionysos: c'est â la mythologie moderne qu'appar-
tient - on le verra - le Dionysos thrace.

I- Dionysos et la Thrace dans les etudes d'antiquite ,°^3 ^ ^^^ _ ,

Dans les etudes sur Dionysos, il y a eu des changements profonds au cours des
dernieres decennies: tout d'abord on a decouvert le nom de Dionysos sur les tablettes
myceniennes ecrites en lineaire-B. Mais c'est surtout 1'attitude des specialistes en anti-
quites qui vient de changer: on ne s'interesse plus uniquement aux evenements et aux
phenomenes du monde antique, mais aussi bien â 1'histoire de la discipline elle-merne
et aux sous-entendus ideologiques qui en conditionnent 1'evolution.

Le dechiffrement du lineaire-B par Michael Ventris en 1952 a eu des consequences
importantes â differents niveaux. Il est maintenant assure que le culte de Dionysos n'a
pas ete introduit en Grece au premier millenaire avant notre ere, mais qu'il y etait pra-
tique bien avant dans les palais myceniens. La decouverte du fait que la langue du
lineaire-B est une forme archaique du grec a d'autre part oblige â admettre que le
changement de culture survenu autour de 1000 av notre ere n'a pas ete la suite d'un
changement de peuples et de races en Grece. Avec cela, le dechiffrement a secoue,
sinon compl'etement ebranle, un axiome etabli autour de 1800, dans la periode de for-
mation de la „Altertumswissenschaft", qui a conditionne profondement chacune des
disciplines relevant de 1'antiquite et n'a jamais cesse de les influencer. Cet axiome veut
que chaque peuple ait sa propre culture caracteristique qui marque toutes ses mani-
festations, c'est-â-dire la langue, la religion, le style artistique^. L'historien qui travaille

i C. Isler-Kerenyi, K.O.Mullers Etrusker, in W.M. Calder III - R. Schlesier (ed.), Zwischen
Rationalismus und Romantik. Karl Otfried Muller und die antike Kultur, Hildesheim 1998, pp. 239-270, en
particulier pp. 260 s.



40 CORNELIA ISLER-KERENYI

avec de telles idees aura tendance ă vouloir identifier les elements qui lui paraissent
troubler le cadre suppose coherent et monolithe de la culture. Ces elements doivent lui
paraître „autres" et donc introduits apres coup.

Depuis Winckelmann et le philhellenisme du debut du XIXe siecle, c'est ă la cul-
ture de la Grece ancienne que 1'on a surtout attribue une image de ce type. De meme
on a propose une interpretation analogue de la religion grecque: une interpretation qui
etait en fait - on le voit bien aujourd'hui - modelee sur des idees au sujet de la religion
typiques du protestantisme prussien2. Le temoin le plus credible de cette religion
grecque vue par les lunettes protestantes ne pouvait etre que Homere, le plus ancien et
le plus apprecie des poetes grecs. Tanf que le lineaire-B n'avait pas ete dechiffre il etait
possible, sur la base des quelques mentions de Dionysos dans 1'Iliade, de considerer
Dionysos comme une figure „autre", et donc secondaire, dans le pantheon olympien.
D'autant plus que cela otait de ce noble pantheon deux elements extremement genants:
celui de la sexualite masculine explicitement exhibee et celui de 1'orgiasme rituel.

Le passage le plus consistant sur Dionysos cians 1'Iliade est 1'episode de la per-
secution du dieu enfant par Lycourgue3. Par la combinaison de ce passage avec des
mentions posterieures, 1'on considere Lycourgue comme roi thrace et suppose que la
persecution de Dionysos s'est passee en Thrace4. Toutes les theories modernes qui lient
Dionysos ă la Thrace ont pour origine ces vers de 1'Iliade. Les defenseurs les plus pres-
tigieux de ce lien ont ete Erwin Rohde et Jane Harrison. Le premier ă dedie un chapitre
entier au „thrakischer Dionysosdienst" dans son fameux ouvrage „Psyche. Seelencult
und Unsterblichkeitsglaube der Griechen" de 18945. Et Jane Harrison presente
Dionysos en „immigrant Thracian" dans ses „Prolegomena to the Study of Greek
Religion" publiee en 19036.

Mais ce lien avait ete discute bien avant par les historiens de la religion^. La dis-
cussion avait commence au plus tard avec 1'ouvrage de F.Creuzer (1771-1858),
„Dionysos. Sive Commentationes academicae de rerum bacchicarum orphicarumque
originibus et causis" publie ă Heidelberg en 1809. Ce livre fut tout de suite severement
critique par Christian August Lobecks, le futur auteur de „Aglaophamus sive de the-
ologiae mysticae graecorum causis" (Regensberg 1829), une collection erudite de
toutes les sources antiques ayant ă faire avec les cultes mysteriques dans le monde

2 A. Henrichs, Die Gotter Griechenlands - Ihr Bild im Wandel der Religionswissenschaft, in H.
Flashar (ed,), Auseinandersetzungen mit der Antike, Bamberg 1985-1990, pp. 115-162, en particulier p. 126:
„Gerade die deutschen Religionsforscher des 19. Jhs. hatten dieses Verh^ltnis (=1a relation entre les hommes
et leurs dieux) immer wieder als personlichen Glauben und religioses Gefuhl verstanden, nach Analogie des
ihnen vertrauten christlich-protestantischen Glaubenbegriffs...".

3 Chant VI,130-14L
4 J.E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, London 1962 (Reprint 1980) 368.

5 Ve et VIe ^dition, Tubingen 1910, livre II, pp. 1-37; cfr. K. Dowden, The uses of Greek mythology,
London 1992, 99: „This modern myth has been a long time dying in books on Greek religion".

6 Harrison, op. cit. pp. 364-379. Les arguments de Harrison on ete repris tel quel par T.H. Carpenter,
Dionysian Imagery in Fifth-Century Athens, Oxford 1997, p. 37 pour r^l^guer le Dionysos des imagiers
atheniens du Ve si^cle en Thrace.

7 Par exemple par K.O. Muller: R. Schlesier 1998, in W M. Calder - R. Schlesier (^d.), op. cit. pp. 410-

^415; E. Rohde, Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen`^6, Tiibingen 1910, pp. 6 ss.

8 F. Creuzer, Erodoto e Tucidide. A cura di B. Hemmerdinget Sellerio, Palermo 1994, p. 52.

^ ^. i I
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grec. Cette collection a servi de reservoir pour tous les savants qui par la suite se sont
penches sur Dionysos, comme par exemple K.O. Muller et Erwin Rohde.

Les travaux de Creuzer et surtout de Lobeck avaient mis en evidence la relation
entre Dionysos et Orphee, le plus fameux des heros thraces dans la mythologie ;
grecque. C'est donc â Orphee que 1'on a attribue 1'introduction des cultes bacchiques
et orgiastiques en Grece. Cela etait possible parce qu'apres la publication des celebres
„Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie" de K.O.Muller en 1825, la sci-
ence de la religion grecque a adopte un autre axiome romantique (â part celui dont on '
a dejâ parle et qui concerne 1'homogeneite originale, genetique, des cultures). Selon ce
deuxieme axiome, qui est reste en vigueur jusqu'â nos jours, la mythologie est avant
tout le souvenir de faits qui se sont deroules reellement dans les periodes primor-
diales9, lors quel'on ne disposait pas encore d'autres moyens, c'est-â-dire de 1'ecriture,
pour fixer le cours de 1'histoire. Par lâ, Orphee, bien que personnage mythologique, a
acquis une valeur historique.

L'existence d'une relation particulierement etroite entre Dionysos et la Thrace
paraissait confirmee non seulement par plusieurs mentions litteraires de rituels de
type orgiastique en Thrace et dans les regions limitrophes, mais aussi par deux pas-
sages d'Herodote au sujet du culte de Dionysos en Thracel^. Voilâ pourquoi il est hors
de doute que Dionysos - ou, plus precisement, une divinite que les Grecs voyaient ^
comme analogue â Dionysos - etait connu et venere en Thrace ancienne: mais la
chronologie de ce phenomene n'est pas du tout assuree. En effet, toutes ces mentions ;
antiques ne suffisent pas pour en deduire que Dionysos etait present en Thrace avant ^
qu'il le fut en Grecel^. i

Sa soi-disante origine thrace permit toutefois â Rohde et â Harrison, et â d'autres ;
savants apres eux, de considerer les phenomenes oxgiastiques et irrationels dans le ^
culte de Dionysos comme faisant partie de son alterite par rapport aux dieux grecs. ;
L'alterite de Dionysos a, elle aussi, de profondes sources dans 1'histoire des etudes ^
d'antiquite. Elle est etroitement liee â un autre mythe moderne de Dionysos1z, cer- $
tainement le plus populaire: celui de 1'antithese Apollon-Dionysos. Dejâ presente chez ^
Winckelmann, elle est ensuite elaboree par les philosophes et les philologues du
romantisme, avant d'etre definitivement popularisee par le livre de F. Nietzsche sur &
„La naissance de la tragedie" de 187213. Tout cela permit â Rohde et â Harrison d'in- ;
scrire 1'orgiasme dionysiaque et la Thrace dans leurs admirables, bien que hypothe- ^

9 K.O. Muller, Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie. Gottingen 1825, p.103: „...sind
die Mythen wirklich Ueberlieferungen aus alter Zeit, die sie fur wahr und wichtig hielten....".

10 Livre V, 7: Dionysos parmi les dieux yeneres par les Thraces; livre VII, 111: sanctuaire oraculaire
de Dionysos chez les Satres, qui sont une tribu thrace.

11 H. Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte da Bacchus; Paris 1951, p. 194: „Dans le milieu thrace,
le Dionysos, dont il est assez frequemment question â une epoque bien post^rieure â celle ou le culte de

Dionysos s'est repandu en Grece et ou 1'on verra plutot une divinite indigene assimilee au Dionysos hel-
lenique qu'un prototype de ce dieu....".

12 A. Henrichs, Der rasende Gott: Zur Psychologie des Dionysos und des Dionysischen in Mythos
und Literatur, Antike und Abendland 40, 1994, pp 31-58, en particulier p. 58: „Der Gegensatz von Apollo
und Dionysos ist bekanntlich eine romantische Kontruktion::.".

13 C. Isler-Kerenyi, Apollo e Dioniso, in S. Settis (ed:), I'Greci. Storia Arte Cultura Societâ III, Torino
(sous presse).
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tiques, constructions historiques qui faisaient de Dionysos un parvenu au sein de la

religion grecque. Le lien entre Dionysos et la Thrace a donc pu survivre longtemps ă
1'interieur des disciplines des antiquites et se transmettre au grand public. L'on en a
meme abuse, recemment, pour en faire de la propagande politique14.

Grâce ă 1'identification du nom du dieu sur les tablettes myceniennes et pour
d'autre raisons surtout archeologiques^s, la provenance mycenienne, voire cretoise, du
culte de Dionysos - et de la culture du vin - paraît ă present beaucoup plus plausible.
C'est pourquoi le Dionysos thrace ă disparu des manuels les plus recents de la religion
grecque^b. Dionysos n'est plus considere comme un dieu intrus, mais une divinite tout
ă fait egale et honorable parmi les autres du pantheon grec. Son prestige social tend
meme ă augmenter: des chercheurs de diverses disciplines ă 1'interieur de la
Altertumswissenschaft - historiens de la religion, philologues, historiens, archeo-
logues^^ - s'accordent de plus en plus pour attribuer le culte de Dionysos non plus aux
groupes marginaux dans 1'organisme social - les paysans, les sous-privilegies, les
femmes -, mais ă la polis entiere, meme lă oit il s'agit de regimes aristocratiques ou oli-
garchiques. Ce qui correspond d'ailleurs au caractere du vin comme boisson „pour les
grandes occasions' dans ţoutes les cultures anciennes18. Il faut ajouter qu'ă present on
ne se scandalise plus vis-ă-vis de phenomenes religieux de nature orgiastique et irra-
tionnelle, mais que I'on peut au contraire les juger tout â fait naturels. D'autre part, la
perspective anthropologique sur la culture classique vient de modifier profondement
1'attitude des savants vis- ă-vis de la sexualite. Elle ri a plus rien ă faire avec la morale
individuelle - ce qui serait un point de vue chretien19 - mais elle est un phenomene
avant tout social qui joue son role particulier dans chaque culture et chaque periode
historique.

II - Dionysos et la Thrace: une question ouverte

Si la situation generale des etudes et 1'attitude des chercheurs vis- ă-vis de leur propre
tradition viennent de changer d'une fa^on aussi radicale, cela signifie qu'il faut se
reposer la question du lien entre Dionysos et la Thrace. Mais avant d'y proceder
quelques remarques preliminaires s'imposent. En allant au-del ă de 1'axiome roman-

14 Par M. Clerides, premier ministre de Chypre: Neue Zurcher Zeitung 19.8.1996, p. 2.
15 C. Isler-Kerenyi, Mitologia dionisiaca fra Grecia e Magna Grecia, in O. Failla - G. Forni (ed.), Alle

radici della civiltâ del vino, Menfi 1999, pp. 21-58, en particulier pp. 34-36.
16 W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart-Berlin-Koln-

Mainz 1977, pp. 253 s.
17 M. Massenzio, Cultura e crisi permanente: la „xenia" dionisiaca, Studi e materiali di Storia delle

religioni 40 (1-2),1969, pp27-113; G.A. Privitera, Dioniso in Omero e nella poesia arcaica, Roma 1970; F. Kolb,
Die Bau-, Religions- und Kulturpolitik der.Peisistratiden, Jahrbuch des Deutschen Atch^ologischen Instituts
92, 1977, pp. 99-138; C. Berard - C. Bron, Bacchos au cceur de la cite. Le thiase dionysiaque dans I'espace
politique, in O. de Cazanove (ed.), L'association dionysiaque dans les soci@tes anciennes, Rome 1986, 13-30;
C. Isler-Kerenyi, Dionysos und Solon (Dionysische Ikonographie V), Antike Kunst 36, 1990, pp. 3-10; R.
Seaford, Reciprocity and Ritual. Homer and Tragedy in the,Developing City-State, Oxford 1994.

18 Isler-Kerenyi, op. cit. 1999, p. 34.
19 H. Cancik, Zur Entstehung der christlichen Sexualmoral, in B. Gladigow (ed.), Religion und

Moral, Dusseldorf 1976, pp. 347-374; A.K. Siems, Einleitung, in A.K. Siems (@d.), Sexualitât und Erotik in der
Antike, Darmstadt 1976, pp. 1-15.



DIONYSOS, LA THRACE, LA MER NOIRE 43

tique selon lequel la mythologie est une espece d'histoire deguisee, il est tout d'abord
necessaire de faire une distinction nette entre la Thrace reelle avec ses habitants et la
Thrace dans la mythologie qui est une categorie mentale. Les Grecs avaient besoin des

Thraces pour se definir eux-memes. Les Thraces etaient „autres" vis-â-vis des
Hellenes, mais ils 1'etaient d'une fa^on differente par rapport par exemple aux Scythes,
aux Perses, aux Celtes, etc. Ils etaient tout d'abord leurs voisins les plus proches20. Mais
il ne s'agit pas d'un voisinage uniquement geographique: la dimension spatiale en
exprime une autre, qui est temporelle. Les Thraces representent pour les Grecs une
condition culturelle plus ancienne, plus proche de la vie sauvage: condition prealable
â la leur, mais depassee21. Ils etaient donc „autres", mais non pas aux antipodes, non
pas simplement barbares, mais dans une certaine mesure apparentes.

Il faut donc etre conscient de ce que les mythes peuvent signifier. S'il ne s'agit
pas de souvenirs historiques deguises, hypothese trop souvent implicitement acceptee
jusqu'â nos jours par les archeologues, quel est leur sens? Il s'agit de toute fa^on
d'imaginations, d'images et de recits reflechissant la realite paradoxale du monde qui

par sa nature meme se derobe â une representation rationnelle et logique. Si c'est un
grand risque que de vouloir reconstruire 1'histoire par les mythes, il serait, au contraire,
beaucoup plus utile d'en suivre les transformations et variations avec les moyens de la
recherche historique.

Une autre question preliminaire est celle des origines. Si 1'on s'interessait â la
patrie originelle de Dionysos, c'etait parce que 1'on voulait connaître par lâ son iden-
tite vraie. Mais est-ce qu'il s'agit lâ de la methode convenable? Est-ce qu'il faut
chercher ce qui caracterise un dieu par rapport aux autres dans un endroit des origines
qui precede et conditionne 1'histoire, comme le voulait 1'ideologie du Romantisme? Ou
est-ce que ce caractere se manifeste graduellement tout au long du parcours historique
de la culture? Il se pourrait meme - voilâ une explication materialiste du polytheisme
- que chaque societe se soit construit ses figures divines selon ses propres exigences en
les modifiant durant les siecles. Dans les deux derniers cas, la question des origines est
tout â fait negligeable: ce qui compte, c'est au contraire de definir le parcours his-
torique des cultures et de comprendre comment le role et 1'image des dieux ont ete
modifies. C'est par 1'histoire que 1'on peut connaître les dieux et non pas en remontant
â des origines hypothetiques.

Le mornent est maintenant venu de s'approcher de quelques-uns des textes que
1'on a le plus souvent discutes â propos de Dionysos et la Thrace: en premier lieu les
vers au sujet de Lycourgue dans 1'Iliade. Ce mythe appartient â la serie des nombreux
recits mythologiques qui ont comme sujet les arrivees de Dionysos dans lesquelles il
est souvent accompagne ou accueilli par des thiases feminins en extase. Comme on a
vu, l'hypothese selon laquelle il s'y agit du souvenir d'une arrivee reelle est sans aucun
doute â ecarter. L'etude comparee des structures de ces mythes a demontre que le fait
decisif n'est pas que Dionysos est ou se montre en etranger22. Un autre aspect est beau-

20 K. Zimmermann, Thraker-Darstellungen auf griechischen Vasen, in R. Vulpe (ed.), Actes du II.
congres international de thracologie, Bucarest 1980, pp. 429-446.

21 F. Hartog, Le miroir d'Herodote, Paris 1980, 105 s. (Herodote qualifie les Thraces de primitifs et
mal adaptes); 256 (sacrifices humains par les Thraces Apsinthiens).

22 Massenzio, op. cit. (supra note 17j.
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coup plus important, celui de Dionysos dans sa qualite de porteur de la vigne et du
vin: c'est-â dire de divinite civilisatrice. Si les recits sont souvent tragiques, cela releve

soit du genre litteraire qui les utilise, la tragedie, soit du message qu'ils portent: les
arrivees contrastees de Dionysos veulent souligner le fait que le passage de la nature â
la culture est un processus extremement critique, bien que inevitable, aussi bien pour
la collectivite toute entiere que pour chacun de ses membres. Le mythe de Lycourgue
est justement parmi ceux qui exemplifient le passage dangereux d'une phase culturelle
prealable, pastorale, caracterisee par 1'usage de la double-hache (le bouplex), et la
phase de Dionysos, dieu des plantes cultivees comme la vigne. Le role de Ia Thrace est

ici clairement negatif et cela ne pourrait etre autrement. Mais il y a un detail interes-
sant dans ce bref recit: le roi des Thraces s'oppose â Dionysos d'une fa^on tellement
furieuse qu'il sera châtie par 1'aveuglement. Ce detail est tres symptomatique. Le.
regard, la vue, la transfiguration, sont des elements utilises tres souvent dans la
mythologie dionysiaque23. C'est justement au niveau du regard que les adeptes de
Dionysos se distinguent de ceux qui ne le connaissent pas ou qui refusent de le recon-
naître. Le voir et 1'apprendre par la vue, le savoir, constituent d'ailleurs le noyau meme
de 1'experience des mysteres24: on va revenir sur cet aspect.

Par sa geographie, mais surtout au niveau mental, la Thrace se situe dans une
position intermediaire entre la Grece et les rivages nord et est de la Mer Noire. Les
textes confirment que lâ aussi Dionysos jouait un role25. Le plus connu de ces textes est
le recit que fait Herodote du destin de Scyl'es26. Scyl'es etait fils d'un roi des Scythes et
d'une femme grecque de Istria. Il avait ete eleve en Hell'ene et se sentait â 1'aise dans le
style de vie grec C'est pourquoi il demeurait, pendant certaines periodes de 1'annee,
dans son palais â 1'interieur de la ville d'Olbie. Â un certain moment, il decide de se
faire initier aux mysteres bacchiques. Juste avant le commencement des rites, il y a un
presage nefaste: un incendie provoque par une foudre detruit sa maison. Cela ne le
detourne pas de son projet: il se fait initier et participe au thiase rituel qui se deroule,
bien entendu, non pas dehors mais dans la vi11e27. Â une de ces occasions, quelques-
uns de ses sujets scythes ont la possibilite d'observer du haut d'une tour leur roi en
proie â 1'extase bacchique. Ils en sont scandalises et, pris par la rage, ils provoquent peu
apres sa mort violente.

Dans ce recit, il y a plusieurs elements qu'il faut souligner. Tout d'abord le fait
que les deux formes de vie, celle de la polis et celle des nomades, sont et restent incom-
patibles. Deuxiemement le fait que cette incompatibilite se revele â 1'occasion d'une
fete dionysiaque. La troisieme remarque releve de la fa^on dont les Scythes reconnais-

23 M. Massenzio, Dioniso e il teatro di Atene, Roma 1995, pp. 34-45.
24 R. Schlesier, Die Seele im Thiasos, in J. Holzhausen (ed.), PsychP-Seele-anima (Festschrift fur Karin

Alt), Stuttgart-Leipzig 1998, pp. 37-72, en particulier pp. 48 s.
25 E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley-Los Angeles-London 1951, p. 142; Hartog op.

cit. p.79. Mon interpr^tation, proposee la premi^re fois dans Neue Zurcher Zeitung 30./31.1.1993 pp. 65 s.
avant que je connaisse cette importante etude ne s'en d^tache que par des nuances, ce qui vaut ă une verifi-
cation reciproque.

26 Livre VI, 78-80; Jeanmaire op. cit. (supra note 11) pp. 88 s.; Hartog, op. cit., pp. 82-102; H.S.Versnel,
Ter unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism, Leiden 1990, 140 s.; Henrichs op. cit. 1994
(supra note 12), pp. 47-51.

27 Hartog, op. cit. (supra note 21) p. 99.
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sent leur roi: ils se tiennent dans un poste en hauteur, voienf sans etre vus une chose
qui les choque mais que, on le verra, ils ne parviennent pas â comprendre. Il s'agit
exactement de la situation de Penthee dans la tragedie d'Euripide lorsqu'il observe le
thiase des femmes de Thebes perche sur un arbre. De meme 1'on se souvient de la
meme tragedie - qui repropose un mythe dejâ bien connu auparavant - â propos de la
foudre tombee sur la maison: lâ aussi il y a un palais aneanti par la foudre, celui de
Penthee^. Tous les deux, Penthee et Scyl'es, vont etre cruellement châties par le dieu,
bien que pour des raisons differentes: Pentliee parce qu'il refuse de reconnaître
Dionysos, Scyl'es parce qu'il se fa3t initier bien qu'il ne soit pas grec

Herodote raconte cet episode, juste apres 1'histoire tout â fait analogue du Scythe
hellenise Anacharsis, pour illustrer 1'intransigeance par laquelle les Scythes châtient
ceux qui adoptent des moeurs etrangeres. Ce n'est pas tout: avec le detail du coup de
foudre 1'auteur introduit un message supplementaire. Les Scythes ne sont pas les seuls
â faire respecter certaines frontieres entre eux-memes et les autres: les dieux grecs aussi
indiquent par un signe tres clair les limites etablies par la diversite culturelle. On peut
se demander si la foudre venait de Dionysos ou de Zeus, en faveur de Dionysos: 1'in-
tervention de Zeus, du garant supreme de 1'ordre cosmique, c'est-â-dire, implicite-
ment, des limites, ne serait que plausible. Il est important pour nous de constater que
ces limites deviennent evidentes juste â 1'occasion d'une celebration dionysiaque:
dionysiaque et en plus orgiastique. Pour Herodote et pour son public athenien du
milieu du Ve siecle, il n'y a evidemment aucune incompatibilite entre la vie dans la
polis, qui est le mod'ele meme de la vie civilisee, et les formes d'expression orgias-
tiques. L'incompatibilite se situe au contraire entre le culte de Dionysos et la vie
nomade: du point de vue de la transmissibilite de ce culte aux peuples de la Mer Noire,

le message d'Herodote est incontestablement pessimiste.
Il y a dans le meme livre d'Herodote un autre passage eclairant: lâ ou il informe

sur les Gelones et les Boudines, deux peuples habitant la Russie meridionale29. Le culte
de Dionysos et les rites orgiastiques tout en particulier se trouvent lies etroitement â la
vie sedentaire â 1'interieur de la ville: si les Gelones se revelent Hellenes, c'est par leur
veneration de Dionysos3o.

Comment ce message d'Herodote s'explique-t-il? On a vu que les recits des
arrivees de Dionysos veulent souligner le fait que le passage de la nature â la culture
est un processus extremement critique, bien que inevitable. Cela vaut - voilâ mon
hypothese â moi - autant pour la collectivite toute entiere que pour chacun de ses
membres. Pour devenir, avec 1'aide de Dionysos, un etre civili.se, pour passer de la con-
dition naturelle â la condition culturelle, il faut se soumettre â une metamorphose. La
fureur orgiastique, qu'elle se deroule dans le cadre du symposion ou dans le cadre des
mysteres, se realise dans le moment du passage, du sejour au milieu entre deux fa^ons

28 Cfr. Seaford, op. cit (supra note 17) p. 257: „Because Dionysos embodies the communality of the
polis, he may destroy the autonomous household. He may if resisted destroy the actual building, as he does
to the'houses of Lykourgos and Pentheus".

29 Livre IV 108/9.
30 Hartog, op. cit. (suprâ note 21) p. 97: „La construction d'une pohs, la fondation de sanctuaires et la

cele"bration des fetes de Dionysos sont ainsi mises sur le m^me plan, comme autant d'actions qui perdent
leur caractere surprenant, sitot 1'uditeur est inform^ queles G@lons ont des ancetres grecs".
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d'etre: entre celle de 1'existence primordiale et celle de 1'existence civilisee. Ce n'est pas
par hasard que dans les rites de ce genre la musique et la danse jouent un role decisif.
La danse reproduit materiellement la condition en suspens. Le vin peut, lui aussi, en-
trer en jeu en tant que moyen pour atteindre la condition en suspens. C'est alors juste-
ment 1'extase orgiastique donnee par Dionysos qui rend possible les passages de la
nature â la culture. Cela dans les deux sens: de la nature â la culture dans le parcours
existentiel, de la culture â la nature lorsque le rite impose une „rechute" symbolique
dans la condition sauvage. Cette rechute rituelle dans 1'irrationnel donnait â la polis
grecque le moyen de manifester d'une fa^on controlee, et par lâ de „domestiquer" des
instincts qui autrement auraient pu faire glisser les gens dans la subversion3^.

C'est par lâ que s'explique le malentendu des Scythes vis-â-vis de leur roi32. En
tant que nomades et parce qu'ils ne connaissent pas Dionysos, ils n'ont. pas appris â
voir la verite derriere 1'apparence: ils ne sont pas en mesure de distinguer la fureur ri-
tuelle de la folie reelle. C'est toujours le malentendu de Penthee et aussi des femmes
de Thebes par lequel Dionysos châtie ceux qui refusent de le reconnaître. Pour
Herodote, comme pour Euripide, c'est Dionysos qui donne cette faculte de distinguer:
ce qui est un privil'ege des gens civilises, des habitants des villes, bref, des Grecs.

Dans 1'histoire de Scyles, les Thraces aussi jouent un role, bien que marginal.
C'est chez les Thraces que Scyl'es cherche â se refugier devant ses persecuteurs:
evidemment parce qu'il croit pouvoir se sauver. Mais les Thraces le trahissent et 1'ex-
tradent â son ennemi, qui le decapite immediatement. Rien dans cet episode ne permet
de croire que les Thraces en savaient plus que les Scythes sur les thiases dionysiaques.

Voilâ donc en bref ce qui ressort des textes que nous venons d'examiner. Ils ne
caracterisent pas Dionysos en dieu etranger. Il est, au contraire, dans la vision grecque
le dieu par lequel les habitants des poleis se distinguent des „autres". La fureur orgias-
tique n'est pas non plus quelque chose de secondaire mais le phenomene central de
son culte: celui qui marque la rechute temporaire dans une condition „autre", et, par
consequence, renforce et garantit la duree du systeme de la polis.

III - Dionysos et la Mer Noire: un probl'eme archeologique

Si les Thraces connaissaient Dionysos ou une divinite indigene analogue et prati-
quaient son culte, cela ne rel'eve donc pas des origines thraces du dieu. Du point de vue
non mythologique mais de 1'histoire reelle, le parcours â 1'envers est beaucoup plus
vraisemblable: c'est par les Grecs, par 1'intermediaire des poleis helleniques surgies en
marge de leur territoire, que les Thraces et les autres peuples autour de la Mer Noire
ont connu Dionysos. Avec cette constatation, de nouvelles questions surgissent: â quel
moment precis ce transfer a-t-il eu lieu? Quel role faut-il attribuer â la culture du vin?

31 Dodds, op. cit (supra note 25) p. 76: „If I understand early Dionysiac ritual aright, it ş social func-
tion was essentially cathartic, in the psychological sense: it purged the individual of those infec6ous irra-
tional impulses which, when damned up, had given rise, as they have done in other cultures, to outbreaks
of dancing mania and similar manifestations of collective hysteria; it relieved them with a ritual outlet".

32 Hartog, op. cit. (supra note 21) p.101: ,,...ce que les Scythes, dans le comportement du thiase, pren-
nent pour mania, s'il a toutes les apparences de la mania, n'en a precisement que les apparences; autrement
dit entre mania et Bakcheuein, il y a toute la distance de qui refuse ă qui admet Dionysos"; Henrichs, op. cit.
(supra note 12) pp. 49 ss. (sur la difference entre les termes mania et bakcheuein).
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Comment le lien etabli par exemple par Herodote entre Dionysos et la vie sedentaire
a-t-il influence ce transfer dans un milieu en: partie nomade?

Dans ce qui suit, je me limiterai â faire quelques remarques et suggestions tres
synthetiques, vu que dans mon auditoire, il y a des personnes beaucoup plus compe-
tentes que moi-meme en matiere d'archeologie de la Mer Noire.

Apres ce que je viens de dire, il ne nous surprend pas de constater une presence
marquee et precoce de phenomenes dionysiaques dans les colonies grecques de la Mer
Noire. Il suffit 1'exemple de Olbie que les travaux de M. Vinogradov ont rendu facile-
ment accessible. Les mysteres bacchiques y etaient bien installes des le VIe siecle
avance33 et jusqu'â present il n'y a pas, dans ce domaine, de decalage visible entre
Athenes et cette ville.

Â ce propos, il faut brievement soulever la question du rapport entre Athenes
et Dionysos. Ce que nous savons sur Dionysos et sur son culte, rel'eve pour la plupart
de sources atheniennes, soit litteraires, soit iconographiques. En plus, l'image modifiee
que je viens d'esquisser de Dionysos, en tant que dieu lie â la polis et â son ordre insti-
tutionnel, harmonise tout â fait avec ce que nous savons sur 1'Athenes de Solon et de
Clisthene. Mais les temoignages archeologiques laissent entrevoir des liens non moins
etroits du dieu avec beaucoup d'autres villes: Dionysos et son monde sont bien
presents dejâ au VIe siecle dans le repertoire de beaucoup d'autres productions
ceramiques en dehors de celle d'Athenes. Il suffit, ici, de rappeler les danseurs dionysi-
aques tres frequents sur les calices de Chios. Ces personnages sont les memes que ceux
que les cerarriistes atheniens ont empruntes au repertoire corinthien au debut du VIe
siecle. Comme eux, ils evoquent, par la danse, par Jeur aspect hybride, par leur
entourage, une condition transitoire entre la nature et la culture. Le support des images
est lui-meme etroitement lie â la consommation du vin. La presence de Dionysos â
Chios est d'ailleurs assuree soit par la mythologie soit par les etudes d'histoire des reli-
gions^.

La diffusion des calices de Chios dans les regions autour de la Mer Noire est un
phenomene tres bien connu. Les calices n'etaient pas les seuls vases importes tres tot
dans les colonies. Il y avait par exemple de tres beaux crateres de Clazomenes aussi: un
indice en plus pour la presence de la coutume du symposion, institution dionysiaque
par excellence. Une autre institution tres etroitement attachee â Dionysos est le theâtre:
â Olbia, il y avait des spectacles dramatiques au plus tard au Ve siecle35. Le fait que
Dionysos est bien atteste chez les Grecs de la Mer Noire s'explique donc tout simple-
ment par la circonstance qu'il etait une figure divine centrale dans la conception
grecque d'es ses phases les plus anciennes.

La presence de Dionysos a par ailleurs surement favorise 1'importation du vin,
documentee par les nombreuses trouvailles d'amphores de transport dans plusieurs
sites pontiques, et 1'introduction de la culture de la vigne, bien connue dans la region

33 J. Vinogradov, Pontische Studien, Mainz 1997, p. 246. L'existence de myst^res bacchiques â
Athenes au VIe siecle est deshormais rendue encore plus vraisemblable par une coupe â figures noires des
annees autour de 540 av. J.-C.: C. Tsler-Kerenyi, La madre di Dioniso (Iconografia dionisiaca VIII), sous
presse. _

34 E Graf, Nordionische Kulte, Rome 1985, pp. 74-97.
35 V'inogradov, op. cit. p. 390.
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de Chersonnese en Crimee d'es le Ve siecle au plus tard36.
La question de la presence de Dionysos chez les peuples non grecs de la region

est beaucoup plus compliquee. Les quelques pieces tres particulieres en ceramique et
les autres objets de valeur trouves dans des sites de 1'interieur tout au long des arteres
fluviales37 documentent des contacts entre Grecs et indigenes nomades des le VIIe sie-

cle^. Bien qu'il s'agisse de vases dans lesquels on peut boire et que, parmi ces pieces
importees, il y ait un cratere en bronze39, cela ne suffit pas pour soutenir 1'hypothese
de 1'adoption de la coutume du symposion par les Scythes. Cela ne veut pas dire qu'ils
ne connaissaient pas le vin. On sait, au contraire, qu'ils 1'utilisaient â 1'occasion des
funerailles des membres de leur elite40. Le fait que les tombes dans plusieurs tumuli
princiers contenaient un grand nombre d'amphores vinaires importees plus ou moins
directement des centres vinicoles grecs ne signifie en effet pas que 1'on consommait le
vin â la maniere des Grecs.

Mais les recipients servant â boire le vin au symposion ne sont pas les seuls
indices possibles de la presence de Dionysos chez les indigenes de la region pontique.
Une trouvaille tres repandue de la Thrace au Caucase - mais non pas avant le IVe sie-
cle - sont les tres precieuses cornes ceremonielles executees vraisemblablement par des

artisans grecs et decorees parfois avec des motifs dionysiaques41. La corne est un des
attributs les plus communs et les plus anciens de Dionysos et des danseurs dionysi-
aques dans 1'iconographie de la ceramique grecque. Il s'agit d'un recipient pre-cul-
turel, donne par la nature. C'est porquoi la corne est le contraire du canthare, recipient
elabore par 1'homme, et attribut dionysiaque lui aussi. La corne et le canthare represen-
tent deux etapes distinctes mais liees entre elles par le parcours dionysiaque qui va de
la nature â la culture. L'âge precedent celui de leur propre present, celui de la polis,
etait pour les Grecs 1'âge des heros: la corne ceremonielle pourrait bien avoir evoque
cet âge.

Aux yeux des Grecs, il y avait probablement une analogie entre les heros de leur
propre passe et les chefs thraces et scythes au moins pour ce qui conceme les coutumes
de funerailles. Ce que Herodote raconte sur les usages des Scythes dans cette occasion42
rappelle de tres pres les descriptions epiques des funerailles de heros, par exemple
dans 1'Iliade. L'image du heros n'a certainement pas deplu aux princes nomades. Si

36 A. Chtcheglov, Polis et Chora. Cit^ et temtoire dans le Pont-Euxin, Besancon-Paris 1992, pp.91-
102; N. Savonnidi, Wine-making on the Northern Coast of the Black Sea in Antiquity, inA.-C. Amouretti - J.-
P. Brun (ed.), La production du vin et de I'huile en M^diterrannee, Bulletin de Correspondence Hellenique,
Supplement XXVI, 1993, pp. 227-235.

37 J. Boardman, The Greeks Overseas3, London 1980, pp. 243 s.; G.R. Tsetskhadze, Greek Penetration
of the Black Sea, in G.R. Tsetskhadze - E De Angelis (^d.), The Archaeology of Greek Colonisation. Essays
dedicated to Sir John Boardman, Oxford 1994, pp. 111-135, en par6culier p. 113.

38 P. Alexandrescu, Les importations grecques dans le bassin du Dnjepr et du Boug, Revue
Archeologique 1, 1975, pp. 63-72.

39 C. Isler-Ker^nyi, Griechen und Skythen am Schwarzen Meer, in Kunsthaus Zurich, Aus den
Schatzkammern Eurasiens. Meisterwerke antiker Kunst, Ziirich 1993, pp. 141-149, en particulier pp. 156 s.
no. 76.

40 R. Rolle, Totenkult der Skythen, Berlin-New York 1979, p. 54 et pp. 132 s.
41 Par exemple: L'or des Thraces 1980-81, p. 154 no.310 (rhyton du tresor de Rozovetz); p. 185 no.

361(rhyton du tresor de Panagjuriste).
42 Livre IV, 71-75

I
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Dionysos n'a pas ete adopte en tant que dieu du symposion et de la vie dans la polis,
il se peut toutefois qu'il soit entre dans le monde mental des Scythes et des Thraces par
cette voie alternative.

Cela n'est pas facile â prouver. Mais il y a quand-meme quelques indices qui
permettent de penser que 1'elite indigene etait assez bien informee au sujet de
Dionysos. Un tel indice pourrait etre le contenu d'une tombe princiere decouverte dans
la peninsule de Taman43' il comprenait entre autres une coupe en argent et or de fabri-
cation grecque. On y reconnaît une scene de tragedie: le mort avait ete couvert par un
tissu de luxe avec decoration figuree, qui porte les noms de divinites et de heros grecs,
realise, lui aussi, en style purement hellenique^. Un autre indice est 1'equipement
d'une morte distinguee dans le kourgan de Deev, dans 1'interieur ucrainien. Cet
equipement comprenait une riche parure en or decoree par des figures de bacchantes
dansantes en style purement grecas.

Â 1'heure actuelle, il n'est pas encore possible de demontrer dans quelle mesure
les proprietaires de tels objets connaissaient Dionysos. Il les possedaient peut-etre sim-
plement en tant qu'objets de luxe et de representation. Une certaine familiarite au
moins des membres de 1'elite des steppes est pour autant plausible si 1'on consid'ere la
situation historique generale de la region, le voisinage avec les villes coloniales durant
des siecles et la penetration progressive d'elements de la culture grecque dans la vie
des nomades. Mais, si 1'image des dieux s'adapte aux differents types de societe dont
ils sont une des expressions, 1'hypothese est vraisemblable que le Dionysos des
Thraces, des Scythes, etc. n'etait pas identique, mais tout au plus analogue au dieu de
la polis et de ses thiases. C'est donc â present aux archeologues d'eclaircir plus pre-
cisement les caracteres specifiques et 1'histoire reelle des sites antiques autour de la
Mer Noire: ce n'est que par la connaissance des cultures que 1'on aboutira â une con-
naissance des dieux. Et parmi eux de Dionysos, dans ses differentes manifestatibns
grecques et „autres".

43 Isler-Ker@nyi 1993, op. cit. (supra note 39 G.R. Tsetskhadze) p. 164 no. 80
44 M. Vickers, Images on Textiles. The Weave of Fifth-Century Athenian Art and Society, Konstanzer

Althistorische Vortr^ge und Forschungen (ed. W. Schuller) 42, 1999, pp. 20 s. fig. 4.
45 A.M. Leskov, Die skythischen Kurgane, Antike Welt, Sonderheft 1974, p. 91 (fig. 137) et p. 95.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA ALBEŞTI QUD. CONSTAN^'A)
1996 -1999 *

ADRIAN DULESCU , M. BĂRBULESCU, L. BUZOIANU,
N. GEORGESCLT, L. ARSENIE

Cercetările arheologice de la Albeşti, începute în urmă cu 25 de ani, au ocazionat
descoperirea unei a şezări fortificate importante sub diferite aspecte: tipul şi rolul
aşezării, relaţia cu colonia apropiată - Callatis şi cu mediul autohton din jur, etapele
construirii şi durata func ţionării ei, manierea constructivă, organizarea spa ţiului, natu-
ra materialului arheologic recuperat etc^

Cum un raport general a fost făcutz cu ocazia Congresului de tracologie de la
Constanta-Mangalia, 1996, ne propunem in cele ce urmeaz ă prezentarea rezultatelor
ultimelor campanii, 1996-1999. Acestea au avut ca obiectiv:

1. cercetarea primei incinte pe latura de Nord şi mai ales a punctelor de articula ţie
cu laturile de Est şi Vest; indirect, s-a urmărit şi stabilirea raportului între incinta I şi a
II-a;

2. delimitarea complexelor din partea de N şi NE a cetăţii şi raportarea lor, crono-
logică, la etapele de amenajare a fortului ;

3. surprinderea, în spa ţiul exterior incintelor, a unor sisteme auxiliare de ap ărare
(şanţ sau val de pământ).

În vederea urmăririi primului obiectiv, cercetările au fgst concentrate în zonele de
NE şi NV ale aşezării. În prima zonă vizată, în SC. c. 63-64-65-66, s-a dat de un zid
paralel pe direcţia N/S incintei a lI-a şi care are toate şansele să reprezinte resturile
(sau nucleul) primei incinte (vezi zidul I din Planul I):

* Prezentăm versiunea romănească a lucrării Albeşti^site forlifi^ du territoire callatien, inclusă în
lucrările colocviului. Titlul francez ( şi o variantă apropiată) le-am rezervat pentru Talanta. Proceedings of
the Dutch Archaeological and Historical Society.

1 Prezentarea primelor rezultate ale cercetării arheologice, în Materiale, Oradea; 1979, p. 167-173;
pentru fazele constructive ale fortifica ţiei, vezi, Symp., Thrac. 3, 1985, p. 78-80 şi cronicele descoperirilor
arheologice : 1983-1992, Bucureşti, (1997), p. 2-4;1994, Cluj-Napoca (1995), p. 5;1995, Brăila (1996), p. 6;1996,
Bucureşti (1997), p. 3; 1997, Călăraşi (1998), p. 5-6; 1998, Vaslui (1999}, p. 9. Materiale ceramice, în special
amforice au fost publicate in Symp. Thrac., 3,1985, p. 81-83; 5,1987, p.123; 8,1990, p. 172-173,1973; Pontica,
19,1986, p. 33-60 ş i 61-74; 20,1987, p. 53-77 şi 79-106; 21-22,1988-1989, p. 23-90; 23,1990, p. 29-48 şi 49-79; 26,
1993, p. 121-158.

2 A. Rădulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, N. Cheluţă-Georgescu, în The Thracian World at the
Crossroads of Civilizations, Bucureşti,1998, p. 345-375.
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- zidul stă direct pe stânca natural ă, nivelată ;
- este construit din pietre mijlocii, aşezate ordonat;
- distan ţa dintre cele două incinte este de 1,45 m;
- între incinta a II-a şi fragmentul păstrat din incinta I este piatră fărâmată,

datorată amenajării stâncii; ,^

- materialele cercetate din preajma zidului, în special amforice, se plaseaz ă, în
general, în sec IV a. Chr.;

- spre Nord (SC c. 66), unde panta terenului este mai accentuat ă, zidul stă pe un
strat de pământ lipsit de urme arheologice. În acest punct, care reprezint ă colţul de NE
al incintei I, se păstrează pe o lungime de 2,72 m şi un fragment de fundăţie din blocuri
masive de calcar, dispuse transversal; l ăţimea iniţială a incintei trebuie să fi fost în jurul
valorii de 1,18 m(aceeaşi lăţime este constatată şi pe latura de Nord a incintei).

Înţelegerea întregii situa ţii din zona de NE a cetăţii reclamă aducerea în discu ţie
a carourilor 65 şi 64 (Fig. 1). În primul dintre ele, două ziduri paralele traversează
caroul pe direc ţia N/S. Zidul dinspre'Vest suprapune, în c. 64, pavajul din dale late de
calcar ale unei importante artere de circula ţie, contemporane incintei a lI-a.

Fig. 1. Sector C, carourile 64 - 65.

Situaţia amenajării forutului în acest sector ar prezenta urm ă toare succesiune :
- incinta I (= faza I);
- incinta II (= faza a II-a);
- stradă Est/Vest, contemporană incintei a lI-a (în acest moment incinta I nu mai

functionează);
- amenajarea, în faza a III-a, a unor complexe de locuire care suprapun, par ţial,

artera de circulatie mentionat ă .

^ .^.... i ^_ ^^^ ^^ i i
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În zona d^e NV a aşezării, în SB c. 68;.a. fost surprinsă continuarea incintei I pe iatu-
ra de Vest a platoului (Planul II). Cum aceea şi incintă este marcată în SB e. 69 şi doăr'
presupusă în eanouri aflate mai Ia Sud, no^a descoperire se dovede şte deosebit de ^
importantă . Incinta I apare astfel bin^e marcată pe o lungime de 7,80:m; lăţimea ei pe
această latură este de :1,25 m. Primă' incirită se află la 0,61. xn faţă de nivelul superiur
păstrat (respectiv, ultima asiză a incintei a lI=a); totodată, în acest sector, iricinta a II^a
nu ^mai este distanţată; ci alipită incintei I.

Şi de dafia aceasta constrţzcţiile secu^dare - zi^uri ale unor compartimentări din I
interiorul cetăţii şi pavaje -, sunt în măsură să ofere o secvenţă cronologică coerentă :
ele suprapun incinta I şi se dovedesc contemporane fazelor ulterioare de ame^ajare a
fortului. Avem în vedere situăţia din ^B.c: 68 undă două ziduri (a şi ^ orienatei V/E şi
paralelele între elesunt posterioare prirnei incinte. Elementul carele distinge din p^nct
de vedere cronologic este un pavaj (în SB c. 58r68), eaxe suprapune zidul ^ şi se opreşte
la zidula. : ; ; ; o .

Secvenţa cronolc^gică remarcată în aeeşt ^arou ar fi c , ,
- incinta I (= fazâ I); ,
- incinta a II-a şi zidul ^{= faza a II-a);
- pavaj şi zid a(= faza a III-a). .
Un element nou din punct de vedere constructiv este anexa alipită incintei a lI-a

(în SB c. 67; fig. 2). De formă quasi-trapezoidală, cu laturile lungi de 4,65 m şi laturile
scurte de 2,40 m şi, respectiv 2,08 m, co^struclia n^ face corp comun,cu incinta, ci se
şprijină pe ea. Latura dinspre Nord se opre şte în pavajul din SB c. ,68; din acest punct
de vedere, construc ţia s-ar, putea dovedi contemporană pavajului şi: zidului a, din faza
a III-a a aşezării. Faptul însă că tocmai în acest punct incinta I este distrusă iar ştânca

Fig. 2. Sector:B, caroul 67, construeţie anexă .
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este tăiată pentru a permite această construcţie anexă, ne determină să avem în vedere,
mai degrabă, amenajarea ei odată cu construirea incintei a lI-a ca un element de spri-
jin, spre interior, al acesteia. Dac ă spre exterior, pietrele folosite la construc ţie prezintă
un aspect ordonat, imaginea lor dinspre interior şi lipsa vreunui material arheologic
exclud posibilitatea folosirii anexei ca locuinţă . Compararea secvenţelor cronologice
remarcate în zonele de NE şi NV ale suprafe ţei fortificate păstrează aceeaşi ordonare.
Elementele mai bine păstrate din amenajarea interioar ă spaţiului aparţin etapelor II şi
III. Ulfima etapă, mai ales, presupune o organizare a spa ţiului interior diferită de cea
a etapelor anterioare, adaptată probabil, noilor nevoi interne ale a şezării.

Compartimentările din zona de Nord a cetăţii, prezentate în continuare, sunt
delimitate de incinta a II-a şi zidul ^(acest zid, paralel laturii de Nord a incintelor are
lungimea de 23 m şi lăţimea de 0,61 m). O serie de alte ziduri paralele între ele pe
direcţia S/N şi perpendiculare pe incintă şi zidul ^ delimitează compartimentările
(notăm mai departe, cu sigle grece şti aceste ziduri şi prin indicii L^ - L^ comparti-

mentările rezultate3 (vezi Planul III). Diversele faze de reamenajare sau reconstruc ţie a
compartimentărilor sunt sesizabile mai puţin prin maniera de constructie şi mai mult
prin dimensiunile variabile ale spa ţiului de locuire şi prin urmele unor amenajări inte-
rioare. ^

O primă compartimentare L, se detaşează în colţul de NV al a şezării; ei îl

recunoastem trei faze :
- o primă fază, sesizată mai demult4, în spaţiul rămas liber între cele două incinte;

este vorba de o parte dintr-o locuinţă aparţinând strătigrafic primei incinte, cu o vatră
în substruc ţia căreia stratul refractar este realizat din fragmente ceramice aparţinând
sec IV a. Chr.;

- faza a II-a este cuprinsă între incinta a II-a, zidul ^ şi un zid y situat spre Est (de
notat că acest zid, între primele descoperite, suprapune clar incinta I); dimensiunile
locuin ţei în această fază sunt de 5,50 x 4,50 m;

- în faza a III-a locuinţa va fi delimitată în continuare de incinta a II-a şi zidul y;
spre Sud însă spa ţiul este marcat de un zid a; noul zid se afl ă la 1,90 m de col ţul de NV
al incintei I şi suprapune această incintă în zona de inciden ţă cu latura ei de Vest.
Suprafaţa locuin ţei în faza a III-a, la o primă constatare, este de 4,30 x 4,50 m.

Compartimentarea LZ/Nord ocupă SB c. 59 şi parţial e. 49. Este posibilă şi aici sur-
prinderea mai multor faze :

- într-o prim ă fază locuinţa are intrarea spre Est şi este delimitată de incinta I,
zidul ^ şi un zid S(la Est). Urme ale acestui zid, care se sprijinea pe incinta I, sunt clar
marcate pe teren la 2,30 m de zidul y;

- în faza a II-a, locuinţa îşi lărgeşte suprafa ţa, spre Nord, până la incinta a II-a şi
spre Est până la zidul ?;; intrarea este spre Sud;

- în faza a III-a se înalţă un pavaj la + 0,42 m de la stânca natural ă . În această
ultimă fază locuin ţa îşi menţine intrarea spre Sud; spre Est se întinde până la zidul e;
de notat că unghiul pe care zidul s îl face spre Sud se situeaz ă pe aceeaşi linie cu zidul
a din L, / Nord. Re ţinând ultima observa ţie nu este exclus ca în faza a III-a. L, şi LZ să
reprezinte două compartimentări ale unui complex unic.

3 O prezentare a acestor compartimentări a fost făcută de noi la A XXXIII-a sesiune na ţională de
rapoarte arheologice, Vaslui,1999; vezi Cronica cercetărilor arheologice, Campania 1998, Vaslui (1999), p. 9.

4 A. Rădulescu, N. Cheluţă-Georgescu, M. Bărbulescu, în Materiale, Oradea, 1979, p. 169.

I ^ i ^,^ i i ^ _ , ^
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Prin amenajarea locuin ţei LZ în faza a III-a se creeaz "a un culoar în forma literei L,
cu latura lungă de 5,50 m şi latura scurtă de 1,70 m; lătimea este de 0,75 m(culoarul
pare contemporan; deci, funcţionării fazei a lII-a a locuinţei LZ/Nord). '

Corespunzător carourilor SB c. 39-29 se formează cornpartimentarea L3. Ea este
delimitată de incinta a II-a, zidul ^, zidul ^(la' Vest) şi zidul r^ (la Est). Suprafa ţa inte-
rioară este de 5,50 m x 4,50 m(ultima valoare reprezentând distan ţa dintre zidurile ^
şi r^). Cornpartimentarea comportă două amenajări ;

- un canal pe direc ţia S/N, surprins din SB c. 38 şi care Străpunge incinta a II-a în
dreptul caroului SB c. 39. Lungimea canalului este de 7,40 m;

- ulterior; în partea de Vest se înalţă un pavaj care probabil acoperea canalul şi
suprapune parţial şi zidul ^; suprafa ţa pavajului este de 5,30 x 2,20 m.

În continuare, spre Est, se contureaz ă încăperea L4, delimitată de incinta a II-a
(Nord) şi zidul t(la Sud). Celelâlte laturi sunt marcat^ de zidul0 (la Vest) şi zidul x(la
Est). Ultimul, păstrat pe o lungime de 3,60'm, trece pe sub intrarea de pe latura de Sud
a compartimentării şi este distrus de pavajul din SB, c 18. În faza I locuin ţa avea
intrarea spre Vest marcâtă de un rest de pavaj şi în leg "atură cu culoarul creat între
zidurile r^ şi 6. Într-o fază ulterioară, latura sudică avansează spre exterior cu circa 0,50
m şi se aliniază prin zidul j3 celorlalte compartiment ări. Suprastructură zidului ^ apare
deviată datorită pavajului exterior, care, de altfel, suprapune zidul în dreptul intr ării
în Iocuinţă . După distrugerea în timp a elementelor de compartimentare se creaz ă în
jumătatea de Nord-Est a aşezării o mare suprafa ţă , lungă de 17 m, limitată spre Est de
incinta L În interiorul acestei suprafe ţe se detasează o locuinţă LS:. Zidul de Nord al
noii locuin ţe (a), lung de 10 m, este paralel cu incinta I şi, la `0,65 m de aceasta: Zidul
de Est (v), de 11,30, este"paralel cu latura estic ă a incintei I. Spre Vest locuinţa se închide
cu zidul µ. Zidul, păstrat pe o lungime de 6,70 m, are colţul de NV distrus de păvajul
locuinţei L4. El va bloca continuarea spre Est a zidului (i şi va'constitui element de spri-
jin pentru amenajările din faza a III-a a aşezării. Un rest de zid (^), în martorul din SB
c. 6-16, păstrat pe o Iungime de 1,60 m; marca, probabil, spre Sud, locuin ţa L5. locuinţa
are' amenajată în martorul dintre SB c. 7-8 o vatră de lut ars, ridicată pe o structură de
pământ şi piatră .

Vatra este la + 0,36 m`de la stânca naturală şi'are dimensiunile păstrate de 1,83 x
0,85 m. Ea nu pare să aparţină însă locuinţei L5, ci unei alte compartimentări, L6, care
ocupă parţial spatiul locuinţei L5. Această nouă compartimentare este documentată de
resturi de ziduri, spre Vest şi Sud. Zidurile notate prin o şi n(o = 4,20 m; n=10 m) sunt
din pietre mari, înălţate pe un pat de pămănt de 0,25 m. Ameriajarea locuin ţei L^ este
ulterioară locuin ţei LS (zidul ^r suprapune zidul v al locuin ţei LS).

În SC c. 66 un pavaj acoperă spre Est zidul locuin ţei LS şi spatiul până la zidul n.
Ultima compartimentare la care ne vom referi, L„ apart,ine zonei de Est a a şezării.

Ea este marcată spre Est de zidul p, lung de 8 m, care suprapune pavajul din SC. c.'64
şi de zidul o, surprins în martorul carourilor SB c. 5-6 (zidul v se p ăsfrează pe o
lungime de 4,60 m). Spre Nord, zidul n devine pe o anumită zonă zid comun pentru
L6-L^, de unde şi concluzia privind contemporaneitatea celor două locuinţe. Carourile
următoare, spre interior (SB c. 27-37) ne-au ocazionat cercetarea unei locuinţe compuse
din două încăperi, a căei prezentare specială ne-o rezervăm, pentru o interven ţie
viitoare.
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Recapitulând, cele şapte compartimentări paralele laturii de Nord a incintelor
documentează etapele din existen ţa aşezării : etapa I coincide cu amenajările din faza
I ale locuin ţelor L„ Lz, L4 şi probabil cu compartimentarea L5; etapa a II-a este docu-
mentată de amenajările din faza a II-a ale aceloraşi locuinţe şi de construcţia canalului
din L3. Locuinţele L6 şi L^ aparţin etapei a lII-a a existenţei fortului; acestei etape îi
aparţin şi ultimele reconstrucţii semnalate în L, şi LZ precum şi pavajul din L3.

Dacă zona de NV, mai bine protejat ă, se dovedeşte şi mai clară în urmărirea
diverselor faze de amenajare, în corelatie cu etapele de constructie ale fortului, zona de
NE păstrează mai bine elemente din faza a III-a. Acestea lasă impresia unei structuri
urbane noi, orientată mai putin în reutilizarea sau adaptarea la structurile anterioare.

Materialele arheologice aparţin, în general, ultimelor două etape din amenajarea
cetăţii. În majoritate sunt fragmente amforice, dar şi ceramică uzuală lucrată la mână,
unelte din metal şi os. Pentru o urmărire mai uşoară, le notăm pe complexe, adăugând
noilor descoperiri şi materiale aflate anterior în acelea şi complexe.

Din L,/Nord (SB c. 68-69) provin două căni fragmentare (Pl. I/1,3), cu corp globu-

lar şi caneluri circulare putin profunde, pe pansă . Forma vaselor îşi află replici apropi-
ate la Histria, într-un tumul datat la sfâr şitul sec. IV - începutul sec. III a Chr.S şi
Phanagoriab; reprezintă probabil o variantă a tipului de oenochoe comun ă, din argilă
gri de la Histria, datată în funcţie de context, în sec. IV-II a. Chr^, şi a oenochoei dintr-o
argilă arsă oxidant, aflate în inventarul sanctuarului elenistic de la Nunta şi8.

Pentru locuinţa L, /Nord (SB c. 69) mai reţinem un lekythos întreg (Pl. I/2), cu
partea superioară acoperită cu vopsea brună, din seria comună din sec. III a. Chr., bine
reprezentată la Callatisy şi Histria^^ (la Tomis, acela şi tip este datat în sec. II a. Chr.l^); un
castron cu corp hemisferic de mari dimensiuni (h=0,130 m; d.m. = 0,340 m); vasul este
acoperit un interior şi la exterior, în jurul buzei, de un strat de vopsea roşie, neuniformă
(Pl. I/5). Forma recipientului, comună şi conservatoare este întâlnită la Elizavetovskoe
în a doua jumătate a sec. IV a. Chr.12, şi mentionată de Thompson, grupa D, în a doua
jumătate a sec. II a Chr.13. Tot aici notăm un unguentariu fragmentar (Pl. I/4),
prezentând caracteristicile pierselor din două jumătate a sec. III - şi începutul sec. II a.
Chr. de la Olbia14 şi Callatis^s sau numai din sec. II de la Tomis^b; regăsim forma la
Thompson, grupa C, cu baza de datare în a doua jumătate a sec. III a. Chr.^^.

5 P. Alexandrescu, în Histria lI, Bucureşti, 1966, p. 186-187, XXXIV, 4 şi pl. 77 şi 92.
6 M.M. Kobîlina, MIA, 19, 1951, p. 248, fig. 5/6.
7 M. Coja, Dacia, NS, 12, 1968, p. 305-329 şi fig. 5/5-7 şi 12/4.
8 C. Domăneantu, Dacia, NS, 37, 1993, p. 64, nr. 12 şi fig. 3 şi 10.
9 C. Preda, N. Georgescu, Pontica, 8, 1975, p. 68, pl. V/3.

10 Histria lI, p. 231, nr. 6.2 şi pl. 84.
il M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanţa,1967, p. 55, M VI/c.
12 I.B. Brashinskii, Grecesldi keramicesl^ import na nijnem Donu v V-III w. do. n.e., L.,1980, p: 142

şi tabl. XIX, 243, 243-a.
13' H.A. Thompson, Two Centuries of Hellenistic Pottery, Hesperia, III,.1934, 4, p. 369-370, grupa D,

fig. 55 şi 117 (D 8-9). Grupa D este prezentată de G. Rotroff, the Athenian Agora, XXII, Princeton, 1982, p.
109-110.

14 M. Parovici-Peşican, NelQOpoli Olvii elenisticeslcogo vremeni„ Kiev,1974, p. 110, tip IV, fig. 95,1-
4(apud El. Bârlădeanu-Zavatin, Pontica,13,1980, p. 235, n. 72).

15 El. Bârlădeanu-Zavatin, loc. cst., şi fig. VI/ 6,7 (piesele s-au aflat într-un mormănt împreună cu o
monedă callatiană şi o alta scitică ).

16 M. Bucovală, op. c1t., p. 122, fig. 78.
17 H.A. Thompson, op. cZt., p. 368, fig. 52, C 76.
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Inventarul locuinţei LZ/Nord, deosebit de bogat, este reprezentat prin putine vase

întregi. Notăm un vas lucrat la mână, cu corp globular, gât scurt; marcat Ia baz ă cu un
brâu alveolat (Pl. II/1). De tradi ţie mai veche^^, forme similare sunt prezente în sec. IV-
III a. Chr. la Olbia19, Enisala20, Nicolae Bălcescu21 şi Nuntaşiz2. De notat că la Albeşti
vasul s-a aflat împreună cu fragmente amforice de Heracleea Pontică, Thasos şi
Rhodos timpuriu (din prima parte a sec: III a. Chr.). Spre sfârşitl sec IV a. Chr. se
datează o statuetă fragmentară de tipul Cybela cu 1eu23 (Pl. IV/2). Piesa frumos lucrată,
dintr-o argilă puternic arsă reductor, şi-a aflat analogie într-o piesă olbiană, consi-

derată produs loca124.
Din faza a treia a locuin ţei reţinem mai multe ştampile de amfore sinopeene din

subgrupa V-a, datată în a doua parte a sec III a. Chr. şi spre sfârşitul secolului25. Cu
excep ţia unui singur exemplar, piesele s-au aflat în umplutura de lâng ă pavaj, spre SB
c. 47. Ele aparţin astynomilor"Icpi^ o'E6Ttaiov, (2 exemplare), 'IKE6lOS O'ETeoviKOV;

'A^rro^^wviBr^S o TToaetBwviov, TTpw-rayopaS o Kvvi6KOV şi "YA^oS o cAi^iaKOV; tot

aici s-a aflat şi ştampila producătorului rhodian OevSwpo526.

Sub pavajul locuinţei, la -1,05 m, s-au aflat fragmente de lâ două amfore de Cos,
de tip timpuriu, cu gât larg şi incizie circulară la bază27 şi un fragment de Sinope, tot
de tip timpuriu, cu urme de vopsea ro şie la baza gâtului şi toartă neştampilată28.

Între materialele databile din locuin ţa L3/ Nord notăm : o ştampilă de Heracleea

Pontică din grupa a IV-a cu numele lui 'Apt6TOKpâ^rrls şi o alta de Rhodos, a epo-
nimului TTo^vâpa-ros I; ambele piese se dateaz ă în prima parte sau spre începutul
celui de al doilea sfert al secolului III a. Chr., într-o perioadă apropiată complexului
Koroni (după ştampila eponimului rodhian men ţionat)z9. În aceea şi perioadă datăm

statueta fragmentară a Cybelei (Pl. IV/1), în care recunoaştem, un produs de serie,
probabil al unui atelier egean3^.

18 Vezi Em. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 55 şi pl. XXII/3 (tip VII).
19 K.K. Marcenko, Vurvary v sostave naselenija Berezane i Olvii, L., 1988, p. 86-87, fig. 17/2 (sec. IV-

III a. Chr.).
20 G. Simion, Peuce, 2, 1971, fig. 96, fig. 20/a (M4-A, urma mormântului 1; vas datat c ătre mijlocul

sec IV a. ChrJ cu trimitere la M. Coja. La eframique autochtone d'Histria aux V^ - I^' sav.n.e., Sofia,1970,

p. 340, fig. 2/9 şi 2/10.
21 M. Irimia, Pontica, 6, 1973, pl. XVI, 3(sec. IV-III a. ChrJ.
22 C. Domăneantu, op. cit., p. 68, nr. 37, fig. 6 şi 12.
23 A. Rădulescu, L. Buzoianu, M. Bărbulescu, N. Cheluţă-Georgescu, Pontica, 28-29,1995-1996, p. 25

şi 37, cat., pl. I/1.
24. M.M. Kobîlina, în SAI, G1-11, I, pl. 16/5.
25 N. Conovici,, Histria VIII. Les tiatbres amphoriques. Z. Sinope, Bucares ţ-Paris,1998, p. 45 şi tabel p. 49.

26 Pentru prezenţa producă torului OevScapoS I la Albeşti şi fixarea lui la o dată apropiată de 240 a.

Chr., vezi la noi, Pontica 20, 1987, p. 61 şi cat. 145(28); Pontica 231990, p. 76, cat. 465 (53).
27 Prezenta unui ofset sau incizii circulare la baza gâtului este recunoscut ă ca o trăsătură caracteris-

tică a amforelor timpurii de Cos; vezi V. Grace, Aatphoras and the Ancient Wine Trade, American School of

Classical Studies at Athens, Princeton-New Jersey,1961.
28 Pentru tipologia şi evoluţia amforelor de Sinope, vezi mai ales I.B. Brashinşkii, MetodY issle-

dovaniia anti^noi torgovli, L.,1984, p. 113-117 şi mai ales tâbelele XXX şi XXXII (a doua jumătate a sec. IV şi

sec III a.-Chr.). `
29 Pentru eponimul TTowocpaTOs I, vezi V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, Les timbres

amphoriques grecs. Expioration archeologique de Delos; XXVII, 1970, p. 292 şi 300; V. Grace, Hesperia, 32,
1963; p. 324, 333.

30 A. Rădulescu, L. Buzoianu, M. Bărbulescu, N. Chelu(ă Georgescu, Pontica 28-29,1995-1946, p. 26
şi pl. I13.
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O datare mai târzie atribuim unui opai ţ biconvex cu apendice lateral perforat şi
canelură pe disc (Pl. II/2). Piesa aparţine tipului 32 la Howland, databiJ din al doilea
sfert al sec. III a. Chr. până spre sfârşitul secolului şi chiar puţin mai târziu31^ În
Dobrogea exemplare de acest tip sunt frecvente32 şi le recunoaştem şi în descoperirile de
la Tomis33, Callatis^ şi Nuntaşi35. Pentru această coinpartimentare putem presupune şi
o fază mai timpurie, în sec. IV a. Chr., sus ţinută deocamdată de materiale arheologice:
torţi de amfore de Thasos, cu alveole la bază, un perete de vas getic, exterior negru lus-
truit şi un fund de bol grecesc, cu pere ţi subţiri şi suport inelar de sus ţinere36.

În SC c. 29, respectiv în culoarul creat între L3 şi L4, s-a aflat un al doilea opai ţ (Pl.

II/4) tip 29 A la Howland, cu o datare mai timpurie, din ultimul sfert al sec. IV şi pe
toată durata celui de al doilea sfert al sec. III a. Chr 37. Replica cea mai apropiată a pie-
sei o aflăm tot la Howland, catalog 410, din complexul închis O 20:3 datat (pentru
piesele de la bază) în primul sfert al sec. III a. Chr3^. Opaiţul descoperit la Albeşti poate
aparţine oricăreia dintre cele două compartimentări.

În locuinţa L4i în apropierea zidului spre SB c. 27, s-au aflat ştampilele eponimilor
rhodieni EvK^rjS şi TTav6aviaS I. EvK^i1S, datat iniţial la începutul sec. III a. Chr 3y,
poate fi acum datat spre mijlocul secolului40, într-o perioadă de activitate apropiată de
cea a eponimului TTav6avia5 I(240-230 a. Chr.)41.

Din inventarul aceleia şi locuinţe, dar dintr-o fază anterioară a ei, fac parte câteva
amfore fragmentare de Chios, tipul "cu manşon"42, altele, tot fragmentare, de Heracleea
Pontică43 si câteva unelte de os.

Din zona pavajului şi a intrării în locuinţa L4, provin două ştampile sinopeene din
grupa V-d aparţinând astynomilor 'Azro^^wvi8r?S o TTooetSwviov şi "Y^^oS o
^t^i6KOV44. Între alte categorii ceramice re ţinem un vas cenuşiu din categoria bolurilor
adânci, cu buza dreaptă, variantă a bolurilor cu două toarte la Thompson, D 17; formă
apropiată, însă de dimensiuni mai mici aflăm şi în Corinth VII, pl. 44/95, datată cca.
300 a. Chr. (Pl. II/3).

31 R.H. Howland, The Athenian Agora IV, Princeton, 1958, p. 99 şi cat. 426, pls. 15, 41.
32 C. Iconomu, Opai^e greco-romane, Constanţa, 1967, p. 8, tip IV şi catalog nr. 67-114.
33 M. Bucovală, op. cit., p. 29, 18/a.
34 M. Irimia, Pontica,16,1983, p. 121 şi fig. 13/13.
35 C. Domăneantu, op. c:it., p. 64, nr. 15.
36 Toate au conota ţia Albeşti,1982, SB c. 38, - 1 m.
37 R.H. Howland, op. cit., p. 94-95.
38 Ibid., cat. 410 şi pl. 14, 41.
39 V. Grace, BCH, 76,1952, p. 523, 535, N 14, 15; Hesperia, 32,1963, p. 324, n. 12.
40 V. Grace, M. Sawatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 293 şi 301 şi comentariu D.B. şelov,

Keramiceskie Ideia►a iz Tanaisa III-I w.do.n.e., M.,1975, p. 53, n. 176.
41 După Grace, Hesperia, 32, 1963, p. 326, n. 16; Gerhard Johrens, BCH, Suppl. 13, 1986, p. 502

plasează pe eponimul TTavaavias I cca. 240-225 a. Chr.; vezi datarea şi la P.M. Wallace Matheson, M.$.
Wallace, Hesperia, 51, 3,1982, p. 293-320 şi în special appendix IV (cca. 240-230 a. Chr.). Vezi şi la noi, Pontica
20,1987, p. 59 şi cat., 123 (6), 124 (7).

42 I.B. Zeest, Keramiceslde tara Bospora, MIA, 83, 1960, p. 74-78 pl. V/14, I.B. Brashinskii, Gnece.skii
keramicesldi intport ..., p. 17, catalog 20-24 şi pl. II, VIII; idem, MetodY ... p. 92-99 şi pl. X/6; vezi şi L.
Buzoianu, Pontica 24,1991, p. 78-80 şi n. 20-22.

43 Pentru contemporaneitatea amforelor de Chios "cu manşon"' şi a celor de Heracleea Pontic ă, vezi
I. B. Brashinskii, MetodY ..., pl. XXXI (prima jumă tate a sec. IV a. Chr.). Seria mai cuprinde recipiente de
Menda, Tahsos, Sinope şi Soloha II ^^^^ ^ i

44 Pentru astynomii din această grupă aici şi mai departe, vezi lucrarea citată la n. 25.
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Desfiinţarea martorului SC. c. 66-65 a condus la recuperarea mai multor piese,
comune compartimentelor L5-L6. Între materialele g ăsite la dezafectarea laturii de Est

a primei incinte şi care au aparţinut probabil locuin ţei Ls notăm un picior de amforă de

Cliios, din categoria "cu manşon", transformat în opaiţ (Pl. II/5). Forma piciorului este
caracteristică exemplarelor de Chios din prima parte şi mijlocul sec. IV a. Chr 45; lipsa
vreunei urme de ardere secundară denotă că piesa nu a fost utilizată în noua formă
read'aptată - cea de opaiţ4^. Tot de aici provine un vas cu corp bombat decorat cu o aco-
ladă la nivelul' umărului (Pl. II/6). Vasul, lucrat la mână, îşi află analogii în ceramica
getică de sec. IV a. Chr?^. Pentru restul pieselor, cu o datare mai târzie, este de presu-
pus că au aparţinut locuinţei L6.

Notăm două ştampile rhodiene din al treilea sfert al sec. III a. Chr. ale eponimilor
Mv-riwv şi TiµoKaeiSas 48, şi un exemplar de Sinope din subgrupa V-d, cu numele
astynomului ' IKE6lOS O'ETeoviKOV. Cana întreag ă recuperată (Pl. III/3), fâce parte din
categoria recipientelor relativ de mici dimensiuni, cu corp quasi-cilindric şi gât arcuifi.
Datarea generală, destul de largă (sec. VI-II a. Chr.),. este restrâns ă pentru acest tip la
sfârsitul sec. IV si în sec. III a. Chr?y.

Piesele din SB c. 8 apar ţin cu siguranţă locuinţei L^. Semnalăm două amfore frag-

mentare de Sinope (Pl. III/1) şi Cos (Pl. IIl/2), din tipul obi şnuit la Albeştis^ şi o cythră
cu corp larg şi gât cilindric (Pl. II/4), cu o tradi ţie mai îndelungată în perioada elenis-
tică (formele cele mai târzii sunt semnalate pe epava Antikythera)st.

l^%iaterialele arheologice din locuin ţa L^ - ultimele la care ne vom referi - indică o

funcţionare spre mijlocul şi în a doua jumătate a sec III a. Chr. Datarea propus ă este
sus ţinută de ştampile amforice de Heracleea Pontic ă , perioada C('ApioTOKpâTr1S şi
^I^OTlµ05)5z, Rhodos, perioada II-a (eponim Darjµwv) şi Sinope, subgrupele V-a
(^aivirrTros o ŢTa6^Xâpov) şi V-d ('1KEOlOS O'ETeoviKOV şi MriTpd8wpo5 0
'A^4rlviTrTrov). Un interes special, legat de functionalitatea locuin ţei şi destinaţia
obiectelor de inventar îl reprezintă câteva piese ceramice figurate. Ele apar ţin, pe rând,
Demetrei cu stephane pe cap (Pl. IV/4), Afroditei cu porumbelul (Pl. IV/6), Cybelei cu
coroană murală şi leu (Pl. IV/3) şi unui altar fragmentar, dintr-o serie bine reprezen-
tată în aşezares3 (Pl. IV f 5). Mai pu ţin prima.piesă, restul şi-au aflat replici apropiate în
materiale de sec. III a. Chr. descoperite în cet ăţile pontices4.

Noua reprezentare a Cybelei se adaugă seriei cu reale calităţi artistice, în care

.': ^^ 45 Vezi mai sus, n. 42. F=
^ 46 Indirect, aflăm o dovadă a funcţionării pe o perioadă scurtă în faza I a locuin ţei L5.

47 Em. Moscalu, Ceraauca, tip. I/C şi pl. XIII/2.
48 Pentru eponimul TiµoKAeiSas, vezi Pontica 20, 1987, p. 69, nr. 129(12), cu bibliografia. Eponimul

Mvricw, nou la Albeşti, este dâtat in al treilea sfert al sec III a. Chr:; vezi Şelov, op. cit., nr. 150, L. Buzoianu,

N: Cheluţă-Georgescu, Pontica 31,1998, p. 75, nr. 124.
49 I.T. Kruglikova, MIA, 56,1957, p. 122-123 şi fig. 6/7 (Pantikepei, tip. IV)
50 Vezi la noi, Pontica, 20,1987, în special p. 82-88 şi 92
51 G.R Edwerds, iîte Hellenistic pottery from the shipwreck of Antikythera, în Transactions of the

American Philosophical Society, Philadelphia,1965, p. 25, cat. 28-29 şi fig 24, 25 şi 29.
52 Pentru perioada C, respectiv grupa IV a ştampilelorde Heracleea Pontică la Albeşti vezi Pontica,

19,1986, p. 37-44 şi catălogul.
53 Cu excep ţia piesei din seria Cybelei eu leu şi a fragmentului de altar, descoperite în 1997, celelalte

au fost prezentate de noi'în Pontica 28-29,1995-1996, catalog 17 (Demetra), 21 (Afrodita).
54 Vezi trimiterile din articolul citat la cat. nr. 21, 34.
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zeiţa are ca atribut distinct coroana murală şi pentru care cele mai apropiate replici le
aflăm la Histriass şi Albeştisb^ Prezen ţa celor patru piese votive într-un cadru limitat (SB
c. 7, -0,55 m) presupune o destina ţie specială pentru compartimentarea L,, fie că avem

în vedere un cult casnic, fie unul public, care în absen ţa unor amenajări adecvate să se
fi desfăşurat în locuinţe particulares^.

Cercetările din zona de Nord a aşezării demonstrează o locuire îndelungată, din
sec. IV a Chr. şi pe toată durata sec. III a. Chr., posibil prelungită şi la începutul seco-
lului următor. Mai bine atestat din punct de vedere al materialului arheologic recu-
perat este sec. III a. Chr.

A1 treilea şi ultimul obiectiv urmărit de noi 1-a constituit surprinderea sistemelor
auxiliare de apărare.

S-au deschis două secţiuni în afara cetăţii şi perpendiculare pe incinte.
Prima secţiune (S I), perpendiculară pe latura de Vest a incintei are dimensiunile

de 12 x 5 m. Stânca apare la - 0,60 m fa ţă de asiza superioară păstrată a incintei a lI-a
şi la - 0,15 m faţă de actualul vegetal; cca. 90% din suprafa ţa sec ţiunii este acoperită cu
stâncă . În aceste condi ţii, cel puţin pe lungimea cercetată de noi, nu a fost posibilă
amenajarea vreunui sistem de ap ărare constând din şant sau val de pământ. Faţa exte-
rioară a incintei este aşezată pe stânca naturală, care pare să nu fi suferit nici ea vreo
amenajare anterioară . Dimpotrivă, asizele sunt adaptate configua ţiei terenului : mai
mici la bază şi dispuse în trepte urmând înclina ţia terenului, şi mai mari în rest (Fig. 3).

Secţiunea a II-a (S II; Plan IV), perpendiculară pe latura de Est a incintei, are
lungimea de 12 şi lăţimea de 2 m. După înlăturarea vegetalului amestecat cu pietre din
depuneri, s-a constatat o albiere semicirculară, ce poate marca traseul şanţului antic de
apărare. Punctul maxim al albierii apare la 8,10 m de la zidul de incintă (lărgimea
şanţului este de 6,70 m); pe verticală , adâncimea maximă a şanţului este de 1,27 m.
,Sanţul este placat cu plăci de piatră, prezente, de altfel, şi pe fundul sec ţiunii.

Situaţia constatată pe orizontala secţiunii comportă următoarea ordonare :
- latura exterioară a incintei a lI-a;
- un pat de stâncă lat de 1,40 m, amenajat (aplatizat) tocmai pentru ridicarea in-

cintei ;
- un val de pământ de dimensiuni mijlocii rezultat din săparea şanţului de

apărare;
- şanţul propriu-zis;
- dincolo de şanţ, limita de Est a secţiunii nu face dovada unor alte amenajări.
În condiţiile în care prima incintă pe latura de Est este în mare parte distrusă şi

părţi din ea folosite în construc ţiile ulterioare, iar raportările care pot fi acum operate
se referă la incinta a II-a, punem în legătură amenajarea auxiliară defensivă din şanţ şi
val cu această incintă . Deşi nu excludem existen ţa acestui sistem încă din perioada
ridicării incintei I, afirmaţia este dificil de sustinut prin această singură secţiune şi se
va dovedi de asemenea dificilă în condiţiile în care spre Nord este râpa naturală şi spre

55 M. Coja, Dacia, NS, 5, 1961, p. 215-218, fig. 3-4, reluat ă de D.M. Pippidi, DID, I, p. 260, fig. 76
(Cybela).

56 Pontica, 28-29,1995-1996, p. 38, catalog 4 şi pl. I/4.
57 Vezi C. Domăneanţu, Dacia, NS, 37,1993, p. 59-78 şi în special p. 75 şi 78. Pentru Albeşti ar fi, deo-

camdată, a doua situaţie constatată de noi cu această funcţie (după cea din SB c. 27-37, pentru care vezi şi
Pontica 28-29,1995-1996, p. 36, n. 69). Nu este exclus ca şi în alte locuri (SB c. 31, de exemplu) să surprindem
situa ţii asemănă toare, ce ne-ar conduce la acceptarea mai curând a existen ţei unor culte particulare.

I
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Fig. 3. Sec ţiunea I.

Sud s-a extins suprafa ţa de locuire în faza a III-a de existen ţă a aşezării. Eventualele
indicii sunt de aşteptat prin practicarea altor sec ţiuni tot în zona de Est a platoului şi
care să surprindă şi căile de acces în cetate. -

Cele trei obiective pe care le-am urmărit le considerăm importante în conturarea
unei imagini definitive privind funcţionalitatea şi organizarea unor structuri construc-
tive ale aşezării de epocă elenistică de la Albeşti.
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Planşa I. Ceramică din complexele de locuire L, - L, .
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Planşa II. Ceramică din cornplexele de locuire L, - L,
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Planşa III. Ceramică din complexele de locuire L, - L,

„.:,,,_. ^,:^
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Planşa IV. Reprezentări #3g^rate (statuete; aplice şi altar veramic).
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Plan I. Albeşti, sector B.

I
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Plan II. Zona de NV a cetătii.
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Plan III. Complexe de locuire din zona de Nord a cetătii.



CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA ALBESTI (JUD. CONSTAN^'A)1996 - 1999 * 69

LES FOUILLES ARCH$OLOGIQUES D'ALBE,STI (D$PART. DE CONSTANTZA)
(1996-1999)

- Resume -

L'ouvrage fait passer en revue les campagnes archeologiques d'Albe şti, de la pe-
riode 1996-1999. Celles-ci ont eu pour objectif :

- etudier la premiere enceinte du cote Nord et les points d'articulation avec les
cotes Est et Ouest; indirectement on a vise aussi la determination du rapport entre la
I-^^e enceinte et la II-e enceinte;

- delimiter les complexes du Nord et du Nord-Est de la cite et les rapporter
chronologiquement aux etapes d'amenagement du fort;

- surprendre des systemes auxiliaires de defense.
On a etabli des sequences chronologiques comparables pour les zones de NE et

NO de la fortification. A leur tour, les 7 compartiments paralleles au cote Nord des
enceintes document les etapes de 1'existence de la cite. Les diverses phases de reame-
nagement ou de reconstruction des compartiments sont saisissables moins par la
maniere de construction et plus par les dimensions variables de 1'espace d'habitat ainsi
que par les traces de certains amenagements interieurs. Les elements mieux conserves
appartiennent aux II-^ et III-e etapes. La derniere etape suppose une organisation de
1'espace interieur differente de celle des etapes anterieures. Les materiaux
archeologiques, examines par complexes, appartiennent generalement aux deux
demieres etapes d'amenagement de la cite.

Dans la zone Est de I'espace extra-mural on a identifie un possible systeme auxi-
liaire defensif forme de fosse et repli de terrain fortifie.

Les trois objectifs poursuivis nous les trouvons importants pour tracer le contour
d'organisation spatiale de 1'etablissement hellenistique d'Albeşti.



qk{^P, UNELTE DE FIER DIN A,SEZAREA GETICĂ FORTIFICATÂ
DE LA ADANCATA

^• ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ o^^ ° _. ^, ^ (com. Aliman, jud. Constan^a) ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ , ^ : ti^

MIHAI IRIlVIIA

Cercetările sistematice şi descoperirile întâmplătoare efectuate în ultimele decenii
au dus la acumularea unui material arheologic relativ bogat privind civiliza ţia geţilor
din Dobrogea în ultimele secole ale erei vechi, ceea ce a permis abordarea unor aspecte
complexe ale civiliza ţiei autohtone din Dobrogea.

În luna septembrie a anului 1993 ne-a fost semnalat ăl existenţa unor obiective
arheologice necunoscute specialiştilor, situate în sud-vestul Dobrogei, în perimetrul
localităţilor Adâncata şi Floriile, ambele aparţinând comunei Aliman. Totodată, au fost
oferite muzeului din Constan ţa mai multe materiale descoperite în zona acestora.2

Piesele la care ne referim mai jos au fost găsite întâmplător în perimetrul unei
aşezări fortificate, aflate la circa 1,5 km sud-sud/vest de ruinele fostului sat Adâncata3
şi la aproximativ 3-3,5 km est de localitatea Floriile, pe platoul nordic al
dealuluiDedibal, în punctul numit de localnici „Dealul Ci şmelei"4.

1. Brăzdar de fier
A fost descoperit la suprafa ţa terenului, în zona de nord-nord/vest a aşezării; fu-

sese scos din stratul arheologic odat ă cu tăierea completă a pădurii din acest sector în
anul 1993 şi smulgerea unor arbori din rădăcini.

Brăzdarul are forma unei bare masive, cvasi-trapezoid ăle, aplatizate şi puţin
îndoite la câpătul func ţional (cel care intră în pământ). La partea inferioară, acolo unde
bara a fost lăţită, piesa este puţin îndoită pe axul longitudinal şi are aspectul unei li-

1 De că tre Radu Diaconu şi Romeo Frătilă, doi pasionati arheologici amatori din Constan ţa.
2 La cercetarea de suprafa ţă pe care am întreprins-o în septembrie 1993 a participat colegul Gabriel

Custurea, iar la cea din aprilie 1997 colegul Traian Cliante.
3 Sat dispărut ca multe altele din Dobrogea, în deceniile şapte - opt ale secolului XX; se mai

păstrează încă, dar într-o stare avansată de degradare, biserica monumentală, construită în perioada inter-
belică.

4 Un studiu mai amplu asupra siturilor din zonă şi a materialelor arheologice recuperate se află în
lucru. Probabil din acelaşi perimetru provin mai multe monede publicate, între care un vârf de săgeată cu
valoare monetară, 6 drahme histriene şi o monedă de bronz de tipul Alexandsru cel Mare (cf. Bucur Mitrea,
St. CL, 7,1965, p.158, nr. 26: Gabriel Talma ţchi, Pontica, 27,1994, p. 231-233: idem, Pontica, 28-29,1995-1996,
p.261-266.

^
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guri cu nervură mediană şi marginile subţiate. Capătul superior este puţin îngroşat şi
rotunjit. Piesa are dimensiuni reduse: lungimea 24 cm; lăţimea maximă a părţii active
6,4 cm; grosimea maximă 1,4 cm, Nr. inv. 39.566 (Fig. 1/1; 2/1).

Brăzdarul reprezintă o variantă aparte, deosebită de exemplarele terminate cu
cârlig la partea superioară şi care sunt cele mai frecvente în lumea geto-dacă . În timp
ce acestea se fixau pe talpa de lemn a plugului cu ajutorul unei verigi şi prin înfigerea
în lemn a cârligului, exemplarul de la Adâncata pare să fi fost fixat cu ajutorul
capătului superior, pu ţin îngroşat.

2. Topor plat cu aripioaze (?)
Piesa are corpul zvelt şi tăişul lat; partea superioară este de forma unei bare lungi,

puţin trapezoidale, care se lăţeşte treptat spre partea activă a toporului, sub forma unor
„aripioare". Acestea au fost lăţite prin forjare pe direc ţii opuse, pentru a permite
fixarea piesei în mânerul de lemn fără a se mişca într-o parte sau alta. Din zona „ari-
pioarelor" până la tăiş toporul are marginile putin concave. Tăişul este lăţit, rotunjit
asimetric şi ascuţit. Capătul opus tă işului (=ceafa) este drept, cu sec ţiunea aproximativ
dreptunghiulară şi col ţurile rotunjite. Fier puternic oxidat. Dimensiuni: lungimea 20,5
cm; lătimea maximă a tă işului 5,8 cm, Nr. inv. 39.567 (Fig. 1/2; 2/2).

3. Cosor de fier
A fost lucrat prin forjare dintr-o bară de fier. Tija aflată în prelungirea lamei., pen-

tru fixarea în mânerui de lemn este relativ masivă, trapezoidală, cu sectiunea pătrată .
Partea activă a piesei este curbată puternic, cu secţiunea triunghiulară. Fier puţin oxi-
dat. Dimensiuni: lungimea (pe coarda exterioar ă) 18 cm; Lătimea maximă a tă işului 2,5
cm, Nr. inv. 39.568 (Fig. 1/3).

Brăzdarul de fier reprezintă până în prezent prima piesă de acest tip descoperită
în Dobrogea într-un mediu arheologic sigur anterior epocii romane. Opinii mai vechi
atribuiau brăzdarului de plug utilizat de geto-daci o origine elenistic ă5. Descoperirea
unor piese similare pe teritoriul actual al Bulgariei a dovedit că acest tip de unealtă a
fost utilizat de tracii sudici încă din prima jumătate a secolului al IV-lea i. Hr.b.
Avându-se în vedere descoperirile amintite, precum şi legăturile permanente ale
tracilor sud-dunăreni cu cei din nordul fluviului, ca şi aparitia mai timpurie a
brăzdarului la tracii sudici, este foarte posibil ca geto-dacii s ă-1 fi preluat de la aceştia^.
Deşi filiera greacă-sud tracă-geto-dacă este credibilă, nu excludem posibilitatea ca în
Dobrogea cel putin, autohtonii să fi preluat această importantă unealtă agricolă direct
din lumea greacă (eventual, prin intermediul coloniilor vest-pontice). Exemplarul de la
Adâncata, deşi descoperit întămplător şi în afara unui complex arheologic precis,
provine dintr-o aşezare în care materialui greco-elenistic este extrem de bogat, iar
legăturile cu Histria sunt evidenţiate atât de monedele acestei colonii8, cât şi de unele
categorii ceramice de provenientă histriană .

Absenţa unor asemenea piese din Dobrogea pănă la această descoperire poate fi

5 I. H. Crişan, St. Com., Sibiu, 12, 1965, p. 215; idem, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, Ed. Ştiinlifică
şi Enciclopedică, BucureşH, 1977, p. 393.

6 Maria Cicicova, Apulum, VII/1, 1968, p. 117-122_
7 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, Civilizaha fierului la geto-daci (sec. 11 î.e.nJ, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,

1979, p. 61-62.
8 Mai sus, nota 4.

1
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Fig. 2: 1-a-b- brăzdarul de fier (faţă şi profil);
2-toporul plat cu „aripioare"?
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întâmplătoare. Până de curând, aşezările getice din ultimile secole ale erei vechi n-au
fost cercetate mai intens (exceptia reprezentănd-o doar dava de la Satu Nou, punctul
„Valea lui Voicu"), iar piesele mari de fier - îndeosebi br ăzdarele - nu abund ă nici în
epocă romană . Raritatea brăzdarului de fier s-ar fi putut datora şi utilizării încă, în
această perioadă, a unor elemente de lemn pentru afânat pământul, aşa cum considera
Vasile Pârvan,9 opinie însuşită şi de alţi cercetători.^^

În spaţiul autohton nord-dunărean brazdarele de fier de tip geto-dacic, fără a fi
prea numeroase, s-su descoperit, totuşi, relativ constant.

Ele au apărut în Transilvania la Ardeu, Bicfalău, Dedrad, Strâmbu, Costeşti,
Craiva, Şuteşti, Guşteriţa-Sibiu, Căpâlna^^ etc., în Moldova la Poiana, Brad, R ăcătău,
Piatra Neamţ-Bâtca Doamnei,12 iar în Muntenia la Cetăţeni, Popeşti, Tinosu, Ocni ţa13

etc. O perioadă relativ îndelungată s-au folosit pentreu defrişat şi arat, aşa cum o
dovedesc mai ales descoperirile din Moldova şi brăzdarele de ti^ celtic, triunghiulare,
din grupa aratrului fără plaz, larg răspândit în antichitate14. In acest teritoriu sunt
cunoscute brăzdarele celtice aflate în cele două mari depozite de la Călineşti, com.
Negri (jud. Bacău)15 şi Oniceni jud. Neamţ),ib precum şi descoperirile izolate de la
Ichimeni,t^ Lozna - punctul Hlibicioc,18 Miorcani (jud. Boto şani) şi Glăvăneşti (jud.
Iaşi).79

Datorit"a absen ţei cârligului de prindere, a c ărui funcţie a fost înlocuită prin
îngroşarea capătului superior, băzdarul de la Adâncata se apropie mai mult de un
exem lar de la Suteşti (jud. Braşov), cu capătul aplatizat şi lăţit.20

^n ceea ce priveşte brăzdarele de tip geto-dacic s-a constatat că ele au fost utilizate
şi în epoca romană, uneori în asociere cu brăzdarele de tip roman. În Dobrogea, o
asemenea asociere se constată în cazul cunoscutului depozit de unelte agricole de la
Moşneni, jud. Constanţa (sec. II-III).^ Cercetările recente au dus la descoperirea în
Dobrogea şi a altor brăzdare din epoca romană . La Teliţa-Amza (jud. Tulcea} s-au

9 V. Părvan, Getica. O preistorie a Daciei, Bucureşti,1926, p. 138.

10 V. Neamţu, La tehnique de la production cerealiere en Valachie et en Moldavie, jusqu'au XVIIIe

siecle, Bucureşti, 1975, p. 48, nota 21.

38.
11 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit., p. 60, cu bibl; V. Moga, Ephemeris Napocensis, 2, 1992, p. 37-

12 S. Teodor, Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î. Hr., Institutul Român de
Tracologie; Bibliotheca Thracologica, 27, 1999, p. 58, cu bibl.; ^^' " ^r^ '¢"^ ^^

13 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, loc cit,cu bibl. •^ '""' "''`"'
14 V. Neamlu, Mem. Antiq., 2,1970, p. 423-438. `' '"C ^-`'^
15 I. Antonescu, Carpica,1,1968, p. 189-197.
16 Silvia Teodor, Studia Atiqua et Archaeologica, 1,1983, p. 94-102, fig. 1-4.
17 V. Pârvan, op. cit., p. 511, 515, pl. XXXVI/1; V. Neam ţu, Arheologia Moldovei, 4,1966, p. 296, fig.

1/L
18 Silv'sa Teodor, Arheologia Moldovei,15,1992, p. 58, fig. 17/9.
19 Eadem, Regiunile este carpatice ale României in secolele V-II î. Hr., p. 58.
20 I. Glodariu, E. Iaroslavschi, op. cit„ p. 59, fig. 24/3.
21. Ibidem.
22 V. Canarache, SCIV,1, 1950, 2, p. 100-102; V. H. Baumann, Ferma roman ă din Dobrogea, Tulcea,

1983, p. 75-76 şi pl. VIII. De precizat că ultimul autor ilustrează în pl. VIII/1 şi un brăzdar care nu aparline
depozitului în cauză; acesta a fost descoperit la Constan ţa, în săpăturile efectuate Ia Edificiul roman cu
mozaic. Eroarea s-a datorat, probabil, faptului c ă brăzdarul se află în aceeaşi vitrină a muzeului din
Constanta cu mulajele pieselor din depozitul de la Mo şneni.
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descoperit între altele, două brăzdare de fier, unul de tradiţie autohtonă, geto-dacică ,
celălalt evoluat, de tip vomer.23 Cu toate acestea, numărul de brăzdare rămâne mic,
chiar pentru această parioadă de maximă înflorire a civiliza ţiei antice.z4

Toporul plat cu aripioare (?) are o formă mai pu ţin obişnuită, diferită mult de
exemplarele tipice acestei categorii.25 Forma piesei sugerează mai degrabă folosirea ei
ca unealtă , decât ca armă . De altfel, în ceea ce priveşte scopul utilizării topoarelor plate
cu aripioare opiniile specialiştilor diferă . Unii cercetători le consideră unelte (chiar
unelte agricole26), în timp ce în opinia altora ele erau utilizate ca arme.27 De şi pare ha-
zardat, iar analogiile lipsesc, nu excludem cu totul posibilitatea ca piesa de la Adâncata
să fi fost folosită fie ca unealtă de tâmplărie (pentru despicat lemnul, ori ca daltă), fie,
eventual, drept cuţit de plug (unealtă de care se deosebeşte însă net). Forma puţin asi-
metrică a tăişului ar reprezenta un indiciu privind modul de fixare şi direcţia de
înaintare, cu partea mai scurtă în faţă şi cea mai lungă în spate, pentru a despica
pământul înaintea brăzdarului.

În aria carpato-dunăreană toporul plat cu „aripioare", lucrat din fier, a apărut cel
mai devreme în Ha B228 „dacă nu chiar pu ţin mai târziu"z9, în depozitul de la Bârlad.
Indicii de datare mai sigure a oferit a şezarea fortificată de la Teleac (jud. Alba), unde
toate cele patru piese de tipul amintit au fost descoperite în nivelul al III-lea al a şezării,
datat în Ha C şi în primele decenii ale Ha D.30 Pe teritoriul României, utilizarea acestui
tip de topor continuă şi în Latene. Un exemplar s-a descoperit în cetatea de la Cotnari

-„Dealul Cătălina" (jud. Iaşi), datată în sec. V-II î.Hr.3^, iar un altul în cetatea de la
Buneşti -„Dealul Bobului" (jud. Vaslui), datat ă în sec III î.Hr.3z

V. Vasiliev distinge două variante de topoare plate cu aripioare: 1- piese zvelte
în zona mediană, lăţite treptat spre tă iş; 2- piesele mai masive, cu corpul drept sau l ăţit
uşor numai spre tă iş şi capătul superior rotunjit (semilunar). Prima variantă, larg
răspândită, ar fi caracteristică Europei Răsăritene, în timp ce a doua ar fi apărut ca
urmare a unor influen ţe provenite din zona nord-vest balcanic ă .33

23 V. H. Bauman, A^ezări rurale antice în zona Gurilor Dunării, Institutul de cercetări eco-muzeale,
Biblioteca istro-pontică, seria Arheologie, l, Tulcea, 1995, p. 46 şi 86/nr. 48, 49, pl. 19/3,4 şi 36/1,2.

24 În ultimii doi-trei ani, odată cu utilizarea, de cele mai multe ori clandestină, a detectoarelor de
metale, numărul pieselor de fier de mai mari dimensiuni (romane şi medievale) din Dobrogea a crescut. Un
lot de asemenea piese diferite, între care şi trei brăzdare (unul de epocă romană de la Casimcea, jud. Tulcea)
se află în studiul colegilor Lucian Arsenie şi Gabriel Custurea. Dar scoaterea lor din context nu oferă prea
multe posibilităţi de interpretare.

