
ŞTAMPILE RHODIENE DE LA El)IFlCIUL ROMAN 
CU MOZAIC 

119 

LIVIA BUZOIANU 

Stampilele de amforă, categorie arheologică modestă, dar semni
ficaJtivă, situată mult timp la periferia preocupărilor de epigrafie, pre
zintă , prin datele de onomastică, prosopografie sau de natură iconogra
fică, un interes major pe~tru istoda economică . Ele devin punct prin
cipal de referinţă in urmărirea direcţiilor de schimb intre colonii Şi 
metmpole, intre alte centre greceşti şi colonii, sau î ntre acestea din 
unmă şi 'Populaţii negre ceşti, si·tuate mult in afara zonei directe de 
influenţă a coloniilor. Este categoria de ,documente ce se pretează cel mai 
bine iruterpretărilor statistice, permiţînd sesizarea unor momente de 
dezvoltare sau declin, interpretabile prin fazele de existenţă ale centre
lor importatoare şi expoI'tatoare, înglobate în inter-pretări mai largi de 
istorie ,a lumii antice. 

Dacă pentru Hisbria şi Cal1atis situaţia impor<turilor de amiore ne 
este CUllJoscută din studiile de specialitate, pentru Tomis, publicarea 
unui prim lot ele 97 ştampile - aproximJativ 1/11 comparativ cu cele
lalte două colonii, o datorăm preocupării relativ recente a lui M. Gra
m3J1X>pol şi Gh. P oenaru-Bordea i. Studiul nostru Se înscrie interesului 
sus-aminti,t, completînd imaginea generală a importurilor amforelor ş·tam
pilate în Tomis. Sporadic, importurile rhodiene ne sînt semnalate în 
Tomis prin săpăturile arheologice în necropole elenistice - amforă . 
cu ştampilă ilizibilă , dwtată în sec. III-II l.e.n. 2 ; .mai multe fragmente 
de amfore provenind din Heraclea şi Rhodos 3 • . In nivelUl VII, cores
punzător sec. I II-I I.e.n., în săp~turile de La parcul catedralei - Cons
tanţa, ne este semnalaltă prezenţa torţilor ştampilate aflate in amestec 
elenistic cu cupe deliene, opaiţe 'Şi .monede '. Din secţiwlea " treia, 
caroul 14, din groapa surprinsă Hngă zidul cu mortar, provin o amforă 
rhodiană din sec. III î.e.n. şi o toartă ştampilată purtînd legenda '.r.l 

t M. Gramatopol-Gh. Poenaru-Bordea, Amfore ftampilate din Tomis, in 
SCIV, XIX, 1, 1968, p. 41- 61. 

2 M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, 1967, p. 45, M. XXX. 
3 Idem, Ibidem, p. 119, MCDXXXIV. 
li. A. Rădulescu-C. Scorpan, Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice 

.din Tomis, in Pontica VIII, 1975. p. 25. 
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n<[,,,,O"rpciTou, ], datată 180-150 î.e.n.5. Autorii articolului citat în 
SCIV, 19, 1, 1968, semnalează 6 ,un material neinclus în oatalog, prove
nind din sondajul nr. 6 în faţa magaziei X, unde s-a descoperit o 
"groapă" c u material elenistic, ~onstind din fragmente de amforă; s-au 
găsit 12 toarte ştampilate, marea majoritate din Rhodos (la care sînt de 
adăugat cîteva exemplare a flate anterior în aceeaşi groapă şi alte citeva 
găsite cu prilejul urmăririi zidului). Intre mozaic şi basilica de la intra
rea în port, în faţa încăperii ni.ari a edificiului termal au apărut în 
umplutură modernă încă trei toarte ' de amfore rhodîene 7. 

Situaţia procentuală a torţilor ştampilate rhodiene în centrele im
portatoare se prezintă astfeI S : 

CC'l1fr:.: ! I Total I Rhodos % 

Îyras 647 41,8% 

Hi ~ tria 1081 15.:1% 

Tom is 424 39,3% , 

Schitu·Costineşti .. 57 22% 

O! lla tis 
, 1450 5,5% 

Bizone 119 11,7% 

Odcssos 495 28,65% 

Rhodosul ocupa 111 general locul doi ş i trei, situîndu-se după Tha
sos în cazul Histriei. Aici facem însă observaţia că situaţia rămîne sub 
semnul .aşteptării, întrucît în tanii imediat următori publicării primului 
catalog, numărul ştampilelor la Histria crescuse la circa 13009. Un pro
centaj suprinzător de scăzut, de numai 5,5'10, cunoaşte Rhodo'sul la 
Callatis, situaţie considerată de noi accidentală; întrucit la Schitu-Costi
neşti acelaşi centru cunoaşte un procentaj de 22'10, iar la Odessos de 
28 ,65'10. In sprijinul afirmaţiei noastre este -şi remarca Victoriei Efti
mie, care referindu-se 13 un lot de aproximativ 64{) ex,emplare provenind. 
de la Callatis aflate la Institutul de Arheologie sau in colecţii particulare, 
subliniază cantitatea foarte mare a ştampilelor rhodiene începînd cu 
sec. III î.e.n., perioadă de timp în oare fragmentele amforice ale acestui 
centru sînt mai numeroase decît la Histria 10. Cercetarea noului lot de 

5 Elena Bârlădeanu, Ceramica greacă şi e lenistică la Tomis, (în mss.). 
li M. Gramatopol-Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 44. 
7 Gh. Poenaru-Bordea, O nouă basilică creştină la Tomis, comunicare la 

1 Sesiune şt iinţifică a muzeelor, Bucureşti, decembrie 1964. 
8 Datele în Gh. Poenaru-Bordea, Viafa economică in Pontul sting în epoca 

elenistică în lumina izvoa1'elor arheologice şi- numismatice, Buc., 1978, (teză de 
doctorat). ' . 

9 V. Eftimie Andronescu, lmports of stamped amphorae in the lower Da
nubian region and a draft Rumanian corpus of amphora stamps, în Dacia NS, III, 
1959, p. 198, n. 5. 

10 eadem, op. cit., p. 202- 203. 
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ştampile descoperite la Tomis pune încă odată 11 în .valoare preponderenţa 
importurilor rhodiene. Lărgind sfera prezenţei amforelor ştampi,late în 
interiorul ţinutului dobrogean, pe arteracare urmează cu strioteţe valea 
Carasu, se remarcă o prezenţă bog,ată a ·amforelor sinopeene, heracleene 
şi thasiene; în schimb, Rhodosul este reprezentat numai printr-o singură . 
amforă semnalată la Poarta Albă 12, databilă după aspect la începutul. 
sec. III î.e.n. şi două exemplare la Cerna\Codă 1.3, databile în sec. III şi 
primele două decade ale sec. II î.e.TI. Excepţie face Medgidia 14, unde din 
totalul de 15 ştampile descoperite în oariera fabricii de cărămidă, 8 sînt 
rhomene, considerate a fi ajuns acolo prin intermediul Tomisul1ui. 

-........ În ceea ce priveşte frecvenţa numelor, semnalăm ' trei categorii: 
a) nume de largă ciroulaţie în zona pontică prezente şi în lotul 

nostru: ~O:f1.0Xp&'t'1JC;, 'Aya6oxÂ?Jc;, Mc<pcrua~, 'AyEP.axo:;, 'Ap!.G"C'oco';/J.oc;, Tq.l.ct. ~ 
G:x";,Op7.t;; I 

b) nume cu o frec\Cenţă relativă pentru zona pontică, dar cu o cir
cu:laţiemailargăLaromis:.ApXoxp&T1)~.~\lÎJ.C(~.N!.xay~c;; 

c) nume necunoscute deocamdată in zona vest-pontică : 'Emxp:k~~ şi 
EhFGb:oh ~. 

Menţionarea lunii pe ;un număr relativ mic de numai 44 ştampile,. 
nu ne permite să tragem corucIuzii riguroase 'asupra dinamicii producţiei 
anuale a amforelor de Rhodos. Comparaţia cu datele cunoscute la His-· 
tria, unde lunile ·sînt menţion",te pe 80 ştampile, şi la Callatis, cu numai. 
20 ştampile, şi înscrierea datelor într-un grafic orientartiv, duce la sta
bilirea unor variaţii de curbe cu marcarea momentelor de vîrf ,în lunile 
'Ayp!.C1_V!.OC;, 'APTC(!J-[TLOC;, TI&V<1.[..LOC; · şi · n&Â!.oc; .şi a fazelor de regres pentru 
L:!lhe,o~, K()(pvdo~ şi Eh(JI-'01'6p,o~.Neconcordanţa apare în luna Y()(x[vOc')~ 
marcată pentru Histria şi Callatis printr-un moment de apoge>u şi relativ 
regres pentru Tomis, deviere întîmplătoare, care se explică, probabil,. 
prin cantitatea mică de ştampile existente în toate cele trei cazuri. 
(Vezi grafîcul de la figura 1). Ne mulţumim cu observarea că aceleaşi. 
fluctuaţii, ou marcarea aceloraşi momente sînt valabile şi pentru am
forele rhodiene din aria nord-pontică, precum şi din complexe mai 
mari 15). 

Existenţa exclusiv disparată a materialelor nu ne 'Oferă posibilitatea. 
semnalării unei sincmrnzări eponim-fabricant. Numănu des tul de mare, 
în lotul nostru, a unor nume de eporuimi şi producători aparţinind, în 
alte complexe, unor amiore întregi, nu exclude posibilitatea existenţei. 
si la Tomis a unor astfel de amiore cu menţionarea ambelor nume. De 
~xemplu, asocier·ea eponimului 'Aeocvo361'oc; ICU producărtorii 'A!..luvTac; ]6 . 

il M. Gramatopol-Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 49_ 
12 M. Irimia, DesGoperiri noi pTivin~ populaţia autohtonă a Dobrogei, in 

Pontica, VI, 1973, p. 3I. 
i3 1. Barnea, Date noi despre Axiopolis, în serv, Il, 1, 1960, p. 72, nr. 1-2. 
H Al. Popeea, Cîteva toarte de amorfă ştampilate descoperite la Medgidia, .. 

în serv, 18, 3, 1967. 
15 D_ B. Selov, Keramiceskie Kleima iz Tanaisa, IIl-I vekov do n.e., Mos- · 

cova, 1975, p. 13. 
1G V. Grace, Tlue Stamped Amphora Handles, Excavation at Gozlil E:ale,~. 

'I'arsus 1, Princeton, 1950, p. 135, n. 2. 
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Fig.1: REPARTIZAREA CANTITATiVA A ŞTANPILELOR RHODIENE DE LA 

HIS TRIA. TOMIS, CALLATIS.IN FUNCŢIE DE LUNILE ANULUI. 

i 'AVT'iL~XO, 17; eponimul N",,,a~y6p~ , prezent pe amforele pro
ducătorilor ALvo,18 şi Ll."'iLOXpol-r't)'; acelaşi Ll."';<OXP"''t)T' asociat cu eponimul 
'Aytf''''X0<; 19 este contemporan şi cu producătorul 'Apia,,,,v". <1>LAOMf'0' 
apar .. simultan cu ştampileLe producătorilor 'ApL a-ro<; 21 şi 'An"""'" 
primul producător fiind prezent şi pe ştampilele eponimHor 'Apxo%po:-r'l), 
şi TLi.l"'a",y6p"', 22, iar al doilea este conbempomn cu producătorul 'I",aL
kpol-r't)<;"'. Merită subliniate - prezentind importanţă cronologică, şi aso
derile de nume producător - eponim M&pauexc; - .6.C(.p.OXAn~ 24, ~toc; .
K~)'J\!.xp&Ţ1)<; II 25, 0e:u!J.\I<xcrroc; - Hu06owpoC;26, 'E'-:Uq)!XT'Ij<; - I!o:uaa',/(cx<; III 27, 

" If''''<;-TLf'0opp03o<; şi fI",u"",v,,,,<; III 28. (Vezi fig. 2). 

17 F. Hiller von Gaertringen, Einige vergessene Amphoren henkel atls Rhodos 
- Ath. Mit., XXI II, 1898, p. 233. 

18 A. Maiuri, Una fabrica d.i anfore rodii, Annuario, IV- V, 1924, p. 268. 
19 J. Pâris, Timbres amphoriques de Rhodos - BCH, XXXVIII, 1914, p. 322. 
20 F. HilLer von Gaertringen, op. cit.; p. 23-2, F. Bleckmann, De inscriptionibus 

quae leguntur in vasculis Rhodii, 'Goettingen, 1907, p. 31. 
21 A. Maiuri, op. cit., p. 258-260. Lv.P., II, 450. 
22 Vezi nota 21. 
21 V. Grace-M. Savvatianou-Petrapoulakou, Les timbres amphoriques grecs, . 

-Paris, 1970, p. 303. 
24 F. Bleckmann, op. cit., p. 32. 
2:) E. 1. Levi, Keramiceskii komplex III-II vv.do n .e. iz raskopok Olviiskoi 

agori, voI. Olbia, Temenos i agora, M -L, 1964, p. 272. 
25 V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 305. 
27 V. Grace, M. Savvatianou-Petrapol,1lakou, op. cit., p. 12. 
28 A. Dumont, Inscriptions ceramiques de GTEke, p. 115, F. Bleckmann, op. cit,. 

p. 31-32. V. Grace, Stamped Amphora Handles Found in 1931-1932, Hesperia, 
III, 1934, N3, p. 225, M . T. Lenger, Timbres amphoTiques trouves il Argos, p. 488. 

""N'3. V. Grace-M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 304. 
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PRODUCÂ TORI EPONIMI 
~PXOKPATH~ 

>APIHO~ 1 ~-T1MA~Ar6PM 
<P1A6ilAMO~ 

f\PI~Tfl.N, 
MMOKPATH~ 1 Ar(MAXO~ 

NIKM.ArOPM. 1 
AÎNO{ , 

}\A[::IMAXO~ (?) 

ANT(MAXO~ . ' 
(2.S0-IBO) MAN6ilOTO~ 

:4MYNTM . 
"IMA~ , ~ nAYiAN1A~ ill dOO-150ÎfN) 
'[flIKPATH~ 
An-l~IAM. 'IA~IKPATH~ 
€)E,YMNAHOi-nY06~n.E'o~ 
MAP~YAi ~MOKAH~ 
~QKPĂTHi -ENOcjJÂNHi 
ilToi KAMIKPÂTH~ [ 
Fig.2.COt~EXIUNEA NUMELOR PRODUCĂTOR-FABRICANT DE PE STAMPILELE 
RHODIENE AFLATE LA EDIFICIUL RO/olAN CU MOZAIC. . 
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Inainte de a trece la o repartiţie striot cronologică a materia
lului, punen1 în discuţie situaţia omonimelor din grupe cronologice dife
rite, căutînd să explicăm, pe cît posibil, opţiunea noastră pentru un 
anumit nume. Producă'torul ~"fLO%kp±n)<; 1 esbe prezewt prin cinci exem
plare. De regulă, ştampileLe acestui producător, semrralat în compliexul 
Pergam 29 şi Villanova 30, sîni cIDculare şi au ,ca simbol floarea de rodie. 
~"fLo%p,k~<; II, datat la începutul sec. I Le.n. 3', ~ este prezent la 
Tomis prin1Jr-un 'exemplar mai vechi 32, căruia i s-a găsitanalbgie per
fectă la Pridik 33 'şi, după părerea noastră, p~intr-un . exemplar de la 
Troesmis 3~. 

29 I.v .P., II. p. 458. N. 997- 1000. 
30 A. Maiuri, op. cit _, p. 258. V. Grace, Stamped Amphora Handles ... , 

p. 238. N. 90. 
31 V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 307. 
32 M. Gramatopol-Gh. Poenaru-Bordea, op. cit., p. 58, nr. 66. 
33 E. M. Pridik, lnventarnîi katalog na amfornîh 1·ucikah i gorIîşlvoh na 

eerepitah Ermitajnogo sobrania, Petrograd, 1917, p. 25, nr . . 573. 
:v. N_ C. Ionescu, Cîteva tOQ.rte de amfore ştampilate d~:ScopeTite in apro

piez-ea Troesmisului, în Pontica, III, 1971 •• p. 362, nr. 4. 
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Din cele şase exemplare cu ştampila eponimului Atv'~"l1:"",o<;, unul 
singur este de la sfîrşitu l sec. IV sau prima jumătate a s ec. III î .e .n. 
cu analogii în trei exemplare de la HistTia 3..l; în sprijinul acestei păreri 
este şi reprezentarea capului lui Relios pe ştampila noastră . Restul 
exemplarelor, avînd în vedere dispunere9 legendei şi menţionarea lunii, 
aparţin lui _ At·rc,(1la~fLo <; . II, datat în perioada complexului Pergam 36, 
cu analogii doar într-un singur exemplar la Histria <17 . şi patru exem
plare la Odessos 38 

Tot pe considerente de dispunere a legendei, excludem posibili
tatea ca dOU[l exemplare l<aA/,~xpO:'t'l)~ să aparţină primei grupe crono
logice; K";.),,xp±,,·c,<; Il este încadrat în perioada 180-150 Le.n. 39 ; 

intre aceştia mai există un KC{AA~XP&:'r'I')<; în primele .două decade ale 
sec. Il î .e.n. ',0, pe care D. B. Şelov 1" îl ,ecunoaşte ca identic cu 
K"'.A,XP"''''l<; Il, clasat de V. Grace în limitele grupei a IV-a. 

Dificultăţi de datan; prezintă şi eponimul nCll)crC(V(C( ~ . Excluzînd 
de la incepu t existenţa în lotul nostru a lui n"v ,,~v lo: <; 1 (ITo:u"""l,,<; /:, 
TeAt aW'J?<;j 102, probabilitatea rămîne intre n o:uao:'J ~c.c~ II, datat 
la sfîrşi tul grupei a II-a, deci în al treilea sfert al sec. III î.e.n, şi 
n('f.ucr~\l to::; III,. corespunzător perioadei 180-150 îe.n, ",3. Avind. in. 
vedere a nalogiile cu exemplare din Tomis ftft ,şi Troesmis ft5, datate în limi
tele cronologice ale grupei a IV -a, ne oprim şi noi la această datare. 

O situaţie interesantă prezintă numele care, recunoscute ca făcînd 
parte dintr-o anumită grupă cronologică, cercetări ulterioare le-a stabilit 
limite de timp ş i mai strînse în cadrul grupelor r espective. Prezenţa 
producătorului 'AfJ.v\l'O:~ în asociere cu eponimii E€VOţlWV,Hi şi 'A6a'l68o
,",0<; "', certifică faptul că producătorul respectiv şi-a desfăşurat acti
vitatea la sfîrş itul sec. III şi primele două decenii ale sec. II Le.n. 

Apariţia la Tarsus·4s a unei ştampile secundare cu numele eponi
mului N,zo:"",yopa<; I limitează ·existenţa acestui eponim în a doua jumă
tate a complexului P ergam '9. 

35 V. Canarache, Importul amforeloT ştampilate la HistTia, 1957, -nr. 538, 539. 
3G V. Grace, Timbres amphoriques tTouves â D elos, BCH, LXXVI, 1952. 

E. 1. Levi, op. cit. t p. 229. . 
, 3: V. Canarache, op. cit., nr. 508. 

3h M. Mircev, Amfcrnite peciati ot muzeia v Varna, .Sofia, 1958, nr. 85, 119, 
M. Lazarov, Amfornite peciati ot Odesos, INMV, X (XXV), 1974, p. 48, nr. 48, 49,. 

::0 V. Grace, Timbres amphoriques: .. , p. 525, 529. eadem, The Eponyms Nameă 
011 Rhodian Amphora Stamps - Hesperia, XXII , 1952, N2, p. 118, -n. 5. 

" I.v.P., II, p. 464-465, N. 1053-1062. 
I,t D. B. Selov, op. cit., nr. 124-127. 
1,2 V. G race, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op, cit" p. 293, 304. 
~3V. Grace, Timbres amphoriques.... p. 529 ; eadem, The Eponyms Named ... , 

p. 118. V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 304-305. 
lot, M. Gramatopol-Gh . . Poenaru-Bordea, op. cit., p. 57, nr. 53. 
t.'" N. C. Ionescu, op. cit., p. 361, nr. 1. 
t,(j A. Dumont, I nscTiptions ceramiques de l 'ile de C1typre, RA, XXV, 1873. 

p. 319-320, N 10,80. F. Bleckmann, op. cit., p. 33. V . Grace, Rhodian Jars in FLo
rida, p. 145. 

4-7 Vezi nota 16. 
1,8 V . Grace, Th e Stamped Amphor'a ... , p . 145, N76; tab. 117, 76. 
1,0 D. B. Şelov, Dopolnitelnîe kleima na r odoskih amfor ah - Melanges of

ferts il K. Michalowski , Warszawa, 1966, p. 666. 
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Deşi V. Grace stabileşte pentrru ştampilele producătorului Bpofl'o, 
o perioadă cuprinsă între 180-150 Le.n.;o, se poate oa activitaiea aces
tuia să fi început încă din perioada npergamică", întrucît, unepri, apare 
cu simbol "coroană", ca la ştampilele producătorului 'AfLU"Te<, 51. 

Pentru data .,ponimului ' Je<cr,%p::f."·~,, singurul exemplar din Per
gam 5' sugerează cii avem de a faoe cu o fază timpurie a lotului per_ 
gamic o", Datarea în grup~ a II-a ,ti"'-eie este iarăşi sugerată de combi
n area eponitnului 'Ia.c:nxp';'''t'''jC;; cu cel a l producătorului 'AYl)cr(Aeit; .. 

Prezenţa pe o toar'tă din Samaria 54 a unei ştampile circulare 
A?t(j't'6oaJ.L0~ împreună cu o ştampilă secundară, şi asocierea activ1tă.ţii 
acestui eponim cu producători i 'I7t7toxpeh1) C;; şi 'I&:crw'J 55, aparţinînd 
sec. II Le.n., a permis o înoadrare cronologică strictă în a doua jumătate 
a perioadei perg.amioe 56, 

In finalul discuţie i atragem ,atenţia că am luat in considerare acele 
nume care pot fi întregite cu' certitudine - 44 n'llll1le eponimi şi 46 pro
ducători. In, cazul unor conservări parţiale ale legendei, nu ne-am putut 
'decide întte 'AY·lJcrt)..ac; sau 'Ap;.LQcrl),o:c; ' (inv. 11092), 2e:'J6rpa.v"rO':; sau 
20V),"'PO:TOo; (inv. 11108). Mai există un număr de ,22 ştampile aproape 
ilizibile, dintre care 7 posibil să aparţină eponimilor, 4 - producătorilor, 
iar pentru, 11 sintem din nou in imposibilitatea dea decide. 

Repartiţia cronologică r,7 a ştampilelor rhodiene aflate pe terito
riul tomitan se prezintă astfel 5S : 

grupa I (331-275 Le.n) : 2 exemplare (+3) ~ 3,7% 
grupa II (cca. 275-220 i.e. n) : 9 exemplare (+0) ~ 6,6% 
grupa III (220-180 Le,n.) : 57 exemplm:e (+ 19) ~ 56,2% 
grupa IV (180-150 Le,n,) : ~ 13 exemplare (+ 6) ~ 14,07'10 
grupa V (150-108 Le.n,) : ~ 5 exemplare (+6) ~ 8,1% 
grupa VI (108-80 Le.n.) : ~ 3 exemplare (+2) ~ 3,7% 
nedatate: 1 exemplar (+ 9) ~ 0,7% 

50 V. Grace, Stamped Amphora Handles ... , p. 230, N.60. eadem, The Stamped 
Amphora ... , p. 143, N51- 53. 

51 D. B. Selov, Keramiceskie Kleima ... , N.263. 302. 
" Lv,P., II, p, 462, N. 1036. 
,~1 V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 303. 
ă'. Harvard Excavations at Samaria, 1908-1910, I, Harvard, 1924, p. 315 N7. 
5.'i F. Bieckmann, op. cit., p. 31-32. 
5(l D. B. Selov, K eramiceskie Kl.eima ... • N. 52. 
;:;7 In repartizarea numelor pe grupe cronologice am avut în vedere studiul 

V irginiei Grace. Timb7es ~mphoTiques trouves a. Delos, BCH, LXXVI, 1952, p. 525 : 
gr. 1 : sfîrşitul sec. IV-începutul sec. III i.e.n. ; gr. 11 : cea. 280-220 Le.n. ; gr. III : 
220-180 î.e.n. ; gr. IV: 180-150 î.e.n.; gr. V: a doua jumătate a sec. II Le.n.; 
.gr. VI : sfit-şitul sec. II -inceputul sec. l' î.e.n. Ulterior, aceeaşi cercetătoare a lărgit 
gran iţe le grupei 1 pină la mijlocul sec. III î.e.n. şi a limitat grupa a II -a la al 
trei1ea sfert al aceluiaşi secol - v. V. Grace, Pnyx, p.- 140. Din nou V. Grace, în 
colaborare cu M. Savvatianou-Petrapoulakou, revine la clasificarea iniţială sta
bHind sfîrşitul grupei I în jurul anului 275 î.e.n. şi operează modificări în ultima 
grupă extrăgind din ea grupa a VI-a (cea. 108- 80 Î.e.n.) şi grupa a VII-a (80-30 
î.e.n .) - '.. V. Grace, M. Savvatianou-PEHrapoulakou, Les timbres amphoTiques 
gre cs, Exploration archiiologique de Delas, XXVII, Paris. 1970, p. 286, 301, 302. 
Fără să ne oprim mai indeaproape asupra metodelor de datare, indicăm doar 
principiile de bază ale clasificării cronologice a ştampilelor rhodiene: . 
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Situaţia cantitativă şi cronologică oomparativă cu exemplarele de 
la Ristria şi Oallatis ne conduoe la configurarea fUnui grafic ,cu W1ffiătorii 
indici (fig. 3) : 

1. O fază de net apogeu pentru perioada a III ..... (220-180 Le.n.), 
,ou s uprapu nerea indicilor de ascensiune şi. declin la Tomis şi Histria. 
Această perioadă de apogeu comel'cial se suprapune istoric pe de o 
parte cu' decadenţa Eg;iptului spre sfîrş]tul sec. III î.e.n. , mai ,ales după 
înfrîngerea flotei egiptene de către Antigonos la Cos 59 ; pe de altă parte; 
este perioada în care Filip al V-lea al Macedoniei periclitează aprovi
zionarea cu grîne din Bosfor şi, punind stăpînire pe ţinuturi din Caria, 
aj unge la conflict direct cu Rhodosul 60 

2. O fază de regres a importul'ilor rhodiene în perioada 180-151) 
L'e.n., în limite quasiegale tOlt pentru R iStI-ia şi Tomis. 

3. O scădere şi mai aocentuată a importurilor în perioada 180-81) 
î:e.n., vizibilă în toate trei coloniile - începutul sec. 1 Le.n. fiind recu
noscut 61, în general, ca perioadă în care Rhodosul îş i pierde în parte 
importanţa lui economică 

a) complexul Pergam, datat după accepţia istorică generală in perioada 
220-180 i.e.n. : 1.v.p., lI , p. 423 sqq ; M. 1. Rostovtzeff, SEHHW, p. 1479 n 68; 
F. Bleckmann, op. cit., p. 34 sqq ; V. Grace. M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., 
p. 290- 29l. 

b) perioada post-pergam i că : 180-146 Le.n.: F. Bleckmann, op. cit., p. 35 
sqq; V. Grace, M. Savvat i anou-~etrapoulakou. op. cit., p . 290-291; V. Grace, 
Amphoras and the ancient W i ne t~ade ; 

c) complexul Koroni - pentru stabilirea datei timpurii de la sfîrşitul sec. 
IV-inceputul sec. III Le.n . : E. Vanderpool, J.R. Mc. Credie, A. S teinberg, Ko-roni: 
a Ptolemaic Camp on the East Coast of Attica, Hesperia XXXI, 1962, N I , p. 26-
61; iidem: Raroni: The Date of the Camp and the Pottery, Hesperia XXXIII, 
1964, N1, p. 73-75 ; V. Grace, Notes an the Amphoras from the Koroni Pen insula, 
Hesperia XXXII , 1963, p. 319 sqq ; V. Grace-M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., 
p. 291-292 j 

d) descoperirile de la Samaria - ind icator cronologic pentru ştampilele din 
a doua jumătate a sec. Il Le.n.: Samaria, p. 18-19 şi 310-316 ; 

e) complexele recent descoperite din Casa şi Alba Fucen s - folosite pentru 
datările de la sfîrşitu l sec. II-începutul sec. 1 Le.n.; D. M. Taylor, Cosa : Blae/c 
- Glaze Pottery - Memoirs of the American Academy in Rome, XXV, 1957, 
p. 68-193; F. De F ischer, F. De Ruyt, S. J. De Laet, J. Mertens, Les fouilles 
d'Alba Fucens de 1951 ci 1953 (3 e. partie) - L 'antiquite classique, XXIV, 1955, 
p. 51-119; V. Grace, M. Savvatianou-Petrapoulakou, op. cit., p. 297; 

f ) şi, în sfîrşit, observaţiile de pe ţărmurile Antikytherei pentru definirea 
ştampilelor rhodiene din prima jumătate a sec. 1 Le.n. : V. Graee, The Commercial 
Amphoras from the Antikythera Shipwreck - Transactions of the American Phi
losophical Society, 55, 1965, p. 5-17. 

58 In calculul procentual am luat in considerare 90 ştampile epigrafice de 
la Edificiul roman cu mozaic (vezi tabelele de la sfîrşitul articolului) ş i totalul d e 
45 ştampi le rh odiEme studiate de M. Gramatopol, Gh. P oenaru-Bordea, op. cit., 
SeIV, 19, 1, 1968, p . 55-59. Cifrele din paranteză corespund acestui prim lot de 
ştampile. 

5~ A. B. Ro.novici, E lenismul şi rolul său istoric, M oscova-Len ingrad, 1950, 
p. 292- 295 şi 313. 

ro Idem, op. cit., p. 141 şi 294 sqq. 
(il Idem, op. cit., p. 314. V. EfUmie, op. cit ., p . 200. 
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4. O neconcordanţă de indici în intervalul 331- 220 î.e.n. cind sin-
gură Oallatis cunoaşte un relativ regres. 

Reexaminarea 62 situaţiei imporiturilor din Tomis în paralela Rho
dos-Sinope, prin luarea în considerare a întregului lat de ştampile sino
peene 63 provenind de la ' Edificiul cu mozaic, pune în lumină urmă
toarele date: 

Perioada Rhodos Sinope 

331-275 îe.n. 5 exemplare 1 exemplar 
275- 220 i.e.n. 9 exemplare 3 exemplare 
220-180 i.e.n. 76 exemplare 5 exemplare <+ 2 co· 

mune gr. II şi III) 
180- 150 î.e,n, 19 exemplare 14 exemplare 
150-108 î.e.n. n exemplare 26 exemplare 
108- 80 Î.e.n. 5 exemplare 18 exemplare <+ 6 co-

mune gr. V şi VI) 

G2 M. Gramatopol, Gh. Poenaru-Bordea, op. cit. , p. 49. 
G3 Datele pentru Sinope nu sînt defini tive, situaţia importurilor cu acest 

centru urmînd a fi tratată mai pe larg. 
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Dacă Rhodosul domină net perioada 220-180 î.e.n., în perioada 
următoare esbe secondat îndeaproape de Sinope, pentru a fi chiar depăşit 
în a doua jumătate" sec. II î.e.n. şi începutul sec. I î.e.n., situaţie ce 
se suprapune celei stabilite cu ooazia studierii prim ului lot de ştampile 
de "la Tomis. Singura deosebire priveşte perioada de început, unde, deşi 
raportul este de 5 : 1 în favoarea Rhodosului, Sinope este totuşi prezent 
printr-un exemplar în prima grupă şi trei . exemplare în grupa a II-a. 
Aceleaşi perioade de 'creştere a importurilor sinopeene SÎnt valabile şi 
pentru Ristria şi Callatis, stabilindu-se o'. o dublă cauzalitate: 

l. slăbirea activităţii Rhodosului după 166 î.e.n. ;w 
2. încurajarea relaţiilor economice . dintre oraşele pontice de către 

Mithridates VI Eupator. 
Ca o concluzie generală, anticipînd rezultatele studierii întregulUi 

lot de ştampile amiorice de la Edificiul icU mozaic, putem spune că im
porturile de amfore la Tomis aiCoperă perioada dintre primul sfert al 
sec. IV î.e.n. şi începutrul sec. I î.e.n., prezentînd următoarea repartiţie 
cronologică şi cantitativă. 

sec. IV î.e.n. : Thasos, Reraclea, Rhodos ; 
soc. III î.e.n. : Rhodos, Thasos, Sin'ope, Reraclea, Chersones; 
sec. II î .e.lt : Sinope, Rhodos, Cnidos ; 
SeC. 1 î.e .n . : Sinope, Rhodos şi probabil Cnidos. 

Situaţia nu poate f i' apreciată decît în cadrul procesului general. 
de dezvoltare a coloniilor din DobI'Ogea. Este recunoscută în acest sens 
perioada de 'sfîrşit 'a sec. IV î.e.n., cînd cetăţile pontice se aflau în plină 
l'evoltă împotrivtllui Lysîmach, şi perioada de îm::eput a secolului urmă
tor, cînd acţiunile aceluiaşi diadoh afectează piaţa din Delos 66. 

Deşi informaţia lui Memnon 67 nu aduce predzări in privinţa sco
purile urmărite de Bizanţ în războiul d in jurul anului 260 î.e.n., nu 
putem trece cu vederea două ipoteze deja avansate G8 : 

1. îngreuna rea navigaţiei cu precădere în preajma Ristriei ca ur
mare a înnisipării Chitucului on ; 

2. poziţia cetăţii Axiopolis la· capătul drumului ce leagă în linie 
dreaptă Tomisul de Dunăre. 

Dacă în ceea ce priveşte Ristda tmficul nu pare să fi fost pel' tur
bat 70, şi Callatisul îşi revine repede din "criză" 7JI, Tomisul va ·avea de 

Gr, V. Eftimie Andronescu, op. cit., p. 198-199. 
00 Vezi şi Polibiu, Hist. XXXI, 7, 10; A. B. Ranovici, op. cit., p. 313-317. 
(j(j D. M. Pippidi, Cetăţile greceşti din Dobrogea in sec. IV, DID 1, p. 217-

218. Idem, Oraşele pontice in epoca e lenistică (sec. III-II î.e.n.) in DID 1, p . 219 
sqq. Idem, Contribuţii 2, p . 43. 

67 Memnon, FHG, III, p. 537. F. Gr. R ist., III B, p. 347- 348, fr. 13 (21). 
D. M. Pippidi, ContTibuţii:!, p. 32- 36. M. 1. Rostovtzeff, SEHHW, 1, p. 591 ; 
R. Vul pe, HAD, p. 85-86. 

G8 R. V ulpe, Note de istoTie tomitană, P ontica II, 1969, p. 154-157. 
ro Vezi şi D. M. Pippidi , Contributii 2, p. 35- 38. 
ia V. Eftimie-Andronescu, op. cit., p. 200. 
71 D . M . Pippidi, Contributii 2, p . 51 s.:}q. 
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cîştigat ca urmare a noii orien'I:ări " traficului comercial 72 şi, probabil, 
a unor concesii făcute rhodi"nilor. La sfîrşitul aceluiaşi secol, Rhodosul 
se va plasa în fruntea. puterilor marntime care vor -cere anularea 
.. eAo<;-ului impus de bizantini asupra mărfurilor în tranzit prin Strîm
tori n 

. Pentru sfîrşitul epocii elenistice, relaţiile comerciale sînt legate, 
aşa cum am arătat, de activitatea po!iJtică " lui Mithritdates VI Eupator. 

Datele puse în evidenţă de studiul noului lot de ştampile amfo
rice de la Edificiul roman cu mozaic confirmă informaţiile izvoarelor 
literare completînd imaginea raporturilor oomercîale a le Tomisului în 
perioada elenistică. 

ESTAMPILLES RHODIENNES DE L'IlDIFICE ROMAIN A MOSAIQUE 

(Resume) 

Par l'etude entreprise sur les estamiplles rhodiennes appliquees sur les 
amphores trouvees a l'Edifice romain a mosalque, l'auteur complete une lacune 
d'ordre epigraphique concernant la situation de la cite de Torni a l'epoque helle
nistique, continuant une etude anterieure sur les amphores estampees de Torni, 
publiee dans serv, 19, 1, 1968; l'ouvrage en question se con centre sur les impor
tations rhodiennes, presentes a partiI' du dernier quart du IVe s.av. n.e., jusqu'au 
debut du l er s.av.n.e. On a examite 90 estampilles - 44 noms d'eponymes et 46 
noms de product~urs. 

On constate, encore une fOis, que dans le cas de Torni, les importations rho
diennes ant prevalu. L'inclusion du materieI dans les schemas chronologiques deja 
connus confirme des dates qu'on connaissait deja - l'apogee commercial de Rho
des entre la fin du IlIe s.av.n.e. et deux premieres decennies du siecle suivant - et 
met en lumiere de nouveaux faits : 

- la presence de l'importation rhadienne il Torni egalement entre 275-
220 aV.n.e. ; 

- la continuation de cette importation, bien qu'entre limHes basses, il la 
fin du n es. - debut du ler S.av.n.e 

72 M. Gramatopol, Gh. Poenaru-Bordea, Amphora Stamps from Callatis and 
south Dobrudja, Dacia, NS, XIII, 1969, p. 148. 

'i3 D. M. Pippidi, Contribuţii 2, p. 44 şi nota 48. Idem, in DID, 1, p. 222. 
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I-=-
- - - - -

f6[P j!\ 
TIIANAIMOY. 

43 11085 ' ETIl T1MOt.lKOY - I- I (O) 1 (O) 1(0) - gr. a V-a timpurie 
'AfPIAN!OY Coma (cca. 146 l.e.n.) 

I-=- na 
---- I 44 11053 'ETIl <l> lAOMMOY cap Helios 2(0) 1(0) 220-180 

I 
NUME DE PRODUCATORI DE PE ŞTAMPILELE RHODIENE 

I 11006 'AfA00KAEYl: 10 4 I I 1 2 220- 180 
Moş· 
oeni ----------

2 11034 t>IAA]!OY - - - - - - - gr. a II-a tirzie Sigma lunş,r 

AfHCIAA -- - - ------ - -
3 11003 KAIPNE!]OY - - - - - - - gr. a II-a tirzie 

ArIHC!A]A --------
4 11051 'ArIH~j!HTIOY delfin 2(1) - - - - - 280-220 Salamina E 29 şi 30 

-+ ------ • 
• 

--
5 11102 'AINE[A ]? floare de - 4(1) - 1 (O) - - 220-180 Circulară 

rodie 
---- --------,-, 

6 11062 'AMIYNTAj coroană 9(7) 2(0) - - - - 200-180 

--------------
7 11375 'ANA31[TIrrlMj floare de - - - - - - sec. II. Le .n. