
M.BUCOVALA

TRADITII ELENISTICE IN MATERIALELE FUNERARE
DE EPocA ROMANA TIMPURIE LA TOMIS

Sfîrsitul epacii elenistice si începutul celei ramane ll"eprezinta, fara
îndaiala, un mament de mare însemnatate si pentru istaria lacurilar da
bragene. Ca si în alte parti ale lumii v:echi, acest mament a însemnat
inceputul unui praces istaric cu semnificatii si importanta cavîrsitaare
pentrIU viJata camunitatii amenesti de pe aceste meLeaguri. Dar ce a în
semnat, de fapt, sfîrsitul epacii elenistice si instaurarea stapînirii ramane
aici? Ce aspecte are în cetatile vest pantice aceasta rascruce - daca ea
el însemnat vreadata, cu adevarat, a autentica si indubitabila rascruce?
A existat sau nu a cezura între cele daua epaci? Exista între ele un fir
cantinuu, de viata, de practica, de cantinuitate în cel mai amplu sem; al
cuvîntului, sau ele au trasaturi distincte, tatal diferite?

Acestor întrebari cauta a le da succint raspuns articalul de fata.
pe baza analizei cîtarva categarii de materiale gasite în marmintele to
mitane.

Pasibilitatea de a ajunge la cele cîteva cancluzii ne este oferita de
o prima sistematizare generala si de principiu a materialelar elenistice.
facuta cu putin timp în urma 1, si d~ putinta compararii elementelar
acestara cu cele din mormintele databile în secalul I e.n. 2.

Din numeraasele materiale de epaca elenistica si ramana timpurie,
descaperite pîna aaum la Tamis, am ales cît;eva categarii mai mari, a
carar îndelungata vietuire si transformare este mai usar de pus în lu
mina, gratie numarului impartant de abiecte ajuns pîna la nai.

Aceste categarii sînt prezentate în ardinea dictata de caracteristicile
Iar generale. de întrebuintarile practice si de criteriul cranalagic. (Pentru
a le urmari mai usar evolutia am început, acala unde am avut pasibili
tatea, prin ilustrarea farmelar celar mai timpurii, care dateaza îndeabste
din sec. IV-III î.e.n. ; în alte ca2'Juri,datarita materialului lacunar, am
început prin prezentarea farmelOll"din sec. III-II sau II-I î.e.n.).

1 M. Bucovala, Necropole elenistice la Tomis, Constanta, 1967.
2 Lucrare în manuscris.
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Vase de uz casnic.

1. Kantharos. Exemplarele de kantharoi aflate în colectia muzeului
sînt destul de numeroase pentru la permite urmarirea evolutiei acestui
tip de cana de baut, pe intervalul mai larg al cîtorva secole. Cele mai
vechi doua exemplare (fig. 1 a si b), sînt produse c1asice, attice; se dis
tig prin forma lor oarecum scunda si larga, au buza 'USortrasa în afara
si rotunjita, marcata la exterior, la partea ei inferioara, printr-un brîu
Juai proeminent. Toartele, inelare, foarte scurte, au capetele superioare

a b

Fig. 1

;aproape ascutite. Primul exemplar, cu inel usor reliefat la tatpa, are
.argila rosie-caramizie (fig. 1 a), de buna calitate, usoara si bine arsa;
filrnisul, negru, este inegal ars: si are un puternic luciu metalic. Vasul
se poate data din sec. IV Le.n 3. Al doilea exemplar, are dimensiuni
mai mari (fig. 1 b). Difera de precedentul prin. inelul de sustinere al
talpii, oare este mai proeminent; firnisul, negru, are de astq data luciu
metalic slab. Sus pe toarta, scrijelata lînga buza, litera ,,/)."4. PlrÎn con
textul flUllerar în care a fost gasit si similitudini vasul se dateaza tot
în sec. IV Le.n. 5, dar fata de precedentul el reprezinta totusi o evolutie
în sensul unei prelungiri a formei.

Veriga urmatoare în procesul evolutiv este constituita de lUll grup
de 4 kantharoi, a caror circulatie poate fi atribuita, cu destula siguranta.
secolelor III-II Le.n.6 (fig. 2). Evolutia fata de primele doua exemplare
este evidenta. Nota comuna a acestor patru vase este data, în esenta,
de silueta lor zvelta, gratioasa si eleganta. Piciorul a devenit mai înalt

3 Corpus Vasorum A.ntiquorum, Roumanie, 2, Bucarest 2, L'Academie de la
Republique Socialiste de Roumanie, 1968, pl. 3, 4.

4 Pentru semnificatia acestor graffiti, vezi Gr. Avakian, Stiri noua din
Tyras, Cronica numismatica si arheologica. nr. 67-68. Buouresti, 1927, p. 4-16;
A. Suceveanu. Cîteva inscriptii ceramice de la Histria. Studii Clasice VII, Bucu
resti, 1965, p. 2'13-286.

5 M. Bucova1a, op. cit., p. 9, fig. 1 a, cu raportarile la bibliografia folosita
TJentru datari.

6 Corpus Vasorum Antiquorum. Roumanie 2, Bucarest 2, pl. 32, 8-9.
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a b
Fig. 2

c d

'Si mai subtire, iar corpul mai prelung, subtiat la mijloc; ~ura vasului
are buza subtire, evazata la exterior, lipsita de proeminenta exterioara
de la partea inferioara, caracteristica celor doua exemplare mai timpurii.

O evolutie se remarca si în configuratia partii superioare a toartelor.
La început, acestea se mentin scurte si subtiate, apoi vîrful dispa~,
pentru ca mai tîrziu toartele sa se lateasca mult, îndeosebi la extremitati.

Argila este caramizie, densa si usoara, firniSlUl, cu luciu metalic
mai mult sau mai putin pronuntat, are adeseori culori în degrade, pîna
la roscat-maroniu.

Unele exemplare de kanthaI'ioi de acest tip sînt ornamentate. Pe
<:orp - de obicei sub buza - apar ornamente vegetale, care închipuie
în mod predilect ghirlande, realizate fie prin tehnica incizarii si aplicarii
de argila de culoare contrastanta pe fonul întunecat al vasului, fie prin
pictarea cu o vopsea de nuante diferite (mai ales albastruie) 7.

Mai tîrziu, printr-o evolutie a gustului, care înseamna rev,enirea,
1n numeroase cazuri, la tipuri mai mult sau mai putin cazute în desue
tudine de-a lungul timpului, se ajunge treptat la o "tJurtire" a formelor,
realizata prin eliminClJreapiciorului si scurtarea corpului propriu-zis, de
venit astfel în chip firesc, obligatoriu, larg sau foarte larrg. Exemplarul
nostru (fig. 3 a) datat prin context, în sec. II Le.n. 8, este mai scund si

a b

Fig. 3

c

mai larg decît exemplarele precedente, desi ca perioada de circulatie,
macar cu unele dintre ele, este aproape contemporan. Din fondul lor
comun se pastreaza însa linia de demarcatie viguroasa între parrtea in
ferioara si cea superioara a corpului, cum si toartele inelare, aoum mult
latite, ale caror capete sînt, deasupra, usor colturoase.

7 M. Bucovala, op. cit., p. 20, fig. 9 a, si p. 24, fig. 13 a.
8 Idem, p. 84, fig. 51 a.
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Incepînd cu sec. II î.e.n. - sau cel putin de la sfîrsitul acestui
secol - si pîna în secolul 1e.n. piciorul va fi eliminat iar talpa inelara,
mai mult sau mai putin masiva, va .ramîne elementul tipic pentru în
treaga serie de cupe-kantharoi. ExemplaI1ul 8 al seriei, datat în sec. II-I
Le.n.9 (fig. 3 b) flace parte din grupa cupelor cu corpul rotunjit, cupe
putin numeroase la Tomis pîna în prezent. Partea superioara a vasului
ramîne însa mai strîmta decît restul corpului - ca si la exemplarele
timpurii de kantharoi, de altfel - desi mult mai putin înalta decît a
acestora. Argila, caramizie, este acoperita cu firnis negru, partial ceruusiu.

La sfîrsitul sec. II Le.n., si - mai ales, la începutul sec. 1 Le.n. se
dateaza, tot prin context, exemplarul urmator 10 (fig. 3 c) a carui confor
matie anunta tipul caracteristic epocii elenistice tîrzii si a primului secol
din era noastra. Pe lînga talpa ine1aTa, toartele inelare mici si buza ar
cuita mult în afara, corpul se modifica în sensul anuntat deja de exem
plarul nr. 7. Partea inferioara a corpu1ui este scunda si fOMte turtita,
pe cînd cea superioara este acoperita si în acest caz cu o vopsea neagra
cenusie, neomogena. La unele exemplare apar si benzi subtiri de lut,
lipite deasupra toartei, la punctul de încovoiere a aecstora, dar prezenta
lor nu va fi obligatorie.