25 În bibliografia consultată nu am întâlnit analogii pentru această piesă .
26 B. A. Sramko, SA, 1961, 1, p. 86 şi urm.
27 Opinie sugerată de faptul că in necropola de la Hallstatt topoarele plate cu aripioare au ap ănat

numai în morminte de luptă tori; cf. K. Kromer, Das Grâberfeld von Hallstatt, vol. I, Textband, Firenze,1959,
p. 23-25. Ele apar de asemenea şi în unele morminte de războinici sciti; cf. V. A. Ilinskaia, Skifi dneprovsko-
go lesostepnogo levoberezia, Kiev, 1968, p. 161, pl. III/10; XLVI/9.

28 M. Petrescu-Dămboviţa, Dacia, NS, 2, 1958, p. 59-67.
29 Idem, Depozitele de bronzuri din Romania, Ed. Academiei, Bucureşti, 1977, p. 26.
30 V. Vasilev, I. Al. Aldea, H. Ciugudean, Civiliza ţia dacică timpurie în aria intracarpatică a

României, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 50-53, fig. 17/13 -16, cu discu ţia ş i bibliografia.
31 A.C. Florescu, Cercetări istorice, S.N., Ia şi, 2, 1971, p. 116-117; vezi şi catalogul Dliri şi Daci-

Illyriens et Daces, Cluj-Bucureşti,1972, p. 155, 251-252, D46.
32 V.V. Bazarciuc, Materiale, Tulcea,1980, p. 164-177; eadem, Acta Moldavie Meridionalis, Vaslui, 2,

1980, p. 61-80; eadem, SCIVA, 34,1983, p. 249-273 (pentru toporul plat cu aripioare), p. 252, fig. 1/2; eadem,
Materiale, Braşov,1981 (Bucureşti,1983), p. 211-217.

33 V. Vasiliev, I. Aldea, H. Ciugudean, op. cit., p. 53.

i ^^^ a^ ^,^, i^ i ^ ^ j
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Exemplarul de la Adăncata se deosebeşte de ambele variante. În cel mai bun caz,
am putea să-1 considerăm o formă derivată din prima variantă, cea a topoarelor zvelte
în zona mediană şi lăţite treptat, spre tăiş . Caracteristica amintită ar putea constitui şi
un indiciu pentru datarea târzie a piesei în cauz ă .

Cosoarele sau cu,titele curbe, folosite probabil atât la curăţatul viţei-de-vie, cât şi
la altoiri, au de obicei - ca şi în cazul piesei de la Adâncata - o tij ă în prelungirea lamei,
pentru a se fixa în mânerul de lemn. Ele sunt aproape nelipsite din toate a şezările daci-
ce 34 La Albeşti35 şi Satu Nou36 s-au descoperit mai multe asemenea unelte; au forma
unor cuţite cu vârful uşor curbat, prevăzute cu o tijă sau tub de înmănuşare pentru
fixarea cozii.

Piesele prezentate mai sus, descoperite întâmpl ător în perimetrul aşezării getice
fortificate de la Adâncata, nu pot fi încadrate în limite cronologice mai precise.
Materialele recuperate până în prezent, prin descoperiri întâmplă toare şi cercetări de
suprafaţă, datează aşezarea intr-un interval cronologic larg, din sec. V î. Hr. (poate
chiar de la sfârşitul secolului anterior, dacă avem în vedere vârfurile de săgeată cu val-
oare monetară, dar care pot fi şi mai târzii), până în secolul I î. Hr. Tipurile şi variantele
de care piesele în cauză pot fi apropiate, sugerează o datare a lor relativ târzie, în ultim-
ile secole ale aşezării getice.

Din punct de vedere al exploat ării fierului, Dobrogea nu reprezintă o regiune
minieră în care să existe zăcăminte masive de fier la suprafaţă, de tipul celor din Banat
sau din Munţii Poiana Ruscă . Astăzi, zăcăminte metalifere feroase se cunosc în
localităţile Palazu Mare (jud. Constan ţa) şi Iulia (jud. Tulcea), aflate la mare adâncime
şi care nu au fost exploatate în antichitate 37 În Dobrogea au existat, totu şi, mai multe
aşezări în care în vechime s-a practicat reducerea minereului de fier. Ele erau „centre"
ale unei „industrii" siderurgice primitive, dar destul de importante la nivelul
cerinţelor de atunci. Em. Zah considera că există dovezi certe ale unor preocupări de
siderurgie primitivă la Babadag (sec. X-VII î. Hr.), Dervent (sec. IX-VIII î. Hr.), Histria
(sec III-II î. Hr.). Teli ţa .(sec. II-I î. Hr.), Troesmis (sec II-III), Ulmetum (sec. III),
Capidava (sec. X), Dinogetia (sec. X şi XII), Păcuiul lui Soare (sec. X şi XIV) 38

Pentru epoca romană se consideră chiar că aducerea unor comunităti de besii în
Dobrogea, menţionaţi în calitate de consistentes în sec. II în vicus Quintionis (Sinoe) şi
în vicus Ulmetum (Pantelimonul de Sus) a fost determinat ă, între altele, şi de intenţia
autorităţilor romane de a-i folosi la exploatarea şi prelucrarea fierului39, ei fiind renu-
miţi ca mineri şi metalurgişti (este drept, în exploatarea aurului şi a argintului, dar şi a
altor metale).

Pe valea Teliţei, în apropierea punctului „Izvorul Maicilor" au fost descoperite
zgură de fier şi fier neprelucrat, alături de materiale arheologice din sec. II-I î. Hr., ceea
ce relevă ca geţii de aici cunoşteau zonele de minereuri de fier şi se ocupau cu me-
talurgia lui. În punctul „Izvorul Maicilor" din apropierea Teli ţei (jud. Tulcea) a fost
cercetat un complex de cuptoare xomane de redus minereul de fier, care a funcţionat
din a doua jumătate a sec II până la mijlocul sec. III40.

34 I. Glodariu, E. Iaroslacschi, op. cit., p. 75.
35 Informa ţii Maria Bărbulescu şi Livia Buzoianu.
36 Săpături M. Irimia şi N. Conovici.
37 Ibidem
39 Em. Zah şi Al. Suceveanu, SCIV, 22,1971, 4, p. 567-57$.`
40 V. H. Baumann, Peuce, 9,1984, p. 41-50.
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Punctelor amintite mai sus, în care a fost dovedită existenţa unor preocupări de
metalurgie primitivă a fierului în Dobrogea, li se pot adăuga cel puţin două. La
Izvoarele (fosta Pârjoaia), com. Lipni ţa, jud. Constanţa, de pe plaja Dunării, din zona
cetăţii romane de la „Kale-Gherghi" (identificată de cei mai mulţi cercetători cu
Sucidava moesică47), precum şi în aval de ea, din zona davei getice şi a punctului „La
Tablă"42 (unde exustă de asemenea, complexe getice, anterioare perioadei romane),
toate erodate continuu de apele fluviului, au fost strânse pe parcursul mai multor ani
circa 15-201upe de fier. Acestea sunt de form ă aproximativ ovală sau neregulată, cu o
suprafaţă convexă şi cealaltă plată ori pu ţin concavă şi cu greutatea cuprinsă între circa
0,5-3 kg. Datorită răspândirii,lor pe o zonă relativ mare e posibil ca unele lupe s ă'"
aparţină perioadei romane şi romano-bizantine (sec. II-VI), de maxim ă înflorire a
cetăţii, tot aŞa cum este foarte probabil ca altele să aparţină aşezării getice43.

De asemenea, în dava getică de la Satu Nou -„Valea lui Voicu" au fost
descoperite în mod repetat, dar mai ales în campania din anul 1999, zgur ă şi lupe de.
fier, în general de mici dimensiuni (sub 0,5 kg), sau fragmente 44

În realitate, numărul centrelor de extragere şi de prelucrare a fierului trebuie să fi
fost mult mai mare. Aşa" cum s-a afirmat45, pentru elucidarea problemei exploatării
fierului în Dobrogea veche trebuie să se renun ţe la notiunea de „zăcământ" în
accepţiunea actuală, iar acesta trebuie apreciat în func ţie de cantităţile de metal nece-
sare şi care atunci erau destul de reduse. Specialiştii consideră că Dobrogea, care la
pretenţiile actuale este o regiune cu puţin minereu de fier, în antichitate putea fi con-
siderată o zonă cu resurse suficiente, fapt ce permitea locuitorilor ei să obtină cel pu ţin
o parte din fierul de care aveau nevoie, folosind minereul din micile z ăcăminte care
există şi astăzi în unele zone. În apropiere de mănăstire Cilic, nu departe de a şezările
din zona Teliţa, au fost menţionate blocuri de magnetit şi oligist amorf, considerate
drept minereu adus din zăcămintele apropiate pentru a fi redus. Tot în apropiere, pe
dealul Malciu, au fost identificate mineralizatii de oligist compact la suprafa ţa stâncilor
de calcar, iar în dealul Boclugea filoane de minereu de fier, dezvoltat la suprafaţă, cu
un conţinut ridicat de metal (între 58 şi 60%)46. În jurul centrului de la Teliţa -„Izvorul
Maicilor", există după opinia lui V. H. Bauman, o zonă de minereu la suprafaţa terenu-
lui, uşor de exploatat. V. H. Bauman consideră că roca întrebuinţată ca minereu de fier
de „metalurgişti" locali era diabazul, care avea; îns ă, un con^inut foarte redus de fier
(7,56%). Tocmai acest neajuns important al minereului utilizat ar fi determinat con-
struirea unor cuptoare de mari dimensiuni pentru „prăjirea" şi reducerea minereului

41 In legătură cu descoperirea de la Izvoarele (Pârjoaia) şi localizarea aici a Sucidavei moesice există
o foarte bogată bibliografie. O parte a ei, mai veche, este citată de V. Culică, Pontica, 8, 1975, p. 215 şi urm.;
M. Irimia, Pontica,13,1980, p. 74, n. 66; idem, Pontica, ]8,1985, p.141, n. 3; A. R ădulescu, Tr. Cliante, Pontica
19, 1986, p. 127 şi urm; M. Zahariade, Moesia Secunda, Schynthia şi Notitia Dignitatum, Bucure şti, 1988, p.
117-119 etc.

42 M. Irimia, N. Conovici, Thraco-Dacica,10,1-2, 1989, fig. 1(harta), punctele 3 şi 5.
43 La Izvoarele locuirea getică a durat o perioadă relativ îndelungată, intre sec. VI-I î. Hr., fapt con-

firmat atât de descoperirile mai vechi (cf. M. Irimia, Pontica,13,1980, p. 74, n. 69 - cu bibliografia), cât şi de
alte materiale arheologice, numeroase şi variate, recuperate din zonă împreună cu colegul Niculae Conovici,
in timpul săpăturilor pe care le efectuăm de mul ţi ani la Satu Nou „Valea lui Voicu".

44 Constatări făcute împreună cu colegii Niculae Conovici şi Lucian Arsenie.
45 Em. Zah, Pontica, 4,1971, p. 192.
46 Ibidem, p. 201-202.
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de fier, chiar dacă exploatarea de la Teliţa nu a fost intensivă şi nici prea productivă47.
În zona Iulia minereul feros este format din magnetit şi hematit, cu un con ţinut

ridicat de carbonat de calciu, care îi conferă un caracter autofondant, scăzându-i tem-

peratura de topire. S-a considerat, de asemenea, c ă zăcământul de minereu de fier

folosit de histrieni se găsea în malul sudic al lacului Zmeica, unde exista un orizont de

gresii şi nisipuri feruginoase, cu intercalaţii lenticulare formate din minereu de fier de

foarte bună calitate. În cetate s-a găsit un bloc de minereu de fier neprelucrat, de ori-

gine sedimentară48.
În zona Izvoarele - Satu Nou, unde există dovezi sigure ale prelucrării locale a

minereurilor de fier, puteau fi exploatate printre altele, concre ţiunile şi crustele de

oxizi de fier, de dimensiuni variabile, aflate în masa nisipurilor din malurile înalte ale

Dunării. Em Zah a constatat că în malul drept al Dunării, de la Dervent (Păcuiul lui

Soare) până în aval de Oltina - care cuprinde şi sectorul Izvoarele - Satul Nou - există
un orizont de nisipuri feruginoase, gros de circa un metru, situat în partea superioar ă
a Pliocenului. Ele con ţin concre ţiuni feruginoase cu dimensiuni cuprinse între 2-10 cm,

sferoidale, sau cruste de oxizi şi hidroxizi de fier, groase de 1-5 cm. Crustele con ţin
uneori nivele subţiri de carbonat de calciu, care îi dau caracterul de minereu autofon-

dant. Con ţinutul mediu de fier al acestui minereu este de 22-40%. Culegerea

concreţiunilor ferunginoase se făcea cu uşurinţă, astfel încât, tinând cont şi de capaci-

tatea unui cuptor, un om putea să strângă cantitatea de minereu pentru o şarjă în mai

putin de o ziay.
O situaţie asemănă toare se întâlneşte şi la Adâncata. În vecinătatea aşezării getice

fortificate sunt maluri şi râpe cu nisipuri feruginoase, astfel încât am putea spune c ă
zăcământul de natură sedimentară este „la zi". De asemenea, cea mai mare parte a văii

Palucci, dintre Urluia şi Adâncata, cu lungimea de circa 8 km, este m ărginită pe ambele

laturi de maluri înalte şi stâncoaee cu gresii, calcare şi nisipuri feruginoase. Culoarea

de oxidaţie roşie-maronie era un bun indicator, care atrăgea atenţia celore ce căutau şi

selectau minereul de fier în zonele amintite.
Fără îndoială, dezvoltarea studiilor geologice şi corelarea acestora cu rezultatele

cercetătorilor arheologice ar oferi date mai bogate privind metalurgia fierului în

Dobrogea. Totodată acestea ar da posibilitatea în ţelegerii mai exacte a unor aspecte

particulare ale evoluţiei economice a regiunii în antichitate, cum ar fi şi cel referitor la

producţia, răspândirea şi utilizarea obiectelor de fier. ^
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47 V. H. Baumann, Peuce, 9;1984, p. 45-46; idem, Ferma romană din Dobrogea, p. 87-92. •,^^,g

48 Em. Zah, op. cit., p. 204. .'y-3ţT ?1â^^9Ea ,^^f33^!"CI l.s^.+ 9ttn ki ^Vt'I ăry^ ^cs3 ^ ft^
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OUTILS EN FER DE LA CITE FORTIFIEE GETE D'ADÂNCATA
(COM. ALIMAN, DEPART. DE CONSTANTZA)

- Resume -

En 1993 on a signale 1'existence de quelques sites archeologiques inconnus dans
le perimetre des localites Adâncata et Floriile (com. Aliman, depart. de Constantza). A
1'interieur du perimetre d'une cite fortifiee gete, situee â anviron 1,5 km S-So des ruines
de 1'ancien village Adâncata et â environ 3-3,5 km. Est du village Floriile, sur le plateau

Nord de la colline de Dedibal, dans le point „Dealul Ci şmelei", on a recupere plusieurs

materiels archeologiques, y compris les trois pieces qui font 1'objet de la note presente:
1 soc de fer, 1 hâche plate avec des ailes, une serpe en fer.

Le soc de fer represente la premiere piece de ce type decouverte en Dobroudja
dans un milieu getique, anterieur a 1'epoque romaine. Bien que 1'auteur accepte 1'opi-
nion conformement â laquelle le soc de fer aurait penetre dans 1'espace geto-dace du
monde hellenistique, par 1'intermediaire des Thraces du Sud on, n'exclut pas la possi-
bilite qu'en Dobroudja, au moins, les autochtones aient pris cet outil directement du
monde grec (eventuellement par 1'intermediaire des colonies ouest-pontiques). Le soc
de fer geto-dace a ete utilise â 1'epoque romaine aussi, parfois en association avec le soc
du type romain (comme dans le depot de Moşneni et dans le site de Teli ţa-Amza).

Pourtant, le nombre de socs de fer est petit en Dobroudja, meme pour 1'epoque
romaine.

La hache plate avec des ailes (?) se distingue des exemplaires typiques pour cette
categories, qui ont ete utilises dans les regions carpato-danubiennes de 1'Hallstatt B 2
jusqu'â la Latene. L'auteur n'exclut pas la possibilite de 1'utilisation de la piece en ques-
tion, soit comme de menuiserie, soit, eventuellement comme coutre (outil duquel, il se
distingue pourtant).

La serpe ressemble â des pieces du meme type, utilisees, probablement a emon-
der la vigne et les arbres fruitiers. Les serpes ne manquent jamais des localites geto-
daces.

La cite getique d'Adâncata est datee dans un intervalle chronologique large, â
partir du V-e s. av. J.-C. (ou bien de la fin du VI e s. Av. J. -C) jusqu'au Ier s.av J.-C.

Les types et les variantes d'objets desquels les pieces se rapprochent, suggerent
une datation relativement tardive, pendant les derniers siecles d'existence de cette
localite.

Se rapportant aux preuves anterieures concernant 1'exploitation et 1'usinage du
fer en Dobroudja, 1'auteur ajoute aux localites ou ce metier se practiquait deux points

nouveaux: Izvoarele (1'ancienne Pârjoaia), identifiee par la plupart des specialistes â

Sucidava de Moesie et Satu Nou -„Valea lui Voicu".
Mais on n'exclut non plus la possibilite que les objets en fer d'Adâncata fussent

produits sur place, si 1'on a en vue les methodes d'obtenir le fer necessaire dans les
temps anciens des communautes locales. Pour les besoins assez limites de cette
peroode - lâ, on utilisait entre autres, les concretions spheriques et les croutes ferru-
gineux qui se trouvent dans les sables rougeâtre - marron de la zone. De tels sables il
y en a sur la rive droite du Danube, depuis Dervent jusqu'en aval d'Oltina comprenant
les secteurs Izvoarele-Satu Nou, ainsi que dans la zone d'Adâncata.

I
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ARTĂ TRACO-GETICĂ SAU CURENT
CULT'URAIrARTISTIC SCITIC?

CONSTANTIN PREDA

De-a lungul Dunării de Jos, pe ambele maluri ale fluviului, cândva în cursul sec.

IV a. Chr., îşi face apariţia un curent cultural-artistic, reprezentat în principal de inven-
tarul foarte bogat al unei categorii de morminte „princiare". Ţinuta de paradă a
„basileilor locali", constând din coifuri, cnemide, bogat ornamentate cu motive
antropo şi zoomorfe, resturi de care de luptă, vase de diferite forme, un însemnat

număr de piese de harna şament, respectiv aplice zoomorfe de o mare varietate şi alte

categorii de obiecte, alcătuiesc inventarul celor mai multe din acest gen de descoperiri.
Este posibil ca unele din aceste descoperiri să reprezinte tezaure „regale", care nu tre-

buie să aibă neapărat un caracter strict funerar. Independent însă de aceasta,

descoperirile respective aparţin aceluiaşi curent şi orizont cultural-artistic. Cu putine

excepţii, constănd din piese de aur, toate celelalte componente au fost lucrate din
argint, în unele cazuri fiind şi aurite.

Cele mai multe studii, de mai mică sau de mai mare amploare, consacrate acestor

descoperiri, consideră că ne aflăm în fa ţa unui curent cultural-artistic traco-getic. În

toate publica ţiile cu această temă se vorbeşte în mod curent de o artă traco-getică cu o

clară amprentă scito-iraniană^. Scenele şi reprezentările umane şi animaliere sunt pe
larg descrise, analizate şi comentate într-un însemnat număr de studii, unde ne sunt
indicate ca principale analogii în lumea scito-iranian ă, în parte şi în cea grecească, la

care se adaugă, desigur, componenta locală traco-geticăz. În căutarea de analogii şi de
determinare a originii stilului, motivelor decorative, sensului diferitelor reprezent ări şi

scene s-a ajuns şi la exagerări, căutându-se paralele în zone şi arii de cultură diferite,

cu alte origini şi traditii.
În afara opiniei cvasiunanime că descoperirile de tip Agighiol, Peretu, Vra ţa,

Letniţa etc., alcătuiesc un aspect cultural traco-getic, opinie răspândită cu precădere în

1 D. Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969; Iv. \7enedikov, Les tr^sors d ârt des terres bulgares,
Sofia, 1965; idem, Archeologia, 7, 1966, 1, p. 7-14; idem, Sepulture thrace recemment d^couverE â Vratza,

Musei i pameatnici na kulturata, 1, 1966, p. 2-6; B. Nikolov, Musee archeologique de Vratza, 1968; B.
Nikolov, S. Masov, P. Ivanov, Trakiisko srebrno sikroviste at Rogozen, Sofia, 1987.

2 P. Alexandrescu, Dacia, NS, 27,1983, p. 45-66; ibidem, nr. 28,1984, p. 85-97.
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ultima jumătate de secol, s-au exprimat şi alte păreri, atât în perioada inter - cât şi post
belică . De pildă, în viziunea unor mari savanti ca H. Schmidt, P. Iacobsthal şi M.
Rostovtzeff, acest grup cultural-artistic reprezintă o„subgrupă scitică"3. După opinia
exprimată de A. L Meliukova, aici ar fi vorba de o„grupă tracică", dar cu rădăcini
scitice. Artizanii traci, spune aceeaşi specialistă, au preluat elemente iconografice
specifice artei scitice, cărora le-au adăugat motive noi, conferindu-le un „aer tracic"4.
De asemenea, în acelaşi grup cultural, se regăsesc componente ale artei popoarelor de
călăreţi nomazi şi idei religioase ale călăreţilor marilor stepe, îmbogăţite cu elemente
din zona Orientului Apropiat.

Nu este câtuşi de puţin în intenţia noastră să întreprindem în această succintă
notă un studiu special asupra multiplelor probleme pe care le ridic ă acest aspect cul-
tural-artistic de la Dunărea de Jos. Intenţia noastră se rezumă doar la încercarea de a
oferi o explicatie istorică a originii, apari ţiei şi existenţei efemere a grupului cultural
respectiv într-o zonă şi într-un context etnocultural local traco-getic, de care nu se
leagă genetic cu suficientă claritate. ^

Pentru a stabili originea şi caracterul unui aspect cultural, în sensul de a vedea în
ce măsură acesta este rezultatul unei evolu ţii locale sau al unei implantări, este nece-
sară cunoaşterea raportului lui cu întreg ansamblul civilizatiei din zona în care apare.
În vremea şi în regiunea in care sunt atestate descoperirile de tip Agighiol-Peretu-
Băiceni, se cunoaşte o cultură getică cu caractere proprii, rezultat al unei evolutii locale,
reprezentând o etapă nouă, evoluată, în raport cu începuturile acesteia din sec. VI-V a.

Chr. Avem în vedere pe de o parte aşezările getice de tipul celor de la Poiana5,
Zimniceab, Albeşti^, Co^ofeni8, Bâzdâna9 etc., iar pe de alta necropolele de incineratie
de tip Murighiol-Enisala^o. Con ţinutul acestei etape culturale se caracterizeaz ă în
primul rând printr-o ceramic ă modelată cu mâna, de tradiţie hallstattiană şi
deopotrivă printr-o ceramică lucrată la roată, cu tipuri de vase realizate sub influenţă
grecească . La acestea s-ar putea ad ăuga unele unelte şi arme de fier şi podoabe de
bronz, mai rar şi din metale pre ţioase, precum şi produse de import greceşti.

După cum se poate observa, în cuprinsul întregii culturi getice din sec. IV a. Chr.
nu se constată influenţe pregnante străine sau produse din afara mediului local în
afara celor greceşti. Ne referim în mod special la produsele de origine sau de influen ţă
scitice, întâlnite anterior în complexele arheologice din sec. VI-V a. Chr., cu prec ădere
în grupurile culturale de tip Ferigile-Bârse şti» şi Ciumbrud12.

3 M. Rostovtzeff, Skythien und derBosphorus, l, Berlin,1931; P. Iacobsthal, EarlycelticArt Oxford,
1944; cf. P. Alexandrescu, Dacia, NS, 27, ]983, p. 55.

4 A. Meliukova, Skifosibirsky zverinuj stil v iskustve narodov Evrazii, Moscova,1976, p.107 şi urm.
5 R. Vulpe, Dacia, NS,1, 7957, p. ]43-164, cu bibliografia.
6 I. Nestor şi colectiwl, SCN, 1,1950, ], p. 93-102.
7 D. Berciu şi E. Moscalu, SCN, 23,1972, 4, p. 633-640.
8 VI. Zirra, Thraco-Dacica, 4, 1983, p. 135-140; idem, Enciclopedia arheologiei Şi istoriei vechi a

Romăniei,1,1494, p. 367-368.
9 C. Tătulea, Thraco-Dacica, 5, 1984, p. 92-110; idem, Oltenia, 7-8, 1988-1989, p. 16-33; V. V. Zirra,

Arhivele Olteniei, NS,10, 1995, p. 13-27.
10 Ex. Bujor, Dacia, NS, 2,1958, p.125-141; G. Simion, Peuce, 2,1971, p. 63-128 şi nr. 6,1977, p. 49-72;

M. Irimia, Thraco-Dacica, 6,1985, p. 75-88.
ll Al. Vulpe, Necropola hallstattiană de la Ferigile, Bucureşti,1967.
12 V. Vasiliev, Scifii agatăr^i pe teritoriul Romăniei, Cluj-Napoca,1980.
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În comparaţie cu caracterul culturii getice din sec. IV-III a. Chr., descoperirile de
tip Agighiol-Peretu-Letni ţa-Vraţa etc. se constituie ca un aspect cultural-artistic nou,
străin, unitar, pe deplin format, complet diferit, sub toate aspectele sale de contextul
local tradiţional. Acesta nu se integrează câtuşi de puţin în rândul descoperirilor tipice
culturii materiale şi spirituale getice din această vreme. Dimpotrivă, acest nou aspect
cultural se prezintă ca un adaos, ca o implantare, care nu-şi are rădăcini locale de
esenţă, bine definite. De asemenea, aria de răspândire a acestui grup cultural este mult
mai restrânsă în raport cu civiliza ţia getic"a tradiţională, reducându-se, după cum am
mai precizat, la zona getică şi tribalo-moesicâ de pe ambele maluri ale Dun ării.
Totodată trebuie remarcat şi faptul că acelaşi grup cultural-artistic are o existen ţă efe-
meră, fără să lase elemente de continuitate. Cu alte cuvinte, acesta nu are, în regiunea
amintită, nici precursori şi nici descendenţi.

Pe scurt, dorim să scoatem în evidenţă caracteristicile şi componentele de bază ale
grupului cultural-artistic respectiv, pentru a putea vedea mai clar ceea ce-i confer ă
însuşiri proprii, total diferite de esenţa civilizaţiei getice tradiţionale.

Una din principalele trăsături ale acestui grup cultural constă •în folosirea aproape
exclusivă, oricum masivă, a argintului în ob ţinerea principalelor sale componente. Este
vorba de o remarcabilă artă a prelucrării argintului, care impresionează prin cantitatea
neobişnuit de mare şi de apariţia sa spontană . Nici înainte de apari ţia şi nici după dis-
pariţia, la fel de bruscă, a aspectului cultural în discu ţie, nu se cunosc, în toată regiunea
în care s-au făcut descoperiri de acest fel, dovezi ale unei cât de firave arte a prelucr ării
argintului. Desigur, rămâne un semn de întrebare, la care n-am putea oferi un răspuns
cât de cât plausibil, în legătură cu provenienta argintului folosit de purtătorii acestui
aspect cultural-artistic.

O a doua trăsătură principală o reprezintă caracterul unitar; în formă şi conţinut,
al grupului cultural respectiv. Ne referim la diferitele tipuri de vase, piese de
harnaşament, cnemide, coifuri cu calota înaltă etc., cu arie de răspândire şi forme
comune. Similitudini se constată mai ales la unele tipuri de vase, piese de harna şament
şi cnemide. Coifurile cu calota înaltă se dovedesc a fi specifice, deocamdat ă, numai
zonei getice nord-dunărene. În regiunea sudică predominante se dovedesc vasele de
tip cană, mai ales ca urmare a descoperirii de la Rogozen.

Cea de a treia caracteristică principală, am putea spune trăsătura esentială a
întregului facies culturăl, o reprezintă fără îndoială arta decorativă, în care se combină
motivele antropo-şi zoomorfe, cu cele vegetale si geometrice. Dintre toate acestea
domină, în toa ţe cazurile, stilul animalier. Maniera de redare a acestora difer ă uneori
,si în funcţie de^felul în care s=ău exercitat unele influente din lumea elenă şi contribu,tia
locală, mai mult sau mai putin evidentă . Pentru cele mai multe şi cele mai de seamă
motive ornamentale analogiile ne îndreaptă în mod evident spre lumea scito-iraniană,
mai ales în spre cea nord-pontică. Analiza stilistică a principalelor reprezentări ale
celor mai de seamă componente din descoperirile de lâ Agighiol, Peretu, Vra ţa,
Letniţa, Rogoz^n etc. nu lâsă nici o îndoial`a asupra caracferului scito-siberian şi micro-
asiatic al acestora, De pildă, ^asărea unicorn, pasărea de °pradà, grifonul înaripat, un
animal înghi ţindu-şi prada şi procesiunea de ănimale sălbatice se întâlnesc freceent în
arta scito-siberiană şi ahemenidă . Chiar şi personajele umane, potrivit aceloraşi inves-
tigatii, sunt redate în manieră orientală, dar şr cu elemente greceşti şi locale13.

13 N: K. Sandars, Antiquity; 45;1971; p.10 şi următ.; S.I. Rudenko, Artibus Asiae, 21,1958, p. 103; I'.

Alexandrescu, op. cit. de la nota 2
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Printre puţinele reprezentări care ar fi de origine locală tracică ar fi cavalerul de
pe unele obiecte. Dar şi în acest caz se apreciază că îmbrăcămintea cavalerului provine
din mediul med şi ar fi fost introdus în iconografia tracică14. Din rândul elementelor
sigure de origine tracică al acestui grup cultural-artistic fac parte inscriptiile prezente
pe unele tipuri de vase. Acestea sunt scrise cu caractere greceşti, fiind redate prin linii
punctate sau incizate. Doar cu câteva exceptii, acestea au fost scrise pe acelaşi tip de

vas, respectiv pe phiale. Cele mai multe s-au g ăsit în tezaurul de la Rogozen15. Ele
redau, aproape în totalitate, antroponime trace, iar în cazul descoperirii de la Rogozen,
probabil şi toponime de aceeaşi origine. Uneori, acelaşi antroponim se întâlneşte pe
vase apartinând unor descoperiri situate la distan ţe destul de mari. Este vorba de
numele Kotis de pe phiale aparţinând complexelor de la Agighiol, Vra ţa şi Rogozen.

Antroponimele sunt interpretate de unii specialişti ca fiind ale unor traci din
sud^b, iar de altii ca desemnând numele unor meşteri sau şefi de ateliere». N-ar fi deloc
exclus însă ca inscripţiile respective să aibă o semnificaţie religioasă . Relevantă în
această privinţă ar fi prezenta acestor vase depuse în morminte diferite, mai rar şi în
tezaure, probabil de caracter sacru, precum şi asocierea, pe o phială din tezaurul de la
Rogozen, a numelui de Kotis cu cel al zeului Apollon18. Poate că în felul acesta am
putea cunoaşte adevărata semnificatie atât a numelui de Kotis, aşa de frecvent întâlnit,
cât şi a acelei formule de ETBEOY, E^BEO sau EXBEO.

Cea de a patra trăsătură de seamă a aceluiaşi facies cultural constă în caracterul
„princiar" şi in bună măsură şi funerar al acestuia. Din cele cunoscute până în prezent
rezultă că cele mai multe descoperiri reprezintă inventare de morminte ale unor basilei
locali. Nu avem date clare despre descoperirile de la B ăiceni-Cucuteni, Poiana
Coţofeneşti, Craiova etc., dar nu excludem câtu şi de puţin probabilitatea ca şi acestea
să fi aparţinut tot unor inventare de morminte princiare.

Toti cei care s-au ocupat cu studierea acestui aspect cultural-artistic au analizat
exclusiv continutul lui, fără să ia în considera ţie, pe lângă fondul cultural local
tradiţional, la care ne-am referit deja, şi împrejurările istorice, respectiv evenimentele
politice din a doua jumătate a sec. IV a. Chr. Se ştie că regatul trac al odrisilor devenise
o forţă politică importantă, a cărui extindere şi influenţă aveau să se resimtă şi la nord
de Balcani până pe ţărmul de vest al Pontului Euxin19. Ridicarea Macedoniei în vremea
lui Filip II avea să ducă, printre altele, şi la supunerea, în 341 a. Chr., a regatului odris20.
Astfel Macedonia se va considera singura stăpână a zonei balcanice, influen ţa acesteia
extinzându-se până la gurile Dunării. O dovadă certă a acestei politici promovată de
Filip II o constituie şi conflictul regelui macedonean cu sci ţii conduşi de Ateas, eveni-

14 P. Alexandrescu, Dacia, NS, 27,1983, p. 103.
15 S. Masov, Izkustvo, 6,1986, p. 41-45 şi 63-64.
16 Al. Fol, Izkustvo, 6, ]986, p. 2-4; D. Ivanov, in aceeaşi publicalie, nr. 3-4, 1975, p. 65-66; I.

Venedikov, Archeologia, 2,1972, p. 1-7,17; D. Berciu, op. cit., p. 175.
17 Iv. Venedikov, op. cit. şi loc. cit., consideră că doar inscripHa E('BEO ar indica nume de arrizan;

ibidem, nr. 8,1966, p. 12.
18 S. Masov, op. cit., p. 41, 53, 63.
19 Diodor, XII, 50,1; Hr. Danov, Tracia antică, Bucureşti,1976, p. 267-269 şi 335-393, cu bibliografia;

M. Oppermann, Tl^raker zwischen Karpathenbogen und Ăgeâis, Leipzig, 1984.
20 Diodor, XVI, 4; 8; 59-60; F.R. Wiist, Philippus II von Makedonien und Griechenland in den Jh. 346-

338,1938; P. Cloch^, Histoire de la Mac^doine,1960; H, Bengtson, Die Staatsvertr^ge des Altertums, 2,1962,
p. 308-342; idem, Griechische Geschichte, Munchen,1959, III, 4, p. 301-328, cu intreaga bibliografie a proble-
mei.
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ment petrecut în anul 339 a. Chr., undeva la Dunărea de Jos, pare-se în zona dintre
Istru şi Pontul Euxin21. Informa ţiile scrise transmise de Trogus Pompeius (Justinus)în
legătură cu acest conflict sunt destul de vagi şi generalez^. Nu rezultă din sursa scrisă
respectivă ce i-a determinat pe sci ţii conduşi de Ateas să părăsească stepele nord-pon-
tice şi să se deplaseze spre vest şi sud-vest, până în părţile Dunării de Jos, unde aveau
să întâmpine rezistenţă acelui „rex Histrianorum". De asemenea, nu putem şti care a
fost tinta acestora. În opinia unora dintre istorici şi arheologi, deplasarea grupului
scitic amintit ar fi de pus în legă tură cu expansiunea regatului scitic până la gurile
Dunării şi litoralul de vest al Mării Negre. Nu s-a avut în vedere în suficientă măsură
însă faptul că în sec. IV a. Chr., mari valuri de populatii scito-sarmatice se îndreptau
spre stepele nord-pontice22. Asemenea mişcări de popula ţie au putut avea drept con-
secinţe dislocarea şi împingerea unor grupe de sci ţi nord-pontici spre vest. Una din
marile dislocări scitice putea să fie şi cea a grupului condus de Ateas cândva în jurul
anilor 340 a. Chr^. Aceasta avea s ă fie stopată, din cele consemnate de izvoare, de Filip
II, care-şi reafirma astfel politica sa de extindere a influen ţei macedonene până la Istru.
Nu dispunem nici de cea mai vagă informaţie cu privire la soarta sci ţilor lui Ateas
după confruntarea cu Filip II. Este foarte probabil ca, supus şi presiunii noilor veniţi în
stepele nord-pontice, unde nu mai puteau reveni, şi opoziţiei macedonene de a le per-
mite să se îndrepte spre sud, poate unul din principalele ţeluri scitice, grupul condus
de Ateas va fi astfel nevoit să se orienteze spre vest, răspândindu-se deopotrivă de-a
lungul celor două maluri ale Istrului, atingând, în final, zona „Porţilor de Fier". Este
posibil, de asemenea, ca în prealabil ei să se fi separat în două părti, o ramură
deplasându-se pe malul stâng al Istrului, iar cea de a doua pe cel sudic. Poate c ă aşa
ne-am putea explica unele diferen ţe în ceea ce prive şte influenţele locale prezente în
aspectul cultural pus în discu ţie. Reamintim, de pildă, că în nordul Dunării se evi-
denţiază, ca influenţă getică locală, coifurile cu calotă înaltă, prezente aproape în toate
descoperirile din această regiune. Reţine atenţia totodată şi faptul că unele dintre aces-
tea (Băiceni-Cucuteni şi Poiana Coţofeneşti) au fost lucrate din aur, ceea ce nu se con-
stată în descoperirile din sud. În cadrul acestora din urmă, reprezentând ramura sud-
danubiană, domină vasele de argint pe care apar înscrise antroponime trace. Tot aici,
influenţa greacă este mult mai evidentă, exercitată, prin filieră locală . Desigur, o ana-
liză amănunţită ar putea descoperi şi alte elemente de influenţă locală, care să fie speci-
fice uneia sau alteia din cele două zone dunărene.

După cât se pare, sciţii deplasa ţi de-a lungul Dunării nu se prezintă ca o pătură
dominantă, ci ca un element etnic nou, acceptat de popula ţia locală getică şi moeso-
tribală, căreia va trebui să i se supună . Nurnărul sciţilor pare să nu fi fost foarte mare,
ceea ce va duce, în scurt timp, la asimilarea lor de c ătre localnici. Dispari ţia lor relativ
rapidă în masa autohtonă se datorează şi faptului că ei s-au risipit pe o arie foarte
întinsă. Deplasarea spre vest s-a f`acut treptat, probabil în grup, o concentrare ultim ă
remarcându-se în sud, în zona Vraţa.

Una dintre principalele urmări ale acestui contact scito-local se va reflecta, în mod
special, în sinteza cultural-artistică de tipul descoperirilor de la Agighiol, Peretu,
Vraţa, Letniţa, Rogozen, Băiceni-Cucuteni etc. Numai acceptând o astfel de explica ţie
a derulării evenimentelor şi a cauzelor ce le-au provocat vom putea înţelege aparitia
deodată a curentului cultural-artistic de origine scito-orientală şi îmbinarea acestuia cu
unele elemente locale şi de influenţă grecească . Topirea scitilor în masa autohtonă şi

21 Trogus Pompeius Qustinus), IX, 2; P: Nicorescu, Dacia, 2, 1925, p. 26-27; A. Momigliano, Filipo il
Macedone, Saggio di Storia Greca del IV secole, Firenze,1934; D. M. Pippidi, DID, 2, 1966.

22 E. A. Minns, Scythians and Greeks, p. 117 şi urmăţ.; M.^I. Rostovtzeff, op. cit., p. 115,144 şi următ.
23 D. M. Pippidi, op. cit., p. 213 şi nota 123; idem, Dicţionar de istorie veche a României, 1976, p. 66.
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asimilarea lor completă aveau să ducă şi la dispariţia curentului artistic pe care 1-au implan-

tat aici în a doua jumătate a sec. IV a. Chr. Numai astfel ne putem explica de ce acest aspect
cultural se prezintă ca o implantare efemeră, care nu are nici predecesori şi nici urmaşi în

regiunea Dunării, unde cultura locală tradiţională are cu totul alte caracteristici.
Fără îndoială, nu avem preten ţia că am găsit o rezolvare a problemei. Scopul nos-

tru n-a fost altul decât acela de a oferi o explica ţie istorică a acestui fenomen cultural-

artistic efemer şi stră in mediului local sud şi nord dunărean în a doua jumătate a sec. IV

a. Chr. După cum rezultă din toate investiga ţiile de până acum, elementele străine nu

pot fi considerate simple influenţe, care să se fi grefat pe fondul cultural local.
Dimpotrivă, acestea se prezintă ca fiind majoritare şi esenţiale, elementele locale

înfăţişându-se ca secundare, adăugate ca influen ţe, împreună cu cele greceşti. Un aseme-
nea curent artistic nu putea veni din sud şi nici nu are vreo rădăcină locală, cum nu poate

fi redus la o simplă influenţă . După cum se ştie, o simplă influenţă nu poate avea carac-

ter dominant şi esenţial în cadrul unui aspect cultural. In consecin ţă , se poate aprecia că
toate argumentele, atât cele de ordin artistic, cât şi cele de ordin istoric şi logic, converg

în a demonstra că acest grup cultural-artistic este fără nici o îndoială o implantare scitică
în mediul autohton de la Dunărea de Jos, în împrejurările mai sus amintite. De pe urma
acestui curent cultural-artistic aveau s ă beneficieze numai vârfurile aristocra ţiei locale,

la curtea şi la comanda cărora s-au realizat, de către echipe itinerante de artizani sci ţi,
operele de artă de tipul celor descoperite între Carpa ţi şi Balcani.

Desigur, în legătură cu acest curent cultural-artistic r ămân încă de rezolvat unele
probleme importante. Din rândul acestora fac parte: semnifica ţia şi originea

reprezentărilor antropomorfe, semnificaţia inscripţiilor şi provenienţa argintului lăsată
aproape complet în afara discu ţiilor. Toate acestea urmează să-şi găsească răspunsuri
în cercetările viitoare, care vor trebui să ţină seama de toţi factorii culturali şi istorici ai

celei de a doua jumătăţi a sec IV a. Chr. din regiunile Dunării de Jos.

ART THRACO-G$TE OU COURANT

CULTUREL-ARTISTIQUE SCYTHIQUE?

- Resume -

Les decouvertes provenant des inventaires des tombeux et des tresors princiers, du
type d'Agighiol, Peretu, Băiceni-Cucuteni, Craiova, Vratza, Rogozen etc., de la zone du
Bas Danube, sont considerees comme appartenant â 1'art thraco-gete du IV-e s. av. J.C.

Tout en examinant la culture gete de cette zone et de cette epoque, on constate
qu'elle a des caracteristiques totalement differentes, les decouvertes â caractere princier
mentionnees se constituant en aspect culturel-artistique d'origine scytho-iranienne, avec
certaines influences autochtones getes et grecques.

On constate en meme temps que cet aspect culturel est ephemere, n'ayant aucune
racine locale, ni d'elements de continuite. Aucune des composantes du courant culturel-
artistique respectif, du point de vue artistique ou des types d'objets ou du metal utilise,
n'est rencontree â travers toute 1'aire culturelle gete proprement-dite, traditionnelle.

L'auteur consid'ere que ce courant culturel artistique est en relation directe avec le
deplacement des Scythes des steppes Nord-pontiques sous la direction du roi Ateas, qui,
apres leur defaite devant le roi Philippe II en 339 av. J. C., allaient se disperser le long du
Danube. A 1'ordre des basiles autochtones getes et moeso-tribaux, ils constitueront tous
ces inventaires et tresors princiers en propre style scytho-iranien. La disparition rapide et
totale de ce courant culturel - artistique est due ă 1'assimilation des Scythes d'Ateas dans
le monde gete et moeso-tribal dans lequel ils s'etaient repandus.

i
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INSCRIPTIONS GRECQUES DU MUSEE «CALLATIS»
DE MANGALIA

ALEXANDRU AVRAM, MARIA BĂRBULESCU,
VALERIU GEORGESCU

Le corpus des inscriptions de Callatis, recemment paru^, contient, entre autres,
quelques inscriptions conservees au Musee de Mangalia qui n'ont jamais fait 1'objet
d'une publication â part avant leur integration au recueil. Les auteurs consid'erent que
la presentation de ces documents restes jusque hier inedits dans les pages de la revue
"Ponticâ' demeure encore utile.

Fragments de decrets

1(= ISM III 37). Inv. 2456. Lieu de trouvaille: sur la plage de la station balneaire
de "Saturri' situee tout pres au nord de Mangalia (decouverte fortuite de 1993).
Plaque de marbre brisee de tous les cotes avec les bords roules par les eaux de la mer.
Fig. 1.
Ht. = 12 cm. Lg. = 9,5 cm. Ep. = 4 crn.
Gravure relativement profonde. Ht. des lettres: 0,7-0,9 cm.

IIe s. av. j.-C.

[-------]HPA[-----------]
[------]noatv[----------]
[------]KAIPM----------]

4 [---xoivâlixâiiS[iai------] ^
[------hEmSod --] '
[-------l6oivai[--------] :.,

â ,"JU^rvl (7^â !e ^?d'7^7 ^^iC`^^NS"ii tYfi7 ^tit

â r, i'^1 . ., :^.1:.' ^^ : .
v

°:.1 =^' .C.^'^^ .fPd'J \a^ - :i,). . .^°" -

^^JI"'şÎa)YC^ `.171.PVCi`;.^i ^`-+`;;

i^r X.i,la^. i11^i s^{', 1... n:^kit ,`-l: . ^

L. 2: on ne voit que la partie inferieure du pied du pi.- L. 6: les deux premieres lettres
sont de forme ronde, sans doute 00.

1 A. Avram, Inscriptions grecques et latines de Scythie Mineure, III. Callatis ef snn territoire (desormais
ISM III).
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Fig. L

Â la 1. 5 il s'agit d'une forme du mot EniSo6iSz, designant la souscription. Celle-ci
aura ete sans doute organisee par une association cultuelle, car â la l. 6 i1 est question

de 6oivat, "banquets (sacres)"3.

2(= ISM III 33). Inv. 270. Lieu de trouvaille inconnu (decouverte fortuite de 1961).
Plaque de marbre brisee en haut, â droite et en bas. La marge â gauche est conservee,
mais eclatee. Fig. 2.
Ht. = 20 cm. Lg. = 27 cm. Ep. = 15 cm.
Ecriture soignee, gravure profonde; epsilon, eta et theta â barres sans incidence avec le
reste de la lettre; mu et sigma aux bras interieurs croises, omega â la boucle extremement
profilee et sans incidence avec les pieds. Ht. des lettres: 1,2-1,3 cm.

Deuxieme moitie du IQ1' s. ap. j.-C. °

2 A. Kuenzi, 'E^iSoats, Diss. Berne,1923; L. Migeotte, Les souscriptions publiques dans les cites grecques,
Geneve-Quebec, 1992.

3 Cf., pour le sens de ce mot, G. Rougemont, Corpus des inscriptions de Delphes, I. Lois sacrees et regle-
ments religieux, Paris, 1977, p. 65.

1
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---------------------------
. . . .0---------f2NA---------
(. . .u]noypâyra66[aI . . .]DA[ - - - - - - - - ]
[. . . .] SE ânoSaµov µsrâ -r{aura? - - - - - ]

4 L . . .]aaµ£yaiS• oS S' ocv µiI n[ - - - - - - - l
[râ]v 'Pr^y^^ou XEîpa iS Ema[ - - - - - - - ]
[..l1wSSEµr^Bsµiav a[.lo[-----------]
[.lo er^6ăupi^nrat x[-------------]

8 L . xal8'Exao^{ov---------------1 =

91

L. 2: la derniere lettre visible est sans doute un alpha ou un lambda.- L. 4: NA incertains;
apres le dernier II on voit une haste verticale d'une lettre non identifiee.- L. 5: avant la
cassure â droite on voit encore une haste verticale fragmentaire.- L. 6: la derniere let-
tre, partiellement visible, pourrait etre un omicron ou un theta (â en juger d'apres une
photo plus ancienne, car entre temps la pierre s'est degradee et on ne voit plus rien
apres µr^SEµiav).- L. 7: on ne voit que la partie superieure de 1'omicron â droite.

Le caractere de 1'inscription reste obscur. Les mots [u]noypâWaoB[ai] et

©r^6aupi^srat invitent â imaginer des questions financieres, alors qu'â la l. 4 il paraît
que 1'on ait affaire â une formule typique pour les textes â caractere legislatif: os S' &v
µil ..., "celui qui ne ..." + verbe au subjonctif.

La date de 1'inscription pourrait etre meme restreinte au troisieme quart du Ier s.
ap. J.-C. Du point de vue des particularites d'orthographe (dorisme: âno8aµov;

iotacisme iS = EiS, une forme non attestee dans les autres inscriptions callatiennes), ce
fragment est â rapprocher - de meme que par ses traits paleographiques - du decret
en 1'honneur d'Isagoras fils d'Iatrokles4.

Dedicaces

3(= ISM III 259). Inv. 292L Lieu de trouvaille: dans la ville antique, rue
Frumoasei, derriere 1'hotel "Astra" (de^ouverte fortuite de 1998).
Stele de marbre â fronton et acroteres brisee en haut, â gauche et en bas. Le fronton est
detruit, alors que 1'acrotere â droite est en partie conserve. Fig. 3.
Ht. = 24 cm. Lg. = 18 cm. Ep. = 7 cm.
Lettres â apices profondement gravees: eta â barre horizontale sans incidence avec les
pieds, mu et sigrna aux bras croises, rho et omega â la boucle extremement profilee et
sans incidence avec les pieds. Reglages. Ht. des lettres: 1,5-1,8 cm.
Epoque des Antonins.

4 I. I. Russu, Dacia N. S. 1, 1957, p. 179-190 [SEG XVI 428; Ann. ep. 1958, 29; cf. 3u11. ep. 1959, 259];
ISM III 32.
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rror^^^a.^Q ^,
^ ^^^^ ^ ^^^^^^ ^^^^

^`^^.^^; ^ ^` i. ^.^^ ^^^^,^^^t^^"^^

^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^ ^

^'^,.^^.^^^ `^^^:^^^ ^

^^'^ ^^^^;^^.^? ^°^^^;

Fig. 2.

^ ^ ^ ^ I i
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4

['AyalBr^ TuXr^
[ - - - - - 0]?lµ^1Tp1 IIaou-

[TOborsipa•] EwoTpa- vacat

[TOS - - - - - ]wVOS vaCat

[ ---]SOlOVU-

[6iou - - - - ]v Movi-
[µou-----]QANO

93

L. 6: omicron endommage, lecture assuree.- L. 7: au commencement et â la fin, lettres
rondes partiellement visibles.

Traduction:
«Â la bonne fortune. [--- â D]emeter Plou^todoteira]. Sostra[tos fils de ---]on,

Untel fils de Diony[sios], Untel fils de Moni[mos] ---»

Il convient de retenir 1'epithete ^taouTOboTSlpa associee â Demeters. La dedicace
est consacree selon toute evidence par une association cultlzelle.

4(= ISM III 260). Inv. 2922. Lieu de trouvaille: â 1'exterieur de la ville antique, tout
pres du rempart nord de 1'enceinte d'epoque imperiale, entre la clinique balneaire et le
stade municipal (decouverte fortuite de 1999).
Stele de marbre â pseudo-fronton (qui conserve un ornement en relief â sa droite) et
acroteres (?), brisee â gauche et en bas. Intitule inscrit sur une moulure sous le pseudo-
fronton. Fig. 4. ^
Ht. = 25 cm. Lg. = 25,5 cm. Ep. = 6-6,4 cm.
Lettres profondement gravees: theta â barre sans incidence avec le corps de la lettre,
sigma rectangulaire, upsilon â barrette, omega de trait cursif; dans 1'intitule eta â la barre
horizontale sans incidence avec les pieds. Ligature II + E â la l. 3. Ht. des lettres: 1,8 cm
(intitule), 1,5-1,7 cm pour le reste. Martelage â la 1. 4(qui continuait sans aucun doute
au commencement de la 1. 5).
Apres le 28 janvier 198.

['Aya8r^1 TuX]^1
[TnEp uyEiaS xâl vsixr^s Twv 8slorâ]Twv xupiwv
[avroxparopwv A. Esm^lµiov EEOO]rjpou IIEprivaxoS

4^xâl M. Aup. 'Avrwvsivov Ee(3aorwv xâl II. EsnT. TETa^
QKaivapoS xâl^ 'IouaiaS doµvr^S E]s[ia6Tr^S• oi 9pr^[v]-
[xEUTâI------------------]PIAN[--IIKa),[aa]-
rlavwv? ----------------- ---------------]

5 Voir les lieux rassembles par Kruse, RE XXI 1, 1951, coL 990, s. v TIAouTOSorq^: Orph. hymn. 40, 3
(cf. O. Kern, Orphicorum Fragrnenta, Berlin, 1922, 302); Lucien, Dial. des courtisanes 7, 1.
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L. 1: lettres espacees.- L. 2: sive [u^rEp uysiaS xâi 6wTr^piaS xât vsixr^c,] rwv xra. (cf. SEG

XXVIII 560: Malko Tărnovo) sive [v^ri;p rr^S uysiaS rwv 6sioTâ]Twv vel simiie.- L. 5: â

droite on distingue le pied de 1'epsilon; point de separation avant oi.- L. 6: pourrait-on

imaginer [MEOr^µ(3]piav[cw]?

Traduction:
«Â la bonne fortune. Â la sante et â la victoire des divins seigneurs, les empereurs

Lucius Septimius Severus Pertinax et Marcus Aurelius Antoninus Augustes, de
Publius Septimius Geta Cesar et de 1'Auguste Iulia Domna, les threskeutai [---] des
Callatiens (?) - - - »

Ce document est tres proche d'une dedicace quasi contemporaine qui contient
une titulature presque complete des Severesb. Les lettres in rasura cachent les noms de
Caracalla et de Geta ayant subi les rigueurs de la damnatio memoriae^.

Â la 1. 5 il s'agit sans 1'ombre d'un doute du nom d'une association religieuse com-
men^ant par 6p>1[ --]; c'est alors le supplement 6pn[oxEVrai] qui s'impose. Louis
Robert avait dresse une liste commentee de 37 occurrences des mots 8pr^vxsia,
Opr^QxsuTrjs, etc8, completee ensuite â deux reprises9. Apres le mot 8pr^[Qxsuzai) figu-
raient le nom de la divinite (sans doute au genitif) et la liste des membres de 1'associ-
ation. Ceux-ci auraient pu representer plusieurs villes de la region, d'ou la possibilite
d'imaginer [ - - ME6r^µ(3]piav[wv xaI'i Ka>`[aartavwv].

5(= ISM III 86). Inv. 1845. Lieu de trouvaille: dans le temenos situe dans le secteur
meridional de la ville grecque (1981).
Relief de marbre dispose dans une niche et representant le Cavalier Thrace: cavalier â
chlamyde deployee chargeant vers la droite; sous le cheval on voit un chien. Il manque
le coin inferieur droit. Traces de brulure secondaire. Fig. 5.
Ht. = 35,3 cm. Lg. = 30,7 cm. Ep. = 6,2 cm.
Inscription disposee sous le relief. Lettres profondement gravees, mais negligentes;
omega â la boucle profilee et sans incidence avec les pieds. Ht. des lettres: 1,5 cm.
Ile s. ap. J.-C.

`Hpwa âva;6[r^xsv - - - ]
TS2NA[--------------)

6 G. Tocilescu, AEM 19, 1896, p. 106-107, n° 60 [IGRRP I 650]; cf. A. Avram, SCIVA 47, 1996,1, p. 14-
16, n° 7[Dilyana Boteva, Dolna Mizija i Trakija v rimskata imperska sistema, 193-217/218 g sl. Xr., Sofia, 1997, p.
199-200, n° 14]. ^

7 Voir, pour les supplements, â part 1'ouvrage de D. Boteva cite â la note precedente: A. Mastino, Le
titulature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici), Bologna,1981; P. KneiBl, Die Siegestitulatur der romis-
chen Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten /ahrhunderts, Gottingen, 1969, p. 148-
151. Comme analogies locales d'â peu pres la meme ^poque, voir les dedicaces â la famille imperiale
d'Histria et de Tomi: ISM I 81-83, 84?, 87; ISM II 83-85; cf. Maria B ărbulescu, A. Rădulescu, Pontica 30, 1997,
p. 170-174, n° 2

8 L. Robert, l;'tudes epigraphiques et philologiques, Paris, 1938, p. 226-235.
9 Idem, RPh 13, 1939, p. 133 = Opera minora selecta, II, Amsterdam,1969, p. 1286; idem, Hellenica 2,

1946, p. 132-133.

i i ^ ^
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^a,^`^ ^t'^^^^i^^^;t^f^!`

I ^;81eaG f .Y'^;.i'^i ^J'l^' t^ ^?

- .r? .{; ,?Y^..^', r5:f^-^^a?^ ,tt .̀f1"`^^^?^^

^.,s,i".J, t. Au^;2 ett ^.?,'^,^

^t^^^ ^ `T-^''^Vii,f;#t^

^^^,r
.. , ^^: ,z, x'iiii^ ,... ^.t ^':^. .fl^^i j_^.

<^e^^, .q ^r!^^^,^ t = ^s _^-i^l ai .:?^?;^ r,^^r:f^rt

t . r, • z3,^^^„ , :,v`^.e;^^ , . f.
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L. 1: HPS2AANE0 la pierre, faute de lapicide ("Hpw<u) egalement possible.- L. 2: apres
alpha on voit encore le sommet d'une haste verticale.

Le relief appartient au type B de G. I. Kazarow: "nach rechts galoppierender
Reiter, meist speerschwingend"^o.

6(= ISM III 90). Inv 170. Lieu de trouvaille inconnu.
Fragment d'une plaque de marbre â relief representant le Cavalier Thrace. On ne dis-
tingue que le cheval, duquel il manque la tete. Fig. 6.
Ht. = 16 cm. Lg. = 19 cm. Ep. = 10 cm.
Inscription disposee d'une maniere negligente entre les pieds du cheval. Ht. des lettres:
1-1,2 cm.

Ile-IIIe s. ap. J.-C.

["Hpwi E^rr^xocu]
[suXapiorrj ptovj
[âvsOr^]xEv
['Pou^o^] `Pov^ov

Traduction:
«[Au Heros exau^ant ]es souhaits, Rufus,] fils de Rufus, consacra (le relief),

[action de grâce].»

La restitution e. g. est suggeree par un document similaire, une dedicace au
Cavalier Thrace en provenance du territoire de Callatis {vi]lage d'Arsa, situe â 1'ouest

de Mangalia)^l: "Hpwt Owaanvw Enrlxow EuXapt^Qr^jpiav âv€8^xsv `Pou^os `Pou^ov

U^rEp Tc^v iSiwv. Notre relief semble appartenir au type A de G. I. Kazarow: "Reiter nach
rechts schreitend oder ruhig stehend"12.

Inscriptions funeraires

7(= ISM III 159). Inv: 281. Lieu de trouvaille: dans la ville antique, sur la falaise,
lors des fouilles de sauvetage executees avant les travaux de canalisation (1971).
Plaque de marbre entierement conservee, legerement endommagee dans ses coins. Fig. 7.
Ht. = 14,8 cm. Lg. = 29,5 cm. Ep. = 8,5 cm.
Ecriture soignee, gravure profonde, lettres de dimensions variables. Ht. des lettres: 2,1-

^

10 G. I. Kâzarow, RE Suppl. III,1918, col. 1137-1138; idem, Die Denkmizler des Thrakischen Reitergottes in
Bulgarien, Budapest, 1938, p. 6.

11 Gh. Poenaru Bordea, StCI 5, 1963, p. 292-293, n° 3= Noi monumenfe epigrafice din Scythia Minor,
Constanla, 1964, p. 103, n° 3(Ann. ep. 1963, 173; C. Scorpan, Cavalerul Trac, Constanta, 1967, p. 47, n° 20;
CCET IV 5].

12 RE Suppl. III, col. 1137-1138; Die Denkmdler des Thrakischen Reitergottes in Bulgarien, p. 5. ,
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2,5 cm (omicron 1,4 cm).

IIIe s. av. j.-C.

Tov6a 'Avrt^iAou

Avxivov yvvâ

Le nom TouQa apparaît egalement sous la forme TouTa(S) dans quatre inscrip-

tions d'Odessos (IGB I2140 bis, 151, 177, 178 bis)13. Il s'agit bien d'un nom "asianique"',
avec de riches preşences en Asie Mineure, et non uniquement thrace14, malgre ses
occurrences balkaniques.

8(= ISM III 166). Inv. 1674. Lieu de trouvaille inconnu (decouverte fortuite de
1980).
Stele de calcaire coquillier local (de mauvaise qualite) â fronton et acroteres, entierement
conservee, mais avec la surface corrodee et endornmagee vers sa partie eentrale. Fig. 8.
Ht. = 49 cm (fronton compris). Lg. = 29,5 cm (au niveau du fronton). Ep. = 15 cm.
Ecriture fort negligente. Ht. des lettres: 1,5-1,8 cm (omicron plus petit).

IIe s. av. j.-C.

'Apiorcuv
[Ec^othro^[iloS
'Oa[(3]io^roAiTnS

Il s'agit de la seule mention d'un citoyen d'Olbia â Callatis. Ă noter 'OA[(3]io^ro-

1,iTr^S en koine (et non pas dor. -Tas), sans doute en un certain rapport avec la pronon-
ciation olbienne de 1'ethnique.

9(= ISM III 169}. Inv. 2498. Lieu de trouvaille inconnu.
Plaque de marbre â relief dont il manque le coin inferieur gauche. Le relief est dîspose
dans une niche approfondie de 3 cm et represente â droite le defunt de profil assis sur
une chaise â pied animalier devant une table (fragmentaire} et tenant un objet dans Ia
main droite. Fig. 9.
Ht. = 40,5 cm. Lg. = 34 cm. Ep. = 9,5 cm.
Inscription disposee sur une seule ligne au-dessous du relief, dont on ne conserve que
la partie droite. Ht. des lettres; 1-1,4 cm.

IIe s. av.J.-C. '

[ - - - - - ]voS^ Xâtps

13 Voir le materiel onomastique recueilli par L. Zgusta, Kleinasiatische Personennamen, Prague,1964, §

1961, 1-3, et les references reunies par G. Mihailov, IGB I2, p. 185 (comm. au n° 178 bis).

14 Comme pour D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste2, Vienne,1976, p. 507.

^ i ^ .^k^i^-^i- ^^ i^ ^^ i
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Fig. 9.

Fig.10.
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10 (= ISM III 164). Inv. 278. Lieu de trouvaille inconnu (decouverte fortuite de
1959).

Fragment d'une plaque de marbre brise de tous les cotes. Fig. 10.
Ht. = 11 cm. Lg. = 18 cm.
Ht. des lettres: 2,1-2,3 cm.

IIe s. av. J.-C.

['A7tol^aobcu[Poc^

[ Tov SEîvos ^

Le premier lambda et omega partiellement visibles, mais certains.

11 (= ISM III 171). Inv. 1858. Lieu de trouvaille: au sud de la ville de Mangalia,
dans la zone du chantier naval de "2 Mai' (decouverte fortuite de 1983).
Stele de calcaire rougeâtre â relief et â fronton et acroteres, brisee vers şon cote gauche,
sans que le champ de 1'inscription et le relief en soient pour autant affectes. Le relief est
dispose dans une niche (37 x 29,5 cm) approfondie de 4 cm et represente â gauche le
defunt cuirasse, mais sans armes, regardant vers son cheval. Fig. 11.
Ht. = 80 cm. Lg. = 48,5 cm. Ep. = 20 cm.

Inscription disposee au-dessus du relief. Gravure superficielle. Ht. des lettres: 2,2-2,3
cm; sigma lunaire.

IIe-Ie1" s. av. J.-C.

OEO^roµnoS
'ApTEµibwpov

12 (= ISM III 172). Inv: 1640. Lieu de trouvaille inconnu (decouverte fortuite de
1979).
Stele de marbre â relief presque entierement conservee; il ne manque que le coin
inferieur gauche. Le relief est dispoşe dans une niche, approfondie de 3 cm, qui ne
presente aucune marge en haut. En revanche, un trou carre creuse dans le bord
superieur de la stele suggere que la stele etait pourvue d'un fronton scelle; il s'agissait
donc d'une stele â deux pieces. Le relief represente â gauche la defunte assise sur une
chaise, les pieds sur un piede ştal, regardănt avec douleur vers sa fille. Celle-ci la
regarde pensive, le menton appuye contre sa main gauche. Le relief appartient au type
fort repandu "sitzende Frau mit kleinem Kind" (de profil)15. Fig. 12.
Ht. = 76 cm. Lg. = 41 cm. Ep. = 9,5 cm.

Inscription disposee sous le relief, Iettres elegantes. Ht. des lettres: 1,9-2 cm.

Ie1' s. au J.-C.

15 E. Pfuhl, H. Mobius, Die ostgriechischen Grabreliefs, I-IV, Mayence, 1977-1979, n^s 932-957, avec
plusieurs variantes.



102 ALEXANDRU AVRAM, MARIA BĂRBULESCU, VALERN GEORGESCU

Fig.11.

^ i ^ _ ^,,,.n ^,w i, i,..., ia^....^^ ^ w»^,.a,^...q^ ^a^
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KorurtS OEapiSa

Otovv6iou yuvâ

Le nom de la defunte est le feminin du masculin KoTUriwv qui est d'ailleurs
atteste â Callatis^b; â notre connaissance, le nom KoturiS est nouveau.

13 (= ISM III 173). Inv 273. Lieu de trouvaille inconnu.
Stele de marbre brisee â gauche, en bas et â droite. La marge superieure est legerement
endommagee. Fig. 13.
Ht. = 14,5 cm. Lg. = 27 cm. Ep. = 15 cm.
Gravure profonde. Ht. des lettres: 1,6 cm; alpha â barre brisee, pi a barre horizontale
prolongee au-delâ du point d'incidence avec les pieds.

I^'' s. av. j.-C.

['H SEîva 'I]KE6lOll ellyCl[TT^p]

[y]uvâ S^ 'Aoxar^7n[âSou1
Xaîps. ,

L. 1: du kappa on ne voit que la partie inferieure du pied et une partie du bras oblique
inferieur, alors que de 1'epsilon on ne voit que la moitie inferieure; sigma retragrade.- L.
3: â 1'exception de la premiere lettre, toutes les autres ne sont visibles qu'â leur partie
superieure.

Â noter la forme koine du nom 'A6xar^ni[âbr^^] â la meme ligne que dor. yvvâ.

14 (= ISM III 188). Inv 1683. Lieu de trouvaille inconnu.
Stele de marbre â relief et â fronton et acroteres, brisee â droite. On n'en conserve que
la partie gauche reconstituee â la suite du recollement de deux fragments. Le relief
represente le defunt vu de face, vetu d'un chiton et tenant dans sa main droite une
grappe. Sous la grappe est figure un coq. Le relief appartient au type "stehende
Knaben mit Tieren"», en usage notamment pour les representations funeraires des
enfants (en compagnie de la grappe et de leurs animaux preferes). Fig. 14.
Ht. = 47 cm. Lg. = 17,5 cm. Ep. = 6,5 cm.
Inscription gravee au-dessous du relief. La troisieme ligne est disposee en retrait.
Gravure profonde. Ht. des lettres = 2 cm â la 1. 1 et 0,8 cm aux 1. 2-3; sigma rectangu-

laire, upsilon â barrette dans le point d'incidence des bras. Ligature H+ C â la l. 2.

16 A. Avram, M. Bărbulescu, Pontica 25,1992, p.185-186, n° 9; ISM III 169. Sur le nom Koruriwv, voir

sp^cialement V. F. Stolba, Arheologiceskie vesti 2, 1993, p.107-112; S. R. Tohtas'ev, Hyperboreus 3,1997, 2, p.
380-382.

17 E. Pfuhl, H. Mobius, oy. cit., n°S 726-747. Nous remercions vivement Madame Maria Alexandrescu
Vianu de nous en avoir suggere les references.

{
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IIIe s. ap. j.-C. (epoque des Severes).

I'avpoSMaL-------------]
^rjaaS ETr^ y'• Xaî[pE• Xaîpc napo]-

[beîl^{a].

L. 2: Xaîps xât ov egalement possible.

Le nom I'aupos est atteste pour la premiere fois dans le Pont Gauche, mais on le
retrouve dans la megarienne Byzance78. Il s'agit d'un bon nom grec tire de 1'adjectif

yaupoS ("joyeux°', mais, â la fois; dans les inscriptions ephebiques, â valeur d'epithete,
"fier, altier, hautain, magnifique", parfois en combinaison avec Xpr^oroS, "excellent")t9.

Vu 1'âge de trois ans de 1'enfant decede, nous tenons I'avpoS non pas pour nom
originaire, mais plutot pour un nom post mortem, equivalant â XpnoTOS•

15 (= ISM III 186). Inv: 279. Lieu de trouvaille inconnu (decouverte fortuite de
1959).
Stele de marbre brisee â gauche et en bas. On n'en conserve que la partie droite et une
moulure partiellement endommagee de son cote superieur.
Ht. = 49 cm. Lg. = 36 cm. Ep. = 8,5 cm.
Inscription disposee sur trois lignes dont les deux dernieres commencent vers la moitie
de la premiere, sans qu'elles soient au moins alignees entre elles. Gravure profonde
avec des lettres irregulieres: Ht. des lettres: 1,7-2,5 cm aux 1. 1-2; 1,4 cm â la 1. 3; formes
lunaires pour epsilon et sigma, omega â caractere cursif. Fig. 15.

Ille s. ap. J.-C. (epoqice des Severes).

[ - - - -'Iaay]opov 'sTwv e', `Hpa-
xasWV 'I6ayo-
, ..

p0U ETWV 1CEVTE.

L. 1: 1'epsilon â valeur numerique est departage des deux cotes par des points.

Il s'agit sans doute de deux jumeaux, dont la mor't concomitante (?) au meme âge
de cinq ans (differemment exprime, en chiffres et en lettres) aurait ete causee par un
accident ou une epidemie.

Le nom 'Ioayopas est encore atteste â Callatis au Ier s. ap. J.-C.20, alors que

`Hpax^ECw est tres frequent dans la meme vi11e21.

18 N. Firatli, L. Robert, Les steles funeraires de Byzance greco-ro'maine, avec 1'edition et !'index commente des
epitaphes, Paris,1964, p. 146; avec commentaire.

19 L. Robert, Hellenica 1,1940, p.127-131; 2,1946, p.139-141; idem, Noms indigenes dans 1'Asie mineure
greco-romaine, Paris, 1963, p. 46.

20 Voir n. 4.
21 ISM III 38, 68, 167, 236 (cf. 105).
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16 (= ISM III 147). Inv. 282. Lieu de trouvaille: du cote nord de 1'enceinte romaine

(1973, ă 1'occas.ion des travaux de restauration).
Stele calcaire brisee de tous les cotes. Fig. 16.
Ht. = 19 cm. Lg. = 34 cm. l;p. = 22 cm.
Gravure profonde. Ht. des lettres: 2,8-3 cm; sigma rectangulaire.

IIIe s. ap. j.-C.

[-----ln,^sxo6^^[---1
[ - ] Ev aro^Eµo[iS - - l
[-----JExuosv[-----]

L. 1: ă droite apres le H, une haste verticale d'une lettre non identifiee.- L. 2: ă gauche,

avant le E, on distingue un fragment d'une barre superieure horizontale.- L. 3: ă
gauche, avant E, un pied d'un N(?).- L. 4: on distingue deux sommets de lettres trian-

gulaires.

Â la 1. 1 il convient d'imaginer une forme du verbe xooµEw; 1'exemple geo-
graphiGuement le plus proche est ISM II 188, 1. 5-8 (Tomi):

ij µ' ci1`^wv µspo^rwv ^rAEOV EioiSs xoaµr]BEVra

XpvoEioiS or^âvoiS ^rop^upaioiS rE ^r€n^.o^s.

Inscriptions sur des edifices

17 (= ISM III 101). h1v 477 et 478 a et b. Lieux de trouvaille inconnus.
Six fragments d'une architrave de calcaire gris.
Ht. = 56 cm. Ep. = 38 cm. Lg. des six fragments: 76 cm (a); 39 cm (b); 44 cm (c); 38 cm
(d); 44 cm (e); 57 cm ^. Les fragments b et c ont ete recolles et exposes dans le musee.
Il faudrait ajouter ă gauche le fr. a. Fig. 17a, b+c, e, f.
Ecriture monumentale: alpha ă barre brisee; eta ă barre horizontale sans incidence avec
les hastes verticales. Ht. des lettres: 6,5-7 crn.

Premiere moitie du IIe s. ap. J.-C.

a: OY'^;
b: o^xP; .
c: AI^1E;
d: AAO;
e: HMH (ă gauche on voit encore le pied droit d'une lettre triangulaire);

f: UIEII.

, Les fragments a-c, disposes dans cet ordre de gauche ă droite, donneraient ---

`P]ov^oS `Hpax^^[ ---. Â son tour, le fr. f inviterait ă essayer la restitution --- Os]oîS

^[âoYV ---. D'ou sans doute une dedicace de la forme suivante:



INSCRIPTIONS GRECQUES DU MUSEE «CALLATIS» DE MANGALIA

Fig.16..

109



110 ALEXANDRU AVRAM, MARIA BĂRBULESCU, VALERIU GEORGESCU

Fig. 17 a.

Fig. 17 b+c.
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[Praenomen, nomen 'P]ou^oS 'Hpax^c[î epiclesis xâi @E]otS ^r[âotv xT3..]

Cela etant, les fr. d et e pourraient etre integres n'importe ou dans les lacunes.

18 (= ISM III 102). Inv: 550. Lieu de trouvaille inconnu.
Fragment d'une architrave de marbre brise â gauche et â droite. Fig. 18.
Ht. =16 cm. Lg. = 31 cm. Ep. = 20,5 cm.
Lettres ornees d'apices; upsilon â barrette dans le point d'incidence des bras. Ht. des let-

tres: 4 cm, â 1'exception de 1'omicron (1,8 cm).

Deuxieme moitie du IIe s^. ap.J.-C. ^ ^^ ^

-------AI-------------
------ITirov[AîAiou?----1

L. 1: avant alpha on voit encore la partie inferieure d'une ha şte verticale.

L'inscription n'etant disposee que sur deux lignes, 1'architrave aurait du etre
d'une tres grande largeur. Il est possible que le personnage dont le praenomen Titus fig-

ure au genitif soit ou bien le gouverneur T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollion^, ou
bien un des notables callatiens qui portaient ce prenom â cote du nomen gentile imper-

ial (Flauius ou Aelius}. ^

Inscriptions fragmentaires â contenu incertain

19 (= ISM III 202). Inv. 2454. Lieu de trouvaille: secteur de la tour nord-ouest de
la cite romaine, dans les decombres antiques (1992).
Fragment d'une stele de marbre brise â gauche, en bas et â droite. Fig. 19.
Ht. = 5,3 cm. Lg. = 13 cm. Ep. = 16 cm.
Le champ de 1'inscription est delimite par une moulure en relief â profil arrondi dont

on conserve le coin superieur droit. Lettres â apices; mu â pieds obliques et â bras

interieurs croises. Ht. des lettres: 1,8 cm (omicron 1,5 cm).

I^" s. ap. J.-C. .

[?Mov]iµov

Restitution e. g. Il s'agit, semble-t-il, d'un intitule au nom du titulaire du decret (?)

au genitif, selon un usage en vogue â Callatis au Ier s. ap. J.-C.

22 Voir sur ce gouverneur les inscriptions callatiennes ISM III 60 et 115. Pour sa mission m^sique,

dat^e de 156/7-159, voir dernierement E. Doru#iu Boilă , SCIVA 40,1989, 4, p. 333-334 .
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20 (= ISM III 205). Inv. 2453. Lieu de trouvaille: dans la ville antique, secteur nord,

â 1'occasion des fouilles de sauvetage pratiquees en 1993 dans la zone de la Banque

Agricole (hotel "Zefir"): coupe 8, -1,60 m, sous un pavage date du VIe s. ap. J.-C.
Coin superieur droit d'une plaque de marbre bordee d'une moulure descendant
obliquement sur un registre â relief duquel on ne conserve qu'une feuille. Fig. 20.

Ht. = 11 cm. Lg. = 12 cm. Ep. = 4,5 cm (au niveau de la bordure).
Inscription disposee sur la bordure au-dessus du relief. Ht. des lettres: 2 cm (omicron

1,5 cm).

IIe s. ap. j.-C.

[-------]"ibov

Il ş 'agit sans doute d'un nom de personne au genitif dispose comme intitule (voir
le numero precedent).

21 (= ISM III 206). Inv 2455. Lieu de trouvaille: dans le secteur sud-est de la ville
antique, â 1'occasion des fouilles de sauvetage executees en 1991 dans la zone du
restaurant "Callatis", â-1,10 m, dans un remplissage de basse epoque romaine.
Fragment d'une stele de marbre brise de tous les cotes. Fig. 21.
Ht. = 32 cm.^ Lg. = 19 cm. Ep. = 7 cm.
Ecriture negligente â des lettres assez profondement gravees, mais dîfficilement lisi-
bles, pour autant que la surface de la pierre n'ait pas ete polie avant la gravure; alpha â

barre brisee, pi â barre horizontale prolongee au-delâ du point d'incidence avec les

pieds. Ht. des lettres: 1-1,7 cm.

Ile s. ap. J.-C.

[ - - - - - T]O1S SEOTi[OTalS? - - - - - - j

[ - - ouv];rEa€wv EpyâTr^v [ - - - - - - ]
[ - - - ]HNTEI'AS2 Tâ ^EU[8spa - - - ]

4 [---]IIIOIIOIEINIKT[---------]
[ ITANKEL^[-----------]
[----1Fanv0E^l[----------1
[----]olvA.IOr^i-----------1

s [----^IAAIO.^[-------------]
[----]mo-tc3S[------------1
[-----]EPXOM[------------]
[ ]EAErI[--------------]

12 [-----]E^,rI^--------------]

L. 2: apres la cassure â gauche, avant epsilon, on voit encore une haste verticale.- L. 10:
la derniere lettre est sans doute un mu.- L. 12: apres le groupe des lettres transcrites on

voit encore un fragment de lettre triangulaire.
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22 (= ISM III 216). Inv. 276. Lieu de trouvaille non precise (â 1'occasion des fouilles
de sauvetage de 1959).
Eclat de la partie inferieure d'une stele de marbre â moulure en relief. Fig. 22.
Ht. = 18 cm. Lg. = 13,5 cm. Ep. = 10 cm.
Ecriture negligente; omega en forme de W â extremites verticales. Ht. des lettres:l,5-1,7
cm.

IIe-IIIe s. ap. j.-C.

[ - - - - - leµwv[os• Xaîpsl.

Il s'agit sans doute d'une inscription funeraire, d'oiz le supplement e. g.

23 (= ISM III 218). Inv 2452. Lieu de trouvaille: dans le secteur nord de la vi11e
romaine, rue Vasile Pârvan, â 1'occasion des fouilles de sauvetage de 1972.
Plaque calcaire brisee en haut et â gauche. Il s'agit sans doute du fragment inferieur
droit d'une stele qui, une fois detache, aurait ete reutilise comme support pour un exer-
cice d'ecriture. Fig. 23.
Ht. = 8 cm. Lg. = 13 cm. Ep. = 6 cm.
Ht. des lettres: 0,9-1 cm (omicron 8 cm). Traces de reglage â la 1. 1.
Epoque des Severes.,

ABI'DEZHO
IKAMN^OIIP
CTY'X^tYS2
ZEY'E OTC

Il s'agit, semble-t-il, d'un exercice d'ecriture du â un apprenti dans un atelier de
lapicitle. Celui-ci aura grave aux 1. 1-3 1'alphabet grec en s'aidant de reglages.

Â la l. 4 on distingue le mot ZsuS, ensuite un groupe de lettres sans signification:

O et T ont la meme forme que dans la transcription de 1'alphabet, alors que le sigma est
lunaire â 1'interieur de 1'alphabet, â bras dans le mot Zsus et rectangulaire â la fin du
texte. Il est sur que le lapicide a exerce les trois formes possibles du sigma â 1'epoque.
Ainsi, ce curieux document - qui est d'un reel interet pour 1'etude paleographique des
inscriptions callatiennes vers 1'epoque des Severes - confirme 1'usage synchrone des
trois types de ^igma, illustre par les inscriptions de cette epoque.

Par rapport aux autres formes de lettres largement en usage â la meme epoque,
ce sont surtout la forme "classique" du ^(rendu plutot par un trait vertical reunissant
les barres horizontales) et 1'absence de 1'epsilon lunaire de ce "repertoire" de caracteres
qui attirent 1'attention.
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EVENIMENTE POLTTICE REFLECTATE YN DESCOPERIRILE DE
TEZAURE MONETARE IlVII'ERIALE DIN DOBROGEA

ANTONETA VERTAN

Descoperirile de ordin numismatic se dovedesc a fi pentru epocile antică şi
medievală, mai ales atunci când izvoârele literare sau cele epigrafice sunt pu ţine,
sărace sau lacunare, documente istorice de o deosebită importanţă pentru înţelegerea,
nu numai a modului în care se desfăşoară viaţa economică, dar şi pentru datarea unor
evenimente politice mai putin clar consemnate de sursele scrise. Cele mai importante
informa ţii pe care monedele le ofer ă cercetării sunt cele necesare în ţelegerii
fenomenelor economice. Astfel, descoperirile de caracter numismatic ne îngăduie în
acest stadiu al cercetărilor din Dobrogea, să întrezărim succesiunea de tablouri în plină
schimbare a vieţii economice în tinutul de la Dun ărea de Jos în perioada clasică^.

Studierea descoperirilor de monede izolate ne îng ăduie să apreciem, în primul
rând, gradul de intensitate al circula ţiei monetare, cel mai important indicator sintetic
pentru înţelegerea modului în care se dezvoltă viaţa economicâ. Ele ne permit, de
asemenea, să cunoaştem atunci când folosim tehnici adecvate cercetării, şi puterea de
penetratie a diferitelor categorii de monede. Acest indice, caracteristic unei cercetări
numismatice moderne, oferă posibilitatea de a vedea spre ce direcţie se îndreaptă
legăturile economice ale aşezării sau teritoriului studiat şi raporturile dintre aceste
zone. În acelaşi timp, interpretarea statistică a descoperirilor izolate ne poate oferi
informatii deosebit de pretioase asupra modului în care economia teritoriului cercetat
suferă influenta evenimentelor politice majorez. Astfel, prin compararea diverşilor
indici statistici putem înţelege cât de mare este prosperitatea economic ă a teritoriului
cercetat sau cât de grave şi puternice au fost repercursiunile unor actiuni politice de
tipul războaielor sau invaziilor atunci când izvoarele literare exagereaz ă sau, în cele
mai multe cazuri, sunt insuficient de clare.

Depozitele monetare ne informeaz ă asupra compoziţiei şi structurii numerarului
aflat în canalele de circulatie la momentul tezaurizării, puterea de capitalizarea a pro-
prietarilor lor, uneori şi etnicul propritarului, ca în cazul unor tezaure dobrogene din

1 Al. Suceveanu, Via^a econoarică tn Dobrogea romană, sec. I-II, Bucureşti,1977, pasaim; R. Vulpe,
DID, II (perioada Principatului), Bucureşti,1968.

2 M. Bărbulescu, R. Ocheşeanu, Descoperiri monetare in aşezările rurale din Dobrogea romană,
Pontica, 23,1990, p. 225-265.
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secolele I-II, care au fost depozitate în vase de factur ă locală getică . Aceleaşi tezaure
oferă cercetătorului şi importante informaţii istorice, mai ales în privin ţa datării şi a
ariei unei invazii, atunci când se poate face cu certitudine o legătură între data ascun-
derii tezaurelor şi anumite evenimente politice. La rândul lor, tezaurele pot fi împ ărtite
în trei mari grupe. În prima grupă sunt cuprinse tezaurele ce constituie capitaluri
negustoreşti îngropate de-a lungul drumurilor comerciale, determinate de evenimente
fortuite fără rezonanţă istorică majoră şi care nu au mai putut fi recuperate de propri-
etarii lor. Această categorie de tezaure descoperite de-a lungul râurilor şi a marilor
vaduri de trecere, ne informează doar asupra utilizării anumitor drumuri comerciale
la momentul îngropării tezaurului. A doua categorie o alcă tuiesc tezaurele ce
reprezintă capitaluri mai mari sau mai mici, proprietatea unor localnici care le-au
ascuns cu intenţia de a fi ridicate după trecerea primejdiei. A treia categorie o formeaz ă
marile tezaure monetare aparţinând autorităţii civile sau militare, care le-au ascuns în
momentele de mare primejdie. Astfel de tezaure nu au fost g ăsite în Dobrogea. În
provincia Moesia lnferior, mai la sud, este cunoscut marele depozit găsit, în urmă cu o
jumătate de veac şi compus din 100.000 monede de argint de la Reka Devnia
(Markianopolis)3.

Dacă pentru teritoriul cercetat sau zonele învecinate nu avem în stadiul respectiv
al cercetării, pentru o anumită dată, decât un singur tezaur, nu putem avea certi-
tudinea necesară că ascunderea acestuia este legată de un eveniment politic şi nu de o
simplă întâmplare. În cazul în care există însă două sau mai multe depozite cu acela şi
terminus, acestea se constituie într-un orizont de tezaure, iar cauzele îngropării lor se
pot pune pe seama unor evenimente politice majore pomenite adesea de izvoarele
antice. Pentru provinciile de graniţă, cum este şi Dobrogea, în epoca romană şi bizan-
tină, numai documentele de ordin arheologic şi numismatic coroborate ne pot informa
asupra datei unor evenimente de o astfel de factură, repercursiunile lor asupra terito-
riului respectiv şi modul în care popula ţia de aici, a încercat, refăcându-şi economia, să
revină la o viată normă lă .

La mijlocul secolului al III-lea, Imperiul este puternic tulburat de masele imense
de năvălitori. Via ţa economică a imperiului decade, iar pauperizarea va fi generală .
Aceasta este epoca pe care istoria o nume şte Anarhia militară4. Este de fapt expresia
unei teribile criza care, prin durata ei de mai bine de o genera ţie, a zguduit din temelii
structura Imperiului roman. Echilibrul intern a fost zdrobit o dat ă cu invaziile
copleşitoare, factorul extern fiind acela care a determinat anarhiâ militară şi a trans-
formât-o într-un dezastru cu urmări adânci. Dobrogea (Scythia Minor), reprezentând
partea de nord-est a provinciei Moesia lnferior, a fost regiunea cea mai lovită de noile
invazii. Dând încă semne de înflorire, în primii ani ai acestei perioare, ea va suferi de-
vastări întinse, din care cu greu se va mai ridica. De data aceasta, atacurile duşmane la
Dunărea de jos n-au mai fost trecătoare, cu urmări neînsemnate, câ în vremea lui Marc
Aurelius, ci un război neîntrerupt, cu incursiuni pustiitoare, durând zeci de ani în şir.
Agravată de invaziile din vremea domniei lui Marc Aurelius, criza imperiului se va
încheia în mod provizoriu, de-abia sub impăratul Diocleţian.

3 N. Muşmov, BSNR, 27-28,1933-1934, 81-82, partea I, p. 115-119.
4 În general pentru această perioadă, cf. H. Bengtson, Grundriss I, Munchen, 1967, p. 378-400.
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Incursiunea carpilor din vreme Iui Caracalla nu prezint ă decât un episod efemer^,
iar domnia lui Severus Alexander este, în aparen ţă , liniştităb. Începând cu domnia lui
Maximinus Trax^, dar, mai ales în vremea domniilor lui Maximus şi Balbinus8, Gordian
IIIy şi Filip Arabuh^, pentru a culmina cu dezastrul din vremea lui Decius^l, invaziile se
vor succeda fără întrerupere. Dezechilibrul creat facilitează noi atacuri care au loc în
vremea lui Gallus şi Aemilianus^z, Valerianus şi Gallienus13, întrerupte par ţial de inter-
venţia lui Claudius II Gothicus74. Va fi un r ăzboi civil permanent, agravat de invaziile
masive de peste graniţe.

Cu dinastia Severilor se deschide, pentru imperiu, o lung ă epocă de crize politi-
co-militare şi financiare, care se răsfânge, prin consecinţele ei şi asupra stării econo-
mice a pravinciei de la Dun ărea de Jos. Deteriorarea monedei imperiale de argint, atât
ca greutate, cât şi ca puritate a metalului pre ţios, odată cu pierderea încrederii în denar
ca nominal de bază, cu dispariţia rapidă de pe piaţă a monedei romane de bronz şi
înlocuirea ei cu monedele cet ăţilor greceşti, schimba, pe de o parte, fizionomia circu-
laţiei monetare, iar pe de altă, o perturba grav în toate compartimentele sale 75.

Din epoca Severilor provin patru tezaure. În campania arheologică din anul 1969,
s-a decoperit în cetatea Tropaeum Traiani un imporant tezaur de denari romani imperi-
ali cu peste 1500 monede de argint ce se încheie cu monede din prima decad ă a domniei
împăratului Septimius Sever^b. Nu cunoa ştem nici un eveniment consemnat în izvoarele
scrise care să poată duce la îngropări de tezaure în această vreme. Singura invazie cunos-
cută este cea a carpilor, din vremea lui Caracalla, deci cu cel pu ţin un deceniu mai târziu.
În schimb se ştie că în vremea împăratului Septimius Sever, numărul inscrip ţiilor la
Tropaeum Traiani scade, spre deosebire de celelalte perioade, ceea ce ar putea indica o
situa ţie gravă pentru aşezare, pe care nu o putem sesiza mai clar ».

Istoricii romăni consideră că domnia lui Severus Alexander a fost pentru
Dobrogea aparent liniştitiă, deşi cercetătorul rus A. M. Remennikov are o părere
opusă^^. Intre anii 238-269, ţinutul de la Dunărea de Jos este devastat de masele imense
de barbari. Rând pe rând cetăţile dobrogene vor cădea pradă; Histria va fi distrusă din
temelii19 şi Callatis'-^ va suferi distrugeri par ţiale, dar repetate. Această situaţie este bine

5 Cf. Cassius Dio, 77, 7,1-2; Herodian, 4,8,1-2; comentariul lui B. Gerov, Acta of the Fifth Epigraphic
Congress, Cambrige, (1967), p: 431-436.

6 R. Vulpe, op.cit., p. 213-217.
7 Ibidem, p. 223-229, cu respingerea ipotezei unor lupte (cf. D.M. Pippidi, Contribulii2, p. 464-480).
8 Cf. CIL,12455 (Durostorum); B. Pick-K. Regling, op. cit., I, p. 124, 321-327; II, p. 901-917; cf. . Gren,

Ostbalkan, p. 151-152; Al. Suceveanu, op. cit., p. 28, n. 193; SHA, Maximus et Balbinus, 16, 3.
9 SHA, Gordianus III, 26, 4; 34, 4, cu comentariul lui R. Vulpe, op. cit., p. 230-239; A.M. Remennikov

(Boriba), 34, Moscova, 1954.
10 Zosimos, 1, 20 (244-246); B. Gerov, AAPHArch, p. 127-146.
11 2osimos, 1, 23; Iordanes, Getica, 18; R. Vulpe, op. cit., p. 244-250.
12 Zosimos, 1, 26-28; Iordanes, 19; Zonara,l2, 21.
13 SHA Gallienus, 13; R. Vulpe, op. cit., p. 250-261.
14 R. Vulpe op. cit., 262-268; Zosimos, I, 42; A.M. Remennikov, op. cit., p. 125-131.
15 Cf. E. Gren, Ostbâlkan, p. 151-152; SHA, Sept. Severus, 10, 5.
16 Al. Barnea, Tezaurul de denari romani imperiali descoperit în cetatea Tropaeum Traiani, SCN, 7,

1989, p. 95.
17 Gh. Poenaru Bordea, Noi monumente epigrafice, p. 107, nr. 5.
IS A.M. Remenikov, op. cit., p. 20-28.
19 Zosimos, l, 26-28 (anii 251-253); Gh. Poenaru Bordea, SCN, 5(1971), 91-113 şi H. Nubar, Materiale,

9 (1970) 196.

20 ,Si la Callatis emisiunile monetare locale înceteaz ă în vremea lui Filip Arabul (B. Pick, op. eit., 95), dar
aici data distnzgerii ar putea fi stabilită şi pe baza numeroaselor tezaure; vezi Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 107.
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reflectată în tezaurele dobrogene. Astfel, este cazul celor două tezaure încă inedite.
Primul, descoperit la Alba (jud. Tulcea), este alcătuit din 158 denari, care se e şalonează
de la Antonius Pius la Severus Alexanderz1. Cel de-al doilea, descoperit la Constan ţa în
anii 1976-1977, cartierul Tomis-Nord, în zona suburbană a cetătii antice, este un depo-
zit mixt de denari şi bronzuri coloniale (cca. 700 monede), de asemenea încheiat cu
monede de la Severus Alexander22. Cercetarea fiind înc ă la începuturi, credem că
putem doar enunţa o primă ipoteză de lucru şi anume am putea considera că ascun-
derea tezaurului s-a făcut într-un vicus sau într-o villa la nord de Tomis, în vreme
domniei lui Severus Alexander, probabil după anu1232, când a izbucnit „sciticum bel-
lum". Sperăm că cercetarea integrală a tezaurului va aduce date noi pentru
cunoaşterea trecutului dobrogean.

Cu aceasta ia sfârşit o altă mare etapă din istoria Dobrogei romane, în care
înflorirea vie ţii urbane, alături de cea a satelor din propriile lor teritorii, aveau să asi-
gure relativa prosperitate a provinciei în cadrul aceleia mai largi a lmperiului romanz3.
Dobrogea avea să simtă în modul cel mai dureros cumplita cotitură pe care istoria o va
înregistrare de acum înainte. Dezastrul economic în care se cufunda la mijlocul se-
colului al III-lea Dobrogea, este relevat cu fidelitate de dezoxganizarea circula ţiei mo-
netare, într-o asemenea m ăsură încât putem considera că, sub Gallienus, când infla ţia
monetară atinge apogeul în restul imperiului, cu o rată de creştere de peste 3000% a
monedelor acestuia în raport cu monedele predecesorului s ău la Conimbriga, în estul
Europei, în Dobrogea, unde indicele dinamicii scade la o rat ă de 50,00% la Tropaeum
Traiani, circulaţia monetară se află în colaps, via ţa economică fiind grav afectată .
Pentru această etapă, fiecare din indicatorii statistico-numismatici surprind fa ţetele
acestui proces regresiv.

Cele mai multe tezaure au fost ascunse în secolul al III-lea, încheindu-se cu mo-
nedele împăraţilor din vremea anarhiei militare. Ascunderea lor trebuie pusă pe seama
lungii serii de atacuri carpo-gotice ce încep în zilele lui Pupienus şi Balbinus, poate
chiar mai devreme, Gordian III şi Filip Arabul, pentru a culmina cu dezastrul din vre-
mea lui Decius. Tezaurele îngropate în această ultimă etapă reflectă starea de nesigu-
ranţă care se va perpetua timp de secole în ţinutul dintre Dunăre şi Marea Negră .

Din tezaurul descoperit la Dunavăţul de Jos, nu au fost recupera ţi decât trei
denari, ultimul fiind emis de Maximinus între anii 236-23724. Num ărul redus de piese
recuperate împiedică datarea, tezaurul, rămânând irelevant pentru istoria provinciei.
Din Mangalia, avem, pentru al V-lea deceniu al secolului al III-lea două tezaure.
Primul este descoperit în anul 1978 în Mare, în rada portului. Datorit ă condiţiilor de
descoperire nu putem avea date concludente. Aceasta apar ţine fie unei corăbii scufun-
date, fie a fost adus aici cu piatra cărată pentru noile construc ţii portuare. Oricum, frag-
mentul de tezaur se termină cu monede din ultimii ani de domnie ai împăratului
Gordian III şi nu poate fi legat de atacul cet ăţii sub Filip Arabul^.

21 B. Mitrea, Dacia, 19, 1975, p. 313, nr. 53; G. Simion, Două tezaure monetare romane imperiale
descoperite ?n nordul Dobrogei, comunicare la al VI-lea Simpozion nahonal de numismatică, Tulcea, 1989.

22 Gh. Poenaru Bordea, A. Vertan, R. Oche şeanu, Tezaurul monetaz descoperit ?n Constanta-
Grăniceri (mss.).

23 Al. Suceveanu, op. cit., p. 27-29; M. Munteanu, R. Ocheşeanu, Pontica, 8, 1975, p. 175-213; M.
Bărbulescu, Via(a rurală în Dobrogea romană (secolele I-III), teza de doctorat, Cluj-Napoca, 1991, mss.

24 M. Bărbulescu, R. Ocheşeanu, op. cit., p. 247-248.
25 A. Vertan, Pontica, 13,1980, p. 330-340.



EVENIMENTE POIITICE REFLECTATE iN DESCQPERIRILE DE TEZAURE MONETARE IMPERIALE DIN DOBROGEA 123

Atacurile carpo-gotice în provincia Moesia lnferior devin mai puternice şi mai
pustiitoare sub Filip Arabul. Pe harta întocmită de B. Gerov26, orizontul masiv de teza-
ure acoperă întreaga Bulgarie. În Dobrogea sunt daar două tezaure; cel mai vechi este
cel de la Mangalia, descoperit în anul 1936 şi este compus din monede pontice, iar cel
de-al doilea a fost descoperit în 19701a Canlia27. Acumularea monetară în discuţie este
alcătuită din monede romane de argint, la care se aduagă o mică cantitate de bronzuri
coloniale. Cum lotul de bronzuri rămas nepublicat este omogen, acesta fiind alcătuit în
cea mai mare parte din piese de un assarion, emise în prima parte a secolului al III-lea,
singurul impediment care va fi condus la înlăturarea lor din tezaur este doar greutatea
identificării2S. Tezaurul de la Canlia, încheiat cu monede Philippus I, se înscrie în fami-
lia tezaurelor îngropate în partea nord-vestic ă a Bulgariei şi în sudul Dobrogei, cele
mai nordice depozite fiind acumulările de la Canlia şi Mangalia. Ascunderea lor se
datorează raidului gotic condus de Kniva29. Cele două tezaure par a trasa limita de
nord a ariei de invazie, deşi profesorul Gh. Poenaru Bordea, pe baza unei monede arse
de la Filip, socoteşte că Histria ar fi fost distrusă acum şi nu la 238, cum consideră alti
istorici.

Deşi, în această ultimă etapă, istoria Dobrogei a fost prea pu ţin propice
desfăşurării unei vieţi economice normale, totuşi tezaurele ascunse acum indic ă o pu-
tere neobişnuită de capitalizare a metalului preţios, sustras astfel din circuitul eco-
nomic, acumulările fiind constituite din sute de monede, ajungând, ca în cazul tezau-
rului de la Abrud, la peste 2000 de monede. S-ar putea ca aceste comori s ă reprezinte
avuţiile unor soldaţi, strânse din salarii sau donative şi nu capitalurile unor săteni
romani acumulate din activităţile economice.

Invaziile din 250-251 în Dobrogea, pe când domnea împăratuI Decius^, nu sunt
documentate cu tezaure. Provincie de grani ţă, greu încercată de-a lungul secolelor, nu
prezenta pentru barbari mirajul bogăţiilor milenare ale suclului şi era jefuită fie de
incursiuni lăturalnice, fie când barbarii erau nevoi ţi să forţeze vadurile dobrogene. A şa
cum înfătişează harta lui B. Gerov, majoritatea tezaurelor cu monedele împ ăratului
mort la Abritus nu depăşesc la est râul Lom, cu excepţia a două, trei tezaure. Restul de
41 de tezaure se aftă îngropate la vest de Lom37.

Alte două tezaure, de la Camena32 şi Abrud^, ultimul încă. inedit, se încheie cu
monede de la Volusianus şi sunt de atribuit atacurilor barbare din iarna lui 252-253^.

26 B. Gerov. Acta Antiqua Philipopolitana, st. hist et philol, p. 127-146, unde sunt strânse tezaurele
monetare care se incheie cu monede de la Filip Arabul şi Decius. Ele se ridicau atunci la vreo sută de
descoperiri. Sunt înso ţite de o preţioasă hartă care ne ingăduie să ne orientăm geografic.

27 B. Mitrea, A. Bărbulescu, Pontica, 8,1975, p. 125-173; J.-P. Callu, Politique mon6taire, Paris,1969.
28 Printre monedele omise la publicare se afl ă şi câliva denari care erau cuprali ]a restaurare.
29 B. Gerov, op, cit, loc. cit; R. Vu1pe, op. cit, p. 245, unde Dobrogea este lipsit ă de asfel de tezaure,

dar intreaga Dobroge de sud, intre Varna şi linia Ostrov-Mangalia, este plină de descoperiri.
30 B. Gerov, op. cit., loc cit.;
31 Th. Ivanov, Serta Kazaroviana, „Izvestija-Institut", 19, 1955, p. 175-186; idem, in Acta

Phiolipoppolitana, studia archeologica, Sofia, 19b3, p. 81-93; a. Remennikov, op. cit., p. bb.
32 Const. Moisil, Creşterea colectiilor,1938-1943, Bucureşti,1944, p. 93-101, nr. ]069-1194. Lotul pub-

licat con ţine 134 denari şi antoninieni începând cu Albinus şi încheindu-se cu antoninieni de la Trebonianus
Gallus şi coauguştii Hostilianus şi Volusianus. De curănd, tezaurul de la Camena a fost resriadiat de C.M.
Petolescu BSNR, 80-85, 1986-1991, 134 -139, p. 89-99.

33 2060 piese : 1850 de^ari imperiali şi 209 antoninieni. Cea mai veche moned ă a fost bătutâ de
Vespasianus, tip BMC, II, nr. 37, Roma, anii 69-70. LTltima moned ă este o emisiune din anu1252.

34 R. Vulpe, op. cit, p. 251.
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Din păcate, nu există un studiu mai aprofixndat, asemenea celui publicat de B. Gerov,
acum aproape 20 de ani, pentru tezaurele din vremea lui Volusianus, Aemilianus şi
începutul domniei lui Valerianus. Prezen ţa tezaurului de la Camena pare a indica o
rupere prin Dobrogea a graniţei militare a imperiului.

Acordul încheiat între romani şi goţi în vremea lui Trebonianus Gallus35 s-a
dovedit a fi de scurtă durată, deoarece numai după un an triburile de go ţi şi carpi trec
Dunărea, dar sunt respinse de trupele romane de sub conducerea lui Aemilianus, pe
atunci încă guvernator al Moesiei Inferior36.

În timpul domniei împăratului Gallienus37 se întreprinde în Dobrogea o operă de
întărire a limesului dunărean şi de refacere a unora din oraşele provinciei. Gallienus
va aduce de la Bizanţ pe arhitecţii Cleodamus şi Atheneus pentru repararea şi întărirea
zidurilor oraşelor ameninţate si să le pună în stare de apărare38. În acelaşi timp,
atacurile populatiilor transdanubiene continuă; în anii 258-263, 264, 266 şi 267-268, au
loc atacurile gotice, carpice şi sarmatice în provincie. De şi ţinta barbarilor va rămâne
ca întotdeauna sudul cu oraşele bogate din Propontida şi Asia Mică, Scythia Minor nu
va fi ocolită . Astfel, calcularea indicelui ce reprezintă raportul dintre monedele din vre-
mea lui Gallienus şi cele din vremea imediat anterioară, dintr-o perioadă de mare
inflaţie, este în Dobrogea de 120 de ori mai mic decât la Athena şi de 4000 de ori mai
mic faţă de cel aflat în provincia din extremul occident al imperiului^9. Acest indice al
circulatiei monetare ne sugerează un ţinut cu o viaţă economică distrusă, o circulaţie
monetară dezorganizată şi cu o popula ţie rărită de invazii.

Din vremea lui Gallienus, din Dobrogea provin cinci tezaure, dintre care trei au
fost descoperite la Mangalia40 Din păcate, tezaurul de la Mangalia descoperit în 1935
(cca. 200 monede) şi cel din 1959 (cca. 800 de piese) ajunse în stare fragmentar ă la
CNAR nu au fost publicate cu toate datele necesare, încât nu cunoa ştem anul lor de
emitere. Sperăm ca studierea celei mai mari p ărţi (păstrate 100 la Constan ţa şi 70 la
Bucureşti din totalul de 800) a tezaurului, care se afl ă în cabinetul numismatic al
muzeului din Constan ţa, să ofere date mai precise.

Cu totul deosebită este situaţia marelui tezaur de la Mangalia, descoperit în zona
extramurană, în anul 1960, alcătuit din cca. 7000 monede coloniale şi peste 2000 impe-
riale. Studiul monedelor emise din Gallienus a dus la constatarea că cele mai recente
piese din tezaur datează din anii 258-259 şi deci, îngroparea tezarurului, ca şi dis-
trugerea cetăţii trebuie plasată aproape cu un deceniu mai devreme decât se crezuse
anterior. Cauzele care au dus la r ămânerea tezaurului sub dărămături sunt determi-
nate fie de un nou atac gotic, necunoscut de izvoare, fie de represaliile lui Gallienus
împotriva armatei şi populatiei din Moesia47.

35 Ibidem, p. 247.
36 Anu1253 d. Chr.,
37 SHA, Gallieni, 12, 6;13, 6; A.M. Remennikov, op. it., p. 110-120. "
38 Em. Dorutiu-Boilă, StCI, b, 1964, p. 250-259.
39 M. Bărbulescu, R. Ocheşeanu, op. cit., p. 263.
40 Tezaurul de antoninieni de la Mangalia, Caiet selectiv..., 1962, p, 338-354^ C. Preda, Date şi con-

cluzii preluninare asupra tezaurului descoperit la Mangalia ut anu119G(1, SCIV,14,1961, 2, p. 241-249; idem,
SCN,10, 1966, p. 27-42; cf. Depozi ţul de antoninieni din Mangalia, Cre şterea colectiilor, Bucureşti, 1944, p.
91-92

41 C. Preda, op. cit., p. 247-249; A.M: Remennikov, op. cit., p. 115.
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Alte două tezaure au fost descoperite la Suluc42 în 1911 şi Isaccea în 196043. Primul
este un depozit alcătuit din patru monede de aur, iar cel de-a1 doilea din 1071 monede
de argint. Cele două tezaure se află în zona nord-dobrogeană şi se încheie cu monede
din anu1267. Depozitul de obiecte şi de monede de aur, emise de Gallienus, s-ar putea
să nu aparţină însă acestei etape. Tezaurul a putut fi îngropat şi mai târziu, piesele de
aur de la Gallienus fiind găurite, sunt ele însele obiecte de podoabă, iar obţinerea unor
monede de aur se făcea cu mai mult efort economic decât pentru monedele de argint
şi bronz. Există argumente suficiente din analiza obiectelor ce compun comora de ia
Suluc, pentru a presupune şi o ascundere mai târzie, ulterioar ă domniei lui Gallienus.

Cele două tezaure pot fi integrate documentelor istorice care ne oferă ştiri asupra
invaziei goto-herule din anul 2674¢. Invaziiie din vremea lui Galiienus sunt bine docu-
mentate cu tezaure şi în estul provinciei Moesia lnferior. Astfel de tezaure au fost sem-
nalate pentru Bulgaria de G. Seure, N. Muşov şi T. Gherasimov. Deşi tezaurele din vre-
mea lui GaIIienus sunt foarte bogate, nu inseamn ă că acest fapt ar sta mărturie a exis-
tenţei unei intense circula ţii monetare, deoarece, în primul rând, acum este inflatie şi
apoi o axiomă a cercetării numismatice constă în faptul că frecvenţa descoperirilor izo-
late reflecta intensitatea circula ţiei, iar mărimea tezaurelor, puterea de capitalizare;
tendinţa de tezaurizare a claselor avute este cu atât mai mare cu cât situa ţia politică
precară împiedica o fructificare a banilor prin aruncarea lor în circula ţie.

Încă din vremea lui Gallienus45 încep, pe plan local, prefaceri ale a şezărilor dobro-
gene greu încercate de invaziile succesive ale carpo-go ţilor. Refacerea continuă sub
Aurelianus4^ şi se desăvârşeşte sub Probus47. La Tomis, refacerea cet ătii în vremea aces-
tor doi împăraţi este bine documentată prin monedele găsite în mortarul zidului de
incintă4^.

La Callatis49, refacerea cetătii datează din vremea lui Aurelianus, dar toate aceste
eforturi de refacere sunt reduse la minim de marea invazie gotic ă din anu129550. Chiar
şi înaintea marii invazii, prezen ţa militară a cezarului Galerius la Dunăre va aduce
acestuia de 6 ori titlul de Carpicus Maximuss^. Invazia din 295 va afecta întreaga
Dobroge. Histria va fi distrusă52, la Tomis zidul de incintă va fi reparat de Diocletianus,
aşa cum atestă inscripţia CIL 14450, iar clădirile de pe faleza portului antic vor fi recon-
struite la începutul veacului următor53. La Dinogeţia şi Noviodunum^ se construiesc

42 Oct. Iliescu, Pontica, 20,1987, p. 181-205; J. - P C. Kent, NC, 7 series, XIII,1973, p. 64-68.
43 C. Preda şi G. Simion, Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea şi atacui gotic

din vremea lui Gallienus Peuce, 2, 1971, p. 167.
44 C. Preda, op. cit, loc. cit.; Em Doruţiu-Boilă, op. cit, p. 257; A.M. Remennikov, op. cit., p.140-145.
45 SHA, Gallieni, passim; A.M. Remennikov, op. cit., p.114-120.
46 CIL, III, 12461-7484; V. Părvan, Tropaeum, p. 50; Em. Popescu, StCI, 6, 1964, p. 189, I. I. Rusu,

AISC, 3,1936-1940, p. 174-176, fig. 1; SHA, Aurelianus, 37,1; Zosimos, 1, 49; R. Vulpe, op. cit., p. 271-277.
47 Zosimos, l, 71; ToiS ' Avvcsiwv pITEWOWTE$ ; SHA, Probus,l4, 7; R. Vulpe, HAD, p. 300-301; Serta

Kazaroviana, I, Sofia, 1950, p. 89-98.
48 V. Canarache, Tomis, 16-17, 19; CIL,12517; AI. Suceveanu, op. cit., p. 25.
49 CIL, 7586; C. Preda, Em. Popescu, P. Diaconu, Materiale, 1962, p. 440.
50 Aurelius Victor, Caesares, 39, 43; Fontes historiae Bulgaricae, II, Sofia,1958, p. 95.
51 I. Nestor, Istoria RomBniei,l, 1960, p. 586; CIL, III, 14433; V. Pârvan, Durostorum, p. 18.
52 A1 Suceveanu, SCIV,18,1967, 2, p. 329-348; H. Nubar, op. cit., p. 199-201; CIL,14463, 7614.
53 V. Pârvan, Tomis, p. 435-436.
54 Gh. Ştefan şi colab., SCIV, 5(1954) 1/2, 162-164; idem, Dacia, NS, 1(1957), 221-227; I. Barnea, B.

Mitrea, N. Anghelescu, Materiale, 4,1957,162; 5((1959) 461-472. Din cele două faze ale zidului de incintă, a
doua este datată printr-o monedă de la Maxentius (308/309 e.n.).
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la începutul secolului al IV-lea, noi ziduri de incint ă, iar la Tropaeum Traianiss
începutul refacerii din 315 pare a fi rezultatul aceleiaşi mari distrugeri din 295. Astfel,
în 297, Transmarisca este refăcută, cum ne informează o inscriptie din vremea lui
Diocletian56, iar'inscripţia funerară din acelaşi an de la Durostorum aminteşte de acti-
vitatea militară a cezarului Galerius la Dunăre.s^

Marea invazie gotică din anu1295 este surprinsă în Dobrogea şi printr-un bogat
material numismatic. Astfel, din Constan ţa provin două tezaure; primul tezaur a fost
descoperit în 1936 şi conţinea un număr de 62 monede. din păcate, cea mai mare parte
a pieselor s-a împrăştiat. Au fost publicate doar 20 de monede. Este foarte interesant
prin faptul că monedele nu sunt imperiale, ci alexandrine, monede coloniale emise de
Alexandria din Egipt. Este de remarcat faptul că este cel mai târziu tezaur de monede
coloniale greceşti găsit pe teritoriul României. Deoarece, încă din vremea lui Gallienus,
toate oraşele greceşti îşi încetează emisiunile proprii, singura cetate care mai emite
moneda proprie până spre sfârşitul secolului rămâne Alexandria. Putem considera c ă
acest tezaur este un import adus de unul din militarii care au participat la înfrângerea
răscoalei egiptenilor conduşi de Diocletian58. Tezaurul găsit la Constanţa se încheie cu
o monedă a cezarului Galerius emisă între anii 295-296.

Al doilea tezaur, încă inedit, este alcătuit din monede imperiale de bronz argin-
tat, comune întregului imperiu. Tezaurul a fost descoperit în cartierul Tomis III la
fundaţia blocului L3 şi este, din păcate, fragmentar59. Se încheie cu monede din anii
imediat premergători reformei monetare din anul 294. Ultimele monede nu depăşesc
anu1294. Interesant este faptul că tezaurul este găsit la nord de anticul Tomis, într-unul
din cartierele suburbane ale cetătii.

Cel de-al treilea tezaur, găsit în anul 1933 la Durostorum, con ţinea cca.300 mo-
nede, printre care aproape 200 au ajuns într-o colec ţie particulară . Fragmentul de teza-
ur are aceeaşi structură ca şi tezaurul de la Tomis. Data îngrop ării, care nu pare a
depăşi anul 294, este pusă totuşi sub semnul întrebării, deoarece la publicare este posi-
bil ca tezaurul să fi fost contaminat cu un follis post 294, care nu ar fi avut ce c ăuta în
lot. După anul 294, vechile emisiuni radiate sunt demonetizate şi înlocuite rapid cu
noul follis. În Imperiu, post 294, nu se cunosc tezaure mixte de aurelieni radia ţi şi fol-
lisi^.

Victoria de la Naissus înseamnă sfârşitul nu numai al acelui „bellum Scythicum",
care începuse cu 30 de ani mai înainte, sub Pupienus şi Balbinus, ci şi cel al perioadei
culminante a crizei romane din secolul al III-lea. Un rol determinat la întretineea aces-
tei anarhii 1-au avut atacurile de peste frontiere, fără =a neglija cauzele generale ale
crizei Imperiului. Victoria roman ă de la Naissus şi instituirea tetrarhiei sub Diocletian
(personalitate covârşitoare pentru decisiva operă de reorganizare) reprezintă o

55 Cf. CIL, 13734 (315-317 e.n.) şi 12464 cu comentariul lui V. Părvan, BCMI, 4(1911) 163-191; I.
Barnea, DID, 369 şi urm. ^

56 C. Patsch, Bertrăge zur Volkerkunde von Siidosteuropa, 3, Wien-Leipzig,1928, p. 8-12; W. Ensslin,
Valer-ius (Diocletianus), RE, 7, A, 2, 1948, col. 2439-2440, 2447-2448; E. Polaschek, Transmarisca, RE, b, 1937,
co1. 2171-2174.

57 LI. Rusu, Inscrippi latine din Durostorum, in AIŞC, 2, 1936, p. 256, nr. 10.
58 W. Seaston, Diocl6tian et la t^trarchie, Paris,1946, p. 129-136.
59 Tezaurul cuprinde 288 de monede înregistrate la MINA Constanta, inv. 6249-6536.
60 R. Ocheşeanu, Istoria economică a Dobrogei romane in perioada sernlelor IV-VII, in manuscris.

^ ^:.«^N, i^ i ^,^^,^-.^ . r ^
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perioadă de întremare a Imperiului, zguduit de criză şi totodată prevesteşte o fază de
tranziţie de la ultimele manifestări aie principatului, la stabilirea monarhiei absolute
sub forma Dominatului 6^.

;-', z^^;^^-:^^t ;rss

REPERTORIUL TEZAURELOR MONETARE ROMANE DESCOPERITE
ÎN DOBROGEA

- ANII 27 a. Chr., - 270 p. Chr. - .;

l. ABRUD, com Adamclisi, jud. Constan ţa
Tezaurul a fost descoperit întâmpl ător în luna septembrie a anului 1982, în curtea

lui Ismail Mustafa, locuitor din sat Abrud. Recuperat practic în întregime şi integrat
colecţiilor Muzeului de Istorie şi Arheologie din Constanţa, el cuprinde 2060 monede
din argint (209 anoninieni şi 1851 denari) care se eşalonează de la Vespasian la
Volusian după cum urmează : Vespasian 5, Titus 1, Traian 5, Hadrian 2, Antoninus
Pius 25, Faustina I 8, Marcus Aurelius 18, Faustina II 4, Lucius Verus 1, Lucilla 2,
Commodus 71, Crispina 2, Pertinax 3, Manlia Scantila 1, Septimius Severus 402, Iulia
Domna 171, Albinus 13, Caracalla 228, Plautilla 15, Geta 79, Macrinus 7,
Diadumenianus 4, Elagabal 221, Iulia Paula 16, Aquilia Severa 2, Iulia Soaemias 24,
Iulia Maesa 61, Severus Alexander 346, Iulia Mamaea 83, Orbiana 4, Maximin I 24,
Maximus 2, Balbinus 1, Gordian III 95, Filip Arabul 42, Otacilia Severa 2, Decius 48,
Etruscilla 9, Hostilian 4, Trebonianus Gallus 7, Volusian 2.

Cele mai recente monede din tezaur, din vremea lui Volusian, tip RIC, IV, 3, p.
178, nr. 167 (2 ex.), apartin cele de a treia emisiuni a atelierelor din Roma, datând din
anu1252 (cf. RIC, IV, 3, p. 154 şi p. 189, nota adi ţională). Bibl.: inedit.

2-3 ADAMCLISI, com. Adamclisi, jud. Constan ţa
I (ante 1957).
Din împrejurimile comunei Adamclisi provin 36 monede romane de argint,

republicane şi imperiale din primul secol al erei creştine, informa ţii mai
circumstantiate privind locul şi condiţiile descoperirii lipsind. Eşalonarea lor crono-
logică arată că ele formează un tezaur cu o structură similară celor găsite în nordul
Dobrogei, la Tulcea şi Babadag. Cele 36 piese se prezintă după cum urmează :
Republica romană 16 AR, Marcus Antoninus 8 AR, Vespasian 9 AR, Vespasian : Titus
1 AR, Vespasian : Domitian 1 AR, Titus : Domitian 1 AR.

Cea mai recentă piesă recuperată datează din anul 80 p. Ch. Bibl. : B. Mitrea,
Dacia, NS, 24, 1980, p. 374, nr. 67; R.

Ocheşeanu, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 91-97. ^;; `^^ , r;;

II (1969)
În cursul săpăturilor arheologice diri anu11969 au fost descoperit într-o locuin ţă

romană situată în apropierea zidului de incintă al localitătii, un tezaur monetar alcătuit
din 1548 denari, ce se eşaionează între domniile lui Nero şi Septimius Severus.

^...4.tT `
: ^.^#,i^^(1 ^1^ ^'. ^- ^^"^ ^rv1.Q^'. .. _ ... ^ .

61 I. Barnea, DID, II, p. 369 şi urm. ^ t='a" r s-;.^^„ rV ^^ r+r,^: ^Ic^' :=>i,
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Monedele se distribuie pe emiten ţi după cum urmează : Nero 8, Galba 7, Otho 4,
Vitellius 8, Vespasian 96, Vespasian pentru Titus 10, Vespasian pentru Domitian 8,
Titus 22, Titus pentru Divus Vespasianus 9, Titus pentru Iulia 2, Titus pentru Domitian
7, Domitian 24, Nerva 16, Traian 146, Traian pentru Diva Marciana 1, Hadrian 142,
Hadrian pentru Sabina 25, Hadrian pentu Lucius Aelius 6, Antoninus Pius 181,
Antoninus Pius pentru Faustina I 146, Antoninus Pius pentru Marcus Aurelius 59,
Antoninus Pius pentru Faustina II 31, Marcus Aurelius 158, Marcus Aurelius pentru
Divus Antoninus 33, Marcus Aurelius pentru Faustina II 72, Lucius Verus 30, Lucilla
25, Marcus Aurelius pentru Commodus 16, Commodus 145, Commodus pentru Divus
Antoninus 13, Commodus pentru Crispina 10, Pertinax 3, Didius Iulianus 1, Clodius
Albinus 4, Septimius Severus 51, Septiminus Severus pentru Iulia Domna 20,
Septimius Severus pentru Geta 1, Septimius Severus pentru Caracalla 8.

Cea mai recentă monedă prezentă în tezaur datează din anu1204.
Bibl. : Al. Barnea, SCN, 7, 1980, p. 95-98.

4. AGIGHIOL, com. Valea Nucarilor, jud. Tulcea.
În ânul 1967, Gh. Bă lăhuţă, locuitor al satuiui Agighiol a donat Muzeului Deltei

Dunării din Tulcea un număr de opt denari romani imperiali, provenind dintr-un teza-
ur monetar descoperit pe teritoriul aceleiaşi localităţi în punctul „La movila lui Uţu".
Dimensiunile ini ţiale ale depozitului nu sunt precizate. Cele opt exemplare recuperate
se eşalonează în modul urmă tor : Nero 1, Vespasian 2, Vespasian pentru Titus 2, Titus
1, Domitian 2.

Cele mai recente monede prezente în lotul recuperat datează din anii 88-89 p.
Chr.

Bibl.: E. Oberlănder, CH, 3, 1977, p. 57, nr. 141; B. Mitrea, Dacia, N. S., 22, 1978, p.
365, nr. 20; idem, CH, 5, 1979, p. 48, nr. 117; E Oberlănde, Peuce, 8, 1979, p. 502, nr. 22;
B. Mitrea, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 374. nr. 69.

5. ALBA, com. Izvoarele, jud. Tulcea.
De pe teritoriul localităţii provine un tezaur monetar roman imperial, înc ă inedit.

Cele mai recente monede sunt din vremea lui Severus Alexander.
Bibl. : Gh. Poenaru Bordea, SCN, 12, 1998, p. 62, nota 163.

6. BABADAG, jud. Tulcea.
Tezaurul a fost descoperit în împrejurări neprecizate în regiunea ora şului

Babadag şi a fost cumpărat de C. Moisil de la N. Pivnicov din Tulcea, fiind ulterior
donat Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. Lotul astfel recuperat
cuprinde urmă toarele tipuri monetare : Roma republicană 8 AR (dintre care Marcus
Antonius 2 AR), Augustus 1 AR, Vespasian 4 AR, Titus 3 AR.

Cea mai recentă dintre piesele recuperate dateaz ă din anul 80 p. Chr.
Bibl. : Registrul inventar al CNBAR (1918-1967), p. 195, nr. 1262 şi R. Ocheşeanu,

BSNR, 77-79, 1983-1985, p. 139, tabelul III şi p. 140, nota 16.

7. BELICA-TURTUCAIA ( Bulgaria)
Tezaurul a fost descoperit în anul 1938 şi cuprinde 12 denari romani republicani

şi imperiali care se eşalonează în modul următor : Republica romană 5 AR, Marcus
Anonius 2 AR Vespasian 4 AR, Vespasian pentru Domitian 1 AR.
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Cea mai recentă monedă prezentă în tezaur (nr. crt. 1165 inv. CNBAR 2525) este
o emisiune a lui Vespasian pentru Domitian, tip RIC, II, p. 43, nr. 241, b ătută la Roma
în anu179 p. Chr.

Bibl. : C. Moisil, Creşt. CoL (1938-1942), 1944, p.101-102, R. Ocheşeanu, BSNR, 77-
79,1983-1985, p. 139, tabelul III şi p. 140, nota 16.

8. CAMENA, com. Baia, jud. Tulcea.
Descoperit întămplă tor în anul 1936, într-un vas de lut ascuns în malul râului din

localitate, tezaurul cuprinde 137 antoninieni şi denari eşalonaţi de la Clodius Albinus
la Volusianus, după cum urmeazâ : Clodius Albinus 1 AR, Septimius Severus 6 AR
(Roma 5, Emesa 1), Septimius Severus pentru Caracalla 2 AR, Septimius Severus pen-
tru Geta 1 AR, Caracalla 1 ant., Elagabal 7(2 ant., 5 AR), Elagabal pentru Iulia Maesa
2 AR, Severus Alexander 7 AR, Maximin I 1 AR, Gordian III 40 ant. (Roma 36, Antoihia
3; AR 1, Roma), Filip Arabul 26 ant. (Roma 25, Antiohia 1), Filip Arabul pentru Otacilia
Severa 7 ant., Filip II 7 ant., Decius 5 ant., Decius pentru Herennia Etruscilla 3 ant.,
Decius pentru Herennius Etruscus 1 ant., Decius pentru Hostilianus 1 ant.,
Trebonianus Gallus 15 ant., Volusian 4 ant.

Cea mai recentă monedă prezentă în tezaur, bătută de Gallus (nr. crt. 119). tip
RIC, IV, 3, p. 162, nr. 33, apar ţine celei de a doua emisiuni de la Roma, din sept.-dec.
251 (cf. RIC, IV, 3, p. 154 şi p. 189, nota adiţională).

Bibl.: c Moisil, CreştCol (1938 - 1942), 1944, p. 93-101;
Carmen Maria Petolescu, BSNR, 80-85, ]98b-1991, 134-139, p. 89-99.

9. CANLIA, com Lipniţa, jud. Constan ţa
Aflat întâmplător în anul 1972 de locuitorul Constantin Vasile din satul

Izvoarele, com. Lipni ţa, într-un punct numit „Planta ţie", situat între satul Canlia şi
Păcuiul lui Soare tezaurul monetar în cauză (din care au fost recuperate 488 monede)
era îngropat în zona unei a şezări romane din vecinătatea anticului Durostorum.
Piesele sale se e şalonează între domniile lui Commodus şi Filip Arabul astfel :
Commodus 2 AR Clodius Albinus 1 AR, Septimius Severus 34 AR (Roma 29, Laodicea
ad Mare 2, Emesa 2, Monetărie nedeterminată 1), Caracalla 3 AR, Macrinus 3 AR,
Elagaba176 (ant., 4, dintre care 1 ant., fouree, AR 72; Roma 48, Antiohia 12, monet ărie
nedeterminată 15, falsuri 1), Severus Alexander 86 AR (Roma 61, Antiohia 2, monet ărie
medeterminată 23), Maximin I 13 AR; Gordian III 198 (ant., 185, AR 13; Roma 1154,
Antiohia 44), Filip Arabu167 ant (Roma 62, Antiohia 5), Filip Iunior, 5 ant.

Cele mai recente piese prezente în tezaur aparţin lui Filip Arabul (nr. crt. 420-422),
tip RIC, IV, 3, p. 68, nr. 3, Roma, emisiunea a 3-a, anul 246, respectiv Filip Iunior (nr.
crt. 473-479), tip RIC, IV, 3, Roma, anu1246 (cf. RIC. IV, 3, p. 61).

Bibl. : B. Mitrea, A. Rădulescu, Pontica, 8, 1975, p. 125-173.

10. CASICEA, com. Comana, jud. Constanţa.
Pe teritoriul localităţii a fost descoperit în anul 1953 un tezaur monetar roman, din

care au fost recupera ţi 13 denari, care se prezintă în modul următor : Republica
romană 6 AR (dintre care Marcus Antonius 2 AR), Augustus 2 AR, Claudius I 1, Nero
2, Vitellius 1 AR, Vespasian 1 AR.

Cea mai recentă monedă din fragmentul de tezaur recuperat datează din anii 67-
70.
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Bibl. : Gh. Papuc, Pontica, 7, 1979, p. 213-217; R. Oche şeanu, BSNR, 77-79, 1983-
1985, p. 139. Tabelul III şi p. 140, nota 16.

11.CONSTANŢA, jud. Constan ţa.
Tezaurul a fost descoperit în incinta unit ăţii militare 2647 din localitate, situată la

cca. 100 m sud-est de cap ătul străzii Badea Cârţan, el fiind reconstituit din mai multe
loturi recuperate în momente diferite, între anii 1975-1977.

S-a ajuns astfel la un număr de 470 monede, între care 12 denari romani imperi-
ali şi 458 piese coloniale greceşti (451 fiind emise de Tomis, iar celelalte şapte din
Nicopolis ad Istrum 3, Markianopolis 1, Histria 1, Odessos 1 şi Anchialos 1, reparti-
zarea exactă a exemplarelor cetăţilor emitente altele decât Tomis pe împăra ţi nefiind
precizată). Cele 470 monede recuperate se e şalonează între domeniile lui Marcus
Aurelius şi Severus Alexander după cum urmează : Tomis ; Marcus Aurelius 1 AE,
Tomis : Commodus 20 AE, Tomis : Plautilla 11. AE , Tomis : Pertinax 6 AE, Septimius
Severus 2 AR, Tomis: Septimius Severus 20 AE, Iulia Domna 5 AR, Tomis : Iulia
Domna 10 AE, Caracalla 4 AR, Tomis : Caracalla 96 AE, Tomis, Geta 61 AE, Tomis :
Elagaba135 AE, Tomis : Iulia Paula 8 AE, Tomis : Iulia Maes 2 AE, Severus Alexander
1 AR, Tomis : Severus Alexandru 73 AE, Nicopolis ad Istrum : împărat neprecizat 3
AE, Markianopolis : împărat neprecizat 1 AE, Histria : împărat neprecizat 1 AE, Tomis
: împărat neprecizat Odessos : împărat neprecizat 1 AE, Anchialos : împârat neprecizat
1 AE. ^

Bibl. : inf. R. Ocheşeanu; vezi, de asemenea, B. Mitrea, Dacia.
N.S. 21, 1977, p. 378, nr. 499.

12. DĂENI, com Dăeni, jud. Tulcea
Harilan Metaxa semnalează descoperirea pe teritoriul localitâ ţii a unui tezaur

monetar alcătuit din monede romane imperiale din metal comun, f ără a fi precizat
numărul pieselor ce alcătuiesc depozitul. Autorul informării a achizi ţionat prin aniî
1910-1911 pentru colec ţia numismatică a Muzeului Na ţional de Antichităţi din
Bucureşti un număr de 20 exemplare, ce se repartizează pe emiten ţi în modul următor
: Traian 11, Hadrian 6, Hadrian pentru Sabina 1, Antonius Pius 2.

Bibl. : BSNR, 70-74, 1976-198, p. 584, nr. 171.

13. DUNAVĂŢUL DE JOS, jud. Tulcea -
Au fost recuperaţi trei denari, ultimul fiind emis de Maximinus între anii 236-237.
Bibl. : E. Oberlander - Tarnoveanu, Peuce VIII, 1980, p. 502-503.

14.ISACCEA, jud. Tulcea.
I. 1960
Tezaurul a fost descoperit întâmpl ător în luna octombrie a anului 1960 de

locuitorii Iancu Ioan şi Ştirbu Gheorghe. El a fost aflat la cca. 3 km sud de ora şul
Isaccea, în punctul numit „Pepiniera veche". Îngropat într-un vas de bronz, depozitul
în cauză a fost recuperat în dou ă loturi, primul (oct. 1960) numărând 1040 monede,
celălalt (decembrie 1960, în cursul investiga ţiilor de teren întreprinse) însumând alte 31
piese. Cele 1071 exemplare ' astfel recuperate se e şalonează după cum urmează :
Caracalla 1 AR, Elagabal 1 ant., Severus Alexander 3 AR, Maximin I 1 AR, Balbinus 1
ant., Gordian III, 181 (ant., 180, AR 1), Filip Arabul 164 ant., Filip Arabul pentru
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Otacilia 33 ant., Filip II 28 ant., Decius 71 ant., Consecratio 6 ant., Decius pentru
Herennia Etruscilla 18 ant.., Decius pentru Herennius Etruscus 12 ant., Decius pentru
Hostilian 5 ant., Trebonianus Gallus 64 ant.,, Trebonianus Gallus pentru Volusian 42
ant., Aemilianu 6 ant., Valerian I 49 ant., Saloninus 5 ant., Macrinus 4 ant., Quietus 2
ant., Gallienus (253-268) 331 ant., Gallienus pentru Salonina (253-268) 43 ant.

Cele mai recente monede din tezaur (21 exemplare), tip RIC, V, 1, p. 180, nr. 554,
Siscia; p. 184, nr. 603, Asia, anul 267; p. 185, nr. 607, Asia şi Coh2, V, p. 374, nr. 297

aparţin anului 267.
Bibl. : C. Preda, G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 167-178.

15. ISACCEA, jud. Tulcea
II?
Se semnalează descoperirea pe teritoriul localităţii a unui tezaur monetar roman

imperial alcătuit din antoninieni ce se eşalonează până în a doua jumătate a sec. III p.
Chr., repartizarea pe emitenţi a pieselor, numărul lor şi alte date tehnice nefiind
disponibile.

Bibl. : B. Mitrea, Dacia, N.S., 22, 1978, p. 366, nr. 56. , ,

16.MANGALIA, jud. Constan ţa
I 1935
Descoperit în anul 1935 într-un punct neprecizat de pe teritoriul localităţii, tezau-

rul număra iniţial circa 200 monede, dintre acestea fiind recuperate numai 17 exem-
plare toate antoninieni, ce se eşalonează de la Decius la Valerian şi Gallienus după cum

urmează : Decius 1, Gallus 4, Valerian 8, Gallienus 3, Salonina 1. Monedele cele mai
recente nu depăşesc anu1259 (Valerian I, nr. crt. 1060, RIC, V, 1, p. 96 nr.93, Roma, anii
255-256; Aufbau, V,1, p. 21-22, Roma, emisiunea a 4-a, anii 254-256 sau p. 24 emisiunea
a 9-a, anii 258, toamna 259, sfârşit); nr. crt. 1062, RIC, V, 1, p. 37-38, Samosata, emisiu-
nile 2-4, anii 256-259, început; nr. crt.10, RIC, V,1, p. 60, nr. 287, Antiohia, ânii 255-256;
Aufbau, V,1, p. 37-38, Samosata, emisunile 2-4, anii 256-259, început; Gallienus, nr. crt.
1066, RIC, V, 1, p. 104, Asia anii 255-256; Aufbau, V, 1, p. 37-38, Samosata, emisiunile
2-5, anii 256-259, primăvara); nr. crt., 1067, RIc, V, 1, p. 72, nr. 50-52, Lugdunum, anii
256-259; Aufbau, V, 1, p. 30-32, Colonia Agrippinensis, emisiunile 1-4, anii 257, a doua
jumătate - 258, primăvara).

Bibl.: C. Moisil, CreştCol, (1938-1942), 1944, p. 91-92.

17. MANGALIA, jud. Constan ţa
II 1958
Tezaurul a fost descoperit întâmplător, în anul 1958, pe str. Oituz din localitate,

în zona cartierului extramuran al Callatis-ului, în timpul efectu ării unor lucrări de con-

strucţii. El numâra ini ţial circa 800 monede, dintre care au fost recuperate trei loturi.
Primul dintre acestea, cuprinzând aproximativ 100 monede, se afl ă în colecţiile
Muzeului constănţean, al doilea, de 77 piese, a fost achizi ţionat de Cabinetul
Numismatic al Bibliotecii Academiei Române de la un colec ţionar din Bucure^ti, ulti-
mul, cu numai 10 exemplare, aflându-se în posesia lnstitutului de Arheologie „Vasile
Pârvan" din Bucureşti. Au fost publicate până în prezent doar cele 77 moned.e aflate la
CMBAR, acestea eşalonându-se după cum urmează : Filip Arabul 4 ant., Decius pen-
tru Herennia Etruscilla 1 ant., Trebonianus Gallus 8 ant., Valerian I 27 ant., Gallienus
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(253-268) 22 ant., Gallienus pentru Salonica (253-2b8) 11 ant., Saloninus 4 ant. Pe baza
examinării acestora, precum şi a celorlalte două loturi, încă inedite, se poate spune că
monedele cele mai recente, datate prin elemente de titulatur ă imperială, aflate la
muzeul constănţean, sunt cele cu nr. inv. 87980, tip RIC, V,1, p. 184, nr. b03, Asia, anul
267.

Bibl. : B. Mitrea, SCIV,12,1961,1, p.151, nr. 38; idem, Dacia, N.S., 5,1961, p. 589;
O. Iliescu, CreştCo14,1962, p. 338-354; Gh. Poenaru Bordea, SCN,1971, p.107, nota 84;
C. Preda, G. Simion, Peuce, 2, 1971, p. 174; C. Preda, SCN, 10, 1993, p. 32.

18. MANGALIA, ;ud. Constan ţa
II 1960
Tezaurul a fost descoperit în anu11960, în ruinele cartierului de vest, extramuran,

al Callatis-ului, într-o locuin ţă incendiătă, pe actualul loc al Casei de Cultură . El
cuprinde peste 9000 monede, dintre care peste 7000 emisiuni grece şti coloniale ale
cetăţilor vest-pontice şi 2175 monede romane imperiale, în marea lor majoritate
antoninieni, piesele împărţindu-se între muzeele de specialitate din Constan ţa (5500),
Mangalia (250, astăzi pierdute), diferite licee constănţene (200) şi Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucure şti (1000). Monedele coloniale se repartizeaz ă
pe centre emitente după cum urmează : Callatis 3600 AE, Tomis 3000 AE, Histria 6 AE,
Odessos 5 AE, Markianopolis 21 AE, Nikopolis ad Istrum 13 AE, Hadrianopolis 8 AE,
Anchialos 6 AE, Dionysopolis 3 AE, Mesembria 3 AE, Pautalia 1 AE, Byzantion 1 AE,
Augusta Traiana 1 AE, Nicaea 1 AE, eviden ţa neincluzând piesele din Muzeul din
Mangalia. până în momentul de faţă, identificarea şi eşalonarea cronologică au fost
realizate numai pentru un număr de 2187 monede callatiene, dintre care : Callatis:
autonome 2 AE, Callatis : Commodus 2 AE, Callatis : Septimius Severus 427 AE,
Callatis : Iulia Domna 5 AE, Callatis : Caracalla 372 AE, Callatis : Plautilla 6 AE, Callatis
: Geta 125 AE, Callatis : Severus Alexander 192 AE, Callatis : Iulia Mamaea 1 AE
Callatis : Gordian III 209 AE, Callatis : Filip Arabu1721 AE, Callatis : Otacilia Severa 10
AE, Callatis : Filip II 115 AE. Cele 2175 monede romane imperiale se prezint ă în modul
următor ; Septimius Severus 4 AR, Caracalla 1 AR, Elagab ă119 AR (Roma,18, Antiohia
1), Elagabal pentru Aquilia Severa 1 AR, Elabagal pentru Iulia Soaemias 1 AR, Elagabal
pentru Iulia Maesa 5 AR, Severus Alexander 11 AR, Seversu Alexander pentru
Orbiana 1 AR, Severus Alexander pentru Iulia Mamaea 1 AR, Maximin I 2 AR,
Gordian III 16 ant. (Roma 15, Antiohia 1), Filip Arabul 125 ant. (Roma 115, Antiohia
10), Filip Arabul pentru Otacilia Severa 5 ant., Filip II 12 ant., Decius 35 ant., (Roma 34,
Antiohia 1), Decius pentru Herennia Etruscilla 11 ant., Decius pentru Herennius
Etruscus 4 ant. (Roma 2, Antiohia 2), Decius pentru Hostilianus 4 ant., Decius :
Consecratic 7 ant., Trebonianus Gallus 46 ant., (Roma 13, Antiohia 33), Volusian 25 ant.
(Roma 21, Antiohia 4), Aemilianus 4 ant, Valerian I 858 ant., (Roma 71, Colonia
Agrippinensis 23, Mediolanum 10, Viminacium 22, Antiohia 267, Samosata 458, nepre-
cizate 7), Valerian I pentru Mariniana 8 ant., (Roma 7, monetărie neprecizată 1),
Gallienus (253-260) 535 ant. (Roma 44, Colona Agrippinesis 64, Mediolanum 9,
Viminacium 11, Antiohia 32, Samosata 321, monetărie neprecizată 4), Gallienus pentru
Salonina 216 ant. (Roma 7, Colonia Agrippinensis 30, Mediolanum 3, Antiohia 18,
Samosata 158), Valerian II 115 ant., (roma 10, Colonia Agrippinensis 35, Antiohia 21,
Samosata 47, monetărie neprecizată 2), Saloninus 57 ant. (Colonia Agrippinensis 13,
Antiohia 18, Samosata 26), neidentificate 45 ant.
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Cele mai recente monede din lotul pieselor romane imperiale (nr. crt. 2122-2127),
tip RIC, V,1 p. 158, nr. 314, Roma, anu1260 = R. Gobl, NZ, 74,1951, p. 33-34, Colonia
Agrippinensis, anii 259-260, (4 ex.), respectiv RIC, V,1, p. 166, nr. 403, Roma, anul 260
?= R. Gobl, NZ, 74, 1951, p. 33-34, Colonia Agrppinensis, anii 259-260 (2 exJ. .

Bibl. : B. Mitrea, SCIV, 12, 1961, p. 151, nr. 39; idem, Dacia, NS, 5, 1961, p. 590, nr.
39; C. Preda, SCIV,12,1961, 2, p. 241-250; idem, SCN, 4, 1968, p. 223-237; Gh. Poenaru
Bordea, SCN, 5,1971, p. 107; C. Preda, SCN,10, 1993, p. 27-41.

19.MANGALIA, jud. Constan ţa
IV 1976
Tezaurul a fost descoperit întâmplător în anul 1976 de scafandrul Luchi ,Stefan

din Constanţa, în zona digului mic din rada portului Mangalia, lotul recuperat (ce
cuprinde 43 piese) fiind achizi ţionat în 1978 de Muzeul de Istorie şi Arheologie din
Constanţa. Cele 43 monede, în exclusivitate denari, se e şalonează între domeniile lui
Vitellius, şi Gordian III după cum urmează : Vitellius 1, Vespasian 1, Traian l, Hadrian
1, Antoninus Pius 1, Marcus Aurelius 1, Septimius Severus 3, Iulia domna 5, Caracalla
3, Elababal9, Elagabal penru Iulia Maesa, 2, Severus Alexander 11, Severus Alexander
pentru Iulia Mamaea 2, Gordian III 2.

Cea mai recentă monedă prezentă în lotul recuperat aparţine celei de-a pătra emi-
siuni de la Roma a lui Gordian III, din anii 241-243.

Bibl. : B. Mitrea, Dacia, N.S., 25, 1981, p. 386, nr. 138; Antoaneta Vertan, Pontica,
13, 1981, p. 330-340; B. Mitrea, Dacia, N.S., 28, 1984, 1-2, p. 187, nr. 103.

20. MĂCIN , jud. Tulcea
Găsit în anul 1911 în apropierea oraşului Măcin; la poalele dealului Suluc, în

punctul „La mâ ţe", tezaurul se afla depus într-un vas de metal şi conţinea mai multe
obiecte de aur, precum şi patru monede din acelaşi material, una dintre acestea fiind
emisă de Hostilian, iar alte trei în vremea lui Gallienus. Toate cele patru exemplare au
fost la rândul lor utlizate din vechime ca podoabe, ele fiind perforate, în cazul piesei
lui Hostilian orificiul fiind ulterior umplut cu aur, monedei ata şând - o toartă din
acelasi metal.

Cele mai recente sunt două exemplare din vreme lui Gallienus, de tip Coh2, V, p.
449, nr. 111; RIC, V, 1, p. 157, nr. 82, Roma, anii 260-268; R. Gobl, NZ, 75, 1954, p. 16,
Roma, emisiunea a 16-a, anii 266 (început) - 267 (mijloc).

Bibl. : C. Moisil, BCMI, 4,1911, p. 125 şi urm.; W. Knechtel, Arhiva Dobrogea, 3,
1920, p. 24, şi urm.; C. Moisil, CNA, 1,1920, 2, p. 14-16; idem, CNA, 3,1923, 9-10, p. 66-
70,

21.1VIEDGIDIA, jud. Constanţa
În anul 1978, pe teritoriul pe atunci apartinător LA.S. Medgidia-Ferma nr. 1, la

cca. 300 m NV de intrarea principal ă a acestuia, a fost descoperit u^ tezaur monetar
roman, depus într-un vas de lut; din acest depozit au fost recuperati 68 denari,
existând posibilitatea ca numărul initial al pieselor descoperite să fi fost mai mare. Cele
68 monede din fragmentul de tezaur recuperat se e şalonează astfel : Nero 1, Vitellius
1; Vespasian 15, Titus 8, Domitian 1, Traian 7, Hadrian 21, Hadrian pentru Sabina 1,
Antoninus Pius 6, Antoninus Pius pentru Faustina I 7.

Ultimele monede datate prezente în kezaur sunt emisiuni din vremea lui
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Antoninus Pius, tip $MC, IV, p. 104, nr. 717 (nr. crt. 65) şi BMC, IV, p.107, nr. 736 (nr.
crt. 68), bătute la Roma în anii 150-151.

Bibl. : Antoaneta Vertan, Pontica, 11, 1978, p. 227-234.

22. NICULIŢEL, corn. Niculi ţel, jud. Tulcea.
Tezaurul a fost descoperit în primăvara-vara anului 1937 de locuitorul Călin

^'onciu, într-un punct situat în partea de SV a actualei localităţi. El cuprindea 161
denari romani, dintre care circa 30 piese republicane, Augustus 40, Tiberius 80, al ţi 8
eşalonându-se pânâ în vremea lui Claudius I. În toamna aceluiaşi an, C. Deculescu a
achiziţionat 40 exemplare cuprinzând toate piesele ulterioare lui Tiberius. Dintre cele
40 monede, 3 au fost ulterior înstrăinate (1 AR republican, 1 AR Augustus, 1 AR
Tiberius). Lista celor 37 piese rămase se prezintă după cum urmează : Republica
romană 9 AR, Augustus 12 AR, Tiberius 9 AR, Caius 3 AR, Claudius I 4 AR.

Cea mai recentă monedă din tezaur (nr. crt. 37) este o emisiune din vremeâ lui
Claudius I, tip RIC, I, p. 126, nr. 45, Roma, anii 50-51 (RIC, Iz; p. 124, nr. 54, Roma, anii
50-51).

Bibl. : C. Deculescu, SCIV,17,1966, 3; p. 577-592.

23.RACHELU, com. Luncavi ţa, jud. Tulcea
În cursul lucrărilor agricole dn toamna anului 1993, în via doamnei Ioana ^erban

din localitate, în punctul „La vârful dealului"; au fost descoperiti şase denari romani -
reprezentând după cum urmează : Republica romană 5 AR, Nero 1 AR.

Cea mai recentă dintre monedele recuperate (nr. crt. 5), tip RIC, I2, p. 153, nr. 53,
Roma datează din anul 65 p. Chr.

Bibl. : Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, BSNR, 86-87, 1992 - 1993, p. 77-78.

24. TRESTENIC, com. Nalbant, jud. Tulcea.
Descoperit în 1997 într-un punct situat în vatra satului, într-o regiune din care se

semnalează numeroase urme romane, tezaurul a fost achizi ţionat de muzeul tulcean,
numărul pieselor recuperate fiind de o sută de exemplare, ce se eşalonează de la Nero
la Elagabal astfel : Nero 1 AR, Galba 1, Otho 2, Vespasian 6, Titus 1, Domitian 1, Nerva
1, Traian 2, Hadrian 4, Antonius Pius 2, Antoninus Pius pentru Faustina I, 5, Antoninus
Pius pentru Faustina II l, Marcus Aurelius 4, Lucius Verus 1, Commodus 14,
Commodus pentru Crispina 1, Didius Iulianus 2, Septimius Severus 26, Septimius
Severus pentru Caracalla 8, Septimius Severus pentru Geta 2, Septimius Severus pen-
tru Iulia Domna 5, Caracalla 5, Caracalla pentru Plautilla 1; Caracalla pentru Iulia
Domna 3, Elagabal 1(anii 220-221).

Piesele sunt emisiuni ale atelierului din capitala Imperiului, cu excep ţia unui
denar bătut la Alexandria în vrema lui Septimius Severus. -

Bibl. : Mihaela Iacob, Gh. Poenaru Bordea, A1 XII-lea Simpozion National de
Numismatică, Rezumatele lucrărilor, Giurgiu 1995, p. 12

25.TULCEA, jud. Tulcea
I 1957 ?
În anul 1957, Cabinetul Numismatic al Biblioteeii Academiei Române a

achiziţionat de la Dionisie Pivnicov din localitate un tezaur monetar descoperit pe ter-
itoriul fostei cetăti Aegyssus. Depozitul în cauză era alcă#uit din 72 denari romani
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după cum urmează : Republica romană 20 AR (dintre care Marcus Antonius 10 AR),
Augustus 1 AR, Tiberius 1 AR, Nero 2 AR, Galba 1 AR, Vitellius 2 AR, Vespasian 28
AR, Titus 9 AR Domi ţian 8 AR. Cele mai recente monede din tezaur dateaz ă din anii
80-81. ,

Bibl. : Inventar general al CNBAR 1918-1962, p. 208, nr. inv. 1404, B. Mitrea,
Dacia, N.S., 2,1958, p. 498, nr. 24 R. Ocheşeanu, BSNR, 77-79,1983-1985, p. 139, tabelul
III şi p. 140, nota 16.

26. TULCEA, jud. Tulcea
II?
Pe teritoriul localităţii a fost descoperit (în punctul numit „Dealul Taberei") un

tezaur monetar roman imperial, din care s-au recuperat 131 monede, denari şi
antoninieni, după cum urmează : Antoninus Pius 1, Gordian III 33, Filip Arabul 30,
Filip Arabul pentru Otacilia Severa 7, Filip Arabul pentru Filip Iunior 3, Decius 18,
Decius pentru Herennia Etruscilla 3, Decius pentru Herennius Etruscus 3, Trebonianus
Gallus 25, Trebonianus Gallus pentru Volusian 7, Valerian I 1.

Bibl. : B. Mitrea, Dacia, N.S., 19, 1975, p. 316, nr. 87.

27. VIILE, com. Ion Corvin, jud. Constan ţa
Descoperit întămplător în luna iulie a anului 1976 de către un localnic, într-o rup-

tură a malului din partea sud-estică a lacului Mârleanu, tezaurul se afla depus într-un
vas de factură getică, la 400-500 m spre nord aflându-se şi urmele unei aşezări getice,
din care s-a recoltat şi ceramică romană timpurie. Împreună cu vasul, au fost recuper-
ate şi 51 monede romane de argint, intrate în colecţiile Muzeului de Istorie şi
Arheologie din Constan ţa. Acestea se eşalonează în modul următor; Republica romană
43 AR, Augustus 8 AR.

Cele mai recente piese din lotul recuperat (nr. crt. 46 aparţin lui August, tip BMC,
I, p. 89, nr. 519, Lugdunum, anii 2 a Chr. - 11 p. Chr.; J.B. Giard, p. 226, nr. 1651,
Lugdunum şi atelierele auxiliare, anii 2 a. Chr. - 4? p. Chr., respectiv BMC, I, p. 91, nr.
542, Lugdunum, anii 2 a. Chr. - 11 p. Chr.; J.B. Giard, p. 227, nr. 1658, Lugdunum şi
atelierele auxiliare, anii 2 a. Chr., - 4? p. Chr.

Bibl. : R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, BSNR, 77-79, 1983-1985, p. 127-141.

DES EVENEMENTS POLITIQUES DANS LA DOBROUDJEA ROMAINE
ILLUSTRES PAR LES DECOUVERTES MONETAIRE

- Resume -

Les tresors monetaires constituent une source historique d'une valeur particuliere
pour le probl'eme qui nous preocupe. Ceux-ci offrent au chercheur des informations
historiques importantes specialement pour la datation et 1'aire d'une invasion,
lorsqu'on peut etablir avec certitude une relation entre la date de 1'enfouissement des
tresors et certâins evenements politiques.

Nous considerons que la majorite des tresors de la Dobroudja des Ier et IIIe sie-
cles ap. J. C. que nous venons de presenter sommairement sont lies aux evenements
politiques, comme les invasion barbares dans les villes affectees, au moment de la
thesaurisation. Leur enfouissement ne semble pas avoir pour cause un evenernent acci-



136 ANTONETA VERTAN

dentel insignifiant mais.un fait politique avec des consequences pour toute la collec-
tivite humaine autochtone et parfois des situations d'exception provoquees par 1'in-
certitude des routes commerciales.

Dans la situation ou il y a deux ou plusieurs depots de meme terminus, ceux-ci
peuvent etre consideres comme formant un groupe de tresors, leur non-recuperation
s'expliquant par des evenements politiques d'une facture nefaste pour leurs propri-
etaires.
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Fig. l. Tezaurele monetare romane imperiale sec. I-III descoperite în Dobrogea
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CERAMICA DE UZ COMUN DIN SECTORUL DE EST AL
CETĂ'^'II CAPIDAVA

Sec.1V-VI

{.} ^ i',? ^:^-^ F'' 7.AHARTA COVACEF

Săpăturile care se fac de peste două decenii în sectorul de est al cetăţii Capidava
au adus la lumină un complex de încăperi şi căi de acces, care se încadrează cronolog-
ic între secolele IV-VI. În acest spaţiu a fost descoperită o mare varietate de materiale
- majoritatea găsite în stare fragmentară -, predominate fiind produsele ceramice.
.Acestea se prezintă într-o gamă largă de forme, dimensiuni, decor şi calitate a pastei,
de la dolia (înalte de 1,60 m) până la păhăruţe (de numai 2 cm înălţime).

Din această categorie de materiale am selectat ceramica de uz comun în care nu
am inclus chiupurile (vase mari de depozitare), amforele (vase de transport şi de
depozitare şi amforetele (vase de transport, dar şi de băut), deoarece cantitatea mare a
acestor descoperiri necesită un studiu separat. Mentionăm că pentru categoriile de
vase pe care le-am luat în discuţie nu am putut include toate descoperirile, mai ales
cele provenite din ultima campanie de săpături (1999).

Materialele asupra cărora ne-am oprit pot fi încadrate în trei grupe: vesel ă de
bucătărie, de masă şi de băut. '

A. VESELA DE BUCĂTĂRIE
Am inclus acestei grupe recipientele utilizate la prepararea sau p ăstrarea ali-

mentelor, adică : oale, crătiţi, strecurători şi capace de oale.

A.1. OALE
Datorită arderii secundare pasta din care au fost lucrate oalele îşi păstrează foarte

rar culoarea iniţială : se observă însă, uneori, în spărturi şi constatăm că aceasta este fie
crem închis, roşie-cărămizie (în unele cazuri cu miezul cenu şiu, din cauza insuficientei
arderi), brun-roşcată, zgrunţuroasă, cu nisip şi pieEricele în compozitie, fie gri-cenuşie
sau cenuşie, cu o densitate mai mare. Pe unele vase s-a mai p ăstrat vopseaua, în
culoarea pastei, devenită brună datorită incendierilor.

La o privire rapid ă a formelor oalelor, acestea par a fi de două tipuri: unele cu gât
drept, bine evidentiat şi altele la care această parte face o trecere firească, directă, între
gură şi corp. În funcţie de formă şi decor au putut fi sesizate mai multe tipuri şi vari-
ante, toate fiind prevăzute cu două toarte.

În general oalele au gura largă, cu buza trasă spre exterior, astfel încât formează
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la partea interioară un prag pentru sus ţinerea capacului. Baza, în cazurile în care aceas-
ta s-a păstrat, este fie rotunjită, fie concavă şi cu "umbo", forme specifice secolelor V,
respectiv VI (Opaiţ, 1996). Înă lţimea, pentru vasele care au profilul întreg, variaz ă între
16,3 şi 21 cm.

Tipul l este reprezentat de şapte vase, în trei variante şi o subvariantă .
Vaianta 1 se caracterizează prin forma globulară a corpului, care este foarte bom-

bat^.. Gâtul drept, înalt de 4 cm, este decorat cu patru brâuri în relief. Gura largă are
buza canelată trasă spre exterior, iar la interior un prag pentru capac. Decorul constă
dintr-o bandă de caneluri pe umăr. Unicul exemplar pe care îl avem este lucrat din
pastă roşie-cărămizie, zgrunţuroasă, cu slip propriu, exfoliat din cauza arderii secun-
dare. '

Inv. 39095 (cl. 119106-119107) : Capidava,1993, est c. N. 75, în partea de sud a C.6.
Întregită, parţial, din mai multe fragmente; nu ştim cum au fost toartele şi nici baza.
Dimensiuni : h.păstrată : 16,3 cm; d.mx. 20,5 cm; d.g. 13 cm (PLI, 1.1.).

Analogii : Acest tip de oală s-a găsit la Murighiol (Tip VIII - datat la sfârşitul sec-
olului IV - începutul secolului V; Opaiţ, 1991a, p. 154, pl. 28); Topraichioi-Babadag
(Opaiţ, 1991b, p. 154; Opaif, 1996, p. 99 şi urm, unde sunt oferite şi alte analogii din
Scythia Minor).

Varianta 2 - se deosebeşte de prima variantă prin înălţimea mai mică a gâtului -
doar 2,5 cm - şi prin faptul că vasele au corpul mai puţin bombat. Baza este concavă,
cu "umbo". Două dintre exemplarele cuprinse în această variantă sunt lucrate din
aceeşi pastă ca şi vasul din prima variantă; celalte două din pastă cenuşie, densă, sau
cenuşiu-gălbuie. Toartele sunt prinse sub buză .

Catalog :
1. Inv. 32909 (cl. 82936) : Capidava, 1983, est. Gâtul este drept; cu nervuri; gura

largă are, buza profilată; baza cu "umbo"; drept decor : două caneluri pe umăr.
Dimensiuni : h. 16,3 cm; d.mx. 19,3 cm; d.g. 13 cm. (P1.I, 1.2.1.)

2. Inv. 40660 (cl. 120974): Capidava,1997, C.10. Gâtul este cu nervuri. Dimensiuni
: h. păstrată : 16,7 cm; d.mx.19 cm; d.g. 14 cm; h. gât: 2,5 cm, (Pl. I, 1.2.2.).

3. Inv. 39093 (cl. 119112 - 119116); Capidava, 1993, c.N.75, C.6. Fragment din
gură, corp şi toartă . Dimensiuni păstrate : h. 10 cm; d.g. 12,5 cm. l.buz ă -. 1,4 cm.; 1.
toartă - 1,9 (P1.I, 1.2.3).

4. Inv. 40715 (cl. 121034); Capidava,1999, C.10, nivel de incendiu. Şase nervuri pe
gât. h. păstrată - 16,5 cm; d.mx. 18 cm; d.g. 12,5 cm. (P1.II, 1.2.4).

Analogii ; Pentru nr. 2 şi 4, la Murighiol inv. 32492 (Opaiţ, 1991a, pl. 28.169).

Varianta 3. Faţă de prima variantă, exemplarul pe care 1-am încadrat aici are cor-
pul globular, perfect echilibrat; gâtul este drept şi are aceeaşi înălţime (4cm) decorat
însă cu şase caneluri. Buza este tăiată drept. Toartele, ovale în sectiune, canelate longi-
tudinal, sunt prinse de buză şi de umăr, în zona diametrului maxim. Baza este rotun-
jită . Oala este lucrată din pastă de culoare crern închis, zgrun ţuroasă, cu pietriş şi nisip,
arsă secundar.

Inv. 39836 (cl. 119091-119092): Capidava, 1997, C.9. Dimensiuni : h. 20 cm;
d.mx.22 cm; d.g. 16 cm. Toarta are l ăţimea de 2,8 cro sub buză şi 2,5 cm în parţea de jos
(PLI,1.3.).
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Subvarianta 3.a. Inv. 40695 (c1.121434-121435); Capidava,1998, C.7. Fragment din
gură, corp şi toartă . Pasta este cenuşie. Gâtul este decorat cu nervuri. Toarta, oval ă în
secţiune, are o canelură centrală . Dimensiunile fragmentului: h. 11 cm; 1.16 cm. (P1.II,
1.3.a.).

Tipu12.
Varianta 1. Deşi păstrează încă unele caracteristici ale primei variante din Tipul 1

- cum este banda de caneluri pe gât -, oalele pe care le încadr ăm aici sunt lucrate din
pastă cenuşie şi au ca decor o band ă de trei caneluri pe umăr, deasupra locului de
prindere a toartelor. Nici un exemplar nu s-a păstrat întreg.

Catalog :
l. Inv. 40652 (cl. 119120-119121): Capidava, est. Pe gât are cinci nervuri. Corpul

este globular; buza trasă spre exterior, albiată în interior; toarta, ovală în sec ţiune, este
prinsă sub buză şi se sprijină pe umăr în punctul de diametru maxim. Dimensiuni
păstrate : h. 11 cm; d.g. 12 cm. (PI.III, 2.1.1).

2. Inv. 40662 (cl. 120970-120971) : Capidava, 1995, c. 0.75 (C.9). Pe gât are patru
nervuri; buza este canelată în interior; toartele ovale în sec ţiune, au vagi nervuri lon-
gitudinale. Dimensiuni păstrate : h. 14 cm; 1. 15 cm. (Pl. III, 2.1.2.).

. 3. Inv. 40694 (cl. 121040); Capidava, 1993, c.L. 75. Fragment din gură, umăr şi o
toartă . Buza este canelată la interior. Toarta panglic ă, cu două nervuri vagi, longitudi-
nale, este prinsă imediat sub buză şi pe umăr. Dimensiunile fragmentului : h. 9,5 cm;
d.g. 11 cm. (Pl. II, 2.1.3).

Varianta 2. - Oalele din această variantă sunt lucrate din pastă gri-cenuşie, dură .
Au o bandă de caneluri pe gâtul bombat - care este concav la interior - şi decor de
caneluri vagi pe tot corpul. Gura larg ă are buza tăiată oblic spre exterior, la interior
formând un prag pentru capac

Inv. 39090 (cl. 119132): Capidava, 1993, c.M.74-M75 (în d ărâmătură). Dimensiuni
păstrate : h. 10 cm. d.g. 14 cm. (Pl. III, 2.2).

Tipu13 - cuprinde oale cu gâtul arcuit, um ăr bombat şi corp globular. Gura largă
are buza trasă spre interior, convexă la exterior, a cărei formă permitea acoperirea cu
un capac cu picior. Baza este rotund ă, cu "umbo". Ca decor, oala pe care o încadr ăm
acestui tip, are o bandă de trei striuri pe convexitatea buzei şi o alta pe umăr. Toartele
sunt prinse de buză şi de umăr, în zona diametrului maxim. Pasta este brun-roşcată .

Inv. 32910 (cl. 82937). Capidava, 1983, est, C. 5. Dimeniuni: h. 17,7 cm; d.mx. 19,7
cm; d.g. 12,5 cm. (P1.III,1.3.).

Analogii : Murighiol (Tip. VII, Opai ţ,1996, pl. 38.2). Exemplarelor de la Murighiol
nu li se cunoaşte forma bazei. Tipul este încadrat cronologic în sec. VI - începutul sec.
VII. La câteva exemplare de la Murighiol şănţuirea de la partea superioară a buzei este
mai profundă (Opaiţ, 1991 a, Tip. VII, p. 154, pl. 27 164-165). Analogiile găsite pentru
acest tip la Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea, 1979, fig. 162.5.7) şi, probabil, la
Histria (Suceveanu,1982, p. 89, fig. 9.19) au determinat consider^rea lui ca produs local
(Opaiţ,1996, p. 96).

Tipul 4. Am inclus acesui tip o serie de vase lucrate din pastă roşie-cărămizie, cu
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nisip şi pietricele în compoziţie. Corpul este globular sau ovoidal, fără gât. Gura largă
are buza îngroşată la exterior, cu prag - la interior - pentru capac. Toartele plate, cu
caneluri longitudinale, sunt prinse de buză şi de partea de maximă bombare a corpu-
lui. Baza este rotunjită .

Analogii : Murighiol, tipul III (Opaiţ, 1996, p. 96-97), care, în secolele IV-V este
tipul principal de oală din această aşezare, continuând să fie utilizat şi în sec. VI (Opaiţ,
1991a, p. 153, pl. 26.156.159). Acelaşi tip apare şi la Aegyssus (Opaiţ, 1996, p. 96), la
Toprachioi (Opaiţ, 1991b, p. 231, pl. 46.1-2), Niculiţel (Baumann, 1977, pl. I. 2), Teli ţa-
Valea Morilor (Baumann, 1995, p. 405, tipul II, p1.I.4), Tropaeum Traiani (Că tăniciu &
Barnea, 1979, fig. 162.5.6), Dinogetia (Barnea, 1966, p 253, fig. 14, 1-3; unde se datează
în sec. VI; la vasele de aici zona cu caneluri este situată la mijlocul vasului).

Varianta 1 curpinde oale decorate cu caneluri pe tot corpul.
Catalog :
1. Inv. 39098 (cl. 119084): Capidava,1991, c. J. 73 (C.8). Pe buz ă, deasupra toartei,

a rămas lipit - în urma incendiului - un cui de fier, lung de 9 cm. Dimensiuni : h.
păstrată : 20 cm; d. mx. 21,5 cm; d.g. 14 cm; l. toartă 2,5 cm. (Pl. IV, 4.1.1.).

2. Inv. 39313 (cl. 111989-111990): Capidava, 1994, c. J. 73 (C.8), la adâncimea de
1,30 m. Lipşeşte baza şi o toartă . Vopsea brun-cenu şie; urme de ardere secundară .
Dimensiuni actuale ; h. păstrată; 15,5 cm, d.mx: 20 cm; d.g. 14 cm; 1. toartă 2,4 cm. (Pl.
V. 4.1.2.). _

Varianta 2. Oala pe care am încadrat-o în această variantă prezintă un decor de
caneluri pe toată partea superioară, de la locul de prindere a toartelor până sub buză .

Inv. 39096 (cl. 119108-119111): Capidava, 1993, c.N. 75, la sud de C.6. Lipseşte
jumătate din oală plus baza. Dimensiuni păstrate : h. 11 cm: d.mx. 17 cm; d.g. 11,5 cm;
1. toartă 2,8 cm; l. buză 0,8 cm (Pl. IV.4.2).

Varianta 3 - cuprinde oale al căror corp este oval, decorat cu caneluri în jumătatea
superioară, de la locul de prindere al toartelor până sub buză . Baza este rotunjită
(Opaiţ, 1996, p. 94-95 - sec. V p. Chr.).

Inv. 36705 (cl. 97753): Capidava,. 1988, c.M. 76. Dimensiuni : h. 22 cm; d.mx 20,5
cm; d.g. 16 cm. (Pl. IV. 4,3).

Tipu15.
Pasta din care sunt lucrate vasele acestui tip are mult nisip şi pietricele în com-

poziţie; probabil de culoare roşie-cărămizie, toate sunt afectate de incendieri.

Varianta 1. Oale cu corpul globular; buza, oblic ă la exterior, este canelată în inte-
rior. Baza este concavă, cu "umbo". Decorul este format din două caneluri pe umăr, în
zona de prindere a toartelor.

Inv. 40661 (cl. 120973}: Capidava, 1998, c. 6. Fragmentele au fost lipite, oala nu a
fost însă întregită . Dimensiuni : h. 18,5 cm; d.mx.18 cm; d.g. 13 cm Pl. V, 5.1.).

Varianta 2- se păstrează cu profil incomplet. Pastă roz-cenuşie; angobă cenuşie.
Corp globular şi decor de trei caneluri pe umăr.

Inv. 40658 (cl. 120979): Capidava, 1996, cL. 73 (C.7). h. păstrată este de 17 cm;

i «^ i i
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1.18,5 cm. (Pl. V, 5.2.).

Varianta 3- de asemeni cu profil incomplet - are buza tras ă orizontal spre exteri-
or, canelată în interior. Pastă cărămizie inchisă; nisip şi pietricele în compoziţie; ardere
secundară .

Inv. 40659 (cl. 120980): Capidava, 1996, c.0.74 (C.9). Dimensiuni p ăstrate (şi
reconstituite) : h. 10,9 cm; d. mx. 15 cm; d.g. 13 cm. (Pl. V, 5.3.).

Varianta 4- Inv. 40714 (cl. 121037-121039); Capidava, 1999, C. 10 Dimensiunile
păstrate : h. 11,2 cm; d.mx. 16,5 cm. (Pl. II, 5,4).

Adăugăm vaselor pentru gătit (oalele cu două toarte) un vas de dimensiuni mai
mari - cazan sau oală pentru provizii -, din păcate descoperită în stare fragmentară .
Acesta este lucrat din pastă cărămizie, are pereţii foarte groşi (8 mm), decoraţi,
începând de pe umăr şi în continuare pe corp, cu benzi de caneluri şi incizii; sub prima
bandă de caneluri sunt realizate grupuri de câte trei incizii dispuse oblic. De buza lat ă
(2,5 cm) erau prinse patru toarte (late de 4 cm) în a şa fel încât canelura de pe marginea
exterioară a buzei continua, firesc, pe toarte. Nu am găsit analogii.

Inv. 39836 (cl. 119103-119104): Capidava,1995, c.0.5 (în stratul de d ărâmături care
umplea C.9). Dimensiuni păstrate: h. 12 cm. d.mx. 31,5 cm; d.g. 29,8 cm. (Pl. V.).

A.II. CRATT^'E

Această grupă de vase de bucătărie este reprezentată de un singur tip.
Exemplarele pe care le-am descoperit până acum sunt lucrate din pastă zgrunţuroasă,
cu nisip şi pietricele în compozi ţie, de culoare crem. Păstrează urme de vopsea roz-por-
tocalie, pe alocuri maronie, care se exfoliază .

Corpul, emisferic la partea inferioară şi drept în partea de sus este decorat cu
brâuri de caneluri şi are baza rotunjită . Buza, răsfrântă orizontal spre exterior, are două
caneluri concentrice; partea de dedesubt, unde sunt prinse toartele, este convex ă .
Toartele, ovale în sec ţiune şi cu câte două nervuri longitudinale, sunt prinse sub buză
şi de corp, în locul de unde începe partea emisferică .

Analogu : cea mai apropiată la Castelu (Opaiţ, 1996, p. 106-107, pl. 42.7), tipul IA,
cu muite analogii atât în centrele Scythiei Minor, cât şi în afară, datat în ultimul sfert
de sec IV - al doilea sfert al sec. V(Idem, p. 106).

Catalog :
1. Inv. 39830 (cl. 119085-119086): Capidava, 1996, c.j. 72-K72 (strada 4). Îi

lipseşte o toartă . Dimensiuni : h. 9,5 cm; d.g. 18,5 cm; 1. buză 1,7 cm; 1 toartă 2,8 cm
(Pl. VI, a-b).

2 Inv. 39823; Capidava, 1995, c.J. 72 (strada 4). Fragment din buză . Dimenziuni
păstrate : h. 4 cm; l. buză 1,7 cm; d.g. (reconstituit) 18 cm.

3. Inv. 39833; Capidava, 1998, strada 4. Fragment din buză. Dimensiuni păstrate
: l. fragmentului 12 cm h. 3,5 cm; l. buz ă,l,7 cm; d.g. (reconstituit) 24 cm.

A. III. STRECURĂTORI

Tipul 1: Cană-strecurătoare, de formă tronconică . Gura are buza rotunjită la
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partea superioară şi trasă spre exterior, unde este marcată prin două linii incizate; con-
centrice. Pe corp sunt realizate caneluri verticale care încadrează şirurile de orificii.
Este lucrată din pastă densă cărămizie, acoperită cu vopsea roşie-maronie la exterior,
scursă pe buză în interior.

Inv. 39821 (cl. 119072-119073) - două fragmente descoperite în : a) 1996, c.K. 72
(strada 4); b) 1997, c.L. 72 (strada 4). Dimensiunile acestora sunt: a) h. 5,8 cm; 1.8 cm;
b) h. 4,7 cm; 1.4,2 cm. Reconstituit : h. 12 cm; d.g. 11,3 cm (Pl. VII, a-c).

Tipul 2. Nu putem reconstitui forma deoarece am g ăsit un fragment foarte mic
(3,5 x 3 cm) pe care se păstrează un orificiu întreg şi câte jumătate din alte patru. Pasta
roz-cărămizie.

Inv. 40638; Capidava,1998, c. Q. 74.

A.IV. CAPACE.
Am cuprins în această grupă capacele care erau utilizate la acoperirea oalelor şi

cratiţelor; cele folosite la astuparea amforelor le vom analiza odat ă cu acestea.
Pentru piesele descoperite până acum, şi care se încadrează în această grupă, am

stabilit şase tipuri.

Tipul 1- include capace cu picior cilindric şi buton conic, gol în interior, înalt,
evazat şi plat la partea superioară .

Analogii : astfel de piese s-au găsit la Murighiol (Opai ţ, 1991a, p. 158, pl. 36, inv.
38397 şi inv. 38652; Opai ţ 1996, p. 143, pl. 62.9), unde sunt considerate importuri care
erau utilizate la acoperirea amforelor, cănilor sau oalelor de provizii. Din p ăcate,
autorul nu ne-a oferit dimensiunile acestor capace. Forma lor este însă cunoscută încă
din epoca elenistică (LH. Crişan,1969, p.183, fig. 98; Koehler,1986, p. 54, fig. 3). O vari-
antă a acestui tip a fost descoperită la Teliţa-Vala Morilor (Baumann, 1995, pl. III.1.).

Inv. 34307 (cl. 82467-82468); Capidava, 1985. Past ă cafenie-cenusie. Piciorul cilin-
dric, înalt de 1,4 cm, intra în gura vasului pe care-1 acoperea. Dimensiuni : h. 5 cm; d.g.
11,5 cm; d. picior 7,5 cm; d. buton 2,7 - 3,3 cm; h. buton 2,8 cm.
(Pl. VIII, 1.a-b).

Tipul 2 cuprinde capace de formă tronconică, cu buton conic gol la interior,
evazat în exterior, cu partea superioar ă dreaptă . Baza, albiată, are prag spre interior.
Exemplarele pe care le-am inclus acestui tip sunt lucrate din argile de calit ăţi şi culori
diferite : pastă roz-portocalie, densă; portocalie-cărămizie închisă, compactă - acoperite
cu vopsea roşie-cărămizie; sau pastă roz-cărămizie, ori crem, poroasă, cu nisip şi piet-
ricele în compoziţie, acoperită cu vopsea crem.

Catalog.
1. Inv. 39805 (cl. 119127); Capidava, 1991, c.M. 76 (în d ărămâtura de deasupra

culoarului dintre C.1 şi C.6). Restaurat. Dimensiuni : h 5,5 cm; d.g.14,5 cm; buton : h.2
cm; d. 4 cm (Pl. VIII, 2.1.1. a-b).

2 Inv. 39804 (cl. 119124-119126); Capidava, 1997, C. 6. Fragmentar. Buza este
dreaptă . Dimensiuni : h. 6,5 cm; d.g. 14,6 cm; buton : h. 3 cm; d. 4,2 cm. (Pl. VIII, 2.1.2.
a-b).

3. Inv. 41329; Capidava, 1994, c.J.73. Capidava. Avea buza albiată . Dimensiuni :
h. 4 cm; d.g. 14,7 cm.
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4. Inv. 41330; Capidava,1994, cJ.73. Fragment. Buza era albiat ă . Dimensiuni : h.
4 cm; d.g. 14,6 cm.

Tipu13. Capace tronconice, cu buton cilindric, uşor evazat spre capăt şi plat; în
interior butonul este gol; conic. Pastă de culoare roz-cărămizie, densă .

Inv. 39808 (cl. 119128); Capidava, 1997, C.9. Se p ăstrează fragmentar : butonul şi
parte din corp. Pe corp este realizat un decor din caneluri vagi. Dimensiuni : h. 4,9 cm;
d. (reconstituit) 11 cm; buton: h 2 cm; d. 3,3 (sus) - 2,6 cm (la baz ă). (Pl. IX, 3).

Tipu14. Capace de formă tronconică cu caneluri pronunţate pe corp. Buza este
dreaptă, uşor oblică pentru a face contact etanş cu pragul de la gura oalei. Butonul
cilindric este gol în interior, cu partea superioară plată, uşor evazată . Pasta este
poroasă, de culoare crem, cu nisip, pietricele şi multe goluri în compozitie. Vopsea
crem portocalie, exfoliată (la exemplarul pe care-1 avem).

Analogii : Cele mai apropiate la Tropaeum Traiani (Că făniciu & Barnea, 1979, p.
190, fig. 169.7.2); Topraichioi - tipul III (Opaiţ 1991 b, p. 236, pl. 41.8, inv35343, datat la
sfârşitul sec. IV - mijlocul secolului V; tot de aici vezi şi piesa cu nr. inv. 28644, pl.
49.11); precum şi exemplarul clasat în tipul II (Idem, inv. 27961, pl. 49.13), datat în al
doilea sfert al secolului V, la care diferă forma butonului (Opaiţ 1996, p. 110, p1.62.2).

Inv. 39807 (cl. 119130-119131); Capidava, 199, cK. 72, C.8. Fragmentar.
Dimensiuni : h. 5,6 cm; d. 14,5 cm; buton: h. 1,3 cm; d. 3,5 cm (Pl. IX, 4 a-b).

Tipu15 este definit prin butonul de prindere, de form ă biconvexă, gol în interior.
Pastă de culoare crem, poroasă .

Inv. 39811 (c1.119140); Capidava,1996, c.J. 72-K 72, C.8. Din capac s-a păstrat doar
butonul. Dimensiuni : h. 4 cm; d. 7,5 cm (Pl. IX. 5 a-b).

Tipu16. Capace lucrate din pastă de culoare roz-cărămizie, cu nisip, mică şi piet-
ricele în compozitie. S-au descoperit mai multe piese, fragmentare, la care forma
butonului oferăpatru variante. ,

Varianta 1.
Inv. 39809 (c1.119144); Capidava,1995, c.J. 72. Fragmentul este din partea centrală

a capacului cu butonul. Urme de vopsea roşie-cărămizie şi de arsură . Corpul era tron-
conic. Butonul este scurt, cilindric, drept la partea superioară; interiorul, de formă
conică, este gol. Dimensiuni : h. 4,5 cm; d. mx. (reconstituit) 10 cm; butonul : h. 1,5 cm;
d. 3 cm (Pl. X, 6.1.1. a-b).

Inv. 39810 (cl. 119129); Capidava, 1995, c.L.75. Fragment din partea centrală şi
butonul. Corpul era tronconic şi avea caneluri în interior. Butonul este scurt, cilinin-
dric, cu partea superioară plană; în interior este gol, conic. Dimensiuni : h. 3,8 cm;
d.mx. (reconstituit) 13 cm; buton: h. 1 cm; d. 3 cm. (Pl. X, 6, 1.2. a-b).

Varianta 2.
Inv. 39080; Capidava, 1993, c. N. 75 (C.6). S-a păstrat parte din corp şi butonul de

formă tronconică, plat la partea superioară şi gol la interior unde are forma conic ă .
Dimensiuni: h. păstrată : 4,5 cm; buton : h. 3,4 cm; d. 3,3 cm. (Pl. X, 6,2).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ , ^^..,^ ^^^ ,,.^.,.^^.;^. ..^.^ ^.:a^ ;^ ^
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Varianta 3.
Inv. 39078; Capidava, 1993, c. M.75. S-a păstrat parte din corp cu butonul foarte

scurt, de formă tronconică, gol la interior şi plat la partea superioară . Dimensiuni : h.
păstrată : 3,3 cm; d. buton : 4 cm. (Pl. X. 6,3).

B. VESELA DE MA.SĂ

Am inclus acestei grupe farfurii, platouri şi castroane. Majoritatea vaselor din
această grupă sunt lucrate dintr-o pastă de calitate, fină şi foarte fină, de culoare roz-
cărămizie, cu angobă la culoare.

Mulţi cercetă tori s-au aplecat asupra acestei categorii ceramice şi, prin analizele
întreprinse asupra texturii pastei, vopselelor, morfologiei, motivelor decorative, au
reuşit să identifice marile centre de produc ţie din Asia Mică, nordul Africii şi nordul
Italiei, repertoriind, pentru început, formele clasice ale ceramicii romane tipurii.
Studiile privind ceramica romano-bizantină au început mai târziu. După lucrările lui
Waage care priveau ceramica din Agora Athenei (Waage 1933) şi cea din nordul Syriei
(YVaage 1948), cărora li s-a adăugat publicarea ceramicii din Samara (Crowfoot et al.
1957), studiile privind această categorie ceramică s-au intensificat, mai ales ca urmare
a sintezei cercetărilor ceramologice din nordul Africii şi din părţile estice ale imperiu-
lui, datorată lui Hayes (1972).

B.I. FARF[JRII
În func ţie de forma buzei am distins cinci tipuri din această categorie.

Tipu11. Farfurii cu buza rotunjită, întoarsă spre interior, demarcată faţă de corp
printr-o canelură; au baza inelară, profilată, mai scundă sau mai înaltă .

Catalog :
1. Inv. 39813; Capidava, 1994, c.N.74. Fragment. Fund inelar, scund, dublu profi-

lat. Dimensiuni păstrate : h.3,5 cm; L. 8,5 cm; 1.8 cm.
Analogii: Se înscrie în Forma Hayes 105 (veselă nord-africană), datată în prima

jumătate a sec. VI p. Chr. (560/600 - 660), tip descoperit şi la Gerasa - Jordania
( Us,că tescu Barron 1992, p. 139, fig. 10.69-71).

2. Inv. 40671; Capidava 1998, C.9. Fragment. Fund inelar, profilat. Dimensiuni
păstrate : h. 2,6 cm; 1. 6,9 cm.

Analogii : Face parte tot din categoria "veselă nord-africană", Forma Hayes 105
( Uscă tescu-Barron 1992, p. 139, fig. 19.71).

3. Inv. 40622; Capidava, 1998, c. P. 75. Fragment din buză . Dimensiuni : L. 11,4
cm;17,1 cm.

Analogri : Aceeaşi grupă "veselă nord-africană", Forma Hayes 104 (datată 530-
625), pe care o întâlnim la Murighiol (Opaiţ 1991 a, p. 163, pl. 41.248); Topraichioi
(Opaiţ 1991 b, pl. 42.3; Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea, 1979, p. 189, fig.
167.2.1.); dar şi în orient, la Gerasa-Jordania (Uscă tescu-Barron, 1992, p. 139, forma
Hayes 104C- datată 550-625 p. Chr. -, fig. 8,.57, poate şi 8.58).

^ i w ,^ ^:^;::. , , i
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4. Inv. 39829 (cl. 119147); Capidava,1996; c. O 72. Picior inelar, profilat; o incizie
face demarca ţia dintre picior şi corpul farfuriei. Dimensiuni: L. 13 cm; d. baz ă 11,5 cm
(Pl. XI,1.4.a-b).

Analogii : Aceeaşi grupă de veselă, cu aceleaşi analogii şi încadrare cronologică .

Tipu12 - farfurii terra sigillata, cu buza verticală la exterior, având partea supe-
rioară teşită şi cea de jos rotunjită . S-au păstrat fragmente din buzele mai multor far-
furii, al căror diametru - reconstituit - era : de 19 cm (2 exemplare); 21 cm (1 exemplar)
şi cele mai multe - de 27 cm (cinci exemplare).

Analogii : Sunt farfurii microasiatice care se înscriu în Forma Hayes 3F, lisă,
datată în secolul VI p. Chr., cu o largă răspândire în Imperiu. S-au descoperit la
Murighiol (Opaiţ 1991a, p. 163-164, pl. 41.258; 42.261-262; 45.316); Ibida (Opaiţ 1992, p.
26, fig. 4.4-6). Topraichioi (Opaiţ 1991b, fig. 43.7-8; 44.4); Argamum, Aegyssus (Opaiţ
1985, p. 155-156, fig. 2.7-13); Histria (Suceveanu 1982, p. 89, fig. 9.3; 10.12-19);
Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea, 1979, p. 187, fig. 161.2.11). Pentru Scythia
Minor vezi şi Opaiţ 1996, p. 137, pl. 57.1-2; 56.9. De asemeni, Uscă tescu-Barron 1992, p.
147, fig. 12.91, 93; fig. 13.94-98; aici şi analogiile cu Orientul, Agora Athenian ă şi zona
occidental mediteraneeană, dovedind larga răspândire a acestui tip, ajuns forma cea
mai comună a secolului VI p. Chr. Adaugă descoperirile de la Hama-Syria, Forma 3 C
- sec. V-VI p. Chr. (Lund 1995, p. 142, pl. 6.66.68).

Catalog:
1. Inv. 40666; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni păstrate : L.11,7 cm; 13,4 cm;

d. gură 27 cm.
2 Inv. 40667; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni păstrate : L 8 cm; l. 2,7 cm; d.

gură 27 cm.
3. Inv. 40668; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni păstrate : L 14,3 cm; 1. 2 cm;

d. gură 27 cm.
4. Inv. 41)670; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni păstrate : L 10,2 cm;17 cm; d.

gură 21 cm.
5. Inv. 40673; Capidava, 1997, C. 10. Dimensiuni păstrate : L. 12 cm; h(= cu h

buzei) 2 cm; d. gură 27 cm.
6. Inv. 40679; Capidava, 1996, C.10. Dimensiuni păstrate: L 7 cm; 1. 3 cm; d.gură

19 cm.
7. Inv. 40687; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni păstrate : L. 4,3 cm; 1. 4,3 cm;

d. gură 19 cm (?).
8. Inv. 40700; Capidava, 195, c.L. 72. Dimensiuni păstrate : L. 10. cm; 1. 5 cm; d.

gură 27 cm.

Tipul 3 - farfurii terra sigillata, cu buza verticală decorată cu rotiţă . Variantele
sunt date de înălţimea buzei (cuprinsă între 1,4 - 2,5 cm) şi de decor.

Analogii : Se înscriu în grupa ceramicii microasiatice, Forma Hayes 3 F, versiunile
a căror buză este decorată prin incizii sau cu roti ţa ( Uscă tescu-Barr6n 1992, p. 147 şi fig.
13.101-103;14.104-113). În tipologia stabilită de Opaiţ sunt încadrate în Tipul II (Opaiţ
1996, p. 141, pl. 60.5-7). Apare la Murighiol (Opai ţ 1991a, p. 166, pl. 41.260; 43. 265-267;
45.312); Topraichioi (unde este Tipul XXI; Opaiţ 1991b, p. 230, pl. 41.4-5); Aegyssus
(Opaiţ 1985, p. 155-156, fig. 2.10). Adaugă descoperirile de la Hama-Syria, forma 3 C/D
(Lund 1995, p. 142, pl. 6.69); Forma 3D/F (Idem, p. 142, p1.7.70); Forma 3 F (Idem, p.
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142, pl. 7.71-75).
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Varianta 1- decorul foarte curat.
\, Catalog :

1. Inv. 39832; Capidava, 1998, C. 8. Dimensiunile p ăstrate : L 11,2 cm, h. (_ .1.
buzei) 1,4 cm. , ,

2. Inv. 40674; Capidava, 1995, C. 8. Dimensiunile p ăstrate : L 8 cm, h(= 1 buză)

1,4 cm.

Varianta 2: Inv. 40677; Capidava, 1995, C. 8. Dimensiuni p ăstrate : L. 3,5 cm; h.
buză 1,5 cm.

Varianta 3 : Inv. 39816; Capidava, 1990, c.L 74. Dimensiuni păstrate: L. 6,5 cm; h
buză 2 cm.

Varianta 4: Inv. 40688; Capidava, 1997, strada 5. Dimensiuni p ăstrate : L. 4,3 cm;
h. buză 2 cm.

Varianta 5: Inv. 40689; Capidava,1997, strada 5. Dimensiuni p ăstrate : L. 8 cm; h.

buză 2,5 cm.

Tipul 4. Farfurii din pastă fină, densă, de culoare roz-cărămizie; vopsea roşie-
cărămizie. Au buza groasă, rotunjită, trasă spre exterior, marcată la interior de o

canelură, iar la exterior printr-o dublă profilatură . Piciorul este inelar, înalt. În interior,
baza este delimitată faţă de corp printr-o canelură. Tipul este reprezentat prin frag-
mente, păstrate fie din buză, fie din bază .

Analogu : Acest tip de farfurii face parte din categoria veselei de masă nord-
africane: Forrna Hayes 104, încadrată cronologic între 530-625 (Opaiţ 1996, p. 140, pl.
59.13). Zona de produc ţie a acestui tip de veselă a fost localizătă în Tunisia centrală
(Mackensen 1993), de unde s-a răspândit în tot bazinul mediteraneean şi în zonâ Mării
Negre, mai cu seamă în secolele V-VI. Astfel, dacă la Hama, în Syria, apogeul acestor
importuri a fost atins în jurul anului 400 p. Chr. (Lund 1995, p. 160, pl. 10.4), unde

întâlnim formele Hayes 104 (Idem, p. 141, pl. 5.52-55) şi Hayes 104B (Idem, p. 141, pl.
6.56-57), la Anemurium acest lucru se petrece în jurul anului 600 p. Chr. (Idem, p. 161,
p1;;11.4). La Gerasa, în jordania, acest tip de vesel ă - productia D. bizantină -, apare la

începutul secolului VI şi continuă şi în sec. VII; aici au fost descoperite formele Hayes

104 A (Uscă tescu-Barron, 1992, p. 138-139; fig. 9.64-66 - datată 530-580 p. ChrJ Hayes
104B (Eadem, fig. 9.67; 10.68 - anii 570-600 p. Chr.); Hayes 104 C (Eadem, fig. 8.57-60;
9.61 - 63 - anii 550-625 p. Chr.); Hayes 105 (Eadem fig. 10.69-71 - mijlocul sec. VI - 660
p. Chr.). În Schytia Minor; vesela de mas ă nord-africană apare la Murighiol (Opaiţ 1991

a, pl. 41. 249-151; 43.280, 283 - cu piciorul mai mic decât la farfuriile de la Capidava; 45.
307 - picior identic); Topraichioi (Opaiţ 1991 b, pl. 44.2 - considerată însă microasiatică);

Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea, 1978, p. 189, fig. 167. 2.2.).

Catalog :
1. Inv. 39815; Capidava, 1995, c. O. 75. Fragment din buză . Vopseaua roşie-

cărămizie a devenit alburie pe buză, luată prin frecare Dimensiunile fragmentului : L.
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10 cm,1.4,3 cm.
2 Inv. 39827 (cL 119148 - baza; 120225-120226 - profil), Capidava, 1996 c.N. 73-

N. 72, C. 10. Profil complet. Firnis ro şu, lucios. Buza rotunjită este profilată atât la inte-
rior cât şi la exterior. Baza inelară este înaltă . Dimensiuni : h. 6 cm, d.g. 28 cm, d.b. 18
cm. (Pl. XI, 4 a-b-).

3. Inv. 39828 (cl. 119146 - din interior; 119149 - exterior); Capidava, 1997, c. P. 74.
Fragment din partea inferioară, cu picior inelar, în interior o canelură marchează baza.
Dimensiuni păstrate : h. 4 cm, lg. 12,5 cm, l. 10,5 cm (pl. XII, 4 a-c).

4. Inv. 40665; Capidava, 1997, strada 5 Fragment din buză. Dimensiuni : L. 7,3
cm, l. 4,4 cm, d. gură (reconstituit} - 26 cm.

5. Inv. 40669; Capidava, 1997, strada 5. Fragment din buză . Dimensiuni : L. 10,2
cm, 1. 6 cm d. gură (reconstituit) - 33 cm.

6. Inv. 40672; Capidava, 1996, C. 10. Fragment din buză . Dimensiuni: L. 6 cm, 1.
3,9 cm. d. gură (reconstituit) - 37 cm.

7. Inv. 4067$; Capidava, 1995, c. M. 72. Fragment din baza cu picior înalt, inelar.
În interior are un decor de caneluri concentrice. Dimensiuni: L. 11,5 cm, h. 3 cm. d.
picior 16 cm.

Tipu15. Farfurii lucrate dintr-o pastă fină, densă, de culoare cărămizie; vopsea
roşie-cărămizie. Tipul se caracterizeaz ă prin buza foarte lată (3,5 cm), arcuită spre exte-
rior şi printr-un diametru mare. Pe marginea buzei este realizat ă o canelură . La exteri-
or, o canelură şi un brău de striuri fac demarca ţia dintre buză şi corp. Pe corp apare un
decor de caneluri vagi.

Analogii : Tipu15 de farfurii de la Capidava se încadreaz ă tot în vesela de masă
nord-africană, dar în Forma Hayes 67. La Cartagina această formă de farfurie este
frecventă la sfârşitul sec. IV p. Chr. (Hayes 1976, p. 85; Lund 1995, p. 140), perioadă
de la care începe să apară şi în Syria (Lund 1995, p. 141, pl. 3.30-32; 4.33-34). În
Jordania, la Gerasa, devine form ă comună la începutul secolului V; totuşi aici ea se
datează de la sfârşitul sec. IV până la 470 p. Chr. (Uscă tescu-Barron, 1992, p. 129-130,
fig. 4.23-24; 5. 25-26); în aceea şi perioadă se întălneşte şi la Antiochia (Hayes 1972, p.
112). La noi acest tip de farfurie a fost descoperit la Topraichioi, Aegyssus (Opaiţ 1985,
fig. 1.4-5) şi Murighiol (Opaiţ 1991a, p. 165, pl. 44.300); aceasta din urmă ar.e însă buza
decorată cu incizii în val. Bune analogii tot la Topraichioi în vesela de mas ă microasi-
atică (Opaiţ 1991b, pl. 44.3), dar mai ales în cea nord-africană (Idem, pl. 45.8). La
aceeaşi origine nord-africană trimite vesela de masă pontică, Tipul Opaiţ II (datat la
sfârşitul sec. IV-prima jumătate a sec. V), descoperită la Topraichioi (Opaiţ 1996, p.
135, pl. 55.2).

Catalog :
1. Inv. 39818 (cl. 119145); Capidava, 1990, c.L. 74. Fragment din buză şi parte din

corpul unei farfurii. Dimensiuni păstrate: L. 15 cm, l. 5,3 cm, d. gură (reconstituit) - 38
cm (Pl. XII, 5).

2 Inv. 40680; Capidava, 1997, C.10. Fragment din buză . Dimensiuni păstrate : L
23,5 cm, 1. 6 cm, d. gură (reconstituit) - 42 cm.

Analogri : Pentru exemplarul al doilea, bune analogii la Dinogetia (Barnea 1966),
dar şi în Agora atheniană, la jumătatea sec. V (Robinson 1959).
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B. II. PLATOLTRT

Am inclus aceste categorii fragmentele de ceramic ă ştampilată. Pasta din care au

fost lucrate este fină, densă, de culoare cărămizie, cu slip la culoare. Platourile aveau
picior profilat, inelar. Decorul, stampat, constă din brâuri făcute cu rotiţa, motive veg-

etale, zoomorfe şi cruci.
Analogu : Crucea în diverse variante, constituie un motiv plasat cronologic între

470-580 (Hayes 1972, p. 349, 365, 369-370); din cele 13 fragmente pe,care le prezent ăm,

8 au ca decor crucea (cu bra ţele egale sau înaltă). Crucea greacă apare pe fragmente

ceramice de la Tomis (Papuc 1973, p. 180,187, fig. 24); Histria (Popescu 1965, p.707, fig.

7.3-6); Isaccea (Topoleanu 1984, p. 192, pl. X.8,10); Halmyris (Topoleanu 1996, p. 149-
150, nr. 26-27, pl. V. 27; VL 26); Antiochia (Waage 1948, fig. 79. b.c.). Crucea înaltă cu

pandanţi este întâlnită la Tomis (Papuc 1973, p. 187, fig.20 1-2.4,6; fig. 19.7; Munteanu

& Papuc 1976, p. 151, pL III 8 a-c; IV.9-10); Histria (Popescu 1965, p. 710, fig. 9.1; fig.
11.2-4- datate în sec. VI p. Chr.); Tropaeum Traiani (Papuc 1973, p. 180).

Catalog :
1. Tnv. 37923 (cl. 115444-115445 - imagine colectiv ă). Capidava, 1990. Decorul

realizat în centrul platoului, constă dir►tr-o cruce cu bra ţele egale, înconjurată de două
caneluri concentrice; în continuare era realizat un brâu de simboluri (vegetale ? ani-
maliere ?). Dimensiunile fragmentului : 9,2 x 7,5 cm (crucea = 3 x 2,8 cm). (Pl. XIV).

Attalogie la Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea 1979, p. 18b, fig. 1b0.2.2, care
se înscrie în Hayes, p. 367, grupa III, 71, fig. 79 f- datat ă în sec. V-VI).

2 Inv. 37924 (cl. 115444-115445). Capidava, 1990. Decorul este realizat în centru
şi constă dintr-o cruce cu braţele egale şi pandanţi sub bra ţe. Dimensiuni : 5 x 4 cm. (PL

XIII; XIV).
Analogii : Un exemplar asemănător la Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea

1979, p. 186, fig. 160 şi 161. 2.3., cu analogie la Hayes, p. 365-367, nr. 71, c-d, datat în
sec. V-VI p. Chr.).

