
RADU OCHESEANU

BOLURILE "MEGARIENE"
DIN COLECTIILE MUZEULUI DE ARHEOLOGIE CONSTANTA

In epoca elenistica apare un nou tip ceramic, cu vase al caror corp
€misferic, lipsit de torti si de picior, era împodobit cu decor reliefat
si acoperit cu firnis. Acest tip ceramic se raspîndeste în întreaga lume
elenistica, precum si în unele spatii limitrofe, ca Italia si tinuturile
locuite de geto-daci.

Cunoscute în literatura stiintifica sub numele de boluri megariene 1
sau cupe deliene 2 se pare ca aceste vase aveau în antichite.te, la Atena,
denumirea de ·~!).LT0f.LCC; 3.

Astazi, termenul de bol megarian sau cupa deliana, impropriu
.aplicat acestui tip ceramic, este folosit numai spre a-l deosebi de alte
forme ceramice elenistice si nu pentru a-i sublinia originea, sau pentru
a lega productia acestei specii ceramice de atelierele unui anumit cen
tru e.g. MegRra~ Delos, Chalcis, asa cum au înc.ercat sa faca primii
cercetatori ai problemei (1.

Locul de origine al bolurilor megariene, mult de2.batut si cautat
in toate provinciile elenistice 5, trebuie presupus a fi, desi descoperirile
nu sînt prea numeroase, asa cum banuia Zahn si cum a reusit de curînd

1 F. Courby Les vases grecs d reliefs Parls 1922, pp. 277-278 "o eroare a
lui Bendorf (Griechische und Sizilische vasenbild III/p. 118) care a crezut ca
centrul de difuziune a acestei grupe ceramice era Megara si a consacrat pentru
aceste vase apelativul de cupa megariana".

2 F. Courby, op. cit., p. 275 si urm.
3 G. R. Edwards în Hesperia, suppl X, 1956 pp. 83-84 si în H. Comfort

'Terra Sigillatta în Terra Sigillatta, Roma, f. a. p. 7.
r, Ve3i I. Casan-Franga în Contributii cu privire la cunoasterea ceramicii

!!}eto-dacice. "Cupele deliene" getice de pe teritoriul României în ATh. Mold. V, p.R.
5 Klaus Parlaska, Das Verhaltnis des Megarischen Becher zum alexc.ndrinis

chen Kunst Handwerk. l.D.!. (1955/70, pp. 130-133 "R. Zahn s-a gîncit la un pro
l.otip alexandrin, apoi renunta pentru a crede într-o singura componenta ma ce
.doneana, Th. Kraus se gîndeste la o formare pe teritoriul grec, pe cînd L. Byvanck
Quarles van Ufford crede ca poate descoperi centrul de formare în Asia Mica"
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sa demonstreze Klaus Parlaska 6, Egiptul Lagid timpuriu: unde atît
bolul ca forma ceramica, cît si parte din motivistica folosita în decorarea
cupei, în special frunza de lotus, erau folosite în ceramica si toreutica
înca înainte de cucerirea macedoneana. De altfel, bolurile megariene, ca
si alte specii ale ceramicii elenistice cu decor reliefat, trebuiesc privite
drept copiile în lut mult mai ieftine si mai accesibile ale vaselor meta
vase de lux nu de putin€ ori lucrate din metal pretios 7.

Marea raspîndire a bolurilor megariene în întreaga lume elenistica,
asemanatoare vaselor pictate 8 din secolele anter~oare, face din aceasta
specie ceramica un adevarat Koine 9.

Balurile megariene, aparute din simbioza elementelor sudice-egip
tEiri~ - forma vasului. unele motive ornamentale - cu cele nordice
- grecesti - firnis, majoritatea motivelor ce formeaza decorul - încep
sa fie produse în Grecia continentala în primul sfert al sec. III Le.n. 10.

Primele ateliere specializate în fabricarea noii specii ceramice apar la
Atena 11. Curînd productia bolurilor megariene se extinde si în alte
centre ale lumii elenistice. Cele mai importante ateliere producatoare
se vor afla la Antiohia, Pergam, Priene în Asia Mica 12 si la Delos în
Grecia insulara 13.

Secolul al II-lea Le.n. poate fi socotit ca .perioada de maxima înflo
rire si raspîndire a bolurilor megariene, mai ales a celor fabricate în
Delos, dupa anul 166 î.e.n., cînd 8.ici sosesc cleruchi atenieni, iar ate
lierele ceramice vor cunoaste o mare prosperitate, cucerind întreaga
piata de desfacere. în acelasi timp, cele mal cunoscute ateliere, care

6 K .. Parlaska, op. cit., p. 154 "In stadiul actual al cercetarilor nici o pro
vincie artistica nu cunoaste atîtea elemente ale conditiei ca Egiptul Ptolemaic
timpuriu" cf. pp. 137-139.

7 A. W. Byvanck, La sculpture Hellenistique în Bulletin van de vereeniging
tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving XXII, p. 13, F. Courby,.
op. cit., pp. 370 si 427, M. B. Hobling, Excavation at Sparta Greek Relief - ware
from Sparta în B.S.A. XXVI/1923-1925, p. 28 "Erau substitute economic€' pentru.
\ esela de aur si argint",

G Pierre Roussel, La Grece et l'Orient, des Guerres Mediques li la conquete'
romaine Paris 1928, p. 519.

9 K. Parlaska, op. cit., p. 129, "Bolurile megariene pot fi usor interpretate
drept Koine".

10 Desi unii cercetatori cauta a ridica datarea pentru ultimele decenii ale
sec. IV Le.n., e.g. F. Courby op cit., p. 322 ,,0 cupa homerica în ultimul patrar
al sec. IV Len." (cupele homerice apar dupa 150 Le.n., cf. H. Comfort, op. cit .•
p. 8) Schwabacher în Hellenistische Reliefkeramik im Kerameikos, în A.J.A..
45/1941 passim dateaza primele boluri pe la 320 î.e.n., de asemenea 1. Casan-Franga
op. cit., p. 9, totusi prin faptul ca nu s-au descoperit bol uri megariene împreuna cu
vase cu figuri rosii, aceasta datare nu poate fi socotita acceptabila, productia ne
putînd incepe decît în primul sfert al sec. III Le.n. cI. K. Parlaska op. cit., p. 130,
H. Thompson, Two centuries of Hellenistic pottery în Hesperia IIIjI934, p. 457
si L. Byvanck Quarles van Ufford în Les bols. mega1'iens, la chronologie et le:;
rapports avec l'argenterie Hellenistique în Bulletin van de ve1'eeniging tot Be
vordering der Kennis van de Antieke Beschaving XXVIIIj1953, pp. 4-5.

11 L. jjyvanck Qual'le~ van Ufford op. dt., pp. 4-5, T rasan-Fran,ga, op. cit.,
p. 9, F. Courby, op. cit., p. 397.

12 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6, si H. Comfort, op. cit., p. 8_
13 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 7.
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îsi aflJau sediul în Delos, vor fi întemeiat filiale, sau vor fi vîndut
tipare si altor centre ceramice ale lumii elenistice 14. De altfel, în acest
secol sînt plasate si produsele de acest tip din cetatile nor-pontice, fara
însa sa depaseasca, în cantitate si calitate, importurile sudice, întot
deauna prezente în aceste cetati 15.

Perioada de decadere treptata a productiei bolurilor megariene pîna
la încetarea fabricarii cuprinde sec. 1 î.e.n. Uneori, din cauza evenimen
telor politice, se cunoaste în unele centre chiar o încetarea temporara
sau definitiva a productiei, înca din prima parte a acestui secol 16. Astfel,
ceramistii din Delosul distlrus de Mithridate se refugiaza în Italia 17,

unde va aparea o noua specie ceramica, cu decor reliefat, ceramica
terra sigillata, care va înlocui treptat bolurile megariene datorita schim
barii gustului public si preferintei aratate noii specii, cu forme mult mai
variate, de catre cumparatori.

Elementele principale care individualizeaza un bol megarian si
pe baza carora putem plasa exemplarul respectiv în timp si în spatiu
sînt forma corpului, motivele deoorului reliefat si firnisul.

Datorita raspîndirii pe întreaga arie locuita de greci cît si :fiaptului
ca producerea acestei specii ceramice cuprinde o perioada de aproape
trei secole, bolurile megariene au cunoscut o evolutie plina de varia
tiuni 18, atît în ceea ce priveste forma vasului, cît si în decorul care îl
împodobea.

Astfel ca liarga vmiatie în forma si deoor, face ca diferentele cro
nologice sau particularitatile teritoriale sa fie de multe ori greu de
surprins 19. Totusi, formele atît de diferite ale corpului vasului par sa
indice mai curînd diverse centre de productie, reprezentînd deci parti
cularitati teritoriale decît diferente de ordin cronologic. Astfel, atelie
rele din Atena preferau bolurile adînci, cu buza evazata, cele din Delos
produceau boluri cu corp emisferic putind adînc, cu fund turtit si cu
buza adusa spre interior, pe cînd centrelor micro asiatice le erau spe
cifice balurile cu corp emisferic, dar cu buza evazata 20.

Ornamentul compus din motive florale, zoomorfe si geometrice
este aranjat dupa gustul si preferintele atelierelor respective; Uneori
apar si scene din viata sau din mitologie, dar astfel de baluri sint foarte
rare pe teritoriul Dobrogei.

tn ornamentare, bolurile prezinta urmatoarele caracteristici: fun
dul este de obicei decorat cu un medalion reliefat, purtînd în genere

14 N. M. Loseva, 06 HMnopTe H MeCTHOMnpoll3Bo.D.cTBe "MerapcKHiI," qaw., Ha boc
nope, MIA 103 ilaHTHKaneil. Moscova 1962 passim.

15 N. M. Loseva, op. cit., si V. F. Gaiduchevici MliPMEKI1YI II, Varsovia
1959, p. 78-80.

16 L. Byvanck Quarles van Ufford, 0p. cit., p. 7 si F. Courby, op. cit., p. 397.
17 L Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., pp. 1, 10-11.
13 K. Parlaska, op. cit., p. 154.
19 K. Parlaska, op. cit., p. 151 "Nu este sigur daca e vorba de diferente care

pot fi delimitate cronologic, sau este vorba de particularitati teritoriale", ci.
F. Courby, op. cit., p. 279 "care în bolurile cu corp adînc si buza' evazata vede
mai putin partiCUlaritati teritoriale si mai degraba unele de ordin cronologic".

~ H. Thompson, op. cit.• p. 454 si nota 21, idem M. Bs. Hobling, op. cit.,
pp. 279-280.
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o 'votacea sau, mai rar, un cap de divinitate, uneori medalionul este
înlocuit cu un simplu piedestal nedecorat; decorul principal, care aco
pera toata înaltimea pansei, organizat în urrul sau mai multe registre,
este limitat în partea superioara de un chenar, împodobit si el cu orna
mente diverse 21.

Din studierea decorului, cercetatoarea olandeza L. Byvanck QuarlEs
van, Ufford a putut observa o tendinta spre stilizare a orna'm~ntelor
la început tratate naturalist, mai ales la frunzele de lotus si de acant.

Bazîndu-se pe schimbarile produse în stilul de prezentare al orna
mentului, în special a caliciului vegetal, cercetatoarea olandeza a reusit
sa întocmeasca o excelenta clasificare si cronologie a bolurilor mega
riene 22.

Cel de-al treilea element, mai putin important !pentru cronologie,
datorita accidentelor de fabricare, este firnisul, a carui calitate variaza
de la produs la produs. Totusi, s-a putut observa ca în sec. III î.e.n.
si în prima jumatate a sec. II î.e.n. firnisul are o culoare neagra la
produsele atice sau rosie la cele deliene, cu frumoase reflexe metalice.
Mai tîrziu, cînd fimisul pierde din calitate, aceste reflexe dispar, iar
culoarea primeste o tenta tema 23. Spre sfîrsitul productiei de boluri
megariene, sau la unele din bolurile produse în centrele periferice chiar
în perioada de buna calitate a firnisului acesta capata aspectul unei
vopsele groso1ane 24.

In Dobrogea, descOlperiri mai vechi semnaleaza numeroase baluri
megariene în cetatile vest-pontice, la Histria 25, Tomis 26, Callatis 27 si
Tuzla 28.

In ultimii zece ani colectiile Muzeului de Arheologie Constanta
s-au îmbogatit cu un numar important de boluri megariene, întregi sau
fragmentare, fie din sapaturi, fie din descoperiri fortuite. Exemplarele
colectiei provin din Tomis 29 si Callatis 30, precum si dintr-un mormînt
getic descoperit la Comana 31.

Bolurile, care sînt în numar de 28, multe în perfecta stare de con
sevare, pot fi cuprinse, conform clasificarii întocmite de L. Byvanck
Quarles van Ufford, în urmatoarele grupe:

21 F. Courby, op. cit., p. 277.
22 Vezi L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit.
23 N. M. Loseva, op. cit., passim.
24 V. F. Gaidukevici, op. cit., p, 79.
~ 1. Casan-F'ranga. op. cit, si P. Alexandrescu, Necropola tttmulara în His

tria II, p. 194 si pl. XXXVIII/1D, p. 196 si pl. XXXVII/27. p. 190 si pl. XXVIIl-2.
2S 1. Casan-Franga. op. cit., p. 6 si M. Bucovala, Necropole elenisiice la

fl'omis, Constanta 1967, passim.
'J:l Th. Sauciuc-Saveanu Cal/atis I-er rapport preHminaire în Dacia 1 si urm.
28 Horia Slobozianu, Consideratii asupra asezari/OI: antice din jurul lacului

rJ.'echirghiol si Agigea în Materiale V/1959, p. 744 si fig. 10-1.
29 Cf. M. Bucovala, op. cit.
30 Majoritatea fragmentelor si vaselor provenite din colectia muzeului din

Mangalia au fost descoperite întîmplator ori din sapaturi mai vechi despre care
nu am putut capata relatii.

31 A. Aricescu, Die bodensatdige Bewalkerung der Dobrudscha, în Studii
Clasice III/1962, p. 81 si fig. 8.

212



- cu decor variat - doua boluri
- cu caliciul vegetal - noua boluri
- cu imbricatii - trei boluri
- cu orooment hexagonal - un bol
- cu ornamentare în zone orizontale - opt boluri
- lobate, a godrons sau long petal type - doua boluri.
Mai sînt trei fragmente prea mici pentru a fi clasate.
Nu avem în colectie exemplrure din grupa â bossettes, întî1nite

la Histria 32, cu decor macedonean, sau boluri bomerice.
lVIajoritatea bolurilor megariene din colectia muzeului apartin sec.

II î.e.n., totusi cîteva boluri, judecînd dupa stilul ornamentului, par a fi
mai timpurii, cel mai devreme în a doua jumatate a sec. III Le.n., cu
toate ca conditiile necunoscute de descoperire pun întrucîtva sub semnul
întrebarii aceasta datare. De asemenea, un bol â godrons poate fi datat
în primul sfert al sec. I Le.n., datorita aspectului putin îngrijit al exe
cutiei. Cu acest bol se încheie seria exemplare10r aflate în colectia
muzeului nostru.

ExemplareLe pe care le poseda muzeul sînt importuri, si nu pro
duse locale. Mai multi factori ne îndreptatesc sa afirmam acest fapt,
deoarece productia acestei interesante specii ceramice, atît de raspîndita
în întreaga lume elenistica, cere o serie de oonditii de ordin tehnic si
artistic care, din pacate, nu au putut fi înca surprinse pe materialul
cunoscut noua din Dobrogea si în special pe cel aflat în coLectiamuzeului.

Elementul hotarîtor în afirmarea existentei sau lipsei unei pro
ductii locale este descoperirea unor tipare cu care sa se fi realizat deco
rul reliefat al vaselor. Or, pîna în prezent cu tot materialul destul de
ablinden~ iesit l'a ivea1:a, n-a fost descoperit nici un astf'el de tipar,
fie produs de ceramistul local, fie procurat de la negustorii care vindeau
astfel de tipare.

Interesanta este si observatia facuta de Waldemar Deonna si
R. D. Howland care, în urma observatiilor facute pe materialul desco
perit, si-au exprimat parerea ca atît în Delos cit si la Atena atelierele
de fabricat opaite cu ajutorul tiparului produceau si boluri megariene,
data fiind si asemanarea procedeelor tehnologice 33. De altfel, aceasta
parere este sprijinita si de faptul ca în cîteva cazuri fericite unele ate
liere si-au semnat ambele produse cu numele ceramistului respectiv 34.

La Constanta, productia de opaite cu motive reliefate, executate
prin tipar, este semnalata doar prin doua exemplare, depistate dintr-un
lot apreciabil de opaite de acest tip 35. Aceste opaite, care ne fac sa

32 Cf. I. Casan-Franga, op. cit., p. 12, fig. 3-10.
33 R. H. Howland în Greek lamps and their Survivals, The Athenian Agor;}

IV, p. 20; 123, 162 si Waldemar Deonna Les lampes antiques trouvees ci. Dellos în
B.C.H. XXXII/1908, p. 157, 161, 162, 163-164.

M Olari care semneaza atît boluri megariene cît si opaite sînt Hefaistion la
Atena (R. H. Howland, op. cit., p. 162) si Asklepiades si Ariston la Delos (W. De

onna, op. cit., p. 163).
35 C. Iconomu, Productia locala de Opaite la Tomis, oomunicare la Sesiunea

Muzeelor din iunie 1969, Bucuresti.
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presupunem existenta unui atelier fara prea mari cunostinte tehnice
au'; o calitate submediocra a pastei si a reliefurilor, de altfel ~o'arte
simple. Calitatea opaitelor si bolurilor sudice, fabricate în aceleasi ate
Here, este de obicei identica, fapt care nu a fost surprins la Constanta,
unde pasta si mai ales relieful opaitelor nu pot fi comparate cu ale nici
unuia din bolurile megariene descoperite aici. S-ar !putea presupune
totusi ca aceste boluri au fost lucrat cu tipare importante, însa lipsa
unor asemenea descoperiri ca si buna calitate a pastei ne îndreptatesc
sa socotim deocamdata cel putin bolurile din Tomis importuri.

N. M. Losev, V. F. Gaidukevici si K. Mihalowski, preocupati si ei
de depistarea produselor Iocale din multimea bolurilor megariene des
coperite în asezarile grecesti de pe coastele nord-pontice, au ajuns
la o serie de concluzii care delimiteaza sfera produselor localle, putînd
astfel mai usor deosebi bolurile nord-pontice, cu tot caracterul lor
eclectic, de importurile delice sau micro asiatice. Astfel este luata în
consideratie pasta cenusie, dar numai aceea de slaba calitate, deoarece
vase cu pasta cenusie, dar de buna calitate au fost descoperite atît la
Delos cît si în Asia Mica 36. Dar cel mai important element pentru iden
tificarea unui produs local este decorul sters 37, putin reliefat, precum
si calitatea firnisului, care în cazul produselor nord-pontice este de
slaba calitate, uneori chiar o vopsea grosolana ce nu adera perfect la vas.

La Histria, 1. Casan Franga presupune existenta unui atelier, prin
faptul ca simbolul cetatii - delfinul - apare si pe cîteva fragmente
6e boluri megariene descoperite în cetate 38. Dar numai cu asemenea ar
~umente nu poate fi sustinuta ideea existentei unui atelier, deoarece
motivul delfinului este frecvent folosit pe boluri produse în alte centre.

Important de semnalat este faptul ca la Mirmeki au fost descope
rite exemplare fara firnis 39. Asemenea exemplare fara firnis au fost
descoperite atît la Callatis cît si la Histria 40, exemplare care ar putea
semnala existenta unor ateliere locale vest-pontice daca nu cumva sînt
mai degraba importuri nord-pontic.

Pîna La descoperirea indicilor amintiti mai sus care sa ateste
existenta unor ateliere pe teritoriul Dobrogei, bolurile megariene des
coperite la Histria, Tomis si Callatis trebuiesc socotite înca importuri.
Pîna la afirmarea cu certitudine a existentei unor ateliere vest-pontice
lipsesc înca multi indici siguri si în special tiparele.

Legaturile economice ale cetatilor vest-pontice cu cetatile din sud
în epoca elenistica sînt surprinse si în provenienta heteroclita a exem
plarelor laflate în colectia noastra. Trebuie semnalat faptul ca majori
tatea bolurilor megariene din colectie provin din Asia Mica, apoi din
Delos si foarte putine din aria attica.

3G K. Michalowski Mirmeki 1 Varsovia, 1958,p. 146, F. Courby, op. cit., p.367.
37 V. F. Gaidukevici. op. cit .• 1959, p. 78. K. Michalowski, op. cit., p. 146.
38 I. Casan Franga, op. cit., pp. 13-15.
39 V. F. Gaidukevici, op. cit., pp. 78-80, 114-114.
40 Th. Sauciuc Saveanu, op. cit., p. 94 si I. C<lsan-Franga, op. cit., p. 13-15.
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1. Bol cu decor variat (fig. 1, 2)

Mangalia 41 nr. inv. 14814, înaltimea 0,055 m; diametrul maxim
1),085 m. Corp adînc cu partea inferioara turtita si buza puternic eva
2ata, pasta portocalie, firnis rosu înegrit pe alocuri.

Fig. 1

Fig. 2

Medalionul central, mult adincit, este ornat cu rozeta formata
<lin patru palmete.

1,1 C. Iconomu. Cercetari arheologice la Mangalia si Neptun în Pontice, Con
t;tanta 1968, p. 265, fig. 45-46.
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Pansa este decorata cu un caliciu din palmete, cu nerv ura me
diana bllacteeata. În intervalele dintre partile superioare ale primului
rînd de palmete, se afla al doilea rînd d.e palmete, separa te de flori
fantastice. Urmeaza un sir de bucranii, perechi, separate de masti 42'

si un sir de duble spirale pe care se afla asezate pasari de apa.
Prin forma mult adîncita a corpului balul este un import atic.

Desooperit împreuna cu materiale din sec. II î.e.n.', data fiind si apa-o
ritia unor elemente ca flori fantastice! si bucranii în decor putem socotit
balul ca fiind un produs din prima partea sec. II î.e.n.

2. Bol cu decor variat (fig. 3)

Mangalia 43 nr. inv. 18260, înaltimea 0,07 m; diametrul 0,09 m;..
corp adînc cu buza evazata, !pasta rosie portocalie, firnis negru cu:
luciu metalic.

Din medalionul central, partial pastrat, se mai disting vîrfurile
a trei petale din rozeta.

Pasta este ornata cu palmete, în alternanta cu frunze de lotus".
în interiQrul carora se afla mici frurize de acant. Sub buza bolul este
decorat cu pasari de apa. O banda bine reliefata separa decorul de zona.
nedecorata a buzei 1,4.

42 Cf. F. Courby, op. cit., p. 340, fig. 68, p. 349, fig. 72.
43 Descoperit în 1967 în timpul sapaturilor pentru fundatiile de la policlinic8l<

noua în strat de cultura elenistic.
~4 Vezi bolul 14814.
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Dupa forma si ornamentul pastrat, bolul este un produs attic si;
poate fi datat în cel de-al treilea sfert al sec. II i.e.n.'45.

3. Bol cu caliciu vegetal (fig. 4)
Constanta 46 inv. nr. 1000, înaltimea 0,06 m; diametrul 0,12 ro.

Buza înalta, usor evazata, pasta rosie, firnis negru.
Pe pansa se poate distinge vîrful unei frunze de lotus, încadrata

de flori fantastice, asemanatoare crinului 47.

Chenarul este împodobit cu flori fantastice.
Dupa buza înalta si usor evazata bolul provine din unul din cen

trele Asiei Mici.
Desooperit în mormînt, cu inventar de sec. III-II î.e.n.48, balul

poate fi datat în jurul anului 200 î.e.n. 4.9.

Fig. 4 Fig. 5

4. Bol cu caliciu vegetal (fig. 5)
Mangalia 50 inv. nr. 15160, înaltimea pastrata 0,062 m. Pasta de·

culoare rosie-portocalie, firnis cafeniu.
Din ornament se pastreaza doar caliciul vegetal împodobit cu

frunze de lotus si palmete 51 separate prin lujeri serpentifonni. Palme-·
tele suprapun în partea inferioara frunzele de lotus.

45 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6 si K. Parlaska, op. cit."
p. 150-151.

46 M. Bucovala, op. cit., pp. 39-40.
47 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6.
48 Descoperit împreuna cu bolul megarian inv. nr. 996.
49 C. Iconomu. Opaite greco-romane, Constanta 1968, p. 41, nr. 72, Qpait da

tat de la sfîrsitul celui de-oI doilea sfert aL sec. III te.n., si cel putin pîna la_
sfîrsitul secolului, probabil sa fie întîlnit si mai tîrziu.

60 Mangalia 1!}62,Scoala noua, passim.
51 Cf. F. Courby, op, cit., p. 389, fig. 81/5.
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Frq,gmentul'poate fi datat pe baza stiluJui ornamental de factura
naturalista catre primul veac de producere a acestui tip ceramic, în a
doua parte a sec. III î.e.n.

5. Bol cu caliciu vegetal (fig. 6)

Mangalia 52 inv. nr. 18256, înaltimea pastrata 0,06 m, diametrul
~,12 m. Se pastreaza buZia adusa spre interior, pasta caramizie, firnis
rosu aprins pe pansa, iar pe buza si chenar, galben-portocaliu.

Fig. 6

Din decorul pansei s-a pastrat numai partea superioara, ornata cu
rozete din opt petale asezate deasupra frunzelor de acant cu vîrful
îndoit spre dreapta si a palmetelor cu vîrful îndoit ceva mai mult
'Spre stînga.

Prin buza adusa catre interior, bolul este un produs tipic delian,
si poate fi datat pe baza stilului de omamentare a pansei, cu decor
mult stilizat, catre a doua jumatate a sec. II î.e.n. 53.

6. Bol cu caliciu vegetal (fig. 7)

Mangalia 54 inv. nr. 18257, înaltimea pastrata 0,045 m. Fragment
pastrînd decorul medalionului central si al pansei. Pasta portocalie, firnis
galben-portocaliu.

Medalionu.l central este împodobit cu o rozeta alcatuita din doua
tipuri de frunze de lotus, frunze ascutite si frunze cu vîrful rotunjit.

Pansa este decorata cu frunze de acant spinos, alternînd cu frunze
de lotus. Pe frunzele de lotus, în partea inferioara, sînt dispuse mici

52 Nu se cunosc conditiile descoperirii.
5.1 L. Byvanck Quarles van Ufford. op. cit., pp. 6-7.
Iv. Descoperit la Mangalia în 1960.
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frunze de acant spinos. Frunzele mari de acant si de Lotus sînt separate
prin tulpini cu flori.

Balul poate fi datat în a doua jumatate a sec. II î.e.n. 55.

7. Bol cu caliciu vegetal (fig. 8)

Mangalia 56 inv. nr. 18258, înaltimea pastrata 0,05 m, diametrul
0,12 m. Corp emisferic cu buza usor adusa spre interior, pasta de culoare
rosie-portocalie, firnis rosu închis, pe chenar si buza, negru.

Fig. 7 Fig. 8

Medalionul central lipseste.
Pansa este decorata cu frunze de lotus si palmete, toate cu vîrful

aplecat spre dreapta, deasupra un sir de flori, cu opt petale.
Chenarul este lornat cu flori, cu opt petlale lanciforme.
Balul este un produs din aria deliana, si poate fi datat pe baza

stilului în sec. II Le.n.

8. Bol cu caliciu vegetal (fig. 9, 10)

Constanta 57 inv. nr. 996, înaltimea 'pastrata 0,075 m, diametrul
0,139 m. Corp emisferic cu buza înalta si usor evazata, pasta caramizie,
Îirnis negru neuniform.

Medalionul central lipseste.
Pansa. este ornata cu un caliciu vegetal, alcatuit din frunze de

acant, cu nervura mediana bine reliefata si din frunze de lotus, aco
perite partial de frunzele de aoant, astfel încît nu se vM decît vîrfu
rile cu marginile si nervura mediana bine reliefate. Registrul pansei este
1:>eparatde chenarul de sub buza prin trei cercuri concentrice.

65 K. Parlaska, op. cit, pp. 150-151.
56 Mangalia 1960.
57 M. Bucovala, op. cit., pp. 39-40.
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Fig. 9

Fig. 10

Chenarul este împodobit cu frunze de laur, unite cîte trei, fie
care grupa avînd cîte doua fructe cu capsule 58.

Bolul provine dintr-un atelier micro-asiatic, dupa forma oorpului
si omament.

Descoperit cu inventar de sec. III-II Le.n.59, acest bol poate fi
datat, datorita particularitatilor de ornamentare, în prima perioada de
productie a bolurilor micro-asiatice, în jurul anului 200 î.e.n.

58 Cf. F. Courby, op. cit., p. 382, fig. 77/8 si ornamentul de la p. 406, fig. 87/'20.
59 Descoperit împreuna cu fragmentul de bol megarian inv. nr. 1000.,
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9. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 11, 12)

Constanta 60 inv. nr. 201, înaltimea 0,067 m, diametrul 0,130 m.
Corp emisferic cu buza dreapta, cu fundul vasului putin adîncit spre
interior, pasta cenusie, firnis negru în partea superioara a vasului si
-cenusiu cu nuante galbui pe cea inferioara.

" Fig. 11

Fig. 12

La acest vas, separarea distincta între motivul orruamental de pe
fundul vasului si liegistrele pansei, printr-unul sau mai multe cercuri,
lipseste. Ca ornament al medalionului central este folosita rozeta.

60 M. Bucovala, op cit .• p. 44-46, desenul bolului la p. 46 gresit redat.
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Pansa este decorata în doua registre, cu motive vegetale. Corola,
care are un rol secundar, si care porneste de sub petalele rozetei, este
alcatuita dintr-o alternanta din frunze ascutite de lotus, cu nervura
centrala bracteeata si împodobita cu perLe61, palmete cu nervura cen
trala bine profiliata 62 si din frunze de acant. Un cerc de perle separa
cele doua registre. Pe al doilea registru se afla o ghirlanda de v<l'ejuri
de vita, de care atîrna ciorchini de struguri 63.

Chenarul este împodobit cu astragali.
Descoperit împreuna cu inventar de sec. III-II î.e.n.; datorita

ornamentarii stilizate a bolului, a disparitiei nervurii centrale a frunzei
de lotus si înlocuirii ei cu o broctee împodobita cu perle, ceea ce accen
tueaza efectele decora tive, bolul poate fi datat în a doua jumatate a
sec. II î.e.n. 64.

10. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 13)

Constant.a 65 inv. nr. 202 A, înaltimea pastrata 0,040 m. Pasta
caramizie, firnis rosu închis.

Fragmentul pare a apartine unui bol a carui pansa era împo
dobita cu mai multe registre. Se mai !pastreaza din registrul inferior
cîteva din ornamentele ce-l împodobeau, pasari despartite de mici pal-

Fig. 13

mete. Urmeaza apoi un registru cu vaSQmult stilizate. Pe cel de-al trei
lea registru, se observa cîteva elemente decorative din care se pot dis
tinge petalele unor flori fantastice si vrejuri de vita.

Dupa ornamentul folosit, bolul ar putea fi un produs micro-asiatic.
Acest bol a fost gasit împreuna cu bolurile cu numar de inv. 201

si 202 B. Dupa context poate fi datat în jurul anului 200 Le.n.

61 L. Byvanck, Quarles van Ufford, op. cit., p. 6.
62 F. Courby, op. cit .• p. 389. fig. 88/5.
63 F. Courby, op. cit., p. 382, fig. 77/9.
64 L. Byvanck Quarles van Uffird, op. cit., pp. 13-14.
65 M. Bucovala, op. cit., pp. 44-46.
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11. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 14, 15)
Comana 66, inv. nr. 6583, înaltimea 0,07 m, diametru! 0,13 m. Corp

emisferic cu buza dreapta, pasta caramizie, firnis negru pe buza si che
nar, rosu pe pansa si medl"llionulcentral.

Fig. 14

Fig. 15

Medalionul central este ornat cu o rozeta· decorata cu frunze ascu
tite si cu frunze Totunjite de lotus.

Deoorul pansei este organizat pe trei registre. Primul registru este
împodobit cu un caliciu alcatuit din frunze romboidale de lotus si frunze

66 Vezi nota 31.
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de acant 67, cu vîrful îndoit una catre cealalta. Urmeaza apoi laI doilea
registru decorat cu semiove despartite prin baghete. Cel de-al treilea
registru este ornat cu vrejuri de vita, CÎTceisi frunze mult stilizate, de
<careatîrna ciorchini foarte bogati.

Chenarul este decorat cu meandre ce se întretJaie, formînd cruci
gamate, iar la nivelul crucilor, în dreptunghiuri, flori cruciforme 68.

Acest bol poate fi datat în prima part~ a celei de-a doua jumatati
a sec. II î.e.n., cînd motivul vrejurilor de vita, de origina ateniana începe
,a fi folosita si în arÎia delo-microasiatica si cînd palmetele, accentuînd
stilizarea decorativa a ornamentului, se îndoaie una catre cealalta 69.

12. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 16, 17)
Constanta 70 inv. nr. 4997, înaltimea 0,68 m, diametrul 0,113 m.

Corpul emisferic cu buza usor înclinata catre interior, pasta caramizie.
si firnis rosu.

MedialÎJonul central este alcatuit din doua rozete suprapuse, fie
care cu cîte sase frunze rotunjite la vîrf.

Fig. 16

Decorul pansei este format din doua registre, primul ornat cu un
<caliciu de frunze romboidale de lotus si cu palmete cu vîrful îndoit
spre dreapta, cu frunze de lotus cu vîrful rotunjit si cu palmete cu
vîrful îndoit spre stînga. Nervurile mediane sînt alcatuite din siruri de
perle 71. Registrul superior este omat cu flori cruciforme, din opt petale.

Chenarul este împodobit cu semiove despartite prin baghete.

~o
•

'9
Cll.
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67 Cf. F. Courby, op. cit., p. 389, fig. 81/6.
6s Idem, p. 379, fig. 76/4.
69 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6 si p. 13.
70 M. Bucovala, op. cit., pp. 57-59, desedul bolului ele
71 Cf. F. Courby, op. cit., p. 389, fig. 81/5.

la p. 58 gresit. redat.
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Bolul, cu bu~a usor înclinata catre interior este un produs tipic
al atelierelor din Delos.

Acest bol a fost descoperit împreuna cu inventar de sec. II î.e.n.
Palmetele putin îndoite, dar doua cîte doua, închreptatesc datarea bolului
în cel de-al treilea sfert al sec. II î.e.n. 72.

Fig. 17

13. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 18, 19)
Constanta 73, inv. nr. 12038, înaltimea 0,063 m, diametrul 0,13 m.

Corp emisferic cu buza usor adusa spre interior, pasta cenusie, fir
nis negru.

Medalionul central este ornat cu o rozeta dubla, alcatuita din
frunze cu vîrf rotunjit.

