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Titlul lucrării de faţă reia enunţul celei mai vechi mărturii scrise des
pre o localitate de pe teritoriul României . Ea datează de la sfârşitul secolu
lui al VI-lea. a. (hr., fiind unul din fragmentele operei lui Hecateu din Milet, 
conservat la Ştefan din Bizanţl. Toponimul reapare în documentele scrise 
ale antichităţii abia în epoca romană , sub forma Argamnm (a . .. dominio 
A rgamensiu.m) 2 , IIo1tA~o~ 'AlA~O~ 'ApYIX!J.1) V 0<;3, Argamo4 • 

Identificarea Orgamei / Argamum cu centrul urban antic de la Capul 
Dolo jman8 (Fig. 1) era sugerată deja în 1916 de către Vasile Pârvan, care, 
în comentariul său la importantul document epigrafic cunoscut de atunci 
sub numele de Horothesia lui Laberius Maximus6 , amintea în mod repetat, 
despre existenţa teritoriului argamensilor la hotarul de nord al chorei his
triene 7 . Ipoteza a fost acceptată, pe rând, de majoritatea cercetătorilor 

1 Iieca.taei iv[i/esii fragmenta. a cura di G. Ne nc i, Firenze, 1954, frg . 18.3: Deci ' Opycl.tl'tJ° 
11:6A"<; i:",h ii> " l""p<p, ":'" apud D.M. Pippidi, Din istoria Dobrogei , 1, Bucureşti , 1965, 
p . 148. n , .39. Vezi şi I zvoare p"ivind istoria Romli"iei . I, Bucureşti, 196~, IV. EKATAIO, 
a.pud Stephanus din Bizanţ, ''-V. 172. 

9 V. Pân'an, Histria . IV, AARMSI, t, 38, 1916, p. 556 - 593, nr. 16, r. 2-3. 
S D .M. Pippidi , St CI. 21, 1983, p . 106 - 107; id . , Studii de istorie şi opigra}ie, Bucureşti 

1988. p . 212 ·-213. 
• Fontes His toriae Daco - ROH,a.lta.e, 1[ , Bucureşti, 1970 , Procop;; Ca,esarl~nsjs, De 

Aedij iciis, p. 47.5: Argamo ... Ergamia. 
• Capul Dolojman Se află la 8 krn est de actuala localitate Jnrilovca, jud. Tulcea, 

,în partea de nord a Dobrogei şi la cea 40 .- km nord de mai bine cunoscuta. cetate a.ntică 
Istrosj Histria. 

6 Vez i sllp,'a, n. 2. De altfel, pe harta Dobrogei romane care insoţea volumul Cetatea 
Ul"'elum 1, publicat de V. Pârvan În 1914, toponimul antic Argamum este locahzat la Capul 
Doloj man. în legătură cu Horothesia lui LaberiuS Maximu. vezi comentariul lui D.M. Pippidi 
·din Coatribuţii la istoria veche a Romreniei , Bucureşti , 'l967, p. 349-385, unde, la p . 362 este 
prezentată o hartă ilustrând cele două' propuneri avansate pentru reconstituirea. teritoriu
lui h istrian de către V. Pârvan şi P. N icorescu. 
. .: '!. Pârvan, Histria . IV, p. 580-382. 583 • .587. Privind harta.pnţ>licată de ~.M. 

P'PP,dl 10 volumul citat mai Sus si confnll1tind-o cu aspectul terenulUI mI se pare eVident 
~ te~itoriul argamensilor este deli'mitat de diferenţa Între hotarele septentrionalc alilcelui 

',' hlstetan, . În viziunea celor do'; autori . 
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Fig. 1. Argamum. Fortificaţie romano-bizan
tină. Vedere aeriană verticală. publicată de 

P. Nicorescu în 1944. 
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Fig . 2. Argam um. Plan după stereoreslL 
tu\ie. 1 - Capul promontoriului ; 2 - Sec 

torul F. E. 3 - Basilica II. 

familiarizaţ i cu realităţile arheologice dobrogene 8 Ţ otuşi, unii au formulat 
propuneri privind o localizare diferită a toponim ului antic 9 , i ar alţii au gă
sit potrivită identificarea ruinelor ele la Capul Dolojman cu alte nume de la-
calităţi trarismise de izvoarele antichităţiilo. 

Cum este şi firesc în asemenea împrejurări, rolul cel mai important' în 
verificarea diferit elor ipoteze priv ind identitatea Orgmne / Argamttm = 

8 P. ' N icorescu , BSH, 1911, p. 96; D.M. P ipp id i, pin isfQl' i a 1)obrogei, J , p . 118,: R. 
Vulpe , L Barnea, Di" istoria Dobrogei , Il , 1968, p . 421 - 422, 424, 126; H. i\lihăescu în i 'ontsa 
Historia.' Daca - R omanae, p. 475 , iJr. 159; D .M. Pippidi , 1 Gnci ne.l Basso Dan.ltbio, Milano, 
1971 , p. 36 şi 231, li. 43; Coja, i~MT , 40, 1972, 3~p . 33-42; cuprinzând principa lele l-ţ
zultate a le cercetărilor sale şi bibliograf ia la zi. A. Ştefan, SerVA, 32, 1982, 2, p. 199'-- 208 ; 