3. Inv. 37925 (cl. 115444-115445). Capidava, 1990. În centru este stampată o cruce

cu pandanti sub bra ţele laterale. Dimensiuni : 5 x 4 cm (Pl. XIII; XIV).
Analogii : Tot la Tropaeum Traiani (Că tăniciu & Barnea 1979, p.186, fig. 160.2.4).

4. Tnv. 37926 (cl. 115444-115445). Capidava, 1990. În centru este stampată o cruce

înaltă, cu pandanţi sub braţele laterale. Fundul platoului era concav (convex la inte-
rior) ceea ce a determinat deformarea crucii. Dimensiuni: 5,5 x 4,3 cm. (Pl. XIII; XIV).

5. 11tv. 37927 (cl. 115448-115449 - imagine colectivă). Capidava, 1990. Stampajul

constă dintr-un motiv vegetal, central şi un brâu de motive vegetale dispuse concen-

tric. Dimensiuni : 5,7 x 3,5 cm. (P1.XIII; XIV).
Analogri : Asemănător, la Halmyris (Topoleanu 1996, p. 145, pl. L5,6 - lotus).

6. Inv. 39075 (cl. 115448-115449). Capidava, 1993, c.N. 74 (în d ărămătură). Picior

inelar. Baza, convexă la interior, are în stampaj o cruce. Dimensiuni : 7,4 x 3,4 cm. (Pl.

XIII).
7. Inv. 39076 (cl. 115444-115445). Capidava, 1993, c.L. 74 (deasupra pavajului).

Picior mic, inelar, La interior, în stampaj, este realizat ă o cruce. Dimensiunile frag-
mentului : L. 7 cm. l. 6,5 cm, h. 2 cm; d. bazei (reconstituit) - 10 cm. Pl. XIII).

& Inv. 39077 (cl. 115448-115449) Capidava, 1993, C.P. 1. Picior inelar, profilat.
Decorul constă din două benzi făcute cu rotiţa (câte cinci rânduri de împunsături) între
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care era realizată o bandă cuprinzând figuri animaliere (se mai păstrează un iepure
fugind). Dimensiuni păstrate : L. 6,4 cm, l. 5,8 cm, h. 1,8 cm. (Pl. XIII).

Analogu : La Tropaeum Traiani un fragment lucrat din past ă roşie-portocalie are
un decor realizat în registre circulare de incizii, dispuse radiar (Că tăniciu & Barnea
1979, p. 187, fig. 160.2.9); #ot aici, în stampaj sunt reprezentan ţi iepuri (Ibidem, p. 184,
fig. 160. 2.5, cu analogii la Hayes, p. 357, 35, grupa II-III, datat ă la sfârşitul sec. V).
Motivul apare la Histria (Popescu 1965, p. 703, fig. 4.9 - a doua jumătate a sec. IV -
prima jumătate a sec. V); Tomis (Papuc 1973, p. 141, fig. 8.3); Halmyris (Topoleanu
1996, p. 147, pl. III-16; IV/17-18 - secolul V); Antiochia (Waage 1948, fig. 33 - cronolo-
gic între 440-490). Condiliile stratigrafice de la Capidava indică aceeaşi datare.

9. Inv. 39817. Capidava, 1990, c.L. 74. Decorul constă din cercuri concentrice
incizate. Dimensiuni : L. 5,5 cm, l. 4,5 cm.

10.Inv. 40639. Capidava, 1998, c. Q. 74. În centrul fragmentului (corespunzând
centrului platoului) este realizată o cruce. Dimensiuni : 4,4 x 2,5 cm.

11.Inv. 40651 (cl. 115430-115432). Capidava, 1976. Baza este marcată de o profi-
latură circulară; se pare că în centru avea o marcă (indescifrabilă). Stampajul constă din
nouă frunze de palmier care se termin ă - nu întotdeauna perfect - prin trei cercuri con-
centrice cu punct la mijloc (motiv caxe este realizat şi în centru, de unde pornesc frun-
zele); vârfurile fruzelor suprapun două caneluri concentrice. Dimensiuni : h. 1,5 cm, L.
13,7 cm, l. 7,5 cm, d. bază (reconstituit) -11 cm (Pl. XIII; XIV).

Analogii : La Tropaeum Traiani un fragment din baza unui platou are un decor
de rozete şi palmete (Că tăniciu & Barnea 1979, p. 187, fig. 160.2.7. pentru care s-a făcut
trimitere la Hayes, p. 349-351, fig. 72/3c; pl. XXI/1 - datat sec IV-V). Motivul apare pe
fragmente ceramice descoperite la Tomis (Papuc 1973, p. 156, fig. l.l); Histria (Popescu
1965, p. 701, fig. 2.9); Topraichioi (Topoleanu 1996, p. 144, nr. 1, pl. I- prima jumătate
a sec. V- şi nr. 2, pL I- a doua jumătate a sec. VI); Halmyris (Opaiţ 1985, fig. I. 8-
motivul diferă); Murighiol (Opaif 1991a, p. 163, pl. 41.257); Antiochia (Waage 1948, p.
53, fig. 32).

12.Inv. 40675. Capidava, 1994, c.N. 74. Decorul constă dintr-o cruce cu capetele
lătite. Dimensiunile fragmentului 7 x 5 cm.

13.Inv. 40690. Capidava,. 1997, strada 5. Platoul avea baza inelară, profilată . În
interior este realizată o bandă, făcută cu rotiţa, constând din patru rânduri de
împunsături. Dimensiuni păstrate : 4,5 x 4 cm.

Analogii : Pentru motivul crucii vezi şi descoperirile din Jordania (Uscă tescu-
Barr6n 1992, p. 147 şi urm., fig. 15.115). Crucea în stampaj este un motiv foarte
răspândit Şi se consideră, de către specialişti, că derivă din motivul Hayes 68j (Hayes
1972, fi . 78, 68j), clasificat în grupa III care se datează, în general, în jurul anului 500
p. Chr. ^n Syria, distributia cronologică a acestei categorii ceramice este similară cu cea
din aria Peloponezului, motivele cre ştine - în primul rănd crucea - care apar rar în
vesela nord-africană (Lund 1995, p. 141, stilul Ei, pl. 6.5), sunt frecvente în vesela
foceeană din sec. V-VI (Idem, p.12, grupa II, p1.8.88: cruce; grupa III, pl. 8.89: iepure şi
8.90-91 : cruci).

B.III. CASTROANE
Fragmentare sau cu profile întregi, castroanele pe care le-am descoperit în sec-

torul de est al cetătii Capidava cu forma corpului semisferică, oferă şase tipuri.
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Tipul 1.
Un exemplar, cu profil întreg, lucrat din pastă densă, de culoare cărămizie;

vopsea roşu-cărămiziu şi roşu-maroniu. Buza este rotunjită spre exterior ca un
manşon. Baza inelară este înaltă . În interior, baza uşor concavă, delimitată priritr-o
nervură faţă de corp, este ştampilată în centru cu o 'planta pedis"(?).

Inv. 39$06 (cl. 119083). Capidava. 1986. Dimensiuni : h. 5 cm, d. baz ă - 8,4 cm, d.
mx. (gură) -14,8 cm (Pl. XV,1.a-b).

Analogii : Se încadrează în Forma Hayes 9B, perioadele III şi IV, cu o răspândire
foarte mare în Imperiu până la mijlocul sec. VII p. Chr. Cronologia propusă de Hayes
(Hayes 1972, p. 382) nu se confirmă în Syria, unde apare în mijlocul sec. VI (Bounni et
al. 1976, p.259); în schimb, descoperirile de la Gerasa - Jordania se încadrează, din
punct de vedere stratigrafic, de la mijlocul sec. VI - până la sfârşitul sec. VII ( Uscă tescu-
Barron 1992, p. 152, fig. 15.119-121). Condi ţiile stratigrafice în care a fost descoperit ă
piesa de la Capidava indică mijlocul sec. VI p. Chr.

Tipu12
Vase cu corpul semisferic, lucrate dintr-o past ă zgrunţuroasă - cu nisip şi pietri-

cele în compoziţie, de culoare roz-cărămizie. Buza este trasă drept spre exterior. Sunt
acoperite cu vopsea roşie-portocalie (spre maroniu), sau galbenă, la interior, şi galben-
maroniu la exterior. Din exemplarele pe care le avem nu cunoa ştem baza care, proba-
bil, era rotunjită .

Catalog:
1. Inv. 39831. Capidava, 1994, strada 4. Dimensiuni pătrate : L.6,7 cm, h. 4,5 cm

d. (reconstituit) - 14,5 cm.
2. Inv. 40676. Capidava, 1997, c.M. 72 (exterior C.7). Dimensiuni p ăstrate: L 6,7

cm, h. 4 cm, d. (reconstituit) - 15,6 cm.
Analogu : Tipuri asemănătoare s-au descoperit la Teliţa-Amza ( Baumann 1995, p.

102, pl. LXI. 4.5) şi Teli ţa - Valea Morilor (Baumann 1995, p. 408, pl. 6.9-10), încadrate
de Opaiţ în grupa boluri, Tipul I, datat : a doua jum ătate a sec. IV - începutul sec. V
(Opaiţ, 1996, p. 134, pl. 54.5,8). Mai degrab ă aparţine tipului Opaiţ X- datat cca. 350-
435 (Opaiţ,1996, p.135, pl. 55.5-6), care apare la Topraichioi (Opaiţ 1985, p.157, fig. 4.2-
6), Teliţa - La Pod (Baumann 1983, p. 192, nr. 12, fig. 53.1) şi Murighiol (Opaiţ, 1991a,
p. 165, pl. 44.305).

Tipu13
Se caracterizează prin buza rotunjită, lăsată oblic spre exterior şi marcată printr-o

canelură la partea superioară . Fragmentul pe care-1 avem este lucrat din past ă de
culoare cărămizie, acoperită cu vopsea crem-alburie, care se exfoliază .

Inv. 40682. Capidava, 1997, C. 9. Dimensiunile fragmentului : L.13 cm, h. 5 cm,
d. (reconstituit) - 17 cm.

Tiru14
Castroanele din acest tip au caracteristic ă buza orizontală cu o canelură centrală

cu striuri şi cu marginile zim ţate (zimţi-crestături, mai dese spre exterior, mai rare pe
latura dinspre interior). Exemplarul pe care-1 avem este lucrat din pastă de culoare
portocalie, cu miezul cenuşiu, acoperit cu vopsea portocaliu-maronie.

Inv. 39814 (cl. 119136-119137). Capidava, 1994, c. M. 74, la - 1,20 m. Dimensiuni :
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h. 3 cm, L. 9,5 cm, l. 8 cm (Pl. XV, 4. a-b). .
Analogii : Bol, Tip II din a doua jumătate a sec. IV - sec. V(Opaiţ 1996, p: 134, pl.

54.4); strachină, descoperită la Teli ţa-Amza, datată la sfârşitul sec. III p. Chr. (Baumann
1995, p. 102, pl. L.XI 2). Forma de strachină emisferică este răspândită în ceramica de
uz curent în secolele II-III (Popilian, CRO, p. 120, nr. 775-776 - tipul3; Baumann, FRD,
p. 169, nr. 6 şi fig. 57.2; p. 161, fig. 58.25-26 - descoperiri din fermele romane de la
Niculi ţel şi Capaclia). În secolul IV, strachina emisferc ă este intens utilizată în teritori-
ile romane de la Dunărea Mijlocie şi Dunărea de Jos (Baumann 1995, p. 408-409, pl.
IV.5, eventual şi 8). Acest tip de strachină, pe care noi o considerăm castron, a fost
descoperit la Topraichioi (Opaiţ 1991b, p. 229 - tipul I- fig. 40.1, 3), şi la Noviodunum
(I & A. Barnea, 1984, pl. VIL7).

^
Tipul 5
La castroanele din acest tip buza, cu marginea rotund ă, este arcuită profund spre

interior.
Inv. 40686. Capidava, 1997, strada 5. Este lucrat din past ă fină, de culoare

cărămizie; angobă la culoare. Dimensiunile fragmentului : L. 9,3 cm, h. 3,2 cm.
Analogii : Tipul II de la Valea Morilor - sec. III-IV (Baumann 1995, p. 417, pl. V.2

- 4) Castroane asemănătoare au apărut, în prima jumătate a sec. IV la Halmyris şi
Topraichioi (Opaiţ 1991b, p. 163, nr. 255, fig. 44.1-2). Se înscrie în Forma Hayes 1, care

se datează de la sfârşitul sec. IV până în mijlocul sec. V(Opaii 1996, p. 137, pl. 56.5,

11.13). S-a descoperit şi la Aegyssus (Opaiţ 1985, p. 154, fig. 1.1-3), Murighiol (Opaiţ
1991a, p. 163, nr. 256), Histria (Suceveanu 1982, p. 84, fig. 7.2; p. 87, fig. 8.1).

Tipu16
Tip de castron la care buza verticală este marcată de o nervură la exterior.
Inv. 40699. Capidava, 1995, c.L. 72. Este lucrat din past ă roz-portocalie; vopsea la

fel, exfoliată . Dimensiuni : L. 10 cm, 1.5 cm.

C. VESELA DE BĂUT
În această grupă am reţinut pahare, căni, ulcioare, toate de mai multe tipuri şi în

mai multe variante şi o ploscă .

C.I. CĂNI - PAHARE
Este vorba de o categorie de vase de mici dimensiuni, f ără toarte, utilizate la băut,

pe care le-am numit căni-pahare. Sunt lucrate din pastă densă, roz-cărămizie. Sunt
reprezentate de două tipuri.

Tipu11
Cana-pahar din acest prim tip are corpul globular, decorat cu trei caneluri la

partea de maximă bombare. Gura este în formă de pâlnie, cu buza rotunjită la partea
superioară şi trasă spre exterior.

Inv. 39003 (cl. 119142-119143). Capidava, 1993, c.M. 75. Dimensiunile actuale : h.
7,6 cm, d.mx. 8,4 cm, d.g. 6,5 cm (Pl. XVI, l.a-b).

Analogii : Trei exemplare asemănătoare, descoperite la Tomis mai de mult, au
fost clasificate în categoria "oale mici de bucătărie, fără torti" (Rădulescu 1975, p. 338,
pl. VI. 1-3) şi datate în sec. III p. Chr. Câteva exemplare, recent descoperite în necrop-

I
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ola de vest a Tomisului (Bucovală & Paşca 1992, p. 248, pl. 2, M. 33, inv. 38439 şi 38.440
şi p. 257, pl. 8), sunt datate, conform contextului, în sec. III p. Chr. Ad ăugăm ceştile tip
II, descoperite 1a Beroe în morminte datate la începtul sec IV p. Chr. (Opaiţ 1996, p.
124, pl. 51.12), care derivă dintr-un tip frecvent în secolele II-III p. Chr., cum se constată
din descoperirile tomitane şi de 1a Troesmis (Opaiţ 1980, p. 336, pl. VIIL3).

Tipu12
Vasul reţinut pentru acest tip are corpul emisferic, acoperit la exterior cu vopsea

alb-crem. Buza verticală, cu marginea rotunjită, este marcată la locul de întâlnire cu
corpul printr-o nervură reliefată .

Inv. 39819 (cl. 119139). Capidava, 1996, c.K. 73, C.B. Înă lţimea păstratâ este de 8,5
cm (Pl. XVI, 2. a-b.).

Analogii : Bune analogii oferă necropola callatiană de sec IV unde s-au descoper-
it mai multe astfel de exemplare (Preda 1980, p. 28, 102, pl. XII); în tipologia stabilită
de Opaiţ face parte din tipul I (Opaiţ 1996, p. 121, în special pl. 50.14).

C.II. CĂI\lI .
Categorie care include vasele de băut sau de adus lichide (vin, apă), prevăzute cu

una sau două toarte, cu înă lţimi cuprinse între 10-12 cm. În funcţie de formă, dimensi-
uni, calitate, decor, se disting şapte tipuri de căni în descoperirile de până acum din
sectorul de est al cetăţii Capidava.

Tipu11 - Am inclus aici cănile prevăzute cu o singură toartă, în trei variante.

Varianta 1. Cănile din această variantă au corpul globular, gât înalt, tronconic,
gura ca o pâlnie cu buza dreaptă atât în partea superioară cât şi în exterior; baza este
dreaptă . Toarta, ovală în secţiune, este prinsă de corp şi nu ştim unde la partea supe-
rioară .

Inv. 34306 (cl. 82466). Capidava, 1984, c. K 74, exterior C.5 la 1,80 m. Este lucrată
din pastă roz-cărămizie, densă, cu nisip în compozi ţie; o parte din fragmente au sufer-
it o ardere secundară . A fost restaurată parţial. Dimensiuni: h. 10,5 cm, d.mx.10 cm,
d.g. 7 cm, d.b.5,5 cm (Pl. XVI, 1,1 a-b).

Analogii : Piesele incluse în categoria "ceşti' tip I(Opaiţ 1996, p. 123, pl. 51.8.9).
Este un t'ip frecvent de recipient r ăspândit în secolul IV p. Chr., după cum o dovedesc
descoperirile de la Callatis (Preda 1980, p. 23, pl. XII),Topraichioi (Opaiţ 1991b, p. 228,
pl. 39.5) şi Beroe (Petre 1987, p. 17, pl. 26, fig. 36b; p. 20, pl. 36, fig. 48c; p. 38, pl. 73, fig.
106c; pl. 73 bis, fig. 107c). Derivă din tipuri care s-au produs în epoca romano-bizan-
tină : Troesmis (Opaiţ 1980, p. 336, pl. VII, 4,6), la Noviodunum (Simion 1984, p. 86,
p1.16,1-3). Analogii bune la Athena, la sfârşitul sec. III p. Chr. (Robinson 1959, p. 101,
M190-194) şi la sfârşitul sec. IV p.Chr la Constantinopol (Hayes 1992, p.91, fig.
30.3/3,4) de unde, desigur, s-au important, alături de âlte produse, şi în Scythia Minor
până în prima jumătate a sec VI, după cum o dovedesc descoperirile de la Capidava
şi cele de Murighiol (Opaiţ 1991a, p. 161, Tip.I -1).

Varianta 2
Cană cu corp de formă globulară . Gura are buza canelată (concavă) la interior şi

trei nervuri reliefate la exterior. Pe corp, de fapt la baza gâtului, alte trei nervuri con-
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stituie decorul. Toarta, elipsoidală în secţiune, este prinsă de buză şi de corp; pe
lungime are o nervură, marcată la partea superioară de prindere printr-o adâncitură
profundă, ovală; altă adâncitură, vagă, întâlnim şi la baza toartei, ambele realizate prin
apăsarea lutului, cu degetul, la prinderea toartei.

Inv. 39094 (c1.118689). Capidava, 19^3, c.N.75, C.6. Fragmentară . Este lucrată din
pastă densă, cenuşie, cu pietricele. Dimeniunile p ăstrate: h. 11 cm, l. toartă 1,8 cm. (Pl.
XVII,1.2.a-b).

Varianta 3
Cană cu corp bitronconic. Gura are buza evazată spre exterior. Toarta este

rotundâ în sec ţiune. Baza, plată la exterior, are incizat în centru un cerc cu d.2 cm, iar
în interior are "umbo".

Inv. 39092 (cl. 119118-119119) - înainte de restaurare; 120227 - restaur ătă).
Capidava, 1993, c.N. 75, C.6. Este lucrată din pastă roz-cărămizie. Dimensiuni : h.10,5
cm, d.mx. 10 cm, d.g. 9 cm, d.b. 5 cm (Pl. XVII,1.3. a-b).

Analogii : Căni asemănătoare în morminte datate în sec. III p. Chr. de la Tomis
(Bucovală & Paşca 1992, p. 245, pl. 3, M.1, inv. 38426; p. 248, pl. 2, M.19, inv. 38427; p.
250, pl. 3, M30, inv. 38431).

Tipu12 - cuprinde cănile cu gât canelat; apare în două variante.

Varianta 1

Căni cu corp globular, gât drept cu caneluri, gura are buza rotunjită spre interior
(concavă), iar la exterior acoperită cu caneluri (ca un manşon). Baza este plană. Toarta
lipseşte. Pe umâr este realizat un decor dintr-o band ă de caneluri.

Inv. 38752 (cl. 119116-119117). Capidava, 1993, c.N.75, C.6. Fragmentar ă . Este
lucrată din pastă roz-cărămizie; angobă maronie. Dimensiuni păstrate : h.10,5 cm,
d.mx. 10,5 cm, d.g. 8,5 cm, d.b. 6 cm (Pl. XVII, 2.1.).

Analogii : Cana de la Capidava seamănă foarte bine (exceptând dimensiunile care
sunt mai mici) cu un vas descoperit la Murighiol, inclus în categoria "cratere (?)" (Opaiţ
1996, p. 125, pl. 52.16), datat la sfârşitul secolului VI (Opaiţ 1991a, p. 159, nr. 216, p1. 37).

Varianta 2

Căni cu corpul, probabil, tronconic; gâtul este drept, decorat cu caneluri; buza
trasă oblic spre exterior.

Inv. 37963. Capidava,1990. Fragment lucrat dintr-o past ă maronie, cu bule de aer,
pietricele şi nisip în compoziţie. Datorită arderii secundare este cenuşie la interior şi
negru-cenşiu la exterior. Dimensiunile fragmentului : h. 8,8 cm, 1.8 cm.

Tipu13
Am inclus acestui tip cănile cu buza canelată, trasă oblic spre exterior. La acestea

gâtul tronconic este limitat spre corp printr-o nervur ă .
Inv. 39091. Capidava, 1993, c.N.75, C.6. Fragment de cană lucrat din pastă

cenuşie, păstrat pe o înăltime de 6 cm.
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Tipu14
Cană cu corp globular, gât tronconic; buza tras ă spre exterior este concavă la inte-

rior şi convexă la exterior unde are un decor format din două caneluri. Toarta, ovală în
secţiune, are trei nervuri longitudinale,'iar la partea inferioar ă, unde se prinde de corp,
are aspectul unui cilindru ale cărui capete sunt decorate cu câte o cruce. Se caracteri-
zează, de asemeni, printr-un decor complex; pe, gât sunt realizate ^iruri de
împunsătură dispuse oblic şi grupate câte două (pe o înă lţime de 1,6 cm) sub care s-a
făcut, tot prin incizie, o bandă de ^uri inversate.

Inv.'39820 (cl. 119133, 120223 - 120224). Capidava, 1992, c.M.73 şi 1996, c.M.75.
Fragmentară . Este lucrată dintr-o pastă densă, roz-cărămizie; slip la culoare. Înă lţimea
păstrată - 7,4 cm. (Pl. XVIII, 4).

Tipu15
Cănile acestui tip se caracterizează prin gâtul cilindric şi buza manşon. Toarta,

ovală în secţiune, este canelată .
Titv.40684 (cL 120972). Capidava, 1996, c.M.72. Fragment. A fostlucrată din pastă

cărămizie, acoperită cu vopsea ro şie-maronie. Dimensiuni păstrate: h. 11,5 cm, d.g. 10
cm. Cl'1. XVIII, 5). ^ ^ ^

Tipul 6
Căni cu două toarte, lamelare, cu două nervuri longitudinale, prinse de buz ă şi de

corp; arcuirea lor depăşeşte diametrul maxim. Buza, cu marginea dreaptă, este con-
cavă la interior şi convexă la exterior. Baza este plată . Decorul constă din trei caneluri
pe gât şi un brâu de trei caneluri pe umăr.

Inv. 39097 (cl. 119093). Capidava, 1991, c.N.75. Fragmentar ă; restaurată . Este
lucrată din pastă crem-cărămizie, densă . Dimensiuni: h. 11'cm, d.mx. 12,5 cm (+ toarte
= 15,5 cm), d.g. 9,5 cm, d.b. 5 cm. (Pl XVIII, 6.a-b).

Tipu17
Un tip incert deoarece cana pe care o avem este fragmentară . Corpul este tron-

conic; baza plană, inelară .
Inv. 39812 (cl. 119141). Capidava, 1996, c.P. 74. Fragment, lucrat din past ă

cărămizie cu nisip şi multă mică, foarte densă; vopsea roşie-maronie. Dimensiuni: h.
5,4 cm, d.b. (reconstituit) - 12 cm (Pl. XVIII, 7.a-b).

C.III. CĂ)\lI TRILOBATE

Caracterizate prin gura trilobată, cănile pe care le-am de^coperit până acum în
cartierul din sectorul de est al cetăţii sunt de trei dimensiuni, în patru tipuri. Erau uti-
lizate la adus, turnat, băut. Mai multe exemplare din această categorie au fost
descoperite tot la Capidava, dar în sectorul III.

Tipul l .
Cană de dimensiuni mici. Corpul este emisferic; gâtul cilindric; baza plat ă; toartă

în bandă, cu caneluri în partea superioară este prinsă de lobul lateral al buzei.
Inv. 39305 (cl. 112890). Capidava, 1994, c.K.74. Exemplar descoperit întreg, lucrat
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din pastă cenuşie în a cărei compozitie sunt pietricele, caIcar, nisip. Are ca decor
caneluri pe gât şi o bandă de caneluri pe umăr. Dimensiuni: h. 12,2 cm, d. 9,8 cm (1. cu
toartă = 12,3 cm),1 toartă 2 cm, d.g. 10 cm, d.b. 5 cm (Pl. XIX, 1.a-b).

Tipu12
Cană de dimensiuni medii. Corpul este de asemeni emisferic; gâtul tronconic;

baza plată; toarta era prinsă de gură în partea opusă ciocului. Buza, convexă la exteri-
or - şi marcată - are marginea canelată .

Inv. 39302 (cl. 112885-112887). Capidava, 1994, c.M.74. Fragmentar ă; îi lipseşte o
parte din gură, din gât şi toarta. Este lucrată din pastă densă, cărămizie închisă. Ca
decor s-au realizat benzi canelate pe gât. Dimensiuni : h. 14,4 cm, d.12,5 cm, d.b. 7,5 cm.
(Pl. XIX, 2.a-b.).

Tipu13
Cană de dimensiuni mari cix corp emisferic, gât cilindric, înalt. Toarta (care

lipseşte acum), ovală în secţiune şi cu trei caneluri longitudinale, era prinsă de gură în
partea opusă ciocului. Baza este u şor convexă, cu "umbo", în jurul căruia sunt incizate
mai multe cercuri concentrice.

Inv. 39301 (cl. 119094-119095; 119100-119101). Capidava, 1994 şi 1995, c. M. 73, C.
7. Fragmentară, dar cu profil complet. Este lucrată din pastă cărămizie, închisă, densă,
devenită poroasă datorită arderii secundare şi cenuşie până la negru. Ca decor are
caneluri pe tot corpul şi două caneluri la partea superioară a gâtului. Dimensiuni: h.21
cm, d. 18 cm, d.g. 15,2 cm, d.b. 12 cm. (Pl. XX, 3).

Tipu14
Cuprinde căni de dimensiuni mari, cu un decor complex pe corp. În func ţie de

acesta, dar si de pastă , am identificat două variante ale acestui tip. Ambele ilustrate
prin fragmente.

Vairanta 1
Cană cu gât înalt, cilindric, decorat cu coaste; pe umăr sunt realizate benzi de

caneluri în val. Buza este canelată, trasă spre exterior, iar în interior oblic ă . Exemplarul
pe care-1 avem este lucrat din pastă portocalie-cărămizie, nisipoasă .

Inv. 39822 (c1.119098-119099).: Capidava, 1996, C_10. Mai mulfe fragmente.
Înă lţimea păstrată - 14,7 cm. (Pl. XX, 4,1).

Varianta 2
Cană cu corp emisferic, gât tronconic, înalt şi buza albiată la interior, trasă

spre exterior. Decorul este complex : pe buză - la exterior - trei nervuri; pe gât -
două incizii în val. Lâ demarca ţia dintre gât şi cor^ este realizată o nervură sub
care continuă decorul cu un şir de împunsături. In continuare, pe corp, două
incizii în val, iar la partea de maxim ă bombare - o bandă de caneluri.
Exemplarul, fragmentar, pe care-1 avem este lucrat din past ă densă, compactă ,
crem.

Inv. 39834 (cl. 119096-119097). Capidava, 1996, C.10. Dimensiuni p ăstrate: h.19
cm, d. mx. (probabil) 20 cm. (Pl. XX, 4.2.).

^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ . .. ^
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C.IV. ULCIOARE

Ultima categorie a acestei grupe de vase o constituie ulcioarele. Forma lor a per-
mis identificarea a şase tipuri, ilustrate de câte un exemplar fiecare.

Tipul l
Ulcior cu o toartă . Corpul bitronconic. Baza este biconvexă şi are picior inelat.

Toarta (care lipseşte) era ovală în sectiune şi se prindea de umăr şi, probabil, de gât.
Nu ştim ce formă aveau gâtul şi gura.

Inv. 39801 (cl. 119102). Capidava, 1990. Pastă crem-cenuşie, densă, cimentoasă;
angobă cenuşie. Lipsă gât, gură, toartă . Dimensiuni păstrate : h.23 cm, d.mx. 24 cm;
d.b. 10 cm. (Pl. XX, 1).

Tipu12
Ulcior cu corpul ovoidal şi baza plată . Era prevăzut cu o toartă . Exemplarul care

ilustrează tipul este lucrat din pastă de culoare ^roz-cărămizie, nisipoasă; urme de
vopsea roşie-cărămizie, exfoliată . Pe umăr - drept decor - sunt realizate două caneluri

concentrice.
Inv. 39312 (cl. 118681-118684). Capidava,1994, c.M. 74, la -1,20 m. A fost restau-

rat parţial, deoarece lipsesc; gâtul, gura, toarta. Dimensiuni actuale ; h. 19 cm, d.mx. 17
cm, d.b. 8,1 cm. (Pl. XX, 2).

Tipu13
Ulcior cu corp ovoidal, decorat cu caneluri largi; gâtul este tronconic. Toarta era

prinsă de gât, sus şi la baza sa. Este lucrat dintr-o past ă densă, roşie-cărămizie; vopsea
la fel (pe alocuri cu tonuri maronii).

Inv. 398Q3 (cl. 120055). Capidava, 1996, c.J. ,72-K.72. Fragmentar. Lipsesc:
jumătatea inferioară, gura şi toarta. Dimensiunile păstrate: h. 17 cm, d.mx. 17 cm. Pl.
XXI, 3).

Analogii : Un ulcior descoperit la Ostrov, datat în sec. II p. Chr., prezintă cele mai
apropiate analogii (Rădulescu^1975, p. 349, pl. XIII,1-la).

Tipu14
Ulcior cu corpul ovoidal, prelung, decorat pe umăr cu trei caneluri. Gâtul este

scurt şi delimitat de gură printr-o nervură. Gura în formă de pâlnie. Toarta lamelară
este prinsă de găt şi de baza umărului pe care cade aproape vertical. Exemplarul pe
care-1 avem este lucrat din pastă roz-cărămizie, compactă; vopsea roşie-cărămizie.

Inv. 39835 (cl. 118678-118680). Capidava, 1996, c.K. 72. Fragmentar: lipse şte baza;
a fost restaurat. Dimensiuni ; h. 26 cm, d.mx.16 cm, d. gât 4 cm (la exterior) şi 3 cm (la
interior), d.gură 7 cm, h. pâlniei - 3,5 cm, l. toartă - 2,6 cm. (Pl. XXI, 4).

Analogii : foarte apropiat tipul III Opaiţ (Opaiţ 1996, p. 118, pl. 48.1-4, 10), cu
analogii din a doua jumătate a sec. IV p. Chr. în necropolele din Tomis (Bucovală &

Paşca 1988-1989, p.139, p1.4, a, b), Callatis (Preda 1980, p. 84, pl. XI, XLIX.B), Aegyssus
(Opaiţ, 1996, p. 118), Beroe (Petre 1987, p. 61, pl. 108 bis, fig. 163 g). În prima jumătate
a secolului V apare la Topraichioi, cu unele modificări de decor la exteriorul gurii
(Opaiţ 1991 b, p. 226-227, tip V, pl. 38.8 şi tip VI, pl. 38.5), decor ce se va men#ine şi mai

târziu, în cursul secolului V la Murighiol (Opaiţ 1996, pl. 48.3).
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Planşa XX.

i
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Planşa XXI.
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Planşa XXII.
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Tipu15
Ulcior de dimensiuni mici, cu corp ovoidal, prelung; gât înalt, cilindric; baza

inelară, cu "umbo". Era prevăzut cu două toarte prinse de gât (sub buză) şi pe umăr.
Exemplarul pe care-1 avem este lucrat din pastă cenuşie, densă .

Inv. 32911 (c1.83369). Capidava, 1983. Lipsesc: gura şi o toartă . Dimensiuni : h.
15,8 cm, d.mx. 9 cm, d.b. 3,76 cm. (Pl. XXI, 5.).

Tipu16
Ulcior cu două toarte. Corpul este globular, gâtul cilindric, cu gura în formă de

pâlnie (concavă la interior, marcată de două caneluri la exterior), buza trasă spre exte-
rior. Baza cu "umbo". Pe umăr sunt realizate trei caneluri. Exemplarul care ilustrează
tipuL este lucrat din pastă cenuşie, cu nisip şi calcar în compoziţie; urme de ardere
secundară .

Inv. 39802 (cl. 119105). Capidava, 1995, c.J. 72, C.8, în chiup. P ăstrat întreg.
Dimensiuni: h. 16 cm, d.mx. 14,5 cm, h. toartelor 7 cm, 1. toarte 2 cm, gr. toartelor 0,8
cm; h.gât - 4,5 cm, d. gură - 5 cm. (Pl. XXI, 6.a-b.).

Analogii : Ca formă generală, tipul - IV-C (Opaiţ 1996, p.119, pl. 49.1-2, 4-5, 7-11),
foarte răspândit din a doua jumătate a sec. V şi în sec. VI, îşi găseşte analogii în multe
aşezări din Scythia Minor : Tomis (Rădulescu 1975, p. 349, fig. 2-2a); Histria
(5uceveanu 1982, p. 94, fig. 12-55); Argamum, Murighiol (Opaiţ 1991a, p. 161, pl.
39228-230); Ibida (Opaiţ 1992, p. 33, fig. 7.47); Dinoge ţia (Barnea 1966, p. 245, fig. 8.4);
Beroe (Vîlceanu & Barnea 1975, fig. 1,2); Beroe - necropolă (Petre 1987, p. 19-20, pl. 33,
fig. 446 - cu monedă de sec. IV şi ceramică de sec. V); Tropaeum Traiani (Că tăniciu &
Barnea 1979, p. 187, fig. 162.4.1 - 4.3). Între acestea există unele diferenţe care privesc
atât forma corpului, cât şi a gâtului şi gurii, fireşti dealtfel dacă tinem cont de faptul că
fiecare centru îşi avea propria productie.

C.V. PLASCĂ

Am trecut în categoria veselei de băut o ploscă lucrată din pastă cenuşie. Faţa şi
dosul acesteia sunt circulare, gâtul cilindric; gura în form ă de pâlnie are buza evazată .
Este prevăzută cu două toarte, prinse de gât şi de corp. Dosul are o bază plană, circu-
lară, în centru având un "umbo"', înconjurat de o nervur ă; în jurul acestuia, până în
margine, este realizat un decor din trei valuri incizate.

Inv. 34311 (cl. 88228). Capidava, 1990, C.5. Dimensiuni : h.18,3 cm, d.mx. 13 cm
d.g. 3,7 cm. (Pl. XXII, 7.a-b).

Prezentarea lotului de vase descoperite în sectorul de est al cet ăţii Capidava con-
stituie o contribuţie importantă în studiul ceramicii romano-bizantine de uz comun din
Scythia Minor, adăugându-se contributiilor care privesc celelalte situri. Pe lângă
tipurile care-şi găsesc analogii în alte centre dobrogene, la Capidava s-au descoperit
tipuri, sau variante noi, care vin să îmbogăţească categoriile ceramice care s-au aflat în
uz în secolele IV-VI; între acestea am mentiona cana încadrată în Tipu14, precum şi
plosca pe care am inclus-o în grupa C.V. a veselei de băut.
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Constatând analogiile, dar mai ales micile diferen ţe existente în cadrul ceramicii
de bucă tărie (în special oale), conchidem c ă datorită cererii mari a acestei categorii
ceramice, utilizată zilnic, fiecare centru îşi dezvoltase propria produc ţie. Tot producţiei
locale îi pot fi atribuite unele tipuri de crati ţe şi capace - din categoria ceramicii de
bucătărie, precum şi câteva din tipurile veselei de masă (în special castroane) şi a celei
de băut (căni şi ulcioare).

^Si dacă vesela de bucă tărie şi cea de băut erau mărfuri de producţie internă, chiar
dacă, inţial, a fost realizată după modele preluate din alte zone ale Imperiului, vesela
de masă (mai cu seamă farfurii, platouri şi unele castroane) provine din import, din
centre din Asia Mică sau din Africa de nord, după cum o dovedesc atât textura pastei,
cât şi analogiile cu materiale similare care au circulat în toate provinciile Irnperiului.

Cât priveşte încadrarea cronologică, atât contextul stratigrafic, cât şi analogiile cu
ceramica descoperită în siturile dobrogene sau în diverse alte centre ăle Imperiului,
indică utilizarea lor în secolele IV-VI p. Chr., cu rădăcini - la unele tipuri - în cerami-
ca romană timpurie.

Categoriile de materiale ceramice analizate: tipuri, variante; subvariante

Categoria Tipu1 Varianta Subvarianta Cant. Planşa
OALE 1 1 - 1 I 1.1

^ ^ ^

2

^

-

^ ^

4

^

I, 1,2.1;
I, 1.2.2;
I, 1.2.3;

^ ^II. 1.2.4.
3 - 1 I, 1.3.

3.a. 1 I, 1.3.a.
2 1

2

-

-

3

1

II, 2.1.3;
III, 2.1.1;
III, 2.1.2.
III, 2.2.

3 - - 1 III, 1.
4 1 - 2 IV, 4.L1;

IV 4.1.2.
2 - 1 IV, 4.2.
3 - 1 IV, 4.3.

5 1 - 1 V, 5.1
2 - 1 V, 5.2.
3 - 1 V, 5.3
4 - 1 II, 5.4.

OA
PROViZII

1 - - i V

CRA . 1 - - 3' VI, a-b
STRE TORI 1 - - 1 VII, a-b.

2 - - 1
CAPACE 1 - - 1 VIII,1. a-b;

2 - - 4 VIII, l.l.a-b
VIIÎ,1.2.a-b

3 - - 1 IX, 3

^ .^. i i
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4 - - 1 IX, 4 a-b
5 - - 1 IX, 5.a-b
6 1

2

-

-

2

1

X, 6.1.a-b;
X,6.2.a-b
X, 6.2.

3 - 1 X, 6.3.
4 - 1 X, 6.4.

FARFCTRII 1 - - 4 XI,1.4.a-b
2 - - 8 -
3 1 - 2 -

2 - 1 -
3 - 1 -
4 - 1 -
5 - 1 -

4 - - 7 XI, 4a-b;
XI 4a-c

5 - - 2 XII, 5.
PLATOURI 1 - - 13 XIII; XIV
CASTROANE 1 - - 1 XV,1.a-b.

2 - - 2 -
3 - - 1 -
4 - - 1 XV, 4.a-b
5 - - 1 -
6 - - 1 -

PAHARE 1 - - 1 XVI, l.a-b
2 - - 1 XVI, 2.a-b
1 1 - 1 XVII, 1.a-b

2 - 1 XVII, 2.a-b
3 - 1 XVII, 3.a-b

2 1 - 1 XVII 2.1.
2 - 1 -

3 - - 1 -
4 - - 1 XVIII 4
5 - - 1 XVIII 5
6 - - 1 XVIII 6.a-b
7 - - 1 XVIII 7.a-b

CĂNI
TRILOBATE

1 - - 1 XIX, 1.a-b.

2 - - 1 XIX 2.a-b.
3 - - 1 XX 3
4 1 - 1 XX 4.1.

2 - 1 XX 4.2.
LTL.CIOARE 1 - - 1 XX 1

2 1 XX 2
3 1 XXI 3
4 XXI 4

6 - - 1 XXI, 6.a-b
1 - - 1 XXII, 7.a-b
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LA CERAMIQUE D'USAGE MENAGER DU SECTEUR EST
DE LA CITE DE CAPIDAVA (IV-e - VI-e siecles)

- Resurne -

Les fouilles du secteur Est de la cite de Capidava ont conduit â la decouverte
d'une grande variete de materiels - en etat fragmentaire pour la plupart -, dont les pro-
duits ceramiques sont les plus nombreux. Ceux-ci se presentent dans une large gamme
de formes, dimensions, decor et qualite de la pâte, â partir des dolia (hautes de 1,60 m)
jusqu'aux petits verres (de 2 cm).

De cette categorie de materiels, on selectionne la ceramique d'usage menager
(sauf : dolia, amphores et amphorettes), classifiee en trois groupes: vaisselle de cuisine,
vaisselle de table et vaisselle qui sert â boire.

A. La vaisselle de cuisine comprend les recipients utilises â preparer et â con-
server les aliments : pots, casseroles, passoires et couvercles pour les pots.

A.I. Pots. La pâte dont on les a travailles est varie : soit, elle este grumeleuse avec
du sable et de petits cailloux dans sa composition, de couleur creme fonce ou rouge
fonce (ayant parfois un noyau brun), soit elle est gris-brune ou brune fonce, ayant une
densite plus grande.

En ce qui concerne la forme les pots ont generalement le corps globulaire et sont
prevus de deux anses. Le cou en est droit, bien mis en evidence pour certains types.
Leur bouche Iarge a la levre poussee vers 1'exterieur, format, â 1'interieur, un seuil pour
le couvercle. La base en est soit arrondie, soit concave avec "umbo", formes specifiques
aux V e et VI e s.ap. J.-C.

On a pu distinguer cinq types de pots, dont chacun en plusieurs variantes. On
ajoute â ceux-ci un vase de grandes dimensions - recipient ou pot de provisions.

A. II. Casseroles. Les casseroles decouvertes jusqu'â present appartiennent a un
seul type. Elles sont travailles de pâte grumeleuse, contenant du sable et de petits cail-
loux, ayant la couleur creme. Il y a des traces rose-orange. La base est arrondie; la
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forme du corps en est hemispherique dans la partie inferieure et droite dans la partie
superieure, se terminant par une 1'evre large, rabattue horizontalement vers 1'exterieur
et decoree de deux cannelures concentriques. Elles sont prevues avec deux anses.

Du point de vue chronologique, elles s'encadrent dant le dernier' quart du IVe s.
et le deuxieme quart du Ve s. ap. j.-C.

A. III. Les passoires presentees appartiennent â deux types, dont un seul est bien
defini comme forme. Il s'agit d'une canette passoire, de forme tronconique; faite d'une
pâte dense, couleur brique, couverte de peinture rouge^marron.

A.IV. Couvercles utilises â recoubrir les pots et les casseroles. Les six types dont
le dernier en quatre variantes sont travailles en pâte de qualites et couleurs differentes,
mais tous s'encadrent chronologiquement des la fin du IV e.s. jusqu'â la fin du V e s.ap.
J.-C.

B. La vaisselle de table constitue un groupe ceramique qui comprend : assiettes,
plateaux, et soupieres. Les vases de ce groupe sont travailles en pâte fine et tres fine,
couleur rose-brique, â angobe de meme couleur.

B.I. Les assiettes sont classifiees en cinq types {dont le troisieme en quatre vari-
antes), selon la forme de la levre. Du point de vue chronologique, elles appartiennent

au VI e s. ap. J.-C.
B.II. Les plateaux. Dans ce groupe, on a inclu les fragments ceramiques estampil-

les, travailles en pâte fine, dense, couleur brique, de meme couleur. Les plateaux
avaient le pied annulaire, profile. Le decor, estampe, consistait en bandes de petites
roues, de motifs vegetaux et zoomorphes et de croix. Les analogies et les conditions
stratigraphiques de decouverte conduisent â 1'encadrement chronologique entre le IVe
s. jusqu' au VI e s. ap. j.-C.

B.III. Les soupieres - vases dont la forme du corps est demispherique - ont ete

classifies en six types.
Le types 1- comprend des soupieres travaillees en pâte dense, couleur brique,

recouverte de peinture rouge-brique. Celles-ci ont la levre arrondie vers 1'exterieur en
forme de manchon. La base en est annulaire, haute. VI-e s. ap. J.-C. Le type 2 comprend
des vases travailles en pâte grumeleuse, avec du sable et des cailloux dans la compo-
sitions, couleur rose-brique. La 1'evre est poussee vers 1'exterieur IVe - Ve s.

Le type 3 comprend des vases qui se caracterisent par la levre arrondie, de biais
vers 1'exterieur, faits en pâte couleur brique, couverte de peinture creme - blanchâtre.
Les soupieres du 4° type se caracterisent par leur levre horizontale, avec de cannelure
centrale et les bords creneles. La pâte rose â noyau brun est couverte de peinture
orange - marron. IVe s.

Les soupieres du 5° type, la levre â bord arrondi est profondement courbee vers
1'interieur.

La pâte fine en est couleur brique. IVe - Ve s. Les soupieres du 6° type ont la levre
verticale, marquee d'une nervure â 1'exterieur. La pâte en est rose-brique.

C. La vaisselle qui sert â boire comprend des verres, des tasses et des cruches, en
plusieurs variantes pour chaque categorie.

C.I. Tasses-verres sont des vases de petites dimensions, sans anses, travailles en

pâte dense, couleur rose-brique; il y en a deux types. IVe s.ap. J.-C.
C.II. Tasse qui servent â boire, prevues avec une ou deux anses, ayant une hau-

teur qui va de 10 â 12 cm. Selon la forme, les dimensions, la qualite et le decor, on a
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identifie six types (dont le premier type en trois variantes et le deuximeme en deux
variantes). IVe - VIe s.

C. III. Tasses trilobees. Caracterisees par la bouche trilobee, les tasses decouvertes
jusqu'â present dans le sectur Est de la cite de Capidava connaissent 3 dimensions, en
4 types. La tasse du premier type a la anse attachee â 1'un des lobes lateraux de la
bouche; pour les autres types, 1'anse est attachee du cote oppose au bec Ve - VIe s.

C.IV. Cruches. La forme des vases de ce groupe a permis 1'identification de sept
types, illustres â un exemplaire. IVe VIe s.

A cote des types ceramiques qui retrouvent leurs analogies dans d'autres centres
doubroudjiens aussi, â Capidava on a decouvert des types nouveaux ou des variantes
nouvelles, comme par exemple la tasse du type 4, ainsi que la gourde inclue dans le
type 7 de cruches.

Tout en constatant les analogies ainsi que les differences qui existent dans la cate-
gorie de la vaisselle de cuisine, on conclut que grâce â la demande accrue de cette
ceramique, utilisee quotidiennement, chaque centre avait developpe sa propre pro-
duction. On.peut attribuer â cette categorie quelques types appartenent â la vaisselle
de table (notamment des souiperes) ou â la vaisselle qui sert â boire (tasses et cruches).

La vaisselle de table (surtout les assiettes et les plateaux) provient des importa-
tions, des centres d'Asia Mineure ou d'Afrique du nord, comme le prouvent aussi bien
la texture de la pâte que les analogies avec des materiels similaires qui ont circule dans
toutes les provinces de 1'Empire. -`
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FLORIN TOPOLEANU

^n aproape două decenii de cercetări arheologice sistematice la Halmyris (com.
Murighiol, jud. Tulcea)1 a fost descoperită o importantă cantitate de ceramică romană
şi romano-bizantină .

Diversitatea şi varietatea formelor, prezen ţa consistentă a celor mai cunoscute
zone producătoare din Imperiul Roman, dar mai ales condiţiile aproape ideale ale
descoperirilor, pe cele 13 niveluri de locuire sigur identificate, datate între sec. I-VII
d. Ch., sunt elemente care înscriu ceramica de d'e la Murighiol printre loturile de
referinţă în cunoaşterea unui important segment al vie ţii economice din Dobrogea
antică .

Până în prezent ceramicii de la Halmyris i-au fost dedicate patru studiiz,
reprezentând tot atâtea etape intermediare de cunoa ştere şi interpretare.

În vederea finalizării primului volum monografic dedicat cercetărilor de la
Halmyris, recent a fost studiat un lot alc ătuit din 2.106 vase întregi, întregibile sau frag-
mentare, recoltat în campaniile 1981 -19983. Reamintim c ă cetatea, prima mare aşezare
de la intrarea pe Dunăre dinspre Marea Neagră şi de altfel port fluvial atestat arheo-
logic şi epigrafic4, era legată organic de comer ţul cu provinciile orientale, prepon-
derenţa ceramicii din această parte a imperiului este firească . Astfel, din 2.106 piese
studiate, 1.122, adică 53,27% sunt de provenienţă orientală, fără a socoti imitatiile
locale după prototipuri orientale, greu de identificat fără serioase analize fizice, chim-
ice şi petrografice, dar uşor de presupus după analogii (vezi Tabel I).

Această situaţie este sugestiv reflectată statistic mai ales în cazul veselei pentru

1 Bibliografie selectivă, Halmyris: Al. Suceveanu, M. Zahariade, - Un nouveau vicus sur ]e territoire
de la Dobrudja roumaine, Dacia NS 301-2, p. 109-120. M. Zahariade, AI. Suceveanu; A. Opai ţ, C. Opaiţ, F.
Topoleanu - ySantierul arheologic Independen(a (Murighiol), Materiale 1986, p. 180-186, M. Zahariade, Al.
Suceveanu, A. Opait, C. Opail, E. Topoleanu, The Early and Late Roman Fortification at Independenra,
Tulcea County,• Dacia N S 31,1987,1-2, p. 97 - 106; Al. Suceveanu, M. Zahariade, Du nom antique de la cite
roumaine tardive d'Independen^a (dep. Tulcea) Dacia N S 31, 1987 1-2, p. 87-96. Al. Suceveanu, A Şezarea
getică Şi cetatea romană de la Independenţa (jud. Tulcea), RI, 41,1988, p. 597-608.

2 Opai(1991 A; idem 1996, Topoleanu 1996 A; idem 1996 B.
3 Florin Topoleanu, Ceramica romană de ]a Nalmyris. Sec. I- VII d. Chr. (teză de doctorat), Bucureşti

1998.
4 M. Zahariade, New Epigraphical Finds in the roman Fort of Independen ţa, Tulcea County, Dacia

N S 34,1990, p. 259-266.
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servitul mâncării (Vasa escaria), aflată numeric pe locul doi, dup ă amfore (Tabel II).
Din cele 537 de piese apar ţinând acestei categorii ceramice, 482 sunt farfurii, străchini
şi boluri întregi sau fragmentare produse în atelierele orientale (89,76%), celelalte fiind
nord-africane (44 piese = 8,19%) şi provinciale vest-pontice (11 piese = 2,05%).
Precizăm că în stadiul actual al cercet ărilor de la Halmyris această statistică are un ca-
racter preliminar în cunoa şterea ceramicii, în condi ţiile în care nivelurle de locuire tim-
purii au fost doar sporadic atinse, în primele campanii, când prin practicarea a dou ă
secţiuni magistrale, a fost stabilită stratigrafia absolută a cetăţii.

Ceramica pentru servitul mâncării de origine orientală este prezentă la Halmyris
cu 20 de tipuri distincţe (Tabe1 III). Aşa cum am mai spus, tipologia propus ă poate
suferi modificări în cazul efectuării unor analize de pastă, care ar putea atribui ate-
lierelor locale multe din piesele pe care le-ăm considerat importante5. De aceea, prin-
cipalul instrument pentru alcătuirea tipologiei a fost literatura de specialitate, în care
am găsit analogii, uneori identice până Ja detalii.

Principalele grupe ale ceramicii orientale timpurii au fost stabilite înc ă de la
începutul secolului. Astfel, în 1904, R. Zahn,;distinge ceramica samiană şi pe cea
pergameneanăb. Ulterior, în 1912 S, Loeschcke o identific ă pe cea de #ip ^andarli^, clasi-
ficare rămasă valabilă în linii mari până în zilele noastre. Decisive pentru cunoa şterea
ceramicii microasiatice romane din sec I-VII p. Chr., au fost studiile Iui F.O. WaageB,
K.M. Kenyon9 şi H.S., Robinsonl^, dar mai ales cele ale lui J. W. Hayestl, al cărui cata-
log, recunoscut şi folosit ca lucrare de referinţă, este nuanţat prin noile cercetări mai
ales în privin^a reperelor cronologice. O sintez ă a problematicii apare la începutul
deceniului 8 în Enciclopedia dell Arte Classica e Orientale12, rezultat al unei cercetări
colective, bogat ilustrate.

Repertoriul formelor orientale, ca şi datarea lor, au fost semnificativ completate şi
de rapoarte de săpă turi, din care amintim aici doar pe cele de la Demetrias13, Yassi
Ada^4, Resafa^s, Efes^^, Thasos»; Gerasa^8, Iatrus^y, Sadovec2^, sau Histriazi, Tomiszz şi
Tropaeum Traiani23 în Dobrogea.

În cadrul veselei orientale târzii de la Halmyris se detaşează în mod evident

5 Topoleanu 1996 A, în caroul H20 au fost descoperite urmele unui cuptor ceramic, cu peste 30 de
opai ţe în jur, evident produse la Halmyris. Câteva exemplare, de o deosebik ă calitâte a tiparului şi a
execu ţiei, găsite în alt context ar fi putut fi considerate în mod firesc produse de import.

6. Th. Wiegand, H. Schrader, R Zahn, Priene, Berlin, 1904, p. 430 şi urm
7 Loeschcke, Sigillata.Topferein in Tschandarli, Ath. Mitt, 37, 1912, p. 344-407.
8 Waage 1948.
9 J.W. Crowfoot, G.M. Crowfoot, Kathleen M. Kenyon, The Objectr from Samaria, London, 1957.

10 Robinson 1959.
I1 Hayes 1972.
12 Atlante 1.

13 Eiwanger 1981.
14 Bass, Doorninck 1982.
15 Mackensen 1984.
16 Mitsopoulos-Leon 1991.
17 Abadie-Reynal, Sodini 1992: .
18 Uscă tescu Barron 1992.
19 Botger1982
20 Uenze 1992.
21 Popescu 1965; Suceveanu 1982.
22 Papuc 1973.

23 Că tăniciu, Barnea 1979 "
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Forma Hayes 3 şi succesoarea acesteia, Hayes 10, atât prin numărul mare de piese
descoperite, cât şi datorită influenţelor asupra apariţiei şi evolutiei altor forme cerami-
ce şi a problemelor leg•ate de încadrările cronologice. De asemenea, marea varietate a
decorului, mai ales cel realizat prin ştampilare, constituie nu numai un pre ţios instru-
ment de datare, dar şi de cunoaştere a artei şi religiei epocii.

Luând în considerare cel mai sigur element de încadrare tipologică a ceramicii în
general, la Halmyris au fost identificate aproape 350 de fragmente de buze apartinând
farfuriilor formei Hayes 3. Acestui num ăr i se vor adăuga probabil, în perspectiva unor
analize fizico-chimice, atăt de necesare studierii ceramicii antice, o bun ă parte din
sutele de fragmente de baze şi pereti aparţinând ceramicii fine de masă descoperite la
Halmyris, pe care, din prudenţă, nu le-am socotit nici măcar în statisticile noastre,
neavând siguranţa încadrării lor tipologice. De altfel, şi Hayes afirmă că cca. 80-90%
din întreaga producţie a perioadei cuprinse între jum ătatea sec. V şi prima jumă tate a
sec. VI p. Chr. aparţine Formei 3(Tabel IV, Grafic I).

Proporţia se verifică şi la Halmyris, unde Forma Hayes 3, cu cele 339 de buze de
farfurii, reprezintă peste 70% atât din ceramica orientală pentru servitul mesei în gen-
eral, cât şi din cea târzie. Această popularitate şi răspândire a formei este sugestiv ilus-
trată de statisticile din unele provincii îndep ărtate de atelierele producătoare micro-
asiatice. Este cazul Lusitaniei (Portugalia) unde, într-un studiu din anul 1988, Forma
Hayes 3 era prezentă cu 131 de descoperiri, fa ţă de o piesă aparţinând Formei Hayes
2, cinci piese Hayes 5 şi o piesă Hayes 824.

Urmărind cronologic aspectul general al buzelor, se poate uşor observa con-
tribuţia acestei forme la apari ţia şi dezvoltarea Formei Hayes 10, care, vom vedea, nu
întâmplător se situează pe locul al doilea ca număr de piese descoperite la Halmyris.
Succesiunea recunoscută a celor două forme a generat totuşi discutii referitoare la data
de sfârşit a primei, cca. 550, şi începutul celei de a doua, cca. 580, hiatusul de aproxi-
mativ trei decenii nefiind clar explicat de Hayes în 1972 şi nici în lucrările ulterioare.
Este locul aici să atragem atenţia asupra datărilor propuse de Hayes, exagerat de
strânse, uneori la nivelul sfertului de secol sau decenii, în conditiile în care se bazează
pe cercetări de la începutul secolului XX, când nu se punea problema observa ţiilor
stratigrafice. Dacă datarea lui Hayes poate fi susţinută de descoperiri cum ar fi cele de
la Samos25, Labraunda26 sau Demetriasz7, la Antiohia aceast ă formă este datată larg
între jumătatea sec. V şi începutul sec. VII p. Chr?$, iar la Athena apare sigur într-un
context de la sfârşitul sec. VI p. Chr?y.

O contribu ţie importantă la cunoaşterea acestei forme ceramice o are şi M.
Mackensen, care, reconsiderând descoperirile lui Waage, coroborate cu rezultatele
cercetărilor sale de la Resafa, prelunge şte datarea Formei 3 în a doua jum ătate a sec.
VI, coborând în acelaşi timp cu un deceniu, cca. 570, începutul Formei Hayesl0^.
Aceeaşi cronologie o sugerează şi A. Carandini atunci când datează larg în sec. VI

24 Delgado 1988, p. 45.
25 Hans Peter Isler, Heraion von Samos : eine friih6yzantinische Zisterne, Athen. Mitt, 84, 202-230,

taf. 82-98.
26 Hellstrom 1971, p. 44, pl. 37/332 - 335.
27 Eiwanger 1981, p. 34-39.
28 Waage 1948, pl. XI/940 - 947.
29 Robinson 1959, p. 116-117, M350, M351, pl. 33, 36, 71. ^; .'.`SP4 3. jiiri.'. <tE
30 Mackensen 1984, p. 43.
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tipurile F, G şi H ale Formei 337. În sfâr şit, la Thasos, aceste ultime tipuri au fost găsite
chiar şi în context stratigrafic de sec. VII p. Chr.3z.

Descoperirile de la Halmyris eonfirm ă datarea Formei 3 şi în a doua jumătate a
sec. VI, chiar dacă, raportat la numărul total de piese, tipurile târzii sunt mai pu ţine,
găsindu-şe însă în condiţii stratigrafice sigure. Pentru începuturile Formei 3, tipul A,
Hayes precizează că acesta lipseşte în depozitele de sec. IV din Agora Athenei,
incluzând aici şi cele datate în anul 400. Tipul A se g ăseşte însă în context arheologic
alături de presupusul său predecesor, Forma 1^andarli, deci în prima jumătate a sec.
V, datare confirmată la Halmyris, deşi doar prin câteva exemplare. Pentru o datare mai
timpurie a Formei 3, pledeaz ă însă şi alte descoperiri, cum ar fi cele de la Tarsus33,
Iatrus34 sau Kersones35. O explica ţie plauzibilă privind datarea mai timpurie în siturile
periferice ale imperiului este propus ă de B. Bottger, în urma descoperirilor de la Iatrus:
centre producătoare ca Athena, Corinth sau Antiohia, luate în considerare de Hayes
pentru datările sale se apărau de asaltul concuren ţei prin noi produse pe care le expor-
tau, recepţionând însă mai târziu formele noi datorită unei îndelungate tradi ţii ceram-
ice proprii36.

Farfuriile Formei Hayes 3 au buza vertical ă, dreaptă sau îngroşată în partea infe-
rioară, de cele mai multe ori concave spre exterior. Pere ţii pot fi curbaţi, uşor ondulaţi
sau aproape drep ţi, iar baza scundă sau cu picior flas. La exterior buza poate fi deco-
rată cu rotiţa dinţată pe 1-3 registre paralele, vopsit ă cu negru, maron sau alb. De
asemenea, interiorul bazei poate fi decorat central prin ştampilare şi cu incizii circu-
lare, ce pot fi întâlnite şi la exterior.

În func ţie de aspectul general al buzelor, la care se constat ă o progresivă scurtare
şi îngroşare, Hayes distinge opt tipuri ale Formei 3. Tipurile A, B, C şi D sunt datate în
a doua jumătate a sec. V. Trecerea către secolul următor este asigurată de tipul E, datat
în jurul anului 500, în timp ce tipurile F, G şi H sunt caracteristice secolului VI p. Chr.

Forma Hayes 10 ocupă locul al doilea în vesela de masă orientală descoperită la
Halmyris, cu un număr de 34 de vase, din care trei s-au păstrat cu profilul întreg.
Datarea acestei forme, stabilită de Hayes şi în general acceptată în literatura de spe-
cialitate, cu excep ţia începuturilor sale, este între anii 580-660 p. Chr., perioad ă în care
a fost la fel de comună şi fecventă ca şi Forma Hayes 3. ^Si în acest caz, caracteristic ă
este buza, mult îngroşată, aproape pătrată în secţiune, uşor concavă în partea infe-
rioară, separată de corp printr-o canelură la interior şi o nervură la exterior. Este o far-
furie având în general un diametru de 20-30 cm, corpul cu pere ţi oblici sau uşor curbi
şi piciorul inelar, foarte scund. Cele trei variante de buz ă distinse de Hayes nu aduc
nici o contribu ţie cronologică sigură. Mai vechi par exemplarele cu profile curbe şi
decor ştampilat pe baza interioară=^^.

Stratigrafic, cele mai timpurii vase au fost descoperite pe nivelul 10, încadrat

31 Atlante I, p. 232.
32 Abadie-Reynal, Sodini, 1942, p. 21-23.
33 R. Goldman, Excavations at Gozlu Kule, Tarsus, I.• The Hellenistic and Roman Periods, Princeton

N.l.
34 Bottger 1982, p. 62, taf. 37/422, prima jumătate a sec. V p. Chr.
35 V.L Kadeev, S.B. Sorocian, Economicesskie sveazi anticinîh-gorodov, Severnogo Princernomoria,

v. 1 v do n.e. - V v. n.e. (na materialah Hersonesa), Harkov.
36 Bottger 1982, p. 62.
37 Mayet, Picon 1986, p. 130

^ -^,-. I i ^._,;..u.^.^^»i^::::_^^w^.^^a,..,i i^
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cronologic între priinii ani ai sec. VI p. Chr: şi raidul kutrigurilor din anu1559, în timp

ce Hayes propur^e ?nceputul Formei 10 pe la anul 580. Corectarea acestei ultime date

cu un deceniu a fp^t făcută, după cum arătam mai sus, de către M. Mackensen, în urma

cercetărilor de la l^^safa38. Diferenţa cronologică constatată la Halmyris poate fi acope-

rită prin accepta^ea începutului formei mai devreme cu două, trei decenii sau, poate,

prin prelungirea^^e^tisten ţei nivelului 10 până spre al treilea sfert al secolului VI p. Chr.,

dată sugerată, d^ âltfel, de câteva descoperiri monetare34. La Halmyris sunt prezente
toate cele trei tipui'i ale Forntpi l0 identificate de Hayes.

^.:a:,:; _,^::^.^+

CATALOG * ^^, ^t,ai ş^^tî ir,: ; ,trr ^?.^,, , ^t^ â. ^r^'^

Fornia Hayes 3

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Nll N12 Nl3 Pass. Descoperite
studate

Descrise
ilushate

- - - - - - - 7 183 92 16 13 - 28 339 43

Tipul A, v^ria%ta timpurie a Formei Hayes 3, are buza vertical ă, simplă, uşor

evazată, unifor^ă ca grosime până la jonc ţiunea cu corpul, unde poate fi u şor profi-

lată . La Halm^ris au fost descoperite doar cinci fragmente ale tipului 3 A,
confirmându-se as^fel raritatea lor, subliniat ă de Hayes, care însă nu ilustrează grafic

nici un exemplax.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 Pass. Desnpente
stuâ^ate

Descrise
ilustrate

- - - 1 - - - 1 2 1 - - - 1 5 2

1. Farfurie fragiriientară, buză, Inv. 29679, S I, ^ 70, -1,90m, N 8.

Dg = 24,5 cm Pl. L
Pastă bej ^ărămizie, granule de calcar, slip maron ro şcat, slab aderent.

Bibliogra#ie : Opai ţ 1991 A, p. 163, nr. 258, pl. 41.

38 Mackensen 1984, p. 44-45.
39 Cristina Opai(, Descoperiri m,onetare în fortificalia de la Independen ţa, jud. Tulcea, Peuce, 10 p.

471 - 472, nr.109,11,112, monede de la Jpstinus II şi Sophia, descoperite pe N 10, datate în 565 - 578, 572/573,
574/575.

* ABRHVffitI CATAIAG
'

, r 3

cm = centimetri
D = diametru

SI = secliunea I(est-vest)
SII = secliunea II (nord-sud) ^

^
:^(

Dmax = diametru maxirii ^ = cas^tă ^ ^
Dg = diametrul gurii cat. nr. = catalog număr
Db = diametrul bazei a. Chr. = inainte de Christos
L =lungime ^ p. Chr. = după Christos
Lp =lungime păstrată
I = ină lţime
Ip = înăl(ime păstrată
Icorp = înălţimea corpului
Itot = înăllimea totală

N = n^vel
P1= planşă

fig. = figura
" taf = taffel

tav. = tavola
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2. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44327, sector nord, pass.
Dg - nedeterminabil. Pl. I.
Pastă roz cărămizie, rar particule de calcar, slip la culoare.

Analogii : Hayes 1972, p. 329 - 331, Forma 3 tip A, neilustrat; Kenrick 1985, p. 381,
383, Forma B688.1, 688.2, fig. 71, înainte de anul 450; Opai ţ 1991 B, p. 26, fig. 1/3, ante
450; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p. 19, fig. 3, Forma CF60, CF 63, anii 400 - 425 p. Chr.

Datare : prima jumătate a sec. V p. Chr.

Tipul B are buza masivă, verticală şi înaltă, uşor concavă spre exterior şi puţin
îngroşată la partea inferioară. Farfuriile acestui tip sunt decorate cu roti ţa pe exteriorul
buzei şi cu motive ştampilate central la interiorul bazei, uneori înconjurate cu incizii.
La Halmyris au fost descoperite 20 de fragmente, o singură farfurie având profilul
complet.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Nll N12 N13 Pass. Descopente
stud^ate

Descrise
ilustrate

- - - - - - - 3 16 - - - - 1 20 4

3. Farfurie fragmentară, buză. Inv. 44328, q F17,-2,90 m, N 8.

Dg = 34 cm. P1. L
Pastă roz căr"amizie, granule de calcar, slip roşcat.

4. Farfurie fragmentară, profil complet. Inv. 40733, S II, q 30, N 9.

Dg=37cm;Db=22cm;I=7cm.P1.I.
Pastă roşie cărămizie, granule de calcar, slip ro şcat maroniu cu luciu metalic
În centrul bazei este imprimată o cruce grecească, înconjurată de palmete şi
volute; în jur cercuri fin incizate.
Bibliografie : Opaiţ 1991 A, p.163, nr. 260, pl. 41; Topoleanu 1996 B, p.149-150,
nr. 26, pl. VL

Analogii decor : Hayes 1972, p. 365, motiv 69, fig. 78/p, anii 440-490, pentru cruce;
p. 353, motiv 9, fig. 73/g, anii 440-490 pentru palmete; p. 353, 355, motiv 19, fig. 73/x,p.
357, motiv 33, fig. 74/i, pentru volute dispuse perechi sau znscrise în cerc, anii 440-490,
respectiv 470-580 p. Chr, Atlante I, p. 232, tav. CXVII/18,19, cca. 520-600 pentru cruce,
p. 232, tav. CXV/7, anii 520-600 pentru palmete; Knipovici 1952, p. 320, fig.14/2, cruce
şi palmetă , sec. III-IV (?); Popescu 1965, p. 710, fig. 11/8, 9, sec. VI p. Chr; Papuc 1973,
p. 168, fig. 15 j 1 - 6, anii 440-490; Barnea 1977, p. 236-237, fig. 92/7, sec. V-VI p. Chr.;
idem 1979, p. 242-243, fig. 3, sec. V-VI p. Chr; Munteanu, Papuc 1976, p. 151, pl. V, fig.
14, anii 440-490, 470-580, pentru palmet ă .

5. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44329, q X 20, - 1,40 m, N 9.
Dg = 31 cm. Pl. I.
Pastă roz cărămizie, rar particule de calcar, slip la culoare.

i i ^ , i ^ ^^ ^ i
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6. Farfurie fragmentară, b.uză. Inv. 44330, ^ X 20, -1,40 m, N 9.
Dg = 29 cm. Pl. I.
Pastă roz cărămizie; rar particule de calcar, slip maron roşcat deschis.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 333, Forma 3B, fig. 67/B,1, 2, 3, 4, 5, anii 460 -
490; Atlante I, p. 232, tav. CXI/11 -13, tav. CXII/1, cca: 460 - 475; Hellstrom 1971, p. 44,
pl. 37/333, sec. V p. Chr.; Maia 1978, p. 301, nr. 34, pl. II/3, anii 460-475 p. Chr.;
Eiwanger1981, p. 34, 36, taf. 3/21 - 23, anii 460-475; Mincev 1982; p: 26, nr.11;12 pl. II,
p. 27-28, pl. II-III, sec. V- VI .p. Chr; Bottger 1982, p.62, taf 37/422, datat la Iatrus în
perioada C, anii 408 - 430/450, considerat prototip al Formei Hayes 3; Mackensen 1984,
p. 64, nr.1, 2, taf.1 /15,16, a doua jumătate a sec. V p. Chr.; Kenrick 1985, p. 381, Forma
B 688.3, fig. 71; al treilea sfert al sec. V p. Chr; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p.19, Forma
CF 64 - CF 67, fig. 3, sec. VI p. Chr.; Kuzmanov 1993, p. 36, tip I, fig. 2/a, anii 460-475
p. Chr.,

Datare : sec. V d. Chr. ,.

Tipul C, asemănător cu precedentul, are buza mai putin masivă şi uneori mai
scundă, cu îngroşarea din partea inferioară mai evidentă . La exterior farfuria poate fi
decorată cu rotiţa sau vopsită cu negru sau maron. La Halmyris au fost descoperite 58
de fragmente aparţinănd acestui tip.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Nll N12 N13 Pass. Desc^perite
stud^ate

Desaise
ilustrate

- - - - - - - 2 39 8 2 2 - 5 58 8

7. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44331, ^ X 18, - 1,80 m, N 8:^
' Dg = 22' cm. Pl. L
Pastă roşie cărămizie, particulare de calcar şi rar mica albă, slip maron roşcat,

^-- la exterior buza este vopsită cu brun închis. -.

8. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44332, bază turn 1, N 9.
Dg = 36 cm. P1. I.
Pastă roz cărămizie, granule de calcar, slip cărămiziu roşcat.

9. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44333, 0 X 19, - 1,40 m, N 9.
Dg = 37 cm. Pl. II.
Pastă roz cărămizie, particule de calcar şi rar.mica albă, slip cărămiziu roşcat.

10. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44334, ^ X 20,-1,60 m, N 9.
Dg = 39 cm. Pl. II.
Pastă roz cărămizie, rar granule de calcar, slip roşcat cărămiziu, consistent.

11. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44335, bază turn 1, N 9.
Dg = 32 cm. PL II.
Pastă cărămizie roşcată, rar granule de calcar, şlip la culoare, vopse^ maron
roşcată, slab aderentă pe exteriorul buzei.
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12. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44336, q X 20, -1,40 m, N 9.
Dg = 25,4 cm. Pl. II.
Pastă roz cărămizie, granule de calcar, slip la culoare, vopsea maron roşcată,

slab aderentă pe exteriorul buzei.

13. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44337, q Y 20, -1,15 m, N 10. r
Dg = 35 cm. Pl. IL
Pastă- cărămizie roşcată, slip la culoare.

14. Farfurie fragmentară, buză. Inv. 44338, q X 19, - 0,84 m, N1 L
Dg = 18 cm. PL II.
Pastă cărămizie roşcată, granule de calcar, slip la culoare, vopsea
cenusiu-închisă la exteriorul buzei.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 333, Forma 3 C, fig. 67, C, 7, 9, fig. 68, C,10, anii 460-
490; Maia 1978, p. 301, nr. 32, 33, p. 302, nr. 35, pl. II/1, 2, 4, anii 460 - 475; Atlante I, p.

232, tav. CXII/2, 3, 4, cca. 460-475; Cătăniciu, Barnea 1979, p.186, N IV B 2(1), fig.158,
2.1, sec. VI p. Chr.; Williams, Zervos 1982, p. 136 -137, nr. 62 - 64, fig. 2, anii 460 -475;
Mackenşen 1984, p. 64, nr: 3, taf. 11/1, p. 85, nr. 1, taf. 27/1, a doua jumătate a sec. V.

p. Chr.; Kenrick 1985, p. 382, Forma B688.4 - 688.7, fig. 71, al treilea sfert al sec. V p.
Chr., Kuhnen 1989, p. 87, taf. 10/4, sec V p. chr., Crawford 1990, p. 91, fig. 514, sec. V
p. Chr.; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p.19-20, fig. 4, Forma CF 68-CF 76,sec. VI p. Chr.

Datare : a doua jumătate a sec. V- sec. VI p. Chr.

Tipu1 D; păstrănd aceeaşi linie generală a#ormei buzei, totuşi mai scundă; are

marginea inferioară mult îngroşată şi accentuat bombată în afară. Majoritatea pieselor

sunt decorate cu roti ţa. La Halmyris au fost identificate 24 de fragmente apartinând

farfuriilor tipului 3 D,

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 Pass. Descoperite
studiate

Descnse
ilustrate

- - - - - - - - 20 2 - - - 2 24 4

15. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44339, q X 20, - 1,40 m, N 9.

Dg = 19,4 cm. Pl. II.
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip maron roşcat.

16. Fârfurie fragmentară, buză .'Inv. 44340, q X 19,-1,30 m, N 9.
Dg = 29 cm. Pl. II.
Pastă roşie cărămizie, granule de calcar, slip maron roşcat.

17. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44341, q Y 19, -1,45 m, N 9.
Dg = 25 cm. Pl. II.
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip rnaron ro şcat.

18. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44342, q X 20, - 1,40 m, N 9:
Dg = 22 cm. Pl. IL
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip maron roşcat deschis.
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Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 333, Forma 3 D, fig. 68, D, 13, anii 460 - 490;
Atlante I, p. 232, tav. CXIIJ5, sfârşitul sec. V p. Chr; Eiwanger 1981, p. 35-36, taf. 4J24-
26, sfârşitul sec V p. Chr; Kenrick 1985, p. 382, forma B688.8 - 688.10, fig. 71, sfârşitul
sec. V. p. Chr.; Kuhnen 1989, p. 87, taf.10/5, sec. V p. Chr.

Datare : a doua jumătate a sec V p. Chr.

Tipul E, are buza plată sau concavă în partea de jos, astfel că îngroşarea caracter-
istică Formei 3 este mai zveltă, ascuţită chiar spre exterior. În cele mai multe cazuri
buza este delimitată de corp printr-o nervură . Decorul este realizat cu roti ţa sau cu
vopsea neagră pe buză şi imprimat prin ştampilare în centrul bazei la interior. Tipul E,
cel care asigură trecerea de la sec. V la sec. VI p. Chr., este cel mai bine reprezentat la
Murighiol cu 107 fragmente de farfurii, din care un singur exemplar este întreg.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Nll N12 N13 Pass. Descopente
stud^ate

Descrise
ilustrate

- - - - - - - - 65 28 3 5 - 6 107 8

19. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44343, C7 X 19, - 1,40 m, N 9.

• Dg^2^ srn. Pl. III.
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip la culoare.

20. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44344, Cl X 20, - 1,40 m, N 9.

Dg = 27 cm. Pl. III.
Pastă maron roşcată deschisă , rar granule de calcar, slip de culoare.

21. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44345, ^ X 20 - 1,40 m, N9.

Dg = 20 cm. Pl. III.
Pastă maron roşcată, rar particule de calcar, slip la culoare. Exteriorul buzei
vopsit cu negru.

22. Farfurie întreagă . Inv. 44087, martor ^ X 19 - V 19, - 1,10 m, N 10.

Dg. = 25,4 cm; Db = 12 cm; I= 6,1 cm. Pl. III.
Pastă roşie cărămizie, rar granule de calcar, slip la culoare. Baza inelar ă,
scundă . Pe bază, la interior, se păstrează slab imprimată o cruce grecească cu
două pandantive sub braţele verticale.

Analogii decor : Hayes 1972, p. 368, motiv 80, fig. 79, 80/t, anii 470 - 580; Atlante
I, p. 232, tav. CXVII / 41, anii 470-580; Popescu 1965, p. 710, fig. 9/1, sec. VI p. Chr.

23. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44346, sector nord, bază turn 1, N.10.
Dg = 25,4 cm. Pl. III.
Pastă maron roşcată deschisă, rar particule de calcar şi mica albă, slip la culoare.

24. Farfurie fragmentară, huză . Inv. 44347, sector nord, bază turn 1, N 10.
Dg = 23,5 cm. Pl. IIL
Pastă roşie căxămizie, rar particule de calcar, slip la culoare. Exteriorul buzei
vopsit cu maron deschis, inegal aplicat.
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25. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44348, ^ P, stradă, N.10.

Dg = 27 cm. Pl. III.
Pastă roşie cărămizie, rar granule de calcar, slip la culoare. La exterior buza
este decorată cu două cerculeţe în relief.

26. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44349, q X 20 ,-0,60 m, N.IZ.

Dg = 27 cm. Pl. IIL
Pastă maron roşcată, particule de calcar, slip la culoare.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 333, Forma 3 E, fig. 68, E, 14 - 16, sfâr şitul sec.

V- începutul sec. VI p. Chr.; Atlante I, p. 232, tav. CXII/6 - 8, sfârşitul sec. V p. Chr;
Suceveanu 1982, p. 92, nr. 12, 13 fig. 10, sec. VI p. Chr.; Mincev 1982, p. 26, nr. 14, fig.
IV/14, sfârşitul sec. V- începutul sec. VI p. Chr.; Mackensen 1984, p. 66, taf. 13/10, p.
80, taf. 22/25, al patrulea sfert al sec. V- începutul sec. VI p. Chr.; Kenrick 1985, p. 382,
Forma B688.11 - 688.13, fig. 71, sfârşitul sec. V- primul sfert al sec. VI d. Chr.;
Uscătescu-Barron 1992, p. 146, fig. 14/111, sfârşitul sec. V p..Chr.; Abadie-Reynal,
Sodini 1992, p. 20-21, Forma CF 77 - CF 81, fig. 3, 4, sec. VI p. Chr.

Datare : a doua jumă tate a sec. V- sec VI p. Chr.

Tipul F, se deosebeşte de precedentul printr-o buză mai joasă, părând astfel mai
solidă . Este prezent decorul realizat cu rotiţa şi vopsea neagră, incizii circulare pe corp
la exterior iar în multe cazuri buza este separată de corp printr-o nervură . Acest tip, cel
mai bine reprezentat la începutul sec. VI p. Chr. în multe centre din Moesia lnferior şi
provinciile orientale ale imperiului, este prezent la Halmyris cu 101 fragmente tipice
de farfurii.

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 NIO N11 N12 N13 Pass. Desco te
stu iate

Descrise
ilustrate

- - - - - - - - 40 38 6 4 - 13 102 10

27. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44350, q X 20, -1,40m, N.9.

Dg = 23 cm. Pl. IV.
Pastă roşie cărămizie, rar granule de calcar, slip la culoare.

28. Farfurie fragrnentară, buză . Inv. 44351, q V 19, -1,40 m, N.10.

Dg = 20,6 cm. Pl. IV.
Pastă şi slip la fel cu nr. 46. Urme de vopsea neagră pe exteriorul buzei.

29. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44352, sector nord, bază turn 1,
Dg = 24 cm. Pl. IV.
Pastă şi slip la fel cu nr. 46.

N.10.

30. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44353, sector nord, bază turn l, N.10.
Dg = 26 cm. Pl. IV.
Pastă şi slip la fel cu nr. 46.
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31. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44354, q U 15, -1,15 m, N.10.
Dg = 24 cm. Pl. IV.
Pastă cărămizie roşcată, rar particule de calcar, slip la culoare.

r; .,

r>iuy,

32. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44355, q y 1, N.10.
Dg = 27,6 cm. Pl. IV.
Pastă cărămizie roşcată, slip la culoare la interior, gri închis la exterior.

33. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44356, q X 20, -1,08 m, N.10.

Dg = 26 cm. Pl. IV.
Pastă roşie cărâmizie, rar granule de calcar, slip la culoare, vopsea
maron deschisă, inegal aplică tă la exteriorul buzei.

34. Farfurie fragmentară; buză . Inv. 44357 q Y 19, -0,45 m, N.12.

Dg = 25 cm. Pl. IV.
Pastă roz cărămizie, granule de calcar, rar mica albă, slip
rosu cărămiziu deschis.

35. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44358, q Y 19, -0,52 m, N.12.

Dg = 24,2 cm. Pl. IV.
Pastă roşie cărămizie, granule de calcar, slip la culoare.

36. Bol fragmentar, buză (variantă). Inv. 44359, q X 20, -0,70 m, N.11.

Dg = 10 cm. Pl. V.
Pastă roşie cărămizie, particule de calcar, slip la culoare, vopsea neagr ă la
exteriorul buzei.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 333, 335, Forma 3 F, fig. 69, F, 17, 19, 23 - 25,
prima jumătate a sec VI p. Chr.; Maia 1978, p. 302, nr. 36, 37, pl. II/5, 6, sfârşitul sec. V
p. Chr.; Atlante I, p. 232, tav. CXII/9 - 11, tav. CXIII/1 - 2, sec. VI p. Chr.; Hellstrom
1971, p. 44, p1.37/334, sec. V- VI p. Chr.; Rodziewicz 1976, p. 40, Forma Cl, pl. 8, sec.
V- VII p. Chr.; Mincev 1982, p. 28, nr. 21 - 22, 24, pl. I, IV, sec. VI p. Chr.; Suceveanu
1982, p. 92, nr. 16 - 20, fig. 10, sec. VI p. Chr.; Mackensn 1984, p. 64, ta£ 11 /2 - 4, p. 74,
taf. 16/29, taf. 17/10, p. 75, taf. 17/14 -17, p. 76, taf. 19/3, 8, 9 etc. prima jum ă tate a sec.
VI p. Chr.; Williams, Zervos 1982, p. 137, nr. 65, fig. 2, sec. VI p. Chr.; Kenrick 1985, p.
382 - 383, Forma B 688.14 - 688.18, fig. 71, prima jum ătate a sec. VI p. Chr.; Kuhnen
1989, p. 88, taf. 10/6, sec. VI p. Chr.; Crawford 1990, p. 81, fig. 514, sec. VI p. Chr.; Opai ţ
1991 B, p. 26, fig. 4/5, p. 33, fig. 7/45, p. 35, fig. 8/64, prima jum ătate a sec. VI p. Chr.;
Uscătescu-Barron 1992, p. 147, fig. 13/94 - 103, fig. 14/104 - 109, 112 - 113, sec. VI p.
Chr.; Abădie-Reynal, Sodini 1992, p. 21-23, Forma CF 82 - CF 103, fig. 5- 7, sec. V- VII
p. Chr.(?); Kuzmanov 1993, p. 36, tip II, fig. 2/b, prima jumătate a sec VI p. Chr.; Perko
1995, p. 242, Abb. 1/ 1, prima jum ătate a sec VI p. Chr.

Datare : a doua jumătate a sec. V- prima jumătate a sec. VI p. Chr.

Tipul G, se caracterizează printr-o buză îngustă şi groasă, dreaptă sau convexă
spre exterior şi puternic scobită la interior. Baza este inelară, joasă . Exteriorul poate fi
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vopsit cu negru sau alb caolinos. Din cele 20 de exemplare descoperite Ia Halmyris, o
singură farfurie s-a păstrat cu profilul complet.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Nll N12 N13 Pass. [hsapente
stu^iate

Descrise
ilushate

- - - - - - - - - 12 4 2 - - 18 6

37. Farfurie fragmentară, profil complet. Inv. 40417, S II q 95 - 96,

-1,80 - 2,50 m (groapă),N.10.
Dg=24cm;Db=l3cm;I=6cm.Pl.V.
Pastă maron roşcată, rar particule de calcar, slip la culoare, ars secundar.
Bibliografie : Opaiţ 1991 A, p. 164, nr. 269, pl. 42.

38. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44360, q S 19, -1,20 m, N.10.
Dg - 26 cm. Pl. V.
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip Ia culoare, vopsea
albă caolinoasă la exteriorul buzei.

39. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44361, q V 19, -0,90 m, N.11.

Dg = 20 cm. Pl. V.
Pastă maron roşcată, granule de calcar, slip la culoare, vopsea neagră,
slab aderentă pe buză .

40. Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44362, turn F, -1,30 m, N 11.
Dg = 25,4 cm. PL V.
Pastă roşie cărămizie, slip la culoare, vopsea albă caolinoasă la exteriorul buzei.

41. Farfurie fragmentară, buză .Inv. 38596, S II, q 15 -16, -0,70 m, N.12.
Dg = 30 cm. Pl. V.
Pastă roşie cărămizie, rar granule de calcar, slip la culoare, vopsea
albă caolinoasă la exteriorul buzei.
Bibliografie : Opaiţ 1991 A, p. 164, nr. 272, pl; 44.

42: Farfurie fragmentară, buză . Inv. 38597, S II, q 15 - 16, -0,70 m, N.12.

Dg = 30 cm. Pl. V.
Pastă roşie cărămizie, rar granule de calcar, slip la culoare, vopsea brună
la exteriorul buzei.
Bibliografie : Opaiţ 1991 A, p. 164, nr. 273, pl. 44.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 335, Forma 3 G, neilustrat, al doilea sfert al sec.
VI p. Chr.; Atlante I, p. 232, neilustrat, sec. VI p. Chr.; Mackensen 1984, p. 64, taf. 11/4,
p. 74, taf. 16/27, p. 75, taf. 17/18 - 22, 24, p. 76, taf. 19/4 etc., prima jum ătate a sec. VI
p. Chr.; Kenrick 1985, p. 383, Forma B688.19, fig. 71, al doilea sfert al sec. VI p. Chr.;
Opaiţ 1991 B, p. 26, fig. 4/6, al doilea sfert al sec. VI p. Chr.; Abadi-Reynal, Sodini 1992,
p. 23, Forma CF 104, fig. 7, sec. VI p. Chr.

Datare : sec. VI p. Chr.
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Tipul H, are buza groasă , masivă, triunghiulară în secţiune, delimitată uneori
de corp printr-o nervură. De multe ori, este prezent decorul realizat cu roti ţa pe buză
la exterior. Raritatea formei este confirmată şi la Halmyris, unde au fost descoperite
doar cinci fragmente aparţinând acestui tip.

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 Pass. Descoperite
studate

Descrise
ilustrate

- - - - - - - - 1 3 1 - - - 5 1

43 Farfurie fragmentară, buză . Inv. 44363, q X 20, -0,70 m, N.11.
Dg = 30 cm. Pl. V.
Pastă roz cărămizie, oxid de fier şi rar mica albă, slip roşcat, gros, slab aderent
la interior, vopsea mâron ro şcată la exteriorul buzei.

Analogii : Hayes 1972, p. 329, 331, 335, Forma 3 H, fig. 68, H, 28, 29, prima
jumătate a sec VI p. Chr.; Atalante I, p. 232, tav. CXIII/3 - 4, sec. VI p. Chr:; Suceveanu
1982, p. 92, nr. 14, 15, fig. 10, sec. VI p. Chr.; Kenrick 1985, p. 383, Forma B688.20, fig.
71, prima jumătate a sec. VI p. Chr.; Kuhnen 1989, p. 89, taf. 10/7, sec. VI p. Chr.;
Crawford 1990, p. 59, fig. 252, sec VI p. Chr.; Usc ătescu-Barron 1992, p. 147, fig.
14/110, sec VI p. Chr.; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p. 23, Forma CF 105- CF 106, fig.
7, sec. VIÎ p. Chr.(?)

Datare : a doua jumătate a sec. VI p. Chr.

17. Forma Flayes 10

Nl N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 Pass. Descoperite
studiate

Descrise
ilustrate

- - - - - - - - 65 28 3 5 6 107 8

Tipul A, cu buza masiv ă, pătrată în secţiune.

44. Strachină fragmentară, buză . Inv. 44384, q U16, -.1,10 - 1,20 m, N.10.
Dg = 29 cm. Pl. VL
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar, slip la culoare.
Bibliografie: Opai ţ 1991 A, p. 166, nr. 315, pl. 46, include fragmentul printre
tipurile nedeterminate.

45. Strachină, profil complet. Inv. 27959, SI, q 22, -0,80 m, N11.

Dg = 28 cm; Db = 10,7 cm; I= 6,5 cm. PL VL
Pastă` maron deschisă, granule de calcar, slip roşcat la exterior şi gri deschis,
slab aderent la interior. Vasul este decorat cu imaginea unui p ăun,
slab imprimată în centrul bazei la interior.
Bibliografie: Opai ţ 1991 A, p. 164, nr. 280, pl. 43, încadrează tipologic doar
forma vasului, fără să comenteze ştampila; Topoleanu 1996 B, p. 148 -149,
nr. 24, pl. V, decor tip II, motive zoomorfe.

Analogii decor : Hayes 1972, p. 361, motiv 48, fig. 77/f, anii 470 - 580; Atlante I, p. 232,
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tav.CXVI/35, anii 520-600; Popescu, p. 706, fig. 6, sec. VI pl. Chr; Papuc 1973, p. 177,

fig. 16/5-7, anii 470-580; Rodziewicz 1979, p. 39, p. IX/CK, C1, sec. V- prima jum ătate

a sec. VII p. Chr.

46. Strachină, profil complet. Inv. 39598, S II, q 71 - 73, N.12.

Dg=28cm;Db=l3cm;I=6,5cm;P1. VI.
Aceeaşi pastă şi slip cu cat. nr. 99. La exterior buza este vopsit ă cu negru.

Bibliografie: Opaiţ 1991 A, p. 164, nr. 283, pl. 43.

47. Strachină, profil complet. Inv. 44385, poartă vest, q E 20, -0,80 m, N.12.

Dg=22cm;Db=10,4cm;I=5,8cm;P1.VI.
Pastă maron roşcată deschisă, rar granule de calcar, slip la culoare.
Bibliografie: Opai ţ 1991 A, p. 164, nr. 283, pl. 43.

Analogii : Hayes 1972, p. 343 - 346, Forma 10, fig. 71, 10/1, 2, 4, 6, sfârşitul sec. VI

- începutul sec. VII p. Chr.; Atalnte I, p. 232, tav. CXIII/9 -12, anu1570 - începutul sec.

VII p. Chr.; Cătăniciu, Barnea 1979, p. 189, N VI A2(1), fig. 167, 2.1, sec. VI târziu - sec.
VII p. Chr.; Suceveanu 1982, p. 99, fig.14/11,12,15, p.101, fig.17/2, 3, sfârşitul sec. VI
- începutul sec. VII p. Chr.; Kuhnen 1989, p. 89, taf. 10/8, prima jumătate a sec. VII p.

Chr.; Mackensen 1984, p. 44 - 46, 64, nr. 11-16, taf. 11 /5-7, p. 75, nr. 37 - 46, taf. 17/23-
27, anul 570 - începutul sec. VII p. Chr.; Kenrick 1985, p. 385, Forma B.691.1 - 691.3, fig.
71, sec. VI târziu - sec. VII timpuriu p. Chr.; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p. 24, Forma
CF 109 - CF 113, fig. 8, anii 650 - 700 (?).

Datare : sec. VI p. Chr. - începutul sec. VII p. Chr.

Tipul A/ B. Hayes descrie tipul B ca având buza rotundă în partea superioară,

uneori marginea inferioară fiind mai joasă. Trei dintre piesele de la Murighiol au ele-

mente comune primelor două tipuri, astfel că pot fi considerate forme intermediare.

48. Strachină, fragmentară, buză . Inv. 44386, q U18, -1,20 m, N.10.

Dg = 25,4 cm; Pl. XXI.
Pastă roşie cărămizie, rar particule de calcar şi mica albă, slip la culoare.

49. Strachină , fragmentară, buză . Inv. 44387, q V19, -0,80, N.11.

Dg = 27 cm; Pl. VL
Pastă maron roşcată, slip la culoare, ars secundar.

Analogii : Hayes 1972, p. 343-346, pl. 71, B/7, sfâr şitul sec. VI - începutul sec. VII
p. Chr.; Atlante I, p. 232, tav. CXIII/13, 570 - începutul sec. VII p. Chr.; Mackensen
1984, p. 44 - 46, 73, FP 22.10, taf. 16/13, p. 74, FP 72/3 - 6, taf. 17/4, p. 75, FP 73, 47 - 52,
taf. 18/3, 17/28, anul 570 - începutul sec. VII p. Chr.; Abadie-Reynal, Sodini 1992, p.
24, Forma CF 114, anii 650-700 (?).

Datarea : sec. VI - începtutul sec. VII p. Chr.

Tipul C, are buza mai alungită, plată sau concavă în partea superioară . La

Halmyris, un singur ceramic poate fi încadrat acestui tip.
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50. Strachină, fragmentară, buză . Inv. 37153, S II, q 13, -0,80 m, N.12.
Dg=18cm;P1.VL
Pastă cărămizie roşcată, slip la culoare, slab aderent.

^ Bibliografie: Opai ţ 1991 A, p. 165, nr. 286, pl. 43, considerată ca fiind de tipul
^7' C încă două fragmente ceramice (inv. 37147, 29689), dar care, prin

caracteristicile lor, buză masivă, pătrată în secţiune, aparţin sigur tipului A.

Analogii : Hayes 1972, p. 343 - 346, fig. 71,10,11 -15, începutul şi mijlocul sec. VII
p. Chr.; Atlante I, p. 232, tav. CXIII/14 - 18, prima jum ătate a sec. VII p. Chr.; Popescu
1965, p. 712, fig. 14, a doua jumătate a sec VI p. Chr. (Hayes consideră acest vas de
tipul B-?); Mackensen 1984, p. 44-46, 74, FP 72, 7- 11, taf. 17/5, 11 -12, p. 75, FP 73, 53
- 61, taf. 18/4 - 5, prima jumătate a sec. VII p. Chr.; Kenrick 1985, p. 385, Forma B691.4,
fig. 71, prima jumătate a sec. VII p. Chr.; Abadie-Reynal, Sodini 1982, p. 25, Forma CF
115, fig. 8, anii 650 - 700 (?).

Datare : sfârşitul sec. VI - începtutul sc VII p. Chr.

Forma Hayes 3, prezentă la Halmyris cu 339 de descoperiri sigur identificate, este
de departe cea mai numeroasă formă ceramică de aici, în condiţiile în care pe locul doi
se situează amforele orientale de tipul Berenice LR 1, cu 197 de piese, iar pe locul trei
amforele de tip Berenice LR 2, cu 180 de piese.

În stadiul actual al cercetării, se pare că la Halmyris Forma Hayes 3 este cea mai
bine reprezentată din Dobrogea şi Moesia lnferior, dacă ar fi să considerăm numai
materialul publicat. Reamintim că acestei forme i-ar putea fi atribuită o bună parte din
sutele de fragmente atipice aparţinând cexamicii fine de masă . În lipsa unor analize de
pastă, chiar dacă de multe ori la prima vedere argila pare identic ă, prudenţa ne-a oprit
să le luăm în considerare, chiar şi numeric, în tipologia noastră, cu toate că Hayes
afirmă că 80 - 90% din întreaga productie a perioadei cuprinse între jum ătatea sec. V şi
prima jumătate a sec. VI p. Chr. apar ţine acestei forme. Hayes este confirmat în mod
fericit la Halmyris, unde Forma 3, care apare pe N 8(prima jum ătate a sec. V p. Chr.)
într-un procentaj de 30%, ajunge la aproape 90% pe N 9(mijlocul sec. V- primii ani ai
sec. VI p. Chr.), aproape 80% pe N 10 (prima jumătate a sec. VI p. Chr., poate către al
treilea sfert al acestui secol), scăzând sensibil pe următoarele două şi dispărând pe N
13 (către mijlocul sec VII p. Chr.).

Materialul descoperit la Halmyris în condi ţii stratigrafice sigure confirmă noile
contribuţii privind cunoaşterea cronologiei acestei forme. Cele 16 piese de pe N 11 (a
doua jumătate a sec. VI p. Chr. - poate primii ani ai sec. VII p. Chr.) se situeaz ă canti-
tativ pe locul trei, fiind destul de multe pentru a nu fi ignorate. De asemenea, cu cele
13 farfurii de pe N 12 (prima decad ă a sec. VII ^. Chr.) ne apropiem de situa ţia de la
Thasos, important centru producător al epocii. In sfârşit, prezenţa formei pe N 8 con-
firmă posibilitatea exportării formelor noi înaintea adoptării lor de către centrul pro-
ducător, idee inspirat postulată de către Bottger în urma cercetărilor de la Iatrus 40

40. Bottger 1982, p. 62.
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Descoperirile de la Halmyris îşi aduc o contribu#ie şi la îmbogă#irea repertoriului
formei în privin#a diametrelor maxime şi minime ale pieselor, mai mari şi respectiv
mai mici la noi decât cele publicate de Hayes. Astfel, la tipul B cel mai mare diametru
semnalat de Hayes este de 35,4 cm, în timp ee la Halmyris ajunge pân ă la 39 cm, la

tipul C maximum la Hayes este de 27 cm, fa#ă de 29 cm la Halmyris, la tipul E minim

şi maxim la Hayes este de 25,3 respectiv 35, 1 cm, în timp ce la Halmyris acelea şi cote
au 20 respectiv 26 cm, la tipul F minimul la Hayes este de 20,3 cm iar la Halmyris de
10 cm, în sfârşit, la tipul H maximum la Hayes este de 27,4 cm iar la Halmyris 30 cm.

Marea cantitate a farfuriilor sigur determinate ca apa#inând Formei Hayes 3
impune de la sine posibilitatea ca ele să fi fost modelate la Halmyris. În stadiul actual
al cercetărilor, această opinie nu poate fi considerată decât ca ipoteză de lucru. Atrage

aten#ia însă numărul mare al descoperiritor din casetele X 19 şi X 20, sectoare în care

atribuirea stratigrafică s-a făcut în general nivelmetric, datorită uniformită#ii struc-

turale şi de culoare a pământului, ce pare a indica aici prezen#a unui cuptor ceramic.
În sfârşit, subliniem locul aparte ocupat de Forma Hayes 3, prin influen#a sa asupra
altor forme ceramice (vezi Forma Hayes 10), a variet ă#ii decorului, realizat cu roti#a

din#ată sau ştampilat, acesta din urmă important ca instrument sigur de datare, dar şi

pentru cunoaşterea artei şi mai ales a fenomenului creştin de la Halmyris.
Forma Hayes 10 ocupă locul al doilea în vesela de masă de la Halmyris, cu 34 de

vase, reprezentând 7,03% din lot. A şa cum spuneam, este considerată drept succesoare
a Formei Hayes 3, atât tipologic cât şi cronologic, acest ultim aspect fiind şi acum în

aten#ia cercetătorilor. Data de început a formei, propusă de Hayes în 580 p. Chr. a fost
corectată ini#ial cu un deceniu şi apoi prelungită chiar mai devreme, aşa cum se con-
stată şi la Halmyris. Ni se pare greu de crezut c ă o formă ceramică ar putea fi datată
exact, la nivel de an, în condi#iile în care este evident că nu reprezintă produsul unui
singur atelier. Răspândirea masivă a formei în toată lumea orientală presupune exis-
ten#a mai multor centre producătoare, a eăror activitate este reflectată de descoperirile
de la Halmyris, unde se constată o mare varietate a culorii-si structurii pastei. Acest
lucru este valabil mai ales pentru Forma Hayes 3, a cărei prezen#ă dominantă în sec. V
- VI p. Chr.,^este atestată chiar şi în provinciile periferice ale Imperiului Roman, fără ca
evolu#ia să-i fie alterată de concuren#a ceramicii de masă cipriote sau revenirea celei
africane în sec. VI p. Chr^^. Datele de aici ar putea fi nuan#ate prin acceptarea prelun-
girii existen#ei nivelului 10 până spre al treilea sfert al sec. VI p. Chr., dată sugerată de

altfel şi de câteva descoperiri monetare de la Justin II şi Sofia, emise între anii 565 - 575
p. Chr.

Alte 30 de fragmente atipice, dar cu decor ştampilat, au fost atribuite tot ceramicii
orientale. Cele 16 modele diferite au fost împărtite în patru tipuri distincte, sistemati-
zate şi ilustrate separat în catalogul nostru.

41. Mayet, Picon 1986, p. 130.
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TABEL N
VASA ESCARIA. CERAMICA ORIENTALă, FORMA HAYES 3

Nr.

crt.

Forma

Hayes 3
N8 N9 N10 Nll N12 N13 Pass.

Descoperite

studiate

Descrise

ilustrate

1 A 1 2 1 - - - 1 5 2

2 B 3 16 - - - - 1 20 4

3 C 2 39 8 2 2 - 5 58 8

4 D - 20 2 - - - 2 24 4

5 E - 65 28 3 5 - 6 107 8

6 F 1 40 38 6 4 - ^ 13 l02 10

7 G - - 12 4 2 - - 18 6

8 H - 1 3 1 - - - 5 1

TOTAL 7 183 92 16 13 - 28 339 43

% 2,06 53,98 27,14 4,72 3,83 - 8,26 ]00 12,68

35

31.5
30

30

25

20
17

15

10
7.3

5.9 5.3

1.5 1.5

A B C D E F G H

Grafic I- Repartiţia procentuală a variantelor Formei Hayes.
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Planşa III.
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Planşa IV.
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Planşa V.
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Planşa VL .
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LATE ROMAN POTTERY FROM HALMYRLS
VASA ESCARIA: FORMS HAYES 2 AND HA.YES 10

- Abstract -

During almost two decades of archaeological investigations at Halmyris
(Murighiol Commune, Tulcea County) 13 levels of Roman and Late Roman inhabita-
tion were identifies, dated for sure during the lst an the 7^h centuries AD.

The large quantity of pottery discoyered, as well as the preparing of the first
monographic volume, led to the study of 2,106 vases which are complete, able to be
complete ox fragmentary, representing the most common ceramics types and the main
centers of production (see Tables I and II).

Out from these ones,1,122 pieces (53, 27%) are of Oriental origin. We can remark

the significant presence of the vessel for meal (vasa escaria) with 482 vases, represent-

ing 20 types identified through analogies (see Table III). From the Late Oriental ware
the most evident are the Forms Hayes 3 and Hayes 10, both through the large number
of findings and through the problems arisen by the chronological dating.

The Form Hayes 3 is found at Halmyris through ali eight types identified by
Hayes (Table IV, Graphic I). Wheather the beginning of this form is totally accepted as
belonging to the first half of the 5th century AD, also attested at Halmyris, the date of
the end provoked many discussions as a result of some recent archaeological research.
Hayes dates the end of this form towards the year 550 AD and the beginning of the
Form Hayes 10 during 580 AD. At Halmyris the Form Hayes 3 is also found, certainly
in a small quantity, on levels belonging to the second half of the 6^h century, even the
beginning of the 7th centry AD. In the same time, the Form Hayes 10 appears during
the first half of the 6th century AD.

These findings certify the new European investigations, bringing a significant
contribution to the knowledge of an important aspect of the economic life of the
ancient Dobroudja.
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STRATIGRAPHISCHE UND CHEMISCHE ANALYSE DER
MUSTER VON V^ANDMALEREIEN AUS DER SCYTHIA MINOR

IOAN ISTUDOR

Abstract

In February 1988 a painted tomb from the first half of the 4th century A.D. has been found
near Tomis. 19 samples of wall painting and mortar have been examined and analysed by se-
veral scientists from 1988 to 1993. The aggregate of the intonaco was prepared out of sea sand
containing shell fragments.

The majority of the analysed materials contains brick dust which has been added on pur-
pose.

A considerable quantity of smaller and bigger crushed brick pieces had been added to
attain better physical properties of the wall.

Concerning the presence of carbonate in the paint layer and the absence of an organic
binder in the carbonate, one can consider the painting technique as a variant of fresco-type
painting. Some efflorescent salts samples were also analysed. ,

In der romischem Provinz Scythia Minor, die die heutige Dobrudscha, das Gebiet
zwischen der.Donau und dem Schwarzen Meer umfasste, haben die geistigen aber
auch wirtschaftlichen Entwicklungen dazu gefuhrt, dass besonders, in den

, Kustenst^dten Tomis, Histria und Callatis Denkm^ler errichtet wurden, in denen eine
fortgeschrittene Maltechnik zur Geltung kam. Hier seien einige Ergebnisse angefuhrt,
die aufgrund der stratigraphischen und chemischen Analysen einiger Proben von
Wandmalereien erzielt wurden.

Im Februar 1988 wurde in einem der ausserhalb der antiken Stadt, unnmittelbar
vor den Mauern von Tomis liegenden Gr^berfeldern eine bemalte Grabkammer aus
der ersten Hâlfte des 4. Jh. n. Chr. entdeckt (Taf. Ia). Sie unterscheidet sich von den
anderen Grabdenkm^lern derselben Art dadurch, dass der gesamte Innenraum mit
Malereien der verschiedensten Art ausgestattet ist, mit Ausnahme des Fussbodens
selbstverst^ndlich. Die aus diesem Raum stammenden Proben von Wandmalereien
und Mortel wurden von Frau Tatiana Pogonat im M^rz 1988 und von mir im Mai 1988
genommen, wie auch von Frau Alix Barbet wâhrend ihres Aufenthaltes in Tomis im
jahre 1992. Im Ganzen werden hier 19 Proben besprochen (Abb. 1-4), die zur Analyse
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Tafel Ib. Constanta, sog. "tombeau du
Banquet", ostliche Wand, Detail (A.
Barbet).

Tafel Ia. Constanta, Grabdenkmal, sog.
"tombeau du Banquet" (A. Barbet).

Tafel Ic. Constanta, sog. "tombeau du
Banquet", Gewolbe mit geritzten
Vorlinien A. Barbet).

^ ,^,_ i i ^,^^^.,^w..^.,,^^^ .a^...^a.,^,^ i
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standen (Barbet et al. 1993; Chera 1993; Barbet 1994) 1

1. Die erste ist eine Mortelprobe, der unmittelbar unter der Malerei befindlichen
Schicht. Es ist ein Mortel mit Kalk, in dern aber auch Lehmspuren zu verzeichnen sind.

b1^w^^Mw

Abbildung 1. Constanta, sog. "tombeau du Banquet", Nordwand; die Proben 1,
12, 13 kommen von dem benachbarten Gewolbe (nach Barbet 1994, Abb. 5).

2. Bei Probe Nummer 2 handelt es sich um einen intonaco-Mortel, der aus Kalk
und Sand zubereitet ist, um die Malerei aufzunehmen, in dem kleine Muschelstucke,
feiner Sand und Lehmspuren gefunden wurden.

3. Die dritte Probe besteht aus einem Mortelstuck, das von der Bruchfl^che des
Mauerwerks entnommen wurde. Es enthâlt Kiesel, Ziegelfragmente, Muschelstucke,
feinen Sand und Lehmspuren. 60% davon ist in Salzs^ure nicht 1'oslich. Es handelt sich
um einfachen Baumortel.

1 Die vorliegenden Ergebnisse wurden von dem Entdecker des Grabes bei einem Workshop im M^rz 1996
in Fribourg aufgrund der von mir erstellten Analysen bekanntgemacht.
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4. iJber dem Eingang im Suden befindet sich im Inneren des Raumes eine
Darstellung mit vier Tauben. Von hier stammt die Probe blauer Farbe, die in der Antike
durch Anwendung eines kunstlichen Malpigments erhalten wurde, das unter dem
Namen ^gyptenblau bekannt ist. Es ist ein Kupfer - und Kalziumsilikat (CaCuSi40,o).

5. Im Gewolbe der Grabkammer sind unter anderen geometrischen Mustern auch
Blumen dargestelt, die teilweise ebenfalls mit demselben tlgyptenblau gemalt sind.

6. Rote Farbe wurde fur die Fertigung eines ringsum laufenden Bandes benutzt.
Von hier wurde die sechste Probe entnommen. Es ist eine mit rotem Ocker erhaltene
Farbe, die eigentlich ein naturliches Pigment ist und zwar ein mit anhydrischem
Eisenoxid durchsetzter Lehm.

7. Eine ockerfarbene Probe wurde vom Korb, der sich vor dem traubenfressenden
Hasen befindet, entnommen. Diesmal handelt es sich um eine mit gelbem Ocker
zubereitete Farbe; es ist ebenfalls ein naturliches Mineralpigment, das aus mit
hydratiertem Eisenoxid durchsetztem Lehm erzeugt wird.

8. Die weisse Farbe, wie auch die achte Probe zeigt, ist selbstverstândlich aus
Kalkstein erhalten worden und ist eingentlich eine Kalkmilch.

'^^^^ti1^i^.^^^^^/'/l^:lf►

^^^_,^'t^3',a...„atit^^:a^i^snsr^^r^^rr'. ...^da^ts.t.c u^^is^.:r ',^^'•.a^ ^sc. , ^a^ u^ r x

k'^5 /^ 4`^^`'`^^^ ^^.^^'`^:.^'`^^ 5',s c'. /

Abbildung 2. Constanta, sog. "tombeau du Banquet", westliche Wand mit
Probennummern (nach Barbet 1994, Abb. 8).
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Abbildung 3. Constanta, sog. "tombeau du Banquet", ostliche Wand mit
Probennummern (nach Barbet 1994, Abb. 10).

9. Eine Probe schwarzer Farbe wurde ebenfalls analysiert. Es handelt sich um
eine mit Hilfe schwarzer Kohle hergestellte Farbe. Sie wurde besonders fur die
Begrenzung der bemalten Fl^chen benutzt, doch auch fur die Darstellung des kom-
plizierten Musters auf dem Gewolbe.

10. Eine grunfarbene Probe wurde ebenfalls aus einem Band entnommen, das
zwei Register der Malerei abgrenzt. Die Farbe ist aus einem "Erdgrun" erzeugt worden.
Es handelt sich um ein Gemisch basierend auf einem hydratierten Kalium-Eisen-
Magnesium-Aluminium-Silikat.

11. Eine Effloreszenzprobe, die von einem der im unteren ostlichen Register
befindlichen, Marmorplatten nachahmenden Motiv stammt, enth^lt viel
Kalziumkarbonat mit Spuren von NO^-. SO4z-, CL-, sowie Lehmspuren.

12. Vom dem besch^digten Teil des Gewolbes wurde in etwa 40 cm Entfernung
von der rituellen Darstellung auf der Nordwand und in etwa 60 cm von dem rotem
Band auf der Ostwand eine Mortelprobe aus der tieferen Bauschicht analysiert. Es ist
ein einfacher grober Mortel; der zum Binden der Ziegel benutzt wurde, der aus Kalk
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und Sand besteht und in dem zylindrische, vielmals sich kreuzende Eindrucke
beobachtet wurden. Diese entstanden infolge der Zersetzung eines dem Mortel beige-
mengten pflanzlichen Materials, wahrscheinlich Stroh. Auch zerstossene Ziegel, feiner
Sand und Schlamm (6,5% in Salzs^re nicht loslich) wurde dem Mortel beigemischt, so

dass dieser als Ausgleichsschicht (arriccio) angesehen werden kann.

13. Ungefăhr von derselben Stelle, an der das Gewolbe besch^digt ist, stammen

auch ein paar w^hrend der Ausgrabung enteckte intonaco - Fragmente. Es handelt sich

um einen Kalkmortel, der mit salzhaltigem Meersand (kleine Meerschnecken - und
Muschelfragmente, feiner Sand), Ziegelstaub und Schlamm zubereitet wurde (12% in

Salzs^ure nicht loslich).

Abbildung 4. Constanta, sog. "tombeau du Banquet", ostliche Wand mit
Probennummern (nach Barbet 1994, Abb. 10).
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14. Von der Westwand wurde eine Mortelprobe analysiert, die von dem
besch^digten Teil der Wand, etwa 47 cm von der Sudwand und 17 cm vom roten Band
der Westwand entfernt, entnommen wurde. Es ist eine Kalkmortelschicht, in der
Spuren eines zersetzten pflanzlichen Materials (wahrscheinlich Stroh) zu beobachten
sind, nebst feinen Sandes, Schlamm und zerstossener Ziegel (8% in Salzs^ure nicht los-
lich). Diese arriccio - Ausgleichsschicht ist an dieser Stelle etwa 20 cm dick.

15. Ebenfalls von der Westwand wurden ein paar intonaco - Fragmente von dem
Leiter der Ausgrabung geborgen. Sie stammen von der intonaco - Vorbereitung fur die
Malerei und bestehen au's Kalkmortel in dem Meersand (kleine Muschelstucke, feiner
Sand, Schlamm) nachgewiesen wurde.

16. Die im Innerrn der Grabkammer im Treppenbereich des Eingangs geborgenen
intonaco - Fragmente stammen vom zerstorten Gewolbeteil und entsprechen hin-
sichtlich ihrer Zusammensetzung der vorher besprochenen Probe.

17. Ausserhalb der Kammer wurden auch einige Mortelstucke aus der Wand
gelost, und zwar im besch^digten Bereich der Sudwestecke. Das analysierte Material
enth^lt Stein - und Ziegelfragmente, Sandstein, gebrannte Muscheln, Meersand und
Schlamm (36% in Salzsâure nicht loslich).

18. Eine andere Effloreszenzprobe wurde von der Westmauer, aus dem Bereich der
Tâfelung mit Marmorimitation, entnommen, 95 cm von der Sudwand und 3 cm vom
roten Band entfernt. Sie enthielt ebenfalls Carbonat (C03z-) und einige Ionenspuren
(NO^-, SO4z-, Cl-) und Lehmspuren.

19. Von der Tâfelung der Nordwand stammt, von Niveau der in der Kammer
errichteten Steinplattformen fur die S^rge, 87 cm unter dern roten Band und 3 cm von
der Westwand eine Effloreszenzprobe, die Ionen enhâlt: C032- und Spuren von NO^-,

SO4z-, Cl-. In Bezug auf den Ca2+ - Gehalt ist festzustellen, dass kleine Ionenmegen

(Mgz+) in der Form basischer Salze anwesend sind.

Dieses Denkmal betreffend, konnen aufgrund der chemischen und stratigraphischen
Analyse der Mortel, Effloreszenzen und Farben folgende Schlussfolgerungen gezogen
werden:

Auf die 50 cm dicke Wand wurde eine Schicht von 5-25 cm aufgetragen und zwar
als Ausgleichsschicht (arriccio), die aus Kalkmortel besteht und in der die Eindrucke
und zylindrischen Hohlr^ume eines pflanzlichen Materials sichtbar sind. Uber diese
Schicht wurde eine andere, die intonaco - Schicht (5-8 mm dick) aufgetragen, die aus
einem Kalkmortel mit Meersand, in dem kleine Muschel- und Schneckenhagmente,
feiner Sand, Schlamm enthalten sind, und Ziegelsplit besteht. Uber diese, im allge-
meinen teilweise grobkornige Schicht wurde die Malerei aufgetragen, die aus in jener
Epoche bekannten, der Alkalisierung widerstandfâhigen Pigmenten, Kalk und
Kalkmilch besteht.
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Die Mehrheit der untersuchten Baumaterialien enth^lt Ziegelsplit, der dem
Mortel absichtlich beigemengt wurde. Der Bindermortel der Mauern enth^lt eine
grosse Menge grosserer und kleinerer Ziegelfragmente, die dazu dienen, hohere
hydraulische und mechanische Eigenschaften des Mauerwerks zu erzielen. Dennoch
wurde die mechanische Widerstandskraft des Mortels durch Anwendung des vor Ort
befindlichen Meersandes negativ beeinflusst, der eben eine grosse Menge von
Muscheln- und Schneckengeh^usefragmenten enth^lt.

Die gesamte Dicke der Mortelschicht von 20-30 mm, wie-auch deren Auftragen
auf eine aus grossen Ziegeln und Kalksteinen bestehende Mauer beriicksichtigend,
sowie den Umstand, dass sich die Grabkammer unter der Oberfl^che befindet, sind die
Fachleute der Meinung, dass die Farbe, die aus Pigmenten und Kalkmilch zubereitet
wurde, auf eine ungenugend getrocknete Unterlage gemalt worden war. Das fuhrte
jedoch zu einer verhâltnism^ssig guten Erhaltung der Farbe, obwohl die Vorbereitung
dafur oberfl^chlich stattfand. Wenn auch die Abwesenheit eines sorgfâltigen
Verputztes des intonaco, ein fur die Freskomalerei wesentlicher und fur die romische
Wandmalerei gelâufiger Arbeitsvorgang, augenscheinlich ist (Taf. Ib), so ist die
Abwesenheit anderer bestimmender Elemente, wie giornate und pontate dadurch erset-
zbar, dass die Oberflâche einer Wand verhâltnism^ssig klein ist, so dass sie an einen
einzigen Tag bemalt werden konnte.

Die klare Beobachtungsmoglichkeit eines eingeritzten Vorbereitungsmusters ist
bei einigen Darstellungen , besonders der geometrischen und pflanzlichen Motive auf
dem Gewolbe zu verzeichnen (Ta£ Ic).

Die Anwesenheit von Kalziumkarbonat in der Farbschicht und die Abwesenheit
eines organischen Bindemittels im Karbonat betrachtend, kann man die angewandte
Durchfuhrungstechnik der Malerei als eine Variante der Freskomalerei einsch^tzen.

Nach der Analyse der Effloreszenzproben kann ebenfalls ein Bindungsvorgang
des Kalziumkarbonats verzeichnet werden, das in Form einer krâftigen, schwach an
der Oberflâche der Mauer gebundenen Schicht wieder kristallisiert ist. An manchen
Stellen konen aber auch Kalziumkarbonatkonkretionen festgestellt werden, die an die
Wand gebunden sind. An der Unterseite der Nordwand kann die Anwesenheit eines
Beschlages beobachtek werden, der eine Besonderheit ist und zum Grossteil aus
basichen Magnesiumsalzen besteht. Im allgemeinen kann die Anwisenheit der
Beschlâge an den Unterseiten der Mauern, wie auch die Lehmspuren in den
Mortelschichten als ein Ergebnis des Wassereinsickerns erkl^rt werden.

Zwei andere Bruchstuckgruppen von Mortel mit_ Wandmalerei wurden von B.
Guineau (CNRS) in Orleans untersucht2.

Sie stammen aus der Transept-Bischofsbasilika von Histria aus dem 6.jh. n. Chr. und

2 Diese Analysen wurden auf Anfrage von A. Barbet im Rahmen eines vom CEPMR ausgehenden
Projektes gemacht {Guineau 1993).
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von einen Kistengrab aus dem 4. Jh. n. Chr. in Tomis. Bei den ersteren wurde blaue,

brâunlich-rote und schwarze Farbe beobachtet, allerdings auf sehr beschr ănkten
Flăchen und sehr schwach erhalten. Die genauen mikroskopischen Untersuchungen
haben gezeigt, dass es sich nicht um eine einformig aufgetragene blaue Farbe handelt,
sondern um ganz kleine helle Flecken, die aber dem Auge den Eindruck der
Gleichmâssigkeit vermitteln. Wie auch bei anderen Malereien dieser Epoche, handelt
es sich um ^gyptenblau, ein doppeltes Kupfer- und Kalziumsilikat. Die brăunlich-rote
Farbe ist dadurch erhalten worden, dass die dunkelrote mit einer weissgrauen Farbe
ubertuncht wurde. Rot ist aufgrund eines Eisenoxids (Fe203) hergestellt worden, was

von dem franzosischen Forscher mit Hilfe von Wellenl ăngemessungen bestătigt
wurde. Die schwarze Farbe scheint amorphe Kohle als Herstellungsbasis zu haben.
Weiterhin wurde auch die Zusammensetzung der vermeintlich weissen Unterlage
untersucht: ausser dem weissen Kalzit enthălt diese auch hellgelbe Pigmente, die als
Goethit (FeO.OH) identifiziert wurden.

Die vom Grabmal in Tomis stammenden Proben weisen ein graugrunes
Malereifragment auf, das aber wieder nicht gleichm ăssig aufgetragen ist, sondern bei
nâherer Betrachtung sehr luckenhaft ist. Und das nicht nur wegen der Maltechnik son-
dern auch wegen der oberflâchlichen Behandlung der tragenden Mortelschicht. Dabei
ist zu berucksichtigen, dass das verwendete Pigment sehr feinkornig ist. Es ist eine
grune Erde, in der glaukonitische, zesetzte Mineralien vorhanden sind, die mit gelbem
Goethit vermischt sind. Die weissgraune Unterlage wurde von einen Gemisch eines
weissen, lehmigen Bindemittels mit Kalzit- und Quarzkornern, kleinen
Glimmermengen, schwarzen Kornchen und zahlreichen kugeligen, gelben Spuren
(wieder einmal ein gelbes Ocker mit Goethit) gebildet.
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NOTE DESPRE CETATEA CHILIA

,STEFAIV ANDREESCU

Marele câştig istoriografic din ultimele decenii în dezbaterea cu privire la proble-
ma gurilor Dunării în secolele al XIV-lea - al XV-lea a fost stabilirea diferen ţei dintre
toponimele Chilia şi Licostomo, despre care multă vreme s-a crezut că ar indica unul
şi acelaşi punct de pe bra ţul septentrional al Deltei Dunării^. Dar controversa a rămas
vie atât asupra momentului când a avut loc transferul din st ăpânirea genoveză în cea
românească a acestei ieşiri la Marea Neagră, de însemnătate covârşitoare sub raport
economic şi militar, cât şi, mai cu seamă, în privinţa confruntării ulterioare dintre '^ara
Românească şi Moldova pentru controlul ei, până la cucerirea otomană (1484).

Am intervenit în această dezbatere printr-un studiu publicat în anu119852. A fost
vorba, de fapt, de o reac ţie faţă de părerea emisă câţiva ani mai devreme de colegul
nostru Virgil Ciocâltan, potrivit c ăreia Chilia -„cetatea-cheie a gurilor Dun ării" -„s-a
aflat între 1412-1448 în posesia Moldovei"3. F ără a răspunde punct cu punct argu-
mentelor pe care le-am produs, şi care pledau pentru o, alternare a stăpânirii
munteneşti cu cea moldovenească asupra Chiliei în prima jumătate a secolului al XV-
lea, domnia sa şi-a men ţinut în continuare pozi ţia4. De aceea, în cele ce urmează vom
examina din nou o părte din izvoarele de care dispunem, încercând s ă lămurim în
chipul cel mai plauzibil semnifica ţia lor.

Este meritul lui ^erban Papacostea de a fi semnalat şi studiat două hărti, dintre
care una - anonimă - a fost publicată sub titlul Tractus Danubii, în anii 1579-1580, în
cuprinsul atlasului Itinerarium orbis Christiani (editat în fascicule la Koln), iar cealalt ă,
lucrată de jacobus Sandrart, a fost tipărită la Niirnberg, în 1683, sub titlul Danubius
fluviorum princeps ... a fonte ad ostia. Interesant este că pe ambele hărţi figurează
două localităţi cu numele Chilia, una pe ţărmul dobrogean al bra ţului omonim, iar
cealaltă pe ţărmul moldovean. De reţinut că pe harta mai veche, din 1579-1580, cea
dintâi a fost consemnată, chiar pe româneşte, sub forma: Kilia vechi. Iar pe harta lui

1 Vezi ultima discu ţie, cu istoricul diferitelor puncte de vedere, la Octavian Iliescu, Nouvelles con-
tribulions ă la g^ographie historique de la mer Noire, în „Il Mar Nero", I, 1994, p. 236-258; Idem, RRH, 33,

1994,1-2, p.159-167.
2^Stefan Andreescu, RRH, 24, 1985, 3, p. 217-230.
3 Virgil Ciocăltan, RI, 34,1981, 11, p;. 2091-2096 (în special, p. 2094).
4 Idem, AIIA Iaşi, 24,2, Iaşi, 1987, p. 349-355 (în special, p. 354, n. 35). ^^ ^'
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Sandrart, localitatea de pe ţărmul moldovean este indicată drept Kilia nova 5. Avem
deci de-a face cu localităţi-pereche, cum se întâlnesc adeseori în lungul marilor fluvii.
Dar se credea că denumirile „Chilia veche" şi „Chilia nouă" sunt mult mai noi, fiind
atestate abia din secolele al XVIII-lea şi al XIX-leab. Ori, dacă această distincţie era
făcută încă de la finele veacului al XVI-lea, ea nu poate să fie lipsită de o anume sem-
nificaţie: înseamnă că cetatea Chilia „veche", mai întâi genoveză, apoi românească, se
găsea pe grindul din Deltă, iar Chilia „nouă" nu poate fi decât cetatea.înă lţată de Ştefan
cel Mare în vara anului 1479 „cu 800 de zidari şi 17000 de ajutoare"^, lângă târgul
Chilia, preexistent. Evident, această acţiune a coincis cu demolarea vechii cetăţi, de pe
malul opus.

Vechea cetate Chilia trebuie într-adevăr deosebită de „târgul" Chilia, care se
găsea la oarecare distanţă . Faptul rezultă cu limpezime din modul în care este relatată
cucerirea din 1465 în aşa-numita Cronică moldo-germană . După ce a izbutit să
pătrundă în „castel", Ştefan cel Mare „acolo a şezut el trei zile şi atunci s-au supus şi
cei din târg cu totul"8. De bună seamă, P. P. Panaitescu are dreptate când observă că
acest târg „nu putea fi decât pe malul de nord al bra ţului dunărean, nu pe strâmtul
grind din deltă, fără posibilităţi de dezvoltare, fără legături cu drumurile de uscat ale
comerţului de postavuri şi grâne"9. Dar cetatea sau castelul cucerit de Ştefan în 1465
era în mod sigur aşezat dincolo de apă, fiind puternic protejat(ă) de aceasta. Ne-am
întrebat cu alt prilej de ce Ştefan nu a izbutit să cucerească Chilia în anul 1462, când a
atacat-o în luna iunie, şi, în schimb, a reuşit în 1465, când, însă, a asediat-o în luna ian-
uarie. Răspunsul 1-am găsit după teribila iarnă 1984/1985, când s-a petrecut un
fenomen rar în timpurile moderne - apele Dunării au îngheţat până la vărsarea fluvi-
ului în Marea Neagră^o. Reiese deci că Ştefan a aşteptat un asemenea fenomen, care-i
înlătura obstacolul natural al apei, spre a repeta asediul numai cu forţe terestre şi arti-
lerie, suficiente spre a înfrânge rezisten ţa garnizoanei.

Cel din urmă act notarial genovez - cunoscut astăzi -, rogat la: „Licostomo",
poartă data 26 iunie 139871. Nicolae Iorga este cel ce a arătat că încă în anul 1403 ge-
novezii se găseau la Licostomo (pe care, însă, nu-1 deosebea, ca şi alţi istorici mai vechi,
de Chilia). Dovada a scos-o din socotelile trezoreriei din Pera, în care, sub data 15
august 1403, figurează înregistrată suma de 5015 ^perperi şi 15 carate „pentru cheltu-

5 YSerban Papacostea, AIIA Iaşi, 22,1,1985, p. 37-40. Autorul citât crede, însă, că ambele Chilii au fost
numai centre „urbane", care au cunoscut o mare dezvoltare, dar „în epoci diferite" (Ibidem, p. 40). Rezultă ,
deci, că în viziunea domniei sale, doar castelul insular Licostomo a îndeplinit o func ţie militar-strategică . De
asemenea, potrivit lui Ş. P., românii au aplicat denumirea Chilia chiar castelului, fost genovez, Licostomo
(Ibidem, p. 41).

6 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăfii Albe, Bucureşti,1899, p. 53-54; Idem, în BCMI, an.
22,1929, p. 188.

7 P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-romăne din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, edi ţie revăzută
şi completată, Bucureşti, 1959, p. 34.

8 Ibidem, p. 29.
9 Idem, Legăturile moldo-polone în semlul XV şi problema Chiliei, in Romanoslavica, 3,1958, p. 98

şi 112; cf. Constantin C. Giurescu, Targuri sau oraşe şi cetăli moldovene din secolul al X-lea până la millocul
secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 205-213 (în special, p. 210). `

10 Observaţia am făcut-o in nota închinată unui studiu al lui P` Ş. ^Iăsturel (Mais ou donc localiser

Vicina?), publicată în AIIA Iaşi, 25, 1, 1988, p. 587 (dar am socotit, în chip eronat, c ă cetatea Chilia, cucerită
de Ştefan, este identificabil ă cu castelul insular Licostomo).

11 ,Stefan Andreescu, RI, 34,1981, 9, p. 1735-1736.
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ielile castelului Licostomo" (pro expensis castri Licostomi) ??. Totuşi, ulterior Iorga
şi-a revizuit părerea, deoarece în acelea şi socoteli din Pera, şi tot din 1403, sunt
pameniţi un fost consul (Nicolaus Fieschi) şi un fost casier (Iacobus Bontempus) de la
Licostomo. De aceea, conchidea de astă dată Iorga, de acum „rostul genovez al
localităţii se isprăvise, a doua zi după catastrofa creştină de la Nicopol şi în momentul
când Mircea munteanul «b ăsărăbia» acest mal dunărean"13. Oricum, în ambele vari-
ante Iorga a admis că transferul stăpânirii la gurile Dunării s-a făcut în favoarea '^ării
Româneşti, care şi-a exercitat aici autoritatea cel pu ţin până în anul 140814.

Abia din clipa în care s-a încheiat faimosul tratat de la Lublau, între regele
Sigismund de Luxemburg al Ungariei, de o parte, şi regele Vladislav Jagiello al
Poloniei şi vărul său Vitold, duce al Lituaniei, de alta, adic ă din 15 martie 1412,
„Chilia" apare în stăpânirea Moldovei. Dar Iorga nu s-a putut abtine s ă observe: „cât
despre Chilia, ea a trebuit să fie luată de la Mircea, care trăia încă la această dată . Ceea
ce e curios, e nu numai faptul că în Ţara Românească domnia pe atunci un Principe
puternic, ci şi acela că situaţiunea acestui Principe era puternică . În adevăr, Musa n-a
fost înlocuit decât în iunie 1413, şi acest Sultan avea datorii de recunoştinţă faţă cu
Domnul muntean. Poate nu e prea îndrăzneţ să se presupue existen ţa încă la această
dată a două Chilii: cea din deltă fiind încă a lui Mircea, iar cealaltă aparţinând
moldovenilor, deşi aşezată în «Basarabia», ale căreia limite au trebuit să fie vari-
abile"15 La răndul nostru, socotim nedumerirea marelui istoric cât se poate de legitimă .
Şi vom reveni asupra ei, precum şi asupra solu ţiei propuse în încheierea textului citat.

În monografia sa închinată rela ţiilor comerciale externe ale Moldovei în secolele
XIV-XVI, Ion Nistor atrăgea atert ţia că „Licostomo" nu apare amintit în privilegiul ^e
care Alexandru vodă cel Bun 1-a acordat în anul 1408 negustorilor din Liov (Lvov). In
schimb, „Chilia" figurează în 1412 printre ora şele moldoveneşti, în textul înţelegerii de
la Lublau cu privire la o eventuală împărţire a Moldovei între cele două regate (inutil
să mai subliniem că şi pentru Nistor, Licostomo=Chilia). Din aceste repere, I. Nistor a
dedus că vodă Alexandru a preluat de la genovezi, cândva, în răstimpul 1408-1412,
controlul asupra gurilor Dunării^b.

f^^rr^^..

12 N. Iorga, Notes et extraits pour servir ă 1'histoire des croisades au XVe siecle, I, Paris, 1898, p. 60;
Idem, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăxii Albe, Bucureşti, 1899, p. 53.

13 1dem, Acte şi fragmente eu privire la istoria românilor, III, Bucureşti,1897, p. 5 şi 6; idem, Lucruri
noi despre Chilia şi Cetatea Albă, în: Studii asupra evului mediu mmânesc, edi ţie ingrijită de ,Serban
Papacostea, Bucureşti,1984, p. 299.

14 Idem, Chilia şi Cetatea Albă, p. 60: „E sigur că stăpânirea genovesă a fost înlocuită în Chilia prin
stăpânirea lui Mircea, domnul Ţării Romăneşti, după anul 1403"; p. 68: „Ceea ce ridic ă iarăşi situaţiunea lui
Mircea, îi restitui poate ceva din teritoriul de la sudul Dun ării şi-i dădu, desigur, Chilia, fu catastrofa din
1402 a lui Baiazid, înfrângerea de la Angora şi prinderea lui de tă tari"; p. 71: „La această dată <1408>, Chilia
nu se putea afla decât în mâna unui aliat al lui Sigismund şi unui duşman al turcilor, Mircea, în ajunul
răscoalei lui Musa, era şi una şi alta"; p. 72: „A existat deci, după 1403, când genovesii erau în Chilia, dar
încă în 1408, când Sigismund se găndia să cheme aici flota creştină, o stăpânire munteană asupra Chiliei".

15 Ibidem, p. 77.
16 I. Nistor, Die auswiirtigen Handelsbeziehungen der Moldau im XTV., XV. und XVI. Jahrhundert,

Gotha; 1911, p. 182-183. Textul privilegiului din 8 octombrie 1408, la Mihai Cost ăchescu, Documente
moldoveneşti ?nainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi,1932, p. 631-636 (orig. slav. şi trad.); textul tratatului de
la Lublau, în E. de Hurmuzaki, Documenfe privitoare la istoria românilor, I-2, Bucureşti, 1890, nr. CCCCI,
p. 483-487; Vitold al Lituaniei a aderat la aceast ă înţelegere în 15 aprilie 1412 (Codex epistolaris Vitoldi
magni ducis Lithuaniae (1376-1430), ed. A. Prochaska, Cracovia,1882, p. 228-231).
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De curând, teza lui I. Nistor a fost îmbrăţişată de ,Serban Papacostea. Domnia sa
chiar a crezut că poate indica un izvor care ar proba că încă în anul 1404 „Licostomo",
deci castelul insular care fereca intrarea pe bra ţul Chilia, se mai afla în stăpânirea ge-
novezilor. Este vorba de micul tratat Libellus de Notitia Orbis, întocmit în anul 1404
de Ioan, arhiepiscop de Sultanieh, într-adev ăr „excellent connaisseur de 1'Europe
Orientale" 17. La un moment dat, descriind traseul Dun ării, Ioan de Sultanieh scrie: ,,...
et intrat mare Magnum circa Nicostomum, quem habent Ianuenses"18. În plus, Şerban
Papacostea a apreciat că situaţia „paraît toujours inchangee en 1408", cănd regele
Sigismund de Luxemburg îi invita pe venetieni să-şi trimită la „Licostomo" corăbiile
lor mari (na vigia grossa), ca să-i transporte oştenii la Strâmtori19. Însă, după părerea
noastră, acest din urmă izvor trebuie scos din discuţie fără ezitare, deoarece nu
cuprinde nici măcar o aluzie la cine de ţinea de fapt, în 1408, controlul în zona gurilor
Dunării. Cel mult, ţinănd seamă de privilegiul lui AJexandru vodă cel Bun din acelaşi
an, mai sus pomenit, se poate spune în mod sigur c ă acesta nu era domnul Moldovei.

Să vedem, însă, ce este cu men ţiunea lui Ioan de Sultanieh din 1404. Se ştie că
lucrarea lui a fost redactată la Paris, la curtea regelui Fran ţei. El a fost trimis ăcolo de
Tamerlan şi a ajuns Ja destina ţie în mai 1403, spre a vesti biruin ţa acestuia de la Ankara
contra sultanului Baiazid (28 iulie 1402) şi, totodată, spre a-i exprima regelui Charles
VI dorinţa de a relua rela ţiile comerciale cu Occidentul20. Drept urmare, informa ţiile pe
care le-a reprodus Ioan de Sultanieh în tratatul lui de geografie corespundeau cel mult
realităţilor din primele luni ale anului 1403. Suntem aduşi, deci, cu acest izvor în
acelaşi punct în care se afla Nicolae Iorga acum un secol. C ăci, într-adevăr, însemnarea
din registrul de socoteli din Pera, de sub data 15 august 1403, cu privire la cheltuielile
efectuate pentru casteluJ Licostomo, indiferent dacă a fost în cauză doar un decont al
fostului casier de acolo, Iacobus Bontempus21, atestă că, ceJ putin în prima jumătate a
anului 1403, locul cu pricina se afla înc ă sub autoritate genovez ă .

Discuţia asupra chestiunii gurilor Dunării în epoca ce ne preocupă a fost relansată
de P.P. Panaitescu, în monografia sa despre Mircea vodă cel Bătrân, publicată în 1944.
Mai întâi, el a comparat textul unui privilegiu slavon, f ără dată şi loc de emisiune, acor-
dat de domnul Ţării Româneşti negustorilor din Liov, cu un altul similar, redactat în
limba latină, şi de astă dată prevăzut cu menţiunea că a fost scris în Argeş, în anul
140922. ,Si a observat că în ceJ dântâi document figurează o precizare care a fost elimi-

17 ,Serban Papacostea, La fin de la domination g^noise â Licostomo, p. 33 (vezi mai sus nota 5).
18 Anton Kern, Der „Libellus de Notitia Orbis" Johannes III. (De Galonifontibus?) O.P. Erzbischofs

von Sultanieh, în Archivum Fratrum Praedicatorum, 8, 1938, p. 103. În chip ciudat, în tălmăcirea
românească, editată în C8lători străini despre tările romăne, I, vol. îngrijit de Maria Holban, Bucure şti,1968,
p. 39, ultimele cuvinte au fost omise.

19 ySerban Papacostea, op. cit., loc. cit.; din contră, N. Iorga, comentănd acelaşi episod din 1408, obser-
va: „Cât despre Moldova, această ţară era strâns legată de poloni, şi nu dintr-un port moldovenesc ş i-ar fi
putut porni trupele Sigismund contra turcilor" (Chilia şi Cetatea Albă, p. 71-72).

20 Jean Richard, La papautk et les missions d'Orient au Moyen Âge (JQIIe-XVe siecles), ^cole
Fran^aise de Rome, Palais Farnese, 1977, p. 181-182, n. 46 şi p. 257; vezi şi E. Charriere, N€gotiations de la
France dans le Levant, I, Paris, 1848, p. CXVII-CXVIIL

21 Revizuim cu acest prilej opinia pe care am emis-o in 1981, potrivit c ăreia Mirtea a putut lua în
stăpânire gurile Dunării încă în pragul primăverii anului 1402, când sunt atestate lupte în lungul Dunării de
Jos, cu ocuparea vadurilor, în vederea înaintării în teritoriul otoman (Acte atedievale din azhive străine, p.
1733-1734) (vezi mai sus nota 11).

22 P.P. Panaitescu, Mircea cel Bătrâxt, Bucureşti, 1944, p. 101-103; actul din 1409 este reeditat în ane-
xele volumului, nr. II, p. 353.
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nată din textul actului din 1409. Anume că negustorii lioveni erau liberi să-şi exercite
comerţul „prin toate schelele de pe Dun ăre, începând de la Porţile de Fier şi chiar până
la Brăila"23. Pe temeiul faptului că în privilegiul slavon este amintit, pe lângă regele
polon, şi Vitold cu titlul de „mare cneaz" al Lituaniei, Panaitescu a ar ătat că actul nu
poate fi decât după 1401. Şi a propus pentru datarea lui anul 1403, „când se înnoieşte
alianţa cu Polonia" a lui Mircea cel B ătrân (23 septembrie 1403, Giurgiu)24.

Eliminarea formulei „de la Portile de Fier şi chiar până la Brăila" în privilegiul
latin din 1409 a fost pusă de acelaşi istoric în legătură cu faptul că între timp Mircea
vodă al Ţării Româneşti intrase în stăpânirea Chiliei (pentru el „vechiul Licostomo"!).
A susţinut prin urmare că evenimentul s-a produs după 1403, mai exact „la 1404, odată
sau mai bine zis ca urmare a reocupării Dobrogei". Iar apoi a legat acelaşi eveniment
de apariţia în titlul lui Mircea vod ă a unei „noi flori", formula atestată începând din
anul 1406: „Stăpânitor că tre părţile tă tăreŞti" (subl. lui P.P.P.). Cu precizarea că „din
^nii 1404 şi 1405 nu avem acte de-ale lui Mircea"zs.

Să vedem şi noi cum sună, în tălmăcire românească, titlul folosit de Mircea cel
Bătrân în hrisovul emis la 23 noiembrie 1406, în mănăstirea Tismana: „+Eu, Io Mircea
mare voievod şi domn singur stăpânitor a toată ţara Ungrovlahiei şi al părţilor de peste
munţi, încă ^şi spre părţile tătăreşti şi herţeg al Amla şului şi Făgăraşului şi domn al
Banatului Severinului şi de amândouă părtile peste toată Podunavia, încă până la
Marea cea Mare şi singur stăpânitor al cetătii Dârstor"26. ^Si trebuie să subliniem
numaidecât că P. P. Panaitescu a avut dreptate să asocieze dispariţia din privilegiul
pentru Liov din 1409 a formulei citate mai sus -„prin toate schelele de pe Dun ăre,
începând de la Por ţile de Fier şi chiar până la Brăila" - de extinderea autorităţii dom-
nului muntean asupra cursului inferior al fluviului, pân ă la vărsarea în Marea Neagră .
Numai că elementul din titlul său care reflectă acest fapt nu este „singur stăpânitor ...
încă şi spre părţile tătăreşti", cum a crezut Panaitescu27.

Într-adevăr, un hrisov al voievodului Alexandru Aldea din 15 martie 1433, al
cărui original slavon a fost descoperit de P. ^S. Năsturel la mănăstirea athonită
Simonopetra şi care de curând a fost integral editat, ne îng ăduie, prin comparatia titlu-
lui folosit acum cu cel al lui Mircea, să înţelegem fără nici o putinţă de îndoială care

23 Act editat de B. Petriceicu-Ha şdeu, Archiva Istorică a României, I-1, Bucureşti, 1865, p. 3-4 (text
slav şi trad. rom.).

24 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, p. 101-102 şi, mai ales, n. 94 de la p. 102.
25 Ibidem, p. 297-298. Totodată, Panaitescu a echivalat formula „către părţile tă tăreşti" cu „sudul

Basarabiei de azi, regiune ce a purtat numele de Basarabia ca urmare a acestei st ăpâniri muntene". Mai nou,
Virgil Ciocăltan a încercat să demonstreze că în ţelesul formulei cu pricina din titlul lui Mircea „ar indica cur-
sul inferior al Siretului ca parte a hotarului moldo-muntean". şi asta pe temeiul unor izvoare mult mai tim-
purii, cum ar fi actul papal din 1374, fă ră a ţine seama că, foarte probabil, în ţelesul „versus Tartaros" din
acest document a evoluat în timp, în func ţie de refluxul prezentei tătare din spa ţiul romănesc (V. Ciocâltan,
„Cătn: părple tătăreşti" ..., p. 350-351 şi 353). Pentru noi rămâne valabilă identitatea între formula „către
părţile tă tăreşti" şi termenul „Basarabia". Dar acest din urmă termen trebuie aplicat unui teritoriu restrâns,
situat în colţul de sud-vest al spaţiului dintre Prut şi Nistru, până la ramificarea Dunării în bra ţele Deltei.
Adică aşa cum este marcat pe cea mai veche reprezentare cartografic ă de care dispunem, apărută în 1595, ca
ilustraţie la reeditarea Chorografiilor lui Georg Reicherstorffer (potrivit Mariei Holban, aceast ă hartă a avut
ca autor „probabil" un polon: Călători străini despre tările române, I, p. 185).

26 Documenta Romaniae Historica, B, ^'aza Romănească, vol. I, nr. 32, p. 70.
27 Panaitescu şi-a menţinut părerea şi în studiul publicat in 1958 (Legăturile moldo-polone, p. 96, n. 7).



230 ŞTEFAN ANDREESCU

element acoperă în cazul ultimului de ţinerea controlului asupra gurilor Dun ării, Iată,
din nou în tălmăcire, cum arată titlul lui Alexandru vodă Aldea din hrisovul amintit:
„Eu, ce1 în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi de Hristos iubitorul, unsul lui
Dumnezeu, Ioan Alexandru mare voievod şi singur stăpânitor domn a toată ţara
Ungrovlahiei şi părţilor de peste munţi şi către cele tătăreşti şi de ambele părti peste
toată Podunavia, de la Brăila şi până la Porţile de Fier, de asemenea şi ducatului
Amlaşului şi Făgăraşului, domn"28. Este deci absolut limpede că formula ,,... încă până
la Marea cea Mare", utilizată în 23 noiembrie 1406, oglinde şte stăpânirea Dunării ma-
ritime, inclusiv a cetătii Chilia, de către Mircea vodă cel Bătrân. Şi, pe de altă parte,
putem conchide, fără teamă de a greşi, că domnul ^ării Româneşti a intrat şi în posesia
ultimei pozitii deţinute de genovezi aici, adică a castelului Licostomo, în răstimpul
1403-140629. ^

Ce s-a întâmplat cu acest castel ulterior, sub stăpânire românească? Nu putem
decât presupune că el a funcţionat o vreme ca o anexă a cetăţii Chilia, care se găsea,
cum ne-am străduit să arătăm mai sus, pe malul drept al braţului omonim, mai în
amonte.

Să mai stăruim o clipă asupra gestului lui ,Stefan cel Mare, din anul 1479, când a
dărâmat „Chilia Veche", din Deltă, şi a reclădit-o pe ţărmul moldovenesc. Două reven-
dicări, apropiate în timp de acest moment, par s ă=1 fi determinat să acţioneze în acest
chip. Una provenea de la regele Matia ş Corvin al Ungariei. În vara anului 1475, în faţa
perspectivei unei noi invazii otomane, vod ă Ştefan a reînnodat legătura cu Ungaria.
Actului său din 12 iunie 1475, regele Matia ş i-a răspuns printr-un altul, datat 15 august
1475. Dar în acesta din urm ă a fost introdusă o clauză, diferit interpretată în istori-
ografia noastră . Era vorba, în speţă, de rectificarea hotarelor, dintre Moldova şi '^ara
Romănească, potrivit privilegiilor din vremea lui Alexandru (cel Bun) şi Mircea (cel
Bătrăn)^. Ni se dezvăluie astfel existen ţa unei delimitări frontaliere din pragul veacu-
lui al XV-lea, care nu putea fi decât favorabil ă '^ării Româneşti, căci, aşa cum prea bine
se ştie, Mircea a fost cel ce „1-a luat" pe Iuga voievod, predecesorul lui Alexandru. Pe
de altă parte, în aceeaşi clauză, se pomeneşte de împăcarea lui ,Stefan, în privinţa
hotarelor, cu „Vlad", care nu poate fi decât Vlad '^epe ş, dar care în clipa în care a fost
emis actul de la Buda ... nu reocupase înc ă scaunul domnesc al '^ării Româneşti!

28 Vezi P. Ş. Năsturel şi C. Bălan, Hrisovul lui Alexandru Aldea pentru mănăsiirea Bolintin (1433),
în RI, serie nouă, III, 1992, 5-6, p. 484 (text slav) şi 485-486 (trad. rom.).

29 Pentru luptele din 1403-1404 contra turcilor, duse de alia(ii sârbi, munteni şi bulgari ai regelui
Sigismund, vezi Şerban Papacostea, RRH, 25, 1986, 1-2, p. 26. Domnia sa crede c ă acum cetatea Silistrei a
căzut din nou in mâinile lui vodă Mircea, „avec 1'ensemble de la Dobroudja", dar cu rezerva: „evidemment
si 1'evenement n'a pas eu lieu au cours de la campagne precedente de 1402". Pentru data reocupării Silistrei
vezi, insă , discuţia lui Andrei Pippidi, RESEE, 24, 1986, 4, p. 325, 329 şi 332, care optează ferm pentru 1403,
evenimentul fiind urmat indeaproape de cucerirea Chiliei şi gurilor Dunării (1404-1406). Pe de altă parte, tot
Andrei Pippidi a formulat de curând ipoteza că „Podunavia" din titlul lui Mircea, dar şi al altor domni
munteni, „nu e, cum se crede astăzi, Dobrogea, ci este de identificat în colţul de sud-vest, o făşie de-a lun-
gul malului drept al Dunării, fiindcă in secolul al XIV-lea fluviul traversa'j'ara Rom ănească, nu-i era graniţă .
Altfel, nu s-ar înţelege cum mănăsHrea Tismana putea să posede, pe o lungime de 15 km ambele maluri ale
Dunării, clauză care dispare după 1400 dintr-o dona ţie confirmată de mai multe ori, atât înainte cât şi după
aceea" (Monarhia 3n Evul Mediu romănesc, practică şi ideologie, în vol. Naponal şi universal in istoria
românilor. Studii oferite pmf. dr. Şerban Papacostea cu ocazia implinirii a 70 de ani, îngrijit de Ovidiu
Cristea şi Gh. Lazăr, Bucureşti,1998, p. 37).

30 Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucure şti,1913, nr. CXLVI, p. 334-335.
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Citarea numelui său într-un asemenea context nu poate, însă, să nu reamintească fap-
tul că tocmai el, în iunie 1462, apărase cetatea Chilia de asediul lui Ştefan ... Şi, deci,
revendicarea teritorială pe care o presupune actul din 15 augitst 1475 privea, de bună
seamă, acelaşi punct31.

A doua revendicare a Chiliei a apar ţinut însuşi sultanului Mehmed II, în ajunul
marii expediţii în Moldova din 1476. Un raport genovez din Pera, datat 23 mai 1476,
semnalează întoarcerea din Moldova a unui sol otoman, care a transmis condi ţiile sul-
tanului ce trebuiau îndeplinite pentru ca Ştefan să evite invazia ţării sale. Cea dintâi
dintre ele era restituirea cetătii Chilia (el castello di Licostomo) 32. Evident, cetatea avea
a fi redată în stăpânirea 'j'ării Româneşti, care se găsea în orbita politică a Porţii. Cum
vodă ,Stefan a respins ultimatumul padi şahului, Mehmed II, pe lângă armata de uscat
a purces şi la pregătirea, la Gallipoli, a unei numeroase flote, „per lo luogo de Mocastro
et Licostomo"33.

Ceea ce este de retinut este că, în ambele cazuri, revendicările cu pricina se
bizuiau pe apartenen ţa în trecut a cetăţii-cheie de la gurile Dunării la 'j'ara
Românească . Or, acest „temei juridic" era înlăturat odată cu demolarea cetătii de pe
malul drept al bra ţului Chilia şi reînălţarea ei pe malul opus. Fapt care s-a întămplat în
1479 ...

În încheiere dorim să stăruim asupra unei ştiri care, cu drept cuvânt, a fost
socotită de mare însemnătate pentru a demonstra intensitatea comerţului international
ce se desfăşura pe la gurile Dun ării în prima treime a veacului al XV-lea^. În vara anu-
lui 1429, deci în plin conflict pentru stăpânirea cetăţii Chilia, Alexandru vodă cel Bun
al Moldovei a pus să se construiască în apele fluviului, la vărsarea în mare, un obsta-
col, o palisadă, care împiedica navele să pătrundă pe cursul Dunării. Astfel, un convoi
de douăsprezece corăbii a fost obligat să se îndrepte către Cetatea Albă, adică spre
capătul drumului comercial care lega Polonia de litoralul pontic35. Evident, destina ţia
iniţială a acestui convoi era Brăila, pe care toate privilegiile comerciale muntene o
indică drept punct vamal la ieşirea din Ţara Românească36. Există chiar şi ştiri răzleţe
mai târzii, cum este, de pild ă, una din 1455, potrivit căreia o corabie genoveză în drum
spre Caffa s-a oprit la Brăila37. Aici era punctul de tranzit apă-uscat, pentru a accede pe
axa comercială continentală patronată de Sigismund de Luxemburg. Întrebarea pe care
ne-o punem este următoarea: de ce, în vara lui 1429, Alexandru cel Bun nu a lăsat con-
voiul cu pricina să înainteze pe fluviu, silindu-1 însă să descarce mărfurile orientale, pe
care, de bună seamă, le avea la bord, în „târgul" Chilia, existent pe ţărmul moldove-
nesc al braţului omonim? În fond, de aici aceste mărfuri ar fi apucat la fel de bine calea

31 Ştefan Andreescu, Une ville disput@e, p. 229-230 (vezi mai sus nota 2).
32 N. Iorga, Acte şi fragmente, III, p. 56.
33 Ibidem.
34 ySerban Papacostea, Kilia et la politique orientale de Sigismond de Luxembourg, p. 431; ş tirea a fost

relevată încă de N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 86.
35 Codex epistolaris Vitoldi, p. 869; de fapt, una dintre corăbii s-a scufundat, doar celelalte fiind diri-

jate către Cetatea Albă (ştirea i-a sosit lui Sigismund la Bratislava, în 29 august 1430).
36 ySerban Papacostea, SMIM,10,1983, p.17-18 şi 20; Constantin C. Giurescu, Istoricul oraşului Brăila

(din cele mai vechi timpuri pănă astăzi), Bucureşti, 1968, p. 48-49 şi 57-61.
37 A. Vigna, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria dell'Ufficio di S.

Giorgio, t. I, Genova,1868, p. 364; ştire semnalată de N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 118-119, n. 4.
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Poloniei, ca şi de la Cetatea Albă ...
Răspunsul credem că 1-a sugerat regretata cercetătoare germană Renate

Mohlenkamp, într-un studiu închinat începuturilor ora şului Vaslui. Printr-o ascu ţită
analiză a documenta^iei cunoscute, ea a stabilit că atentia specială a lui Alexandru

vodă cel Bun fată de această asezare s-a manifestat abia din deceniul al treilea al vea-
cului al XV-lea (şi, totodată, al domniei sale!). ^Si a pus-o în legătură cu dezvoltarea unei

noi ramifica ţii a„drumului moldovenesc", Iaşi-Vaslui-Chilia^. Aici, la Chilia,

adăugăm noi, a existat iniţial o aşezare pescărească şi, fără îndoială, un centru colector

al cerealelor din Moldova meridională, care a„supravieţuit" epocii genoveze. Dar dru-

mul spre nord, către Polonia, nu a luat fiinţă decât mai târziu, după ce Moldova a luat

în stăpânirea ei şi cetatea Chilia. Adică numai către sfârşitul domniei lui vodă
Alexandru cel Bun.

A FEW NOTES ABOUT IQLIA
- Abstract -

A new discussion is made of the moment in which the fortress of Kilia and the
castle of Licostomo, lying at the Danube Mouths passed from the hands of the Genoese
into Romanian ones. The author believes that the event occurred between 1403-1406
and that, at the beginning, the aforementioned defensive system came under the con-
trol of Wallachia, only later, towards the end of the third decade of the fifteenth cen-
tury, to be secured by Moldavia.

The fact that in 1412, in the treaty of Lublau, Kilia is mentioned as a Moldavian
possession can be explained by the presence on the left shore of the aforementioned
arm of a market town, in the neighbourhood of which Prince Stephen the Great would
build in 1479 a new fortrees, known under the name of „New Kilia" (Kilia noua), while
„Old Kilia" on the right bank of this Danube arm, would be torn down.

38 Renate Mohlenkamp, AIIA Iaşi, 18, 1981, p. 1-18. Cea mai elocventă probă că ramificaţia spre

Chilia era încă nefuncţională in deceniul al treilea al veacului al XV-lea - cel puhn in prima parte a acestuia
- ne este oferită de Johann Schiltberger, care, plecănd de la Constantinopol pe o corabie, a ajuns mai întâi „la

o cetate ce se numeşte Chilia şi acolo se varsă Dunărea in mare". Dar, în loc să se indrepte direct spre nord,

către Iaşi, aici el s-a alăturat „unor negustori", cu care s-a dus „într-un ora ş care se numeşte in limba ger-

mană Weiszstadt" (Cetatea Albă) (Călători străini despre t'drile romăne, I, p. 31). Rezultă astfel limpede că,

anterior anului 1428, drumul caravanelor către Liov - unde vroia să ajungă Schiltberger - pleca de la Cetatea

Albă .



CERAMICA FAZEI BOIAN-SPAN'^'OV
DIN AŞEZAREA DE LA ISACCEA-SUHAT

CRISTIAN MICU

Cercetările arheologice efectuate în anii 1997 - 1998 în cadrul a şezării aparţinând

culturii Boian, faza Giuleşti de la Isaccea-Suhat} (jud. Tulcea) au permis înregistrarea
unui număr redus de fragmente ceramice având caracteristici diferite fa ţă de inven-
tarul specific sitului. Prezen ţa lor a fost stabilită în stratul vegetal; în stratul cultural
postneolitic şi în al doilea nivel de locuire neolitic, NII (superior).

În funcţie de calitatea pastei, tratamentul aplicat suprafe ţelor şi tehnicile de deco-
rare, putem împărţi fragmentele ceramice analizate în dou ă categorii:

L Ceramica realizată din argilă grosieră, de cele mai multe ori insuficient
frământată, folosindu-se ca degresanţi cioburi pisate, pietricele, nisip. Proporţia dintre
cele două componente (argilă şi degresânt) nu a fost cea optimă . Peretii vaselor - cu
grosimi ce variază între 6-20 mm - au fost acoperiti cu angobă lustruită uneori intens.
Pe un fragment se poate observa îmbinarea zonelor acoperite în partea superioar ă a
vasului cu cele neacoperite în cea inferioar ă . Partea exterioară a pereţilor a fost tratată
cu mai multă atentie în raport cu cea interioară, doar netezită . Vasele au fost arse în
general uniform, în atmosferă reducătoare. Sunt şi situa ţii în care, datorită arderii neu-
niforme, în spărtura aceluiaşi fragment ceramic se regăsesc zone de coloraţie diferită .

1. Forme
a) Castronul cu partea superioară înaltă, tronconică şi umăr rotunjit (pl. I.1, II.1).
b) Castronul cu gât scurt tronconic, um ăr lat, partea inferioară tronconică (pl. I/2, 3,

II/2, 3). Pentru această formă întâlnim analogii în nivelul2 din aşezarea de la Radovanu2.
c) Vasul cu umăr proeminent, uşor teşit, partea inferioară tronconică (pl. I.5,

II/5). Forme asemănătoare au fost descoperite în pe ştera Gura Dobrogei3 (aflată în raza
satului cu acelaşi nume), stratul mijlociu în asociere cu material ceramic Hamangia lII4

1 C. Micu, S. Micu, Isaccea-Suhat, 1997. Raport preliminar, Sesiunea Anuală de Rapoarte
Arheologice, Vaslui, 1999.

2 E. Comşa, Cultură şi Civiliza ţie la Dunărea de Jos, 8,1990, fig. 16/1.
3 N. Harţuche, Pontica, 9, 1976, p. 15, fig. 9/3. Precizăm că în lucrarea citată vasele reprezentate în

fig. 9/2, 3 au fost aranjate invers în pagină .
4 P. Ha şotti atribuie materialul ceramic al culturii Hamangia din acest strat etapei TIIc, P. Ha şotti,

Epocă neolitică în Dobrogea, Constan ţa,1997, p. 66:
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PI. I. Isaccea-Suhat. Ceramică faza Boian-Span^ov. 1- 5- grosieră; 6- 7- fină .



CERAMICA FAZEI BOIAN-SPANŢOV DIN AŞEZAREA DE LA ISACCEA-SUHAT 237

• PI. II. Isaccea-Suhat. Ceramic ă faza Boian-Spanţov. 1- 5- grosieră; 6- 7- fină .
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PI. III. Sarichioi - La Bursuci. Ceramic ă faza Boian-Span^ov (inedită).
1- 3- grosieră; 4- 5- fină .
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şi în aşezarea de la Sarichioi, punctul La Bursuci (pl. IIL1).
d) O formă asemănătoare celei prezentate mai sus, cu o singur ă deosebire şi

anume umărul ascuţit (pl. I/4, II/4). Analogiile sunt prezente la Hâr şovas, în stratul
atribuit de P. Haşotti "subfazei" Boian-Span ţov, Spanţovb , Sarichioi (pl. III/2, 3).

2. Tehnici de decorare. Motive ornamentale
De cele mai multe ori a fost folosită excizia largă, superficială, însoţită de încrus-

talie, evidenţiindu-se motivele liniare cruţate, tehnică obişnuită în ultimă fază a cul-
turii Boian^ (pl. I/2, 4-5, II/2, 4-5). Pe un fragment ceramic au fost combinate caneluri
fine, orizontale cu o zonă pictată cu grafit (delimitată de o linie orizontală pictată şi o
suprafaţă râmasă neacoperită de angobă) în care s-au reprezentat linii curbe şi spirale
(pl. I/3, II/3). Asocierea celor dou ă tehnici de decorare o întâlnim şi la Tangâru8, în
nivelul 11. La Isaccea canelurile orizontale apar şi singure la partea superioară a
vaselor (pl. I/1, II/1). Alături de tehnicile de decorare men ţionate mai sus este
prezentă şi incizia adâncă (pl. I/4, II/4).

II. Ceramică realizată din argilă fină, bine frământată, folosindu-se ca degresan ţi
nisipul şi cioburile pisate mărunt. Pereţii vaselor - cu grosimi de 4-5 mm - au fost
acoperiţi cu un strat subţire de lut lustruit. Arderea s-a realizat uniform, într-o atmos-
feră reducătoare.

1. Forme
a) Strachină cu buza aplecată uşor în interior, umărul rotunjit, partea inferioară

probabil tronconică (pl. I/7, II/7). Cele mai apropiate analogii le întâlnim la Sarichioi
(p1. III/5). .

b) Vase cu umăr rotunjit (pl. I/6, II/6). Şi pentru această formă întâlnim un exem-
plar asemănător în aşezarea de la Sarichioi (p1. III/4).'

2. Tehnici de decorare. Motive ornamentale.
Un singur fragment a fost decorat, pe suprafaţa sa exterioară fiind reprezentate

benzi late, pictate cu grafit, în combina ţie cu o linie orizontală incizată superficial care,
în fapt, marcheză limita dintre umăr şi partea superioară a vasului (pl. I/6, II/6).
Remarcăm prezenţa acestui ultim detaliu şi pe fragmentul ceramic de la Sarichioi (pl.
III/4).

Luând în considerare toate caracteristicile ceramicii analizate în prezentul articol,
o încadrăm în faza Spanţov a culturii Boian.

Amintim că 3n Dobrogea (ca de altfel şi în întreaga arie ocupată în nordul
Dobrogei de triburile Boian), au fost folosite frecvent două sisteme de periodizare a
culturii Boian, deosebirile fiind determinate de atribuirea unui con ţinut diferit: ultimei
faze a acesteia. Prin urmare, în bibliografia de specialitate am întâlnit aşezâri fie în fază

`^^' 5 Ibidem, j^ `6`%^t$`' fi^t7^: <' ^

â^e

r ^ - -^ ., , ^ ^3 ^ ^p ' ^ ^ ^,

^
^

7 E. Comşa, Istoria comunita ţilor cultun^ Boian Bucute i 1^^4 p 11^:'
, iariu^ nt ţ n o8 D Be Co ribu i oblemele neoliticului î ânRp iâ`i^i ^umiiia i^oflor`cercetări,^Bt^tureş ti,

1961, p. 408, fig. 185.

.m.
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de tranziţie la cultura Gumelni ţa, fie în faza Şpanţov, în functie de opţiunile fiecărui
cercetător9. Am preferat folosirea ultimei periodizări observând că în cazul celei dintâi
s-a încercat de multe ori o definire exactă a conţinutului, fără a se ajunge la un numi-
tor comun, existând şi posibilitatea integrării în contextul fazei finale a culturii Boian a
unor elemente gumelni ţene pe deplin formate. Alegerea pe care am făcut-o nu con-
trazice legătura organică dintre ultima fază a culturii Boian şi prima a culturii
Gumelniţa, fapt demonstrat şi în Dobrogea de realităţile stratigrafice^o .

Revenind la materialul ceramic $oian-Span ţov de la Isaccea-Suhat, se impune sta-
bilirea raportului existent între acesta şi aşezarea aparţinând fazei Boian-Giule şti. În
debutul articolului am menţionat contextul în care au fost descoperite fragmentele
ceramice aflate în discuţie. Numai două dintre ele erau prezente într-un complex arhe-
ologic, şi anume C6oG4v, ce apar ţine NII, cu inventar specific fazei Boian-Giuleşti.

Trebuie adăugat însă că acest complex a fost afectat de un mormânt care poate fi
încadrat, cu unele rezerve, în epoca bronzului şi de o groapă getică de perioadă elenis-
tică . Nu excludem, prin urmare, posibilitatea ca cele două fragmente ceramice să fi fost
antrenate de aceste interventii ulterioare. Celelelate piese se aflau fie în NII, fie în stra-
tul cultural postneolitic şi cel vegetal, situaţie care se poate explica prin activităţile agri-
cole desfăşurate în zona cercetată . În schimb; cercetările făcute în punctul Suhat nu au
pus în evidenţă până în prezent existenţa unui nivel de locuire sau a unui complex
aparţinând ultimei faze a culturii Boian.

Datele prezentate până acum conduc spre formularea a două ipoteze de lucru:
fragmentele ceramice Boian-Span ţov pot documenta fie o locuire sporadic ă la nivelul
acestei faze, fie un contact între comunităţi Boian aparţinând unor faze diferite. Ultima
ipoteză ar putea fi sustinută de descoperirea unor fragmente ceramice Boian-Vidra şi
Boian-Spanţov în aşezările Boian-Giuleşti de la Lişcoteanca^^ şi, indirect, de prezen ţa
destul de importantă a ceramicii Hamangia lII în complexele de locuire de la Isaccea
în întreaga evolutie a sitului^z. Este cunoscut că în urma analizării informaţiilor oferite
de descoperirile din zona centrală şi sudică a Dobrogei precum şi din răsăritul
Munteniei, s-a ajuns la precizarea unui sincronism între Hamangia lII şi Boian-Vidra,
Boian-Spanţov73.

9 Pentru acest aspect al problemei există un număr important de lucrări, din care amintim: D. Berciu,
S. Morintz, Materiale, 3, 1957, p. 89; D. Galbenu, SCIV XIII, 1962, 2, p. 289-290; E. Com şa, op. cit, p. 43; N.
Hariuche, op. cit, p. 14-15,19; E. Oberlănder-Târnoveanu, I. Oberlănder-Târnoveanu, Materiale 13,1979, p.
63; P. Haşotti, E. Lăzurcă, Symposia Thracologica 7, 1989 (în acest studiu sunt men ţionate la p. 43-44 o fază
Boian-Spanţov, prezentă la Hârşova - tell, sincronă în mare parte cu cea de-a doua jum ătate a fazei
Ceamurlia de Jos şi o fază de tranziţie la cultura Gumelni ţa prezentă la Hârşova-tell, Ghindăreşti, Gura
Dobrogei, Tariverde, Sarichioi, ale c ărei comunităţi au asimilat popula ţia Hamangia); D. Popovici, P.
Haşotti, D. Galbenu, C. Nicolae, Cercetări Arheologice,9,1992, p. 10-11; E. Lăzurcă, Peuce,11,1995, p. 20,; P.
Haşotti, op. cit., p. 63.

10 P. Haşotti, în Actes du Xlle Congres International de Science Prehistoriques et Protohistoriqi^es II,
Bratislava, 1993, p. 356.

11 S. Pandrea, V. Sârbu, M. Mirea, Istros, 8, 1997, p. 60. Trebuie precizat c ă, pentru a-şi susţine afir-
maţia, autorii acestui articol au făcut trimitere şi la N. Harţuche , F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei
de arheologie a Muzeului Brăilei,1976, p. 13-14, unde nu se precizeaz ă explicit acest lucru, ci doar "apari ţia
în aşezarea de la Lişcoteanca - punctul Moş Filon a unor vase cu decor excizat, care atestă o etapă mai târzie
a culturii Boian-Giuleşti (II) ce se apropie de faza Vidra". Aceea şi observa ţie a fost prezentată de N. Har ţuche
şi cu altă ocazie: N. Harţuche, Istros 1980, p. 285.

12 C Micu, Pontica, 31, 1998, p. 25-35.
13 P. Haşotti, Pontica, 26, 1993, p. 37.

^ .,^., I i ^,.„.,.,r^^^^ ^»^, F....,, . n I I
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Dacă s-ar confirma ipoteza unei locuiri sporadice în faza Boian-Span ţov în punc-
tul Suhat, va trebui să precizăm şi căile de pătrundere în nordul Dobrogei a comu-
nităţilor corespunzătoare, în situa ţia în care aşezarea de la Isaccea-Suhat ar fi oarecum
izolată de restul descoperirilor aflate în special în zona centrală a provinciei. Pentru
moment, ţinând cont de analogiile amintite din aşezările Boian-Spantov din Dobrogea,
credem că nu ar fi greşit daeă am afirma că prezenţa la Isaccea a fragmentelor analizate
în prezentul articol se înscrie în fenomenul complex al penetr ării triburilor Boian din
ultima fază în spaţiul danubiano-pontic.

Rămâne ca cercetările viitoare să aducă suficiente argumente pentru formularea
unor concluzii pertinente în cadrul direcţiilor avansate în acest moment.

BOIAN-SPAN^'OV PHASE CERAMICS IN ISACCEA-SUHAT SETTLEMENT

- Abstract -

At the beginning of this article some ceramic remains belonging to Boian Culture
- Spantov phase have been presented. They were uncovered inside the neolithic settle-
ment from Isaccea-Suhat (Tulcea County, Northern Dobroudja, Romania). Afterwards
we have specified that on Dobroudja territory (but not only there) they frecquently
used two systems which define the periodicity of Boian Culture, the differences being
caused by confering a special content to its latest phase. Consequently, in the scientif-
ic bibliography one could find either settlements which are integrated in the transi-
tional phase towards Gumelnita Culture or in Spantov phase, depending upon each
resercher's option. Within this article we have preferred the second system of period-
icity, as we have noticed that in the case of the first one they tried many times to reach
an exactly definition of the content, but unfortunately without a final mutual denota-
tion. Also, we notice there is the possibility that certain thouroughly formed elements
of Gumelnita Culture could be integrated in the context of Boian Culture final phase.
Our choice does not contravene the organic connection which exists between the latest
Boian Culture phase and the first Gumelnita phase and this fact has been proved by
the stratigraphic realities in Dobroudja, too.

Coming back to Boian - Spantov pottery remains frorn Isaccea - Suhat, it is imper-
ative to establishing the real relation between this material and the settlement belong-
ing to Boian - Giulesti phase. It has been pointed out in this article the context in which
the above-mentioned pottery remains were uncovered. We have found just two of
them inside an archaeological complex, namely C60 G49, which belongs to N Il level
(superior) and has a specific Boian - Giulesti phase invetory. We have to add, howev-
er, that this complex was affected by a Bronze Age tomb and also by a Getic pit of
Hellenistic Age. Consequently, it is not out of the question the possibility that the two
ceramic fragments would have been brought through these subsequent interventions.
The other pottery remains were found either on N II or in the post-neolithic layer and
the vegetable one and this situation could be explained by the agricultural activities
carried on in the researched area. In return, the researches carried out in Suhat did not
give emphasis to the existence of a dwelling level or of any complex belonging to the
latest phase of Boian Culture.
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The presented data have led to wording of two assumptions: the Boian - Spantov

pottery remains may gather documentation either for a spoxadical settlement at the
level of this phase or a link between Boian communities belonging to different phases.
The second assumption could be supported through the finding of some pottery

remains of Boian - Vidra, Boian-Spanţov inside Boian - Giuleşti settlements from

Lişcoteanca (Braila County) and, indirectly, through the important enough existence of
Hamangia lII pottery inside dwelling complexes from Isaccea during the whole evo-
lution of this site. It is known that following up the analysis of the information offered

by the findings from Central an Southern Dobroudja, as well as from the Eastern part
of Wallachia, they reached the specification of a synchronism between Hamangia lII

and Boian - Vidra, Boian - Span ţov.
If the asuumption of a sporadical settlement of Boian - Spantov phase at Suhat

site would be confirmed, the penetrations ways of the proper communities on
Northern Doubroudja should be specified too, in the case the settlement from Isaccea
would be somehow isolated from the remainder of the findings situated especially on
the central zone of the province.

For the moment, taking into account the analogies of the pottery remains from

Isaccea inside Boian - Span ţov settlements on Dobroudja territory, we consider it
would not be wrong if these ones enter the complex phenomenon of tribes penetration

from latest Boian phase in the Danubian - Pontic area.
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Puţin numeroase în studiile dedicate descoperirilor arheologice din Dobrogea^
piesele din această categorie beneficiază de mai multe referin ţe 3n bibliografia de spe-
cialitate străinăz sau românească3. Tip aparte de artefacte, specific civiliza ţiei romane,
ele se constituie într-o componentă cu contribuţii importante în clarificarea unor
secvente de cronologie a obiectivelor în cuprinsul cărora au fost găsite4. Nu mai puţin

1 Gh. Ştefan, Dacia VII-VIII, 1937-1940, p. 417, fig. 26, nr. 1-3; D. Popescu, IX-X, 1941-1944, p. 490,
Abb. 4, 43; M. Tzony, Pontica, 12, 1979, p. 195, fig. 2, nr. 1; M. M ănucu-Adameşteanu, Peuce, 9, 1984, p. 37,
nr. 1; fig. IX, nr. 1-3; C. Matei, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, V-VII, 1988-1989, p. 125, fig. 5, nr. 7;
V. H. Baumann, Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării. Contribu ţii arheologice la cunoaŞterea habi-
tatului rural (sec I-IV p. Chr.), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 1995, p. 76, nr. 10.

2°O. Almgren, Studien uber nordeuropâischen Fibel formen, Mannus Bibliotek, 32, 1923, Leipzig, p.
34-38±5. Kovrig, Die Hauptypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien, Diss. Pann, II, 4, 1937, p. 37-40;
E.v.Patek, Verbreitung und Herkunft der romischen Fibeltypen von Pannonien, Diss. Pann, 19, 1942, p. 94-
95, pl. IV; A.K. Ambroz, Fibuly iuga evropeiskoj casti SSSR,1966, D 1-10, p. 34-40, pl. 7, nr. 1-4,17; T. Kolnik,
SlovArch, 19, 1971, p. 513-518; E. Ettlinger, Die romischen Fibeln in der Schweiz, Bern, 1973, p. 20, nr. 12-13;
E. Riha, Die romischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugust, Forschungen in Augst, 3, 1979, Augst, p. 92-93;
D. Bojovi'c Rimske fibulae Singiduma, Belgrad, 1983.

3 D: Popescu, Dacia, V-VI,1935-1936, p. 241-243; D. Popescu, Dacia, IX-X,1941-1944, p. 490 urm.; Gh.
Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 100-101; D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, passim, cu
recenzia semnată de M. Babeş în SCIVA, 33,1982, p, 250-257; S. Sanie, Civiliza ţia romană ]a est de Carpa ţi şi
romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II î.e.n. - III e.n. ), Ia şi,1981, p. 62, fig. 9, nr. 2; V. Căpitanu, Carpica,
16, 1984, p. 61-83; Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 45; S. Cociş ,
ActaMP, 8,1984, p.150-151; S. Coci ş, ActaMN, 22-23,1986, p. 527-535; idem, ActaMP, 26-30, I/1,1993, p. 269-
289; V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bibliotheca Thracologica, X, Bucure şti, 1995, p. 228-
233, pl. 204-205; S. Cociş, Ephemeris Napocensis, V, 1995, p. 93-101; D. Isac, S. Coci ş, Ephmeris Napocensis,
V, 1995, p. 119-121; I. Mitrofan, S. Cociş, ActaMN, 32/I, 1995, p. 434; M. Takâcs, S. Cociş, A. Rustoiu,
ActaMN, 32/I, 1995, p. 452, 454; I. Bajusz, S. Coci ş, ActaMP, 19, 1995, p. 40-41; N. Gudea, S. Coci ş, ActaMP,
19, 1995, p. 53, S. Teodor, S. ^'au, ArhMold, 19, 1996, p. 65-66, 99-103, nr. 167-169, 172-315, fig. 15, nr. 8-10,
13-14; 16-23, cu bibliografia; A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n..- I e.n.), Bibliotheca
Thracologica, XXII, Bucure şti, 1997, p. 52 urm; I. Bajusz, S. Coci ş, ActaMN, 34/I, 1997, p. 521; V. Moga, H.
Ciugudean, S. Cociş, N. Rodeanu, ActaMN, 34/I, 1997, p. 536, 538; C.H. Opreanu, Dacia romană şi
Barbaricum, Timişoara,1998, p. 49, 97-98; S. Coci ş, C. Opreanu, ActaMN, 35/I,1998, p. 196, 204.

4 Piesele prezentate în studiul de fa ţă au fost achizi ţionate de către M.LN.A. Constan ţa în cadrul
unor loturi de obiecte, în anii 1998 şi 2000. În afara unor vagi indica ţii privind zona de descoperire, nu au
putut fi obţinute de la persoanele ce s-au prezentat cu piesele in discu ţie la M.I.N.A. Constan ţa, alte infor-
maxii legate de mediul în care au fost găsite. Lipsa oricăror indicaţii privind contextul arheologic, ne con-
strănge să ne restrăngem doar la o succintă analiză tipologică a acestor piese.
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importantă este semnifica ţia prezenţei acestor artefacte provinciale romane în zonele
in care au fost descoperite, pe teritoriul României de astăzi, putând fi urmărită astfel
evoluţia de la piese provenite din importuri din lumea roman ă, din provinciile
dunărene5, până la piese vehiculate într-un mediu etnic ce reflect ă o prezenţă efectivă
romană in acest întins spa ţiu. Mai mult, în mediu local est - carpatic vor fi produse
variante locale ale acestor piese.

Lotul care face obiectul prezentului studiu, format din nouă fibule, deşi lipsite de
orice indicii legate de mediul arheologic de descoperire, a şa după cum am arătat,
sporeşte numărul pieselor de acest tip din Dobrogea, şi poate chiar al aşezărilor cu ves-
tigii romane timpuriib. Încadrarea lor cultural ă şi cronologică o vom realiza analizând
tipologic piesele prezentate mai jos.

CATALOG

l. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 7,8 cm. Resort bilateral, protejat cu o plac ă
puternic pronun ţată, de formă trapezoidală . Capul lăţit, se îngustează spre corp, pe
care este redată o nodozitate realizată din trei creste. Piciorul se termină într-un buton.
Portagrafa dreptunghiulară . Fibulă puternic profilată7. A doua jumătate a secolului I p.
Chr - prima jumătate a secolului II p. Chr. Crângu, com. Ion Corvin, jude ţul Constanţa.
M.LN.A. Constan ţa, nr. inv. 39531. Fig. 1, nr. 1.

2. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 5,9 cm. Resort bilateral, protejat cu o plac ă
îngustă, de formă dreptunghiulară . Capul lăţit, se îngustează spre corp, pe care este
redată o nodozitate realizată dimtrei creste. Piciorul se termină într-un buton, puternic
profilat. Portagrafa dreptunghiulară . Acelaşi tip, datare ca şi precedenta. Valul lui
Traian, jude ţul Constanţa. M.LN.A. Constanţa, nr. inv. 41869. Fig. 1, nr. 2.

3. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 4,6 cm. Resort bilateral, protejat cu o plac ă
îngustă, de formă trapezoidală . Capul lătit, se îngustează spre corp, pe care este redată
o nodozitate realizată din trei creste. Acelaşi tip, datare ca şi precedenta. Cxângu, com.
Ion Corvin, jude ţul Constanţa. M.LN.A. Constanta, nr. inv. 39529. Fig. 1, nr. 3.

4. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 6,8 cm. Resort bilateral, protejat cu o plac ă
îngustă, de formă dreptunghiulară . Capul lăţit, se îngustează spre corp, pe care este
redată o nodozitate realizată din trei creste. Portagrafa dreptunghiular ă . Acelaşi #ip,
datare ca şi precedenta. Valul lu Traian, judeţul Constanţa. M.I.N.A. Constanţa, nr. inv.
41870. Fig. 1, nr. 4.

5. Bronz, turnare. Fragmetară. L: 6 cm. Resort bîlateral, format din 16 spire, pro-
tejat cu o placă ingustă de formă trapezoidală . Capul lăţit, se îngustează spre corp, pe

5 S. CociŞ, ActaMP, 8,1984, p. 150-151.
6 Vezi spre exemplu, piesele descoperite la Crângu, com. Ion Corvin, jud. Constan ţa, unde până în

prezent nu au fost semnalate alte vestigii arheologice.
7 O. Almgren, op. cit., grupa a IV-a, tip 68. A. Rustoiu, preluând tipologia propusă de D. Bojovi'c,

pentru fibulele de la Singidunum, constituie aceastâ categorie de fibule într-un tip aparte, tipu119, cu mai
multe variante. Piesa de faţă s-ar apropia askfel de varianta 19 d a tipologiei mai sus mentionate, cf. A.
Rustoiu, op. cit., p. 52-53, cu bibliografia.
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care este redată o nodozitate realizată din trei creste. Piciorul uşor aplatizat. Acelaşi
tip, datare ca şi precedenta. Valul lui Traian, judeţul Constan ţa. M.LN.A. Constan ţa,
nr. inv. 42083. Fig. 2, nr. 1. .

6. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 6,6 cm. Resort bilateral, format din 8 spire,
protejat cu o placă de formă trapezoidală . Capul lăţit, se îngustează spre corp, pe care
este redată o nodozitate realizată din trei creste. Piciorul se termin ă într-un buton pu-
ternic profilat. Portagrafa trapezoidală cu două perforaţii8. Fibulă puternic profilată9.
Primele trei sferturi ale secolului I p. Chr^^. Cr^ngu, com. Ion Corvin, judeiul
Constanţa. M.LN.A. Constanta, nr. inv. 39530. Fig. 2, nr. 2.

7. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 3,3 cm. Resortul bilateral format din 14 spire.
Capul mic, fa ţetat. Corpul este de asemenea fa ţetat, prezentând o nodozitate. Picior
trapezoidal, ornamentat cu un decor incizat, format din trei linii reunite, dispuse dou ă
pe diagonală, respectiv a treia către baza piciorului. Portagrafa dreptunghiular ă .
Fibulă puternic profilată, varianta cu piciorul trapezoidal şi fără plăcuţă la cap. A doua
jumătate sau sfârşitul secolului I p. Chr. - prima jumă tate a secolului II p.Chr.^l.
Crângu, com. Ion Corvin, jude ţul Constanţa. M.LN.A. Constanţa, nr. inv. 39527. Fig. 2,
nr. 3.

8. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 5,2 cm. Resort bilateral. Arc decorat cu dou ă
noduri. Picior aplatizat şi decorat eu două şiruri de puncte incizate. Piciorul se termină
într-un buton. Portagrafa trapezoidal ă, scurtă . Fibulă puternic profilată de tip
răsăritean. Sfârşitul secolului I p. Chr. - prima jumătate a secolului II p. Chr. Valul lui
Traian, judeţul Constanţa. M.LN.A. Constan ţa, nr. inv. 42084. Fig. 2, nr. 4.

9. Bronz, turnare. Fragmentară . L: 3,3 cm. Resort bilateral. Arc curbat, decorat cu
două noduri, dispuse unul către resort, bine profilat, uşor trompetiform. Celălalt, mai
puţin profilat delimitează arcul de picior. Piciorul se termină cu un buton conic.
Portagrafa scurtă, uşor trapezoidală . Fibulă puternic profilată de tip răsăritean1z. A
doua jumătate a seeolului I p. Chr. - prima jum ătate a secolului II p. Chr.^3. Troesmis -
Igliţa, judeţul Tulcea. M.LN.A. Constan ţa, nr: inv. 42095. Fig. 2, nr. 5.

8 Tip distinct la Almgren, fibulele cu perfora ţii, fac parte din grupa a IV-a; cf. O. Almgren, op. cik
9 Tip 19b, conform tipologiei propuse de A. Rustoiu, cf. A Rustoiu, op. cit. p. 52-53.

10 Exemplarele din această variantă sunt vehiculate şi mai tărziu, cf. A. Rustoiu, op. cit p. 53, n. 244.
11 S. Cociş, Ephemeris Napocensis, V, 1995, p. 93, cu bibliografia; A. Rustoiu, op. cit, p. 55, n. 273;

C.H. Opreanu, p. 50 cu bibliografia.

12 Conform tipologiei întocmite de A. Rustoiu, fibulele din categoria amintit ă, se regăsesc sub acest
nume în Grupa a III-a, tipu120 a; cf., A. Rustoiu, op. cit., p. 53-55. R. Koscevic, în lucrarea Anticke fibule s
producia Siska, Zagreb, 1980, p. 24, le nume şte 'fibule puternic profilate de 6p pontic" şi le încadrează în
tipu112; apud A. Rustoiu, op. cit., p. 53; Gh. Bichir, le grupează şi el într-o categorie aparte denumită 'fibule
de tip carpo pontic'; tip 1, cf. Gh. Bichir, CUltura carpică, Bucureş ti, 1973, p. 100.

13 Datare conform tipologiei propuse de A. Rustoiu. Autorul nu accept ă opiniile potrivit cărora acest
tip de fibule ar apărea la jumă tatea sec. I a. Chr. sau la sfârşitul sec I a. Chr., cf. A Rustoiu, op. cit., p. 53, cu
bibliografia, după cum şi C.H. Opreanu consideră că nu ar ezista 'ârgumente serioase pentru a-i prelungi
cronologia Şi în secolul777 p. Chr: în Moldova, cum aprecia Gh. Bichir, în pofida rezervei exprimate de cei
mai buni specialişti străini in domeniu a căror părere o citează '; cf. C.H. Opreanu, op. cit., p. 97.
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Cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de "fibule puternic profi-
late" (Krâftig profilierte Fibeln), fibulele din această categorie - căreia îi aparţin piesele
descoperite la Crângu (fig. 1, nr. l, 3; fig. 2, nr. 2) şi Valul lui Traian (fig. 1, nr. 2, 4; fig.
2, nr. 1) - îşi au originea în fibulele cu noduri din Latene-ul târziu. Zona ini ţială de

manufacturare ar fi fost în spa ţiul de sud şi est - alpin^4, în general în Italia de nord,
acolo unde se întâlnesc şi formele cele mai timpurii, care sunt datate în epoca lui
Augustusls. Fibulele de acest tip se constituie într-o categorie distinctă de artefacte, în
perioada imperială ele răspândindu-se prin Noricum şi Pannonia în Raetia, pe Rhin, în
provinciile dunărene, în regiunile barbare; se întâlnesc pe spa ţii largi, ajungând în nord
până în Polonia şi Danemarca^b, iar spre est chiar şi în oraşele din Crimeea». Sunt
descoperite în număr mare pe teritoriul Daciei18, fiind folosite cu preponderen ţă până
la cucerirea romană19. În Dobrogea mai avem semnalată o astfel de piesă la Dinogeţia20.

Următoarele trei fibule din lotul studiat (fig. 2, nr. 3, 4, 5) sunt considerate ca fiind
variante ale fibulelor puternic profilate.

Piesa descoperită la Crângu21 (fig. 2, nr. 3), se înscrie în varianta fibulelor puter-
nic profilate cu picior trapezoida122 şi care sunt genetic legate de fibulele puternic pro-
filate23. Cum am precizat mai sus24, cronologic ele au o perioad ă de evolu ţie cuprinsă
între a doua jumătate25, sfârşitul secolului I p. Chr26, până la jumătatea secolului al II-
lea p. Chr27. Până în prezent, cu excep ţia pieselor de la Poiana, jud. Gala ţi, datate la
jumătatea secolului I. p. Chr.28 şi la sfârşitul aceluiaşi secolzy, toate piesele de acest tip,
cu sau fără plăcuţă protectoare, concentrate în aria Daciei romane, sunt datate de c ătre
editori în prima jumătate a secolului II p. Chr.^. Piesa de la Crângu îşi află analogii
generale în piese descoperite în Germania, Raetia, Noricum, Pannonia, Moesia, bar-

14 A. Rustoiu, op. cit., p. 52, n. 239.
15 E. Riha, op. cit, p. 73, apud S. Cociş, ActaMP, 8, 1984, p. 150.
16 Ibidem; S. Teodor, S. Ţau, op. cit, cu bibliografia.
17 Ibidem.
18 S. Cociş, op. cit.; V. Moga, H. Ciugudean, S. Cociş, N. Rodeanu, op. cit., p. 534; M. Takâcs, S. Cociş,

A. Rustoiu, op. cit., p. 453; M. Gumă, S.A. Luca, C. Săcărin, Banatica, 9,1987, p. 214-215; I. Mitrofan, S. Cociş .
op. cit.; p. 434, nr. 10, 13, 14, 15, 17; V. Moga, H. Ciugudean, S. Coci ş, N. Rodeanu, op. cit, p. 536, nr. 1; I.
Bajusz, S. Cociş, ActaMP, 19, 1995, p. 41, nr. 10; Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia in epoca roman ă,
Bucureşti, 1984, p. 45; V. Căpitanu, op. cit., p. 67, nr. 1-9; 68, nr. 10-21; 69, nr. 22-34; D. Isac, S. Coci ş , op. cit.,
p. 119, nr. 2, 3;120, nr. 7; I. Bajusz, S. Coci ş, ActaMN, 34/I,1997, p. 521, nr. 2; A. Rustoiu, op. cit, p. 52-53; S.
Teodor, S.'^au, op. cit., p. 65-66, ş.a.m.d.

19 M. Takâcs, S. Coci ş, A. Rustoiu, op. cit. p. 452, cu bibliografia.
20 Gh. Ştefan, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 417, fig. 26, nr. 1.
Zl Potrivit bibliografiei consultate, piesa descoperită la Crăngu, com. Ion Corvin, jud. Constan ţa, este

până in prezent singura fibulă de acest tip din Dobrogea.
22 Fibulă puternic profilată de tip răsăritean, tip 20 d, în accepxiunea lui A. RusYoiu, cf. A. Rustoiu,

op. cit., p. 53, 55 cu bibliografia. .
23 S. Cociş, Ephemeris Napocensis, V,1995, p. 93, cu bibliografia.
24 Catalog, nr. 7 cu bibliografia.
25 supra, nota 23. ;^^,
26 A. Rustoiu, op. cik, p. 55; C. H.Opreanu, op. cit. p. 50. _
27 Zbidem; S. Cociş, op. cit., p. 93.
28 S. Teodor, S. 'j'au, op. cit, p. 65;100, nr. 200; fig. 18, nr. 14.
29 R. Vulpe şi colab., în SCIV, 3,1952, p. 202, fig. 26, nr. 7; A. Rustoiu, op. cit., p. 55,112, nr. 12.
30 D. Isac, S. Cociş, op. cik, p. 121, nr. 23, 24, 26, 27, fig. V, 23, 24, 26, 27; V. Moga, H. Ciugudean, S.

Cociş, N. Rodeanu, op. cit., p. 538, nr. 24, fig. III, 24; I. Mitrofan, S. Coci ş, op. cit., p. 434, nr. 31-34, fig. IV, 31-
34; M. Takâcs, S. Cociş, A. Rustoiu, op. cit., nr. 18, fig. III, 18; I. Bajusz, S. Coci ş, op. cit, p. 40, nr. 7, 8, fig. I,
7, 8; 41, nr. 9, fig. II, 9; S. Coci ş, op. cit., p. 93-101, cu bibliografia; D. Protase, C. Gaiu, in Roman Frontier
Studies, 17, 1997, p. 418, 427, fig. 7, nr. 1, 4.

i i ^^ ^ ^,.^ ,, ^ ^ i
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Fig. 3 Fibule puternic profilate cu variantele r ăsăritene şi cu picior trapezoidal
descoperite în Dobrogea: 1. Capidava; 2. Crângu; 3. Dinoge ţia; 4. Enisala; 5. Straja;
6. Teliţa - Amza; 7. Troesmis; 8. Valul lui Traian.

baricum31, ca de altfel şi în Dacia romană32, unde se consideră că au fost 'introduse de
soldaţi, veterani Şi civili venind din provincia ală tura#ă, Pannonia'^3. Piesele din
această categorie, au fost produse în număr mare şi în Dacia. De altfel, conform unui
calcul statistic, întocmit şi publicat de S. Cociş34, reiese că acestea se constitue în Dacia,
într-un procent de 60% din totalul pieselor descoperite în Imperiu şi barbaricum până

31 S. Cociş, op. cit, p. 94, cu bibliografia.
32 supra, nota 30.
33 S. Cociş, op. cit., p. 95; autorul îşi fundamentază raţionamentul pe prezen ţa a numeroase unită li

militare auxiliare, dar şi legiuni, venite din Pannonia în Dacia.
34 idem, op. cit, 93-101.
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la data publicării studiului35. Mai mult, având în vedere existen ţa atelierului de la
Napoca, s-a considerat recent, c ă acesta reprezintă centrul de producţie şi al pieselor
descoperite în zona Tisei mijlocii36

O altă fibulă37 (fig. 2, nr. 4} din acelaşi lot are o perioadă de utilizare între sfârşitul
secolului I p. Chr. - prima jumătate a secolului II p. Chr.38

În spa ţiul extracarpatic al României exemplare cu caracteristici apropiate de piesa
în discuţie au fost descoperite la Poiana, Răcătău, Cernat, Barboşi39, iar în Dobrogea în
aşezarea rurală de la Teliţa - Amza, acolo unde editorul o datează în secolul II - primul
sfert al secolului III p. Chr.4^ Sunt de asemenea bine cunoscute în lumea carpic ă41.

Piesa de la Troesmis - Igliţa (fig. 2, nr. 5) este de asemenea, o variantă legată
genetic de categoria fibulelor puternic profilate. Zona cu densitatea cea mai mare de
descoperiri de acest gen, pe teritoriul României, este Moldova, mai precis arealul
aşezărilor de pe Siret, de unde se presupune că s-au răspândit şi în aria ponto - sar-
matică42. În această arie est-carpatică, Gh. Bichir presupune că a fost manufacturată
pentru prima dată varianta în cauză, sub influenţă romană, după prezenţa efectivă a
acestora la Dunărea de Jos4 3. Descoperirea la Brad, în mediul dacic preroman a unei
fibule de acest tip, în curs de prelucrare, 1-a determinat pe C.H. Opreanu s ă susţină că
"aceste fibule erau executate în Barbaricum, de unde vor ajunge şi în Dacia romană 'a4,

Astfel, fibule de acest tip au fost descoperite spre vest, în zone din sud - estul
Transilvaniei, fiind documnetate şi în Serbia, Slovacia şi foarte rar pe limesul germa-
nic, iar spre est în aria ponto - sarmatic ă45. În Dobrogea astfel de piese au mai fost
descoperite la Straja, jud. Constan ţa46, Capidava, acolo unde piesa este datată în seco-
lele II-III p. Chr 4^, şi în necropola daco-romană de la Enisala, acolo unde au apărut
cinci exemplare, datate în secolele I-III p. Chr.48

Prezen ţa acestor fibule în Dobrogea49, şi în special a fibulelor puternic profilate,
nu poate să nu fie racordată la situaţia istorică a regiunii în primele veacuri ale erei
crestine.

Regiune care a fost integrată mai de timpuriu Imperiului romans^, Dobrogea sur-

35 Realitate lesne de explicat, dacă avem în vedere că la Napoca a fost descoperit un atelier de pro-
ducere a fibulelor, datat în perioada lui Traian şi Hadrian unde au apărut tipare şi pentru astfel de piese. La
data publicării studiului era singurul atelier cercetat din Imperiul Roman, cf. S. Cocig, op. cit., p. 93-94, cu
bibliografia.

36 C.H. Opreanu contrapune această ipoteză opiniilor care apreciau provinciile Noricum şi Pannonia
drept centre de difuziune şi pentru piesele de pe Tisa mijlocie; cf. C.H. Opreanu, op. cit., p. 49, cu bibli-
ografia.

37 Apropiat de tipu120e Rustoiu, op. cit., p. 53-55.
38 Ibidem
39 I.T. Dragomir, în Peuce, IX, 1984, p. 178, nr. 67; fig. XIII, 67, cu bibliografia.
40 V.H. Baumann, op. cit, p. 76, nr. 10.
41 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti,1973, p. 101, fig. CLXVI, 3, 8.
42 A. Rustoiu, op. cit., p. 53, cu bibliografia.
43 Gh. Bichir, op. cit., p. 100.
44 C.H. Opreanu, op. cit., p. 97.
45 A. Rustoiu, op. cik, p. 53, cu bibliografia.
46 M. Tzony, op. cit.
47 C. Matei, op. cit.
48 M. Mănucu-Adameşteanu, op. cit.
49 vezi şi fig. nr. 3.
50 Eusebius, Chronicon, p. 180, 12-13; Al. Suceveanu, Pontica, 4, 1971, p. 105-125; idem, Viafa eco-

nomică în Dobrogea romană . Secolele I-777 e.n., Bucureşti, 1977, p. 19.

I i ^ ^^ ^^^^^, ,.,, _., i i



FIBULE PUTERNIC PROFII,ATE DIN COLEC'^IA MUZEULUI DE ISTORIE NA ŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTAN^A 251

prinde, totuşi, prin numărul relativ mic de astfel de piese, în situa ţia în care descoperi-
rile arheologice dovedesc o larg ă prezenţă a diferitelor categorii de inventar specifice
civilizaţiei romane timpurii.

Este dificil, dar nu imposibil, de a defini modul şi căile de pătrundere a acestor
accesorii vestimentare. Trebuie doar să luăm în considera ţie prezen ţa militară romană
în această regiune, cu tot ceea ce ea implică, începând cu zonele de recrutare, cantonare
succesivă , participare la diferite ac ţiuni militare şi terminând cu circula ţia şi aşezarea
veteranilor, dar şi a civililor. Nu în ultimul rând trebuie s ă amintim bogata via ţă eco-
nomică şi posibila preferin ţă a localnicilor pentru aceste accesorii, dar tot ca urmare a
influentei romane.

În cazul variantelor răsăritene a fibulelor puternic profilate, şi în special a celor
numite şi "carpo pontice'; vecinătatea imediată cu aria considerată drept zonă iniţială
de manufacturare şi difuziune, joacă desigur, un rol important.

Deşi lipsite de informa ţiile legate de contextul arheologic, fibuiele ce au constitu-
it subiectul prezentului studiu, îmbog ăţesc numărul pieselor de acest gen descoperite
în zonă şi, în acelaşi timp, sunt o nouă mărturie a prezen ţei elementelor de civiliza ţie
romană timpurie în Dobrogea.

KRt^FTIG PROFILIERTE FIBELN IN DER SANIlVILUNG DES MUSEUM FUR
NATIONALGESCHICHTE UND ARCHÂOLOGIE CONSTAN'jCA

- Zusammenfassung -

In dem vorliegenden Studium besprechen wir eine Gruppe von neun Fibeln, die
unter unklaren Umstânden an verschiedenen Orten in der pobrudscha aufgefunden
wurden.

Von diesen sind eine Anzahl von sechs Fibeln (Abb. 1, Nr. 1-4; Ab. 2, Nr. 1-2) in
die Gruppe der krâftig profilierten Fibeln einzuordnen, als spezifische Erzeugnisse der
provinzialromischen Zivilisation, die von Almgren in die Gruppe IV-a, Typ 68 ange-
fiihrt sind.

Von der Abstammung her sind auch die anderen 3 Fiblen dieser Gruppe
anzuschliessen; von diesen ist ein Stiick eine Variante der kr ăftig profilierten Fibeln
mit trapezformigem Fuss (Abb. 2, Nr. 3) und ein andres une Variante der auch "karpo-
pontischen" genannten Form (Abb. 2, Nr. 5).

Die Anwesenheit dieses Kleidungszubehors ist mit denjenigen der fruhromis-
chen Zivilisationselemente in der pobrudscha in Verbindung. In dieser Provinz wird
die Beruhrung mit der romischen Welt fruhler als in den anderen Teilen des heutigen
Rumânien hergestellt.



CERCETĂRI ARHEOLOGICE $V NECROPOLA ROMANĂ
TIlVII'URIE DE LA BABADAG

IOAN VASILN, DOREL PARASCHIV

În vara anului 1995 au fost efectuate cercetări arheologice în una din cele cinci
movile funerare situate în zona de NV de ora şul Babadag, în stânga şoselei
Constanţa - Tulcea.

Movila, puternic aplatizată datorită lucrărilor agricole, avea forma ovală, axul

N-S măsurând 33 m, iar cel E-V 24 m. Înălţimea la centru era de circa 2 m(Pl. 1/1,2).
În urma cercetărilor au fost descoperite cinci morminte apartinând perioadei

romane timpurii.

Morxnântul nr.1(Ml)

Mormântul, de înhuma ţie, descoperit în zona sudică a movilei, a fost distrus de

intervenţiile ulterioare, din schelet păstrându-se doar membrele inferioare. Ca inven-
tar avea două piese:
1. Ulcior aproape complet (lipseşte toarta). Inv. 44606

Dg = 4,4 / 3,5; Dm = 11,2; Db = 5,1; I= 13,6 (Pl. 4/1)
Pastă cărămizie deschisă, angobă roşie, urme de ardere secundară .
Gura piesei este trilobată, gâtul îngust, scund, corpul globular, baza plată .
Corpul prezintă caneluri fine, dispuse în spirală, realizate în timpul învârtirii la ;:
roata, iar buza are trei caneluri proeminente orizontale, paralele.
Acest tip de ulcior este specific provinciilor occidentale ale Imperiului Roman,
datându-se în sec II şi la începutul sec. III d. Chr.^, îns ă după caracteristiceile !

pastei considerăm că piesa a fost produsă în Moesia lnferior. ^

2. Ceaşcă aproape completă (lipseşte toarta), restaurată . Inv. 44219.
Dg=6,7;Dm=9,2;Db=3,9;I=10,6(P1.4/2)

* Săpătura a fost efectuată de I. Vasiliu. Piesele descoperite se afl ă în colecţia Muzeului de

Arheologie din Tulcea. ln catalog am utilizat urm ătoarele prescurtări: Dg - diametrul gurii; Dm - diametrul

maxim; Db - diametrul bazei; I- înăltimea păstrată; L- lungimea. Dimensiunile sunt date în centrimetri.

Desenele au fost realizate de Camelia Geanbai.
1 K. Roth-Rubi, Untersuchungen an den Krugen van Avenches, Acta RCFR, Suppl. 3,1979, p. 65, nr.

147, fig.16; O. Brukner, Rimska keramika u Jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije, Beograd,1981,
p. 44,118, tip 48, nr. 141-142, pl. 146.
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Movila cercetată (Fig. 1)

Movila cercetată (Fig. 2)

Planşa 1.

i
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Pastă bej-cărămizie, mică albă, angobă portocalie.
Buza este uşor evazată, corpul globular, baza plată .
Astfel de ceşti sunt atestate la Atena2, pe Dun ărea mijlocie3, precum şi în
numeroase aşezări şi necropole de epocă romană timpurie din Dobrogea4,
în contexte arheologice datate între sfârşitul sec I şi începutul sec III d. Chr.

Mormântul nr. 2 (M2) (Pl. 2/1)

În centrul ipotetic al movilei a fost descoperită arca unui sarcofag din calcar local,
cu fragmente ale unui sicriu din lemn. Scheletul lipsea. Arca avea urm ătoarele dimen-
siuni: lungirnea - 90 cm, lă iimea - 40 cm, înălţimea - 30 cm, grosimea pereţilor -10 cm,
deci în aceasta fusese înhumat un copil. În sarcofag nu au fost descoperite obiecte de
inventar.

Mormântul nr. 3 (M3) (PI. 2/2)

Mormântul, probabil de înhuma ţie, era amenajat din lespezi de piatr ă prelucrate
sumar. Scheletul nu a fost găsit, deci mormântul fusese deranjat. Ca inventar, au fost
descoperite următoarele obiecte:
1. Vas borcan getic, complet, restaurat. Inv. 44236

Dg = 9,9; Dm = 11,3; Db = 9,0; I=- 12 (Pl. 4/3)
Pastă gri-cenuşie, urme de ardere secundară .
Vasul, lucrat la mână, are gura evazată şi baza plată . Ca decor, prezintă în zona
diametrului maxim trei butoni.
Ceramica de factură getică apare frecvent în Dobrogea, alături de cea romană ,
în primele secole ale erei creştines.

2. Vârf de săgeată. Inv. 44239
L= 3,4 cm; D tijă = 0,55 cm (Pl. 4/4)
Piesa, lucrată din bronz, are trei muchii. Pintenul este rupt.

3. Mărgică sferică din pastă de sticlă
D =1,3; (Pl. 4/5)

4. Mărgică cilindrică din pastă de sticlă
D= 1,7; D= 1,1; (Pl. 4/6)

2 H. S. Robinson, The Atheniazt Agora, V. Pottery of the Roman Period, Princeton,1959, p. 32, S 103,
41, S 182, 52, J 10-11, 55, J 34, J 34, pl. 7,9.

3 O. Brukner, op. ctt., p. 41, 100, tip 1, nr. 1-4, pl. 100.
4 P. Alexandrescu, Histria II, Bucureş ti,1966, p. 222, M. XXV, 2, pl. 30; M. Bucovală, Pontice, 2, 1969,

p. 312, fig. 10, 21; Idem, Pontica, 3,1970, p. 195-196,199-200, fig.-2 d, 9a-b,10; A. Opai ţ, Peuce, 8,1980, p. 355;
nr. 40, pl. VIII 14; Al. Suceveanu, Histria VI, Les Thermes romaines, Bucharest,1982, p. 94, 96, pl. l/ 11, 2/4,5/
43,9/30; A. Petre, Bulletin de 1'AIESSE, 17-18, p. 12-15, pl. 12, 14, 15; C. Mu şeţeanu, Ceramica romană de Ia
Durostorum (teza de doctorat, în manuscris), Bucureşti, 1992, p. 78, pl. 16/176, 179; M. Bucovală, C. Paşca,
Pontica, 24,1991, p.185-236; Iidem, Pontica, 25,1992, p. 242-272; C. Nicolae, Pontica, 38-29, 1995, pl. 4.

5 Pentru acest aspect vezi: C. Scorpan, Pontice,1,1968, p. 341-366; Idem, Pontica, 3, 1970, p. 139-188;
Idem, SCIV, 21,1, 1970, p. 65-95; Idem, Pontica, 4, 1971, p. 137-154.
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M2 (Fig. i)

M3 (Fig. 2)

Planşa 2.
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5. Mărgică sferică din pastă de sticlă
D = 0,8 (Pl. 4/7)

6. Cochilie de melc perforată, utilizată ca mărgică .
L = 2,4 (Pl. 4/8)

Mormântul nr. 4 (M4) (Pl. 3/1)

Mormântul era de incinera ţie. 0asele calcinate erau depuse într-o groapă simplă ,
ce avea lungimea de 150 cm, l ăţimea de 60 cm, iar adâncimea de 35 cm. Alături de oase-
le calcinate au fost descoperite fragmente ceramice, puternic arse secundar, din care
nu s-a putut reconstitui nici un profil.

Morm^ntul nr. 5 (M5) (Pl. 3/2)

Mormântul era de incinera ţie. Oasele calcinate erau depuse într-o groap ă săpată
în două trepte. Groapa avea lungimea de 210 cm, lăţimea de 140 cm, iar adâncimea de

125 cm. M5 avea ca inventar sase obiecte:

1. Ulcior ămforoidal, aproape complet (lipseşte gura). In. 44222

Dm = 26,5; Db = 9,1; Ip = 34,4 cm; (Pl. 4,9)
Pastă cărămizie, angobă proprie.
Gura este de dimensiuni medii, gâtul tronconic, corpul bitronconic, baza inelar ă,

toarta în bandă, cu patru caneluri.

Ulciorul amforoidal este atestat în Dobrogeab, Moldova^, nordul M ării Negre^ şi

în Tracia la Serdica9, în unele cazuri în contexte funerare. În necropola

daco-romană de la Enisala acesta era "vasul preferat pentru func ţia de urnă "^o.

2. Opaiţ, complet. Inv. 44603
L= 8,6; D= 6,2; I= 4,4 (Pl. 5/ 1).

Pastă cărămizie, angobă maron, urme de ardere secundară .

Opaiţul are corpul rotund, discul concav, încadrat de două cercuri concentrice,

bordura îngustă, ciocul cordiform, toarta lamelară, canelată, bază plată,

mărginită de un cerc incizat. Discul prezintă decor în relief - un satir alergând

după un câine, care, la rândul său, aleargă după un animal de talie mică
(probabil iepure).

6 P. Alexandrescu, op. cit., p. 207, t. XXIV, 6, pl. 99; C. Scorpan, Pontice, 1, 1968, p. 355-356, 359, fig.
146,176; Idem, Pontica, 7,1974, p. 239, 241, fig, l; C. Iconomu, Pontice,1,1968, p. 247, 250, fig. 10; M. Babe ş ,
SCIV, 22,1971,1, fig. 2/ 1, 2, 3/ 3-S, 8/ 1; Al. Barnea, I. Bogdan-C ătăniciu, Tropaeum Traiani, I. Cetatea, p.
181 / 3.7, fig.146; V. H. Baumann, Ferata roatană in Dobrogea, Tulcea,1983, p.181, nr. 20, pl. XXXV /3; Idem,
Aşezări rurale antice fn zona gurilor Dunării. Contribufii arheologice la cunoa$terea habitatului rural (sec.
I-N p. Chr.), Tulcea, 1995, p. 201, nr. 23, p. 204, nr. 53, pL XXV/ 25, XII/11, XXIV/6, XI/2; M. M ănucu-
Adameşteanu, Peuce, 9, 1984, p. 32-33, pl. III; G. Simion, în acela şi volum, p. 87, pl. . XII/6; AI. Suceveanu,
op. cit., p. 95, nr. 32, p. 95, nr. 32, p. 102, nr: 65, p. 104, nr. 37-39, p. 113, nr. 26-27, pl. 1, 6, 7, 13.

7 V. Ursactu, Carpica, 1,1968, p. 115-116,147, fig. 3 3/ 1,27/ 13; M. Babeş, op. cit., p. 29.
8 V. F. Gaidukevici, MIA, 25, 1952, p. 169, fig. 61; V.V. Krapivina, Oibia Materialnaia kultura. I-N

w.n.e., Kiev, 1993, fig. 63.
9 M. Stanceva, Serdica,1,1964, p. 147-152, fig. 4-5.

10 M. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., p. 32
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M4 (Fig. 1)

M5 (Fig. 2)

Planşa
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De la Tomis provin două lucrene cu decor identic^l; una dintre acestea are
imprimată marca TITI/ ANOY, odată cu tiparul. Piesa noastră ar putea fi, deci,
o imita ţie a uneia de import.

3. Opaiţ, complet. Inv. 44602
L= 8,3; D= 6,0; I= 4,0. (Pl. 5/2)
Pastă cărămizie deschisă, angobă maron, urme de ardere secundară :
Corpul piesei este rotund, discul puţin adâncit, delimitat de două cercuri, ciocul
cordiform, toarta inelară, baza plată . Discul prezintă decor în relief, însă, datorită
uzurii tiparului, acesta este greu de dedus - probabil este un ciorchine de strugure.
Opaiţe cu ciocul cordiform, având reprezentat pe disc ciorchinele de strugure, au
fost descoperite în numeroase situri de epocă romană timpurie din Dobrogea,'atât
de pe limes-ul danubian, cât şi de pe cel pontic12. Acestea sunt produse ale
atelierelor oraşelor vest-pontice73.

4. Opaiţ, aproape complet. Inv. 44605
L=7,9;D=6,O;I=4,7(P1.5/3)
Pastă cărămizie, angobă roşie cărămizie.
Piesa are aceeaşi formă ca precedentele, însă maniera de realizare este
foarte grosolană .
Discul lămpii este spart, însă decorul acestuia poate fi dedus - crater,
motiv prezent pe numeroase lămpi descoperite în Scytia Minor14.

5. Ceaşcă, aproape completă (lipseşte toarta), restaurată . Inv. 44220.
Dg=7;Dm=9,8;Db=3,3;I=10,3(P1.5/4).
Pastă roşie-cărămizie, mica albă, angobă maronie-roşcată .

^ Piesa se încadrează în acelaşi tip cu cea descoperită în Ml.

6. Ac de bronz. Inv. 44237.
L= 10,4 cm; Dm = 0,4 cm (P1. 5/5).

În mantaua movilei au fost descoperite o serie de piese ceramice de epoc ă romană
timpurie, constituind, probabil, inventarul unor morminte deranjate sau ofrande
secundare.

1. Platou, complet, restaurat. Inv. 44221.
Dg = 41,6; DB = 22 cm; I= 8 cm (PL 5/6).
Pastă bej-portocalie, angobă roşie.
Vasul are pereţi oblici şi baza inelară .

11 C. Iconomu, Opai#e greco-somane, Constanla,1967, p. 70-71, tip XX, nr. 239-240, fig. 103; Idem, Un
capitol al produckiei $i al schimbului de m^rfuri la Dunărea de'Jos^ luo^nele (sec. I-VII e. n.), (teza de doc-
torat, în manuscris), Bucureşti, 1986, p. 48, tip IX, varianta XIV.

12 Idem, Un ppitol ..., p. 45-46, tip IX, varianta III.
13 Ibidem, p. 151-153; M. Bucovală, C. Paşca, Pontica, 24,1991, p. 228, D, 3.
14 Ibideat, p. 45, tip. IX, varianta II; M. Bucovală, C. Paşca, Pontica, 24,1991, p.191, M 2, 3, p. 203, MS,

1, M 6, 3, p. 223, M 21, 1 S; Ibidem, Pontica, 25, 1992, p. 258, M 29, 2, pl. 4, p. 249, M 19, 1; G. Kuzmanov,
Anticld lampi, Sofia,1992, p. 27, 85, 147-148.
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Planşa 4. Piese descoperite în Ml (fig.1, 2); M3 (fig. 3- 8); M5 (fig. 9).
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Această formă, produsă în atelierele pergameniene, este atestat ă la Berenice^5, în
Grecialb şi în nordul Mării Negrel^, în a doua jumătate a sec. I d. Chr. şi în prima
jumătate a secolului următor. Spre deosebire de piesele amintite, exemplarul de
la Babadag are buza mai îngroşată .

2. Castron (bol) fragmentar.
Dg = 11,6; Db = 4,1; I= 5,8 (Pl. 5/7).
Pastă bej portocalie, cu mica albă şi granule de calcar în compozi ţie, angobă
portocalie.
Piesa are buza verticală, separată de corp printr-un prag la exterior şi baza inelară .
Caracteristicile pastei şi aria de răspândire - bazinul inferior a1 Dun ării18, nordul
Mării Negre19 - indică faptul că piesa a fost realizată în Moesia lnferior.

3. Ceaşcă fragmentară (gură).
Db = 2,9 (Pl. 6/2).
Pastă portocalie, cu mica aurie şi granule de calcar, angobă proprie.

4. Ceaşcă fragmentară (bază).
Db = 2,9 (Pl. 6/2).
Pastă portocalie, cu mica aurie şi granule de calcar, angobă proprie.

5. Ceaşcă fragmentară (bază).
Db = 3,6 (Pl. 6/3).
Aceeaşi textură şi culoare a pastei şi angobei ca nr. 4.

6. Ceaşcă fragmentară (bază).
Db = 3,8 (Pl. 6/4).
Pastă bej-portocalie, cu mica albă şi granule de calcar, angobă proprie, urme de
ardere secundară .

Ceştile se încadrează în acelaşi tip cu cele descoperite în Ml şi M5.

7. Opaiţ fragmentar (Pl. 6/5).
Pastă bej-gălbuie, cu mica albă, angobă portocalie.

8. Opaiţ fragmentar.
Pastă bej-gălbuie, cu mica albă, angobă maron.

15 P. M. Kenrick, Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice), vol. III, part 1, Tripoli, 1985, p.
261 / B 368.3 - 4, fig. 48.

16 J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London, 19723, fig. 630; Enciclopedia dell'arbe antica classica e
orientate. Atlante delle forme a^aatiche II. Ceramica fine i+omana ne1 Basino Mediterraneo, Roma, 1981, p,
77, forma L26, pl. XVII/10-11.

17 T. I. Knipovici, MIA, 25,1952, p. 304-305, fig. 5.3.
18 Gh. Popilian, Ceramica roatană din Oltetua, Craiova,1976, p.118-119, tipul I, pl. 62-63; C. Muşeţeanu,

ap. tzt., p. 60-61, tip N, p. 85, nr. 24, pl. 10; Fl. Topoleanu, Peuce, 9,1984, p. i92, nr. 23, pl., N/1.
19 V. F. Gaidukevici, op. czt., p. 156, p1. 36; T. I. Knipovici, op. cit., p. 298, tip 7, fig. 2/3-4,4/ 1-2; M.

Krapivina, op. cit., p.112, tip 14-15, fig. 51/1628.
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Planşa 5. Piese descoperite în M5 (fig. 1- 5) şi în mantaua tumului (fig. 6- 7).
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Opaiţele se încadrează în acelaşi tip cu cele descoperite în M5.

9. Amforă fragmentară (gât şi umăr0.
Pastă grosieră, bej-portocalie, cu granule de calcar şi mica albă în compozitie,
angobă proprie.
Amfora aparţine tipului Dressel 28 (cu gura largă, buza răsfrântă la exterior, gâtul
înalt, tronconic şi corpul globular), tip răspândit cu precădere în vestul Mării
Mediterane între sfârşitul sec. I şi mijlocul sec II d. Chr.z^. În Moesia lnferior amforele
Dresse128 sunt atestate la Troesmis, Dinogetia şi în teritoriile acestor ora şezl.

10. Vas borcan getic, fragmentar (gură).
Dg = 14 (Pl. 6/6).
Pastă cenuşie, cu mult degresant, arsă incomplet, urme de ardere secundară .
Vasul, lucrat la mână, are gura evazată şi baza plată . Pe corp prezintă un brâu

alveolat, orizontalzz.

În manta au fost descoperite şi materiale arheologice datate mai tărziu decât cele
din,rnorminte. După acestea, rezultă că movila a fost deranjată de cel pu ţin trei ori: în
sec. IV, în sec. XI şi în sec. XIX.

1. Monedă
AE R; 15,4 x 15,7 mm; tip VICTORIAE DDAUGQNN, perioada a IV-a,
anii 341-34623.

2. Fragmente de oale-borcan, datate în sec. XI.
(Pl. 6/7 - 9).

3. Fragmente ceramice smălţuite şi un fragment de la o ceaşcă otomană
din porţelan, datate în sec. XIX.

Movila cercetată de noi apartine necropolei unei aşezări rurale romane. De altfel,
în zonă există numeroase descoperiri de epocă romană timpurie.

Mormintele descoperite în movilă se înscriu în tipuri cunoscute în Dobrogea în
epoca romanăz4.

Majoritatea pieselor din cele trei morminte, ca şi cele descoperite în mantaua
tumulului, au fost produse în Moesia lnferior sau în zonele învecinate. Această situatie
este întâlnită în toate aşezările şi necropolele de epocă romană timpurie studiate.

Prezenţa ceramicii de factură getică în secolele II-III d. Chr. nu este un fapt
neobişnuit, aceasta fiind întâlnită şi în oraşele vest-pontice, care intraseră mai devreme

20 D.P.S. Peacock, D. F. Williams, Amphorae and the Roman Hconomy. An Introductory Guide,
London-New York,1986, p.122-123, fig. 54.

21 A. Opaiţ, Peuce, 8,1980, p. 291, 294, pl. I-II.
22 Pentru ceramică de factură getică în epoca romană vezi nota 5.
23 Moneda a fost identificată de colega Mihaela Iacob, căreia îi muţumim şi pe această cale.
24 V. Barbu, SCN, 22,1,1971, p. 47-68; Idem, Pontica, IQ 1977, p. 203-216.
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Planşa 6. Piese descoperite în mantaua tumului.
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în contact cu civilizatia romană. ^
Două vase (platoul şi amfora din mantaua movilei) provin din import. Ceramica

occidentală şi cea pergameniană este atestată frecvent în Dobrogea în secolele I-III d.
Chr. '

Multe din piesele ceramice descoperite în morminte sau în manta se dateaz ă
într-un interval destul de restrâns. Coroborând aceste informa ţii, considerăm că
înmormântările s-au produs la mijlocul sec. II d. Chr.

Practicarea ambelor rituri funerare nu trebuie s ă ne surprindă . În această
perioadă, datorită pătrunderii cultelor orientale se adoptă o nouă escatologie con-
cretizată în primul rând prin trecerea de la incinera ţie la inhumaţie. Această trecere nu
s-a realizat însă brusc. În necropolele oraşelor pontice ale Scythiei Minor practicarea
ambelor rituri este atestată până în sec. III d. Chr.zs.

Înhumarea copiilor deceda ţi inainte de schimbarea denti ţiei era un obicei practi-
cat atât în lumea greacă cât şi în cea romană, acesta fiind relatat şi în izvoare literarezb.

sraf^,i .^,
"rr'Pf^el ..

- ^..1 ^^^' .

25 La Tomis practicarea inhumaliei predomina din sec. II d. Hr.; ultimul morm ănt de incinera ţie este
datat cu monede emise de Caracalla, Geta şi Gordian (V. Barbu, L'incin^ration et 1'inhumation â 1'^poque
romaine â Tomis, în Studien zur Geschichte und Philosophie des Alberlums, Budapest, i968, p. 372-376). La
Histria trecerea de la incinerasie la inhumahe are loc la limita dintre secolele II şi III - într-un tumul a fost
descoperit un mormânt de incinera ţie în jurul căruia erau dispuse alte şapte de inhuma ţie (Idem, Pontica,
10,1977, p. 207).

2b Vezi F. Cumont, Lux petpetua, Paris,1949, p. 388.
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RECHERCI^S ARCH^OLOGIQUES DANS LA IV^CROPOLE D' ^POQUE
ROMAINE DE BABADAG

- Resume -

Les auteurs presentent les resultates des recherches archeologiques efechzees
dans la necropole tumulaire d'epoque romaine situee au nord-ouest de la ville de
Babadag, dans 1'annee 1995. Dans un tumulus ont ete decouvertes cinque tombes -
trois d'inhumation et deux d'incineration avec des pieces d'inventaire datees au milieu
du IIe siecle: des broc_ s, des assiettes, des tasses, des lampes, des vases getiques, des
perles, une amphore et un point de fleche.

Pl. 1/ 1,2 - Le tumulus fouille.
Pl. 2/1 - Le tombe no. 2.
Pl. 2/2 - Le tombe no. 3.
Pl. 3/1 - Le tombe no. 4.
Pl. 3/2 - Le tombe no. 5.
Pl. 4-6 - Pieces decouvertes dans les tombes et dans le tumulus.
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MARIUS BELC, ANA NOCIVIN, DAN IONESCU

Probele propuse spre studiu în această lucrare reprezintă două oglinzi romane -
plăci de bronz, bine lustruite, utilizate cu această destina ţie. Probele provin din epoca
romană de ocupaţie a Daciei Pontice - Dobrogea de astăzi - fapt demonstrat de locul
descoperirii acestora, alături de o multitudine de alte obiecte metalice şi ceramice
provenind din acea perioadă (aproximativ secolele II-III e. n.). Cele două probe alese
pentru studiu au fost supuse iniţial unei analize chim'ice prin metoda de spectrometrie
de emisie optică . Datele acestei analize sunt redate în tabelul 1 după cum urmează :

Tabelul 1. Rezultatele analizei chimice efectuate pe cele dou ă probe corespunzătoare
celor două oglinzi romane.

Inventar 1621 12859
Proba nr. 1 2
Cu 64.82 39.43 ,
Sn >16.5 >16.5
Pb <0.0045 > 1.13 ^
Fe 0,37 0.046
Ni 0.099 0.078
Mn 0.0019 <0.0009
A1 0.019 0.013
Zn 0.0045 <0.0045
P ' 0.014 >0.11
Sb `' 0.0067 0.24

În etapa a doua a acestui studiu, cele dou ă probe au fost supuse unei analize de
microscopie optică în vederea identificării naturii fazelor şi constituentilor prezen ţi.

Conform rezultatelor analizei chimice cât şi imaginilor de microscopie optică
prezentate se pot trage urm ătoarele concluzii referitoare la natura compozitional ă şi
structurală a fazelor prezente:

Proba 1 confirmă, .prin imaginile de microscopie optică, o structură monofazică
de solutie solidă a de Sn în Cu, caracterizată prin grăunti poliedrici, macla ţi şi diferit
nuanţati. Granula#ia este relativ uniformă de ^ aproximativ 50 um a cărei formă
poliedrică atestă faptul că oglinda a fost obtinută printr-un proces de deformare plas-
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tică la cald.
Procentul de Sn de 16% depăşeşte cu mult procentul de maximă solubilitate a Sn

în Cu (de aproximativ 6%) deci ar trebui să infirme structura monofazică a de soluţie
solubilă a. La un asemenea procent de Sn în Cu, bronzul respectiv are o structură în
stare turnată formată din soluţie solubilă a şi entectoid de (a + S) - o fază dură şi fra-
gilă ce se separă la limita de grăunte. Lipsa entectoidului din structura prezentat ă în
figurile 1 şi 2 de microscopia optic ă, coroborat cu aspectul poliedric al grăun ţilor de
solutie solubilăa, demonstrează faptul că oglinda a fost supusă după turnare unei

opera ţiuni de deformare plastică - cel mai probabil prin batere la cald la temperaturi
de 300^ - 400^ C- urmată de o răcire rapidă, deci practic o călire, probabil în apă rece.
Această răcire a împiedicat evident formarea entectoidului, structura rezultând mono-
fazică a suprasaturată .

Proba 2 în comparaţie cu proba 1 nu a fost supusă unei deformări plaustice. Din
analiza chimică efectuată se observă faptul că proba 2 are în plus un procent de = 1,13
% Pb, element chimic insolubil în Cu, care se separă la limita de grăunte (a se vedea Pb
interdendritic de culoare închis ă din imaginile de microscopie optic ă din figurile 3 şi

4) făcând dificilă deformarea plastică, dar fluidizând topitura, deci facilitând ob ţinerea
direct prin turnare a unei oglinzi cu dimensiunile dorite.

Figurile 3 şi 4 indică clar o structură dendritică cu separări evidente de Pb şi
compuşi de Cu20.

De altfel, referitor la prezenţa compusului Cu20 ca o caracteristică structurală
generală a ambelor probe corespunzătoare celor două oglinzi romane este coroziunea
foarte accentuată şi explicabilă a obiectelor. În atmosferă umedă cuprul, la asemenea
grosimi mici cum sunt cele ale oglinzilor, suferă în timp o degradare structurală evi-
dentă conform următoarelor reacţii chimice:

2Cu + OZ + HZO -► 2Cu(OH)2
Cu(OH)2 + Cu ♦ CuZO + H2O. .

Atât reţeaua de fisuri din figurile 1 şi Z cât şi coroziunea interdendritică deosebit
de avansată din figurile 3 şi 4 atestă din plin reacţiile chimice mai sus descrise.

Figura 1. Imagine
de microscopie
optică (x200) a
unei probe din
oglinda romană nr.
l; probă neatacată ;
se observă o coroz-
iune intercristalină
avansată .
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Figura 2. Imagine de microscopie optică (x200) a unei probe din oglinda roman ă nr.
1; atacată cu clorură ferică; grăunţi poliedrici macla ţi cu coroziune intercristalină

avansată; structură monofazică a.

Figura 3. Imagine de microscopie optică (x200) a unei probe din oglinda romană nr.
2; probă neatacată; se observă o structură dendritică de turnare cu o coroziune inter-

dendridică avansată şi cu numeroşi compuşi globulari gri deschis de Cu20.
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Figura 4. Imagine de microscopie optică (x200) a unei probe din oglinda romană
nr. 2; atacată cu clorură ferică; structură dendritică de turnare şi compuşi globulari

de Cu20.

Concluzii

Ambele probe prelevate din cele două oglinzi romane au prezentat din punct de
vedere chimic aceeaşi compoziţie chimică, cu exceptia plumbului prezent într-un pro-
cent mai ridicat (de =1,13%) în proba 2.

Deşi chimic probele sunt asemănătoare, structural ele diferă datorită modalităţii
diferite de prelucrare a acestora: oglinda num ărul 1 s-a obtinut prin turnare şi batere
la cald cu răcirea ulterioară a acestei, în timp ce oglinda numărul 2 s-a obtinut direct
prin turnare la dimensiunile dorite (operatie facilitată de prezenţa Pb în structură care
prin fluidizarea topiturii a permis acest lucru). De altfel, dimensional oglinda num ărul
2 este mult mai mică (^ = 10 cm) decât oglinda numărul 1(^ ^ 20 cm). Concluzia este

că pentru oglinzi mici era suficientă simpla turnare a aliajului (dar cu adaos de Pb), în
timp ce pentru oglinzi de dimensiuni mai mari se impunea totuşi şi o opera ţie de
deformare plastică suplimentară .

Restaurare, corLServare

Dintre toate obiectele arheologice, obiectele metalice sunt cele mai greu abor-
dabile în momentul descoperirii. Adesea culoarea şi duritatea lor permit reperarea lor
cu uşurinţă, dar forma, greutatea, dimensiunile sunt totdeauna modificate, de aceea, în
prima fază a înregistrării abundă denumiri ca: tijă, placă, vârf, element neidentificat.

Acest „anonimat" al obiectului se datoreaz ă procesului de coroziune - ansamblul
proceselor fizico-chimice care au loc între metal şi mediu, începând cu suprafaţa me-

^ .^... , ^^ .^^ ^ i



A^^ALIZA CHIMICĂ PRN SPECTROiv1ETR1E DE E^11SIE OPTIC Ă S[ PRIN yICROSCOPIE OPTIC Ă A U^OR OGLINZI ANTICE 271

talului şi care determină revenirea metalului în stare minerală, mai stabilă din punct
de vedere termodinamic. Coroziunea este un fenomen spontan şi ireversibil.

Pentru a reda obiectului forma initial ă este necesar un tratament de curăţare -
consolidare - lipire - restaurare.

În cazul obiectelor de care ne ocup ăm - oglindă - restaurarea şi curăţarea a fost
efectuată prin tratament chimic şi mecanic.

Reactivul folosit - etilen diamin tetracetic (EDTA) a permis dizolvarea şi modifi-
carea produşilor externi de coroziune, fără a afecta metalul.

Tratamentul mecanic a fost efectuat cu ajutorul unei perii de bronz pentru
îndepărtarea compuşilor dizolvati.

În cazul EDTA, care este un acid slab formarea cleştilor (agent cu numeroşi
cationi) este redusă neafectând structura metalului.

Ca şi la curăţare, la consolidare şi lipire ordinea operaţiunilor nu este constantă,
dar este determinată de starea de conservare a obiectivului si de derularea altor
operatii. ,

Consolidarea se efectuează cu ajutorul răşinilor reversibile în solutie (acrilice,
vinilice, celulozice). Aceste răşini nu prezintă întotdeauna calităţi necesare pentru o
lipire definitivă . De aceea pentru lipirea definitivă trebuie folosite răşini epoxy (araldit
AY 103 sau AW 106).

ANTIQUE MIRRORS CHEMICAL ANALISIS BY OPTIC EMISSION
SPECTROMETRY AND OPTIC MICROSCPY

- Abstract -

According to results given by chemical analisis and optic microscopy images, the
following conclusions regarding compositional and structural nature can be issued.

Sample 1 confirms a monophasic frame, characterized by relatively equal grains,
obtained by heat plastic deformation.

Sample 2 contains Pb determined by chemical analisis in a percentage of 1.13 %,
wich makes plastic deformation difficult but permits a fluid melting and facilitates
casting the piece at wished dimensions.



MECANISME DE YNCHIDERE DESCOPERTTE YN
SECTORUL DE EST AL CETĂ'^ II CAPIDAVA, JUD. CONSTAN'^A

7.AHARiA COVACEF, CĂTĂLIN DOBRINESCU

Cercetările întreprinse în ultimii 20 de ani în sectorul de est al cetăţii
romano-bizantine de la Capidava, au scos la lumină numeroase complexe de locuire,
iar în interiorul sau în apropierea acestora un bogat şi variat inventar de uz
gospodăresc, între care şi obiecte precum - boliuri, splinte (sau belciuge), verigi, plăci
ce acoperă mecanisme de închidere, un zăvor şi un lacăt - utilizate cândva la
închiderea sau fixarea uşilor, ferestrelor sau mobilierului din aceste locuin ţe.

Studiile consacrate acestor obiecte în ultimii ani, ne-au determinat s ă întreprin-

dem o analiză mai atentă a pieselor descoperite la Capidava, prezentând, pe scurt,
funcţiunea lor şi catalogul descoperirilor.

Cele mai simple obiecte folosite la fixarea uşilor sunt boljurile.
Aceste piese, executate dintr-un cui lung cu termina ţia în formă de buclă (ochi), erau
fixate în tăblia şi în uşorul uşilor formând o balama. La Capidâva au fost descoperite 7
bolţuri, toate piesele având bune analogii la Sarmizegetusa (D. Alicu şi colab., 1994, p.
22-25, p1.11/58, 60, 61), Sucidava (D. Tudor,1948, p.184), Iatrus-Krivina (G. Gomolka-
Fuchs, 1982, pl. 60/418-422, 424) şi Sadovec (S. Uenze, 1992, pl. 36/24-25).

Splintele (sau belc^iugele) sunt cuie cu braţe paralele şi cu buclă care, uneori, în
asociaţie cu bolţurile, cum este cazul la Iatrus (G. Gomolka-Fuch ş, 1982, pl. 60/422,
424), Sarmisegetusa (H. Daicoviciu şi colab.,1994, p. 451; D. Alicu şi colab.,1994, pl. 10-
12) şi Mehadia (M. Macrea şi colab., 1993, p. 174), asigurau o cale simpl ă de prindere a
uşilor formând, prin legarea buclelor, o balama sau, prin fixarea în u şorul şi tăblia uşii,
un belciug. De la Capidava provin patru piese, una dintre ele cu verigă, îndeplinind
funcţia de belciug.

Verigile descoperite în interiorul unor locuin^e din sectorul de est al cet ăţii, aveau,
probabil, aceeaşi functie. '

Plăcile ce acopereau mecanismele de Yxtchidere asigurau cel mai complex sistem
de închidere, deoarece pentru punerea în mi şcare a pieselor componente se folosea
cheia. Patru din cele cinci plăci descoperite la Capidava sunt dreptunghiulare şi sunt
asemănătoare celor de la Sadovec (S. Uenze, 1992, pl. 34/2-3), Mehadia (M. Macrea şi
colab., 1993, p. 175), Iatrus-Krivina (G. Gomolka-Fuchs, 1982, pl. 62/438, 422, pl.
63/440) şi Sucidava (D. Tudor, 1948, p. 184); a patra, circular ă, are bune analogii la
Sarmizegetusa (D. Alicu şi colab., 1994, pl. 47/768}.
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Planşa I.

I
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Planşa II.
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Planşa III.
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Planşa IV.
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Planşa V.
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Planşa VI.



280 ZAHARIA COVACEF, CĂTĂLIN DOBRINESCU

Ppansa VII.
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Cheile, trei la număr, aparţin unor tipuri diferite: una mic ă de bronz, folosită
probabil la închiderea unei casete mici, celelalte două, din fier, se încadrează variantei

cu tracţiune şi picior plat, având partea activă cu doi sau trei dinti paraleli, şi utilizate,

de obicei, la porti şi în interiorul locuin ţelor, la uşile camerelor. Cele mai bune analogii

le găsim în Macedonia (V. Lilcic, 1992, p. 201-212), la "Grădişte-Taor", Strejevo,

Heracleea Lyncestis, dar şi la Iatrus-Krivina (G. Gomolka-Fuchs,1982, pl. 59/448, 449).

O piesă deosebită, descoperită în încăperea C7, este o iitcuietoare cu zăvor, din

fier, apropiate ca model celor de la Sadovec (S. Uenze, 1992, pl. 34, 35).

Ultima piesă prezentată de noi este un lacăt din fier şi bronz, descoperit în

aceeaşi încăpere C7 şi poate fi comparat cu cele de la Potaissa (M. B ărbulescu,1994, p.

137,138) sau Iatrus-Krivina (G. Gomolka-Fuchs,1982, pl. b3/445).

CATALOGUL DESCOPERIRILOR

A. Bol^uri
2. Fier forjat (pl. I/2). L=13,5 cm, l. tijei = 0,7 cm, gr. tijei = 0,7 cm. Tija are sec ţiune

rectangulară . Descoperit în caroul L75, pe pavajul de piatr ă din dreptul locuinţei C7.

Inv. 41316.
2. Fier forjat (pl. I/7, V/3). L= 4,7 cm, gr. tijei = 0,7 cm. Sec ţiunea tijei este

rotundă . Descoperit în caroul L75, pe pavajul de piatră aflat între locuinţele C5 şi C6.

Inv. 38716.
3. Fier forjat (pL I/6). L= 6 cm, gr. tijei = 0,6 cm. Sec ţiunea tijei este rectangulară .

Descoperit în caroul L75, între încăperile C5 şi C6. Inv. 39057.
4. Fier forjat (pL I/5). L= 6 cm, gr. tijei = 0,8 cm. Sectiunea tijei este rotundă .

Descoperit în caroul L75, între înc ăperile C5 şi C6: Inv. 39057.
5. Fier forjat, fragmentar (pl. I/3}. L= 8,9 cm, L. tijei = 1,2 cm, gr. tijei = 0,9 cm.

Are păstrată partea tijei cu capul buclat. Sectiunea tijei este rotundă . Descoperit în zona

complexului C2-C4. Inv. 41333.
6. Fier forjat, fragmentar (pl. I/1). L= 15,1 cm, 1. tijei = 1,9 cm, gr. tijei = 0,9 cm.

Are păstrată partea tijei cu capul buclat. Sec ţiunea tijei este rectangulară. Descoperit în

dărâmătura unei locuin ţe situată în carourile O. 76-77. Inv. 41332.
7. Fier forjat (pl. I/4). L= 6 cm, 1. tijei = 0,8 cm. Sec ţiunea tijei este pătrată .

Descoperit în interiorul încăperii C7. Inv. 41331.

B. Splinte (belciuge)

8. Fier (pl. II/3) L= 4,5 cm, diametrul buclei = 3,6 cm, gr. tijei în zona buclei = 0,9

cm. Descoperită în caroul L74, pe pavajul de piatră situat în dreptul încăperii C6. Inv.

41337.
9. Fier (pl. II/2), L= 4,2 cm, diametrul buclei =1,6 cm, gr. tijei în zona buclei = 0,6

cm. Descoperită în caroul P74, în încăperea C9, inv. 41335.
10. Fier (pl. II/1). L= 6 cm, diametrul buclei = 2,7 cm, gr. tijei în zona buclei = 1,2

cm. Descoperită în caroul M73, în încăperea C7. Inv. 41334.

11. Fier (pl. II/4). are verigă. L= 7,2 cm, gr. = 0,5 cm. Descoperită în caroul L76,

în dreptul locuinţei C1. Inv. 41336.
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C. Verigi

12. Fier (pl. III/3). Diametrul = 5 cm, 1, bandei = 2,3 cm, gr. bandei = 1 cm.
Descoperită în încăperea C10. Inv. 40697.

13. Fier (pl. III/2). Diametrul= 5 cm, l. bandei = 1,5 cm, gr. bandei = 0,7 cm. Inv.
34309.

14. Fier (pl. III/1). Patrulateră . L= 3,5 cm, L cu cârlig = 4,6 cm, l= 2,5 cm, gr. 0,4
cm. Descoperită în caroul J.72, în interiorul încăperii C8. Inv. 41338.

D. Balamale

15. Fier (pl. VI/2). Piesă compusă din bolţ şi splint. L bol ţ = 9,7 cm, 1. bol ţ = 2,2
cm, gr. bolţ = 0,7 cm; L splint = 4,9 cm, diametrul buclei = 3,2 cm, gr. în zona buclei =
1,1 cm. Descoperită în caroul K73, în interiorul încăperii C8. Inv. 41325.

E. Plăci ce acoperă mecanisme de închidere

16. Tablă de fier (pl. IV/5). L= 7,8 cm,1= 5,7 cm, gr. 0,2 cm, h=1,5 cm. Prezint ă
trei orificii mici în col ţuri, în care erau introduse, cândva, nituri sau cuie de fixare, şi
două, mai mari, poziţionate central, ce corespund cheii şi mânerului. Descoperită în
sectorul de est al cetătii. Inv. 38702.

17. Tablă de fier (pl. IV/4; VII/4}. L= 7,8 cm,1= 6,4 cm, gr. = 0,3 cm, h= 1,6 cm.
Prezintă pe centru două orificii, din care unul corespunz ător cheii, şi patru nituri în
colţuri. În interior se mai păstrează o parte a mecanismului, oxidat, şi tijele niturilor.
Descoperită în caroul J73, în interiorul locuin ţei C8. Inv. 40719.

18. Tablă de fier, fragmentară (pl. IV/3). L= 6,3 cm,1= 5,5 cm, gr. = 0,2 cm, h= 2,3
cm. Prezintă pe centru un orificiu, corespunzător unui nit, şi fioarea unui cui la exteri-
or, cu tija păstrată la interior. Găsită lângă hypocaust. Inv. 41321.

19. Tablă de fier, fragmentară (pl. IV/2) L= 6,5 cm, 1= 5 cm, gr. 0,3 cm, h= 1,2
cm. Prezintă la centru un orificiu corespunzător cheii şi două orificii în colţuri, core-
spunzătoare cuielor de prindere. Descoperită în caroul L76, inv. 41339.

20. Tablă de fier (pl. IV/1; VII/2). Circulară. Diametrul= 7,3 cm, gr. 0,2 cm, h= 2
cm. Prezintă la centru două orificii şi urmele a trei nituri de fixare. În interior păstrează
încă resturile oxidate ale mecanismului. Inv. 40717.

F. Chei

21. Fier, fragmentară (pl. V/1). Se păstrează doar un fragment din partea activă
(doi dinti). L= 7 cm, 1= 5 cm, gr. 1,2 cm. Descoperită în caroul 0.77. Inv. 41340.

22. Bronz, fragmentară (pl. V/2). L. tijei = 5,3 cm, L părţi active = 1,3 cm, 1 părtii
active = 0,8 cm. Descoperitră în caroul K74-73, la - 0,60 m de nivelul străzii. Inv. 36713.

23. Fier., fragmentară (pl. V/5). Se păstrează doar partea activă, L= b,7 cm,1= 2,4
cm, gr. 0,9 cm. Descoperită în încăperea C6. Inv. 39388.

G. Yncuietoare cu zăvor

24. Fier (pl. VI/l; VII/1). L= 24 cm,1= 8,5 cm,1 cu cârlig =15,5 cm. Descoperită
în încăperea C7. Inv. 40693.
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H. Lacăt

24. Fier şi bronz (pl. V/4). Circular. Diametrul = 4,8 cm, gr. 1,7 cm. descoperit în
încăperea C7. Inv. 41326.
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IM OSTSEKTOR DER BURG CAPIDAVA, KR. CONSTANTZA
AUFGEFUNDENE SCHLIESSANLAGEN

- Zusammenfassung -

Die Verfasser besprechen 25 Fundstiicke (7 Bolzen, 4 Ringnăgel, 3 Ringe, 5
Deckelplatten fur Schliessanlagen, 3 Schlussel, eine Angel, einen Verschluss mit Riegel
und ein Schloss), die als mehr oder weniger komplexe Schliessanlagen dienten und
die bei Turen fur Răume und fur Mobel im Zeitraum der Jh. 4-6 n. Chr. in der Burg

Capidava verwendet wurden.
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ELEMENTE DE VOCABULAR CREŞTIN YN YNSCRIl''^TILE DIlV
SCYTHIA MINOR (sec. N-ViI)

ADRIANA CATEIA

Epigrafia creştină relevă o mentalitate nouă, o tonalitate biblică afectivă şi
încxezătoare devenită confesiune spontană de credinţă . Ea a avut un rol pe care
inscripţiile păgâne nu 1-au cunoscut: acela de catehism, influen ţat de mesajele soterio-
logice biblice, şi realizat prin efortul ierarhiei eclesiastice locale. Dup ă secolul al IV-lea,
convergen ţa între textul creştin şi actiunea exponentilor tradi ţiei neotestamentare -
este mai ferm enunţată decât oricănd. În secolele IV-VII în matricea culturală bizantină
timpurie este „turnat" noul fond lexical cre ştin care justifică funcţia integratoare a bi-
sericii şi reactualizează o tradiţie vie, familiară şi accesibilă prin efortul catehetic al ie-
rarhiei de instituire divină .

Textul creştin, în(eles ca ansamblu de comentarii la Prima Verba nu implic ă un
efort de constructie, pentru că schema lui constructiv ă este dată . Pe arborele topic şi
semantic increat nu trebuie fixată şi nu variază decât succesiunea metaforelor care fac
posibilă explicatia şi înţelegerea. Textul creştin îşi are propria spa ţialitate, abordarea
lui fiind posibilă doar dinspre sensul comun spre Metafora Absolut ă . Interioritatea sa
asimilatoare conferă dimensiuni universale comunitălii creştine.

Vocabularul de inspira ţie neotestamentară propune mai mult decât un mod „uni-
versal" de exprimare; propune un mod de viaţă, deschizând calea comuniunii cu di-
vinul.

Pe un fragment de vas din marmură (secolele V-VI)^ apare substantivul âp-ro[S]
cu propunerea de întregire, a editorului în contextul Psalmului 131, 15-162, frag-
mentele din psalmi3 şi din Evanghelii4 fiind atestate în inscrip ţiile din secolele IV-VII.
Substantivul âpTOs apare tot în cazul acuzativ şi în Psalmul 36, 255. Semnificaţia sa

1 Em. Popescu, Inscriptiile grece şti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucure şti,
1976, nr. 61 (prescurtat, în continuare, LG.L.R.).

2 Tovs nTC^Xo^s avTr)S Xoprâaw] âpTC.^[v]
[TOVS lEpEls aVTT^s EVSVOW OCJTrjpţaV] , I. Barnea, ,St. Teo16,1954, p. 96 nr. 7; Idem, Dacia, N5,1,1957,

p. 277.
3 Ps. 26,1 = IGLR, 60,118.
4 Matei,1:23 = IGLR, 16, L40; Ioan, L4:27 = IGLR, 54.
5 VEWTEp05 EYEVO^.IT^V Kal YOtp E)'I'jpaQa

KQÎ OVK EÎSOV SIKaIOV EYKQTQAE^EIFA{.tEVO)

ovSE To anEpua avrov'^nTOîrv âpTOVS (... T ănăr am fost şi am imbă trânit, şi n-am văzut pe cel drept
părăsit, nici seminţia lui cerând păine).
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simbolică depăşeşte însă cu mult cadrul amintit, extinzându-se la nivelul comuniunii
euharisticeb.

În limbaj biblic âpTOs devine atributul cotidianului cre ştin, âpTOS Ka0'rlµrlpav^,

pâinea suferinţei zilnice, dar şi simbolul suportului spiritual oferit de cuvântul lui

Dumnezeu8, exprimat şi de versetele 1 Ps. 26, $Ps.27, 1Ps.22. Ea este pâinea cerului,

pâinea îngerească9, marele miracol al Exodului, proorocit de Moise^o.
Leviticul descrie ritualul ofrandei „pâinii lui Dumnezeu">>, dar facerea pâinii are

şi în tradiţia neotestamentară o profundă valoare simbolică (pilda aluatului din

Evanghelie)12.
Substantivul âpTOS este în vocabularul veterotestamentar simbolul comuniunii,

al înţelepciunii şi smereniei creştine.^3 Analogia ccp-ros -^oyos este evidentă în ispi-

tirea lui Iisus în deşert14 şi în pilda Semănătorului^s.

Mana exodului îşi are corespondentul neotestamentar în înmul ţirea pâinilor ca

prolog al misterului euharistic, ca anticipare a eclesiei cre ştine^b. Paralela între mana

exodului şi pâinea de taină este paralela între pâinea strămoşilor şi pâinea vieţii
vesnicel^.

Aşadar, datorită influenţei mozaice în Rugăciunea Domnească, semnificaţia sub-

stantivului âp-ros este legată de prescrip ţiile legii lui Moise18.

Expresia latină "panis quotidianus" traduce pasajul din Luca 11:13 (...TOV ocprov

rlµc:wv Tov ETClOV6lOV 8i8ov rlµtv -ro Ka^'^jµrjpav), care înlocuie şte adverbul o-nµepov

din Matei 6:11 (TOV âp-rov Eµwv -rov Elrtov6tov 8oS îlµiv 6r'jµepov) cu expresia adver-

bială -rb Ka^ ^jµEpav, trimiterea la mana exodului fiind subîn ţeleasă19. Acelaşi înţeles,

aceeaşi trimitere la mana exodului fac şi fragmentele din Ps. 131 (15-16) şi 36(25).

Conceptul neotestamentar o:pTOS Emovatos (Matei 6:11, Luca 11:3), „panis super-

substanţialis" are multiple op ţiuni interpretative. Ca termen strict evanghelic semnifi-

caţia lui se află în Occident în dogma transsubstan ţierii corpului christic (context în

care nu putem omite asocierea dogmatică cu termenul µe-rov6ia participare, coparti-

cipare la Esenţă), în valoarea de Corpus Christi (în acest caz asocierea dogmatică
făcându-se cu termenul oµoov6ta), prin pâinea comuniunii euharistice.

Aşadar, se poate opta pentru sensul Corpus Christi, pentru în ţelesul de pâine

destinată susţinerii vieţii (ovaia având şi sensul secundar de resursă, bun) sau pentru

traducerile versiunilor orientale ale textului evanghelic: pâinea necesit ăţii noastre,

pâinea „care vine"20, pâinea din mâinile suplicantului (dac ă etimonul adjectivului grec

6 W. Barclay, Analiza semantică a unor termeni din noul Testament, Wheeaton, Illinois,1992, p.193-197).
7 Luca 11:13; Matei 6:11.
8 M. Cocagnac, Simbolurile biblice. Lexic teologic, Humanitas, Bucure şti,1997, p. 157-169.

9 Ps. 39; 77; 104.
10 Exod,16:13-15; 19=20.
I1 vezi şi I Regi, 21:6.
12 Matei 13:33; Luca.,13:20-21; Romani 11:16; I Corienteni, 5:6-8;
13 Ps. 103:16; 41:3; 101:9-10; 126:2; Pilde 9:4-6.
14 Matei, 4:2-4.
15 Marcu 4:14 şi 20.
16 Marcu 6:40-42.
17 Ioan 6:58.
18 Exod 16:4.
19 E. Munteanu, Studii de lexicologie biblică, Iaşi, 1995, p. 252.
20 Ibidem, p. 252-252.
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ETnovoios ar fi participiul prezent ETrc:w al verbului E^rFivat), pâinea zilei de mâine
(dacă etimonul este E>Tiov al verbului Etteiui)zl.

Expresia poate fi raportată şi la Parousia, când Iisus şi ucenicii îşi vor împărti
pâinea vieţii. În ultimă instanţă , pâinea este simbolul comuniunii euharistice22, trupul
lui Christos23, frângerea pâinii la:Cină, ca şi înmulţirea pâinilor, un act esential pentru
Euharistie.

În trei dintre inscripţiile creştine din secolele V-VI sunt întâlnite substantivele
T(l6TO124, 8ov^o^z5, care definesc raportul dintre membrii comunităţii creştine, poporul
sfânt, participant la derularea planului divin prin participarea la sfintele Taine, şi din-
tre aceştia şi divinitate.

Substantivul neotestamentar >TiQ-ros zb înseamnă mai mult decăt încredere abso-
lută - încredin ţare, predare, (în acest sens devenind sinonim cu Sov^os). El reprezintă
suma unor virtu ţi teologice şi etice, fundament al relaţiei cu Dumnezeu şi cu lumea. În
plan etic, sensul lui trebuie căutat în' relaţia cu semenii (servi Dei2^ =o:Se^^o^), şi în
relaţia acestora, ca totalitate, cu Dumnezeu în loialitatea datorată deopotrivă Cezarului
şi lui Dumnezeu28.

În Apocalipsă29, Tri6TOs este atributul unui context în care martiriul devine virtute
supremă a creştinismului şi comunitătii care îi va perpetua memoria. Mult mai
frecvent utilizat în vocabularul neotestamentar, Tri6TOs r ămâne atributuL comunităţii şi
al individului, al creştinului fidel, care-şi defineşte relaţia cu semenii prin substantivele
„servus", â8e^po5 (aproapele: Matei 5:22, 7:3, 12:48,18:15, 23:8, Luca 22:32, Ioan 20:17,
etc.) şi cu Dumnezeu, prin substantivul sov^oS.

Pavel foloseşte âcest termen referindu-se la sine30, dar şi la Timotei, Tihic, Epafras,
Onisirri3^, Petru îl'numeşte astfel pe Silvan32, iar Ioan pe Gaiu33.

Pe treapta superioară a rela ţiilor din ecclesia creştină, Tria-roS poate deveni sino-
nim conceptual cu µâp^rvs^, iar pe treapta ultim ă, a relatiei cu Cetatea lui Dumnezeu
el devine atributul lui Iisus însu şi35, în scrisorile pauline căpătând sens de promisiunea
divină36, de atribuit al Dumnezeului mântuitor37.

Aşadar, vocaţia ecumenică neotestamentară lărgeşte sferele semantice

21 Ibidem, p. 255-256; Fapte, 7:20.
22 Ioan, 6:51. _ .^,,+v
23 Ioan, b:58; 21:13-14.
24 IGLR, 210.
25 Ibidem,12:273.
26 W. Barclay, op. cit., p. 112-117.
27 IGLR, 51; Matei, 8:9, 10:24, 13:27, 20:27, 21:34, 22:3, 24:45, 25:14, 26:5, Luca, 2:29, 15:22, Ioan, 4:51,

8:34, L:16, Act. 2:18, 4:29,16:17, Rm. 1;1, 6,1Co 7:21,12:13, 2Co 4:5. Ga13:28, 4:1, Eph. 6:5, Iti 6:1, 2Ti 2:24, IBE
2: 16, 2Pe 1:1, 2:19 etc.

28 Tit 2:10, Matei 23:23. .
29 Apoc. 2:13. 1310,14:12.
30 ITim 1:L12. ^
31 ICor. 4:17; Efes. 6:21, Ga1.1:7, 4:9.
32 I. Petru, 5:15.
33 III Ioan, 5.
34 Apoc. 2:10, 3a4, Matei,18:16, 26:65 Luca 11:48, 24, Rm. I:9,ITi. 6:12, IPetru 5:1 etc.
35 Evrei, 2:17, 3:2,5.
36 I Cor 1:9, 10:13, IICor 1:18, ITes 5:24.
37 Ps. 22, 26, 27.
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desemnând în spiritul iubirii christice, cu termenii nio-ros, servus, âBeA^os pe orice

creştin, din perspectiva rela ţiei cu semenii lui, termeni sinonimi cu substantivul
E-raipo5 şi cu adverbul substantivizat Tr^rlaiov - utilizaţi de autorii greci ai

Septuagintei38.
Contextul integrator în care se definesc ace şti termeni este comunitatea cre ştină

(în sens local şi ecumenic), spaţiul în care se exprimă, se împărtăşesc cunoştinţele

creştine comune, şi starea de spirit derivată din transmiterea tradiţiei creştine

(conştiinţa parohială). Ea are deopotrivă o semnificaţie spirituală, euharistică39, şi una

concretă, socială4o.

Aşadar, termenii menţionaţi îl desemnează pe cetăţeanul oikoumenei creştine, şi

pe aspirantul la cetăţenia divină41.

ELEMENTS DE VOCABULAIRE CHRETIEN DANS LES INSCRIPTIONS DE
SCYTHIA MINOR (IV e- VII-e sJ

- Resume -

L'epigraphie chretienne rel'eve une mentalite nouvelle, une tonnalite biblique
affective et confiante, devenue confession spontannee de foi. Elle a ou un role que les
inscriptions payennes n'ont pas connue: le role de cathechisme determine par les mes-
sages biblioques de salut, realise par 1'effort de 1'hierarchie ecclesiastique locale.

Sur un fragment de vase en marbre (V-e - VI-e s.) apparaît le nom ^p-ro5 avec la
proposition de 1'editeur de le completer dans le contexte PS. 131 (15-16). En langage
biblique, il devient 1'attribut du quotidien chretien, le pain de la souffrance de chaque
jour, le symbole du support spirituel offert par le mot de Dieu, exprime aussi dans les
versets 1 Ps, 26, 8 Ps. 27, 1 Ps 22, 25 Ps 36. Celui-ci met en evidence la correspondance
entre la manne de 1'exode et la multiplication des pains, en tant que prologue du mys-
tere eucharistique. Les multiples options d'interpretation sont determinees par la sig-
nification du terme de transsubstance du corps de Christ dans le dogme occidental, et
implicitement 1'association aves le terme µeTOU6ia, tout comme dans la valeur de cor-
pus Christi attribuee par la theologie orientale - dans ce cas, l'association dogmatique
etant faite avec la terme oµoou6ia.

Dans les inscriptions chretiennes des V-e - VI-2 siecles, de la province Schyntia
on recontre aussi les noms:lria-rot et 8ov^ot, qui definissent les raports entre les mem-
bres de la communaute chretienne, ou entre ceux-ci et le plan divin. Ils ont leurs sy-
nonymes dans les noms â8e^^oS (avec le sens de ton prochain), µâp-rvs, au niveau
superieur des relations de 1'ecclesia chretienne, ainsi que dans les termes ETaipos
^rr^r^6iov employes par les auteurs grecs de la Septuaginta designant le citoyen de
1'oikoumene chretienne, 1'aspirant ă la citoyennete divine.

38 E. Munteanu, op. cit., 234, Matei, 11:16, 20:13, Luca 01:29, Ioan, 4:5 etc.
39 IICor 13:14.
40 Rm. 15:26, IICor, 8:4, 9:13.
41 II Cor.8:23.
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SGRAFFITI FEUDALE TIMPURII
LA ALIMAN QUD. CONSTAN^A)*

TUDOR PAPASIMA, CONSTANTIN CHERA

Însemnările de faţă îşi propun a face cunoscute căteva din rezultatele unor inves-
tigaţii arheologice desfăşurate cu destul de mult timp în urmă (toamna anului 1980),
vreme de vreo două săptămâni (23.9-9.10, cu întreruperi), în apropiere de satul,
reşedinţă de comună, Aliman (Pl. I)1. Aici, pe marginea b ă lţii Vederoasa, în locul în
care aceasta se întâlneşte cu panta dealului Vlahii, de-a dreapta şoselei ce duce spre
Cernavodă, pe suprafa ţa drepată, „lucrată", a unui mic perete stâncos, au fost obser-
vate câteva incizii: un personaj c ălare (pl. II/1), un cal (pl. II/2) şi o cruce cu capetele
lătite (pl. II/7), asemănătoare cu desenele din complexul de monumente de la Basarabi
(jud. Constanţa)2.

Există o sumă de indicii certe că în acest punct ar fi func ţionat în vechime o cari-

eră de piatră3 ale cărei deşeuri rezultate în urma exploatării au fost detectate într-un
sondaj4, dar multe lucruri despre ea, cariera, nu se pot spune acum. Cercetarea din
1980 a urmărit, cu osebire, identificarea a cât mai multe sgraffitis, în afară de cele deja
cunoscute la fa ţa locului; deci să ne îndreptăm şi noi atenţia mai întâi asupra desenelor

* Prezentele note, care într-o primă redactare au constituit obiectul unei comunicări la Sesiunea
ştiinţifică „Cercetări arheologice în Câmpia Română" (Muzeul judeţean Ialomiţa, Slobozia,l6-18 noimebrie
1995), au fost predate în luna august a anului 2000, în vederea publicării, redacţiei revistei „Pontica".
Traducerea rezumatului, din române şte în limba germană, a fost realizată de Angelika Tidemann-Papasima.

1. Cercetările au fost efectuate de Constantin Chera.
2. Observa(ia aparţinea atunci, acum regretatului A. Rădulescu care, în răstimpul cercetării, revine

aici in două rânduri înso ţit de V. Georgescu, I. Sandu şi R. Neicu. Cel din urmă a realizat înregistrarea gra-

fică a desenelor cu excep ţia celui apărut la urmă, o reprezentare „seceriformă".
3. Vezi mai ales însemnările din jurnalul de şantier în zilele de 7-8.10 („Am degajat de asemenea în

capă tul de VNV a secţiunii un pinten de stăncă, de formă dreptunghiulară, care iese din planul peretelui cu
cca 17 cm, este lung de cca 1 m şi formează o platformă lată de cca 50 cm cu un bosaj. Planul peretelui este,
în dreptul acestei platforme, aflate aproximativ la înălţimea lui C/cal-T.P./2 cu cca 30 cro spre interior fa ţă
de planul peretelui acolo unde ea începe (platforma)"; „Vreau de asemenea să atrag atenlia că peretele poate
fi împărţit în mai multe registre verticale, rezultatele evident de pe urma desprinderii blocurilor în plan ver-
tical. De altfel pot fi văzute şi zonele unde un astfel de bloc îşi avea talpa").

4. Aici s-a observat un teren „de structur ă calcaroasă, semănând cu mortarul şi plin d^- pie#re de
diferite dimensiuni" ne înştiinţează jurnalul de şantier în ziua de 8.10.

5. Referitor la termenul de sgraffito v. P. Diaconu, S. Baraschi, Păcuiul lui Soaze, 2. Aşezarea
medievală (secolele XIII-JCV), Buc.,1977, p. 68, n. 6.
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de la Aliman.
^Stim că debutul demersului arheologic în acest loc a avut ca temei trei desene con-

turate în peretele de calcar: un c ălăreţ cu calul său, redat în profil spre dreapta privi-
torului (pl. II/1), un cal aflat în profil spre stânga privitorului (pl. II/2) şi o aşa-zisă
cruce „de Malta" (pl. II.7). În urma investiga ţiilor au mai fost date la iveală treptat: un
cal în profil spre dreapta privitorului (pl. II/4), dou ă seceri(?) (pl. II/5-6), o cruce (pl.
II/8), apoi încă un cal în profil spre dreapta privitorului (pl. II/3) şi, finalmente, din
nou o seceră(?). Deci, altfel spus, înregistrăm la Aliman, în total2 simboluri creştine, o

I
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reprezentare ecvestră, apoi caib şi obiecte „seceriforme".
Unele dintre reprezentările de la Aliman se regăsesc în spaţiul Dobrogei în com-

plexe apartinând evului mediu timpuriu. Este vorba în primul rând de bisericu ţele
rupestre şi cariera de cretă de la Basarabi, care a fost datată de cercetători, fie în a doua
jumă tate a sec. al X-lea, fie la sfârşitul acestui veac-începutul veacului următor, fie
chiar, la finele sec. al IX-lea-începutul sec. al X-lea^. Aici întâlnim, al ături de o mare
varietate de reprezentări, diverse tipuri de cruci (între care frecvent apar cele cu capete
lăţite) şi cai, cu sau fără că lăreţi^.

La intrarea unei peşteri de la Casian, pe o suprafa ţă finisată, au fost săpate, între
altele, câteva cruci9. În sondajele realizate aici în 1991, a fost dat ă la iveală, e adevărat
că în proporţie redusă, şi ceramică feudală timpurieto.

Elemente cruciforme sau cruci bizantine şi două figuri de călăreti, toate realizate
cu culoare neagră, operă a populaţiei locale din sec. X-XI d. Hr., sunt de g ăsit şi în labi-
rintu] subteran de la Limanu^^. La fa ţa locului au fost evidentiate şi semne cruci£orme
incizate1z De men ţionat că atât în peşteră, cât şi pe terasele din fa ţa acesteia au apărut
fragmente ceramice medievale timpurii73.

Alte cavităţi în stâncă cu semne şi inscripţii au fost semnalate în sudul Dobrogei,
la Dumbrăveni. Aici, încă din 1981 a fost identificat un ansamblu rupestru, dispus pe
două nivele, la care cel mai important element era o bisericu ţă (B1). În vara anului
1992, săpăturile arheologice au scos la lumină urmele unei alte bisericu ţe (B2), de astă
dată „semi-rupestră", adică având ca perete nordic roca vie, în vreme ce peretele opus
era constituit din pietre legate cu p ământ galben. Utilizate în secolul al IV-lea, aceste
monumente au revenit la via ţă în epoca medievală timpurie (sec. IX-X d.Hr.)14

În aceeaşi categorie cu amenajările rupestre credem că se poate înscrie şi

6. Desenele de la Aliman au fost văzute de L. Bejenaru de la Facultatea de Biologie a Universit ă tii
Alexandru Ioan Cuza" din Ia şi, care a propus această identificare. C. Chera nota în jurnalul de şantier, pe

25.9, că animalul figurat acum în pl. II/4 (cercet ătorul se referea de fapt, probabil la animalul figurat în pl.
III/3-T.P.) este, fie un cal, fie o vulpe.

7. P. Diaconu, Revdelst, 33, 1980, 4, p. 767.
8. Din bogata bibliografie a complexului arheologic de aici, binecunoscută cercetătorilor evului

mediu dobrogean, consemnăm doar I. Barnea, St. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, 3, Bizantini, romini şi
bulgari la Dunărea de Jos (în cont. DID, 3), Buc., 1971, p. 180-233. Mai putin cunoscute sunt urm ătoarele
lucrări: Alexandru N. Stănciulescu, Contribufii la descifrarea inscrippilor de la Murfatlaz (Basarabi), BOR,
95,1977, 9-12, p. 1024-1034 <= Balkan Studies, 27,1986, 2, p. 238-251>; C. Daniel, Prima atestare scrisă a lim-
bii române: cuvinte romăneşti din secolul al X-lea în inscrippile de la Basazabi, jud. Constanta, Istorii neelu-
cidate. Almanah estival '87 Luceafărul, p. 35-40; Gh. Atanasov, Kapadokiiski lculturni vlijazuja v skalnata
obitel pri Murfatlaz, Prinosi kăm bălgarskata arheologhija, 1, Sofia, 1992; T. Papasima, Despre reprezentări
de la Basazabi nou-apărute, comunicare prezentată la Simpozionul ştiin(ific „Cercetări arheologice la
Dunărea de Jos" (Muzeul judeţean Ialomi ţa, Slobozia,l2-14 noiembrie,1992). Ultima lucrare f ăcea cunoscute
trei noi reprezentări apărute fortuit aici: un leu ( şi nu leoaică cum apare în O. Damian, Peuce, 12, 1996, p.
189), un cal şi o cruce. Această identificare a animalelor fusese confirmată şi de L. Bejenaru de la
Universitatea ieşeană .

9. E. Alexandrescu şi colab., Pontica,19,1986, p, 244, 246, n. 8; L. Mih ăilescu-Bârliba, M. Diaconescu,
Pontica, 24,1991, p. 429.

10. L. Mihăilescu-Bârliba, M. Diaconescu, loc. cit., p. 430.
11. V. Boronean(, R. Ciuceanu, RMM-MIA, 46,1977, 2, p. 53, 54; V.Boronean ţ, MagIst,13, mai 1979, 5

(146), p. 11-12; P. Diaconu, Recenzri şi discutii azheologice, 1. O carte despre arta rupestră cu multe pro-
bleme, Călăraşi,1994, p. 169, 171.

12. V. Boroneanţ, R. Ciuceanu, loc. cit., p. 56.
13. Ibidem, p. 56, 57.
14. V. bibl. de până acum a ansăm`blului în T. Papasima, C. Chiriac, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 267,

n. 1 şi Z.
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mormântul elenistic de la Mangalia, în a cărui cameră funerară, dar mai ales dromos

tencuit, au fost realizate în urmă cu un mileniu, alături de alte desene, reprezentări de

călăreţi şi o cruce monogramatică^s, precum şi catacomba, apreciată drept feudală, din
necropola tumulară a Histriei^b.

Printre descoperirile extra-dobrogene să amintim atât călreţul zgâriat la unul din

monumentele feudale timpurii înşirate de-a lungul albiei secate a pârâului Kanaghiol
(Bulgaria)t^, cât şi ecvidele pe care cel dintâi semnatar al prezentelor rânduri, le-a
înregistrat, mult mai departe de regiunea noastr ă, la Sel^uk (Turcia), la biserica Sf. Ioan

din localitate.
Reprezentările de cai, cu sau fără călăreţi, în epoca timpurie sunt proprii mediu-

lui romanităţii orientale, reflex al unor traditii specifice lumii romane târzii18. Prin
urmare, apâriţia lor în spa ţiul românesc nu surprinde, precum firească este şi prezenţa
simbolului crucii aici, într-un context în care cre ştinismul are o vechime, atestată de
izvoare documentare şi arheologice, de aproape dou ă milenii. Pentru reprezentările de
la Aliman care sunt seceri sau seamănă cu acestea, nu cunoaştem până în prezent
analogii în Dobrogea sau în afarâ ei. În orice caz, secerile pot avea o conota ţie reli-
gioasă^yşi, de ce nu, la fel caii, dacă acceptăm ideea că Sf. Theodor Tiron (în unele părţi
şi Stratilatul) este patron al 1or20 şi într-adevăr scena de la Basarabi, care închipuie o
cruce suprapusă de un iepure, elemente înconjurate de o suit ă de cai alergând,
reprezintă jertfa cristică în mijlocul apostolilor21.

Pe de altă parte coabitarea unor elemente creştine cu altele profane este de aseme-
nea posibilă într-un context sigur coagulat etnic, dar deseori penetrat, tranzitat sau loc
de nou domiciliu pentru grupuri de populaţii sau chiar populaţii întregi cu orizonturi
spirituale diferite.

Cum arătam undeva mai sus, la Aliman a func ţionat o carieră de piatră . Sgraffiti-
le realizate pe pere ţii ei, am văzut că se întâlnesc şi în alte locuri din Dobroga, iar în
unele dintre acestea au fost astfel de exploat ări.

Cazul cel mai cunoscut în acest sens este complexul de monumente de lâng ă
Basarabi. Exploatarea carierei de aici a fost pusă în legătură, justificat, cu ridicarea unei
porţiuni a „valului" de piatrăzz.

Lângă cetatea bizantină de la Păcuiul iui Soare au fost identificate şapte cariere de
exploatare a pietrei, sursă de material pentru construirea fortificaţiei23 şi, după tipul de
rocă, au mai fost presupuse câteva, mai apropiate (în malurile lacului Bugeac), sau mai

15. T. Papasima, V. Georgescu, Pontica, 27,1994, p. 223, 224.
16. P. Alexandrescu, Histria, 2. Necropola tumular ă. Săpături 1955-1%1, Buc. 1966, p. 233-235.
17. Gh. Atanasov, Izvestija-Varna, 20 (35),1984, p. 98 şi pl. VIII/1-2.
18. P. Diaconu, RevdeIst, 30,1977, 10, p. 1899.
19. Sămănţa şi secerătorul sunt teme care apar frecvent în „Evanghelii".
20. P. Diaconu, Cultură şi civiliza ţie la Dunărea de Jos,13-14, Călăraşi,1995, p. 325.
21. Ibidem.
22. DID, 3, p. 102, n. 86.
23. P. Diaconu, E. Zah, SCIV, 19, 1968, 3, p. 454 <= Dacia, NS, 15, 1971, p. 292 şi 298, n. 4- cele două

explorări încadrate în articolul anterior sub nr. 7(v. p. 458, 461), au căpă tat în acest articol numere separate
astfel încăt aici sunt semnalate opt cariere>; altădată aceste cariere sunt în num ăr de zece - P. Diaconu, BMI,
40,1971,1, p. 7; dintre aceste cariere separat, au mai fost amintite: cea de la gura „Văii Canliei" în P. Diaconu,
N. Anghelescu, RevMuz, 5, 1968, 4, p. 350 şi cea de la poalele dealului Dervent in P. Diaconu şi colab.,
Materiale,8,1962, p. 720. ^
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depărtate (în malurile lacului Oltina, la sud de Adamclisi în zona Eni şenlia-Azarlâc şi
chiar pe Valea Carasu)24. Este un lucru binecunoscut că sus-numita cetate'a fost con-
struită, în veacul al X-lea, în timp ce pe tronul Bizanhzlui se afla Ioan Tzimiskes. C ă
între cariere şi fortificaţia de la Păcuiul lui Soare este o strânsă legătură o demonstrează

24. P. Diaconu; E. Zah, SCIV;19,1968, 3; p. 461 <= Dacia, NS,15,1971, p. 299-300>.
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şi faptul că în cuprinsul celor dintâi s-au descoperit materiale feudale timpurii iar
blocurile de piatră exploatate aici sunt similare, prin dimensiuni şi structură, cu cele
din cetate25.

O altă carieră dunăreană este cea de la Cernavodă . Vecină cetăţii Axiopolis,
această exploatare de piatră a fost considerată multă vreme ca apartinând epocii
romane cum propunea dintru început cel care a cercetat-o arheologic26. Relativ recent,
această aserţiune a fost pusă sub semnul întrebării. Reanalizând descrierea materi-
alelor arheologice recoltate în timpul săpăturilor, dimensiunile blocurilor exploatate
aici şi punând într-o nouă lumină reprezentarea lui Hercule Saxanus redat pe un
perete al carierei, P. Diaconu opineaz ă pentru datarea obiectivului în a doua jumătate

a sec. al X-lea, identificând aici şî o serie de elemente care ar asigura înrudirea lui cu
monumentele de la Basarabi27. Materialul litic de aici ar fi fost utilizat la ridicarea
capătului dinspre Dunăre al „valului" de piatră şi a castrelor lui din această zonă2S.

, Trebuie însă să nu scăpăm din vedere şi observatia lui E. Comşa pe care o înscrie
atunci când vorbeşte despre carierele de lângă gara Doroban ţu şi anume că blocurile
de calcar de aici „corespund ca formă, mărime şi timp cu cele descoperite de Gr.
Florescu în carierele de piatră de la Cernavodă "29.

Revenind pe Valea Carasu, in afară de cariera de la Basarabi, de-a lungul ei au
mai fost identificate câteva astfel de exploat ări de piatră .

Una dintre acestea este plasată între Mircea Vod ă şi Satu Nou3o.
Altele au fost identificate, cum arătam mai sus, în apropiere de gara Doroban ţu37.

În vecinătatea acestora se afla şi aşezarea civilă care era datată în momentul publicării,
după ceramică, în sec. XI-XII. A fost relevată legătura dintre aceste complexe şi ridi-
carea „valului" de piatră din Dobrogea3z.

Un monument de aceeaşi natură, mai bine cunoscut, este exploatarea de piatră de
la Medgidia. Deşi aici s-au descoperit materiale arheologice, având în vedere
apropierea obiectiwlui de două dintre valurile dobrogene, dar mai ales dimensiunile
blocurilor extrase la fa ţa locului, s-a concis că el datează din veacul al X-lea iar activi-
tatea din acest loc s-a desfăşurat în legătură cu „valul" de piatră şi/sau un castru din
zonă . Aşezări şi necropole medievale timpurii au fost identificate în număr mare în
zonă^.

Unele dintre cele mai importante criterii de care trebuia s ă se tină seama la
deschiderea unei astfel de exploatări de piatră era apropierea de şantierul de con-
strucţie şi posibilităţile de deplasare rapidă a materialului excavat. De aceea, întot-

25. P. Diaconu, E. Zah, SCIV, 19,1968, 3, p. 461 <=Dacia, NS,15,1971, p. 300>.
26. Gr. Florescu, Analalele Dobrogei,17,1936, p. 40-46; ulterior despre acest obiectiv s-a spus chiar c ă

reprezintă „una din cele mai sigure cariere de epoc ă romană" (A. Rădulescu, Pontica, 5, 1971, p. 187).
27. P. Diaconu, Pontica, 13, 1980, p. ]88-189,191-194.
28. Ibidem, p. 192
29. E. Comşa, SCIV, 2,1951, 2, p. 237.
30. Idem, Materiale, 4, 1957, p. 332, fig. 5.
31. Ibidem; idem, SCN, 2,1951, 2, p. 237.
32. Idem, SCN, 2,1951, 2, p. 237.
33. A. Panaitescu, Pontica,11,1978, p. 247-251; pentru toate descoperirile medievale timpurii de la/ şi

din zona Medgidiei, în care şi cariera este descrisă sub nr. II, v. T. Papasima, Deacoperiri inetiite din evul
mediu timpuriu la Medgidia, comunicare prnzentată la Sesiunea ştiin^ifică: „Pontica '97 - Istorie şi arheola
gie la Dunărea de Jos şi Marea Neagră; Războiul de independentă", Constan(a, 30 oct. -1 nov. 1997.

I
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deauna în apropierea unei cariere de piatră trebuie căutat şi obiectul pentru care aceas-
ta a fost deschisă, aproape exclusiv ample lucrări de fortifica ţii.

O simplă privire aruncată pe o hartă ne arată că în apropierea obiectiviului nos-
tru se află localitatea Rasova, binecunoscută arheologilor prin aceea că aici e plas^tă
Sacidava dobrogeană . ,Si dacă această importantă fortifica ţie a Dobrogei antice clasice
şi târzii este anterioară în timp carierei, nu trebuie scăpat din vedere faptul că în părţile
locului a fost sesizată şi o fortificaţie din epoca feudală timpurie34. Accesul de la cari-
eră la punctul sus-menţionat era extrem de lesnicios pe apa a aceea ce astăzi se
numeşte balta Vederoasa. Apoi, nici malul Dun ării spre V nu este prea îndep ărtat3s.

Cariera de la Aliman (în privin ţa căreia ne exprimăm speranţa că viitoare inves-
tigaţii vor scoate la lumină noi elemente referitoare la ea, felul în care s-au exploatat
blocurile de piatră, dimensiunile acestora etc.), alături de celelelate exploatări de mate-
rial litic dobrogene amintite aici, se înscriu în ac ţiunea de fortificare a Dobrogei după
revenirea administra ţiei bizantine la Dunărea de Jos în ultimele decenii ale veacului al
X-lea d. Hr.
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34. C. Scorpan, Pontice,1,1968, p. 367; P. Diaconu, Peuce, 4,1973-1975, p. 202, 203. Şi cercetările aero-
fotografice au pus în evidenţă aici fortifica ţii din epoca medievală timpurie (R. Florescu, Pontica,19,1986, p.
173 şi n. 11; S. Baraschi, SCIVA, 42,1991, 3-4, p. 134, n. 7).

35. Pe malul Dunării, în această zonă, Pamfil Polonic înregistrează mai multe cetăţi (Natura, 24,1935,

7, p. 19 şi pl. I de la p. 21); în apropiere de satul Viile, com. Ion Corvin, în punctul edificator numit „la

Cetăţuie", au fost descoperite bronzuri bizantine atăt din sec. al VI-lea, cât şi din sec. al X-lea (T. Papasima,

Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 280, 282, nr. 1, 5, 8, 11).
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FRUHMITTELALTTERLICHE SGRAFFITI IN ALIMAN (KR. KONSTANTZA)

- Zusammenfassung -

Die Verfasser stellen einen fruhmittelalterlichen Steinbruch vor (10-11 Jh.), der in
der Gemeinde Aliman, Kr. Konstantza (Abb. I), entdeckt worden ist, und auf dessen
Wânden sich einige sgraffiti befinden: ein Reiter mit seinem Pferd (Abb. II/1), drei
Pferde (Abb. II/2-4), zwei „Malteserkreuze" (Abb. II/7-8) und drei Sicheln (von denen
aber nur zwei auf Abb. II/5-6 zu sehen sind).

Einige dieser Darstellungen aus Aliman findet man in der pobrudscha ebenfalls
auf den Steinkirchlein und im Steinbruch von Basarabi (Kreuze und Pferde, mit und
ohne Reiter), am Eingang einer Hohle von Casian (Kreuze), im unterirdischen
Labyrinth von Limanu (Reiter und Kreuze sowohl mit schwarzer Farbe gemalt als
auch eingeritzt) und im hellenistischen Grab von Mangalia (Reiter und ein Christus-
Monogramm). Andere Fundorte in Stein, die ebenfalls verschiedene Zeichen und

Inschriften aufweisen, sind der Klosterkomplex von Dumbrăveni, sowie die mittelal-

terliche Katakombe, die in der hellenisticshen Nekropolis von Histria entdeckt wurde.
Von den ausserhalb des Gebietes der pobrudscha liegenden Darstellungen wer-

den einige aus Bulgarien und an der Kirche St. johannes in Sel^uk (Tiirkei) erw ăhnt.

Es wird die Verbindung zwischen den Kreuzdarstellungen und dem Christentum

dargestellt. Die Autoren sind der Ansicht, dass auch Pferde und Sicheln religiose
Bedeutung haben konnen.

In der fruhmittelalterlichen Dobrudscha gab es mehrere Steinbruche: in der

Umgebung von Păcuiul lui Soare, in Cernavod ă, zwischen Mircea Vodă und Satu Nou,

in Medgidia, in der Năhe des Bahnhofs von Doroban ţu und in Basarabi; sie alle wur-

den in den letzten Jahrzehnten des 10. Jh. nach der Riickkehr der byzantinischen
Verwaltung an die Untere Donau geoffnet.



CRUCIULT^'E MEDIEVALE INEDITE,
DIN DOBROGEA*

TUDOR PAPASIMA

Între vestigiile medievale timpurii din Dobrogea, recuperate atât prin investiga ţii
arheologice şi recunoaşteri de suprafa ţă, cât şi fortuit, o categorie important ă o
reprezintă obiectele de cult, iar între acestea cruciuli ţele.

Însemnările de faţă intenţionează a face cunoscute un număr de astfel de piese,
până în prezent inedite. Este vorba de şapte cruciuliţe, simple (1-3, 5 a) şi duble-relic-
var (4, 5 b-c), din bronz (1-4, 5 b-c) şi plumb (5a), care provin, câte una, de la Capidava
(1), Dervent (2), Dumbrăveni (3) şi Limanu (4) şi trei de la Păcuiul lui Soare (5 a-c) (Pl.
I).

1. Capidava, sat Capidava, com. Topalu. L= 38,8 mm; 1= 21,4 mm; inv. Muzeu
Constanţa (MC) = 39602, pl. II/1. Descoperită în anul 1991, în sectorul I, caroul (c.) L
58.

Cruciuliţă simplă din bronz, cu captele lăţite, pe una din feţele căreia este redată
Crucificarea. În vreme ce detaliile fe ţei lui Hristos sunt indistincte, se v ăd clar faldurile
verticale ale vestmântului, lung p ănă la pământ, degetele mâinilor şi coafura. Pe cap a
fost incizată, puţin excentric fa ţă de axul piesei, o cruce.

Piese asemănătoare, datate în prima jumătate a veacului al XI-lea, găsim la
Dinogeţia^.

2. Dervent, sat Canlia, com. Lipni#a L= 35,2 mm; 1= 19,4 mm; inv. M.C. = 39603;
pl. II/2. Descoperire întâmplătoare pare-se în cariera de piatrăz de la poalele botului de
deal care poartă atât o fortificaţie romană şi romano-bizantină, cât şi una din epoca
medievală timpurie3.

Piesa, din bronz, este simplă şi are braţele lătite. Pe ea e redată, pe una din fe ţe,

* Comunicare^rezentată la Sesiunea ştiinţifică: „Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos". Că lăraşi,
13-15 octombrie,1977. Inainte de predarea sa la redac ţia revistei „Pontica" in luna august a anului 2000, tex-
tul a fost actualizat. Tradueerea rezumatului, din romăneşte în limba germană, a fost realizată de Angelika
Tiedemann-Papasima.

1. Gh. ^Stefan şi colab, Dinogepia, 1. Aşezarea feudală timpurie de ]a Bisericuta-Garvăn (in cont.
Dinogepa, l), Buc.,1967, p. 357 şi fig. 191/3-8 de la p. 359.

2. P. Diaconu şi colab., Materiale, 8, 1962, p. 720; P. Diaconu, E. Zah, SCIV, 19, 1968, 3, p. 454
(<=Dacia, N5,15,1971, p. 294.

3. P. Diaconu şi colab., Loc. cit.; P. Diaconu, N. Anghelescu, Revmuz, 5,1968, p. 348-349.
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Păcuiut lui Soare

^.^.}. ^ ^i.
^•r^ ^' ^Dumbr ăveni

De ►'vent
^ .,{c

B U^

^
"'4•^,,^' Ltman ^

'G Y•►t.y.^.k.x,iq ,
R/q

Virgo Orans. Dacă întreg corpul personajului e închipuit frontal, sub poala vestmântu-
lui lung se remarcă cele două labe ale picioarelor care sunt orientate spre dreapta
(stânga privitorului).

,Si această piesă se datează în sec. al XI-lea şi prezintă analogii cu o cruciuliţă de

la Păcuiul lui Soare4.

4. P. Diaconu, S.Baraschi, Păcuiul lui Soare, 2 A^ezarea medievală (secolele XIII-XV (in rnnt Păcui,
2), Buc. 1977, p. 126 şi fig. 99/4 de la p. 127.
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3. Dumbrăveni, sat, com. L= 34,4 mm;1= 20,1 mm; inv. M.C. = 39604; pl. II/3.
Descoperită în cursul săpăturilor arheologice prin care se investiga un complex mona-
hal rupestru, în anul 1993.

Pe teritoriul acestei localităti fusese identificat încă din anul 1981 un ansamblu
rupestru dispus pe două nivele. Amenajările în stâncă cuprindeau o bisericuţă, câteva
morminte, o galerie-culoar, o încăpere de veghe (?) folosită şi pentru iluminare natu-
rală şi aeraj, urme de alte încăperi. Bisericuţa, aflată la nivelul superior, avea un plan
simplu fiind compusă din altar, naos, pronaos şi o încăpere cu contraabsidăs.

Pentru o serie de precizări, în vara anului 1992, la complexul rupestru
dumbrăvean au fost organizate săpături care au continuat în aceeaşi perioadă a anului
următor. S-au cercetat urmele unei alte bisericu ţe (B2) de astă dată „semi-rupestră ",
adică având ca perete septentrinal roca vie, în vreme ce peretele opus era construit din
pietre legate cu pământ. Acest nou lăcaş de cult, plasat la nivelul superior al ansam-
blului, era tot de plan dreptunghiular şi era prevăzut spre E cu un altar absidat. În altar
a fost investigat un mormânt (M4) de unde am adunat resturi osoase care apar ţineau
unui individ de sex masculinb. La E de M4 am dat peste urmele unui alt mormânt, M5,
alături de cel înhumat descoperindu-se un bronz emis de împăratul Valentinian II
(375-392)^. B 2 a fost datată preliminar în sec. IX-X d. Hr $.

Au fost recuperate mai multe materiale arheologice între care o cuciuli ţă simplă
din bronz turnat, decorată pe una din feţe, pare-se, cu Răstignirea (Iisus este schema-
tic redat; pe pieptul său la punctul de joncţiune al braţelor crucii, se află plasat, parcă,
un medalion supradimensionat cu o reprezentare greu de desluşit), în vreme ce rever-
sul infăţişează pe Fecioara Maria în postură de orantă . Braţul orizontal al crucii pe care
a pătimit Mântuitorul este redat şi el pe piesă, iar conturul cruciuliţei, pe fa ţa reparti-
zată lui Virgo Orans, este subliniată de o incizie liniară . Piesa a apărut în dreptul
intrării în B2, la exterior.

Cruciuliţele simple cu reprezentări pe ambele feţe, sunt prezenţe insolite atât în
aşezările medievale timpurii, cât şi în cele din veacurile XIII-XV9.

4. Limanu, sat, com. L= 49,1 mm; 24,1 mm; pl. II/4. Piesa se află în colecţia
Ghicherie Caraivan din Constanţa^^ Descoperită pe malul nordic al lacului Limanu în
perimetrul iazului 11 al Fermei piscicole.

Este o cruce relicvar din bronz, din care s-a păstrat doar o valvă. Pe aceasta se
poate distinge Maica Domnului, cu mâinile indoite din cot, care binecuvânteaz ă;
palmele deschise ale personajului sunt orientate cu fe ţele înspre înainte. Câte o pereche
de balamale apar la cele două capete ale braţului lung al piesei.

Obiectul se situează cronologic în veacul al XI-lea fiind frecvent întâlnit la Păcuiul
lui Soareto şi la Dinogeţia».

5. C. Chiriac, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 249-269.
6. Expertizarea antropologică a fost efectuată de cercetătorul ieşean Dan Botezatu.
7. T. Papasima, C. Chiriac, PonHca, 28-29,1995-1996, p. 268, nr. 4.
8. V. bibl. de până acum a ansamblului în Ilridem, p. 267, n. 2.
9. V. o astfel de piesă datată în veacurile XIII-XV, în Păcui, 2, p.1431 şi fig.102/7a-b de la p.132; pen-

tru representarea de pe avers v. eventual şi Dinoge^ia, 1, p. 358 şi fig. 191 /15 de la p. 359 - cruce de plumb
descoperită în nivel de locuire aparţinănd sec. al XI-lea.

10. Pentru generozitatea cu care colecţionarul ne-a pus la dispozihe în scop de studiu piesa, ne
exprimăm şi aici intreaga noaştră gratitudine.

10. P. Diaconu, D. Vălceanu, Păcuiull^i Soare, Cetatea bizantină, vol. I, Buc.1972, p.160,161, nr. l, 4,
5 şi pl. XXVIII/1 (aparţine sec XI şi XII dar a fost refolosifă intr-un context mai târziu - p. 160, nr. 1), 4b, 7b.

11. Dinoge^ia, i, p. 360 şi fig. 192/8 de`ta p. 361 şi 193/1, 2 de la p. 363 - aici cruciuli ţele-relicvar
apar(in intervalului de timp dintre prima jumă tate a sec. al XI-lea şi veacul următor.
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5. Păcuiul lui Soare, sat Canlia, com. Lipnita.
a. L= 19,3 mm; 1= 19,3 mm; inv. Muzeu C ălăraşi = 17587; Descoperită

întâmplător pe „plaja" din incinta cetăţii bizantine Păcuiul lui Soare în anul 1980.
Cruciuliţă simplă croită din foaie de plumb. Capetele bra ţelor sale sunt lăţite unul

dintre acestea fiind perforat, pentru atârnare, înspre margine. Pe una din fe ţe sunt mar-
cate prin incizie cele două axe al braţelor, pe cealaltă e subliniat doar braţul vertical.

Astfel de obiecte de cult din plumb sunt prezen ţe obişnuite în aşezări feudale tim-

__.^ i
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purii din Dobrogea, din alte părţi ale României sau din afara grani ţelor ţării noastre.lz
b. L(păstrată) = 39,2 mm; l(pastrată) = 25,1 mm; inv. M.C. = 39605; pl. II/5.
Cruciuliţă relicvar din foaie de bronz. Fragmentară, se păstrază doar două braţe

ale sale care sunt lăţite spre margini. Unul din acestea, păstrat în întregime, este şi
rotund. După câte se pare, având în vedere cele păstrate pe bra ţul fragmentar, bra ţele
aveau marginea marcată de un chenar realizat din sârmuli ţe de bronz, în care au fost
amplasate, unul lângă altul, cerculeţe făcute tot din sârmă . Cerculeţele sunt deschise.
In centrul piesei se află un cerc mai mare unde posibil fusese amplaşată, în „caboşon",
o piatră decorativă . O pereche de cercuri circumscrise dintre care cel mai mare nu
depăşea diametrul cercului central, era plasat, după cum ne arată doar amprenta
păstrată a acestuia, spre una din marginile segmentului de bra ţ lung păstrat.

Piesa, cu analogii la Dervent, Păcuiul lui Soare, Dinoge ţia, Ciobanu (două piese,
una pe malul băltii Cioroiu13 apartine sfârşitului sec. al X-lea sau începuturile veacului
următor.

c. L= 70,2 mm; 1= 39 mm; inv. M.C. = 39606; pl. II/6. Descoperit ă în anul 1991,
in sectiunea SIOSIOl, c. 5, -0,60 m.

Cruciuliţă relicvar din bronz care a ajuns la noi doar pe jum ătate (o singură
valvă). Pe aceasta este înfăţişată prin incizie, binecuvântând, Maica Domnului.
Marginile braţului superior, şi a celor două braţe laterale sunt marcate de o band ă
haşurată . Înconjurând capul, se distinge un nume deasemenea ha şurat. Piesele de ves-
timentatie şi detaliile acestuia sunt uşor vizibile. Se păstrează doar balamaua supe-
rioară .

Unele piese similare au fost datate la Păcuiul lui Soare, cu rezerve, în veacul al
XIII-1ea14.

12. O piesă finită,, inedită (p. 315, n. 50 şi fig. 5/6 de la p. 316) şi câteva rebuturi ale unor astfel de
obiecte (p. 318 şi fig. 4/4 de la p. 214 şi fig. 7J1-3 de la p. 319) descoperite la Păcuiul lui Soare prezintă O.
Damian in Ponţica, 25, 1992; tot aici bibliografia acestui gen de obiecte la p. 315, n. 50.

13. P. Diaconu, Pontica,17,1984, p. 161-162, nr. 7, fig. 2; după părerea noastră nu se pot face analogii
între acest tip de piesă şi cruciuli(ele decorate cu cercuri incizate (chiar şi numai pentru faptul că cele dintă i
sunt cruci relicvar cum de altfel corect se arată în Păcui, 2, p. 129 şi fig. 99/16 de la p. 127, cum apare la O.
Damian, P. Damian, Pontica, 28-29,1995-1996, p. 240 şi fig. 1/7 de la p. 236; descrierea in cat. la p. 234, nr. 8;
acest articol cu o bogată bibliografie nu trebuie ignorat de nici unul dintre cei care se ocupă cu antichită(ile
creştine ale Evului de mijloc dobrogean.