Decorul pansei este compus din trei !registre. Primul registru este
împodobit cu un caliciu alcatuit din frunze romboidale de lotus, de
palmete cu vîrful îndoit mult spre dreapta, din frunze rotunjite de lotus
:si palmete cu vîrful mult îndoit spre stînga 74. In partea inferioara,
palmetele acopera frunzele rotunjite de lotus. Al doilea registru este
arna,tl cu; ove, despartite prin cîte doua baghete verticale. Cel de-al
treilea registru este împodobit cu segmente în forma de inima 75, sepa
rate prin lenticuli. Registrele sînt despartite prin cercuri bine reliefate.

72 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6 si p. 13.
73 M. Bucovala, op. cit., pp. 78-80.
,1, Cf. F. Courby, op. cit., p. 389, fig. 81/5.
75 Idem, p. 379, fig. 76/6
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Fig. 18

Fig. 19

Chenarul este alcatuit din meandre ce se întretaie formînd cruci
gamate si din dreptunghiuri împodobite cu flori c.ruciforme.

Bolul este un produs delian caracterizat prin buw adusa spre in-
terior si prin proportia perfecta a corpului.

Bolul descoperit împreuna cu inventaJr de sec. II î.e.n., apartine
dupa stilul ornamental, celei de-a doua jumatati a sec. II.

226



14. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 20, 21)
Constanta 76, inv. nr. 12032, înaltimea 0,083 m, diametrul 0,120 m.

Corp emisferic cu buza îrualta, puternic evazata, pasta caramizie, firnis
rosu, cu accident de ardere în partea inferioara unde firnisul este negru.

Medalionul central lipseste.
Decorul pansei este alcatuit din doua registre. Primul registru este

împodobit cu opt palmete mult stilizate, cu nervura mediana formata

Fig. 20

din perle mici 77. Registrul este separat de cel superior printr.-un cerc,
puternic reliefat. Cel de-al doilea registru este împodobit cu ghirlande
de lJauri,împletite cu panglici.

Chenarul, datorita unui accident de ardere, este numai partial
realizat si împodobit cu astragali.

Dupa furma vasului, bolul este un produs micro-asiatic.
Bolul a fost descoperit într-un mormînt încadrat în limitele sec.

II î.e.n.

15. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 22)
Mangalia 78, inv. nr. 18259, înaltimea pastrata 0,05 m, diametrul

0,12 m. Buza evazata, pasta cenusie, firnis negru intens.
Fragmentele pastreaza decorul chenarului si un mic fragment din

pansa, prea putin vizibil pentru a fi descifrat. Un sirag, de perle des
parte decorul pansei de cheruar.

76 lVI.Bucovala, op. cit., pp. 75-77.
77 Cf. F. Courby, op. cit., p. 389, fig. 81/5.
78 Lipsesc orice fel de indicatii cu privire la descoperirea fragmentului.
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Fig. 21

Chenarul este ornat cu semiove despartite de baghete.
Buza evazata a fragmentelor pastrate încadreaza bolul în seria

produselor micro-asiatice.
Indicatii pentru fixarea în timp a acestui bol lipsesc.

Fig. 22

16. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 23-27)
Constanta 76, inv. nr. 4981, înaltimea 0,073 m, diametrul 0,130 m.

Corp emisferic, cu buza înalta, usor evazata, pasta· de culoare rosie
portocalie, firnis cafeniu.

79 M. Bucovala, op. cit., p. 65.
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Fig. 23

Fig. 24

Medalionul centml este decorat cu o rozeta din frunze de lotus
în centrul careia se afla bustul zeitei Tyche 80, drapat, cu capul spre
dreapta, laureat cu coroana murala (fig. 25).

Pansa cuprinde trei registre, despartite prin cercuri bine profi
late. Primul registru este împodobit cu motive zoomorfe si florale, cu

80 R. Zahn. Hellenistische Reliefkeramik aus Sud Russland în J.A.I. 1908,
p. 56, fig. 146.
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Fig. 25

delfini. mari si mici, asezati fata în: fata, iar deasupra se afla un .sir
de grifoni cu oapul întors spre coada despartiti de cîte o floare de crin.
Sase dintre grifoni sînt asezati perechi, iar un al saptea are deasupra
o prima stampila a atelierului (fig. 26). Cel de-al doilea registru este
ornat cu un decor, alcatuit din trese. Al treilea registru este împodobit
cu alternanta de vlaluri etrusce, frumos realizate, separate prin perechi
de perle. Aici a fost întiparita si cea de-a doua stampila a atelierului
(fig. 27).

Chenarul este decorat cu mici ove, nu prea bine 'l'ealizate.
Cele doua stampile de forma dreptunghiul ara au literile reliefate.

Se poate citi numele ceramistului ZHNOi\OY AH~ scris pe doua rînduri.
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Atelierul cenamistului ZHN0L10YAH~ nu este amintit în bibliografia acce
sibila noua 81.

.Judecînd dupa forma vasului si dupa ornament. balul este un
produs micro-asiatic.

Descoperit în context de sec. II î.e.n. bolul apartine primei juma
tati a sec. II î.e.n. 82.

17. Bol cu zone orizontale si suprapuse (fig. 28).

Constanta 83, inv. nr. 977, înaltimea 0,05 m, diametrul 0,078 m.
Corp adîncit cu buza usor evazata, pasta cenusie, firnis negru.

Medalionul central este format din doua rozete. Prima compusa
din opt petale, este asezata în centrul celei de-a doua, alcatuita din
frunze de lotus.

Fig. 28

Pansa este împartita în doua registre, în care predomina motivele
vegetale. Primul registru are un caliciu, compus din patru palmete 84

mai mari si frumos stilizare, care se suprapun pe cercul medalionului
central, precum si patru din palmete mai mici si mai înguste. care
pornesc de pe cerc. Urmatorul registru este alcatuit tot din palmete,
dar mult stilizate si încadrate de delfini.

Chenarul este alcatuit din spirale duble 85.

Bolul a fost descoperit în mormînt cu inventar de sfîrsit de seco
lul III, început de sec. II î.e.n.

81 Vezi R. Zahn, op. cit., F. Courby, op. cit., L. Byvanck Quarles van Ufford.
op. cit. si H. Thompson, op. cit., H. Comfort, op. cit.

82 Vezi M. Bucovala, op. cit., p. 65, si L. Byvanck van Ufford, op. cit., p. 6.
83 M. Bucovala, op. cit., p. 47-5l.
84 Cf. F. Courby, op. cit., p. 389, fig. 81/5.
85 Idem, p. 379, fig. 76/12.
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Fig. 29

Fig. 30

18. Bol cu caliciu vegetal (fig. 29-30)
Constanta 86, inv. nr. 5025, înaltimea 0,072 m, diametrul 0,135 m.

Corp emisferic cu buza înalta, usor evazata, pasta caramizie închisa,
firnis cenusiu.

In medalionul central se distinge bustul zeitei Tyche drapat, cu
coroana murala pe cap 87. Divinitatea este înconjurata de stampila ate-

86 M. Bucovala, op. cit., p. 56.
87 Vezi nota 80.
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Fig. 31

lieI1uJui, pe care se citest,,~ numele ceramistului Kirbeis. Tondoul este
înconjurat de un sirag de perle (fig. 31).

RegiStrul pansei este compus dintr-o corola de frunze de acq.nt
moale si de palmier. Frunza de acant, cu nervura mediana bine reliefat,
este despartita prin lujeri de flori fantastice, de doua palmete cu ner
vura mediana bracteata. Un ultim motiv este alcatuit din vulturi cu
aripile larg desfacute, planînd deasupra frunzelor.

Chenarul este decorat cu semiove, despartite prin baghete frumos
imprimate.

Bolul este un produs micro-asiatic 88.

Descoperit în context de sec. II Le.n., bolul datorita stilului natu
ralist folosit în ornamentarea decorului vegetJal, poate fi datat în prima
jumatate a sec. II î.e.n. 89,

88 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 6, M. M. Loseva, op. cit.,
p. 202-203, V. F. Gaidukevici, op. cit., pp. 78-80, K. Mihalovski, op. cit., t). 146..

89 N. M. Loseva, op. cit., p. 202, dateaza productia atelierului lui Kirbeis la
începutul sec. II si inclusiv sec. II.
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Fig. 32

Fig. 33

19. Bol cu caliciu vegetal (fig. 32, 33)
Constanta 90, inv. nr. 19473, înaltimea 0,72 m, diametrul 0,135 m.

Corp ~misferic cu buza înalta, usor evazata, pasta de culvare cara
mizie, firnis cenusiu.

90 Achizitie din Constanta, nu se cunosc date asupra descoperirii.
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Fig. 34

În medalionul central se observa bustul zeitei Tyche drapat, cu
capul spre dreapta si coroana murala 91. Stampila atelierului ceramistu
lui Kirbeis înconjura bustul divinitatii (fig. 34). Spre deosebire de me
dalionul bolului cu nr. 19 produs de acelasi atelier, tondoul este în
conjurat de un cerc bine profilat.

Pansa este decorata cu o corola de frunze de acant moale si de
palmier, despaJrtite de cîte un lujer de flori fantastice. Motivul vultu
rilor planînd deasupra frunzelor lipseste aici.

Chenarul este decorat cu semiove, despartite de baghete frumos
imprimate.

Acest bol, are analogii perfecte cu bolul descoperit la Mirmeki 92.

Balul este un produs micro-asiatic.
Pe baza analogiilor amintite. bolul poate fi datat în prima juma

tate a sec. II î.e.n.

20. Bol a godrons (fig. 35, 36)
Constanta 93, inv. nr. 3807, înaltimea 0,067 ro, diametrul 0,116 m.

Corp emisferic, a carui buza ce formeaza un plan concav înlaÎnte de
evazare 94, pasta cenusie, firnis cenusiu.

91 Vezi nota 80 si N. M. Loseva, op. cit., p. 203, fig. 4/2.
92 V. F. Gaidukevlci. op. cit., p. 79 si 86.
93 M. Bucovala, op. cit•• pp. 92-93.
91 1. Casan-Franga, op. cit., p. 11.
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Fig. 35

Fig. 36

Medalionul central este ornat cu o rozeta din frunze de lotus,
cu vîrful rotunjit, înconjurat de un cerc bine reliefat.

Pansa cuprinde un singur registru, împodobit cu frunze de lotus,
-despartite prin perle în serpentina.
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Prin forma corpului, bolul neîngrijit lucrat, cu tipar foo.rte sters,
este un produs micro-asiatic, lucrat poate într-un atelier antiochian 95.

Provine dintr-un mormînt cu inventar de sec. II-I te.n, Datorita
schematizarii decorului 96 cît si a lucrului neîngrijit, bolul poate fi plasat
la începutul sec. 1 te.n.

21. Bol II godrons (fig. 37)

MangalÎia97, inv. nr. 18255, înaltimea pastrata 0,015 m. Ceramica
de cu;toajre caramizie, cu fimis rosu deschis. Se pastreaza )fundul si
parte din pansa.

Medalionul central este împodobit cu o rozeta, înscrisa într-un cerc.
Pansa este decorata cu frunza de lotus, în stilul il godrons.
Numai fragmentar pastrat si conditiile de descoperire necunoscute

nu permit nici identificarea centrului de productie indicat îndeobste
de forma vasului, si nici nu avem elemente pentru o datare mai precisa.
Cronologic bolul poate fi cuprins între limitele celei de-a doua juma
tati a sec. II, început de sec. 1 î.e.n. 98.

Fig. 37 Fig. 38

22. Bol cu imbricatii (fig. 38)

Constanta 99, inv. nr. 202 B, înaltimea pastrata 0,04 m. Pasta cara
mizie si firnis deschis.

Medalionul central, partial pastrat, este ornat cu o rozeta încadrata
de un cerc bine reliefat.

Decorul pansei, atît cît s-a pastrat, este decorat cu imbricatii,
în care frunzele de lotus se deosebesc foarte bine.

Aceiasi datare ca si pentru bolurile cu nr. de inv. 201 si 202 A,
descoperite în acelasi context.

95 L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit., p. 8; J. H. Holwerda. Het loat
Griekscheer Romainsche gebruiksaardewerk eit khet Miedellandsche-Gebiet et Gra
venkage 1836,p. 26. Nr. 3031.

"ti H. Thompson, op. cit., p. 459 si L. Byvanck Quarles van Ufford, op. cit.,
pp. 5-6 "de la mijlocul sec. II î.e.n. bolurile cu decor variat sînt înlocuite cu
baluri a godrons ca o reactie a decorarii bolurilor cu decor variat". S-ar putea
ca acest bol sa fie produs în prima parte a sec. 1 î.e.n. Contextul cronologic al
pieselor este larg iar opaitul din mormînt circula si în sec. L (Vezi C. Iconomu,
op. cit., p. 51 nr. 133).

97 Provine din descoperiri facute în 1960.
98 Vezi nota 96.
99 M. Bucovala, op. cit., pp. 44-46.
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Fig. 39

Fig. 40

23. Bol cu imbricatii (fig. 39, 40)
Mangalia 100, inv. nr. 14997, înaltimea 0,69 m, diametrul 0,117 ID_

Corp înalt, fund inelar profilat, cu buza spre interior, pasta de culoare·
rosie-portocaliu, firnis pe pansa rosu, pe chenar si buza negru.

100 Provine din sapaturile efectuate la Scoala noua-bazin.



Medalionul central este înlocuit cu un inel piedestal bine pro
filat 101.

Decorul pansei este aranjat pe doua registre. Primul registru cu
imbricatii alcatuite din opt rînduri de frunze de lotus. Cel de-al doilea
registru împodobit cu un sir de perle este separat de celalalt registru
prin cercuri bine profilate.

Chenarul este decorat cu flori cu opt petale.
Pe fund se observa un grnfit cu litera iar pe buza un grafit cu

litera H.
Prin forma corpului si ornamentare, bolul este un produs delian.
Bolul prin ornamentul sau redat schematica, poate fi încadrat în

a doua jumatate a sec. II Le.n.

24. Bol cu imbricatii (fig. 41)

Mangalia 102, inv. nr. 3570, înaltimea pastrnta 0,04 m, diametru
0,12 m. Dupa fragmentul pastrat, cu buza usor adusa spre interior.
corpul pare a fi fost emisferic, pasta caramizie, firnis rosu.

Fig. 41

Pansa este decorata cu imbricatii. Frunzele de lotus sînt redate
'În stil naturalist, observîndu-se foarte bine nervurile, perfect profilJate.