' A;" Aricescu , Armata in Dobrogea ,'omană', Bucureşti 1977, ',p . 166; 173, 175 - 177; 230;AL 
Suceveanu" Viaţa eco"omică în Dobrogea , "Olna"ă, 1977; p. , 57 ,; i\L' 'Mănucu-Adameşteanu , 
servi\ , 31, 1980, 2, ' p . 3Jl ,- ,}JO';eadcm; Actes du XII Congres ' Inlemal1:onal d 'Archeolo'gie 
Classique , Athencs, 1983 (1985). p . 169- 175; M. Coja în P. Leriche şi H. Treziny (ed.); '1" 
jOrtijicalion dans l 'h istoire' du maltd. ·grec; Valbonne, 1982 , p.' 100;"eadem i,n J. -P. Descoc\)
dres (ed.) Greek Colemis!s an d Native Populatie",s, 'Oxford, 1990, p. , 160; 162, 167. ," , 
, ';S li:m. Popescu i'n 'Tabu.la ln;:perd R o/nani. ' S eythia Minor, ; Bucureşti, 1969; p, 2'1 ţi. 
'6Jritop"ne IOcaJizareatoponimillui Argarilunl la. Sarichioi. ' ' 
" " , 0 tbid~;'i. ' p: 27, :34 sugeţeaz~ ioea lizarea ' la Cap Dplojnian ri. tciponimului ,antic ~OF
s(antiatla. 
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(ap Dolojman rev ine cercet ării arheologicell (Fig . 2). În cele ce urm ează 
aş dori să aduc unele precizări pri\'ind etapa cea mai obscură (şi mai greu 
accesibilă cercet ării arheologice ) din e\'oluţia locuirii antice de la Capul 
Dolojman, cu speran ţ a de a contribui la l ămurirea unor aspecte ale începu
turilor sale, precum ş i a unor nuanţ e ale interpre t ării istorice ale prezen ţe i 
sale . 

Săpături le sistematice relua te in anul 1965J2 au identificat urmele 
unei ocupăr i precoloniale a sitului, aparţ inând fazei finale a primei epoci a 
fi erului (cultura Babadag, aproximativ secolele VIII-VII a. Chr 13 Este \ 'orba 
de funduri de bordeie şi de gropi săpate în stâncă, surprinse pretutinden i 
unde săpătura a atins baza depunerilor arheologice. Din păcate, faptul că , 
ori unde a fost înreg istrat , stratul grec arhaic suprapune direct roca, în in 
teriorul lui ceramica hallstattiană târzie asociindu-se cu cea greco-ori enta lă , 
inclusiv în umplutura compkxelor amintite mai sus, lasă Încă · fără răspuns 
problema stabilirii unei relaţii cronologice lipsită de echivoc între cele două 
etape de locuire . Stratigrafia ar fi putut fi relativ uşor interpretabi lă în sensu l 
cont emporaneităţii şi con\'i eţuirii celor două componente dno-culturale 
d acă : 

J. Elementele hallstattiene surprinse nu ş i-ar găs i analogii în aşeza
rea eponimă de pe malul lacului Babadag (fortificatia de la Babaclag), el 
c ăre i existentrl Î ncetează înainte de sfârsitul secolului VII a .c., fără a fur
niza nici cea 'mai mică clo\' a d~l a unei rel~ţii cu grecii instalaţi la nici 20 km 
sud de eaH . 

2. Ceramica cea mai t impurie descoperită până acum în stratul arhaic 
de la Capul Dolojman s-ar putea data înaintea ultimului pătrar al secol ulu i 
al VII-lea a .c., cel mai devreme la hotarul dintre penultimul ş i nltimul 
deceniu al său . 

3. Săpături le nu ar fi pus în evidenţă, oriunde în interiorul fortifi ca
ţi e i romano-bizantine (secolele V-YI d.Chr.), existenţa a numeroase faze de 
model;lTe şi remodelare a t erenului prin t erasăr i şi nivelări succesive, care 
au sfârşit prin a modifica secvenţ ele stratigrafite fireşti; cazul situaţie i sur
prinse.la vest de basilica II, unde stratul romano-bizantin suprapune di reCt 
stânca, în care au fost identificate gropi aparţinând primei epoci a fieru hi i, 
lipsite ele orice mazerial arheologic in situ, {'ste, în acest sens, dintre cele 
mal grăitoare15 . 

. II Din păcate, rpnltat(~k deta liate ale săpăturiJ or efectuate d e P. ) \icorescu ( 1 92.6·~ 
- J932)", Em. Coliu (1939) şi reluate, ·în 1965, de Maria Coja au rămas, în mare partt· ; iiie
dite. Lucrarea de faţă îşi propune si, umple parţial, această lacună. 

12 Reluate fn 1965 săpături le au continuat, fflră intrerupere, p§.nă in prezent. Din 
1986 " săpăturile, restaurarea materialului : şi conservarea,· in s.itu a monumentelor au trecu1 io 
totalitate iil sarcina Muzeului ;,Delta Dunării" ·din Tulcea. Aducerea la zi a ' informati iI()r 
privind ·situl face şi ea' parte din programul de · cercetare al echipei actuaJe ·. de ·cercetnre. 

13 M. Coja, BMI, 40, 1972, 3, p. 33 şi, mai recent, eadem, in Greek Colonist!! ' ana 
Natil'c : Poj"ilalions, Oxford, 1990, p. 162. 

H: P. Alexandresci" .S. Morintz, Pontici!, . i5., 19&2, p: 55: · 
. :·l~. Informaţia o datorez, colegul ui F . . Topaleanu,ţa.reconduce ;ăpil,turile în · se~i ol"!,J 

Olmintit. Îi mulţumesc şi cu acest prilej, 
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JURILOVCA- ORGAHE 

Fig, 3, Releveu parţial din sectorul din Capul proOlonloriului, publicat de 1\:1, Coja in 1982, 

În asemenea împrejurări, până la identificarea unei situaţii strati
,grafice lipsite de echivoc, se pare că rezolvarea problemei raportului din
tre etapa hallstattiană a ocupării promontoriului Cap Dolojman şi faza 
colon ială trebuie amânată, împreună cu toate implicaţiile de ordin istoric , 
pe care unul sau altul din răspunsurile aşteptate le-ar putea isca16 . 

Informaţiile referitoare la epoca arhaică s-au îmbogăţit şi nuanţat în 
urma cercetărilor din ultimii ani în sectorul F.E.17. Stratul arhaic, înre
_gistra t de Maria Coja în primele 'sale sondaje din interiorul şi exteriorul 
fortificaţiei romano-bizantine, a căpătat consistenţă, ilustându-se prin cel 
puţin două nivele, clar definite cronologic: primul aparţine celui de-al doilea 
sfert al secolului VI a. Chr., al doilea celei de-a doua jumătăţi a aceluiaşi se
·col, încheindu-si existenţa către anii 520-490 . Fiecare din cele două mo
mente este repr~zentat prin locuinţa de suprafaţă, parţial conservate: podele 
fragmentare, vetre distruse, fragmente ale lipiturii de hit a pereţilor etc, 
'Ceramica descoperită pe podele a permis încadrarea cronologică a celor 
· două complexe. 

Celui de-al doilea nivel arhaic îi mai pot fi atribuite, pe criterii strati
.grafice , două cuptoare, atestând o activitate artizanală (producţie ceramică, 
coroplastie), încă înainte de sfârşitul secolului al VI-lea a. Chr. sau către 
finele acestuia. 

16 Disputa privind existenţa sau UII a unor dovezi certo in acest domeniu r!imâ.ne 
Incă deschisă. Vezi. recen t, P. Alexandrescu. in Hist"ia . ~jne griechen Sta-dt a,n de,. yumăliiskev. 

,Schwarzmeerkilste, Konstanzer Althistorische Vortrage und Forschunge n, H. 25, 1990. p. ' 63-
-66. ' 

17 AfirmaţIa .0 bazează pe observaţiile proprii din sectorul F . E. 'unde, sub depunerile 
romano- bizantine, am identificat o secvenţă stratigrafică relativ bine cOITservată. Totuşi, mo
numentele romane Urzii fac dificilă explorarea integrală, in suprafaţă, a iltratului grec. Prin

: 'cîpalele rezilÎtate ale acestei cercetări au fost comunicate anual la diferite' sesiuni, r!imân!nd, 
' Iucit inedite. . 



h~~ Suprafata ocupată de 
1""-tC.... necropola tumulară. 

... ORGAMEl POLlS ... 

Fig . 4. Schiţă topograficii a Capului Dolojnnn. 
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Abundenţa şi varietatea ceramicii de provenienţă grcco-orientală 
ilustrează legături permanente, strânse şi active, cu centrele producătoare 
din Asia Mică şi din insulele Chios, Lesbos, Samos, Milet. Clazomenae etc. 
Cu totul sporadic apar şi produse corinthiene şi atticellf .. 

Legăturile cu lumea metropolitană şi prezenţa celor două cuptoare 
reflectă o viaţă economică prosperă, indiciu, la rândul ei, al unei anumite 
stabilităţi politice şi chiar de cooperare cu lumea indigenă. Ceramica indi
genă (modelată cu mâna), prezentă în stratul arhaic în cantităţi mai mici 
decât cea greacă, prezintă un repertoriu de forme sărac. Atât în forme cât 

18 Statistic, raportul intre diferitele categorii ee ramice arhaice de la Orgame, atât din 
puud de vedere tipologie, cât ~l a l prove nienţei, găseşte cea mai apropiată analogie la ·lstros. 
eL P. Alexandrescu, Hislria . La c6ramiq'" d'epoque archaique el dassiqu8 , Bucarest, 1978'. 
De a semenea, prof. P. Alexandrescu a confirmat paralelismul cronologic şi "cultural" intre 
htros şi Orgame cu prilejul vizionării expoziţiei organizate la Muzeul "Delta Dunării" Tulcea 
tn vara-toamna 1992: "Orgamel Argamum in perioada greacă". 
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Fig. 5 . H arta Dobrogei. cu localităţile citate In text. 
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şi în sistemee de decor se remarcă tradiţii locale din prima epocă a iieru lui , 
de asemenea, nu putem trece cu yederea prezenţa ceramicii aparţinând 
aşa-numitului tip "nord-pontic" 19. 

P,e de a tlă parte prezenţa produselor greceşti în zona î"nconjurătoare, 
(Fig. 5), pe o rază de cca 20 km, nu poate rămâne ll C'observată: Juriloyca, 
Yişina, Enisala, Ceamurlia de JOS20, în aşezări deschise, integrate , cu si
guranFl, unei chora rapid constituită, în absenţa căreia nucleul colonial 
n u putea suprayicţui, şi pe care o putem r econstitui fără dificultate. Din 
confruntarea distribuirii urmelor de locuire din secolul al VI-lea - începu
tul secolului al Y-lea a.Chr. cu specificul fizico-geografic al zonei rezu ltă că 
eho ra Orgamei, în această etapă, era delimitată la est de apele actualului lac 
Razelm (pe atunci golf marin), la nord de înălţimile Enisalei ş i Visternei, 
iar spre ye,;t de dealurile Babadagului ş i Slavelor, până la conflu enţa pâ
raiclor Ceamurlia ş i Beidaud, puţin înainte ca primul să-ş i verse apele în 
actualul lac Golo\'iţa (în antichitate integrat complexului marin Razelm -
Sinoe) . Cred că nu este nici locul, nici momentul lansării într-o d i scuţ i e mai 
amplă asupra subiectului - atât de complex - priyind geneza şi dinamica 
constituirii teritoriului unei a /Joikii . Mi se pare însă ev ident că aria, a cărei 
delimitare am. încercat-o mai sus corespundea, sub toate aspectele, rolului 
pe care e/iom o are în binomul care este orice 11:0), 1.<; greacă (Fig. 6) . 

În acelaşi context - cel al relaţie i 11:0),1.<; - chora, nu lipsită de sem
nificaţie mi se pare remarcabilă concentrare a unor abundente dcpoz ite de 
yârfuri dc săgeţi premomtare tocmai în inter iorul ariei mai sus dcscrise 
ca probabilă (hora a Orgamei: Juriloyca~l, Vişina22 , Enisala23_. Fără a 
trece cu \'cderea descoperirile similare mai recente de la Tomis24si ~untasi25 
nici pc cele mai yechi de pc litoralul \'est şi nord-vest pontic2G ,' o anuI}1'ită 
rezerYă în interpretarea lor drept "daruri, bunuri de prestigiu oferite de mile
sieni elite i nobiliare getice pentru a consfinti aliante si colahorări"2i mi 
se parc obligator ie, tocmai pentru că mediul în car~ apar, de regulă, ase
menea depozite, îl constitu ie aşezări le rurale din teritoriile coloniale, în 
timp ce în aşcz[lrilc fortificatc indigene, ca şi in insuşi perimetrul oraşelor 

lfl Pentru analogii, yezi S. Dil1litriu , in His lrin. II, Btlc ureşti , 1966, p . 54 - 55 şi p. 
~ S -i9. 

:!o D escoperiri izolate , ÎntâmpHUoarc, cu l'xcepţ ia celor dc la Yi.şina şi Enisala ,lll!de 
urmele ele 10cuire greco- illdigcn{t au ap{trut iIl cursul unor sr1.pături sistematice , condu:îc intre 
1'J79 - 1985 (\'işina ) ş i 1967 , 1977 - 1981 (E ni sala). Pentru \ ' i~ina v"zi i\1. Mănucll - r\damcş
t cal1 u. MCA , 1980 . p. 170 -- 178 ; cadem. i\lC\ , 19SI. p. 170-177; eaelem, sex. 8, 1980, 
p. 17 -20. Pentru Enisala , ~f. J3aheş , SCl\', 22. 197 1. 1, p. 21. 

"FI. Preda , _-\ l'n, 1961 , 16 . p. lo - li; Gh. Poenaru - Bordea. E. Oherlilnder 
Târnnvcanu, Ades dll II C on gres intern.atiolIal de ThrQ co logie, Huca.rt.:st , 197(1 1980), p. 
14.1 - 150. 

" M. MrWllc u-Adamcsteanll , scx, 8, 1980, p. li -20. 

'" A. Aricescu, SCN, 6. 19 75, p. 17- 23. ci 
" Inedit. Inforll1aţia o datorez coleg ului Gh. Papuc, de 1" j\Il NA COllstanţa. 

'!:) Descoperit in carlrul une i ce rcetăr i SlstCllluti CC efectuate de Ca trinel DOIllăncanţu, 
d e ÎJ. 11lstitutlll ele Arheologie di n Bucuresti. 1 ncd it. 

'" Pcntru bibliografie': J-L M',nllCti-.\dalllcsteanu , SCN. 8, 19S4, ' p. 17 , Il. 2. 

" .-\1. Avram, iu Symj>osia T"racol~gica, 7, 1989. p. 76. 
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TERITORIUL RURA.l Al 

HISTRIEI 
după V Pâ rv.n 

după P. Nicorescu _--__ 

Fig. 6 Teritoriul argamens, În proPunerea autoarei. 
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greceşti - und e ar fi de aşteptat să se afle reşedinţele elem entelor aristocra
ţie i locale (getice) - obiectele r espective apar cu to tul izolat2 8 . 

Revenind asupra raporturilor greci .- localnici în perioada insta lării 
celor d in tâi la Capul Dolojman, constatăm că, d incolo de barajul dealuri lor 
înconjurătoare, se aflau pu tern ice formaţiuni politice indigene, ale căror 
reşedinţe erau protejate de fortificaţi i de pământ, adăugate unor poz iţii: 
apărate natural , cum sun t cele de la Beidaud29 şi Celic Dere30 (F ig. 5). 
Ceramica greaet este prezentă ş i în inter iorul acestor cetăţui încă de la mij-. 
locul secolului a l YI-l ea a.Chr., fără a at inge lnsă rata unui produs curent 
(sub aspect cantitati\") : predom ină amforele (ca ambala je ale unor produse 
n nite d in regiunile m editeraneene) ş i ceramica cenuşie, produsă - poate -
pe loc, la Histria sau Orgame. Ceramica "de lux" este slab reprezentată prin 
,-ase de toaletă (,-as-coroană, aryballos , lekythos) - deci recipiente ale unor 
produse cu aceeaş i proveni enţă. O lectură antropolog ică-sociologică a date
lor arheologice ar indica mai degrabă ser ia de ceramică greacă - containere 
sau recipiente ale unor substanţe rare - ca (j'ijflcx a statului soc ial ·al ocu
panţilor fortificaţ i ilor menţionate. Indiferent pe ce cale - dar foart e pro
babi l pe baze contractuale - Între localnici şi noii veniţ i se stabi li se . 
pe parcursul a cca 100 de an i (dec i două-trei gen eraţii), un modus vivend1:. 
Întemeiat pe un nou echi l ibru (poate un nou model ele ech ilibru, dacă e să 
ţinem seama de probabila, aproape certa sa instabilitate) ~ precar , dar 
profitabil pentru ambele părţ i. 

Mărturiile arheologice par să sugereze un sfârşit dramatie pentru faza 
arha ică a aşezării. Din păcate, nu suntem încă în măsură să- i precizăm îm
prejurările: este posibil ca Orgame să fi fost victima aceloraşi eyenirnente 
istorice care-au pus capăt locuirii arhaice ş i la Histria; În acelaşi timp . 
un studiu geof izic atent a l locului ar putea revela cauze naturale, datorate 
particularităţilor mediului şi mai ales substratului calcaros extrem de fr ia
bil. Intr-adevăr, nivelul databil 520-490 a . ChI. poartă urme de incendiu 
ş i este acoperit de un strat de piatră de calcar, adusă , fără-îndoial ă, de o· 
alunecare de teren31 . 

Depunerile din epoca clasică, identificate În două zone d in interiorul 
fortificaţiei romano-b izan tice , aparţin secolelor V-IVa. Chr. Este vorba 
despre două niveluri verificate stratigrafic. Primul se datează în a dou a ju
mătate a secolului V a . ChI. încetându-si ex istenta către sfârsitul aceluiasi 
secol. 1n sectorul F .E. momentul este r eprezentat de podeaua incendiată 'a 
unei locuinţe, probabil de suprafaţă, pe care zăceau fragmente de cer~ml.ică 
attică cu f imis n egru ş i monede de bronz de tipul "cu roata·'. Al doilea nivel 
care ar putea aparţine primului sfer t al secolului IVa. Chr, poartă ş i el urme 

'8,,1. ?lIănucu-Ac1amestcanu, op. cit., p. 17, Il. 2-3. Adresez s i pe această cale mÎdţu· 
miri d.r. D . Sinlion pentru informaţiile referitoare la. prezenţa unor asemenea piese in a S(:'J:ă r ile 
ele la .Bcidaud şi Celic Dere. 

29 .G . Simion, El. J_ăzurcă, Pcuee, 8, Tulcea, 1980, p. 37-54. 
' o . Cercetări sistematice aparţinând elr. D . Simion, in că inedit e. 
'.l ·Asupra inprejurăr il or sfârşitulu i fazei arhaice la I strosjHistria :r. Alexand;escl1 , 

F ontieu, 19, 1986, p . 28-31. Ipoteza unei . caJam ităţ i naturale în cazul OrgaI11ei,sugcr ;~t,idc 

cara.c tcristicile vizibile ale substra tului , arc ncyoie de o verificare cu mij loace de cered are 
spec ifice. . 
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De incendiu şi a fost înregistrat in suprafeţele investigate în capul promonto
riului şi În sectorul F .E82. 

Deş i reprezint ă o pEirioadă extrem de scurtă (cel mult 25 de ani ) ni \T
luI respect iv pare să ilustreze o etapă de prosperitate economică ş i de preo
cupăr i ul'banistice la Orgame. Este probabil ca, în această fază edificiile să 
Ji avut ziduri de p iatră (sau de chirpici pe soclu de piatr;l),ceramica greacă 
este abundentă şi variată, de la amfore (Thasos, Chios, Mende) la ceramica 
uzuală şi la produsele attice cu figuri roşii; moneda (histriană de argint şi de 
bronz) apare ca un mijloc de schimb comun. 

Dezvelirea unui colţ de zid de apărare (Fig. 3) lat de peste 2 m , realizat 
în blocuri m ici de calcar, în manieră pseudo-isodomă, a cărui moment con
structiv este asigurat de ceramică între sfârşitul secolului V - începutul 
secolului IV a.ChI. 33), adaugă discuţie i noastre un -alt argument valabil. 

_-\ doua jumătate a secolului a l IV-lea a. ChI. este deocamdată mai puţin 
.asigurată stratigraf ic. Singurul complex atribuibil acestui inter\' al este o 
groapă identificată în capul promontoriului. :Materialul cer amic caracteristic 
(fragmente de vase cu figuri roşii şi cu firnis negru, ceramică uzuală ş i amfore 
de t ransport) este Însă abundent În strat ş i în nivelările de epocă romano
bizant ină . 

În ultimii ani au fost iniţiate săpături în necropola tumulară a cetăţ ii 
greceşti, identificată la mai puţin de 1 km spre vest (fig. 4) . Cercetările au 
m ai degrabă un caracter de salvare, întrucât terenul a fost supus la arături 
profunde în anii de după război, fapt ce a condus la distrugerca în mare 
m~\sură a tumulilor34 răspândiţi pe o rază de cea 5 km în jurul cetăţ ii . 
Din fericire au rămas încă in situ suficiente elcmente care să permită obser
\'aţii minuţioase asupra ritului şi ritualului funerar, organizării ş i evoluţie i 
n ecropolei şi recuperarea unor bogate inventare funerare , în cea mai mare 
p arte ceramice, strivite de mijloacele mecanice care au lucrat pământul in 
ultim ii 50 de ani. Limitele cronologicc intre care se Înscriu complexele deja 
cercetate cuprind intervalul dintre sfârsitul secolului V a.Chr. şi primele 
decenii ale secolului II a.Chr. 35 ' 

~ 

J, p. 
"' Propr iile m elc observaţii confirmă pe cele exprimate de M. Coja , r i\U , 40, 19i2 , 
';6 . 

"'3 Eadcll\ , in P. Leriche et H . Trez in)' (ed . ), La. j01,tiJication da"s l'h isloire dl< monde 
grec, J982, p. 100 si fig. 219. 

;;.-1 TUll1ulii sunt inert vizibili în fotograf ii.le aeriene ale zonei efectuate in anii 'S O. 
PC-ntrll confinnarc, vezi D. Adatncstca.nll, Un mare elev (l,l lui Va.site. P â.l'vQ.1/: Scarlat Lambri'llo) 
in rev. ,,22", 3 (155), 1993, p. 11. Dimensiunilc tUlllulilor, probabil modcste, explică trep~ 
·tata lo r erodare de către l ucr'"'i le agricole efectuat e cu mijloacp mecan ice in ultimii 50 ele 
.an i, pa na.Ja nivclarea. completă a tere nului. Pr iluclc sondaje in zonă au fost efectuate pentru 
vCl'iii.carea suspectclo r agloIn'-!rări. oe piatrrl s i fragmente ceralll icc, in cXclusl\"ltate grecest i 
p e care ad't,turi lc anuale le cvidcnţiau în mod c lar. 

S·j III 1988 am in credinţat conducerea cercetă r i l o r diIl zOlla Ill'cropo lcj colegei Ya.sili ca 
Ltl n~u. de la ~{uzeul "Delta Dunării" 'Tu lcea . ~1.unca sa deoseb it de 11l!lluţioasi't a adus deja 
l a l u mină , in afara ullo r aspect e spectacu loase a.le org.anl ză rii spaţiuhli funerar, ritului şi 1' i
tualJj.i ui funerar , elemente interprctab ilc nu l1unlui jn cllC ic c ronol ogkă, ci şi socÎo-ccono .t11i c[t 

.şi a rt tropo log id't . Odatr1.. cu avan!-W:î.l"ca ccrcctrlf·ilor din nccropol{l, imaginea Orgamc ij An:;amulll 
i n p<:>rioada greacă va dc \"cl1 i mai exactă ş i ma i comp letA .. 



· .. ORGAME POL1S ... 

L ltima etapă din eV9lu ţ ia preromană a nucleului urban de la ,Capul 
Dolo jman aparţine perioadei elenistice. urmele sale , greu decelabile stra
tigrafi c, au avut de suferit mai ales în urma intervenţiilor din epoca romană. 
Strat ul elenistic a fost verificat În sectoarele F.E ., capul promontoriului 
şi extra 1I1111'OS . Porţiuni dintr-o podea de lut arsă, cu yatră circulară ameJ1a
j a tă pe un "pat" din fragmente de panse de amfore au fost identificate în, 
sectoru l F.E. Din punct de vedere stratigrafic pare a fi "orba de o locuinţă 
semi îngropat ă, ni\'elul corespunzător aflându-se cu cea . 0,70-0,80 m mai 
sus. O monedă histriană, de la sfârş i tul secolului III - începutul secolului 
II a . Chr., descoperită în imediata vecinătate, ar putea ser vi drept reper 
crono logic. Aceluiaşi moment i-ar putea fi atribuit un cuptor artizan al iden
tificat ele Maria Coja în săpăturile sale din acest sector , efectuate în anii 
" 70, precum şi masiva depunere de cenuşă şi dărâmătură, în care zace o 
cantit ate impresionantă de ceramică (îndeosebi amfore, dar şi ' fragmente 
de figurine de t erracotă, kantharoi 'Vest Slope ş i kernoi) identificată pe 
latura ele sud a sectorului în 199136. Stampilele de amfore apărute pretu
tinden i În cetate în straturile de nivelări ş i decapări de epocă .romano-bizan
tină indică , pentru perioada elenistică, o cronologie care m erge de la Înce
putul secolului IV până În primele decenii ale secolului II a. Chr.37) . 

• 
La capătul acestei sumare prezentări a rezultatelor ultimelor cerce

tăr i la OrgamejArgamum privind perioada preromană consider îndreptăţ ită 
Încercarea de a puncta câteva observaţii, din care sper să reiasă, cu claritate, 
ceea ce ştim, ceea ce ne putem Îngădui să considerăm a şti şi ceea ce nu ştim 
(încă ) despre începuturile "celei dintâi localităţi de pe teritoriul ţării noastre 
al căre i nume es te pomenit într-un izvor literar antic?38. 

1. Cele mai vechi urme de ,locuire la Capul Dolojman par să indice o 
fază de ocupare precolonială a situlu i de către o populaţie vădind tradiţii 
culturale locale (caracteristice pentru prima epocă a fierului) identice ce lor 
înregistrate În aşezarea fortificată de la Babadag, din apropiere. 

2. Cele mai vechi urme ale prezenţei grecilor la Capul Dolojman a
parţin celei de-a doua jumătăţi .a secolului al VII-lea, mai exact ultimului 
sfert al acestuia. Prezenţa lor În anumite cantităţi şi variante permite 
ipoteza existenţei unui nivel corespunzător din punct de vedere cronologic, 
chiar dacă el nu a fost verificat stratigrafic până 1n prezent. 

3. Stratul arhaic, la nivelul actual al cunostintelor noastre, este destul 
<;te 'consistent; prezentând două niveluri atestate st~atigrafic şi cronologic . 
Ultimului, al cărui sfârşit poate' fi plasat între 520-490 a . <;:hr ., îi sunt atri
buite două cuptoare artizanale, care lasă să se întrevadă o producţie cera
mică locală. 

36 Pentru perioada elenistică , a. se vedeas i M. Coja, BMI, 40, 1972, 3, p. 36: Inter
p retarea corectă a complexului identificat in 1991 în sectorul F. E. reclamă continuarea cer
cetării. 

37 v. ' Lungu, S y mposia T hracologica, 7, 1989, p . 277 - 278; cadem , in volumul de 

38 D.M. Pippidi: Dill isloria Dol,I'ogei. , 1, ' 1965, p . 108. 
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4. Perioadele clasică şi elenistică sunt documentate de complexe de 
locuire, artizanale, elemente de urbanistică (zid de apărare, stradă, elemente 
de sistematizare a teritoriului, ocupat în forme organizate). 

5. Pentru oricare din faze şi pentru toate laolaltă cred că s-au acumulat 
suficiente indicii în privinţa evoluţie i urmate de aşezarea de la Capul Doloj
man. Dacă cercetările de până acum nu au putut documenta şi existenţa 
acelor mari zone rezervate vieţii publice - agora, sanctuare etc. - care 
completează imaginea unei veritabile 7t6/\~<;, nu este exclus ca cele car.e 
vor urma să le identifice sau să le explice absenţa in situ. 

tn atare împrejurări mă întreb dacă a pune sub semnul întrebării acu
rateţeamărturiei lui Hecateu ('Opyâf.l'f) 1t6A~<;) nu este o dovadă de prudenţă 
excesivă şi de inexplicabilă neîncredere în sursele antice39 . . 

Mai puţin clare ne apar, deocamdată, raporturile Orgamei cu cele
lalte cetăţi Întemeiate de greci pe litoralul vestic al Mării Negre. Oricum, 
pornind de la constatarea că, cel puţin sub aspect cronologic, începuturile 
Histriei şi Orgamei par a se situa în planul contemporaneită ţii (ultimul 
sfert al secolului VII a.Chr., după ceramică), aş îndrăzni să pun sub semnul 
întrebării statutul de emporion, subcolonie histriană sau, pur şi simplu, 
asezare rurală în teritoriul histrian, atribuit în mod traditional în istorio
g~afia Dobrogei, nucleului de locuire greacă de la Capul Dol~jman4o. Ipoteza 
unei stabiliri simultane a unor grupuri de colonişti milesieni atât la Histria, 
cât şi la Capul Dolojman mi se pare tentantă şi nu întrutotul improbabilă . 
1n această lumină cele două centre ar putea trece drept ctitorii milesiene 
vizând mai buna exploatare a resurselor de care bogatul ţinut de la Gurile 
Dunării dispunea. Asupra raporturilor dintre cele două oraşe şi cu lumea 
indigenă, În epoca ulterioară întemeierii lor, cercetările arheologice şi isto:
rice, în general, vor aduce, cu siguranţă, completări le şi lămuririle necesare . 

.. . ORGAME POLIS .. . 

Le nom du centre gn\co-romain OrgamejArgamum (Cap Dolojman. corn. Jurilo" ca., 
dep. Tulcea) nou. est connu par la mention qu'en îait Hecatee de Milet, dans un fragment 
reproduit par Etienne de Bysance. Malgre l'expression meme de Hecatee ('Op'YcXfL'Ij·7t6AtC;[" . ] ) 
la litierature historiographiqne en fait reference en tant qu'emporion, sous-colonie d'IstoTs; 
on lui attribue parfois le stalus d'habitat indigen dans la chora istrienne . 

.. Exprimată explicit de AL Avram , Symposia Thracologiea. 7. 1989. p. 73. 
,o ·Opif\ie exprimat ii în mod constant. Cel mai recent confirmată de P. Alexandrescu 

în Hist'l'ia. Ei"e ,griecltea Stadl an der rumănischm Schwarzmcerkuste. 1990. p. 63. M. Coja , 
în diversele sale lucrări dedicate aşezării de la Capul Dolojman. pare să accepte statutul 
de dependenţă. originară şi administrativă. faţă de IstrosjHistria. Numai recent lasă des
chisă posibilitatea "that this small colony was founded at approximately the same ti111e . 
as Istrus. thus confirming the informations related by Hecataeus of Miletus... Cf. M. Coja 
in ]. -P. Descoeudres (ed,). GI'eek Colonists and Native Populalio1!S. Oxford, 1990; p . 162. 



.•• ORGAME POLIS ... 1\7 

Les fouille5 archeologigucs men~cs Sur place entrc 1926- 1932 (P. Nicoresco), 1939 
(Em. Coliu) et depuis 1965 jusgu'it pn!sent C:l1. Coja, M. ~Iănucu-Adamcşteanu, A; Opaiţ, 
Cr. Opaiţ, F. Topoleanu, V. Lungu) ont apport" des arguments pertinents en faveur de l 'evo
lution urbaine de ce centre, tant it l'cpoguc grccquc qu'a l'epoque romainc(VII siecle av. 
J. Chr. - I"II s iecle apres J. Chr.). 

Eu corroborant les .evidences urcheologiques c1crnierelnent obtcnucs Sur place, ainsi 
que dans la reglon septentr ionale de la Dobroudju. }'autcur se propose ele rendre une l11age 
plus claire du developpCll1ellt d'Orgamc h l 'epoque grecque et de definir, geograph iquement, 
S011 territo i rc, cu concll1ant : 

1. Les plus aIlcicnnes traces el 'habitation a Cap Dolojman scmblcnt indiquer une occu
pation precoloniale du site, par \Hle popuiatioll dont les traditions culturelles locales 
(caracter istigucs FOur le premicr agc du Fer) rappcllent celles \'c rifiees dans l 'h",bi
tat forti f i€: yoisin (Babadag) . 

2. L es plus antigncs traccs de la prcscnce des Grccs a Cap Do1ojman datcnt de la. 
seconde moitie du VIle siecle a\'. J. ehI'. , particulierement de son dernier guart. 

3. La couche archalquc. assez consistente, presente deux llh1eaux, documentes stra
t igraphiquemcnt et chrollologiqucnlcnt. Au dcrnicr, dont la fin se situe antou!" de 
520-490 a\". J. ehI"., on pent attribuer clcux fours :lrt isanaux, tenloignant d'une 
production ceramigue (ou coroplastique) locale. 

~. Les epogues classique et hellenistigue sont attestees par des complexes d' habita
tion , artisanau'x, des e]cluellts li 'nrhanisation (enceinte , [ne, elelnents d'amcnage
m ent du tcrritoire etc.). 

S. Pour chague phasc, ct pOUf tous cnsemblc, on a deja accumule des indices qui 
permissent d'envisager une evolution urbaine de I'habitat grec de Cap Dolojman . 
Jusgu' u p resent les fouillcs n'ont pas identifie les grandes a ircs destinees a la vie 
publ ique - sanctuaires , agora etc. - qui devraicnt completer 1 'iluage d'UllC vraie 
polis mais on n'exclut pas la poss ibi l ite que les fouilles il. venir puissent trollver 
leurs traces Ou l 'explicat ion de leul' abscnce -i'n situ. 

6. Les indices geomorphologigues ct archeologigues permettent aujollrd'hlli la defi
nition de la chom d'Orgame des le VI siecle av. J. Chr. Elle pouvait etre d6h
mitee par les cam;: du lac Razlcm (ancien golfe de la :Mer Noire), les coJlines. 
d'Enisala, de Babadag et des Slaves jllsqu'aux eaux reunis des rllisseaux Ceamur
lia et Beidaut. 

7. Sur la foi de ces arguments, on estime, qu'Orgame pouvait etre une fondatioD mi
les ienne contemporaine il. Istros . 
L'6yolution des rapports entre Orgame et lstros et de leurs rapports avec le mODde 
inel igene au COnrS des siecles gui suivireut leur fondatioJl reste a etrc saisie par les. 
futures recherchcs . 

Liste des jig"res 

Fig. 1. Argamum . Fortification romano-bizantine. Vue aerienne verticale, publice par P. 
Nicorescu (1944). 

Fig. 2. Argamum. P lan d 'apres stereorestitutioD. 1 - Pointe du promontoire; 2 - secteur 
F. E . ; 3 - Basilique I I. 

F ig. 3. Releve part ieI du secteur de la pointe du promontoire, publie par Maria Coj a (1982) . 
F ig. 4. Plan topographique du Cap Dolojman, avec l 'emp1acem ent de la necropole tumu1aire 

grecque. 
Fig. 5. Carte de la Dobroudja.; les localites mentionces dans le t exte. 
Fig. 6. Le territoire d'Argamum grecgue, propose par l 'auteur. 