14. Păcui, 2, p.131 şi fig.100/1 de la p.128 şi 102/1 de la p.130; sub ultima figură, crucea la care facem
acum referire, este plasată într-un grup de patru cruciuli ţe din sec. al XI-lea.
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UNVEROFFENTLICHTE MITTELALTERLICHE KLEINE KREUZE
AUS DER DOBRUDSCHA

- Zusammenfassung -

Der Verfasser prăsentiert sieben bisher unveroffentlichte Kreuze, die in der
Dobrudscha gefunden wurden: je eins in Capidava (1), Dervent (2), Dumbr ăveni (3)

und Limanu (4) sowie drei in Păcuiul lui Soare (5 a-c).
Sie sind aus Bronze (1-5 b-c) oder Blei hergestellt und lassen sich zwei Typen

zuordnen: einfache Kreuze (1-3, 5a) bzw. zweiteilige Reliquienkreuze (4-5 b-c).
Funf dieser Kreuze haben folgende Themen: die Kreuzigung (1, 3 a), sowie die

Betende Jungfrau Maria (Virgo Orans) (2, 3 b, 4, 6). Bemerkenswert ist das einfache
Kreuz aus Dumbrăveni (3), das Darstellungen auf beiden Seiten hat, was eher selten
ist.

Die hier vorgestellten Kreuze konnen durch Analogie datiert werden: sechs
kommen aus dem 11. Jh. (1-5 a-b) und eins aus dem. 13. jh. (5 c).
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CATEVA CRUCI RELICVAR DESCOPERTTE YN DOBROGEA

GABRIEL CUSTUREA

Circulatia crucilor relicvar, de origine bizantină, este bine documentată pe terito-
riul Dobrogei, în ultimul timp apărând mai multe studii de sinteză^. Cercetarea aces-
tor obiecte a dus la concluzia că, în bună măsură, sunt produsul unor ateliere locale2.

În această notă ne permitem să facem cunoscute câteva descoperiri recente ajunse
în colectiile muzeului constănţean.

MIRCEA VODĂ
Cruce relicvar, în stare fragmentară, fără decor, bra ţele uşor
evazate
Dimensiuni: 39 x 35 x 4 mm.
Piesa are analogii cu descoperiri de la Isaccea, Păcuiul lui
Soare şi Dinogeţia3.

VALUL LUI TRAIAN
'Cruce relicvar, se păstrază numai aversuL Iisus Christos răstignit, cu capul plecat pe
umărul drept având deasupra soarele şi luna, poartă perizom.
Dimensiuni: 54 (42) x 33 x 3 mm.
Piesa are analogii cu descoperiri de la Hâr şova4 şi Nufăru^. . ''` ^`` 'r

^ ^ r. ^^>i, bl. F;^ ^^^
Cruce relicvar, în stare fragmemntară: Maica Domnului orantă . , ^, :L,., ,^; Y:r„^,fe,
Dimensiuni: 30 x 23 x 2,5 mm. ,,,,,.

1. Gh. Mănuncu-Adameşteanu, în Peuce, 9,1984, p. 243-246; 375-388; idem, in SCIVA, 38,1987, 3, p.
285-293; idem, în Pontica, 25,1992, p. 349-354; O. Damian, P. Damian, în Pontica, 28-29, p. 1995-1996, p. 233-
244 şi bibliografia de la p. 233, n. 2

2. Ibidem, p. 243.
3. Gh. Mănucu-Adameşteanu, în Peuce, 9, 1984, p. 379, p. 729, pl. IV/2; P. Diaconu, D. Vâlceanu,

Păcuiul lui Soare, Cetatea bizantin ă, I,1972, p. 161 şi pl. XXVIII/3; P. Diaconu, S. Baraschi, Păcuiul lui Soare
II. AŞezarea medievală, Bucureşti, 1977, p. 129 şi pl. 100/3; Gh. $tefan, I. Barnea, M. Com şa, E. Comşa,
Dinogetia l, Aşezarea timpurie de la Bisericu ţa - Garvăn, Bucureşti,1967, p. 359, fig. 191 /22.

4. Gh. Mănucu-Adameşteanu, în Pontica, 25,1992, p. 349.
5. Idem, în Peuce, 9, 1984, p. 379, p. 728, pl. III/4. ,
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Pentru epoca secolelor
X-XII în care se încadrează
piesele prezentateb, pe
teritoriul acestor localit ăţi
se cunosc mai multe
descoperiri. Astfel, la
Mircea Voda se cunosc mai
multe aşezări şi o necropolă
de inhuma ţie^. De la Valul
lui Traian sunt semnalate
două aşezări8, mai multe
descoperiri monetare9şi o
cruce relicvar publicată
recent^^.

Asupra răspândirii
crucilor relicvar nu se pot
emite judecăţi de valoare 2 3
absolută atât timp cât
cercetările s-au concentrat într-o proporţie covârşitoare în centrele fortificate de pe

malul Dumării. Totuşi, din cele cunoscute până în acest moment, se observă că axele
de penetrare ale acestor piese coincid cu cele ale monedelor bizantine din secolele X-
XI^i şi anume: malul Dunării, litoralul pontic şi drumul central al Dobrogei, toate cu

orientarea S - N.
Iată că în ultima vreme apar în partea centrală a Dobrogei, noi puncte cu

descoperiri, ca aceea de la Mircea Viteazu1z pe lângă cele deja cunoscute de la Ciobanu,

Horia si Valul lui Traian13.

ENIGE IN DER DOBROUDSCHA AUFGEFUNDENE RILIQUTAR-KREUZE

- Zusammenfassung -

Der Verfasser bespricht eine Anzahl von vier Reliquiar-Kreuzen, die vor kurzer
Zeit in Mircea Vodă und Valul lui Traian aufgefunden wurden. Dazu gibt es
Analogien mit anderen, bis jetzt veroffentlichten Fundstucken. Durch die
Veroffentlichung dieser Stiicke wird das Verzeichnis der Funde bereichert und neue
Fundorte auf der Mittellinie der pobroudscha hinzugefiigt, ein bis jetzt archâologisch
weniger erforschtes Gebiet.

In jedem der drei Herkunftsorte dieser Gegenstănde wurden auch andere
Nachrichten von Funden aus den Jahrhunderten 10-12 verzeichnet.

6. O. Damian, P. Damian, op. cit. p. 244.
7. G. Custurea, Circularia monedei bizantine în Dobrogea (sec IX-XI), Constan^a, 2000, p. 35, nr. 67.

8. În urma unor periegheze s-a identificat o a şezare, iar în punctul „La nuci" s-a efectuat un sondaj

in anii 70, rămas inedit.
9. Tezaurul de pe Dealul Duduca, cf. B. Mitrea, în Dacia, NS, 1961, p. 593, nr. 55, iar pentru

descoperirile izolate vezi G. Custurea, op. cit. p. 157, nr. 127.

10. Gh.Mănucu-Adameşteanu, în Pontica, 25,1992, p. 349-350.
11. G. Custurea, op. cit., p. 131-160 şi harta II.
12. Colec ţia MINAC, inv. 40973.
13. O. Damian, P. Damian, op. cit., p. 233.
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MONEDE SCTITCE DESCOPERTTE YN DOBROGEA

GABRIEL TALMA^'CHI

Pe parcursul ultimilor ani, datorită achiziţiilor făcute de M.I.N.A. Constan ţa, au
intrat în colec(ia Cabinetului Numismatic şi un număr de şase monede scitice. Ele au
fost descoperite în mod întâmplător la Bărăganu (jud. Constanţa) - 4-, Dunăreni (jud.
Constanţa) - 1- şi Valul lui Traian (jud. Constan ţa) - 1-, cu ocazia lucrărilor agricole.
Celor şase piese li se adaugă şi una identificată în colectia foto a aceluia şi muzeu.
Astfel, în registrul-inventar al Cabinetului Foto s-au păstrat doar câteva clişee (av/rv),
fără a se mentiona şi alte date de interes numismatic, cu exceptia provenien ţei ei din
cadrul vechii colectii numismatice a Liceului Mircea cel B ătrân din Constanţa.

CATALOG^

KANITES
1. AE; ♦; 20 mm; 6,36 g;

Av: Capul lui Zeus orientat spre dreapta. În stânga o contramarcă ilizibilă : Zeus?
Rv: Tolba şi măciuca lui Herakles

Legenda [ BA^I/^ES2^] / [KANITOY]
Foarte tocit; MINAC, Nr. inv. 61904

3 ''``iu`' t`"''. ^ `{`. f'I'V. Canarache p 231 nr, . , .
BĂRĂGANU ( d C t ^ ^^^ "'^"A '^`^"^'' ^ ^ ^'^ ^^^^' ^'^^^^^ ' ^^ 1'^'^^^ju . ons anta).

KANITES?
2. AE; ?; 20,8 mm; 5,85g;

.^{.a; ,>ra ^-^^, ^

Av: Capul lui Zeus orientat spre dreapta. În partea stănga o contramarcă ilizibilă :
Zeus?
Rv: Tolba şi măciuca lui Herakles ?

Legenda [ BA^I/^Ef2^] / [KANI]TOY
Foarte tocită; MINAC, Nr. inv. 64552
V. Canarache, p. 231, nr. 3 ^^^ ^ '
BĂRĂGANU (jud. Constanta). ^ r,^^::-,1c, .;r,utl :c'ri

^..^. . I^:, u?^,rx^,^^ra::.l
- ^.^C,.'^1'` .' t.`i.'.fr. ^'Jf9Jfi-:,. .. . .^J

1. Pentru identificarea pieselor am folosit V. Canarache, SCIV, 1, 1950, p. 215-257;
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KANITES
3. AE; R; 21 mm; 5,37g;

Av: Apollo orientat şpre dreapta
Rv: Tripod

Legenda [ BA^I/^ES2^] / [K] ANIT[OY]
Tocită; MINAC, Nr. inv. -
V. Canarache, p. 232, nr. 5
BĂRĂGANU (jud. Constan ţa).

KANITES
4. AE; ♦; 22,5 x 21mm; 9,37g;

Av: Cap Herakles. O contramarcă ilizibilă în stânga jos: Demetra cu văl?
Rv: Măciucă cu vârful în jos.

Legenda [ BA^I/^E] /[K] ANI. Probabil A- TT ?
Tocită; MINAC, Nr. inv. 61838
V. Canarache, p. 241, nr. 18
BĂRĂGANU (jud. Constan ţa).

KANITES
5. AE; ^; 21,5 x 23mm; 9,29g;

Av: Herakles. Contramarcă stânga jos: Demetra cu văl
Rv: Măciucă şi monograma A- TT

Legenda BA^I/iE / [K] ANlT

Tocită; MINAC, Nr. inv. 62142
V. Canarache, p. 241, nr. 18
VALUL LUI TRAIAN (jud. Constan ţa).

CHARASPES ?
6. AE; -► ; 21,5 mm; 7,79g;

Av: Două capete acolate (Dioscurii) spre dreapta?
Rv: Acvilă spre dreapta. Sub ea fulgere?

Legenda [B] A^I/^E[S2E] / [XAP] A^TTO[Y]

Monograma ME?; contramarcă ilizibilă
Foarte tocită; MINAC, Nr. inv. -
V. Canarache, p. 244, nr. 25
DUNĂRENI (jud. Constanţa).

AKROSAS
7. AE;
Av: Capete acolate (Dioscurii), cu căciuli ţuguiate şi împodobite cu cununi de lauri.
Cerc perlat.
Rv: Două protome de cai

Legenda [B] A^IAE / AKPOEA

V. Canarache, p. 247, nr. 32
Probabil CONSTAN'^A (jud. Constan ţa). Col. Mircea cel Bătrân - A. Popeea.
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Comunităţile scitice existente în teritoriul dobrogean reprezentau o prezen ţă
etnică consistentă şi chiar permanentă, mai ales din cea de a doua jumătate a mileniu-
lui I a. Chr. în generalz şi în perioada elenistică în special3. Cei mai de seam ă reprezen-
tanţi din aceste comunităţi sunt binecunoscuţii regişori sciţi Kanites, Charaspes,
Tanusa, Akrosas, Ailios şi Sariakes, păstraţi în eternitate prin intermediul monedelor
de bronz şi de argint, cercetate încă de la sfârşitul secolului XIX şi prima parte a sec-

2. A. Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria Dobmgei, Constanţa, 1998, p. 54; M. Irimia, Thraco-Dacica, V,
1-2. 1984, p. 81; VI. Iliescu, Cercet ări Istorice, II, Iaşi, 1972, p. 60-63;

3. M. Irimia, în Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu". Valori ale civilizatiei romăneşti in
Dobrogea, Constan ţa, 1993, p. 166; VI. Iliescu, Pontica, 2,1969, p. 189-198;

1
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olului XX4. În succesiunea lor cronologic ă5, regişorii sci ţi au stăpânit un teritoriu
cuprins între oraşele greceşti Callatis şi Dionysopolisb; a apărut şi ipoteza extinderii lor
şi în nordul Dunării^, greu de acceptat şi mai ales de dovedit având în vedere, în
primul rănd, aria descoperirilor. În rânduJ acestora, cele mai frecvente sunt exem-
plarele cu numele lui Kanites, menţionat şi epigrafic la Odessos8. Situa ţia este valabilă
şi pentru catalogul nostru ce cuprinde 5 astfel de emisiuni, corespunzătoare a trei
tipuri: a) Zeus (av)/Tolbă şi măciucă (rv); b) Herakles (av)/Măciucă 1rv); c) Apollo
(av)/Tripod (rv). Ca aria de răspândire men ţionăm în special Dobrogea de sud:
Vadu9, Mangalial^, Pecineagal^, Tatlageac1z, Accilar-Vân ători13, Balcic14, Calaigidere^5,
Cap Caliacra^b, Cavarnal^, Ghiaursuiuciuc^8, Silistra79, Sabla Surtuchioi20 şi Teke21.
Pentru zona nord-pontica notăm Insula Şerpilor22 şi Tyrasz3.

Ultimele două piese din catalog apar ţin regilor Charaspes şi Akrosas. Primul
corespunde tipului monetar Dioscurii (av) /Acvilă şi fulgere (rv), cu alte descoperiri în
Dobrogea la Calaigidere24, Mangaliaz5 iar în nord, la Tyras26. Piesa de la Akrosas

4. B. Pick, Die Antiken Miinzen Nord-Griechelands Dacien und Moesien, I, 1, 1898; W. Knechtel,
Revista catolică, 1, 1912, p. 219-224; R. Netzhammer, Revista catolică, 3, 1914, p. 127-129; N. Mu şmov,
Monete antice din Peninsula Balcanică, Sofia, 1912, tab. XXXIX, p. 98; F: Moisil, CNA, XI, nr. 103-104, 1935,
p.175-177; Eadem, CNA, XII, nr. 13b, p. 72; V. Canarache, BSNR, nr. 81-82,1933-1934, p. 60-83; W. Knechtel,
BSNR, an XIV, 1919, p. 25-34; A. Saint-George, CNA, nr. 121-122, 1942„ p. 114-115; V. Canarache, CNA, nr.
121-122, 1942; p. 3-5; C. Moisil, BSNR, nr. 65-68, 1928, p. 44; etc.

5. Cronologia regilor sci ţi a fost preluată de la V. Canarache, SCIV,1950, confirmată cu unele rezerve
şi de C. Preda, Istoria monedei 3n Dacia preroman ă, Bucureşti, 1997, p. 121;

6. Ibidem, p. 125-126; D.M. Pippidi, D. Berciu, Gep şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi tim-
puri pănă la cucerirea romană, Bucureşti,1965, p. 232; Gh. Poenaru-Bordea, BSNR, nr. 121-123,1973-1975, p.
25;

7. M. Tacheva, Dobroudja, 12, 1995, p. 15;
8. Boeklius, CIG II,1843, nr. 2056; M. Sutzu, ARMSI, 38 1915-1916, p. 525-531; Idem, BSNR,13,1916, ^

p. 27-28; D. M. Pippidi, Contributii la istoria veche a Rom3niei^,1967, p. 151-152; G. Mihailov, IGB, I2, Sofia,
1972, 41;

9. V. Canarache, op. cit., p. 255, nr. 5- Caraharman (Vadu);
10. Ibidem, p. 227, nr. 1, p. 234, nr. 9, p. 236, nr. 11, p. 241, nr. 18-19, p. 243, nr. 21; E. Bârl ădeanu-

Zavatin, Pontica,13,1981, p. 237, descoperit ă într-un mormânt datat sec III-II a. Chr., neprecizat ă din cauza
conservării proaste;

11. V. Canarache, op. cit., p. 240, nr. 17; R. Oche şeanu, Pontica, 5, 1972, p. 485-486, piesă provenind
din colecţia C Muşat;

12. V. Canarache, op. cit., p. 232, nr. 5;
13. Ibidem, p. 233, nr. 7;
14. lbidem, p. 231, nr. 3, p. 236, nr. lla;
15. Ibidem, p. 241, nr. 20;
16. Ibidem, p. 243, nr. 23;
17. Ibidem, p. 238, nr. 15, p. 243, nr. 22;
18. Ibidem, p. 235, nr. 10;
19. Ibidem, p. 230, nr. 2;
20. Ibidem, p. 231, nr. 4, p. 233, nr. 6;
21. Ibidem, p. 234, nr. 8, p. 237, nr. 13;
22. Ibidem, p. 238, nr. 14; S.I. Andruch, RJVSZP, Kiev, 1984, p. 145; V. Mih ă ilescu-Bârliba, Dacia

răsăriteană 3n sewlele VI-I a. Chr. Economie şi monedă, Iaşi, 1990, anexa II, p. 136, nr. 122;
23. T.L. Samojlovca, Pup4 6 VI-I ca. S o H. 3, Kiev,1988, p. 61-62; V. Mih ăilescu-Bârliba, op. cit., p.148,

nr. 272;

24. V. Canarache, op. cit., p. 244, nr. 25;
25. C. Preda, op. cit., p. 125;
26. P.O. Karys"kovskij, AS. Kocievskij, în Anti^`nye Tira, Kiev, 1979, p. 88-89; S.I.Andruch, op. cit., p.

143-145; V. Mihăilescu-Bârliba, op. cit., p. 145, nr. 234;
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prezintă pe avers capetele acolate ale Dioscurilor iar pe revers două protome de cai.
Alte descoperiri monetare ale regelui Akrosas mai sunt cunoscute la Bâlgarevo (teza-
ur, în Bulgaria)2^, Cap Caliacraz8, Ghiaursuiuciucz9 şi Mangalia3^. Monedei îi atribuim
ca loc de descoperire probabilă Constanţa şi împrejurimile sale, conform informa ţiilor
oferite de Al. Popeea, la momentul publicării unei părţi din colectia liceului Mircea cel
Bătrân37.

f

1 ^^ v

Î ^

1
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L

10^•

.n?

•^ t6^ 15 u,^ •t2

^^13•`17Z•

1. Siliştea 5. Bărăganu 10. Calaidgidere
2. Dunăreni 6. Tatlageac 11. Sabla
3. Constanţa 8. Accilar-Vânători 12. Surtuchioi
4. Valul lui Traian 9. Mangalia 13. Cap Caliacra

27. T.Gerasimov, SCN, 6, 1975, p. 25-26;
28. V. Canarache, op. cit., p. 246, nr. 28, p, 247, nr. 31;
29. Ibidem, p. 246, nr. 29, p. 247, nr. 30; .
30. lbidem, p. 245, nr. 27,,;
31. A. Popeea, BSNR, nr. i24-128, 1976-198Q p. 212, nota 1;

^ 15 30Km^
^

; ,-^,t 'iJ-^j^ ş <<
Cr9

14. Ghiaursuiuciuc
15. Cavarna

^ 16. Balcic
17. Teke
18. Caraharman Nadu)

e;: ţ ^'s^',^< ^;:^,;^ad,^,=
,^;^^ r,: t.,,r ; e:^^1 .
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Monedele de faţă, cu o stare de conservare foarte proast ă, au ca material consti-

tuitiv bronzul, înscriindu-se, ca de altfel marea majoritate a pieselor scitice cunoscute,

în seria emisiunilor grece^ti (din punct de vedere artistic Şi tehnic)32, bătute la Callatis33

sau Dionysopolis^. Cele descoperite la Tyras şi Insula Şerpilor (Leuke), deci in afara

teritoriului „regatului scitic" delimitat, sunt doar raritâţi35 şi prezenţa lor este explicată
în bibliografia de specialitate pe baza antrenărilor întâmplătoare, într-o piaţă monetară
cores^unzătoare mediului grecesc nord-vest şi vest pontic36.

In sfârşit, ca datare pentru piesele din catalogul nostru men ţionăm fie secolul III
a. Chr.37, fie secolul II a. Chr.38 (mai ales ultimele sale trei sferturi)^.

MONNAIES SCYTHIQUES DECOUVERTES EN DOBROUDJA

- Resume -

Pendant les dernieres annees, grâce aux acquisition faites par M.I.N.A.
Constantza, dans la collection du Cabinet de Numismatique sont entrees six monnaies
scythiques, decouvertes par hasard â Baraganu, Dunareni et Valul lui Traian. A celle-
ci, on ajoute une identifiee dans la collection photo du meme musee, sur un cliche. Il
s'agit de cinq emissions des basiles scythes Kanites, une de Charaspes et une d'Akroses
... Leur materiel constitutif etant le bronze ces pieces s'inscrivent, comme la plupart des
pieces scythiques connues, dans la serie des emissions grecques (du point de vue artis-
tique et techniques), frappees â Callatis ou ă Dionysopolis.

Quant â la datation de nos pieces, nous mentionnons soit le III e s. av. J. -C., soit
le II e s. av. J.-C., notamment ses trois derniers quarts.

32. C. Preda, op. cit., p. 126; Idem, BSNR, nr. 121-123, 1973-1975, p. 66;
33. Ibidem
34. M. Milcev, Izvestija-Varna,l2, 1961, p. 132;
35. C. Preda, Istoria monedei ....., p. 125;
36. V. Mihăilescu-Bârliba, op. cit., p. 90;
37. V. Canarache, op. cit., p. 226;
38. D.M. Pippidi, op. cit., p.151-152, nota 107; K. Regling, Corolla Numismatica, Oxford,1906, p. 259-265;
39. Gh. Poenaru-Bordea, A Survey of Nuadsmatic Research, 1972-1977, Berna, 1979, p. 98.
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UN TEZAUR DE FOLLES DE LA $VCEPUTUL ^ ;^,;
SECOLULUT AL N-LEA DESCOPERIT $V DOBROGEA ^^^x

ADRIAN POPESCU

Cele cinci monede pe care le publicăm in cele ce urmează se găsesc într-o colecţie
particulară din Bucureşti şi fac parte dintr-un tezaur descoperit într-o localitate nepre-
cizată din Dobrogea la o dată necunoscută . Posesorul lor le-a selecţionat pe cele mai
bine păstrate dintr-un lot de 25 de piese, toate de dimensiuni asem ănăntoare, probabil
tot folles. Din nefericire nu am putut afla dacă acesta era numărul total al monedelor
din tezaur. În continuare prezentăm catalogul monedelor:

. '^: Diocletianus
Av. IMP DIOCLETIANVS P F AVG
Rv. SACR MONET AVGG ET CAESS NOSTR

1. AE VI 10 gr,; 27,6 mm.
RIC, VI, p. 315, nr. 33 a, Aquileia, off. P, cca. 301.

Severus II
Av. FLA VAL SEVERVS NOB C
Rv. SACR MONET AVGG ET CAESS NN

2. AE XII 9,14 g; 28,2 mm.
Cf. RIC, VI, p. 473, nr. 157 a, Siscia, off. i', a. 305-306.
Av. FL VAL SEVERVS NOB CAESAR
Rv. GENIO POPV-L-I ROMANI

3. AE XII 10,96 g; 27,5 mm.
RIC, VI, p. 495, nr. 13 a, Serdica, off T, a. 305-306.

Maximianus
Av. IMP C•MA•MAXIMIÂNVS P F AVG
Rv. GENIO POPV - LI ROMANI

4. AE XII 8,97 g; 28,5 mm.
RIC, VI, p. 512, nr. 19 b, Thessalonic, off. B, cca. 298-299.

Constantius I
Av. FL VAL CONSTANTI^VS NOB CAES '-"`t ,^.;
Rv. GENIO POPV-L-I ROMANI

5. AE VI 11,08 G; 28 MM.
RIC, VI, p. 531, nr. 20 a, Heraclea, off. âr ceâ. 297-298.

^
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Cu excep ţia piesei nr. 2 care a fost bătută la Siscia în numele împăratului Severus
II, nici o monedă nu prezintă diferenţe faţă de catalogul întocmit de C.H.V.
Sutherland^. Exemplarul mai sus men ţionat prezintă câteva deosebiri atât pe avers cât
şi pe revers faţă de exemplarul de la Vienaz, pe avers are gravată legenda 3b (FLA VAL

SEVERVS NOB C) în loc de 3d (FL VAL SEVERVS NOB C) iar pe revers legenda este
redată sub forma de la nr. 2 din catalog în loc de SACRA MONET AVGG ET CAESS

NN. Cum marea majoritate a monedelor de bronz bătute la Siscia în această perioadă
sunt rare sau foarte rare3, trebuie să considerăm follisul de mai sus inedit. Moneda tre-
buie să aparţină primei emisiuni din grupa a II-a, ultima în care a fost folosit tipul cu
Moneta4. Folosirea pe revers a formei SACR în loc de SACRA, prescurtare care nu
apare la Siscia fiind specifică atelierului din Aquileias, ar fi de explicat printr-o negli-
jenţă a gravorului. Oricum o confirmare pe viitor prin apari ţia altor piese ar fi bine-
venită .

Din păcate despre structura ini ţială a acestui tezaur nu ştim mai nimic în afară de
faptul că pare să fi fost alcătuit exclusiv din piese mari, folles bătuţi după standardul
metrologic introdus după reforma din anul 294. Datorită selecţiei operate de posesor
toate monedele sunt din ateliere diferite. În ceea ce prive şte momentul ascunderii
putem să avem în vedere cel mai devreme anii 305-306, din motive care pot fi de orice
natură .

Tezaure ascunse după reforma lui Diocle ţian în Dobrogea mai sunt cunoscute la
Piatra Frecăţei^, care pare să fie şi cel mai timpuriu fiind compus numai din aureliani
şi fractiuni de follis, urmat de cel de la Silistra^, compus din antoninieni, aureliani,
fracţiuni de follis8 şi cel puţin un follis9. Singurul tezaur compus exclusiv din folles,
recuperat din păcate tot par ţial este cel descoperit în urma unui dragaj în portul
Constan ţa^^, pierdut probabil după anu1307.

1 C.H.V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage. From Diocletian's reform (A.D. 294) to the death
ofMaximinus (A.D. 313), Londra,1967.

2 RIC, VI, p. 473, 157 a.
3 Ibidem, p. 446-447 şi 449-450.
4 Ibidem, p. 449, 473.
5 Ibidem, p. 302-304, 315-316, 319. De remarcat că şi la Aquileia aceeaşi marcă este ultima in grupa I

şi prima in cea de-a doua.
6 Gh. Poenaru Bordea, R. Oche şeanu, Pontica, 24,1991, p. 360-366.
7 P. Papahagi, CNA,18,1944, 129, p. 210-219.
8 Ibidem, p. 219, nr. 6 de tip RIC, VI, p. 531, nr. 13, Heraclea, cca. 295-6 sau p. 532, nr. 21, cca. 297-8.
9 P. Papahagi, op. cit, p. 219, nr. 4 de tip RIC, p. 580, nr.10 a, Cyzic, cca. 295-6 sau nr. 12 a, cca. 297-9.

10. R. Ocheşeanu, Pontica, 17,1984, p. 131-134.

I
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A HOARD OF FOLLES FROM THE BEGINNING OF THE
4TH CENTURY DLSCOVERED IN DOBROUDJA

- Abstract -

The coins presented here are a part of a larger hoard composed from at least 25
coins, according with the owner's declaration, a collector from Bucharest, all silvered
bronzes, probably folles, found in a unknown place from Dobroudja at an also
unknown date. The main criteria in the selection operated by the collector was the state
of preservation , reason for which the structure we know is irrelevant. All coins with
one exception (no. 2), are known. The follis struck in the name of the emperor Severus
II at Siscia is probably anknown one, being a part of the first issue from group II.

The moment when the hoard was buried is presumed to be the earliest at about
305-306, the date of the latest coins. Other hoards buried in Dobroudj^ after the mon-
etary reform of 294 are the one found at Piatra Frec ăţei, Silistra and Constanţa.

i :^,^,^ ^



fi.;T 7 1/â^^^^•^.7G:8^ /I.Y./'..^3.<' '.^Ti/^^l.Yi +.f 4.,^^'.J'..i^'S..I,.ip1^I

:^' ^( ;,"+,Y gk^' ^,^'8^.^^`u^ .^^.

.. .
y^,a^, ^ tz:^ai- ... (;^, cl^^ f^^ - :^rt^ ^''l _ s-^ ^^ ^nr^^: ^:^^/^ d;r _, ^ ;^^:^,^::rio

,j^1CE'. ^F,. i [Î^g .V:fi .T^Î ^^n'tt . ( , , f ^: . ;sf`! i?'7f-f

NOI DESCOPERIRI MONETARE LA CARSIUM
p=iAR50VA - jud. CONSTAN'^A)

C. CHIRiAC
S. GR^iME^TICU
G. TALMA'^'CHI

C. NICOLAE

^n campaniile arheologice din anii 1995 şi 1996 în aşezarea antică de la Carsiuml,
s-au descoperit un număr de 43 de monede izolate, precum şi un depozit monetar,
alcătuit din 14 antoninieni, care se încheie în vremea împăratului Probus. Acest modest
material monetar completează cele câteva mărturii referitoare la circula ţia monetară în
aşezare, după integrarea ei în sistemul defensiv roman şi care constau în mentiuni
publicate fie în cronicile de descoperiri monetare2, fie în studii ce tratează anumite
aspecte economice ale ţinutului dintre Dunăre şi Mare3.

1 Începănd cu anul 1993 s-au reluat s ăpăturile arheologice la cetatea romano-bizantină „tle la
Carsium, cu un colectiv mai larg, format din Panait I. Panait, A. R ădulescu, C. Chiriac, T. Papasima, A.
ştefănescu, G. Talma(chi, C. Nicolae şi D. Flaut. Yn general, pentru informa ţii istorice şi arheologice referi-
toare la zona Hărşovei vezi V. Brătulescu BCMI, 33,105,1940, P. 3-24; G. Florescu, ACMI,1943,1946, p. 179-
180; D. Galbenu, SCIVA,13, 2,1962, p. 285-306; R. Ciobanu, BMI, 39,1,1970, pl 25-30; P. Ha şotti, Pontica, 21-
22, 198801989, p. 7-9; O. Bounegru, P. Ha şotti, A. Murat, SCIV, 40, 3, 1989, p. 273-293; A. Aricescu, Pontica,
4,1971, p. 351-370; C. Nicolae, Pontica, 26,1993, p. 215-230, 27,1994, p. 199-208; 28-29,1995-1996, p. 135-160;
Panait I. Panait, A. Rădulescu, A. ^Stefănescu, D. Flaut, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 121-134; S. Morintz, D.
,Serbănescu, SCIVA, 25, 1,1974, p. 47-69; C. Petolescu, D. Popovici, SCIVA, 40, 3, 1989, p. 241-247; C.
Vlădescu, SMIM,14-15,1981-1982, p. 57-62; G. Talmaschi, Buletinul Cercurilor,Stiintifice Studen ţeşti (în con-
tinuare BCSS), 2,1996, Alba Iulia, p. 131-140; 3, 1997, Alba Iulia, p. 87-95; Istros, 8,1997, p. 113-124; BCSS, 4,
1998, p. ]45-153; Cercet. Ist. Iaşi, 17/1,1998, p. 163-184;

2 B. Mitrea, Dacia, N.S., 24,19809, p. 375, nr. 87; Dacia, NS,1988, nr. 1-2, p. 217, nr. 22; Dacia, NS, 33,
1989, nr. i-2, p. 261, nr. 13; Dacia; NS, 34, 1990, p. 305, nr. 62; Dacia, NS, 35, 1991, p. 222, nr. 46; Dacia, NS,
36, 1992, p. 204, nr. 42; B. Mitrea, Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, NS, 37, 1993, p. 319, nr. 87; Dacia, NS, 38-39,
1994-1995, p. 467, nr. 54; R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 5,1972, p. 476, nr. 78-87; p. 477, nr. 88-90, p. 478,
nr. 100-101, Pontica, 6, 1973, p. 378, nr. 244; Pontica, 7, 1974, p. 397, nr. 23, p. 410, nr. 381-383; A. Vertan, G.
Custurea, Pontica, 14, 1981, p. 341-342, nr. 328-329; Pontica, 15, 1982, p. 278-281, nr. 454-512, (colec(ia A.
Crăciun - monede antice), p. 282, nr. 521-525; Pontica, 25, 1992, p. 391, nr. 1495; E. Comşa, Materiale, 5, p.
766.

3 A. Vertan, R. Ocheşeanu, Cultură şi civiliza ţie la Dunărea de Jos, 3-4, 1987, p. 165, nr. 3; R.
Ocheşeanu, Pontica,l7, 1984, p. 134, nr. 2; Idem, Circulafia monetară intre aztri 270-49$ p. Chr. la Dunărea
de Jos, cu specială privire asupra Scythiei Minor (lucrue de doctorat, dactilogramă), vol. III, i, p.104, nr.18.



318 C. CHIRIAC, S. GRĂMĂTICU, G. TALMAŢCHI, C. .NICOLAE

CATALOGUL MONEDELOR DESCOPERITE*
A. MONEDE IZOLATE

I
IlVITfA'^'II BARBARE

1. Imitaţie de tip Alexandru cel Mare - Filip al III-lea Arideul
Drahma; 1,83 g; 16 mm; Nr. inv. MINAC 59706
Av. calp.
Rev. schematizat, executat din linii scurte Şi globule.
I'"reda, p. 331, grupa a 4-a, care se situeaz ă cronologic, conf. p 343, din a
doua jumătate a secolului al II-lea a. Chr. până la inceputul secolului I a. Chr.
1995. Secţiunea II, carou159, - 2,60 m, lângă zid, pe platforma de piatră .

II
MONEDE GRECEŞTI

2. Markianopolis" Elagabalus
AE ♦; 2,74 g; 17 mm; Nr. inv. MINAC 59687
Av. AVT[KM AVPHh - ANTS2\EINOC]

Cap laureat spre dreapta.
Rev. [MAPKIANOTTO/^] ITf2N

Ciorchine de struguri cu o codiţă .
Pick, p. 270, nr. 924.
1995. Sec ţiunea I, carou121, - 2,75 m, din interiorul absidei.

* În catalog s-au folosit urmă toarele abrevieri:
RIC, V,1 - A- Bust radiat, drapat, spre dreapta; K- Capul împăratului radiat, spre dreapta; C- Bust radiat,

drapat şi cuirasat, spre dreapta; L- Capul împăratului radiat, spre dreapta; C- Bust radiat, drapat şi
cuirasat, spre dreapta; L- Capul împăratului radiat, spre stănga; F- Bust radiat, cuirasat, spre dreapta.

RIC, V, 2- F- Bust radiat, cuirasat spre dreapta; H- Bust radiat, spre stănga, în mantie imperială, linând
sceptrul surmontat de un vultur; A- Bust radiat, drapat, spre dreapta; G- Bust radiat, cu coif, cuirasat,
spre stânga, ţinănd lance şi scut.

RIC, VI - A- Bust laureat, spre stănga; C- Bust radiat, drapat, cuirasat, spre dreapta.
RIC, VII - B 1- Cap laureat; B 4- Bust laureat, drapat, cuirasat.
RIC, VIII - D 3- Buat diademat, perlat, drapat şi cuirasat; D 1- Bust cu capul gol, drapat şi cuirasat.
BMC - H. Matingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, Londra.
^anakkale - H. G. Pflaum, P. Bastien, La trouvaille de ^anakkale (Turquie), Wetteren, 1969.
Gob1,NZ, 75, 1953 - R. Gobl, Der Aiifbau der romischen Miinzprăgung in der Kaiserzeit, V, 2, Gallienus als

Alleinhertscher, in Numismatische Zeitschrift, Viena.
Hahn - W. Hahn, Die Ostpragiing des Romischen Reiches im 5. Jahrhundert (408-491), Viena,1989.
Hill - Ph. Hill, The Dating and Arrangement of the Undated Coins of Rome, A.D. 98-148, Londra, 1970.
LRBC - Late Roman Bronze Coinage A.D. 324-498, I- P.V. Hill, J.P.C. Kent, The Bronze Coinage of the House
of Constantne A.D. 324346; II - R.A.C. Carson, J.P.C. Kent, Bronze Roman, Imperial Coinage of the Later
Empire, A.D. 346-498, Londra,1976.
Pick - B. Pick, Die antiken Miinzen von Dacien und Moesien, I,1, Berlin, 1898.
K Pink, NZ, 73. 1949 - K. Pink, Der Aiitbau der romischen Miinzpr^gung in der Kaizerzeit; VI,1, Probus, in

Numismatische Zeitschrift, 73, 1949, Viena.
Preda - C. Preda, Monedele geto^acilor, Bucureşti,1973.
Regling - B. Pick, K. Reglind, Die antiken Miinzen von Dacien und Moesien, I, 2, Berlin,1910.
RIC - Roman Imperial Coinage, Londra.
Robertson - A. S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, Oxford, 1962-1978.
T M- Tr^sors mon^taires, Paris, vol. V realizat de S. Estiot.
Venera - Ripostiglio della Venera. Nuovo Catalogo IDustrato: I- J..B. Giard, Gordiano III - Quintillo;

II,1, - S. Estiot, Aureliano, V erona.

^ :.w`...,,^ . .,^^ .. ^ _^^.-...... .aw.,..^.,..Fya^.,^,^,,... I ^ .^,,,_, I ^i .,"A}
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Planşa I. Monede greceşti şi romane descoperite izolat la Carsium.
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3. Tomis: Domitianus
AE ♦; 3,65 g;19 mm; Nr. inv. MINAC 59689

Av. AOMIT[IANOC - KAICA T^PM]
scris începând de la dreapta jos.
Cap laureat spre dreapta.

Rev. TOM - [ITGJN]
Nike, în chiton scurt, spre dreapta, pe glob:

Regling, p. 678, nr. 2593.
1995. Sectiunea I, caroul 61, - 1,47 m.

4. Tomis: Geta
Triassaria ♦; 7,78g; 25,5 mm; Nr. inv. MINAC 59686
Av. TfCETTTI - TETAC KAI

Bust cu mantie (cuiras ă?) spre dreapta.
Rev. MHTPTTO - N [•]TOMES2C

Imagine ştearsă .
Regling, p. 770, nr. 2981, şi conf. p. 765, anii 198 - 208/9.
1995. Secţiunea I, carou121, - 1,45 m, în umplutura de pe profilul de vest.

5. Cetate neprecizată : Iulia Domna
Triassaria?; 6,17 g; 23 mm; Nr. inv. MINAC 59693
Av. IOV/^IA - ^OMNA C E

Bust drapat spre dreapta.
Rev. ilizibil.
1995. Secţiunea I, caroul 14, - 1,35 m, pe nivelul de arsură de sub patul

cu tegule ştampilate.

1II
MONEDE ROMANE

6. Claudius I
As; ♦; 5,97 g; 28 mm; Nr. inv. MINAC 59695
Av. TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP PP
Rv. S- C în câmp.
RIC I, p. 129, nr. 66, legenda E, Roma, anii 41-54.
BMC I, p. 192, nr. 206-207, Roma, anu142 şi după .
RIC I, p. 130, nr. 1•16, Roma, anii cca 50 (?+) - 4.
1995. Secţiunea II, caroul 53, - 1,30 m, în groapa Dridu.

7. Nero
Sestertius t; 18,94g; 34,5 mm; Nr. inv. MINAC 59708
Av. NERO CLAVDIVS CAESAR AVG [GER PM TR P IMP PP]

Cap laureat cu aegis spre dreapta.
Rv. [S] - C în câmp.
RIC I, p. 155, nr. 152, Roma, anii 64-66, conf. p. 141.
BMC I, p. 235, nr. 185 - 187, Roma, anii 64-66.
RIC I, p. 161, nr. 147, Roma, emisiunea a III-a, anul 64.
1995. Secţiunea II, carou159, - 1,85 m.
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8. Vespasian ,,,:,
As; ♦; 8,58g; 25,5 mm; Nr. inv. MINAC 59719 '
Av. [IMP] CAES VESPASIAlV AVG [COS III]

Cap laureat spre dreapta.
Rv. PAX [AVGV]ST, S- C în stânga şi în dreapta.
RIC II, p. 74, nr. 493 (var.), PAX AVGVST pe columnă, ţinând în mâna dreaptă
caduceu şi în mâna stângă o ramură, cu S- C în câmp, Roma, anu171.
BMC II, p. 132, nr. *(var.) şi nota *, Roma, anu171.
1996. Secţiunea II, carou155, - 1,10 m, în ultimul nivel de deasupra stâncii vii.

9. SecolulI?
As; ?; 4,78 g; 21,5 mm; Nr. inv. MINAC 59705
1995. Secţiunea II, carou159, - 1,85.

10. AE; ?; 8,41 g; 25,5 mm; Nr. inv. MINAC 59692
1995. Sec ţiunea I, caroul 15, - 1,20 m, în stratul de umplutură .

11. Traian
As; ♦; 7,77 g; 26,5 mm; Nr. inv. MINAC 59721
Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GE [RM PM]

. Hill, p. 118. legenda de avers nr. 2 şi p. 121, legenda de avers nr. 2 între anii 98-102.
1996. Secţiunea II, carou155, - 1,06 m, din p ământul compactat deasupra
nivelului de arsură (probabil, primul nivel din aceast ă zonă}.

12. Antoninus Pius?
AE ?; 2,68 g; 26 mm; Nr. inv. MINAC 59697
1995. Secţiunea II, carou154, - 1,15 m.

13. Epoca Severilor?
Denarius ?; 2,58g;16 mm; Nr. inv. MINAC 59690
1995. Sectiunea I, caroul 17, - 1,46 m.

14. Claudius II
ANT; ♦; 2,08 g; 17 mm; Nr. inv. MINAC 59712 `^^''

Av. IMP CLAVDIVS PF A[VG] A^

Rv. VI [RTVS A] VG, P

RIC V, 1, p. 225, nr. 172, Mediolanum, anii 268-270.
Robertson, N, p. LXXXI, Mediolanum (?) şi p. 76, nr. 65.
Venera, I, p. 107, nr. 9204 -9236, Mediolanum, emisiunea a 2-a, anu1269.

Canakkale, p. 92, nr. 2111 - 2126, Mediolanum, anu1269.
1996. Sectiunea II, carou158, în p ământul de umplutură de deasupra stâncii.
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Planşa II: Monede romane descoperite izolat la Carsium:
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15. ANT; ♦; 1,88 g; 21,5 mm; Nr. inv. MINAC 59722
Av. [IMP C CLAVDI sau IMP CLAVDI] VS AVG; K '
Rv. [A] EQ [VITAS AVG]
RIC V, p. 212, nr. 14 sau 15, Roma.
Robertson, IV, p. LXXVIII, nr. 1 b sau p. LXXXIX, nr. 3 b, Roma
Venera, I, p. 85, nr. 7026 - 7072 sau nr. 7073 - 7088, Roma, emisiunea a 2-a sau
p. 92, nr. 8275 - 8291 sau 8292 - 8307, Roma, emisiunea a 3-a, anu1269.
^anakkale, p. 71, nr. 1405 - 1411 sau nr. 1412 - 1423, Roma, anu1268 sau
p. 82, nr. 1861 - 1866 sau nr. 1867 - 1876 sau 1877 sau 1878 - 1881, Roma, anu1269.
1996. Secţiunea II, carou145, - 0,22 m. I' ^"

16. ANT; ♦;1,44 g; 22 mm; fragmentară; Nr. inv. MINAC 59696
Av. IMP CLAVDI [VS PF AVG], A, cu trei puncte sub bust
Rv. [VICTOR sau VICTORIA] G[ER] M[AN]
RIC V, 1, p. 232, nr. 247 sau 248, Cyzicus, anii 268-270.
Robertson, IV, p. LXXXIII, 2 a, monedă Ephesus (?) sau Cyzicus (?) şi
p. 79, nr: 86 pentru VICTOR GERMAN.
Venera, I, p. 119, nr. 9906-9909, Cyzicus, emisiunea a 3-a, sfârşitul anului 269
pentru VICTOR GERMAN.
t^anakkale, p. 106, nr. 2468-2473, Cyzucys, anii 269-270.
1995. Secţiunea II, carou153, - 1,15 m.

17. Claudius II (Divus) :;
ANT; ?; 1,55 g; 21 mm; fragmentară; Nr. inv. MINAC 59701 `,,; ^
Av. DIV [O CL] AVDIO, K
Rv. ilizibiL
Monedele de acest gen au fost emise în perioada martie 270-martie 271.
1995. Secţiunea II, carou155, - 1,00 m, în profilul de nord.

18. Quintillus ^:i^ , ^,
ANT; ♦; 1,06 g;14,5 mm; Nr. inv. MINAC 59699 ,;-1<:,C-a: ^,^f^;
Av. [IMP] QVIN şTILLVS AVG ţ, A sau C , ^r ,^ r^, _^,^ ^
Rv. CON [COR sau CORD EXER sau EXERC], [ T] :^ î;.<.r,.:° r•tt., .. -^ +, ,^

RIC V, 1, p. 244, nr. 47, Mediolanum, anu1270. ^^ i'^9;'^ .^^'.^ ^^
Robertson, IV, p. LXXXV, Mediolanum (?)
Venera, I, -. ;^^,-,,,
C^anakkale, p. 114, nr. 2623, Mediolanum, anu1270. r,;• .,,^{
1995. Sectiunea II, caroui 54, -1,15 m, de pe nivelul locuin ţei. ;,:1; ;, YF

19. Aurelianus.
ANT; ?; 0,99 g; 2 fragmente; Nr. inv. MINAC 59718
Av. [IMP] AVRELI[ANVS AVG], ? ^_
Rv. [ORIENS A] VG, [ XXI j R
RIC V, 1, p. 272, nr. 64, Roma, perioada a III-a.
Robertson, IV, p. CIX, Roma, 7, post-reform.

r

Venera, II, 1, p. 170-171, nr. 1105-1355, Roma,, emisiunea a II-a, începutul anului
275 - septembrie 275.
1996. Secţiunea II, caroul 56, -1,15 m, din umplutura gropii GR I.
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20. Probus
ANT; ♦; 2,82 g; 20 mm; Nr. inv. MINAC 59706
Av. [I] MP C PROBVS PF AVG, F ^_
Rv. PA - X AVG, XXIVI
RIC, V, 2, p. 92, nr. 706, Siscia.
K. Pink, NZ, 73, 1949, p. 50, Siscia, emisiunea a 4-a, anu1277.
TM, V, p. 105, nr. 1436, Sisicia, emisiunea a 4-a , sfârşitul anului 277.
1995. Secţiunea II, carou155, - 0,95 m.

21. ANT; ♦; 3,07 g; 22 mm; Nr. inv. MINAC 59702
Av. IMP C PROBVS AVG, F VI
Rv. PA - X A- V[G], XXI
RIC V, 2, p. 92, nr. 706, Siscia.
Robertson, IV, p. CXLVI, 3, Siscia.
K. Pink, NZ, 73, 1949, p, 53, Siscia, emisiunea a 7-a, anu1280.
TM, V, p. 109, nr. 11518, Siscia, emisiunea a 7-a, anii 279-280.
1995. Secţiunea II, carou155, - 0,95m.

22. ANT; R; 2,56 g; 21,5 mm; Nr. inv. MINAC 59714
Av. I[M] P CM AVR PROBVS P AVG, H ^V

Rv. VIRTVS - PR - OBI AVG, XXI
RIC, V, 2, p. 196, nr. 816, Siscia.
Robertson, IV, p. CXLVII, 3, dar fără captiv, Siscia.
K. Pink, NZ, 73, 1949, p. 53, Siscia, emisiunea a 7-a, anu1280.
TM, V, --, conf. p. 107-109, Siscia, emisiunea 1 7-a, anii 279-280.
1996. Sec ţiunea II, carou157, - 0,90 m.

23. Diocletianus
ANT; ♦; 3,14 g; 22 mm; Nr. inv. MINAC 59713
Av. IMP CC VAL DIOCLETIANVS AVG, A ^ g
Rv. CONCORDIA MIL - ITVM, XXI'
RIC, V, 2, p. 253, nr. 306, Cyzicus, prereform.
Robertson, IV, p. CLXXXI, conf. p. 236, nr. 61, din off. B.
1995. Secţiunea II, carou163, - 1,20 m.

24. ANT; ♦; 5,89 g; 25,4 mm; Nr. inv. MINAC 59720
Av. IMP CC VAL DIOCLETIANVS PF AVG, A

Rv. GENIO [PO] PV - L- I ROMANI, HTA
RIC, VI, p. 531, nr. 17 a, Heracleea, anii 296 - 297.
Moneda slab conservată (în categoria 10,75 - 9,5 g.)
1996. Sectiunea II, carou154, -1,38 m în pământul de umplutură dintre stâncă şi zid.

25. Maximianus Herculius
AE; ♦; 2,48 g; 21 mm; Nr. inv. MINAC 59685
Av. IMP C MA MAXIMIANVS'PF AVG, C
Rv. CONCORDIA MI - LITVM, K
RIC, VI, p. 581, nr. 16 b, Cyzicus, anii 295 - 299.
1995. Secţiunea I, carou121, - 2,65 m, la vest de zidul absidat pe nivelul exterior.

I - ^. ..,^....« - - ^.^.^.F^..M=^*p,,,^
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26. Constantinus I 3
AE; ♦; 2,84 g;19,5 mm; Nr. inv. MINAC 59724
Av. CONSTAN - TINVS AVG, B '^

Rv. PROV [IDEN] - TIAE AVGG, SMKA
LRBC, I, nr. 1159, Cyzicus, anii 324-330.
RIC; VII; p. 647, nr. 24; Cyzicus, anii 324-325.
1995. Passim.

27. Constantinus II
AE; ♦;1,57 g;17 mm; Nr. inv: MINAC 59686
Av. CONSTANTINVS INV NOB C, B ^_
Rv. PROVIDEN - TIAE CAESS, SMHE '
LRBC, I, nr. 877, Heraclea, anii 324-330.
RIC, VII, p. 551, nr. 77, Heraclea, anii 325-326.
1995. Secţiunea I, carou112, - 0,14 - 0, 98 m.

^^>^_,f4<' ş'^J':

28. Constantius II ^^'^ ` ^ '
AE; ♦; 1,65 g; 17,5 mm; Nr. inv.1VIINAC 59707 ``
Av. D N CONSTAN - TIVS PF AVG, D ' 1- `"`'x

Rv. [FEL] TEMP RE - PARATIO, (FH), CONSA
LRBC, II, nr. 2043, Constantinopolis, anii 351-354.
RIC, VIII, p. 458, nr. 121, Constantionopolis, 15 martie 351 - 6 noiembrie 355
(iarna anului 354).
1996. Secţiunea II, carou162, -1,35 m, în pământul de sub pietrele căzute
din profilul nordic

29. AE; R;1,11 g; 21 mm; fragmentară; Nr. inv. MINAC 59709
,;:,,r,. . ^ .

Av. [FL IVL] CONSTANTIVS NOB C, B .^
Rv. GLOR - IA EXERC - IR[VS], ^
LRBC, I; tip gloria exercitus; 2, atelier neprecizat, anii 330-335.
RIC, VII, tip gloria exercitus, 2 stindarde, atelier neprecizat, anii 330-359.
1996. Sectiunea II, carou161, -1,50 m, în p ământul de deasupra zidului timpuriu,
sub piatra din profilul nordic

30. AE; ♦; 3,72 g; 17,5 mm; Nr. inv. MINAC 59711
Av. D N CON [STAN] - TIVS PF AVG, D._L_
Rv. [FEL TE] MP - REPARATIO, (FH), ^

s^ r,, ^, ,,-

LRBC, II, AE 3, atelier neprecizat, anii 351-354 şi 355 - 361 (354 - 358).
1995. Secliunea II, caroul 61; - 1,85 m, lângă zidul demantelat.

31. Constantius Gallus ^'^^r ' °' ^ "^^ ^^' "^" ^'''''^ ^ `'-'
AE; ♦; 0,89 g; 17 mm; Nr. inv. MINAC 59710
Av. D N CONSTANTIVS IVN NOB C, D ^_ "` ^ '"^'
Rv. [FEL] TEMP - REPARATIO, (FH), ASIRM
LRBC, II, nr. 1604, Sirmium, anii 351-354.
RIC, VIII, p. 388, nr. 48, Sirmium, septembrie 351- 6 noiembrie 355 (iarna anului 354).
1995. Sectiunea II, carou161, -1,85 m, lângă zidul demantelat, spre profilul nordic.



326 C. CHIRIAC, S. GRĂMĂTICU, G. TALMAŢCHI, C. NICOLAE

32. Valentinianus I sau Valens
AE; ?; 1,11 g; 15 mm;
Av. ilizibil ^

Rv. [RESTITVTOR REIP], ^
LRBC, II, tip restitutor reip, atelier neprecizat, anii 364-365.
1995. Secţiunea I, carou120, - 2,75 m, faţă de profilul din vest, de pe pavimentul
interior al absidei.

33. Honorius sau Teodosius II ;
AE; ?; 1,15 g; 19,5 mm; Nr. inv. MINAC 59694
Av. ilizibil. -L
Rv. [GLORIA ROMANORVM], (22), ^
LRBC, II, tip gloria Romanorum, 22, atelier neprecizat, anii 408-423.
Hahn, p. 34, tip gloria Romanorum,22, atelier neprecizat, anii 408-416.
1995. Secţiunea I, carou124, - 3,00 m.

34. AE; ?; 0.93 g; 12,5 mm; Nr. inv. MINAC 59715
Av. ilizibil. ^
Rv. [GLORIA ROMANORVM], (22), ^
LRBC, II, tip gloria Romariorum, 22, atelier neprecizat, anii 408-423.
Hahn, p. 34, tip gloria Romanorum, 22, atelier neprecizat, anii 408-416.
1996. Secţiunea II, carou156, - 1,00 m.

MONEDE ILIZ[BILE

35. AE; ?; 1,42 g; 16 mm; Nr. inv. MINAC 59698
1995. Secţiunea II, carou154, -1,30 m.

36. AE; ?; 1,05 g; fragment; Nr. inv. MINAC 59700
1996. Secţiunea II, carou157, -1,12 m, din colţul de nord al locuin ţei, aproape de zid.

37. AE; ?; 1,66 g; 14,5 mm; Nr. inv. MINAC 59691
1995. Secţiunea I, caroul 17, - 1,05 m.

38. AE; ?; 1,01 g; 11,5 mm; Nr. inv. MINAC 59716
1995. Sectiunea II, carou165, -1,50 m, pe nivelul de d ărâmătură din capătul zidului.

39. AE; ?; 0.98 g; fragmentară, necurăţată; Nr. inv. MINAC 59717
1996. Secţiunea II, carou156, - 0,90 m, în pământul de uplutură de sub podeaua
datată la sfârşitul secolului al III-lea.

40. AE; ?; 1,71 g; 19,5 mm; Nr. inv. MINAC 59725
1996. Passim.

41. AE; ?;1,22 g;15 mm; Nr. inv. MINAC 59704
1995. Sec ţiunea II, carou156,' - 1,30 m, pe nivel.
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42. AE; ?;1,63 g; fragmentară; Nr. inv. MINAC 59723
1996. Secţiunea II, carou149, -1,56 m, la profil, pe podeua galbenă .

43. AE; ?; 3,86 g;19,5 mm; Nr. inv. MINAC 59703
1995. Secţiunea II, carou156, - 1,00 m.

^.;:;; B. DEPOZIT'UL MONETAR DE LA CARSI[JM - 1995 ^w^.

Tezaurul a fost descoperit în câmpania de săpături din anul 1995, în sec ţiunea I,
la limita dintre carourile 12 şi 13, la o adâncime de -1,15.m. O singură monedă a apărut
mai jos, la - 1,19 m. Cele 14 piese au fost găsite pe nivelul unei locuinţe din secolul al
III-1ea, fiind răspândite pe o suprafaţă pe care s-au aflat şi fragmente ceramice, ţinte de
bronz, o tortiţă de opaiţ, precum şi fragmente de aplice.

1D. Gallienus
ANT; ♦; 1, 49 g; 16 mm; Nr. inv. MINAC 59683
Av. IMP GALLIENVS AVG, K ^
Rv. PROVID AVG, P sau MP
RIC, V, 1, p. 175, nr. 508, Mediolanum, anii 260-268.
Robertson, IV, p. LXVIII, nr. 3, Mediolanum.
Gobl, NZ, 75,1953, p. 18-23, Mediolanum.
Venera, I --.

2D. ANT; ♦; 1, 28 g; 20 mm; Nr. inv. MINAC 59684
Av. GAL [LIEN]VS AVG, K _L
Rv. LIBE[RT] AVG,
RIC, V, 1, p. 151, nr. 232, ROMA, anii 260-268.
Robertson, IV, p. LX, nr. 6 b, Roma, anii 260-268.
Gobl, NZ, 75,1953, p. 13, Roma, începutul anului 262 până la mijlocul anului 263.
Venera, I, p. 34, nr. 605-610, Roma, seria 3, anu1263.

3D. ANT; ♦; 2,35 g; 20 mm; Nr. inv. MINAC 59672
Av. GALLIENVS AVG, L ^
Rv. LIBERO P[CON] S AVG, pantera spre stânga, B
RIC, V, 1, p. 151, nr. 230, Roma, anii 260-268.
Robertson, IV, p. LXV, 7 b, Roma.
Gobl, NZ, 75,1953, p.17, nr.17, Roma, mijlocul anului 267 până la începutul lui 268.
Venera, I, p. 55, nr. 3592, Roma, seria 6, anii 267-268.

4D. Aurelianus
ANT; ♦; 4,51 g; 23 mm; Nr. inv. MINAC 59679
Av. IMP C D AVRELI [ANVS AVG], A? _^
Rv. [CONCO]RDI - A MILI, ^ T ^ ^
RIC, V, 1, p. 1287, NR. 202 var., Siscia, perioada I, dar cu T Robertson, IV,
p. CXII, 1 a, Siscia, dar cu altă legendă pentru avers.
Venera, II,1, p.197, nr. 5949 - 5952, Siscia, emisiunea 1, octombrie - noiembrie 270,
officina T, ştanţă revers ca la nr. 5951.
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Planşa III. Depozitul monetar de la Carsium descoperit în anul 1995, nr. 1D - 7D.

1 i . ^ .w^..4.. ^._,.,.w^^y:wi.+.wu..w._.^..-._-^www...,iw«µ...µ^_..._..... , ^ .. . . . . ^._,. a^..u,,._ ....^ea^:^
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Planşa IV. Depozitul monetar de la Carsium descoperit în anul 1995, nr. 8D - 13D.
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5D. ANT; 4; 2,98 g; 23,5 mm; Nr. inv. MINAC 59680
Av. IMP AVRE[LIAN] VS AVG, F^
Rv. CONCO[RDIA AVG], ^T
RIC, V, 1, p. 288, nr. 213, Siscia, perioada a II-a.
Robertson, IV, p. CXIII, Siscia, nr. 1 b.
Venera,ll, l,p. 202, nr. 6241-6254, Siscia, emisiunea a 3-a ,
primăvăra - vara anului 271.

6D. ANT; ♦; 1, 07 g; 22 mm; fragmentară; Nr. inv. MINAC 59682
Av. IMP AV[RELIANVS] AVG,? ^_
Rv. [CONCOR]DI - A AV[G], T^
RIC, V,1, p. 288, nr. 213, Siscia, perioada ă II-ă .
Robertson, IV, p.CXIII, 1 b, Siscia, cu dubl ă cornucopiae şi
Venera, II, 1, p. 202, nr. 6239 sau 6240, Siscia, emisiunea a 3-a, prim ăvara - vara
anului 271.

7D. ANT; 4; 1, 94 g; 19 mm; Nr. inv. MINAC 59674
Av. IMP[AV]RELIA[NVS]AV[G], F ^
Rv.jIOVI] CON - SjER], ^T
RIC, V, 1, p. 289, nr. 225, Sisicia, perioada a II-a.
Robertson, IV, p. CXIII, nr. 1 b, Siscia, pre-reform.
Venera, II, 1, p. 208, nr. 6692-6825, aversul ca la nr. 6740, Siscia, emisiunea a 5-a,
sfârsitul anului 271- toamna lui 272.

8D. ANT; ♦; 2,25 g; 21,5 mm; Nr. inv. MINAC 59681
Av. IMP AVRELIAN[VS A]VG, C _J_
Rv. CONC[OR]DIA MILITVM, ^ ^Q ]

RIC, V, 1, p. 288, nr. 216, Siscia, perioada a II-a.
Robertson, IV, p. CXIII, 1 b, Siscia.
Venera, II, 1, p. 213, nr. 7518-7525, Siscia, emisiunea a 6-a,
toamna anului 272 - începutul lui 274.

9D. ANT; ♦; 2,50 g; 23 mm; Nr. inv. MINAC 59675 ^`'``
Av. IMP [C] AVRELIANVS AVG, F ^^
Rv. SOLI - INVICTO, Q
RIC, V, 1, p. 294, nr. 257, Siscia, perioada a III-a.
Robertson, IV, p. CXIII, 1 c, Siscia.
Venera, II,1, p. 217, nr. 8029, Siscia, emisiunea a 7-a, primăvra lui 274, faza a doua,

, dar prizonierul de pe revers îşi ţine capul în mâini, ca la nr. 8024.

10D. ANT; ; 2,94 g; 21,5 mm; Nr: inv. MINAC 59673
Av. IMP C AVRELIANVS A"VG, F
Rv. ORIE - N- S AVG, XXIVI

RIC, V, 1, p. 293, nr. 255, Siscia, perioaa a III-a.
Robertson, IV, p. CXIV, 2 a, Siscia, post-reform şi p.131, nr. 92, dar cu o altă spărtură .
Venera, II, 1, p. 227, nr. 8799-8810, Siscia, emisiunea a 9-a,
toamna anului 274 - primăvara lui 275, faza I, gravorul b.
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11D. ANT; R; l, 26 g; 22,5 mm; Nr. inv. MINAC 59676 .
Av. .... A[VRE] LIA[NVS] ....?

^ ^ Rv. ilizibil. ^ ^ :,± y;.a ^,r ^^ ^,!^^,
^, Monetărieneprecizată . s3,::^^^ ,:zzr:^,a..:,.^ ^^^,v, r^. ,^r.^ ,,^-=,`J i.^^rs^^;,.. ^r=^î

^^;^^'tra'iF^;^ .....^^::^s:^^"^

^ Av. IMP CM A[VR] PROBVS AVG, F_^ ^^^^`a ^;ss^:^irlc ^-^

12D. Probus
ANT; ♦; 2,39 g; 22 mm; Nr. inv. MINAC 59671

-r^ - Rv. CONS - ERVAT AVG, , XXI ^ '^ a'
RIC, V, 2, P. 90, nr. 673, Siscia.
Robertson, IV, p. CXLVIII, 2, Şi p: 192, nr. 281, Siscia (?).
K. Pink, NZ, 73, 1949, p. 42, Roma, emisiunea 1, anul 276.
TM, V, p. 94, nr. 861 - 864, Roma, emisiunea 1, anu1276.

rir^v;^.,^., ,

"^ E3"Et1^

^r•^^: , ^^ ~^1

,î.: Rev. ADVENTVS PROBI AVG, XXI [•] '="'>`? z:Y.'+g>p`:^^rrt-°^^
RIC, V, 2, p. 85, nr. 634, Siscia ^^ ^^ ,^1_, ^3?^, ^;,;

^^ ^ Robertson, IV, p. CXLVIII,1, Siscia (?). . ^^ j,^ ,r^;.
'r^^ K. Pink, NZ, 73, 1949,p. 50, Siscia, emisiunea a 3-a, anu1277. ,;r.;^ ^f,E:
^>^:- TM, V, conf. p. 105, Siscia, emisiunea a 3-a, anu1277.

13D ANT; ♦; 1, 07 g; 22,5 mm; găurită; Nr. inv. MINAC 59678
Av. [VIRTVS PRO] - BI AVG, G ^_

f"i ^^c;^ , r r..,,. '^ II c.3

,rr°^!:^ r.'.^

În catalogul prezentat, cea mai timpurie monedă este o drahmă, imitaţie de tip
Alexandru cel Mare - Filip al III-lea Arideul, din grupa a 4-a, care este emis ă în a doua
jumătate a secolului al II-lea a. Chr. Dar nu trebuie exclusă posibilitatea ca piese izolate,
de acest tip, cu aversul calp, să fi supravieiuit şi la începutul secolului I a. Chr. în lumea
tracă4. Această drahmă, descoperire deocamdată singulară în Dobrogea, secondează o
mai veche aflare la Piua Petrii (jud. Ialomiţa), pe malul vestic al Dun ării, a trei imitatii
de tip Alexandru cel Mare - Filip al III-lea Arideul, ajunse în colectia I. Dimian,
descoperire care de asemenea rămâne izolată în tinutul din stânga fluviuluis. Prezenţa
în Dobrogea a acestei imita ţii, emisă la sud de Dunăre de către traco-geţii din regiunea
Ruse - Razgrad - Târnovob, poate fi legată de ipoteza avansată de Maria Chiţescu, care
se referea la o altă descoperire din Dobrogea, o moned ă de argint celtică bătută în prima
jumătate a secolului I a. Chr. şi găsită la Histria^, sau de explicaţiile oferite pentru
descoperirile de monede geto-dacice de tipurile: Prundu-Jiblea, seria adiacent ă a şi b,
Dumbrăveni, Adâncata - Mănăstirea, Vârteju - Bucureşti în zona dobrogeană8. Ultimele
amintite sunt însă nesigure datorită locului de provenienţă incert atăt pentru rnonede
cât şi pentru tezaurele semnalate. Numai editarea unor noi descoperiri cu provenienţă
certă va putea reflecta o imagine cât mai fidelă a realitătii istorice din această epocă .

14D. Moned ă ilizibilă
AE; ?; 3,28 g; 3 fragmente, necurăţată; Nr. inv. MINAC 59677

4 C_ Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973, p. 343. ri,^^ .
5 Ibidem, p. 334, nr. 23 şi fig. 23, nr. 25. ,.,^, .C3
6 Ibidem, p. 342.
7 M. Chiţescu, BSNR, nr. 121-123; 67-69,1973-1975,p. 58, nr. 9 şi p, 59-60.
8 E. Oberlander-Tărnoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 143-15L

I
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În ceea ce priveş te monedele descoperite la Hârşova (jud. Constanţa), care se
încadrează cronologic între secolele I-III p. Chr., avem pentru prima dinastie imperi-
ală, un as de la Claudius I şi un sestertius de la Nero. Mai multe piese poart ă efigia
împăratului Vespasian, în vremea domniei căruia este presupusă luarea unor prime
măsuri de organizare militară la Carsium9 . Pe lângă un as din lotul nostru se mai află
şi alţi patru denari de la acest împărat şi care provin din colec ţia "A. Crăciun"^o. O
descoperire monetară interesantă , tot acum semnalată, este cea a unui denar roman
hibrid, care copiază denarii lui P. Plautius Hypsaeus şi A. Plautius, considerat o
imita ţie locală^l. Pentru domnia lui Traian, în timpul căreia este atestată epigrafic con-
strucţia castrului lângă aşezarea indigenă de către ala a II-a Hispanorum et
Aravacorum1z, avem o monedă de bronz în lotul nostru şi un denar în colectia
amintită13. Pentru ceilalti împăraţi ai dinastiei Antoninilor sunt semnalate în lucr ările
de specialitate mai multe piese dintre care amintim doar pe cele apartinând lui
Hadrian: doi denari şi trei monede de bronz, precum şi moneda de la Antoninus Pius:
patru denari şi două piese de bronz14.

Totodată, au fost descoperite şi emisiuni ale cetătilor greceşti din Moesia lnferior.
Astfel, monetăria cetăţii Tomis este prezentă cu o monedă de bronz pseudo-autonomă ,
dinainte de epoca Antoninilor^s şi trei piese bă tute în vremea împăraţilor Vespasianlb,
Domitian şi Geta. Atelierul din Markianopolis este prezent în numerarul din a şezare cu
un bronz cu efigia lui Elagabalus. Şi, în sfârşit, o monedă colonială cu chipul Iuliei
Domna aparţine unei cetăţi neprecizate, datorită stării de conservare a piesei respective.

Pentru perioada anarhiei militare, în cursul c ăreia autorităţile romane întreprind
refacerea drumului imperial care trecea prin Carsium spre nordul şi sudul provinciei»,
avem semnala ţi trei antoninieni de la Gordian al III-1ea şi câte unul dela Philippus al
II-lea şi Gallienus^^. Sfârşitul etapei este marcat de cinci monede din care trei piese de
la Claudius al II-lea, emise de monetăriile din Mediolanum, Roma şi Cyzicus, precum
şi de un exemplar DIVO CLAVDIO din anii 270-271 şi un antoninian bătut la
Mediolanum - în vremea împăratului Quintillus.

În ceea ce priveşte monedele emise în intervalul de timp cuprins între domnia lui
Aurelian şi până la începutul secolului al VI-lea, am încercat s ă adunăm întregul mate-
rial numzsmatic descoperit în aşezare şi împrejurimile Carsium-ului, publicat pân ă în
prezent în lucrările de specialitate, cu inten ţia de a alcătui un eşantion care poate fi
analizat din punct de vedere statistic. Astfel am adunat cele 16 monede editate de R.
Ocheşanu şi Gh. Papuc în cronicile descoperirilor monetare din Dobrogea^9, la care

9 C. Nicolae, Pontica, 28-29,1995-1996, p. 137-138;
10 A. Vertan, G. Custurea, Pontica,l5, 1982, p. 278, nr. 454-458.
11 B. Mitrea, Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, NS, 33, 1989, nr. 1-2, p. 261, nr. 13.
12 A. Aricescu, Arntata Yn Dobnogea rontană, Bucureşti, 1977, p. 55; A. Suceveanu, A. B_ arnea, Ta

Dobroudja Romain, Bucureştti,1991, p. 63-64; C. Chiriac, C. Nicolae, G. Talma ţchi, Ponttca, 3,1998, p. 139-162;
13 A. Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 279, nr. 460.
14 Ibidem, p. 279-280, nr. 461-474; B. Mitrea, Dacia, NS, 34,1990, p. 305, nr. 62 (Faustina I-1 monedă);

idem, Dacia, NS, 36, 1992, p. 204, nr. 42 (Antoninus Pius - o monedâ de bronz, Roma, anii 140-144); C.
Nicolae, op. c►t., p. 154.

15 B. Mitrea, Dacia, NS, 33, 1989, nr. 1-2, p. 261, nr. 13.
16 R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, 7, 1974, p. 397, nr. 253.
17 D. M. Pippidi, LI. Russu, ISM, vol. V, Bucure şti, 1980, p,. 124-125, nr. 97, p. 125, nr. 98, p. 128-129.

nr. 100.
18 A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 15,19982, p. 260, nr. 475-479.
19 R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 5,1972, p. 476-477; nr. 78-90; Pontica, 7,1974, p. 410, nr. 381, 383.
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adunăm 34 de monede, majoritatea din colec ţia "A. Crăciun", apărute în aceleaşi cro-
nici, conţinute din anii '80 de către Antoneta Vertan şi G, Custurea20, şi alte 15 piese
inedite ce au fost mentionate de R. Ocheseanu în teza sa de doctorat27. Trebuie s ă
amintim faptul că, există şi alte men ţiuni despre monede descoperite la Hârşova(jud.
Constanţa), dar acestea nu au putut fi introduse în e şantionul respectiv datorită datelor
insuficiente oferite; pentru ele avem menţionat doar numele emitentului şi, uneori,
numărul de piese22.

Pentru analizarea unui eşantion total de 81 de monede am împ ărţit intervălul de
timp amintit în perioade cronologice mai largi. Aplicarea acestei diviz ări cronologice
ne permite raportarea evoluţiei pieţei monetare din Carsium la modelul statistic
"Scythia Minor şi Moesia Secunda", alcătuit din descoperirile monetare izolate din
întreaga regiune şi ale cărei principale trăsături sunt date de media valorilor procen-
tuale ale coeficientilor monede/ani etapă, calculate pentru fiecare eşantion în modelz3.
Deoarece pentru Carsium lipsa monedelor din unele etape ( şase etape din 22) influ-
enţează într-o oarecare măsură datele statistice, am recurs la compararea acestora cu
rezultatele matematice aflate pentru loturile din Durostorum24 şi Noviodumumzs.

Astfel, monedele din vremea împăratului Aurelian descoperite la Carsium înre-
gistrează pentru indicatorul de penetraţie exprimat în frecven ţă relativă valoarea de
3,25%; aceasta se situează faţă de media procentelor coeficienţilor monede/ani etap ă a
modelului statistic "Scythia Minor şi Moesia Secunda" în zona mediană, de ± 20%.
Cotele procentuale ale indicelui de penetra ţie oferite de celelelate două aşezări
dunărene, Noviodunum şi Durostorum sunt negative, dar nu dep ăşesc limita infe-
rioară a intervalului de încrederezfi. Faptul c ă pentru anii 275-2761a Carsium nu avem

20 A. Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 280-281, nr. 480-512, Pontica, 25, 1992, p. 391, nr. 1495.
21 R. Ocheşeanu, Circulatia monetară ....., vol. III, 1, p. 104, nr.^18; cele 15 monede inedite, aflate în

colecţiile M.LN.A. Constan ţa, au urmă toarele numere de inventar: 12978, 4863, 13462, 7582, 12797, 12935,
12981, 12937, 4865, 12980, 12938, 4880, ultima pies ă fără număr de inventar.

22 B. Mitrea, Dacia, NS, 24, 1980, p. 375, nr. 87; Dacia, NS, 32, 1988, nr. 1-2, p. 217, nr. 22; B. Mitrea,
Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, NS, 36, 1992, p. 204, nr. 42.

23 R. Ocheşanu, op. cit., vol. II, 2, Tabelele nr. 91-112.
24 Idem, vol. III, 2, nr. 3, p. 11-221.
25 Eşantionul de la Noviodunum a fost alcătuit din 299 de monede adunate de R. Oche şeanu, op. cit.,

vol. III, 1, nr. 56, p. 206-226 şi 240 de piese publicate de A. Popescu, SCN,10,1996, p. 58-65.
26 Pentru o compara ţie viabilă a valorilor oferite de indicatorii procentuali de penetrahe ai fiecărui

eşantion într-o anumită etapă cu media procentual ă a acestui indice, calculat pentru modelul statistic
"Scythia Minor" şi "Moesia Secunda", se va considera aceast ă medie ca abscisă, iar abaterile standard ale
fiecărei etape + şi - ca ±]00%, acestea fiind limitele, superioar ă şi inferioară , ale intervalului de încredere.
Acesta este influentat de distorsiuni matematice ^enerate de num ărul redus de monede din e şantion, pen-
tru că loturile utilizate de noi nu sunt reprezentahve din punctul de vedere al popula ţiei. În cadrul interval-
ului de încredere, am stabilit o zonă adiacentă mediei procentuale a modelului statistic "Scythia Minor şi
Moesia Secunda", pe care am riumit-o zona mediană, de la O la ± 20%. Procentul respectiv a fost fixat aleato-
riu de noi, acesta putănd fi stabilit de ceilal ţi specialişti şi la 5,10, 15%, în func ţie de omogenitatea
eşantionelor examinate. Poziţiile ocupate de valorile indicatorilor de penetra ţie ale fiecărui eşantion fală de
O- media modelului statistic, care se încadrează între limitele zonei mediene, reflectă o situaţie apropiată
sau identică cu starea circula ţiei monetare din provinciile romane dunărene. Pe măsură ce pozi ţiile respec-
tive se depărtează de media-abscisă şi de zona mediană, dar se men ţin în intervalul de încredere de ± 100%,
acestea oglindesc evenimente locale ale fiec ărei a şezări, distrugeri provocate de o invazie a popula ţiilor bar-
bare, infuzie de numerar pe pia ţă prin sosirea unor trupe militare in zon ă sau prin inilierea unor construcţii
ori reparalii ale fortifica ţi7or existente. Dar aceste situa;ii p ăstrează trăsă turile caracteristice circulaţiei mon-
etare din provinciile Scythia Minor şi Moesia Secunda. Când valorile procentuale înregistrate de coeficientii
monede/ani ale unui e şantion depăşesc intervalul de încredere, acesta semnaleaz ă o situa ţie specială, benef-
ică sau de criză , în care se află aşezara respectivă faţă de nivelul mediu dobro^ean. Trebuie să menlionăm
că media procentuală a indicatorilor de penetra ţie ai eşantioanelor din Scythia Minor şi Moesia Secunda
reflectă evoluţia monetară a celor două provincii romane, care, de asemenea, are vârfuri de creştere sau de
criză a numerarului circulant. Cănd se raportează o aşezare la media dobrogeană într-o etapă de criză mon-
etară şi aceasta se situează la o cotă pozitivă înaltă, deasupra zonei mediane, se ve considera că in acel inter-
val aşezarea respectivă a fost mai puţin afectată de criza de numerar.
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semnalate monede, influentează direct poziţia indicatorului de penetraţie, care ajunge
la 58,91 % faţă de nivelul mediu dobrogean. Pentru această perioadă, şi cele două
eşantioane de la Noviodunum şi Durostorum înregistrează pentru valorile procen-
tuale ale coeficientilor monede/ani pozi ţii negative fa ţă de media-abcisă a modelului
statistic, dar acesta se situează în interiorul sau, cu puţin, în lateralul zonei mediane.

Pentru începutul domniei împăratului Probus, îngroparea în anu1277 a tezaurului
descoperit la Hârşova sugerează o stare de tensiune generată de frământările
popula ţiilor migratoare, care afectează întreg lintes-ul danubian. Între anii 276-282,
va-loarea exprimată în frecvenţa relativă a indicelui de penetra ţie creşte la 6,74%,
situându-se faţă de media-abcisă a coeficienţilor monede/ani ai modulului statistic
"Scythia Minor" la 112,46%, peste limita superioar ă a intervalului de incredere. Aceasta
înseamnă că aşezarea respectivă se bucura de o infuzie importantă de numerar,
datorată probabil iniţierii unor lucrări de refortificare27. Prosperitatea economică nu se
regăseşte însă pe piaţa monetară de la Noviodunum, a cărei evoluţie se menţine, în
tiparele epocii, aflându-se faţă de media-abcisă în zona mediană şi nici în aşezarea de
la Durostorum, care înregistrează o uşoară scădere în raport cu starea circulatiei mone-
tare provinciale, fiind mai grav afectată de raidurile popula ţiilor barbare. Pentru etapa
anilor 282-284 absenţa monedelor semnalate la Carsium determin ă stabilirea unei
pozi ţii negative coborâte, în cadrul intervalului de încredere fa ţă de media procentu-
ală a indicatorilor de penetra ţie şi modelului statistic "Scythia Minor". Celelelate dou ă
eşantioane locale îşi păstrează evoluţia economică specifică, astfel că Noviodunum se
situează tot în zona mediană, iar castrul de la Durostorum î şi menţine acela şi ritm
scăzut al circulatiei monetare.

Este cunoscut faptul că în prima parte a domniei împ ăratului Diocle ţian, canti-
tatea de numerar care pătrunde anual în provinciile de la Dun ăre este insuficientă aşa
cum reiese şi din analiza numeralului din Aegyssus, Axiopolis, Troesmis. A şezarea de
la Carsium cu o singură monedă în etapă şi un indice de penetraţie de 0,81% se află cel
mai aproape de media procentual ă a coeficienţilor monede/ani a modelului matemat-
ic dobrogean. Însă, la Noviodunum, reducerea semnificativ ă a numărului de intrări
anual de moned ă, sesizată şi în alte studii de specialitate28, determin ă ocuparea unei
poziţii negative joase, în cadrul intervalului de încredere. Pia ţa monetară din
Durostorum reac ţionează diferit, înregistrând o u şoară înviorare a circulaţiei faţă de
evoluţia ultimelor etape raportate la media-abcisă a modelului statistic. Pentru anii
294-307, în care a şezările de pe limes-ul dunărean sunt îndeosebi vizate de reformele
administrativ-militare adoptate de Diocleiian, la Carsium, valoarea indicelui de pene-
traţie de 2,43% ocupa în raport cu media procentual ă a coeficien ţilor monede/ani ai
modelului "Scythia Minor" o pozi ţie pozitivă care depăşeşte zona mediană, ceea ce
reflectă o înflorire a vie ţii economice din cetate. La Noviodunum, unde presiunea
raidurilor barbare determină stabilirea sediului legiunii I Iovia în acest castruzy, difi-
cultăţile circulaţiei monetare, sesizate încă din prima parte a domniei lui Diocleţian, nu
sunt încă rezolvate deoarece cota indicelui de penetra ţie , exprimată în frecven ţa rela-
tivă, se află faţă de nivelul mediu dobrogean; în afara zonei mediane, la - 36,89%o. Dup ă

27 DID, vol. II, Bucureşti, 1968, p. 286-288; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 156-157.
28 A. Popescu, SCN, 10 (1993), 1996, p. 48.
29 M. Zahariade, Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum, Bucureşti, 1988, p. 134-137, nr. 128;

A. Aricescu, op. cZt., p. 111; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 210-211;
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o evoluţie constant negativă, situată în cadrul intervalului de încredere, num ărul de
intrări anuale de monedă în cetate de la Durostorum cre şte semnificativ şi se află,
exprimat procentual, chiar pe media-abcisă a modelului statistic dobrogean. Această
infuzie masivă de numerar se datorează şi faptului că aşezarea respectivă, expusă
îndelung, în virtutea poziţiei sale strategice pe Dunăre, atacurilor popula ţiilor migra-
toare, este reconstruită a fundamentis la iniţiativa împăratului3o.

În etapa anilor 307-309 nu s-au semnalat monede la Hâr şova şi de aceea, valoarea
procentuală a indicatorului de penetra ţie faţă de media procentelor coeficientilor sim-
ilari ai modelului statistic se află la - 57,27%, între limitele intervalului de încredere.
Pieţele monetare din Noviodunum şi Durostorum păstrează trăsăturile specifice cir-
culaţiei dobrogene, înregistrând pozi ţii în interiorul zonei mediane. Semnalăm faptul
că, la Noviadunum creşterea numărului de intrări anuale de monedă în această eta,pă
este determinată de desfăşurarea lucrărilor de consolidare a fortifica ţiilor castrului de
către trupele legiunii I Iovia31. Această situaţie, în care cantităţi mari de numerar sunt
dirijate pentru lucrări de contrucţie sau de consolidare a vechilor fortifica ţii se
regăseşte şi la Troesmis32 sau Tropaeum Traiani33. În perioada imediat urm ătoare, la
Carsium şi Durostorum cotele coeficien ţilor monede/ani, exprimate în frecven ţe rela-
tive, se situează în raport cu media-abcisă a modelului statistic în zona mediană .
Trebuie să menţionăm pentru Hârşova că poziţia negativă ocupată în etapa anterioară,
precum în toate celelalte etape în care nu s-au semnalat monede, este mai curând rezul-
tatul distorsiunii matematice, datorată lipsei de descoperiri în etapă decât efectul unei
scăderi a intensitătii circulatiei monetare. Numărul mic de intrări anuale de monedă în
cetatea de la Noviodunum indică o degradare evidentă a circulaţiei monetare în etapă,
pentru că valoarea procentuală a indicatorului de penetraţie înregistrează faţă de
media procentelor coeficienţilor similari ai modelului statistic o pozitie negativă
coborâtă în cadrul intervalului de încredere.

În intervalul dintre anii 313-317 provinciile romane de la Dunărea de Jos sunt
marcate de incursiunile go ţilor şi carpilor34, fapt ce crează vizibile dificultăţi în cir-
cuatia numeralului existent pe piaţă . Valorile exprimate în frecvenţe relative ale indi-
catorilor de penetratie calcula ţi pentru eşantioanele noastre se situează faţă de media-
abcisă a modelului dobrogean la cote negative, ce dep ăşesc zona medie şi care consti-
tuie semnale ale crizei monetare, vremelnice sau de durată, prin care trece fiecare din
cetăţile menţionate. În functie de gravitatea problemelor de circula ţie, eşantioanele se
dispun astfel: Noviodunum cea mai depărtată de media dobrogeană, Durostorum şi
Carsium.

Spre deosebire de etapa precedentă, vehicularea unui material monetar variat,
constând în emisiunile din anii 318-320, urmate de monedele liciniene din 321-324 pe
pieţele de la Dunărea de Jos determină creşterea procentelor indicatorilor de penetra ţie
ai fiecărei aşezări. Aceste valori pozitionează castrul de la Noviodunum în zonă medi-
ană; iar cetatea de la Durostorum, aflată la + 40%, în cadrul intervalului de încredere.

30 M. Zahariade, op. Cit., p. 115, nr. 14 şi p. 145; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 157;
31 C. Scorpan, Liates Scythia, BAR Internalional Series, 88,1980, P. 17- 23; A. Popescu, op. cit., p.

50; DII^, vol. II, p. 386.
32 R. Ocheşeanu, op. cit. vol. I, 2, nr. 6- Troesmis, p. 487 şi tabelul VII/6.
33 Idem, vol. I, 2, nr. 7, Tropaeum Traiani, p. 518 şi tabelul VII/7.
34 DID, vol. II, p. 387; C. Scorpan, op. cit., p. 121-122; A. Suceveanu, A. Barnea, og. cit. p. 159-160;
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Situaţii similare celei de la Durostorum pot fi întâlnite la Axiopolis35, Histria3^, Tomis37,
Troesmis38. Aşezarea de la Carsium reprezintă o excep ţie de la caracteristicile etapei,
deoarece cota procentuală a coeficientului monede/ani înregistreaz ă în raport cu
media-abscisă a modelului statistic dobrogean o pozi ţie negativă, situată în afara inter-
valului de incredere. Pentru explicarea scăderii numărului de intrări anuale de
monedă este necesară publicarea a cât mai mult material numismatic, precum şi a teza-
urului de monede de billon, descoperit la Hârşova, în 1987, în necropola romano-
bizantină I39. Emisiunile monetare bătute în urma reformei lui Constantin din anul, 324
impulsionează viaţa economică din provinciile dunărene. Valorile procentuale ale
indicatorilor de penetra ţie calculaţi pentru Carsium şi Novidonum înregistrează faţă
de media modelului statistic cote pozitive în cadrul zonei mediene. La Durostorum,
numărul de intrări anuale de monedă, exprimat în frecvenţă relativă creşte vizibil,
depăşind cu mult intervalul de încredere (+ 152,80%).

La nivelul etapei a XII-a, coeficienţii monede/ani calcula ţi pentru Carsium şi
Durostorum au valori procentuale care, raportate la media modelului statistic dobro-
gean, se situează la cote foarte înalte, ce depăşesc cu mult limita superioară a interval-
ului de încredere. Infuzia important ă de numerar dirijată către aceste aşezările se
datorează şi iniţiativei lui Constantin cel Mare de a consolida fortifica ţiile de pe limes4^.
Intrările anuale de monedă la Novidonum păstrează ritmul firesc al pătrunderilor de
numerar în provinciile de 1a Dunărea de Jos, menţinându-se în zona mediană .

Între anii 336-341 starea economică a fiecărei asezări este influentată atât de
lucrările de refacere a lunes-ului precum şi de efectele atacurilor go ţilor41. Astfel, valo-
rile procentuale ale indicatorilor de penetraţie ale eşantioanelor de la Carsium şi
Durostorum scad în raport cu perioada precedent ă şi se află faţă de media
coeficienţilor similari ai modelului dobrogean în zona mediană . Pe de altă parte, la
Novidonum cota coeficientului monede/ani, exprimată în frecvenţă relativă, ocupă
faţă de media-abscisă o poziţie înaltă, în afara zonei mediane.

Pentru intervalul anilor 341-348, moneda nou emis ă pătrunde în cantităţi semni-
ficative în eşantioanele analizate aici, deşi tendin ţa în regiunea dobrogeană ,
evidenţiată pe limes de aşezările de la Axiopolis şi Troesmis, este de scadere a
intrărilor de numerar. Valoarea procentuală a coeficientului de penetra ţie de la
Durostorum ocupă o poziţie pozitivă în zona mediană . Coeficienţii similari ai
aşezărilor de la Carsium şi Novidonum, exprima ţi în frecvenţe relative, se situează în
raport cu nivelul mediei dobrogene deasupra zonei de ± 20%, în intervalul de
încredere.

Emisiunile de monedă calitativ superioară, ca urmare a reformei din anul 348,
determină reducerea intrărilor anuale de numerar la Durostorum precum şi în alte
aşezări dobrogene: Troesmis, Tomis, Tropaeum Traiani.

Cu toate acestea, pătrunderile de monedă sporesc pe piaţa de la Noviodunum şi
ajung la cote nefireşti de mari la Carsium. Situa ţia ultimei a şezări va putea fi explicată

35 R. Ocheşeanu, op. cit, p. 269, tabelul VII/1.
36 Ibidem, p. 387, tabelul VII/4.
37 Ibidem, p. 422; tabelul VII/5. -
38 Ibidem, p. 479, tabelul VII/6.
39 C. Nicolae, op. cit. p. 154.
40 DID, vol. II, p. 388.
41 M. Zahariade, op. cit., p. 151; DID, p. 390-391; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 162;
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numai după analiza unor noi descoperiri.
La nivelul anilor 354-358 se constată la Carsium, spre deosebire de etapa prece-

dentă, scăderea masivă a valorii procentuale a indicatorului de penetra ţie, care se
situează în raport cu media procentelor coeficienţilor similari ai eşantioanelor mod-
elului "Scythia Minor" la - 84,41% în intervalul de încredere. Acest fenomen poate fi
observat şi pe pieţele monetare din Durostorum, Axiopolis şi Tomis. Cota coeficientu-
lui monede/ani de la Noviodunum, exprimată în frecvenlă relativă, îşi menţine poziţia
pozitivă de deasupra zonei mediane.

Emiterea de către autorităţile imperiale a unei cantităţi insuficiente de monedă
între anii 358-363 are consecin ţe directe asupra circula ţiei numerarului din Carsium,
Noviodunum şi Durostorum, ai căror indici de penetraţie se situează faţă de media-
abscisă a modelului dobrogean la cote negative între limitele intervalului de încredere
sau în afara lor. Pentrtz Carsium, nu avem atestate descoperiri monetare, cu exceptia
unei siliqua de la Constantin II, bătută în intervalul anilor 351-36142 şi a unui tezaur
aflat aici la începutul anilor '5043. Depozitul, alc ătuit din 6 monede de tip "Fel temp
reparatio" de modul A3 red ă structura unitară a numerarului aflat în circulaţie după
demonetizarea pieselor de modul AE2. De aceea trebuie semnalat faptul că pozitia
joasă pe care o ocupă valoarea procentuală a coeficientului monede/ani în raport cu
media modelului statistic în această etapă, precum şi în cea următoare (363-364), este
influenţată de distorsiunea matematică, generată de lipsa semnalărilor de monede.
Numai cercetările viitoare se vor putea pronun ţa asupra gradului în care criza mone-
tară a afectat piaţa acestei aşezări. Astfel, între anii 363-364, exceptând din motivele
men ţionate mai sus, pozi ţia negativă a Carsiumului, numărul intrărilor anuale de la
Noviodunum şi Durostorum înregistrează, raportate în frecvenţă relativă la media-
abscisă, poziţii pozitive în interiorul zonei mediane, precum şi deasupra acesteia.
Această creştere a valorii indicilor de penetratie este confirmat ă şi de celelalte a şezări
dobrogene precum Axiopolis, Troesmis, Tomis şi Tropaeum Traiani şi poate fi expli-
cată prin iniţiativa împăratului Iulian de refacere a fortificaţiilor şi drumurilor din
provinciile dunărene44.

Începând cu anu1364, distrugerile provocate de go ţii care îşi reiau incursiunile în
provinciile romane, precum şi de mişcările de trupe de pe Iintes, cauzate de expeditia
organizată de împăratul Valens45, afectează inevitabil viaţa economică a cetăţilor din
această regiune. Nurnărul de intrări anuale de monedă din Carsium, Novidonum şi
Durostorum scade sim ţitor şi, exprimat în frecven ţă relativă, ocupă în raport cu media
procentelor indicatorilor de penetra ţie ai modelului statistic, poziţu negative joase
între limitele intervalului de încredere, în timp ce indicii similari calculaţi pentru
aşezările de la Axipolis, Troesmis, Tomis, Tropaeum Traiani, mai puţin marcate de
aceste evenimente, se situează în zona mediană .

Pentru intervalul anilor 378-395, pie ţele monetare din Carsium şi Durostorum
păstrează în general aceea şi stare de degradare a circulaţiei numerarului din ce în ce
mai redus. În schimb, la Novidonum, cota procentuală a indicatorului de penetratie,
mărită considerabil, înregistrează o pozitie înaltă, aflată deasupra lir^itei superioare a

42 R. Ocheşeanu, A. Vertan, op, ciE, p. 165, nr. 3.
43 O. Iliescu, SCN, 2, 1958, p. 450-453, nr. 9; R. Oche şeanu, Pontica,17,1984, p. 134-136, nr. 2.
44 DID, vol. II, p. 392; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 163;

45 lbidem, p. 394-395;

1
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intervalului de încredere, care indică o probabilă refacere a fortifica ţiilor cetăţii46.

Infuzia de monedă de pe piaţa de la Noviodonum continuă şi în etapa următoare
(395-423/5), numărul de intrări anuale de monedă, exprimat în frecvenţă relativă
situându-se fa ţă de media-abscisă dobrogeană lângă limita superioară a intervalului
de încredere. Tot în această perioadă, la Carsium, ca şi la Troesmis, se constată o revi-
gorare semnificativă a circula ţiei monetare, deoarece procentele coeficien ţilor similari
ai eşantioanelor respective depăşesc limita pozitivă a zonei mediane. Piaţa monetară
din Durostorum îşi continuă evoluţia specifică negativă în cadrul intervalului de
încredere, spre deosebire de celelelate aşezări provinciale care, deşi nu înregistrează
intrări importante de moned ă, se situează la valori pozitive în zona median ă, la
Axiopolis, Tomis, Tropaeum Traiani.

În secolul al V-lea, via ţa economică a aşezărilor şi a castrelor dunărene este mai
mult sau mai puţin afectată de invaziile hunice, care marchează această perioadă47.
Aşezarea de la Carsium, pentru care nu avem atestate monede în aceast ă epocă, este
ocupată de huni în 434 şi va constitui chiar obiectivul discuţiilor dintre Teodosius II şi
Attila ia încheierea păcii din anu14494^. Valoarea procentuală a indicelui de penetra ţie
scade vizibil în raport cu media-abscisă a modelului dobrogean, plasându-se la o cot ă
negativă joasă, de - 62,16% în intervalul de încredere. La Durostorum, între anii 423/5
- 498/518, nu se înregistrează schimbări majore în evoluţia monetară, pătrându-se
poziţia negativă . Pe piaţa de la Novidonum, numărul intrărilor anuale de moned ă,
exprimat în frecvenţă relativă, scade fa ţă de etapa anterioară, fapt firesc, dacă avem în
vedere ocupa ţia temporară a cetăţii de către federatul hun Valips; raportat la media
dobrogeană, se situează deasupra zonei mediane a intervalului.

În ceea ce priveşte ponderea monetăriilor în numerarul circulant pe pia ţa de la
Carsium, men ţionăm că sunt prezente nouă ateliere monetare cu 40 de monede.
Departajate pe baza indicatorului de volum exprimat în frecvenţă relativă, acestea se
plasează astfel: pe primul loc Cyzic cu 11 monede, deţinând 27,5 % din totalul pieselor;
pe locul doi, Heraclea şi Siscia, cu câte 7 piese (17,5%); pe locul trei, Nicomedia cu 5
monede, (12,5%). În funcţie de indicatorul propor ţional, obţinut din suma procentelor
monetăriei respective din fiecaxe etap ă împărţită la numărul de etape, atelierele au
următoarea pondere: Cyzic, cu 18,93%; Nicomedia cu 15,15%; Heraclea cu 101,10%.
Compărând clasamentele atelierelor prezente în circula ţia monetară din Carsium cu
cele ale monetăriilor din provinciile Scythia Minor şi Moesia Secunda4y, se constată că
diferen ţele dintre poziţiile clasamentului realizat pe baza indicelui de volum exprimat
în frecvenţă relativă sunt minore. Astfel, la nivelul pozi ţiei a doua, monetăriei din
Heraclea i se adaugă Siscia; pe poziţia a treia, Nicomedia, mai bine reprezentată în
lotul nostru, ia locul atelierului din Constantinopol, care ocupă acest loc în clasamen-
tul circulaţiei din provincii. În cazul clasificării monetăriilor pe baza indicatorului pro-
porţional, poziţiile I şi III ale monetăriilor reprezentate pe pia ţa monetară din Carsium
sunt identice cu cele prezente în circulaţia romană provincială . Pe locul al II-lea,
Nicomedia are o pondere mai mare în aşezarea de la Carsium decât monetăria din
Costantinopol, care de ţine această poziţie în ansamblul numeralului din pie ţele mo-

46 A. Popescu, op. cit., p. 53.
47 C. Scorpan, op. cit., p. 133; M. Zahariade, op. cit., p. 155-157; DID, p. 406-410;
48 C. Nicolae, op. c3t., p. 154; A. Sucevanu, A. Barnea, op. cit., p. 169;
49 R. Ocheşeanu, op. cit., vol. I, 2, p. 217-218, tabelele VI/A 2 şi 3;
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netare din cele două provincii.
În încercarea noastră de a evidenţia câteva aspecte ale circulatiei monetare din

Carsium, revenim la analiza micului depozit monetar descoperit aici în anu11995. Acesta
este alcătuit din 14 antoninieni, din care ultimul, emis de monet ăria Sisciei, fixează data
încheierii lui în anul 277. În general, starea de conservare a pieselor din depozit nu este
foarte bună, cele mai yechi fiind uzate ca urmare a unei îndelungate circulatii; o moned ă
este ilizibilă si de aceea nu a fost luată în considerare în calculele noastre.