Cu deosebirea unei santuiri mai adînci sub buza si lipsa particu
lelor de lut pe toarta, exemplarul nr. 10 (fig. 4 a) este similar cu pre
cedentul. în plus avem aici un decor vegetal, realizat cu vopsea alba,
acum in mare parte sters. Datarea vasului, sfîrsitul sec. 1 î.e.n. - înce
putul sec. 1 e.n. 11.

a b

Fig. 4

c

Prin caracteristicile sale, acest exemplar are valoarea unui prototip,
a unui cap de serie. Toate celelalte exemplare, gasite la Constanta în
contexte funerare din seoolul 1 e.n. (nu mai tîrziu), au: corpul putin înalt
si larg, cu marginea inferioara clar delimitata de restul corpului, cu bum
rasfrînta în afara si toartele :rotunjite, usor latite (fig. 4 b-c).

Pe lînga aceste caTacteristici de baza, cupele-kantharoi mai pre
zinta, în unele cazuri, doua puncte comune : au adeseori, prinse la partea
superioara a toartelor, benzi înguste de lut, iar pe corpul unora dintre
ele, apare un decor vegetal, realizat de obicei cu vopsea alba. Aceste
doua trasaturi sînt în mod cert de esenta elenistica. Maniera de "orna-

U Ibidem, p. 95, fig 59 i.
10 Ibidem, p. 108, fig. 67 b.
11 Ibidem, p. 116, fig. 73 b.
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mentare" a toartelor prin lipirea la capatul lor de sus a unor benzi sau
bucati mici de lut, ca si practica decorarii vaselor cu diverse motive ve
getale, sînt documentate pentru întreaga lume si epoca elenistica. Pentru
perioada timpurie elo:~nistica,ne stau marturie descoperiri multiple din
Orient (Alexandria), Asia Mica, bazinul Mediteranei si cel pontic 12. Pen
tru perioada de sfîrsit a epocii elenistice, mac3!r în ce priveste maniera
de "înfrumusetare" a toartelor, cele mai sigure aprop~eri sînt date de ce
ramica microasiatica, în deosebi cea !pergamiana. Asa, T. N. Knipovici
prezinta cîteva exemplare aproape identice alor noastre, gasite la Olbia,
cu partea de sus a toartei bine rotunjita. La fel, un tip de toarta
bicordonala însa - avînd deasupra o banda îngusta de lut 13.

Apropieri firesti se pot face de asemenea cu cele doua tipuri de
toarta gasit~ tot în bazinul Marii Negre, la Tiritaki 14, ,toarta cu capatul
rotunjit sus fiind, dupa opinia aceleiasi cercetatoarre, reproducerea unui
tip larg raspîndit înca din epooa elenistica, îndeosebi în eeramica din
Pergamene. Exemplarele noastre corespund si ca tip de vas (desi frag
mentare, cele din Tiritaki sînt precis cupe-kantharoi de acelasi gen) si
ca datare (sfîrsitul sec. 1 Î.e.n. - începutul sec. 1 e.n.).

Cît despre pictarea vaselor, la Constanta exista un numar de vase
(kantharoi, lagynoi si cani) pictate cu motive vegetale asemanatoare cu
('ele aparute pe cupele-kantharoi 51.

In consecinta, trecînd în revista cele spuse pentru capitolul kantha
roi, putem conchide ca atît în epoca elenistica, cît si la începutul celei
romane, pe lînga marfa de import clasica - attica sau din alte centre,
stil west-slope (pentru sec. III-II î.e.n.) sau pergamiana (pentru sfîrsitul
epocii elenistice si începutul celei romane) 16 (fig. 5), la Tomis a existat
o productie locala, evident precumpanitoare, care a evoluat permanent
de-a lungul vremii. Prin schimbarea gusturilor si deturnarea preferintelor,
ea s-a stabilit, la sfîrsitul epocii elenistice si începutul celei romane, la
un tip de vas scund si larg, cu talpa circulara de sustinere si toarte ine
Iare. Peretii erau adeseori împodobiti cu motive vegetale, pictate cu
vopsea contrastanta, de obicei alba, pe fondul închis al recipientului.
motive al caror aranjament variaza de la caz la caz, dupa ateliere si
dupa fantezia creatorului lor, ca si, poate, dupa intervale de timp mai
lungi sau mai scurte.

12 B. D. Blavatski,- Ba3b[ 9nOXH 9JIJIHHH3Ma, MCTOpHll aHTH'IHOH paC!lHCHOH Kepa~lH
KIl, Moscova, 1953, p. 242 - 246.

13 T. Knipovitch, Die Keramik ramischer Zeit aus Olbia in der Sammlung
der Ermitage, Untersuchungen zur Keramik romischer ZeU aus den Griechen
stadten an der Nord7dlste des Schwarzen Mecres IV, Frankfurt a.M., 1929, p. 28,
fig. 6/4-7.

14 T. N. Knipovici, KpaCHOJIaKOBall KCpaMI1Ka nepBb!X BeI<OB H. H. Y3 paclwnoK
l3ocnopc!wH 9Kcne)l.HUIlH, 1935-1940, M.I.A., 25, Moscova-Leningrad, 1952, p. 309-310,
fig. 9/1 si 9/7.

15 M. Bucovala, op. cit., p. 70, fig. 44 b, p. 101, fig. 62 a, p. 108, fig. 67 a.
p. 117, fig. 74a.

16 Idem, p. 114, fig. 71 b.
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Aceasta forma de cupa-kantharos, de traditie elenistica tîrzie, a:

circulat în epoca romana timpurie pe spatii foarte mari, dar vietuirea
ei difera din punct de vedere cronoLogic, fiind pentru unele arii terito
riale mai îndelungata, pentru altele, mai redusa. Ea se întîlneste nu nu-,
mai în partile Greciei propriu-zise, chiar la Atena de exemplu, unde a
dainuit macar în primul secol al erei noastre 17, S'au în Asia Mica, dupa
cum am vazut deja, în Pergam - unde caracterizeaza granita celor doua

Fig. 5

ere - ci, prin altoirea fondului comun al mostenirii grecesti, desigur,.
cu necesitatile si gusturile de moment, în tot bazinul Marii Negre: la
Tomis (unde descoperirile dateaza exclusiv din secolul I e.n.) si la Histria.
unde a dainuit mai mult 18, în Uniunea Sovietica, la Tyras 19 si - dupa,
cum s-a mentionat mai sus - la Olbia si Tiritaki (pentru perioada de
sfÎirsit a erei vechi si început a celei noi) sau în Bulgaria, pentru macaF
primele doua secole ale erei noastre 20.

2. Strachina. Chiar de la primul examen comparativ al acestei
forme, putem constata o izbitoare înrudire cu exemplarele din sec. III-II'
î.e.n., de dimensiuni reduse, cunoscute în mod curent sub denumirea de'
"baluri putin adînci, cu bU21aîntoarsa spre interior". Primele piese de·
acest gen (fig. 6 a si c) sînt datate, prin context în sec. III-II î.e.n.21•
Se caracterizeaza prin talpa inelara, care nu va lipsi de la întreaga serie ..
Argila este galbuie-caramizie, firnisul rosu, uneori spre negru si cu luciu!
metalic ..

Identic cu ele, exemplaJrul nr. 3 (fig. 6 b) provine dintru-n mormînt.
datat în sec. II î.e.n.22, Argila galbuie-caramizie este acoperita în inte-

17 H. A. Robinson, Pottery of the Roman Period. The Chronology. The Athe-
nian. Agora. Results of Excavations, V, Princeton, 1959, p. 84, pl. 18, M 2-M 3.

18 P. Alexandrescu, Necropola tumulara, sapaturi 1955-1961, Histria II, ..
Bucuresti, 1966, p. 199, XXX 11-12 si P.I 208. XXIV 13, în morminte datate m
secolul 1 si II e.n.

19 P. Nicorescu, Tyras, Dacia III-IV, Bucuresti, 1927,p. 582.
20 LIHMlJO AJIa,l()KOB, PaCKO!lKH Ha TpaKopHMCKH B MepYlJJIepH, J-hBecTHlI,.

Sofia, XXVIII, 1965, p. 89, într-o necropola datata de [a începutul seco-·
Iului II pîna la mijlocul secolului IV e.n., într-un context foarte probabil din.
sec. II e.n. ; acelasi autor aminteste forme similare la Kiustendil.