Chenarul este alcatuit din meandre care se întretaie formînd cruci
gamate, si din dreptunghiuri, în care se afla flori cruciforme.

Bolul este un produs delian, judednd dupa forma buzei, adusa
.spre interior ..

Pe baza ornamentului cu frunze clar imprimate, frngmentul poate
fi datat în ultimul sfert al sec. III Le.n., început de sec. II Le.n.

25. Bol Ctt ornament hexagonal (fig. 42, 43)
Constanta 103, inv. nr. 188, înaltimea 0,80 m, diametrul 0,126 m.

Corp înalt, adîncit, cu fund tesit, buza înalta, puternic evazata, pasta
brun-portocalie. firnis cenusiu.

Medalionul central este format din trei rînduri de rozete supra
puse, primele doua formate din frunze ascutite de lotus, pe cînd rozeta

J01 Pentru forma vezi R. Zahn, op. cit., pp. 72-74, -p. 75, f. 36 si F. Courby,
,pl. XII/13.

102 Nu exista indicatii asupra conditiilor descoperirii.
103 M. Bucovala. op. cit., pp. 52-54 .
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Fig. 42

Fig. 43

centrala este o rozacee. Medalionul este înconjurat de un cerc de perle
si de alt cerc, exterior, ce delimiteaza ornamentul medalionului central
de pansa.

Pansa este decorata cu plasa, parte prin incizii, parte prin excizii.
Chenarul este împodobit cu semiove.
Bolul, produs atic, poate fi datat cu siguranta dupa anul 150 î.e.n.

cînd începe si la Atena productia tipului respectiv.
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26. Bol cu ornamentare neidentificata (fig. 44)

Mangalia iO!" inv. nr. 18261, înaltimea pastrata 0,04 m, diametrul
0,12 m. Buza adusa spre interior, pasta de culoaTe roz, firnis rosu încins,
iar pe chenar si buza maro si negru.

Din ornamentul pansei se pot distinge flori cu tija înaltata spre
buza.

Chenarul este alcatuit din rozacee cu opt petale.
Bolul este un produs delian 105.

Fig. 44

27. Bol cu ornamentare neidentificata (fig. 45)

Mangalia i06, inv. nr. 18262, înaltimea pastrata 0,025 m, diame
trul 0,12 m. Fragment din partea superioara, cu buza usor trasa spre
interior, ceramica portocalie, firnis negru.

Fig. 45

Se pastreaza parte din decorul chenarului, format din frunze cu
nervura centrala incizata, marginea frunzei cu nervurile laterale, bine
reliefate.

Dupa buza trasa spre interior, bolul este un produs din aria
deliana.

104 Conditii de descopedire necunoscute ..•
105 Vezi nota 20.
106 Nu se cunosc conditiile descoperirii.
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28. Bol cu 01'1wmentare neidentijicata (fig. 46)

Mangalia 107, inv. nr. 18263, înaltimea pastrata 0,055 m. Pasta cara
mizie, firnis rosu închis.

Se pastreaza fragmente din doua registre. Pe primul registru se
observa Dozete cu opt petale. Din registrul urmator s-a pastrat o singura

Fig. 46

rozeta, asemanatoare celor ce împodobeau -registrul anterior, dar avînd
tija serpentiforma.

LES BOLS MEGAREENS' DU MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE CONSTANTZA

Resume

Les bols "megareens· presentes dans cet article proviennent des sites et
necropoles de 1'epoque hellenistiques, se trouvant sur le territoire des villes de
Constantza et de Mangalia. Ce sont le produits des fouilles organisees, des de
couvertes fortuites, ou bien des aquisitions.

On presente 28 bols et fragments de bols "megareens·, ranges dans les
categones suivantes: a decor varie, a calice vegetal, a imbrications. a ornement
hexagonal. a decor a godrons, Ei ornementation en zones horizontales et super
posees.

Les bols de la collection du musee sont des importations, provenant des
centres de production attique, delienne et micro-asiatique. Aucun des bols pre
<;ent{~sn'est une oeuvre locale, ouest-pontique, car les indices qui separent un
produit pontique d'un produit du sud font defaut. indices deja depistes lan"
les cites grecques nord-pontiques.

Le bol portant le No d'inventaire 4981 (fig. 23-27) est marque par deuX!
estampilles d'atelier, rectanguIaires, disposees sur la bordure et sur la zone su
rieure de la panse. On peut lire sur les estampilles le nom du ceramiste ZHNO
~orAH:E dont 1'atelier n'est pas mentionne dans la bibliographie qui nous
accessible (V. la note 81).

Deux bols portent le nom de Kirbeis et presentent d'etroites analogies
avec le bol reali se lans le meme atelier, et decouvert a Mirmeki (V. la note 92).

Les trois bols sont le produit des ateliers de l' Asie Mineure.
La provenance heteroclite des bols decouverts sur la câte ouest-pontique

permet de saisir les relations economiques des cites du Pont-Gauche avec les
centres du sud, a l'epoque hellenistique.

107 Nu se cunosc conditiile descoperirii.
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DER MEGARISCHEN BECHER DES ARCHAOLOGISCHEN MUSEUMS
KONSTANZA

Zusammenfassung

Der Megarischen Becher. die in vorliegendem Aufsatz beschrieben werden,
stammen aus Siedlungen und Graberfeldern hellenistischer Zeit, die sich im
Weichbild der Stadte Konstanza und Mangalia befinden und wurden entweder
durch Grabungen und Zufallsfunde entdeckt oder kiiuflich erworben.

Es werden 28 Megarischen Becher oder Bruchslicke von solchen beschrie
ben, und in folgende Kategorien eingeteilt: mit mannigfaltiger Verzierung, mit
Bllitenkelch, mit Fischschuppenmuster, mit sechseckigem Muster, mit Buckel
muster, mit Verzierung in horiwntale und liberlagerte Zonen.

Der Becher aus der Sammlung des Museums sind Einfuhrware aus Attika,
Delos und aus kleinasiatischen Produktionszentren. Keine einzige ist ortlicher
westpontischer Produktion, weil die Merkmale fehlen, die ein pontisches Erzeug
nis von einem slidlandischen trennen, Merkmale, die in den griechischen nord
pontischen Stadten bereits angetroffen wurden. Der Becher Inv. nr. 4981 (Bild
23-27) weist am Rahmen und am oberen Teil der Wandung zwei rechteckige
Wekstatt,tempel auf. Auf den Stempeln ist der Name des GefaBherstellers ZHNO
b.OYAHLzu erkennen, dessen Werkstatt uns aus der zuganglichen Fachliteratur
nicht bekannt ist. Siehe Anm. 81.

Zwei Becher sind von Kirbeis gezeichnet und haben groBe Ahnlichkeit
mit der Becher aus derselben Werkstatt, die in Mirmeki gefunden wurde. Siehe
Anm.92.

Die drei Becher sind Erzeugnisse der kleinasiatischen Werkstatte. Durch
den verschiedenartigen Ursprung der auf der westpontischen Kliste entdeckten
Becher, konnen im hellenistischen Zeitalter okonomische Verbindungen Zwischen
den Festungen auf der linken Pontuskliste und den slidlimdischen Zentren na
chgewiesen werden.
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