STRUCTURA CRONOLOGICĂ A TEZAURULUI

Nr. crt. ETAPA FR(A) FR(R)

1. Gallienus 3 23,07%
2. Aurelianus 8 61,53%
3. Probus 2 15,38%

Total 13

Depozitul reprezintă o sumă mică de bani, preluată din circulaţie sau parte a unei
solde primite, care nu a necesitat o tezaurizare de durată . De aceea, acesta reflctă com-
ponenţa numerarului circulant pe piaţa din Carsium la începutul domniei împăratului
Probus. În structu.ra tezaurului se observă proporţia semnificativă de aera vetusta,
monede anterioare reformei lui Aurelian din anu1274, aflate în circulatie în momentul
ingropării depozitului. Ponderea numerarului vechi (9 piese) se situeaz ă la 75% în
raport cu cea a monedelor nou emise (3 piese), de numai 25%. Acela şi raport între
stocul de monedă şi noile emisiuni este confirmat şi de descoperirile izolate din lotul
nostru: pentru intervalul Gallienus-Probus (anul 277), avem 5 antoninieni (71,42%) şi
doar doi aurelieni (28,57%). Se poate conchide că, la începutul domniei împ ăratului
Probus, activitatea pie ţei monetare se baza mai ales pe stocul de moned ă veche.
Situaţia se va schimba radical spre sfâr şitul domniei acestui împărat, când, în virtutea
numeroaselor emisiuni de moned ă din vremea lui, pe pie ţele monetare provinciale va
predomina moneda nou emisă . Astfel, depozitul funerar descoperit la Constan ţa, în
anul 1959, în mormăntul M38 din necropola II, îngropat dup ă anul 280, este alcătuit
din 11 antoninieni de la Aurelianus (6), Florianus (1), Probus (4), dintre care dou ă piese
sunt anterioare reformei din 274, reprezentând 22,22%, iar 7 monede îi urmează, tota-
lizând 77,77%50. Deci, structura depozitului funerar constănţean relevă schimbarea
acestui raport la sfârşitul domniei lui Probus.

STRUCTURA TEZAURULUI YN FUNC'j<'IE DE MONETĂRIILE EIVIITENTE

Nr. În ansamblul etapelor În etapa finală
crt. MONETĂRII FR(A) FR(R) FR(A) FR(R)

1. Mediolanum 1 8,33% - -
2. Roma 3 25% 1 50%
3. ^ Siscia 8 66,66% 1 50%

TOTAL 12 2

50 Gh. Poenaru-Bordea, R. Oche şeanu, PonHca, 24,1991, p. 349-353;
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Se poate observa că monetăria dominantă este Siscia, cu 66,66% din volumul total.

Situaţia se schimbă în etapa finală a tezaurului, când rămân doar monedele atelierelor

din Siscia şi Roma. Astfel, pentru această perioadă, aşa cum este reflectată în tezaur,

ponderea monetăriilor italice, de numai 33,33% (4 monede) este inferioară cotei înalte

pe care o ating monetăriile balcanice, ce se situeaz ă cu 8 monede la circa 66,66% din

volumul total. Analiza descoperirilor izolate de la Carsium sau Noviodunum, atestate
pentru anii 276-282, confirmăpoziţia dominantă a Sisciei, care constituie pincipala sursă
de numerar a pieţelor monetare de pe Dunare, dar şi a aşezărilor din provinciile Scythia

Minor şi Moesia Secunda. Această monetărie este urmată de Roma şi Ticinumsl.

Clasamentul monetăriilor relevat de depozitul funerar de la Constan ţa este însă
total diferit: pe primul loc se află Cyzicus, urmat de Siscia şi Serdica, iar în etapa finală
a tezaurului rămân monedele atelierelor din Cyzicus (66,66%) şi Serdica (33,33%).

Structura men ţionată contrazice chiar şi componenta numerarului circulant în Tomis

în intervalul precizat, cunoscut datorit ă descoperirilor izolate şi care indică aceleaşi

ateliere vestice, Siscia şi Roma. De aceea, se poate presupune c ă suma respectivă nu a

fost preluată direct din circula ţia provincială .
Având în vedere ponderea diferită a surselor de alimentare cu monedă în cadrul

aceleiaşi etape în zone geografice diferite, Dun ăre şi litoral, o examinare atentă a aces-
tei problematici este stopată încă de sărăcia informa ţiei numismatice provenite din
aşezări. Totuşi, considerăm că trebuie amintite alte două depozite monetare, a căror

tezaurizare începe în vremea împăratului Aurelian.
Tezaurul descoperit în anul 1965 la Constan ţa, în cartierul Tomis III, blocul L I,

alcătuit din 288 monede de billon şi un denar care a fost îngropat înainte de reforma
monetară a lui Diocle ţian, eviden ţiază următoarele ateliere monetare, prezente în cir-
culaţia tomitană : Roma, Cyzicus şi Ticinum, precum şi proporţia semnificativă a
monetăriilor italice5z. Deoarece reprezintă o sumă importantă de piese, din care
aproape jumătate (140) sunt de la împ ăratul Probus, este de aşteptat editarea detaliată
a tezauului, care va putea oferi mai multe informa ţii asupra componen ţei numeraru-
lui si a monetăriilor în intervalul amintit.

Celălalt depozit monetar, alcătuit din 12 piese, care a fost descoperit în anul 1958
în necropola aşezării antice de la Piatra Frecăţei (Beroe), în mormântul A 279, este
îngropat după reforma împăratului Diocleţian53. Spre deosebire de depozitul monetar
din Carsium, acesta relevă faptul că la Beroe principalele surse de alimentare ale pie ţei
monetare până la Diocleţian sunt atelierele italice Ticinum şi Roma, hegemonia lor
fiind preluată odată cu acest împărat de monetărie heracleotă .

Pe baza acestor informatii încă nu se poate delimita cu exactitate zona de influen ţă
a unei monetării într-o anumită regiune din provinciile Scythia Minor şi Moesia Secunda.

În ceea ce priveşte depozitul monetar de la Carsium, motivul abandonării lui în
anu1277 trebuie căutat în situaţia instabilă de la Dunăre, creată de desele incursiuni ale
populaţiilor de carpi, sarma ţi şi goti. Probabil, încordarea relaţiilor cu popula ţiile bar-
bare a determinat vizita împăratului Probus în anul 279 la Dunărea de jos, când a
obtinut din partea lor supunerea sau încheierea unei alian ţe54.

51 R. Ocheşeanu, op. cit., vo1.I,1, p. 101 şi p. 289, tabelul V/1;
52 Idem, vol. IV, nr. 9, p. 103-110;
53 Gh. Poenaru-Bordea, R. Oche şeanu, op. cit., p. 360-366;
54 DID, vol. II, p. 286; A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit., p. 156-157.
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NOUVELLES DECOUVERTES MONETAIRES DE CARSIUM

(HARySOVA, DEP. DE CONSTANTA)

- Resume -

Les auteurs presentent un nombre de 43 monnaies en bronze, isolees, emises entre
les siecles Ier av. J-C-V ap. J-C, ainsi qu'un depot monetaire (14 antoniniens) de 1'epoque
de Probus, decouvertes â Carsium durant les fouilles archeologiques des annees 1995 et
1996.

Parmi les monnaies isolees, il faut retenir une drachme, imitation de type Alexandre
le Grand - Phillipe III Arrhydaeus, pour le moment la seule decouverte en Dobroudja; les
monnaies coloniales des cites Markianopolis (Elagabale), Tomis (Domitien, Geta) et une
monnaie emise par une cite nonprecisee, avec le buste de julia Domna.

En ce qui concerne les monnaies romaines en bronze du Ief siecle jusqu'en 270 ap. J-
C, ont ete decouvertes des pieces de Claude Ief, Neron, Vespasien, Trajan, Claude II
(Mediolanum, Rome, Cyzique), Divus Claudius (sans atelier monetaire precise) et
Quintillus (Mediolanum).

Pour les monnaies emises entre le regne d'Aurelien et le debut du VI siecle ap. J-C,
les auteurs on recuielli tout le materiel numismatique decouvert dans la cite de Carsium
et ses environs, qu'un a publie jusqu'â present en vue de constituer un echantillon plus
ou moins representatif du point de vue statistique (81 pieces). Cette periode a ete divisee
en 22 etapes, â cause du nombre assez reduit de monnaies. Pour cette meme raison, nous
avons recouru â la comparasions des resultats statistiques obtenus pour la cite de
Carsium avec les echantillons de Noviodunum et Durostorum. Puis, nous avons rap-
porte ces resultats au modele statistiques "Scythia Minor et Moesia Secunda", constitue
de decouvertes monetaires isolees de la Dobroudja et surtout â la moyenne des valeurs
exprimees en pourcentage des coefficients monnaie/ans, calcule pour chaque echan-
tillon introduit dans le modele (d'apres R. Ocheteanu "La circulation monetaire de 270 â
498 ap. J-C au Bas-Danube, avec une mention speciale sur la Scythia Minor" mss. 1998).
Nous avons remarque que 1'absence des monnaies de certaines etapes (6 de 22) influence
â Carsium dans une certaine mesure les donnees statistiques.

Le marche monetaire de Carsium enregistre des infusion importantes de numeraire
dans les periodes 276-282, 330-336 (situation confirmee par la cite de Durostorum) et 348-
354 ap. J-C. On remarque des decroissances evidentes dans les periodes: 313-317 et 317-
324 (quand le coefficient monnaie/ans est situe â la plus basse valeur) ainsi que de dans
1'etape 354-358, qui baisse encore durant 1'etape suivante, 358-363. Les valeurs restent
assex basses aussi plus tard.

Sur le marche de Carsium sont representes neuf ateliers monetaires avec 40 mon-
naies. La plupart sont des emissions de Cyzique (27,5%), Heraclee et Siscia (17,5%), sui-
vies par Nicomedia (12,5%).

Le depot monetaire decouvert en 1995 â Carsium est constitue de 14 antoniniens:
Gallien -3 ex., Aurelien - 8 ex., Probus - 2 ex. La demiere piece est une emission de Siscia
de 1'annee 277 ap. J-C.

Cette somme reflete la structure du numeraire qui circulait sur le marche de
Carsium au debut du regne de Probus. La plupart des monnaies du tresor sont des emis-
sions de 1'atelier de Siscia (66,66%).
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O MONEDĂ DE AUIt DE LA CONSTANTIl^T X
DESCOPERITĂ YN DOBROGEA

GH. MĂNUCU ADAMESTEANU, INGRID POLL

În anul 1977, ICEM Tulcea a achizitionat o monedă de aur găsită de un locuitor
din satul Cloşca, com. Horia, jud. Tulcea. Aceasta este o nomisma histamenon de la
împăratul Constantin X. (1059-1067).

Grieson III, 2, clasa 1a7, anii 1059-1067, p. 767-768, pl. LXIII

Morisson II, tip la, anii 1059-1067, p. 642. Pl. LXXXVIII

AV 4.12 g, 26x25 mm
De la început trebuie precizat că aceasta este prima monedă bizantină găsită pe

teritoriul satului Cloşca, zona din care nu se cunosc nici un fel de vestigii ale culturii

materiale din această perioadă (sec.a X-XIII). Din imediata vecinătate, între Horia şi
Floreşti, pe malul pârâului Islam a fost descoperit un tezaur de 15 folles, din care au

fost recuperate două piese din clasa A3 - varianta 24,41 - emisiuni atribuite împ ăraţilor

Vasile II - Constantin VIII. Lista descoperirilor se încheie cu un follis din sec. XI găsit
pe raza comunei Horia (Gh. Mănucu-Adameşteanu, Rev. Muz., XXIX, 1992, 3, p. 51-
52).

Toate aceste monede reprezintă descoperiri izolate, întâmplătoare ce nu pot fi
puse în legătură cu nici un nucleu de locuire ci, mai degrab ă, pot fi legate de existenţa
unui drum ce traversa această parte a Dobrogei.

Revenind la moneda de aur de la împărătul Constantin X trebuie arătat că ea a
fost investigată prin spectrometrie de emisie cu laser în cadrul Laboratorului B ăncii
Nalionale a României (Pentru metoda utilizată vezi Gh. Mănucu Adameşteanu, Ingrid
Poll, Mihaela Iacob, B. Constantinescu, Pontica XXXI, 1999, p. 302-303).

Avers Revers Carate

AV 786.00 786.20 18.80

AG 167.09 167.30

CU 44.00 43.30 ,
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Pentru a vedea ce reprezintă aceste valori vom prezenta şi rezultatele unor ana-
lize efectuate pe monede din aceia şi emisiune (L'or. Monnaye, I. Purification et alte-
ration de Rome a Byzance. Cahiers Ernest Babelon, 2, Paris, 1985, p. 224-225).

Gr AV AG CU Carate
4.43 76.5 19.3 4.2 18.35
- 76.2 19.9 3.8 18,28
4.35 72.3 18.9 8.8 17.35
4.34 75.4 21.0 3.6 18.09
4.34 77.3 18.2 4.1 18.65
4.23 77.7 20.0 2.9 18.50
3.32 76.3 19.8 3.9 18.31
3.28 76.9 18.7 4.4 18.45

Piesa dobrogeană, cu 4,12 gr. este ceva mai uşoară decât greutatea medie cunos-
cută - 4,36 gr. pentru cele din colec ţia de la Dumnarton Oaks (greutate cuprinsă între
4,46 şi 4,24 gr. Grierson, III, 2, p. 767-768) şi 4,33 gr pentru cele de la Paris (greutatea
oscilează între 4,43 şi 4,23 gr. Morisson, II, p. 642); din tabelul prezentat mai sus se
observă însă şi două exemplare cu o greutate mai mică de 4 grame (3,28 şi 3,32).

Exemplarul nostru are o formă concav-convexă, primele histamena de acest fel
fiind puse în circula ţie de împăratul Constantin IX: o dată cu introducerea noului tip
are loc şi o devalorizare de la 241a 20 1/2 carate. ^n timpul lui Constantin X se pun în
circulaţie două tipuri de nomisma histamenon, care ajung la 19-18 carate (Morisson, II,
p. 616) sau 18 1/2 (Grierson, B.Z. 1954, 47, p. 385-393). Piesa de la Clo şca deşi are o
greutate mai mică se înscrie - prin procentul ridicat de aur,18.80 carate - printre exem-
plarele bune ale acestui împ ărat.

Monedele de aur de la Constantin X sunt prezente pe teritoriul dintre Dun ăre şi
Mare: în colec ţia Muzeului din Constan^a - inv. 6062 - se afl ă un exemplar din clasa I
(Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşanu, Al: Popeea, Monede bizantine din colec ţia
Muzeului de Istorie Natională şi Arheolgie Constanţa, manuscris 1978, nr. 1367), iar
alte trei piese au ajuns în colectia Băncii Na ţionale (Bănescu N., Les duches byzantins
de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, Bucharest, 1946, p. 106). Pentru nici una
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dintre aceste piese nu se cunoa şte locul de provenienţă dar se presupune că au fost
găsite în Dobrogea.

Cele cinci monede de la Constantin X reprezintă 14,28% din totalul de 35 piese de
aur izolate, descoperite pe teritoriul provinciei dintre Dun ăre şi Mare în perioada 969-
1092. Dintre acestea aproape jumătate - 16 ex. - sunt emisiuni ale împărătului Vasile II,
în timpul căruia, se pare, că a funcţionat în nordul Dobrogei, la Dinoge ţia - Garvăn, un
atelier ce a bătut nomisma tetartera (Gh. Mănucu Adameşteanu, Monede de aur de la
împăratul Vasile II (976-1025), descoperite pe teritoriul Dobrogei, în Cultura şi civi-
lizaţia la Dunărea de Jos, XVI- sub tipar).

Dacă excludem lotul de la Dinogetia - Garv ăn, constatăm că moneda de la Cloşca
se alătură unui număr relativ mic de piese - patru în jud. Tulcea şi patru în jud.
Constan ţa - cu loc de provenien ţă cunoscut, fapt ce sporeşte valoarea acestei noi mo-
nede de aur găsite în judeţul Tulcea.

Dobrogea
Nomismata din secolele X- XI (969-1092)

Desmperiri izolate

TABELULI

Isaccea Nufăru Dinogetia Păcuiul lui Soare Total jude ţ Total judek Total
ÎMPĂRA'j'I Tulcea Constanţa Dobrogea

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Tzimiskes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%a 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(969-976)
Vasile II 4 66.67% 0 0.00% 10 100% 0 0.00% 14 77.78% 1 25.00%n 16 45.71%
(976-1025)
Constantin VIII 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(1025-1028)
Roman III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.85%
(1028-1034)
MihailIV 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(1034-1041)

Constantin IX 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 25.00% 6 17.14%
(1042-1055)
Constantin X 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 11.42%
(1059-1067)
Roman IV 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(1067-1071)
Mihail VII 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 5.56% 1 25.00% 5 14.28%
(1071-1078)
Nichifor III 0 0.0(I% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 2.85%
(1078-1081)
Alexios I 1 16.67% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 2 5.71%
(1081-1092)
TOTAL 6 2 10 2 18 4 35
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Dobrogea
Nomismata din secolele X- XI (969-1092)

Tezaure şi descoperiri izolate

TABELUL2

Isaccea Nufăru Dinogetia Păcuiul lui Soare Total judeţ Total judeţ Total
ÎMPĂRA^'I Tulcea Constan ţa Dobro ea

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Tzimiskes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 0 0.00% 1 0.60%
(969-976)
Vasile II 4 66.67% 0 0.00% 120 86.96% 0 0.00% 127 84.67% 1 25.00% 129 77.71%
(976-1025)
Constantin VIII 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
p025-1028)
Roman III 0 0.00% 0 0.00%a 1 0.72% 0 0.00% 1 0.67% 0 0.00% 2 1.20%
(1028-1034)
MihailIV 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
(1034-1041)

Constantin IX 0 0.00% 1 50.00% 2 1.45% 0 0.00% 3 2.00% 1 Z5.00% 8 4.81%
(]042-]055)
Constantin X 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.40%
(1059-1067)
Roman IV 0 0.00% 0 0.00% 6 4.35% 0 0.00% 6 4.00% 0 0.00% b 3.61%
(1067-107])

Mihail VII 1 16.67% 0 0.00% 9 6.52% 1 50.00% 10 6.67% 1 25.00% 14 8.43%
(1071-]078)
Nichifor III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 0.60%
(]078-108])
Alexios I 1 16.67% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.33% 0 0.00% 2 1.20%
(1081-1092)

TOTAL 6 2 138 2 150 4 166

UNE PIECE DE MONNAIE EN OR DEPUIS CONSTANTIN X,
DECPUVERTE EN DOBROUDJA

- Resume -

Les auteurs publient une nomisma histamenon depuis 1'empereur Constantin X
(1059-1967), trouvee par hasard au Nord de la Dobroudja, sur le territoire du village de
Closca. Par 1'analyse des autres decouvertes - trois folles du XI e s. - et en 1'absence
d'autres vestiges de la culture materielle - habitations, ceramiques, etc. - on apprecie
que les decouvertes monetaires peuvent etre mises en relation avec une route qui tra-
versait cette partie de Dobroudja.

L'analyse par spectrometrie d'emission avec laser a mis en evidence un titre haut
(18, 18 carats), en comparaison avec d'autres pieces examiees, du temps de cet
empereur.

En Dobroudja, on connait cinq pieces isolees en or depuis Constantn X, ce qui
represente 14,28% du total de 35 exemplaires: 16 exemplaires - donc la majorite -
appartinnent â 1'empereur Basile II (976-1025), au temps duquel, en Dobroudja, â
Dinogetia - Garvan, a fontionne, parait-il, un atelier qui a mis en circulation nomisma
tetarteron.



DESCOPERIRI MONETARE YN DOBROGEA (^
: R

G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMA'^CHI

În'acest an cronica noastră cuprinde un număr de 252 monede. Multe dintre ele
se găsesc în colecţii particulare, dar tocmai de aceea am considerat necesară publicarea
lor. Fărâ a fi spectaculoase, aceste descoperiri îmbogăţesc repertoriul numismatic al
Dobrogei cu unele puncte mai putin cunoscute cum este cazul celor de la Cobadin,
Cum^ăna, Nicolae Bălcescu şi ^'ibrinui.

In acelaşi timp încercăm să epuizăm loturi mai vechi cum sunt cele de la
Hârşova2, Păcuiul lui Soare3, Sacidava4 şi să aducem la zi descoperirile de la Capidava5,
Satu Nou-Capul Dealuluib şi Târguşor^.

Dintre piesele prezentate merită amintite unele mai deosebite, cum sunt nr. 2003
emisiune a lui Diocletian la Trier, nr. 2188 emisiune a lui Constantius II la Sirmium şi
nr. 2239, un Procopius emis la Cyzic. Alte câteva piese sunt variante la cataloagele
cunoscute ca nr. 2029, variantă pentru an la catalogul W. Hahn, unde există mentionată
pentru anii 12,13 şi 24. Sunt de remarcat piesa nr. 2090, un follis de la Justinian I surfra-
pat de Focas, poate şi de Mauriciu Tiberiu, reversul fiind identic cu primele emisiuni
constantinopolitane ale acestuia; piesa nr. 2092, un dirhem hibrid, având aversul con-
form cu nr. 290 din catalogul lui Nuri Pere, iar reversul nr. 285.

Se mai remarcă un solidus de la Anastasius I descoperit la Mihai Viteazu, una
dintre putinele emisiuni de aur ale acestui împărat descoperite în Dobrogea8 şi o
nomisma histamenom de la Constantin IX găsită la Cobadin. Prezen ţa ei este legată de
creşterea frecvenţei acestor piese odată cu stabilirea triburilor pecenege în Bulgaria de
nord-est9. ^

1 Pentru alte descoperiri de la'Jibrinu vezi G. Custurea, A. Vertan, G. Talma ţchi, in Pontica, 31,1998,
p. 324, nr. 1982-1984 şi p. 309, nr. 2

2 Pentru alte piese din coleclia Ana Crăciun vezi bibliografia la G. Talma ţchi, C. Paraschiv-
Talmalchi, "Descoperiri monetare romane republicane şi imperiale la Dunăiea de Jos", Analele Dobrogei, VI,
2000, sub tipar, nota 1 şi nr. 1-13L

3 Monedele antice de la Păcuiul lui Soare din col. MINAC au fost publicate în anii '80, A. Vertan, G.
Custurea, Pontica,14,1981, p. 335-339, nr. 281-304.

4 G. Talma ţchi, op. cit., nota 23 pentru bibliografie şi nr. 372-373.
5 G. Custurea, A. Vertan, G. Talma ţchi, op. cit., p. 309, nota 3 şi 316-317, nr. 1833-1845; G. Talma ţchi,

op. cit. , nota 24 şi nr. 322-329.
6 Ibidem, nota 36 şi nr. 363-365.
7 G. Talma ţchi, op. cit., nota 14 şi nr. 289-292.
8 I. Dimian, în SCN, I,1957, p.195; Gh. Poenaru-Bordea, R. Oche ş teanu, în BSNR, 77-79,1983, p.192.
9 G. Custurea, Circulafia monedei bizaniine 4n Dobrogea (sec. IX-X(,1, Constanxa, 2000, p.127.
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Planşa I.
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Planşa II.
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CATALOG

CAPIDAVA ^ :
Hadrianus ,,

2000.AR ♦ 8,52 g, 23,7 m, ^ n
RIC, III, p. 433, nr. 716,
Roma, a=132-134. i
T.Inv.55909 :^

Claudius II
2001.AE f 3,55 g, 21 mm,

BMC V/1, p.226, nr. 186,
Siscia, nedatată
T. Inv. 56037.

Probus

2002.AE ♦ 3,69 g, 23 mm.
Cyzicus, nedatată .
RIC V/2, p.117, nr. 905,
T. INV. 56039.

Diocletianus

2003.AE ♦ 7,81 g, 28 mm,

RIC VI, p. 208, nr. 671,
Trier, a: 305-307.
T. Inv. 55899.'

1' ^
XXtX

K
Pf N

Justinus I-justinianus I
2004.AE ♦ 16,08 g, 28 mm,

MIB I, p. 107, nr. 4; M,
Constantinopol, A, a:527.

T. Inv. 65534.
Justinianus I

2005.AE ♦ 5,32 g, 22,5 mm,
MIB I, p. 121, nr. 132, K,
Antiochia, ?, a=527-528/29.
FT. Inv. 65541.

2006.AE ♦ 4,99 g, 19 mm,
MIB I, p. 112, nr. 92, I,
Constantinopol, a=527-537.

T. Inv. 65535.
2007.AE i^ 20,54 g, 38 mm,

MIB I, p. 112, nr. 95a, M,
Constantinopol, ^ , a:X/ II/II=540/41.
PT. Inv. 65542.

2008.AE ^ 9,10 g, 28 mm,
MIB I, p. 115, nr. 96, K,
Constantinopol, ?, a: XX/ I=547/48

T. Inv. 65538.

2009.AE ♦ 2,83 g, 19x15 mm,
MIB I, p. 117, nr. 101, I,
Constantinopol, a: X/ X!`i f 1=

553/54, var. pentru an.
T. Inv. 65536.

Justinus II
2010.AE ♦ 14,46 g, 29 mm,

MIB II, p. 93, nr. 43a, M,
Constantinopol, A, a: Î=565/66.
PT. Inv. 65539.

2011.AE ^ 10,69 g, 27 mm,
MIB II, p. 94, nr. 43a, M,
Constantinopol, ?, a:I/II=567/68
surfrapare Rv.?.
PT. Inv. 65540.

2012.AE ♦ 11,35 g, 28 mm,
MIB II, p. 98, nr. 46, M, ^-
Nicomedia, B, a: ^ = 570/71.
PT. Inv. 65537.

Mauricius-Tiberiu
2013.AE ♦ 2,72 g, 19 mm,

MIB II, p. 117, nr. 73(A, C, D), I,
Constantinopol, ^ ; a-582-602.
T. Inv. 65543.

tASIMCEA
Vasile II-Constantin VIII

2014.AE ♦
DOW III, 2, p. 673 cl. A, var. 48.
NT. Col. particulară .

CETATEA
Maximianus

2015.AE 2,74 g, 21 mm,
RIC VI, p. 531, nr. 14,
Heracleea, a=295/96.
PT. Inv. 59020.

Licinius
2016.AE 2,37 g, 18,5 mm,

Hr

RIC VII, p. 548, nr. 52, x
Heracleea, a=321-324.
T. Inv. 59019.

IIN
SMHA

COBADIN
Constantin IX

2017.AV 4,41 g, 26x27,2 mm,
DOW IIII, 2, p. 739, cl. IIb.
NT. Inv. 6128.
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CONSTAN^'A
Claudius I

2018.AE 8,60, 30 mm,
BMC I, p. 185, nr. 149,
Roma, a=41-42.
FT. Inv. 56946.

Licinius
2019.AE ♦ 2,47 g, 18x17 mm,

RIC VII, p. 608, nr. 49. x
Thessalonica, a=321-324.
T. Inv. 56971.

Constaninus I
2020.AE it 1,54 g, 15 mm,

lIIV
SMNA

LRBC I, tip PROVIDENTIAE -
AVGG, per. I, a=324-330.
FT, ruptă ., Inv. 56968.

Urbs Roma
2021.AE ♦ 1,90 g, 18 mm,

LRBC I, p. 26, nr. 1120,
a=330-335.
PT. Inv. 56982.

CUMPĂNA
Mihail IV

2011.AE ♦ 7,66 g, 26 mm,
DOW III, 2, p. 681, cl. C.
T. Inv. 64672

DUNĂRENI
Anastasius I

2023.AE ♦ 8,04 g; 25 mm,
MIB I, p. 101, nr. 33, K,
Constantinopol, â=512-518.
T. Inv. 64433.

Justinus I
2024.AE ♦ 18,11 g, 30 mm,

MIB, I, p. 103, nr. 11, M,
Constantinopol, B, a=518-522.
PT. Inv. 64456.

Justinianus I
2025.AE ♦ 16,95 g, 30 mm,

MIB I, p. 111, nr. 84, M,
Constantinopol, A, a=532-537.
PT. Inv. 64454.

2026.AE ♦ 16,92 g, 29 mm,
MIB I, p. 111, nr. 84, M,
Constantinopol, r , a=532-537.
T. Inv. 64452.

Justinus II
2027.AE ♦ 14,23 g, 34 mm,

MIB II, p. 99, nr. 50b, M,
Cyzicus, B. a: I/II=567/568.
NT. Inv. 64455.

2028.AE rt 12,54 g, 30 mm,
MIB II, p. 94, nr. 43a, M,
dublă frapă,
Constantinopol, A(?), a: Oy )( j=572/73
NT. Inv. 64453.

Mauriciu-Tiberiu
2029.AE ♦ 2,25 g, 15,5 mm,

MIB II, p. 124, nr. 115, I,
var. pentru an,
Thessalonica, a: p = 585/86.
T. Inv. 64435.

2030.AE ♦ 7,60 g, 22,5 mm,
MIB II, p. 118, nr. 80 D, K,
Nicomeria B, a y^ ^ ^^ =589/90.
NT. Inv. 64451.

Vasile II-Constantin VIII
2031.AE ♦ 6,77 g, 26 mm,

DOW III, 2, p. 666, cl. A3, var.
40, dublă frapă Rv.
PT. Inv. 64449.

Roman III
2032.AE ♦ 9,04 g, 32x30 mm,

DOW III, 2, p. 676, cl. B,
surfrapare pe cl. A, Rv./Rv.
NT. Inv. 64450.
Dombes-Anne Marie Louise

2033.AR.5 sous, 1,18 g, 21 mm,
fals argintat.
T. Inv. 64459

Imperiul Otoman
Suleyman II

2034.AE. Magâr, 1,20 g,19 mm,
N.P. 471, Kostantiniye, 1099 H.
T. perforată . Inv. 64393.

HÂR,SOVA
Monedele au făcut parte din colec ţia A. Crăciun.

Anastasius I
2035.AE ♦ 15,45 g, 33,2 mm,

MIB I, p. 100, nr. 27, M,
Constantinopol, E , a=512=517.
T, flan crăpat.Inv. 14882.

^ i ^,.^.. i^
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Justinus I
2036. AE ♦ 15,89 g, 29 mm,

MIB I, p. 103, nr. 12, M,
Constantinopol, A, a=522-527.
T. Inv. 14879.

Mauriciu Tiberiu
2037. AE ♦ 1,47 g, 19,5x18 mm,

MIB II, p. 118, nr. 80D, K,
Nicomedia, B, a: C= 587/88.
FT. Inv. 14868.

Constantin IX
2038. AE 8,53 g, 27x25 mm,

DOW III, 2, p. 685, cl. D.
T. Inv. 14897.

HISTRIA
Diocletianus

2039. AE ♦ 2,34 g, 21 mm,
RIC V/ 2, p. 256, nr. 323,
Antiohia, a=285.
T. Inv. 58711.

Constantinus I
2040. AE ♦ 2.10 g, 21 mm,

RIC VI, p. 541, nr. 75, _ LB
Heracleea, a=313. SMHT
T, ruptă . Inv. 58710.

Valentianus I
2041. AE ♦ 1,45 g, 17 mm,

LRBC II, p. 79, nr. 1713, ^_
Thessalonica, a= 364-367. TE S A
T, ruptă. Inv. 58729.
Valentinianus I sau Valens

2042. AE ♦ 2,21 g,14 mm,
LRBC II, tip GLORIA ROMANO
RVM(8), a=364-367.
FT. Inv. 57730.

IZVOARELE
Faustina I

2043. AE y 11,83 g, 27x24,5 mm,
BMC IV, p. 243, nr. 1558.
Roma, a=141.
T. Inv. 55418.

2044. AE 8,40 g, 26 mm, ^^ ^
BMC IV, p. 174, nr. 1128.
Roma, a=139-141.
T. Inv. 56181.

ÎN DOBROGEA (XIII) 353

Claudius II
2045.ANT 2,47 g, 20 mm,

RIC V/1, p. 226, nr. 181, Siscia
T. Inv. 59933.

Diocletianus
2046.AE ♦ 2,38 g, 20,7 mm,

RIC VI, p. 531, nr. 13,
Heracleea, a=295/96. Hg
T. tăiată . Inv. 57874.

2047.AE ♦ 1,53 g, 20,3 mm,
RIC VI, p. 621, nr. 60a,
Antiohia, a=296.
T. Inv. 57873.

Constantinus I
2048.AE 1,80 g, 15 mm,

AN^

LRBC I, tip GLORIA EXERCIVTS
(2 st.), per. II, a=330-335.
PT. Inv. 59369.

Constantinus II
2049.AE ♦ 1,69 g, 14 mm,

LRBC II, tip SPES REIPVBLICAE
a=355-360.
T, ruptă . Inv. 59147.

Valens
2050.AE3 ^ 1,36 g, 11,5 mm,

LRBC II, tip GLORIA ROMANORVM(8),
a=367-375.
FT. Inv. 59125.

2051.AE 1,95 g,14 mm,
a=367-375.
FT. Inv. 59390.

Valentinianus II, Arcadius
Honorius

2052.AE4 ^ 0,95 g, 13 mm,
LRBC II, tip SPES REIPVBLICAE
a= 383-395.
FT. Inv. 59408.

Theodosius I
2053.AE ♦ 1,26 g, 10,5 mm,

LRBC II, p. 89, nr. 2183-85,
Constantinopol, a=383-392. C 0 N S A
T. Inv. 59375.

Arcadius sau Honorius
2054.AE3 ♦ 1,70 g,14,5 mm,

LRBC II, tip VIRTVS EXERCITI(2),
a= 395-402.
T.Inv.59362. ^,

^
XXI
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MAHMUDIA 2063.AE2 ♦ 2,96 g, 18 mm,
Constantin IX LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,

2055.AE ♦ 7,01 g, 29x28 mm, FH4, a=355-361.
DOW III, 2, p. 685, cl. D, FT. Inv. 45947.
surfrapare pe cl. C. Valens
PT. Col. M. Tănase. 2064.AE3 ♦ 2,85 g, 13,8 mm,

Roman IV LRBC II, tip GLORIA ROMANORVM(8),
2056.AE ♦ 7,56 g, 26,5 mm, a=364-378.

DOW III, 2, p. 692, cl. G, FT, Inv. 45958.
dublă frapă Av. Valentinianus II, Theodosius I
PT. Col. M. Tănase. Arcadius

2065.AE2 ♦ 2,40 g, 21 mm,
MIHAI VITEAZU LRBC II, tip SALVS REI-PVBLICAE(3),

Anastasius I a=383-392.
2057.AV. Solidus ♦ Ft. Inv. 54066.

MIB I, p. 99, nr. 7, Theodosius I, Arcadius, Honorius
Constantinopol, g , a=507-18 2066.AE4 ♦ 1,45 g, 16 mm,

PT, deformată . Col. particulară . LRBC II, p. 98, nr. 2574, SMKA
Czicus, a=393-395,

NICOLAE BĂLCESCU
Constantinopolis

T. Inv. 46082.

2058.AE ♦ 2,13 g, 17,8 mm,

LRBC I, p. , nr. SM HA

PLOPU
Selim I

Heracleea, a=330-335. 2067.AE Ak^e, 0,78 g, 10x8,5 mm,

NT. Col. particulară .
Constantin IX

NP, nr. 136, Kostantiniye, 918H
var. pt. Av.
NT Inv 656182059.AE ♦ 6,41 g, 29 mm, . . .

DOW III, 2, p. 685, cl. D,
surfrapare.
T. Col. particulară .

SACIDAVA
Constans

2068.AE ♦ 1,97 g, 13,5 mm,

PĂCUIUL LUI SOARE
LRBC I, tip GLORIA EXERCITVS

Constantinus I
(lst.), a=337-341.
FT. Inv. 21460.

2060 AE ^ 2 22 g 18x17 mm. , , , 2069.AE ♦ 1 35 g 12 mm
LRBC I, p. 24, nr. 1010, per. II,

, , ,
LRBC I, tip GLORIA ROMANORVM

Constantinopol, a=330-335. CONSB• (1 st), a=337-341.
T. Inv. 45956. FT. Inv. 214462.

2061.AE ♦ 1,59 g, 15,6 mm, Justinianus I
LRBC I; tip GLORIA EXERCITVS (2st.), 2070.AE 22,66 g, 36 mm,
a=335-337. MIB I, p. 112, nr. 95a, M,
PT. Inv. 45936. Constantinopol, f,a= X/ y= 541/42

Constantius II PT. Inv. 13692.
2062.AE3 ♦ 1,98 g, 11 mm, 2071.AE 9,31 g, 26 mm,

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO MIB I, p. 115, nr. 96, K,

FH3, a=351-354. Constantinopol, Q, a: X y I=542/43.
T. Inv. 65545. PT. Inv. 12756.

I
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Vasile II-Constantin VIII
2091.AE 5,64 g, 32x26 mm,

DOW III, 2, p. 668, cl. A, var. 41.
T. Col. particulară .

Murad III
2092.AR. Dirhem, 3,55 g, 19 mm,

NP, nr. 290/Av; nr. 285/Rv, Canca, 982 H.
T. Inv. 65519.

2093.AR. Dirhem, 2,96 g, 20 mm,
NP, nr. 286, Bagdad, 982 H.
PT. Col. particulară .

Ahmed I
2094.AR. Medini, 0,47 g, 15 mm,

NP, nr. 370, Misir, 1012 H.
T. ruptă, Col. particulară .

Mustafa I a ^ ^,
2095.AR, Onluk, 2,39 g, 16 mm, `^' ^`

NP, nr. 381, Canca, ?H.
T. Col. particulară .

Mehmed IV
2096.AR. Ak^e, 0,32 g, 10,5 mm,

NP nr. 461, Kostantiniye, 1058 H,
PT. Col. particulară .

Suleyman II
NP. nr. 472, Saray, 1100 H.

2097.AE Mangâr, 1,8 g, 18,5 mm,
T. Perforată, Inv. 64600.

2098.AE. Mangâr, 1,71 g, 18,5 mm,
T. perforată . Inv. b4599.

2099.AE. Mangâr, 1,12 g, 17,5 mm,
T. Inv. 64601.

2100.AE. Mangâr, 0,99 g, 19 mm,
T.Inv.59983.
NP, nr. 471, Konstantiniye, 1099 H.

2101.AE. Mangâr, 1,16 g,19 mm,
dublă frapă .
T. perforată . Inv. 62869.

2102.AE. Mangâr, 1,40 g, 20 mm,
dublă frapă .
PT, flan crăpat. Inv. 64602.

2103-
2^^O.Mangâr, 2;26 g; 1,95 g; 1,86;

1,84 g; 1,77 g (2 exp.); 1,73 g;
1,68 g; 1,66 g; 1,65 g; 1,64 g;
1,65 g; 1,57 g; 1,53 g; 1,50 g;
1,47 g;1,43 g; 1,37 g; 1,35 g;
1,24 g; 1,21 g; 1,17 g; 1,11 g;
1,07 g;1,05 g; 0,99 g; 0,97 g; 0,64 g.
T. Inv. 62871, 62874, b4603-b4628.

2131-
2144.AE Mangâr, 2,00 g;1,99 g;1,63 g;

1,60 g; 1,48 g(2 ex.); 1,47 g;
1,39 g; 1,34 g; 1,20 g; 1,19 g;
1,16 g; 1,15 g; 1,05 g.
T, perforate. inv. 63870; 62872,
62873,64629-64639.

^ NP tip general, sec. XVII.
2145.AR: Medini, 0,66 g; 16 mm,

T, perforată. Col. particulară .
2146.AR. Ak^e, 0,23 g, 11,5x10 mm,

T, perforată . Col. particulară .
Mahmud I

2147.AR. Beşlik, 3,22 g, 20 mm,
NP, nr. 576, Konstantiniye, 1143 H.
PT. CoL particulară .

2148.Para, 0,36 g, 16 mm,
NP, nr. 578, Konstantiniye, 1143 H.
T, perforată . Col. particulară .

Mustafa III
2149.AR. Para, 0,33 g, 15 mm,

NP, 643, Misir, 1171(3) H.
T, perforată . Col. particulară .

Lituania-Ioan Casimir
2150.AE. Solidus, 1,13 g, 15,5 mm,

Gumovski, nr. 1870, 1666.
T. Inv. 64140.

Venetia
2151.AE. Soldino, 2,08 g, 20 mm,

PT. Col. Particulară .
2152.AV. 0,91 g, fals cu miez de plumb, placat cu aur.

PT, fragment 1/4. Col. particulară .

C. SECTOR ZOOTEHNIC
Constantinus I

2153.AE ♦ 1,99 g, 14,5 mm,
LRBC I, tip SECVRITAS REIPVBLICE,
per. I, a=324-330.
FT. Inv. 64651.

Constans
2154.AE ♦ 1,53 g, 14,5 mm,

LRBC I, tip GLORIA EXERCITVS (lst.)
a=337-341.
T. Inv. 64647.

Constantius II, Constans
2155.AE ♦ 1,42 g,15 mm;

LRBC I, tip VOT/XX/MVLT/XXX,
a=341-346.
FT. Inv. 56799.
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Justinus II
2072.AE ♦ 6,35 g, 22, 5 mm,

MIB II, p. 96, nr. 44a, K,
Constantinopol (' a:II/I=567/68.
PT. Inv. 12750.

2073.AE 14,30 g, 31 mm,
MIB II, p. 98, nr. 46a, M,
Nicomedia, A, a:X=574/75.
T, lovită . Inv. 12751.

Mauriciu Tiberiu
2074.AE ? 4,52 g, 19,5 mm,

MIB II, p. 124, nr. 112D-113D, K,
Thessalonica, a: y =586/87.
T. Inv. 12752.

2075.AE ♦ 1,02 g, 27 mm,
MIB II, p. 113, nr. 67D,K,
Constantinopol, A, a:X/II=593/94.
T. Inv. 12754.

2076.AE 5,25 g, 21 mm,
MIB II, p. 124, nr. 113F, K,
Thessalonica, a:XIII=594/95.
T. Inv. 12753.

Heraclius
2077.AE ♦ 8,95 g, 28x26 mm,

MIB III, p. 223-224, nr. 160,
surfrapare pe Focas,
Constantinopol, p , a:VI=615/16.
PT. Inv. 12755.

SATU NOU (COM. OLTINA)
Anastasius I

2078.AE ♦ 14,78 g, 33 mm,
MIB I, p. 100, nr. 27, M,
Constantinopol, ?, a=12-18
T. Inv. 64725.

Justinus I
2079.AE 13,47 g, 30 mm,

MIB I, p. 103, nr. 11, M,
Constantinopol, Q , a=518-22
T. Inv. 64728.

Justinianus I
2080.AE ^ 13,85 g, 32x29 mm,

MIB I, p. 110-112, nr. 84, M,
Constantinopol, ?, a=532-37
T. Inv. 64726.

2081.AE 8,15 g, 27,5 mm,
MIB I, p. 112, nr. 90, K.
Constantinopol, g , a=527-37
T. Inv. 64724.
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T^RGUŞOR
A. NE ESTER
Constantius II

2082.AE2 ♦ 3,88 g, 21,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=346-350.
FT. Inv. 54873.

2083.AE ♦ 2,45 g, 20 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=346-350.
FT. Inv. 56797.

2084.AE3 ♦ 1,34 g, 17 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=351-354.
FT. Inv. 56794.

2085.AE3 1,36 g, 14 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=351-354.
FT. Inv. 56795.

2086.AE4 ^ 0,92 g, 15 mm,
LRBC II, tip SPES REIPVBLICE
a=355-361.
FT. Inv. 54881.

Gratianus, Valentinianus II,
Theodosius I,

2087.AE3 ♦ 1,70 g, 15 mm,
LRBC II, tip CONCORDIA AVGGG,
a=378-383.
FT. Inv. 54890.

Justinus II
2088.AE ♦ 12,25 g, 30x28 mm,

MIB II, p. 98, nr. 46a, M,

Nicomedia, A, a: C^ = 570/71.
T. Col. particulară .

Mauriciu Tiberiu
2089.AE 5,71 g, 23 mm,

MIB II, p. 118, nr. 79S, K,

Nicomedia, A, a: C, = 587/88.
T. Col. particulară .

Focas ?
2090.AE ♦ 11,80 g, 34 mm,

surfaprare pe Justinianus I,
ante 538, Av/Rv; Rv/Av.
Av. CERPAV; Rv. cf.
după Mauriciu Tiberiu
Constantinopol, B, a II, 603/04
T, flan crăpat. Col. particulară .
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Constantius TI
2156.AE2 a 2,70 g,14 mm,

Sabina
2166.AE R 8,71 g, 25 mm,

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.

BMC III, p. 539, nr.1896,
Roma, nedatată .

FT. Inv. 64650. T. Inv. 62503.
2157.AE2 2,60 g, 14,5x12 mm, ^ Galerius Maximianus

LRBC II, FEL TEMP RAPARATIO, 2167.AE ♦ 7,80 g, 27 mm,
FH2, a=346-350. RIC VI, p. 531, nr. 20B, HT11
FT.Inv.64641. Heracleea, a=297-298.

2158.AE 1,27 g, 12 mm, T. Inv. 62505.
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH4, a=351-354.

Galeria Valeria
2168.AE ♦ 5,42 g, 28 mm,

FT. Inv. 64649. RIC VI, p. 536, nr. 43, HTB
2159.AE3 R 0,60 G, 14 mm, Heracleea, a=305-310.

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO, FT. Inv. 64439.
FT. Inv. 56800. Justinianus I

Constantius Gallus 2169.AE ♦ 6,82 g, 22 mm,
2160.AE2 i 1,45 g, 17 mm, MIB I, p. 115-116, tip general, K,

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO, Constanti.nopol, ?, a= 538-551 /52.
FH3, a=351-354. FT. Inv. b4739.
T. Inv. 5407L 2170.AE ♦ 5,17 g, 21,5 mm,

D. PUNCTUL "URS"
Co.nstantinus I

2161.AE rt 1,88 g, 16,8x15,8 mm,
LRBC I, tip SECVRITAS REIPVBLICE,
per. I, a=324-330.
FT. Inv. 64652.

Constantius II
2162.AE ♦ 1,84 g, 18,5 mm,

LRBC I, tip GLORIA EXERCITVS (2st.),
a=330-335.
PT. Inv. 56801.

2163.AE2 ♦ 1,42 g, 16,5 mm,
LRBC II, tip SPES REIPVBLICE,
a=355-36L
FT. Inv. 56802.

Valentinianus I, Valens,
Gratianus

2164.AE3 1,80 g,17 mm,
LRBC II, tip SECVRITAS
REIPVBLICAE, a=367-375.
FT. Inv. 56803.

TUFANI
Vespasianus

2165.AE ? 12,64 g, 28 mm,
BMC II, p. 130, nr. 603,
Roma, a=71.
FT.Inv.62573.

MIB I, p. 126, nr. 180, K,
Thessalonica, a: }(}(^{ / yI1=563/64.
T. Inv. 64738.

Justinus II
2171.AE ♦ 5,33 g, 20;5 mm,

MIB II, p. 101, nr. 68a, K, ^
Thessalonica, a:III=567/68.
T. Inv. 64740.

Focas
2172.AE ♦ 2,79 g, 15 mm,

MIB II, p. 131, nr. 66, X,
Constantinopol, a=602-610.
T. Inv. 64442.

Vasile II - Constantin i
2173.AE ♦ 13,33 g, 30 mm,

DOW III, 2, p. 650-675, cl. A.
FT. Inv. 64441.

Suleyman II
2174.AE Mangâr, 1,22 g,19 mm,

NP, nr. 471, Kostantiniye,1099 H.
T, perforată . Inv. 65335.

^'IBRINU
A."LA DIG"
Aurelianus

2175.AE ♦ 2,97 g, 22,5x21 mm,
RIC V/1, p. 306, nr. 366, per. III,
Cyzicus, tip. CONCORDIA MILITVM
T.Inv.62245.
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Diocletianus
2176.AE ♦ 2,94 g, 23x20,5 mm,

RIC V/2, p. 253, nr. 306, Cyzicus.

PT. Inv. 62256. K f
Constantinus I

2177.AE ♦ 2,73 g, 18 mm,
LRBC I, p. 20, nr. 811, per. I,
Thessalonica, a=324-330.

NT.Inv.62244. SMTS["

2178.AE ♦ 2,39 g, 15,5 mm,
LRBC I, p. 19, nr. 757, per. II,
Siscia, a=330-335. • 6 S( S
PT. Inv. 62268.

2179.AE ♦ 1,47 g, 15,5 mm,
LRBC I, tip GLORIA EXERCITVS (lst),
Thessalonica, a=335-337. SMTSB
PT. Inv. 62259.

Urbs Roma
2180.AE ♦ 2,09 g, 17 mm,

LRBC I, p. 21, nr. 852, per. III,

Thessalonica, a=335-337. T5TS
PT. Inv. 62252.

Constantius II
2181.AE3 ^ 2,39 g, 15 mm,

LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, Constantinopol, a=346-350.
FT. Inv. 62264. C 0 N SA

2182.AE2 ♦ 1,74 g, 13 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=346-350.
FT. Inv. 62251.

2183.AE2 ♦ 2,11 g, 14 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
a=341-350.
T. Inv. 62261.

2184.AE3 ♦ 2,52 g, 15 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a-346-350.
FT. Inv. 62266.

2185.AE ♦ 2,74 g, 18 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62247.

2186.AE3 ^ 3,02 g, 18 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62275.

2187.AE2 3,79 g, 20,05 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=350-351.
T. Inv. 62253.

2188.AE3 ♦ 1,85 g, 17 mm,
LRBC II, p. 76, nr. 1603,
Sirmium, a=351-354. ASIRM
T, ruptă . Inv. 62255.

Valens
2189.AE ^ 2,50 g,18 mm,

LRBC II, Tip GLORIA ROMANORVM
(8), a=367-375.
FDT. Inv. 62246.

2190.AE3 ♦ 1,90 g, 17 mm,
LRBC II, tip SECVRITAS REIPVBLICAE,
a=375-378.
T, ruptă. Inv. 62257.

Valentinianus I
2191.AE3 t 1,43 g, 17,1 mm,

LRBC II, tip GLORIA ROMANORVM
(8), Constantinopol, a=367-375.

T. Inv. 62276. CONSP { S)

Gratianus
2192.AE3 ♦ 1,87 g, 17x16,5 mm,

LRBC II, p. 93, nr. 2361, ^.}-
Nicomedia, a=378-383. S-M-N̂-A-
T. Inv. 62271.

Honorius
2193.AE4 ♦ 0,83 g, 11,5 mm,

LRBC II, tip SALVS REIPVBLICAE
(2), a=394-395.
FT. Inv. 62248.

B. MALUL LACULUI
Constantinus I

2194.AE ♦ 3,64 g, 19 mm,
LRBC I, p. 22, nr. 865, per. I,
Heracleea, a=324-330.
T. Inv. 62283.

2195.AE ♦ 2,69 g, 17 mm,

SMNA

LRBC I, p. 22, nr. 865, per. I,
Heracleea, a=324-330.
T. Inv. 62370.

2196.AE ♦ 2,35 g, 18 mm,

SMHA

LRBC I, p. 26, nr. 1108, per. I,
Nicomedia, a=324-330. SMNE
PT. Inv. 62303.
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2197.AE ♦ 1,85 g,17,5 mm,
LRBC I, p. 24, nr. 1005, per. II,
Constantinopol, a=330-335. CONS
FT. Inv. 62365.

2198.AE ♦ 1,16 g, 13,2 rnm,
LRBC' I, p. 24, nr. 1005, per. II,
Constantinopol, a=330-335. CONSA
FT. Inv. 62319.

2199.AE ♦ 2,02 g, 16,1 mm,
LRBC I, p. 24, nr. 1005, per. II,
Constantinopol, a=330-335. CdNSA
PT. Inv. 62340.

2200.AE ♦ 2,84 g,17,5 mm;
LRBC I, p. 22, nr. 909, per. II,
Heracleea, a=330-335.
PTR. Inv. 62293.

2201.AE ^ 2,69 g, 16,5 mm;
LRBC I, p. 20, nr. 835, per. II,
Thessalonica; a=330-335. SMTSA
FT. Inv. 62299.

2202.AE ♦ 1,96 g, 16 mm,
LRBC I, p. 28, nr. 1221, per. II,
Cyzicus, a=330-335. SMKA•
T. Inv. 62309.

2203.AE ♦ 2,52 g, 17 mm,
LRBC I, p. 28, nr. 1221, per. II,
Cyzicus, a=330-335. SMKB
T. Inv. 62298.

2204.AE ♦ 2,23 g, 16 mm,
LRBC I, p. 26, nr. 1117, per. II,
Nicomedia, a=330-335. SMNî
PT. Inv. 62304.

2205.AE ♦ 2,06 g, 16,5 mm,
LRBC I, p. 26, nr. 1117, per. II,
Nicomedia, a=330-335. SMNA
PT. Inv. 62305.

2206.AE ♦ 0;80 g, 14 mm,
LRBC I, p. 21, nr. 845, per. III,
(lst.) Constantinopol, a=335-337. COPJSS
T, ruptă. Inv. 62279.

2207.AE ♦ 1,32 g,15 mm,
LRBC I, p. 21, nr. 845, per. III,
Thessalonica, a=335-337. SMTS ^
T. Inv. 62307.

2208.AE ♦ 1,71 g,14 mm,
LRBC, I, tip quadriga, per. III,
a=337-341. , ,
FT. Inv. 62313. , .

2209.AE ♦ 1,33 g,13 mm,
LRBC I, Tip VN/MR, per. IV,
a=341-346.
FT. Inv. 62329.

Urbs Roma
2210.AE ♦ 2,09 g, 17 mm,

LRBC : I, p. 24, nr. 1008, per. II,
Constantinopol, a=330-335. CONSE
T. Inv. 62361.

2211.AE ♦ 1,87 g, 17 mm,
LRBC I, p. 24, nr. 1008, per. II,
Constantinopol, a=330-335. CON S
T. Inv. 62359.

2212.AE 2,86 g, 18 mm,
LRBC I, p. 22, nr. 302, per. II,
Heracleea, a=330-335. SMHA
PT. Inv. 62310.

2213.AE ♦ 1,90 g, 16 mm,
LRBC I, p. 28, nr. 1218, per, II,

•SMHA

Cyzicus, a=330-335.
T.Inv.62349.

SM KA

Constantinopolis
2214.AE ♦ 1,94 g, 17,2 mm,

LRBC I, p. 19, nr. 746, per. II,
Siscia, a=330-335.
PT. Inv. b2294.

ASIS

2215.AE ♦ 1,57 g, 16,5 mm;
LRBC I, p. 22, nr. 903, per. II,
Heracleea, a=330-335.

^'^'i ^ FT. Inv. 62339. ^
SM HA

2216.AE ♦ 2,05 g, 15;5 mm,
LRBC I; p. 28, nr. 1233, per. II,
Cyzicus, a=330-335.
T. Inv. 62354.

SMKA

2217.AE ♦ 2,31 g,16,5 mm,
LRBC I, p. 28, nr. 1243, per. II,
Cyzicus; a=330-335.
PT. Inv. 62296.

Constans

•SMKf

2218.AE ♦ 2,10 g, 18,2 mm,
LRBC I; p. 20, nr. 843, per. II;
Thessalonica, a=330-335. c^TSa
NT. Inv. 62287.

2219.AE ♦ 1;^1 g,13 mm,
LRBC I, tip VO'T/XXJMVLT/XXX,
per. IV, a=341-346.
1~T. Inv. 62315.
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Constantius II
2220.AE2 ♦ 4,91 g, 18 mm,

LRBC II, top FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT, ruptă . Inv. 62369.

2221.AE2 R 4;04 g, 18x19 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT. Inv. 62302.

2222.AE2 ♦ 2,52 g, 14 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
T. Inv. 62363.

2223.AE ♦ 2,35 g; 21x18,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62290.

2224.AE3 ♦ 2,26 g,14,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62355.

2225.AE2 ♦ 2,20 g, 17x16 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.

2226.AE3 ♦ 2,15 g, 16 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO, FH3,

Thessalonica, a=346-350. SM T S
FT. Inv. 62337.

2227.AE3 ♦ 2,09 g, 17,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62357.

2228.AE2 ♦ 2,04 g, 17 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT. Inv. 62372.

2229.AE3 ♦ 1,91 g, 15 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT, ruptă . Inv. 62331. •

2230.AE3 ♦ 1,81 g, 12,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=345-350.
FT. Inv. 62360.

2232.AE2 ♦ 1,77 g, 14,5 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT. Inv. 62347.

2233.AE ♦ 1,65 g, 15 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARAT'IO (Phoenix),
a=346-350.
T. Inv. 62362.

2234.AE3 ♦ 1,75 g, 17,2 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH3, a=346-350.
FT. Inv. 62347.

2235.AE2 ♦ 1,63 g, 15,2 mm,
LRBC II, tip FEL TEMP REPARATIO,
FH2, a=346-350.
FT, ruptă . Inv. 62332.

2236.AE2 ♦ 5,19 g, 22,5 mm,
LRBC II, tip. 78, nr.1669, i- ^
Thessalonica, a=351-354. ^TSA•
PT. Inv. 62460.

2237.AE4 ♦ 2,00 g, 15x13 mm;
LRBC II, tip SPES REIPVBLICE,
a=355-360.
T. Inv. 62297.

Valentianus I
2238.AE3 ♦ 2,70 g, 18,5 mm,

LRBC II, p. 87, nr. 2067,

Constantinopol, a=364-365. OpNSPA
PT. Inv. 62462.

Procopius
2239.AE3 ♦ 2,70 g, 19x17,5 mm,

LRBC II, p. 97, nr. 2524,

Cyzicus, a=365-366.
FT. Inv. 62308.

Valens
2240.AE3 ♦ 1,88 g, 14 mm,

SMKA•

LRBC II, tip GLORIA ROMANORVN,
(8), a=367-375.
FT. Inv. 62358.

2241.AE3 ♦ 1,17 g, 14,5 mm,
LRBC II, tip SECVRITAS REIPVBLICAE,
a=367-375.
FT. Inv. 62325.

Valentinianus I
2242.AE3 ♦ 1,85 g, 14,5 mm,

LRBC II, tip GLORIA ROMANORVM,
(8); a=367-375.
FT. Inv. 62335.

2243.AE3 ♦ 2,47 g,16,5 mm,
LRBC II, p. 97; nr. 2532,
Cyzicus, a=378-383. SMKA
T. Inv. 62306.

i
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Gratianus; Valentinianus II, Theodosius I
2244.AE4 ♦ 1,44 g, 10,5 mm;

LRBC II, tip VOT/XX/MVLT/XXX
a=383.
T. Inv. 62312.

Arcadius
2245.AE4 ♦ 1,08 g, 12,5 mm,

LRBC II, p. 89, nr. 2156,
Constantinopol, a=383.
T. Inv. 62343.

2246.AE3 ♦ 3,05 g, 16,5 mm,
LRBC II, p. 98; nr. 2580,
Cyzicus, a=395-408.
T. Inv. 62295.

Honorius

CONS

SMKA

2247.AE4 ♦ 1,18 g, 12 mm,
LRBC II, tip GLORIA ROMANORVM,
(22), a=408-4^3.
Ft. Inv. 62346.

VALUL LUI TRAIAN
Hadrian

2248.AE ♦ 11,30 g, 29x27 mm,
BMC III, p. 427, nr. 1272,
Roma, a=119-138.
PT. Inv. b2149.

'._7 ^i.;;^4r:
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Il^TDEX I

Împăraţi şi membri
Familiei imperiale

Localitatea Nr. crt. Nr. piese

1 3 4
Claudius I Constanţa 2018 1
Vespasianus Tufani 2165 1
Hadrianus Capidava 2000 1

Valul lui Traian 2248 1
Sabina Tufani 2166 1
Antoninus Pius Valul lui Traian 2249 1
Faustina I Izvoarele 2043, 2044 2
Claudius II Capidava 2001 1

Izvoarele 2045 1
Aurelianus 'J'ibrinu 2175 1
Probus Capidava 2002 1
Diocletianus Capidava 2003 1

Histria 2039 1
Izvoarele 2046,2047 2
Ţibrinu 2176 1

Antoninus Pius
2249.AE ♦ 12,37 g, 25 mm,

BMC IV, p. 280, nr. 1737,
Roma, a=145-161.
T. Inv. 62377.

Justinus I
2250.AE ♦ 17,00 g, 30 mm,

MIB I, p. 105, nr. 38a, M,
Nicomedia, B, a=522-527.

,i:; T.Inv.64416.

VETERANU
Justinus II

2251.AE ? 5,08 g, 21 mm,
MIB II, p. 101, nr. 68a, K,
Thessalonica, a:II(/)=566/67.
FT. Inv. 65527.
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1 3 4

Maximianus Cetatea 2015 1
Galeriu Tufani 2167 1
Galeria Valeria Tufani 2168 1
Licinius Cetatea 2016 1

Constanţa 2019 1
Constantinus I Constanţa 2020 1

Histria 2040 1
Izvoarele 2048 1
Păcuiullui Soare 2060, 2062 2
Tărguşor 2153, 2161 2
'^ibrinu 2177-2179

2194-2209 19

Urbs Roma Constanţa 2021 1
'^ibrinu 2180, 2210, 2213 5

Constantinopolis N. Bălcescu 2058 1
^ibrinu 2214-2217 4

Constantius II Izvoarele 2049 1
Păcuiul lui Soare 2062, 2063 2
Târguşor 2082-2086, 2155-

2159, 2162, 2163 12
'^ibrinu 2181-2188,

2220-2237 26
Constantius Gallus Târguşor 2160 1

Constans Sacidava 2068, 2069 2
Târguşor 2154 1

Tibrinu 2218, 2219 2
Valentinianus I I-Iistria 2041,2042 2

Târguşor 2164 1
^'ibrinu 2191, 2239,

2242,2243 4
Procopius '^ibrinu 2239 1
Valens Izvoarele 2050, 2051 2

Păcuiullui Soare 2064 1
Ţibrinu 2189, 2190,

2240, 2241 4
Gratianus Târguşor 2087 1

^'ibrinu 2192, 2244 2
Valentinianus II Izvoarele 2052 1

Păcuiul lui Soare 2065 1
Theodosius I Izvoarele 2053 1

Păcuiullui Soare 2066 1
Arcadius Izvoarele 2054 1

Tibrinu 2254, 2246 2
Honorius Tibrinu 2193, 2247 2
Anastasius I `Dunăreni 2023 1

Hârşova 2035 1
Mihai Viteazu 2057 1
Satu Nou 2078 1
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1 2 3 4
Justinus I Capidava 2004 1

Dunăreni 2024 1
Hârşova 2036 1
Satu Nou 2079 1
Valul lui Traian 2250 1

Justinianus I Capidava 2005-2009 5
Dunăreni 2025, 2026 2
Sacidava 2070, 2071 2

s_^ Satu Nou 2080, 2081 2
Tufani 2169, 2170 2

Justinus II Capidava 2010-2012 3
Dunăreni 2027, 2028 2
Sacidava 2072, 2073 2
Târguşor 2088 1
Tufani 2171 1
Veteranu 2251 1

Mauriciu Tiberiu Capidava 2013 1
Dunăreni 2029, 2030 2
Hârsova 2037 1
Sacidava 2074-2076 3
Târguşor 2089 1

Focas Târguşor 1
Tufani 2172 1

Heraclius Sacidava 2077 1
Vasile II-Constantin VII Casimcea 2014 1

Dunăreni 2031 1
Târguşor 2091 1
Tufani 2173 1

Roman II Dunăreni 2032 1
Mihail IV Cumpăna 2022 1
Constantin IX Cobadin 2017 1

Hârşova 2038 1
Mahmudia 2055 1
N.Bălcescu 2059 1

Roman IV Mahmudia 2056 1
Selim Plopu 2067 1
Murad III TârguŞor 2092,2093 2
Ahmed I Târguşor 2094 1
Mustafa I Târguşor 2095 1
Mehmed IV Tărguşor 2096 1
Anne Marie Louise Dunăreni 2033 1
Ioan Cazimir Tărguşor 2150 1
Siileyman II Dunăreni 2034 1

Târguşor 2097-2144 48
Tufani 2174 1

Mahmud I Târguşor 2147, 2148 2
Mustafa III Târ^uşor 2149
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IlVDEX II

Monetăria Localitatea Nr. crt. Nr. piese

1 2 3 4

Antiochia Capidava 2005 1
Histria 2039 1
Izvoarele 2047 1

Bagdad Târguşor 2093 1
Canca Târguşor 2092, 2095 2
Constantinopol Capidava 2004, 2006-2011, 2013 8

Cobadin 2017 1

Dunăreni 2023-2026, 2028, 2034 6
Hârşova 2035, 2036 2
Izvoarele 2053 1

Mihai Viteazu 2057 1
Păcuiul lui Soare 2060 1
Plopu 2067 1
Sacidava 2070-2072, 2075, 2077 5
Satu Nou 2078-2081 4
Târguşor 2090, 2096, 2101-2144,

2147, 2148 48
Tufani 2169, 2172, 2174 3
Tibrinu 2181, 2191, 2197-2199, 2206,

2210, 2211, 2238, 2245 10
Cyzicus Capidava 2002 1

Dunăreni 2027 1
Păcuiullui Soare 2066 1
Tibrinu 2175, 2176, 2202, 2203, 2213,

2216, 2217, 2239, 2243, 2246 10
Heracleea Cetatea 2015, 2016 2

Histria 2040 1
Izvoarele 2046 1
N. Bălcescu 2058 1
Tufani 2167, 2168 2
'^ibrinu 2194, 2195, 2200, 2212, 2215 5

Misir Târguşor 2094, 2149 2
Nicomedia Capidava 2012 1

D iă 2030 1un ren
Hârsova 2037 1
Sacidava 2073 1
Tărguşor 2088, 2089 2
Tibrinu 2192, 2196, 2204, 2205 4
Valul lui Traian 2250 1

Roma Capidava 2000 1
Constanţa 2018 1
Izvoarele 2043, 2044 2
Tufani 2165, 2166 2
Valul^lui Traian 2248, 2249 2

I I ^
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1 2 3 4

Saray Târguşor 2097-2100 4
Sirmium '^ibrinu 2188 1
Siscia Capidava 2001 1

Izvoarele 2045 1
'J'ibrinu 2178, 2214 2

Thessalonica Constanta 2019 1
Dunăreni 2029 1
Histria 2041 1
Sacidava 2074, 2076 2
Tufani 2170, 2171 2
'^ibrinu 2177, 2179, 2180, 2201,

2207, 2208, 226, 2236 8
Veteranu 2251 1

Trier Capidava 2003 1
Veneţia Târguşor 2151, 2152 2

MLJNZFUNDE IN DER DOBRUDSCHA (XIIq

- Zusammenfassung -

Die Verfasser besprechen eine Anzahl von 252 sehr verschiedenartiger Miinzen,
die in der pobrudscha aufgefunden wurden. Einige Stuucke verdienen eine besondere
Aufinerksamkeit: eine Emision von Diokletian in Trier, eine von Constantius II in
Sirmium und eine von Prokopius in Cyzik. Erwâhnenswert ist ein follis von Justinian
I, von Fokas, vielleicht auch von Mauricius Tiberius ubermunzt. Die Keheseite der
Munze stimmt mit den ersten konstantinopolitanisch Emissionen desselben uberein.
Dazu sind noch ein Hybrid-dirhem, ein solidus von Anastasius I und ein numisma his-
tamenon von Konstantin IX hinzuzufugen.
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În 1999 s-a stins din viaţă, după o lungă
suferinţă, Doina Galbenu, renumit cercetător în
domeniul preistoriei.

S-a născut la 28 decembrie 1932 în Buz ău, fiind
fiica inginerului silvic Dumitru Galbenu. Din 1951
până în 1956 a urmat cursurile Facultătii de Istorie -

sectia arheologie şi istorie veche a Universităţii din

Bucureşti, având iluştrii profesori: I. Nestor, E.
Condurachi, D.M. Pippidi. Dup ă absolvirea facultătii
a lucrat la Muzeul de Artă din Bucureşti, Muzeul
Peleş-Sinaia, Muzeul de Arheologie din Constan ţa,
Muzeul regional din Craiova, Muzeul National de
Istorie.

Formată ca arheolog pe şantierul de la Sărata
Monteoru, sub conducerea prof. I. Nestor, Doina
Galbenu a dat măsura calităţilor sale pe şantierele

care au urmat: Constan ţa, Techirghiol (sub conducerea lui Eug. Com şa), Limanu,

Costineşti. Perioada „dobrogeană" a activitătii sale coincide cu marile descoperiri de la
Tomis (edificiul roman cu mozaic, termele, tezaurul de sculpturi) şi cu debutul

cercetărilor în tell-ul de la Hârşova. Ultimului obiectiv, de altfel, Doina Galbenu îi va
consacra mai multe campanii de săpături şi o cercetare riguroasă în încercarea, pe

atunci temerară, de stabilire a unei cronologii stricte şi coerente. Complexitatea

lucrărilor, interdisciplinaritatea metodologiilor de cercetare, nuan ţările de interpretare
sunt acum probleme cu care ne-am familiarizat pentru tell-ul de la Hâr şova; munca

însă de pionierat de aici îi aparţine Doinei Galbenu.
Activitatea de teren a fost completată cu cea publicistică - strict ştiinţifică - studii

referitoare la descoperirile neolitice de la Techirghiol, din sudul Dobrogei sau din
tell-ul de la Hârşova. Lor li s-au adăugat conferinţe de specialitate, comunicări la sesi-

uni ştiintifice, tematici expozitionale etc.
Din 1967 începe perioada „doljeană": săpături arheologice în aşezările de la

Simnic, Cerătu şi Padea (jud. Dolj), apoi Alrnăjelu (jud. Mehedinţi).
Rezultatele cercetărilor din Oltenia au stat la baza întocmirii tezei de doctorat

"Neoliticul în Oltenia de sud-vest", teză cu care Doina Galbenu a ob ţinut în 1977 titlul
de doctor în istorie al Universitătii Bucureşti.
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Activitatea expozi ţională şi-a desfăşurat-o la Muzeul din Craiova: din nou tem-
atici, simpozioane, mese rotunde axate pe probleme de istoria veche a României.

Din 1972 începe o nouă etapă în activitatea Doinei Galbenu - cea „bucureşteană ",
de la Muzeul Na ţional de Istorie. Continuă săpăturile de la Siminic - Craiova şi ia parte
la cele de la Arieş (jud. Covasna). Va lucra cu noul colectiv la albumul epocii bronzu-
lui din România; va fi prezent ă, cu note şi comunicări, la mai multe manifestări
ştiinţifice din domeniul arheologiei, din ţară şi străinătate (Praga şi Belgrad).

Deşi nu a mai revenit în Dobrogea, legătura spirituală a rămas. Săpăturile între-
prinse în tell-ul de la Hârşova, unde cercetările arheologice continuă şi astăzi, consti-
tuie cea mai importantă etapă a carierei ei ştiintifice. Studiile sistematice şi aprofundate
privind cronologia neo-eneoliticului din Dobrogea, având la baz ă îndeosebi strati-
grafia tell-ului de la Hârşova, i-au oferit prilejuri repetate de afirmare în lumea
ştiinţifică din ţară şi de peste hotare.

Generaţii de ărheologi - colegi sau tineri în formare -, îi păstrează memoria şi-i
aduc un pios omagiu.

Pace quiescat!
Valentina VOINEA

LUCRĂRI PUBLICATE

- V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, D. Galbenu, A. R ădulescu, Muzeul de
Arheologie, Constan ţa, ghid, 1961, p. 1-128
- V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, D. Galbenu, A. R ădulescu, Adamclisi, mo-
numentul triumfal şi cetatea, ghid, 1961, p. 1-10
- E. Comşa, D. Galbenu, A. Aricescu. Săpături arheologice la Techirghiol,
Materiale, 1962, p. 165-173.
- D. Galbenu, Aşezarea neolitică de la Hârşova, SCIV, 13. 2, 1962, p. 285-304.
- Neolititiceskaia masterskaia dlia obrabotki ukraşenri v Hârşove, Dacia, NS, 7,
1963, p. 501-509.
- În legătură cu începutul culturii Gumelni#a în Dobrogea, Revista Muzeelor, nr. 1,
196 (în rezumat) 2 pag.
- Nouvelles donnees concernant le d"ebut de la civilisation de Gumelni^a de
Dobrogea, Dacia, NS, 10, 1966, p. 321-328
- Hârşova, în MEPPE, 1966, p. 486
- Periegheză în jurul comunei Padina Mare, Studii şi Comunicări, Craiova, 1969, p.
135-141 (împreună cu Ion Miulescu)
- Un aspect al perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului descoperit la
Simnic, Aluta, 2, 1970, p. 45-43

- Nouvelles donnees sur le commencement de la civilisation Gumelnita en
Dobroudja, în Actes du VII-e Congres International des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, vol. I, Praga, 1970, p. 457-460
- Aşezarea neolitică de la Costineşti, Pontica, 4,1971, (237-246); Aşezări neolitice pe
teritoriul oraşului Constanta, Ses. Mz. Ist., 1, 1971, p. 70-81
- Câteva probleme ale perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului Sn
Oltenia, SCIV, 32, 2, 1972, p. 263-269
- Aşezarea şi cimitirul de la Limanu, Materiale, 9, 1970, p. 77-86
- Descoperiri azheologice întâmplătoare în jud. Mehedinti, Drobeta, I,1974, p. 257-261.
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- Aşezările neolitice de la Simnic, CA, 1,1974, p. 9-43
- Săpăturile arheologice 3n tell-ul de la Hârşova, în Cer. Arh. III,1979, p. 3-8
- Tipuri de aşezări şi locuin#e ale culturii VinZ`a în Oltenia, Revista Muzeului din

Craiova, 10 p.
- Câteva precizări în legătură cu neoliticul tărziu din Muntenia şi Oltenia, Muzeul
Nalional, 2, 1975, p. 237-241.
- Săpăturile arheologice de la Arieşd, jud. Covasna, Cerc. Arh., 5, 1982, p. 3-8
(împreună cu Eugenia Zaharia şi Zoltan Szekely)
- Aşezarea de tip Sălcu#a de la Almăjel, jud. Mehedin#i, Cerc. Arh. 6, 1983, p. 143-
158
- Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârşova, jud. Constan#a 1988, Cerc. Arh.,
9, 1992, p. 8-11 (împreuna cu D. Popovici, P. Ha şotti şi C. Nicolae)

b) COMUNICĂRI ŞTIIN"^IFICE (selectiv):
- Noi aşezări neolitice in Dobrogea, Sesiunea muzeului din Constan#a,1963
- Unele date despre începutul culturii Gumelnita în Dobrogea centrală, Prima
Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor, 1964
- Aşezări neolitice în sudul oraşului Constan#a, A II-a Sesiune de Comunicări
Ştiinţifice a Muzeelor, 1965
- Aşezarea neolitică de lângă Constan#a, A III-a Sesiune de Comunicări Ştiintifice a
Muzeelor, 1968
- Căteva precizări referitoare la sfârşitul neoliticului în Oltenia, Sesiunea
Institutelor de Arheologie ale Academiei R.S.R., Ia şi, 1967
- Cultura Sălcu#a în centrul Olteniei, Sesiunea Universitătii din Craiova, 1968
- Despre începutul epocii neolitice în Oltenia, A III-a Sesiune de Comunic ări
Ştiinţifice a Muzeelor, 1968
- Noi aşezări neolitice din Oltenia, Socieatea de Ştiinţe Istorice, Craiova, 1968
- Neoliticul nujlociu în Oltenia de sud, A IV-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a
Muzeelor, 1969
- Noi aşezări neolitice din sudul Olteniei, Societatea de Ştiin#e Istorice, Craiova,
1969 ^
- Cel#ii pe teritoriul oraşului Craiova., Societatea de ,Stiin#e Istorice, Craiova, 1969
- Perioada de trecere de la neolitic la epoca de bronz descoperit ă recent în centrul
Olteniei, Sesiunea Universitătii in Craiova, 1969
- O aşezare neolitică pe malul mării la Costineşti, Sesiunea Muzeului din
Constan#a, 1970
- Căteva date despre perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului, A VI-a
Sesiune de Comunicări Ştiintifice a Muzeelor, 1970
- Neoliticul târziu în Oltenia, în b^mina săpături,lor de la Cerătu, A VI-a Sesiune de
Comunicări Ştiintifice a Muzeelor, 1970
- Sfârşitul neoliticului în Oltenia în lumina săpăturilor de la Almăgelu şi Cerătu,
Sesiunea Muzeului Olteniei, 1970
- Inceputul epocii bronzului ?n centrul Olteniei, Societatea de Ştiinţe Istorice,
Craiova, 1970
- Quelques problemes concernant la periode de passage du neolithique â

1'epoque du bronze en Oltenie, Comunicare la cel de al VIII-lea Congres Interna#ional
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de Proto şi Preistorie, Belgrad, 1971
- Unele date în legătură cu neoliticul târziu de la sud de Carpa#i, Sesiunea
Muzeului de Istorie al României, 1973
- Tipuri de aşezări şi locuin#e ale neoliticului târziu din Oltenia, Sesiunea Muzeului
Olteniei, Craiova, 1973

:^ . , z,;^ ^^^ ^-^
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Prea devreme a plecat dintre noi, la
sfârşitul primei săptămâni a anului 2000, mai
precis în diminea ţa zilei de 8 ianuarie, colegul
Mihai Bucovală , membru al colectivului de
arheologi tomitani încă din anul 1963. Ne-a
părăsit fizic, pentru totdeauna. El rămâne însă
viu prin ceea ce a realizat.

S-a nâscut la 3 iunie 1939 în comuna
Gargalâc (Bulgaria) , fiind al patrulea copil în
familia ţăranului colonist Ion Bucoval ă . Prin
schimbul de popula ţie din anul 1940 întreaga
familie s-a stabilit la Constanta. Aici a urmat
cursurile claselor primare Şi gimnaziale (între
1946-1953) şi apoi cele liceale, în cadrul presti-

`SC>`: y f.'^+:U7 ^'i

âJ ^[' °.;:^^.`^ .' ^^:^ ii.i T.^.

ff^r' U'^"ti! JF r_^ ,^,S.t,^'3^C
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MIHAI BUCOVALĂ
(3 iunie 1939 - 8 ianuarie 2000)

gioasei instituţii Liceul „Mircea
(între 1953-1957).

cel Bătrân"

Urmează cea de a doua etapă a pregătirii
sale, între 1958-1963, ca student al Facult ăţii de
Istorie din Universitatea Bucureşti, în cadrul
căreia a optat pentru specializarea „istorie
veche şi arheologie", făcându-şi practica pe şantierele de la Histria Şi de la Păcuiul lui
Soare.

Imediat după terminarea facultăţii a fost repartizat la Muzeul de arheologie
(devenit din anul 1977 Muzeul de istorie naţională şi arheologie), unde a debutat ca
îndrumător şi a încheiat ca şef al uneia dintre sec ţiile importante ale instituţiei, cea de
cercetare.

Faptul că a lucrat într-o zonă încărcată de istorie i-a oferit multiple posibilit ăti de
afirmare, atât în domeniul muzeografiei, cât şi în cel al cercetării arheologice.

Ca membru al colectivului de arheologi constănţeni, Mihai Bucovală a participat
efectiv la epopeea Muzeului de istorie na ţională şi arheologie din Constanţa. A fost
unul dintre veteranii mişcării arheologice şi muzeistice din această parte de ţară, cu
rezultate remarcabile datorate unei activit ăţi neîntrerupte şi neobosite de cercetare.

A participat la cercetări arheologice, unele cu caracter de salvare, atât la Tomis -
în cetate, inclusiv la Edificiul roman cu mozaic, şi în necropolele acesteia -, cât şi în
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judeţ, la Mangalia, Capidava, Hâr şova-cetate, Ostrov - punctele Bugeac şi Dervent,

Păcuiul lui Soare, Corbu de jos, iar din 1979 la Ovidiu unde a fost descoperit ă prima

fortăreaţă romano-bizantină de pe limes-ul vest-pontic.

În urma cercetărilor efectuate a recuperat mii de obiecte, adeseori cu o valoare

deosebită, care au îmbogăţit patrimoniul muzeului şi, implicit, al ţării, piese pe care le-

a inventariat şi organizat atât în depozite, cât şi în expoziţiile permanente sau

sezoniere, ale căror planuri tematice le-a întocmit.
Începând din 1968, anul în care s-a înscris la doctorat, în contextul studierii mate-

rialelor arheologice recuperate din necropole, a riturilor şi ritualurilor de epocă elenis-

tică şi romană, a acordat un interes aparte materialului vitric, documentarea sa

incluzând şi vizite la şantiere arheologice şi muzee din ţară .
Ocupându-se de necropolele tomitane, aflate tot timpul sub amenin ţarea

lucrărilor edilitare şi construcţiilor din oraş, a trebuit să se implice şi în activitatea de

intervenţie de urgenţă - tip specific de cercetare arheologică, mai ales în marile centre

urbane contemporane care suprapun vestigii antice - precum şi în cea de ocrotire a

siturilor arheologice.
Sustinerea tezei „Sticla de epocă romană în România'; elaborată sub îndrumarea

stiintifică a acad. Constantin Daicoviciu, la Facultatea de Istorie-Filosofie a
Universitătii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, i-a adus titlul de doctor în istorie, acor-

dat la 2 iunie 1977. ^
Activitatea de cercetare a Iui Mihai Bucoval ă a fost variată, dar el a orientat-o cu

precăde^e spre cele două domenii deja amintite, pe cât de interesante pe atât de spe-

ciale: necropole tomitane şi sticlărie antică - cu deosebire cea romană - de pe teritoriul

Dobrogei. Studiile sistematice şi aprofundate în aceste domenii i-au oferit prilejuri

repetate de afirmare în lumea ştiinţifică din ţară, dar şi de peste hotare. Recunoa şterea

sa pe plan interna ţional s-a remarcat atât prin bursele care i-au fost acordate de c ătre

institute arheologice din diferite ţări, pentru efectuarea unor stagii de specialitate, cum
au fost cele de la Ravenna (Italia, 1972), Salonic (Grecia, 1974), Frankfurt am Main

(Germania, 1989), cât şi prin comunicările pe care a fost invitat să le susţină la

Congrese de specialitate organizate în Fran ţa (1971), Belgia (1973), Anglia (1979),

Austria (1986), Germania (1973 şi 1988).
Din aceleaşi preocupări, valorificarea ştiinţifică detaliată a datelor de bază a con-

dus la o serie bogată de studii şi articole. Toate acestea au făcut din Mihai Bucovală un

specialist recunoscut în problemele sticlei antice de pe teritoriul României, precum şi

unul dintre cei mai buni cunoscători ai necropolelor tomitane.

Pe lângă acestea, în ultimii ani s-a implicat în s ăpăturile de la Ovidiu, unde a fost

descoperit primul quadriburgium de pe teritoriul Dobrogei, aducând prin valorifi-

carea ştiinţifică a rezultatelor de aici, o contributie important ă la istoria Dobrogei din

antichitatea târzie şi rolul ei în cadrul ansamblului Imperiului roman târziu. ,

Mihai Bucovală şi-a legat numele de numeroasele organizâri şi reorganizări ale

muzeului, materialele descoperite de el personal - mai cu seam ă cele din necropolele

tomitane - îmbogăţind substanţial expozitiile de bază . În acelaşi timp, sugestiile, pro-

punerile şi interpretările sale au fost adesea prilej de urmat în munca noastră de cer-

cetare.
A scris şi a publicat nu numai în „Pontica" - anuarul muzeului -, ci şi în peri-

odicele de specialitate din ţară şi de peste hotare. Repertoriul publicatiilor sale

cuprinde, pe lângă importantele contribuţii de ordin ştiinţific şi numeroase materiale

^ '^ ; „
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de popularizare a arheologiei dobrogene.
A fost iubit şi apreciat de colegi, care şi-au exprimat regretele la dispariţia sa,

împletindu-şi vocile cu ale rudelor, prietenilor şi vecinilor în condoleanţele exprimate
prin viu gr'ai, prin presă şi prin telegrame:

În afara constănţenilor să-i amintim pe colegii ieşeni care ne-au telegrafiat: „Atât
noi, cât şi cercetătorii Institutului de Arheologie din Ia şi exprimăm familiei îndoliate şi
colegilor de la Muzeul constăntean, cele mai sincere regrete cu prilejul dispari ţiei dis-
tinsului arheolog dr. Mihai Bucovală . Semnează : Dan Gh. Teodor, C. Iconomu, C.
Chiriac şi cercetătorii Institutului din Iaşi". Aceleaşi gănduri au fost exprimate de prof.
dr. Al. Barnea în numele colectivului Facult ăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, fa-
cultate în cadrul căreia Mihai Bucovală s-a format ca arheolog.

Din lunga listă a celor care şi-au exprimat condolean ţele încheiem cu telegrama
Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti: „Am aflat cu profundă
durere trista veste a dispariţiei lui Mihai Burnvală, prieten al unora dintre noi, mai ales
al celor mai mulţi dintre membrii Institutului, colaborator vrednic al revistelor noas-
tre. Mihai Bucovală lasă în urmă imaginea unui specialist unanim recunoscut pe plan
naţional şi interna ţional. Studiile sale privind materialele arheologice greco-romane, în
special sticlăria din perioada romană, sunt foarte apreciate ca lucrări de referinţă . Cu
toată starea precară a sănătăţii sale, Mihai Bucovală are meritul de a fi întreprins lungi
şi fructuoase campanii de săpături în necropolele tomitane, cât şi în, fortificaţiile de la
Ovidiu.

Cu strângere de inimă transmitem sincere condolean ţe din partea prietenilor şi
colegilor lui-Mihai Bucovală, asigurându-vă că-i vom păstra neştearsă amintirea.

Să-i fie tărâna usoară !
Dumnezeu să-1 odihnească ."
Semnează: Directorul Institutului, Prof. dr. Al. Vulpe, membru corespondent al

Academiei Române şi Directorul adjunct, Prof. dr. Al. Suceveanu.
Toate aceste regrete se datorează faptului că în toată activitatea sa Mihai Bucovală

a dat dovadă de seriozitate, probitate ştiinţifică, sagacitate şi competenţă . Metodic şi
răbdător - calităţi care 1-au evidentiat ca pe unul.dintre bunii cercetători ai generaţiei
noastre -, dar şi cu' modestie, Mihai a obosit şi, discret, s-a retras să se odihnească .

Sit tibi tena levis!

LISTA
Lucrărilor ştiintifice publicate de Mihai Bucoval ă

a) Căr^i

. Necropole elenistice la Tomis, Bucureşti, 1967

. Vase antice de sticlă la Tomis, Bucureşti, 1968.
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1. Decouvertes arheologiques recentes de verre en Roumnanie, în „Bulletin de
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1'Association Interna ţionale pour 1'Historie du Verre" (AIHV), nr. 8, Liege, 1978.
2. Pieces romaines d'importation sur littoral ouest-pontique, în „Annales du 8-e Congrăs
de 1'AIHV", Liege, 1980.
3. Decouvertes archeologiques recentes de vere en Roumanie, în „Bulletin de
1'AIHV", nr. 9, Liege, 19$3.

SUA

4. Roman Glass Vessels discovered in Dobroudja, în „Journal of Glass Studies", vol.
26, The Corning Museum of Glass, New York, 1984.

Austria

5. Romische Bronzefiguren aus der Sammlung des Museum fur Nationalgeschichte
und Archăologie in Konstantza, în „Griechisch und romische Statuetten und
Gro(3bronzen", Viena, 1988.

Germania

6. Resultats des recherches des casques militaires a masques en bronze decouvertes
dans la region du Bas-Danube, în „Abteilung fur Provinzialromische Archâologie der
Albert-Ludwigs Universitât Freiburg", Freiburg im Bresgau, 1988.

c) Articole, studii şi rapoarte publicate în periodice centrale şi locale:

7. Noi monumente de epocă romană timpurie la Tomis, Pontice, 1, Constanţa, 1968,
p. 269-307.
8. Tradiţii elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis,
Pontice, 2, Constan ţa, 1969, p. 297-332.
9. Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului, Pontica, 3, Constan ţa, 1970, p.
189-209.
10. Cimitirul din secolele VI-V î.e.n. de la Corbu, jud. Constan ţa, Pontica, 4,
Constanţa, 1971, p. 41-57 (în colaborare cu M. Irimia)
11. Vase romane de bronz descoperite la Dervent, jud. Constan ţa, Pontica, 5,
Constanţa, 1972, p. 117-137.
12. Medalioane ceramice descoperite într-un mormânt de epocă romană la Tomis,
Pontica, 6, 1973, p. 97-105.
13. Vas antropomorf de bronz descoperit la Tomis, Pontica, 7, Constan ţa, 1974, p.
275-280.
14. Un alt mormănt de epocă elenistică la Tomis, Pontica, 8, Constanţa, 1975, p. 375-
388.
15. Atestări arheologice în practicile medievale în Dobrogea, Pontica, 10, Constan ţa,
1977, p. 91-96.
16. Cercetări arheologice la Ovidiu - municipiul Constan ţa (raport preliminar),
Pontica, 13, Constan ţa, 1980, p. 275-283 (în colaborare cu Gh. Papuc).
17. Date noi despre fortifica ţia de la Ovidiu - municipiul Constan ţa (raport prelimi-
nar), Pontica, 14, Constan ţa, 1981, p. 211-217 (în colaborare cu Gh. Papuc).
18. Vase şi obiecte de bronz romane timpurii din Tomis, Pontica,l5, Constan ţa,1982,
p.235-249.
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19. Date noi privind cecetările arheologice de la Ovidiu - municipiul Constan ţa,
Pontica, 17, Constan ţa, 1984, p. 153-156 (în colaborare cu Gh. Papuc).
20. Descoperiri recente în necropolele de epocă romană şi romano-bizantină la
Tomis, Pontica, 21-22, Constan ţa,1988-1989, p.123-163 (în colaborare cu Cecilia Pa şca).
21. Descoperiri recente in necropola roman ă de sud-vest a Tomisului, Pontica, 23,
Constanţa, 1990, p. 160-200 (în colaborare cu C. Pa şca).
22. Note privind inciden ţa afecţiunilor dentare în epoca romano-bizantină la Tomis,
Pontica, 23, Constanţa, 1990, p. 355-358 (în colaborare cu Ştefan Cernega).
23. Decouvertes recentes dans les necropoles de Tomis (I), Dacia, NS, 35,1991, p.189-
199.
24. Descoperiri recente în necropola roman ă de sud-vest a Tomisului, Pontica, 24,
Constanţa, 1991, p. 185-236 (în colaborare cu C. Paşca).
25. Cercetări în necropola romană de vest a Tomisului (1992), Pontica, 25, Constanţa,
1992, p. 241-272 (în colaborare cu C. Paşca).
26. Cavou din secolullV d. Hr. Descoperitîn necropola de vesta Tomisului, Pontica,
26, Constan ţa, 1993, p. 207-214.
27. Zona extramuros a fortăreţei romano-bizantine de la Ovidiu în „Cronica
cercetărilor arheologice. Campania 1994", Cluj-Napoca, 1995, p. 66.
28. Un alt mormânt elenistic descoperit la Tomis, Pontica, 28-29, Constan ţa, 1995-
1996, p. 73-82
29. Savan ţii care au lucrat în Dobrogea: profesorul Dionisie M. Pippidi, Pontica, 28-
29, Constanţa, 1995-1996, p. 331-334.
30. Cercetările din fortărea ţa romano-bizantină de la Ovidiu, în „Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1995", Brăila, 1996, p. 86-87.
31. Cercetările arheologice de la Ovidiu, jud. Constan ţa, în „Cronica cercetărilor
arheologice. Campania 1996", Bucure şti, 1997, p. 43 (în colaborare cu Gh. Papuc şi C.
Paşca).
32. Rezultatele cercetărilor din zona necropolelvr ora Şului Tomis, în „Cronica
cercetărilor arheologice 1983-1992", Bucureşti, 1997, p. 25-27.
33. Cercetările de la Ovidiu, jud. Constan ţa, în „Cronica cercetărilor arheologice
1983-1992", Bucureşti, 1997, p. 64-65.
34. Raport preliminar privind cercetările arheologice cu caracter de salvare din
Constan ţa, strada Sulmonei nr. 7, Pontica, 31, Constan ţa, 1998, p. 171-200.
35. Săpăturile arheologice din zona extramurană de est a fortificaţiei romano-bizan-
tine de la Ovidiu, în „Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1998", Vaslui, 1999,
p. 31-32 (în colaborare cu C, Pa şca).

d. Lucrări de popularizare
36. Edificiul roman cu mozaic din Tomis, Bucureşti,1974 şi 1990 (cu versiuni în limbi
străine)
37. Histria, Bucureşti, 1974 şi 1990 (cu versiuni în limbi străine).
38. Oraşul antic, Troesmis, în „File din istorie unui veghi ţinut românesc", I,
Constanţa, 1975, p. 119-135.

Zaharia COVACEF
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AAR- ^nal^le Academiei Române, Bucure şti.
A(A) RMS^ - Analele Academiei Române. Memoriile Sectiunii Istorice, Bucureşti.
AArch r Arţa şi arheologia, Iaşi.
AEM - Arcliăologisch - Epigraphische Mitteilungen aus Osterreich - Ungarn, Viena.
AIIAC ^ Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj.
AIIAI - Anciarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Ia şi. •

^!?-r ^ : ;
AIM - Archleologiceskie Issledovanija Moldavii, Chişinău. ^^^^M ^

An Dob. - Al.nalele Dobrogei, Constan ţa.

Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba-Iulia.
Arh Mold ; Arheologia Moldovei, Iaşi - Bucureşti.
Arheolog^jâ Sofia - Arheologija. Organ na Arheologiceskija Institut; Muzej, Sofia.
Arh Vestrtik, - Arheoloski Vestnik, Ljubljana.
ASU Iaşi - Ahalele ^Stiinţifice ale Universităţii, Iaşi.
BCH - Bul^etin de Correspondance Hellenique, Atena-Paris.
BCMI - Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
BJ - Bonner Jalarbucher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Vereins von
Altertumsfreu^den im Rheinland, Bonn.
BMI - BuletinuX Monumentelor Istorice, Bucure şti.
BOR - Biserica ^Ortodox ă Română, Bucureşti.
BSNR - Buletintzl Societăţii Numismatice Române, Bucureşti.
Bulletin ĂIES$E - Bulletin de 1'Association Internationale d'Etudes Sud-Est

,,.

W^JRt:
Fi ŞâîP^%"^^ iF^_,

CRAI - Compt^s - Rendus de 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris.
Dacia - Dacia. Recherches et Decouvertes Archeologiques en Roumanie, Bucureşti;
seria nouă (NSjc Dacia. Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne, Bucure şti.
DID - Din istorla Dobrogei (vol. I. Geii şi greci la Dunărea de Jos din cele mai vechi Hm-
puri pân^ la ci^lcerirea romană, Bucureşti, 1965; vol. II. Romanii la Dunărea de Jos,

Europeennes, Bucureşti. """"
ByzSlav - $yzantinoslavica, Sofia.
ByzZ,eitscr^ft - I#yzantinische Zeitschrift, Miinchen.
Carpica -^arpica. Publicatie a muzeului de istorie din Bacău, Bacău.
Cere Num - Cercetări Numismatice.
CIL - Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
C1VA - Cronica ^iumismatică şi Arheologică, Bucureşti.
CN Bucur^şti - ^abinetul Numismatic Bucureşti.

I
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Bucureşti, 1968; vol. III. Bizantini, români şi bulgari ]a Dunărea de Jos, Bucureşti,1971).
Dobrudja - Dobrudja. Istoriceskii Muzei Dobric, Silistra.
Ephemeris Napocensis (Ephem Nap) - Ephemeris Napocensis, Cluj.
ESA - Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki.
FHDR - Fontes Historiae Daco-Romanae, Bucure şti.
IGBR - Inscriptiones Graecae in Bulgaria Repertae, ed. G. Mihailov.
IGLR - Em. Popescu, Inscrip ţiile Greceşti şi Latine din secolele IV-XIII, descoperite în
România.
ISM - Inscripţiile din Scythia Minor, Bucureşti.
Istros - Istros, Brăila.
Izvestija Stunen - Izvestija na Narodnija Muzej, Sumen.
Izvestija Varna (IlVM-Varna) - Izvestija na Narodnija Muzej, Varna.
Marisia - Marisia, Târgu Mureş .
Materiale - Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucure şti.
MEFRA - Melanges de 1'Ecole Fran^aise de Rome. Antiquite, Paris-Roma.
Mem Antiq - Memoria Antiquitatis, Piatra Neam ţ .
Mitr Ban (MB) - Mitropolia Banatului, Timi şoara.
MIA - Materialy Issledovanija po Arheologii SSSR, Moscova-Leningrad (St.
Petersburg).
MMS - Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi.
MO - Mitropolia Olteniei, Craiova.
Mousaios - Mousaios, Buzău.
Oltenia - Oltenia. Studii şi Comunicări, Craiova.
Peuce - Peuce, Tulcea.
REB - Revue des Etudes Byzantines, Paris.
REG - Revue des Etudes Grecques, Paris.
RESEE - Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucure şti.
Rev Ist - Revista Istorică, Bucureşti.
RMM - Revista Muzeelor şi Monumentelor, seria Muzee, Bucureşti.
RRH - Revue Roumaine d'Histoire, Bucure şti.
RRHA - Revue Roumaine d'Histoire et d'Arte, Bucure şti.
SA - Savetskaja Arheologija, Moscova.
SAI - Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti.
SCIV (A) - Studii şi cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti.
SCN - Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti.
SNIMII^Z - Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, Bucureşti.
SR1R - Studii şi referate privind istoria României, Bucure şti.
ST - Studii Teologice. Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, Bucureşti.
Starinnar - Starimar Arheoloski Institut Belgrad.
St. Cls. - Studii Clasice, Bucureşti.
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