21 M. Bucovala, op. cit., p. 42, fig. 30f si g.
22 Idem, p. 65, fig. 41d.
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a b

Fig. 6
c d e

rior, iar la exterior numai pe buza, cu vopsea rosie omogena. Exem-
plarul urmator (fig. 6 e) se deosebeste de precedentul numai prin argila
galbuie usor purverulenta. Vasul este datat tot în sec. II î.e.n.23•

Dintr-un mormînt databil la sfîrsitul sec. II î.e.n. - începutul sec.
I Le.n., provine exemplarul nr. 5 (fig. 6 d), acoperit în interior si pe buza,
la exterior, cu vopsea rosie inegal arsa pîna la brun 24. Dimensiuni de
strachina poseda însa cu adevarat abia exemplaTul urmator (fig. 7 a) ga-

a b

Fig. 7

sit într-un mormînt datat în sec. II-I î.e.n. Angoba rosiatica, neuni
forma, este arsa în cîteva locuri, în interiorul vasului, pîna la negru.
Exemplarul m. 7 (fig. b), provenit dintr-un mormînt databil la sfîrsitul
sec. I î.e.n. - începutul sec. I e.n. 25, are forma de strachina clasica. Cu
deosebiTi insignifiante la talpa, fata de exemplarul precedent, se prezinta
strachina (fig. 7 c) gasita Intr-un mormînt databil în prima jumatate a
sec. I e.n. (fig. 8). Argila galbuie, usor porbasa este acoperita cu -angoba
rosie, atît la exterior cît si la interior. Cît despre circulatia acestei stra
chini în plina epoca romana, pentru aceasta ne stau marturie foarte nu
menoase descoperrri din mormintele de la Tomis, dintre care semnificativ
ne pare exemplarul urmator (fig. 9) provenit dintr-un ansamblu funerar
databil în sec. II e.n. (fig. 10).

în finalul acestei succinte prezentari, se impun cîteva observatii =

între bolurile mici, putin adînci, cu buza întoarsa spre interior si stra
china (mijlocie sau mare) exista o strînsa înrudire. Din punct de vedere
tipologic, putem considera strachina drept o transpunere la scara mai
maTe a acestui bol, alaturi de care a functionat, în paralel, în toata epoca
elenistica. Variantele cele mai timpurii, de calitate superioara, ale bolu
rilar mici, ornamentate adeseori în interior cu decor floral diferit, carac-

23 Ibidem, p. 85. fig. 52 a.
24 Ibidem, p. 103, fig. 63 C.

25 Ibidem, p. 115, fig. 7'2a
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

teristice mai ales pentru secolul IV î.e.n., au fost gasite în lumea veche,
pe spatii considerabile 26. !n mormintele tomitane, astfel de boluri mici,
ornamentate, n-au aparut pîna acum, dar se cunosc numeroase exemplare
recoltate în 'Urma sapaturilor de interes edilitar practicate în perimetrul
orasului antic, atît la Tomis cît si la Callatis.

2G N. Lamboglia, Per una classijicazione preliminare della ceramica campana,
Atti del 1 Congre33o Internazionalc di Studi Liguri, Bordighcrn, 1052, p. 171,
forma 21/25 A.
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în schimb, bolurile mici de acelasi tip, neornamentate, sînt obisnuite
in mormintele tomitane datate în secolele IV, III si II Le.n. unde nu apare
însa nici un exemplar de strachina. O situatie oareoom asemanatoare
:gasim la Histria, unde, în necropola turnul ara, baluri mici, asemanatoare
s-au gasit din belsug în mormintele datate în lungul rastimp al seco
lelor V-II Le.n. în schimb, putinele strachini depuse ca ofTanda în
mormintele din aceeasi perioada se gasesc, una într--un mormînt din
.sec. IV î.e.n. si alta, într-un turnul datat catre mijlocul sec. II î.e.n. 27.

Exemplarele avînd aceasta forma, gasite la Tomis, probeaza fap
tul ca, începînd din secolul II Le.n., aceste baluri mici si mijlocii apar
tot mai des si: ele sînt lucrate, în general, din doua varietati de argila,
vopsite cu angoba printr-un procedeu unitar, care urmarea asigurarea
impermeabilitatii vasului: vopsea neagra-cenusie, pentru argila cell'usie
galbuie sau rosie, pentru cea caramizie, care acopera numai interiorul
si buza exterioara a vasului.

La sfîrsitul epocii elenistice si începutul celei romane, balurile
mici si mijlocii nu mai apar, iar strachinile, de forma quasi-identica Cl!
a acestora, care se vor impune de aoom încolCi, din punct de vedere
numeric, sînt acoperite mai ales cu vopsea rosie, atît la interior cît si
la exterior. Fara acest strat protector, ramîne de regula numai fundul
inelar.

Se poate obse:-va deci, ca situatia celor doua forme 'atît de înrudite
s-a schimbat pe parcursul secolelor, iar în calitate de material de ofranda
balanta lor s-a înclinat cînd în favoarea uneia (în epoca elenistica tim
vurie pentru balurile mici) cînd în favoarea celeilalte dintre parti (la
sfî<rsitul epocii e1enistice si în epoca romana timpurie, pentru strachina).
Prezenta masiva a bolului mic, cu buza întoarsa spre interior, în mor
mintele de epoca elenistica se poate explica nu numai printr-o larga
drculatie si utilizare a formei în general - care presupun o larga pro
ductie a acesteia - ci si printr-o marcata predilectie pentru exempla
rele miniaturale, care au capatat astfel un \pronuntat caracter funerar.
Cert este ca de la sfîrsitul secolului 1 Le.n., descoperirile ne releva pîna
acum numai forme de strachini mijlocii sau mari, care, cel putin în
primele doua secole ale erei noastre, var constitui un element nelipsit
al mobilierului funerar tomitan. Chiar daca aceste constatari sînt cir
cumstantiate de putinatatea sau relativitatea materialelor descoperite
pîna la aceasta data, ele nu pot nega însa filiera de dezvoltare si per
petuare în epoca romana a unei traditii elenistice de transpunere a
formei.

Acelasi aspect îl rezinta de altminteri, descoperirile de la Mirmeki
si Ilurat, unde formele de strachina, datate în sec. 1 e.n., sînt consi
derate de L. F. Silanteva ca derivînd dintr-un tip foarte timpuriu, de
la Ceandarli, iar cele de la Ilurat, mai ales, ca fiind înrudite cu formele
din Pergam 28. La fel, formele din Tiritaki, identice cu timpul 14 (Mir-

2,' P. Alexandrescu, op. cit., p. 196, XXXVII. 25.
28 L. F. Silanjeva, KpaCHOJIaKOB31I KepaMHK3 Y3 pacKonoK YJlyp3Ta, 1\1.1.1\ .. 85,

1952, p. 287, fig. 4/1-2.
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meki)si 32 (Olbia), care se dateaza din a doua treime a seoolului 1 e.n.
si mai tîrziu 29, sînt argumente în favoarea opiniei despre o larga cir
culatie a acestei forme de inspiratie elenistica, în epoca romana tim
purie (sec. II sau chiar III e.n.) în tot bazinul pontic. La Histria ea este
la fel de bine documentata pentru epoca .romana 30.

3. Canita cu cioc lateral. Primele aparitii ale acestor canite sînt
înregistrate în mormintele databile în sec. II î.e.n. 31 (fig. 11 a-b-c).

a b

Fig. 11

c

Caracteristicile lor: corp perfect globular S'a!U bombat mai- mult la partea
inferioara, înspre piciorul inelar, grua mai mult sau mai putin înalta
si toarta usor latita, prinsa de partea inferioara a buzei. Avem apoi ()o

a b c

Fig. 12

d e

serie de cinci exemplare, datate toate, prin context, în sec. II-I î.e.n.
(fig. 12 a-b-c-d-e). Primul exemplar 32, (fig. 12 a) are silueta zvelta, ase
manatoare cu a exemplarului precedent si picior irelar, bine profilat.

ZJ T. N. Knipovici, KpaCHOJIaKOBaa KepaMllKa, M.LA., 25, p. 815, fig. 11/3-4 si
301, fig. 3/6.

30 P. Alexandrescu, op. cit., p. 219, XXV!, 3, într-un mormînt din sec. 1 e.n.
si p. 209, XXIV14, într-un mormînt datat în sec. II e.n.

31 M. Bucovala, op. cit., p. 68, fig. 43 a, p. 81, fig. 49 a, si! lp. 90, fig. 56 b.
32 Idem, p. 99, fig. 61 b.
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Buza este înalta, aidoma exemplarului 11 b, iar ·argila la fel de cenusie.
Avem de-a face cu o faza hibrida dintre cele doua exemplare mai mari,
din secolul II Le.n. : de la unul s-a împrumutat forma corpului, de la
celalalt, cea a buzei. Exemplarul nr. 2 (fig. 12 b) are corpul aproape
sferoidal. Ceva mai turtit este urmatorul (fig. 12 c) iar exemplarele
nI'. 4 si nI'. 5, care difera de pr;ecedentele numai prin turtirea din ce
în ce mai evidenta a corpului, pot fi socotite w-ept variante putin dea
sebitoare ale aceluiasi tip 33 (fig. 12 d-e).

Ornamentatia acestui tip de canita consta îndeobste în cercuri
simple, incizate sau în relief abia pronuntat, trasate la baza gîtului.

In mormintele databile la sfîrsitul secolului 1 Le.n. si la începutul
epocii romane, tipul acesta de canita nu mai apare, cel putin asa re-

a b

Fig. 13

zulta din descoperirile de pîna acum. Oredem însa ca putem considera
ca o mostenire traditionala a acestora, forma de canita identica, dar
lipsita de cioc lateral si prevazuta în schimb cu gura-pîlnie (fig. 13 a-b)
care a generat mai apoi tilpul de lekythos cu gura-pîlnie, obisnuit în
descoperi,rile din sec. II-I Le.n. La fel, este interesant faptul ca unele
exemplare elenistice tîrzii de tipul lekythoi cu gU'I'a-pîlnie, derivate din
canita cu cioc lateral, au toarta în torsada, practica de asemeni obisnuita
si ea în epoca elenistica.

Pil'imul exemplar de canita cu gura-pîlnie (fig. 13 b) provine din
tr-un mormînt de la sfîrsitul secolului 1 Le.n. - începutul ~ecolului
1 e.n.3\ iar exemplarul al doiLea (fig. 14 b), dintr-un mormînt databil
în a doua jumatate a secolului 1 e.n. Amîndoua vasele aJU.corpul gla
bulalr si picior inelar, deosebirile notabile constînd, pe lînga calitatile
argilei si ale angobei. în maniera de realizare a toartei, la unul simpla.
la celalalt în torsada.

33 Ibidem, p. 93, fig. 58, f si 101, fig. 62 d.
34 Ibidem, p. 114, fig. 71 c.
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a
Fig. 14

b

Veriga imediata a evolutiei acestor forme este deci constituita de
tekythos-ul cu gura-pîlnie - o transpunere la scara mai mare a canitei
eli, g~ra-pîlnie (fig. 15 a-b-c). Corpul devenind mai 'masiv, gîtu~ 'se
inalta si se subtiaza în mod obligatoriu, iar gura se strîmteaza. Primul

a
Fig. 15

b c

exemplar de lekythos a fost gasit într-un mormînt de la sfîrsitul seco
lului 1 î.e.n. - începutul secolului 1 e.n.35, iar cel alaturat p,rovine
dintr-un mormînt care se poate bine încadra la mijlocul secolului 1 e.n.
(fig: 15 b). Diferentele, în fond insignifiante, rezultate în chip firesc din
evolutia pe care o reprezinta acest din urma exemplar fata de prece
dentul, consta în imperceptibila schimbare a gîtului, devenit usor conie
si în santuirea buzei, pe mijloc.

35 Ibidem, p. 116, fig. Î3 a.
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Nici aceste caracteristici nu sînt însa straine epocii elenistice. Ma
niera de realizare a formelor de lagynoi, mici si mijlocii, a concretizat
adeseori siluete foarte asemanatoare de recipiente mici si gratioase, cu
gît nu prea înalt, aproape conic, si buza mai înalta, santuita pe
mijloc 36.

Cit despre toarta în torsada, ea reprezinta, credem, o linie de le
gatura cu epoca elenistica si nu o nota deosebitoare. Prin sporirea di
mensiunilor tipului de lekythoi cu gura-pîlnie, se ajunge la exemplarul
de vas încadrabil în tipul numit "lagynos" care pastreaza aceleasi ca
racteristici (fig. 16 b). Vasul provine dintr-un mormînt datat în a doua

a b

Fig. 16

jumatate a secolului 1 îe.n. 37. O varianta a acestui tip de lagynos arE"
buJz~ inelal'a 38, dar forma lor generala, cu unele mici deosebiri, ! va
continua sa circule în unele parti ale imperiului, o îndelungata perioada
de timp 39. La Tomis, în mormintele din sec. II e.n., aceste UJrcioaresînt
foarte rare, si au forma si - îndeosebi - calitatea, schimbate.

Este important de semnalat însa ca numeroase 'Urcioare avînd di
mensiuni mai mici (lekythos) sau mai mari (lagynos) similare celor de
mai sus, au caracteristici comune (argila rosie-caramizie, usor poroasa.
angoba alba de caolin) care ar îndritui o atribum:e a lor aceluiasi centru
sau atelier.

36 Ibidem, p. 88, fig. 54a, p. 103, fig. 63 a, p. 105, fig. 64 a si p. 107, fig.l66 a.
37 M. Bucovala, Noi morminte de epoca romana timpurie la Tomis, Pontice I.

Constanta, 1968, p. 280, fig. 8 b si p. 282, fig. 11a.
38 Idem, p. 280, fig. 8 c si p. 282, fig. 11b.
39 Pentru Bulgaria de exemplu, intr-un mormînt din sec. II e.n. (M. JIa3apoB,

TpaKHcKo MOrHJIHO norpe6eHHe npH c. npotJeHHK, ByprapcKo, ApXeOJIOrHH, 1962, H.H. 1,
p. 49, fig. 10) si intr-un cuptor de ars ceramica, datat in sec. IV e.n. (BOril,aH HHKOJIOB,
rpbHtJapcKa new npll c. AJITHMHp, ApxeOJIOrHH, 1961, KH. 4, p. 51-54, fig. 15.

309



Oricum ar fi, credem ca ilustrarea de mai sus poate fi un argu
ment în favo~a ideii de continuitate si de evolutie a formelor, pe
linia:

- canita ou cioc lateral (sec. II-I te.n.).
- canita, cu gura-pîlnie (sfîrsitul sec. 1 Le.n. - începutul

sec. 1 e.n.).
- urcio:r de mici dimensiuni (lekythos) cu gura-pîlnie (sfîrsitul

sec. 1 Le.n. - mijlocul sec. 1 e.n.).
- urcior de dimensiuni marri sau mijlocii (lagynos) ou gura-pîlnie

(mijlocul sec. 1 e.n. - sfîrsitul sec. 1 e.n.).
4. Chytra cu o singura toarta - cana. Trebuie spus de 1:a. bun în

ceput ca exemplarele de chytra cu toarta sînt destul de rare în desco
per;irlile de pîna acum. Canile mici si mijlocii, de acelasi tip, cu sau
fara toarta, nu sînt nici ele prea numeroase pentru perioada care ne
intereseaza, de sfîrsit la epocii elenistice si de început a celei Domane.

Totusi, putinele exemplare gasite în mormintele elenistice pot
furniza cîteva însemnate puncte de sprijin în favoarea ipotezei despre
o evolutie pe linia: chytra cu toarta - cana cu toarta.

Exemplarele clasice de chytra cu toarta (fig. 17) apar pentru prima
oara în mormintele din sec. II-I Le.n.40. (Un singur exemplar de chytra,

a b

Fig. 17
c

prevazuta însa cu doua toarte, a fost descoperit într-un mormînt din
sec. II te.n. 41).

Cele trei vase sînt asemanatoare; 'au o santuire evidenta sub buza
trasa oblic în afara si toarta latita, la nivelul buzei, sau mai precis, trrasa
direct din aceasta. Primul exemplalr (fig. 17 a) este mai ovoidal si are
fundul perfect rotunjit. Celel'alte doua, sferoidale, au fundul circular,
plat, "distingo" de baza al canii de mai tîrziu. Mai evoluata decît acestea
este chytra dintr-un mormînt de la sfîrsitul sec. 1 te.n. - începutul
sec. 1 e,n.4.2 (fig. 18), care se deosebeste de precedentele prin turtirea

40 M. Bucovala, Necropole elenistice ..., p. 95, fig. 59 h, p. 97, fig. 60 b si
p. 101, fig. 62 e.

41 Idem, p. 78, fig. 48 d. ,
42 Ibidem, p. 115, fig. 72 b.
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mai accentuata a corpului, subtirim~a buzei, de asemenea trasa înafara
si pozitia toartei, lipita sub buza. Exemplarul este aproape identic cu
un vas datat de G. R. Edwards la sfîrsitul epocii elenistice 43.

Mai avansat în directia canii de mai tîrziu pare exemplarul urma
tor, prQvenit tot dintr-un mormînt de la sfî.rsitul sec. 1 Le.n. sau Înce-

Fig. 18 Fig. 19

putul sec. 1 e.n. (fig. 19 si 20 b). Desi fara toarta, el prezinta toate carac
terele de baza ale tipului de mai tîrziu: corp globular, fund circular, plat;
buza înalta, subtire, trasa în afara, cu o santuire la marginea inferioara.

Exemplarul nr. 5 (fig. 20 a), descoperit într-un mormînt din a doua
jumatate a secolului 1 e.n., este similar cu precedentul, daca eludam forma
..si pozitia toartei. Cu corpul globular, usor bombat la partea inferiO'aiI"a,

a
Fig. 20

b

fundul plat, în relief usor si buza subtire, trasa în afara, el oonstituie
tipul clasic al acestui vas, utilizat cu schimbari nesemnificative, înca
cîtvea secole, în aproape întreg imperiul 44.

r,J G. R. Edwards, The hellenistic Pottery from the Shipwreck of Antikythera.
Philadelphia, 1965, p. 25, fig. 26.

1.10 P. Alexandrescu, op. cit., p. 208, XXIV 7, XXIV 10-11, p. 222, X)tV2 1.
toate În morminte din secolul II e.n.; p. 223, XXVII:! 2, într-un mormînt dat.at
în sec. II-III e.n.
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Exemplarele urmatoare, provenite dintr-un mormînt din sec. n e.n.
(fig. 21) cu forma similara si cerc în relief la baza gîtului, reprezinta
tipul clasic cel mai des întîlnit în descoperirile de la Tomis, mai ales în
inventarele celor cîteva sute de morminte datate în sec. II-III e.n. apa
rute pîna acum.

Fig. 21

VASE DE TOALETA, PARFUMURI ETC.

Unguentarii. Cea mai bogat reprezentata în descoperirile elenistice
si 'romane timpurii la Tomis, este seria de unguental'ii. Datorita abun
dentei materialului, firul evolutiv al acestor forme, destinate pastrarii
unguentelor si uleiuri lor parfumate, este mai lesne de pus în lumina.
La Constanta ele apar, pentru început, în marmintele datate la sfîrsitul
sec. IV - începutul sec. III Le.n.45 si se caracterizeaza prin corpul ovoi
daI cu git cilindric scurt si buza inela!ra.

a b c
Fig. 22

-,u e

La început, (fig. 22 a) piciorul are talpa abia marcata si buza usor'
tesita ; în fOlITl1eleurmatoare (fig. 22 b-c-d-e), aceste doua elemente sînt
din ce în ce mai pronruntate, pentru asiguraTea atît a sk'lbilitatii reci
pientului (piciorul), caci dimensiunile lui cresc, cît si a bunei sale func-·

~5 M. Bucovala, Necropole elenistice ..., p. 14, fig. 40, p. 19. fig. 8 b, p. 21,.
fig. 10 b, p. 22, fig. Il c, p. 28, fig. 17 b.
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tionalitati (buza). Argila difera: este cenusie, galbuie sau rosie-cCllI'a
mizie ; cele mai pretentioase dintre ele sînt decorate cu benzi circulare
de vopsea ne3.gra pe buza si pe gît, uneori pîna pe umar.

In sec. III-II Le.n. se plaseaza un exemplar 46 a carui linie, nefini
sata, si pe alocuri gmsolana (fig. 23), anunta tipul caracteristic, omnipre
zent în secolul II Le.n. (Are talpa puternica, silueta fusiforma, buza ro
tunjita, mult îngrosata).

Fig. 23 Fig. 24

Urmeaza seria unguentariilor, foarte numeroase în descoperirile
funerare din sec. II Le.n.47 (fig. 24), croite toate dupa acelasi tipic:
mai mult sau mai putin înalte, dar niciodata scunde, silueta fusiforma,.
care-i confera o nota de zveltete si eleganta, buza trasa în afara si latita.
talpa circulara plata, reliefata deasupra, asemeni unui inel în care se·
petrece piciorul subtire. Argila difera (fiind cenusie sau caramizie) ; an
goba, la fel. Se mentine uneori decorul de benzi, realizate cu vopsea
pe fondul contrastant al vasului.

Pentru perioada urmatoare, de sfîrsit a secolului II si început a
secolului I Le.n., diferentele, neesentiale, par a fi mai degraba rezultatul
unei defectuoase 1Jranspuneri mestesugaresti a cerintelor aceluiasi tip·
fusiform, decît fructul unei noi perspective sau orientari 1,8 (fig. 25 a-b) ..
Un exemplar datat, pe baza 'analogiilar si descoperirilor din Agora de la

46 Idem, p. 44, fig. 32 e.
47 Ibidem, p. 56, fig. 36 e, p. 60, fig. 38 e, p. 84, fig. 51a.
'48 Ibidem, p. 87, fig. 53a, p. 94, fig. 59e.
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Atena 49 (fig. 26), în ultima parte a sec. 1 î.e.n., are înca corpul mult
bombat la nivelul umerilor, gîtul înalt si subtire, buza inelara, lata ca
un gulerso•

Dintr-un mormînt datat de asemenea în secolul 1 te.n., provine un
unguentariu 51 care poate fi considerat ca punct de plecare ;al schim
barilor esentiale ce var avea loc lat sfîrsitul acestui secol si începutul
celui urmator. Are corpul ovoidal, prelungit, si desi pastreaza talpa usor

a

Fig. 25
b

Fig. 26

oblica si buza inelara, are gîtul mai scurt (fig. 27 a). I Unguentariul
(fig. 27 b, 28 c si 29 a) provenit dintr-un mormînt datat printr-o mo
neda în al treilea sfert al secolului 1 e.n.. are cu acesta mai multe puncte
comune decît deosebitoare : corpul mai masiv, gîtul usor conic si buza la
tita, detalii ce par a fi rezultatul nevoii de stabilitate si de siguranta re
clama te de lipsa taLpii.

Consideram ca la sfîrsitul secolului 1 Le.n., evolutia unguentariilor
a avut ca punct de plecaTe un tip identic sau macar foarte apropiat cu
cel din fig. 27 b. Aceasta evolutie a constat în îngustarea treptata a
corpului recipientului la partea Jui de sus, care în virtute a nevoii de
echilibrare s-a bombat la partea inferioalI'a, în mod direct proportional,
pîna la atingerea formei denumite în mod curent "bulb" sau "piriform".
Din lacest moment, evolutia a urmarit doua directii, impuse de aceste

"0 H. A. Robinson, op. cit., pl. 2, F. 48.
50 M. Bucovala, Necropole elenistice ..., p. 110, fig. 68 a.
51 Idem, p. 108, fig 67 d.
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a

Fig. 27

b

a b

Fig. 28
c
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nevoi de siguranta si echilibru, pe de-a parte si, probabil, de cerintele
de ordin practic, ale scopului si destinatiei lor, pe de alta: anume, exem
plarele mai mari, destinate pastrarii unor anumite lichide, au capatat si
perpetuat un picior masiv de sustinere (fig. 28 a-b) ; cele de dimensiuni
mai micL destinate conservarii altui gen de lichide, aru pastrat fundul
circular plat. La rîndul lor, acestea din urma prezinta unele mici deo-

Fig. 29

sebiri, dupa felul în care mesterul a realizat corpul propriu-zis al fie
caruia. Unele exempliare sînt puternic bombate la partea inferioara
(fig. 29 b), altele sînt mai putin bombate (fig. 30), iar alteLe sînt aproape,
sau perfect, ovoidale (fig. 31). Argila este rosie sau galbuie-caramizie;
angoba rosie-maronie, cu care sînt date uneori, acopera de obicei numai
partea superioara a gîtului, rareori si baza acestuia.

Atît unguent ariile fusifOlITl1e,tipi ce epocii elenistice, cît si cele
de tipul "bulb" sînt larg raspîndi te si documenta te în lumea greceasca
si, respectiv, romana ..
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Fig. 30

Fig. 31

Pentru cele cai~e se circumscriu interesului nostru imediat, adica
€pocii romane timpurii, unguentariile "bulb", cu diversele lor maniere
de realizare (mai mult sa:u mai putin bombate, ovoidale etc.) exista o
ampla documentare în 'aproape întreg spatiul imperiului 52. Ele sînt da
tate de mai toti cercetatorii la sfîrsitul sec. 1 Le.n. si începutul sec. 1 e.n.,
cu ma.>rcatapredilectie pentru epoca lui Augustus 5:3. Fara îndoiala ca
cele de la Tomis se încadreaza în aceleasi jl3.loanecronologice ; încep sa
apara ca ofran de din perioada august ee si sînt obisnuite pentru primele
trei sferturi ale secolului 1 e.n. Forme evoluate din acest tip "bulb", dar
cu gîtul mai înalt, cu buza inelara, latita si fundul plat, au fost desco
perite însa si în complexe funerare de la sfîrsitul sec. 1 e.n. sau chiar
-din sec. II e.n., la Tomis (fig. 32) iar în Bulgmia cel putin, se înîlnesc si

52 M. Bucovala, Noi morminte de epoca romana ..., p. 292-293.
53 H. A. Robinson, op. cit., pl. 2, F. 50; G. R. Edwards, op. cit., p. '22,

fig. 12-13.
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exemplare similare cu aceste aparitii în morminte de la sfîrsitul secolu
lui 1 si din secolul II e.n. 54,

Dupa cîte stim, forma cea mai originala, nedocumentata pîna acum
în alte parti, este aceea a unguen1Jariilor cu corpul ovoidal, masiv, gîtul
foarte înalt si picior solid de sustinere, gol în interior (fig. 28 a-b).

Fara îndoiala ca aceasta evolutie a Tecipientelor destinate pastrarii
unguentelor ,balsamurilor si uleiurilor parfumate, a cunoscut în toata

Fig. 32

lumea greco-romana faze identice SlaUcel putin asemanatorae. Este po
sibil însa, ba chiar firesc, ca în diverse parti ale lumii vechi, aceasta
evolutie generala sa fi îmbracat aspecte particulare, deosebitoare. !n vir
tutea acestei posibilitati, în stadiul actual laI documentairii, opinam ca
tipul de unguentariu mare cu picior masiv de sustinere, tronconic, este
o creatie, daca nu tomitana, cel putin vest-pontica.

DIVERSE

Opaite. Numarul lampilor care se circumscriu interesului nostru
nu este prea mare, dar chiar asa de putin numeroase cum sînt, catalo-

54 K. )I(yrJleB-Y. KaJly.n:oBa, K'bM IlCTOpllaTa Ha aHTIl'lHOTO CeJlIlUle npll AceHOBrpa.n:,
ApXeOJlOfHfl, 1962, KH. 1, fig. 15 6, într-un mormînt de la sfîrsitul sec. 1 e.n; .TI. feTOBJI.
TpaKopHMcKIl MOrllJlHIl norpe6eHil1i aT Ka3aHJI'bUlKO, 1969, KH. 1, p. 43, fig. 16, intr-un
mormînt din a doua jumatate a secolului II e.n.
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garea lor, lI'ealizata cu putin timp în urma 55, ne permite ilustrarea la
pidara a cîtorva lucruri interesante din punct de vedere al evolutiei.

Din numeroasele tipuri de opaite elenistice întî1nite la Tomis, cele
cu ciocul rombic si brîu rotund în jurul ocificiului de umplere, acopera
în mod cert un interval de timp mare (fig. 33 a-b). Cunoscut sub nu
mele de tip "Efes", consensul general îl plaseaza din ultimiUJ.sfert al

Fig. 33

secolului II Le.n. pîna în primul sfert al secolului 1 e.n. 56. Cele doua
exemplare ale noastre provin si ele din morminte databile în sec.II-I Le.n.57 si sînt identice ca forma si material (lut cenusiu, vopsea
neagra-cenusie, apucatoare lipita strimb, cu linii în rrelief deasupra).

Exemplarul urmator este gasit într-un mormînt databil la mijlocul
secolullUi1 e.n. si reprezinta un pas înainte fata de primele doua (fig. 34).
Corpul este mai larg si mai scund, discul s-a largit, brîul din jurul ori
ficiului de umplere e mai putin înalt, iar pe bordU'I'a aplatizata în acest
chip, apa!!:"ornamente în relief. Intre cioc si bordura, este din ce în ce
mai vizibila o linie proeminenta. Lutul si angoba sînt însa identice cu
cele ale exemplarelor procedente.

Urmatoarea treapta în evolutia acestui tip este a acelora care
pastreaza ciocul rombic si pe bordura carora se aplica în contiUIUaresau
se incizeaza, diverse ornamente (granule, ove, puncte etc.). In plus, între
cioc si marrginea discului, pe linia proeminenta care le uneste apar uneori
ornamente, (fig. 35), iar punctul de contact cu brîul discului va fi marcat
în mod statornic printr-un motiv incizat sau, mai ales, în relief
(fig. 36a-b).

55 C. Iconomu, Opaite greco-romane, Constanta, 1967.
56 Idem, p. 10, tipul XIII.
P7 M. Bucovala, Necropole elenistice ..., p. 87, fig. 53 b, p. 94, fig. 59 f, p. 97,

fig. 60 a.
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Fig. 34 Fig. 35
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Pe masura trecerii timpului, opaitele devin tot mai scunde si mai
largi, iar brîul rotund din jurul orificiului de umplere tinde sa se înde
parteze de acesta, catre bordura bazinului, cu oare de altfel, în final,
se va identifica (fig. 37).

Opaitele din seria prezentata se deosebesc de cele clasice, de tip
,.Efes", prin lutul rosu caramiziu si angoba rosie care le acopera, fapt
ce presupune, evident, ca ele apartin 'Unor centre de productie si ateliere

Fig. 37

diferite. Din nefericire, în stadiul actual al informarii nu se pot face
si alte preciziuni mai ferme.

Alta categorie de opaite derivate din prototipuri elenistice, prezinta
() singura trasatura deosebitoare fata de grupa precedenta: ciocul nu mai
este rombic, ci rotund 58. Tulpina din care au derivat ele este însa, la
origine, tot opaitul de tip "Efes", caci o varianta a acestuia are ciocul
rotund, nu numai rombic 59. Desi varianta aceast3., cu cioc Irotund, nu
este reprezentata pîna acum la Tomis prin nici un exemplar timpuriu,
e~enistic, credem ca din aceasta serie sau tot din opaitul cu ciocul
rombic, printr-o transformare mai lenta însa, de asta data, s-a ajuns
la tipul de opait raspîndit în epoca romana timpurie si documentat pîna
.acum 'prin numeroase piese, care prezinta caracteristici de fond similare
cu ale grupei mentionate mai sus: marginea discul1LLÎ,inelara, se depar
teaza tot mai mult de orificiul mic de alimentare, plasat central, iar
pe bordura apar ornamente diverse, incizate sau - mai ales - în relief,
precum ove, granule, frînghii rasucite etc. (fig. 38 a-b-c). La fel, punctul

58 C. Iconomu, op. cit., p. 11, tipul IX.
5D G. R. Edwards, op. cit., p. 25, fig. 27.
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de contact al liniei ce uneste ciocul cu discul, este marcat printr-un
ornament în relief (fig. 39). Seria opaitelor cu ciocul !I"otJundse plaseaza
in limitele secolului 1 e.n.60 Ea îmbina în mod evident" la fel ca seria
precedenta, '2U cioc rombic, maniera de realizare a formei, care este

Fig. 39

elenistica, cu un specific de ornamentare care apartine epocii romane
timpurii.

'1'* .. :::1

Acesta este tabloul, sumar schitat, al evolutiei si transformarilo.r
pe care le releva cele cîteva categorii de materiale descoperite în necro
paIele Tomisului pentru perioada atît de însemnata de sfîrsit al unei
epoci si de început al alteia.

Credem ca am reusit sa aratam ca materialele de epoca romana tim
purie se leaga, se înfratesc cu cele din epoca elenistica sau elenistica
tirzie; ele cuprind, în structura lor intima, în modul de realizare si de
circulatie, germenii, alura si formele de conceptie ale unui spirit tradi
tional, elenistic, grecesc. Se poate deci evidentia la Tomis o linie evolu
tiva, o continuitate de viata materiala si - implicit - spirituala. Locui
torii din aceasta parte a Pontului Stîng au continuat, generatii dupa
generatii, un mod de viata traditional, la care au adaugat desigur, acele
elemente pe care trecerea vremii si evenimentele politioo-economice în
permanenta miscare le-au impus cu necesitate.

Nu trebuie uitat nici faptul ca unele din formele locale de cultura
materiala au cunoscut un reviriment serios, s-au recontaminat, primind

60 C. Iconomu, op. cit., p. 11.
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un nou suflu de viata, prin tipurile de vase de origine greceasca, pe care
imperiul le cunoscuse si le adoptase odata cu atîtea alte produse mate
dale si spirituale superioare, înca cu mult înainte de împingerea grani
telor sale pe Hnia Dunarii si încheierea aliantelor cu cetatile vest pontice,
si anume, prin cucerirea si transformarea Greciei pI1Opriu-zise în pro
vincie romana.

Am putea completa acest tablou cu datele generale oferite de alte
domenii apropiate, în care sînt vizibili germenii aceleiasi evolutii si con
tinuitati de traditie: obiceiul elenistic al înmormîntarii prin ardere, ca:re
continua sa predomine la începutul epocii romane. Sa mai notam si
pozitia topografica a necropolelor romane timpurii, dispunerea geogra
fica a mormintelor. Multe din mormintele datate în secolul 1 e.n. se
gasesc în zona necropolei elenistice principale a Tomisul'ui (adica pe
terenul vechii gari), în apropiere sau chiar în devalmasie, în legatura
indisolubila deci, cu cele elenistice, ale caror principale reguli si dezi
d.erate de rit si ritual, le respectau si le continuau.

în secolul 1 e.n., sau cel putin în prima jumatate a acestuia, firul
logic si fir.esc al continuitatii e lesne de pus în evidenta. Din a doua
jumatate a seoolului 1 e.n. însa, unele dintre aceste forme de inspiratie
elenistica vor dispare, altele, adoptate si încetatenite pe arii largi în
imperiu, vor dainui înca multe alte secole.

De asemenea, trebuie relevat faptul ca pe lînga materialele de tra
ditie elenistid, descoperirile din mormintele tomitane dovedesc ca înca
d~ lai începutul erei noastre si - mai ferm - de la mijlocul seco,...
lului 1 e.n., au început sa apara la Tomis produse clasice, tipic romane,
de calitate superioara, din materiale si cu destinatii 'practice diferite.
Prezenta lor se datoreaza de buna seama legaturilor economioo-comerciale
si importantei pe care centrele producatoare din centrul imperiului, mai
ales din spatiul italic la acea data, o acordau acestor piete recent incor
parate sistemului economic al imperiului.

Consideram util sa examinam lapidar, în cele ce urmeaza, aceste
cîteva grupe de materiale specific romane.

Vase de sticla. Grupa vaselor de sticla constituie, dupa parerea
noastra, un aspect reve1atoriu al politicii economice practicate de centrul
imperiului fata de regiunile sale de margine, socotite, mai ales prin pros
petimea evenimentului atasarii acestora, un bun debuseu si o piata de
desflacere convenabila, indiferent de formula politica pe care o îmbraca
aceasta recenta cucerire sau aliniere de interese. Spre deosebiDe de mor
mintele elenistice în care, pîna acum, nu a fost gasit decît un singur vas
de sticla, de tipul amforeta, import oriental sigur 61, mormintele romane
timpurii cuprind un mare numar de vase de sticla. Hrintre ele se numara
atît formele de uz casnic (cupe, boluri, pahaI1e (fig. 40), cani 62 (fig. 41)
cît si diverse unguent arii 63 (fig. 42). Procentul relativ mare de sticla

Gl Descoperit în anul 1969, nepublicat.
32 M. Bucovala, Vase de sticla la Tomis, Constanta, 1968, p. 43, fig. 36, p. 38,

fig. 31, p. 36, fig. 27 a-b, p. 37, fig. 28 a-b.
U:! Idem, p. 90, fig. 159, p. 91, fig. 161, p. 92, fig. 163.
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Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42
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în aceste morminte se poate explica atît printr-o larga productie, frec
venta si utilizare a acesteia în imperiu, cît si printr-o oarecare accesi
bilitate a acestui material si, în orice caz, printr-o predilectie si grija
anumita fata de astfel de recipiente, posesoare a unor calitati practice
si decorntive deosebite. Evident, este greu de atribuit cu certitudine, un
caracter exclusiv italic acestei productii, în conditiile în care delimitarea
acesteia fata de cea orientala, de exemplu, este atît de greu de facut;
oricum însa, pîna la dobîndirea marturiilor mai sigure ca producerea
materialului vitric va fi început la Tomis înca din seoolul I e.n. 64, putem
considera ca Vlasele de sticla descoperite pîna acum sînt în buna parte
rezultatul legaturilor cu centrele italice - mai ales cu Roma - unde
exista în mod sigur, o serioasa productie de sticla înca de la începutul
erei noastre 65,

Vase si tLstensile de bronz. Numar.ul vaselQr de bronz din mor
mintele datate în sec. I si II e.n. nu este prea mare, iar factura lor di
fera. Unele dintre ele sînt modeste ca înfatisare, altele au un bun nivel
artistic de realizare. Pîna în prezent, s-au gasit cîteva patere, dintre care
una cu mînerul ornamentat 66 (fig. 43 b), cîteva cani de forma oenochoe,
cu ['eprezentari animaliere la toar·te 67 (fig. 44), doua vase cu forme dife
rite (fig. 45 a-b), o lampa (felinar de vînt) (fig. 46) si cîteva strigile 68. Pro
babil ca tot dintr-un mormînt provine la origine si o patera adînca, cu
mîner, descoperita ocazional pe terenul vechii gari cu cîtiva ani în urma
(fig. 47), forma care, ca si paterele cu mînere ornamentate sau canile-oe
nochoe este amplu documentata nu numai în granitele impe:riv.lui, cît si
în afara acestora 69. In general, atît despre patera cu aceasta forma cît si
despre cele putin adînci sau canile cu toarte ornamentate, specialistii
afirma ca IeIau fost larg raspîndi te în Italia si Gallia, la început. din vre
mea lui Augustus si pîna în sec. II sau chiar III e.n. si ca, macar pentru
perioada de început, locul productiei lor trebuie cautat în spatiul italic,

64 Deocamdata momentul acestei productii nu poate fi precis stabilit (M. Du
covala, Vase antice de sticla ..., p. 154).

65 C. Isings, Roman Glass from Dated Finds, Groningen, Djakarta, 1957. amin
teste marturia lui Strabo în acest sens; D. B. Harden, K. S. Painter, R. IH. Pinder
Wilson, Hugh Tait, Masterpieces of Glass, Trustus of the British Museum, London.
1968, p. 36.

66 M. Irimia. BTonzuri figurate, Constanta, 1967, p. 29; M. Bucovala, Noi
morminte de epoca romana •.., p. 296, fig. 19, cu referiri la locul de productie.
aria de raspîndire si datare.

67 Idem, p. 27-29; idem, p. 296 fig. 19a. cu bibliografie privind cirQulatia
lor în timp si spatiu.

6n Material nepublicat.
69 Pentru nordul Germaniei, H. J. Eggers, Der Romische import im freien

Germanien, Hamburgisches Museum fUr V6lkerkunde und Vorgeschichte, W51,
pl. 12, forma 140; pentru peninsula Scandinavica, Gunnar Ekholm, Handelsfor
bindelser mellan Skandinavien och Romerska riket. Verdandis Skriftserie 15,
Svenska Bokf6rlaget, Stokholm 1961, fig. 6 a-c, exemplar stampilat însa; pentru
Slavonia (1. P. F. Iugoslavia), Dunica Pinterovic, O rimskoj bronci s terena Osijekai okolice, în Osjecki zbornik. Br. VIII, Muzej Slavonije Osijek, Osijek, 19U2,
pl. I a-b.
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a

Fig. 13

Fig. 44

b

'îndeosebi în reputatele ateliere campaniene. La fel, despre lampa (felinar
-de vînt) cu exemplificari în alte descoperiri din imperiu sau din afara
granitelor acestuia, datata de consensul general în secolul 1 e.n.70•

În consecinta, putem spune ca vasele de bronz gasite în mormin
tele romane timpurii de la Tomis, aduc marturia ca în tranzactiile comer
,dale facute cu spatiul italic, Tomisul includea si aceste obiecte de mare
utilitate, mai rezistente la dintele ·'timpului si realizate îndeobste, la un
hun nivel artistic si mestesugaresc.

Opaite. Categoria ceramica ce se impune de la început, în pofida
numarului nu prea important al descoperiri lor din mormintele datate
în secolul 1 e.n., este formata de opaite ; acestea par a fi obiectul acce-

70 Pentru Germania, H. Menzel, Antike Lampen îm Romisch-Germanischen
Zentralmuseum zu Mainz. Mainz. 1954, p. 116, fig. 99; pentru Bulgaria. unde acestE'
descoperiri sînt rare, D. Nikolov. TpaKHHcKHMOfHJIHIIrpo60Be ... , Apxeo.10fIl5l, 1967, KH. 1,
p. 27. fig. 16, exemplar identic cu forma de la Constanta. Ambii autori dateaza
aceste "lanterne" în secolul 1 e.n.
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Fig. 45
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Fig. 47

5C/71.
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Fig. 4a
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::sibil, usor de tranzactionat si mai intens solicitat, desigur si datorita
rolului sau practic. Exemplarele gasite sînt importuri c1asice, datate înca
din perioada augustee, care apartin cîtorva tipuri întîlni te în întreg impe
riul: opaite cu ciocul triunghiular (fig. 48) sau rotund, flancat de volute 71

'(fig. 49) sau purtînd stampile cu numele producatorului (Fi<rmalampen)72

Fig. 49 Fig. 50

«fig. 50). Opaitele romane se disting prin calitatea lor superioara; sînt
lucrate din luturi rosii-caramizii, dense si usoare, sînt acoperite cu vopsea
rosie de buna calitate, care le peliculizeaza adeseori în întregime.

1.:* '"
Alaturi de celelalte vestigii istorice, materialele funerare din mor-

TIlintele de epoca romana timpurie de la Tomis îsi dovedesc utilitatea
in studiul istoriei acestui stravechi centru de civilizatie. Ele aduc mo
desta lor contributie în a dovedi ca sfîrsitul epocii elenistioe si înce~
putul celei romane nu a însemnat la Tomis, ca pretutindeni de altfel,

'O granita fixa, o despartire transanta, kevocabila, o schimbare categorica
între doua feluri diferite de viata. Materialele studiate - si prin ele 
viata însasi, reflecta o traditie si o continuitate în cel mai amplu înteles
;al cuvîntului.

Procesul istoric, început odata cu întronarea .stapînirii romane aici,
.a prezentat aspecte diferite, proprii' si originale, cu implicatii profunde
ventru viata unei comunitati, petrecute, timp de sase seoole, sub semnul

71 C. Iconomu. op. cit., p. 11, tip X si p. 12, tipul XI; M. Bucovala. Noi
·.morminte de epoca romana ..., p. 291, fig. 17.

72 C. Iconomu, op. cit., p. 14, tipul XII.
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unor relatii economice si politice noi, impuse de Roma. Buna parte din
.aceste aspecte si trasaturi originale, evidente si în cultura materiala din
.aceasta perioada, s-au datorat desigur situatiei, conditiilor si fondului
local, configuratiei spirituale a oraselor grecesti pe care au venit sa se
grefeze numeroase si importante elemente romane.

TRADITIONS HELLENISTIQUES DANS LE MATERIAUX FUNERAIRES
DU DEBUT DE VEPOQUE ROM AI NE ATOMI

En se fondant sur les temoignages offerts par quelques categories de mate
riaux trouves dans les tombes tomitaines, l'auteur cherche el saisir et a Ipresenter
·quelques aspects de l'important processus historique dans le Pont-Gauche, a l'epoque
hellenistique et au debut de l'epoque romaine.

Les observations faites sur la longue existence, l'evolution et la transfor
mation de quelques categories ceramiques de ces materiaux funeraires ont permis
de preciser deux phel\omenes il Tomis au debut de notre ere: d'une part, la
circulation de quelques formes derivees de prototypes hellenistiques classiques
denotent une continuite de la vie materielle et spirituelle grecques; d'autre part.
-an constate la penetration des formes romaines des l'epoque d' Auguste, mais
surtout dans la seconde moitie du Ier s.de n.e., ce qui s'explique par les rapports
etroits etablis entre cette region et l'empire - en premier lieu avec l'espace
italique.

L'auteur presente quelques categories de ceramique (vases d'usage domes
tique, recipients pour conserver les onguents et les baumes, lampes, etc.) groupees
'Selon leurs caracteres generaux, leur destination pratique ou le critere chronologique

La ou l'abondance du materieI l'a permis, certaines de ces categories ont.
de illustrees depuis leur origine, par la presentation des formes les plus anciennes
(dont quelques-unes datent du IV et du III s.av.n.e.); pour les autres, on pre
sente les formes des III -II s. ou bien du II - Ier s.av.n.e.

C'est ainsi qU'on prouve la longue evolution et oirculation (des le IVe et
le IlIe s.av.n.e.) des coupes karttharos, et de l'unguentarium, du petit bol peu
profond et de l'ecuelle (du III -II s.av.n.e.), du petit pot a bec lateral (du
Ue s.av.n.e.) dont sont derives le petit pot a la bouche en entonnoir et le lekythos
(de la fin du Ier s.av.n.e.-debut du I s. de me.), a la bouche egalement en
entounoir, ainsi que la cruche lagynos du premier siecle de notre ere. an presente
01eore les types de lampes du Ier s. de n.e., qui derivent de prototy.pes helle
nistiques tardifs.

La categorie des materiaux roma ins typiques est illustree par des refe
rences a des lampes italiques, a des vases de verre et de bronze trouves ·t1'habi
tude dans les tombes du premier siecle de notre ere et resultes de l'incorporation
politique et economique de la region il l'empire.

L'auteur arrive il la conclusion que la circulat ion des formes hellenistiques
tardives il l'epoque rom aine est un indice du fuit que la fin de l'epoque helle
nistique et la debut de l'epoque romaine ne representa pas a Torni, comme d'ail
leurs dans d'autres contrees cgalement, une limite rigide, une s€lparation tran
~hante, irrevocable, entre deux manieres differentes de vie. Par la longue presencE:
de ces formes au debut de l'epoque romaine, formes derivees des types helle
nistiques classiques, par la continuation de l'habitude hellenistique de brUler les
morts, ainsi que par la position geographique et topographique des tombes, s'avere
une continuite, materielle et spirituelle, ample et profonde, dans ce centre si ancien
de civilisation grecque. Les habitants de cette partie du Pont-Euxin ont continue.
pendant toute une series de generations, fi mener une vie traditionnelle il laquelle
ils ont evidemment ajoute les el(~ments que l'evolution du temps et les evene
ments politiques-economiques en perpetuel mouvement (l'avenement de la domi
nation romaine en premier lieu) ont necessairement imposes.
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VBER GRABBEIGABEN FRVHR(jMISCHER ZEIT IN TOMIS

Zusammenfassung

Aufgrund verschiedener Kategorien von Funden, die in Grabern aus Tomis
gehoben wurden, trachtet der Verfasser einige Aspekte im Zusammenhang mit
dem historischen Proze~ des Ausgangs des hellenist.ischen und dem Beginn des
romischen Zeitalters an der linken Pontusklist.e aufzuzeigen und zu erklaren.
Durch das Studium liber die langandauernde Existenz, Entwicklung und Veran
derung einiger keramischer Kategorien dieses Fundmaterials gelangt der Verfasser
zu dem Schluf3, da~ zu Beginn unsereS' Zeitalters in Tomis zwei Geschehen zu
verseichnen sind: einerseits der Umlauf einiger aus klassischen hellenistischen
Vorlagen abstarnmender Formen, die die KontinuiUit der griechischen geistigen
und Sachkultur beweisen und andererseits das Eindringen bereits zur Zeit des
Augustus und (ganz besonders) ab der Mitte des 1. Jh.u.Z. von typisch 'romischen
Formen und Typen, die als Ergebnis enger Verbindungen mit dem librigen Impe
rium und hauptsachlich mit dem italischen Raum hierher gebracht wurden.

Der Verfasser stellt die verschiedenen keramischen Kategorien (Haushalts
gefaBe, Salben- und Riechstoffgefa~e, bllampohen usw.) in der Reihenfolge dar, die
sich durch die allgemeinen Merkmale, den Zweck und das chronologische Kri
terium aufzwingt.

Dort wo es durch die Menge des vorhandenen Fundmaterials moglich war,
sind einige Kategorien von ihrem Ausgang an veranschaulicht und zwar durch die
Darstellung der frlihzeitigsten Typen, die bereits aus dem 4.-3. Jh.v.u.Z. stammen.
Flir die anderen Formen werden Exemplare aus dem 3.-2. oder aus dem 2.-1.
Jh.v.u.Z. dargestellt.

IEs wird die langwahrende Entwicklung und der Umlauf der Kantharos
gefaBe oder der SalbengefBse (bereits aus dem 4.-3. Jh.v.u.Z.), der klenen, wenig
tiefen Kumme und der Schlissel (aus dem 3.-2. Jh.v.u.Z.) dargestellt, ferner de6
Schnabelkannchens (aus dem 2. Jh.v.u.Z.) aus dem sich des Kannchen mti Trichter
mund und der Lekythos mit dem Trichtermund (Ausgand des 1. Jh.v.u.Z.-Beginn
des 1. Jh.u.Z.) so wie der Lagynos-Krug aus dem 1. Jh.u.Z. entwickeln; des
gleichen werden die Typen der bllampchen aus dem 1. Jh.u.Z. dargestellt, die sich
aus den spathellenistischen Vorlagen entwickeln.

Die Kategorie des typisch romischen MateTials wird durch Bezugnahme
aUf italische bllampchen, auf Glas- und BronzegefaBe veranschaulicht, die haup,t
sachlich in Grabern des ersten Jahrhunderts unserer Zeit gefunden wurden und
das Ergebnis einer politischen und okonomischen Eingliederung in das Imperium
~ind, uber welche es alte schriftliche Belege gibt.

Die Schlu(3folgerung des Verfassers geht darauf hinaus, daB die Entwicklung
und der Umlauf der spathellenistischen Formen in der fruhromischen Zeit einen
Beweis darstellt, daB der Ausgang des hellenistischen Zeitalters und der Anfang
des romischen in Tomis, wahrscheinlich so wie an anderen Orten, keine scharfe
G1-enze oder unwiderrufliche Trennung zwischen zwei verschiedenen Lebens
weisen bedeutete.

Durch das lange Restehen dieser Formen, die aus den klassischen helle
nistischen Formen abstammen in der frLihromischen Zeit, durch das Weiterflihren
der hellenistischen Gewohnheit die Toten zu verbrennen so wie durch die geo
graphische und topographische Lage der Graber ist die sachliche und geistige,
weitlaufige und tiefgehende Kontinuitat in diesem uralten Zentrum griechischer
Zivilisation erwiesen. Die Bewohner der linken Pontuskliste haben generationen
lang eine liberlieferte Lebensweise gefUhrt, zu der sie offensichtlich die.ien~gen
Elemente hinzufiigten, die der Lauf der Jahre und die politisch-okonomischen
Ereignisse (hauptsachlich die Errichtung der romischen Machtherrschaft) aufgez
wungen haben.


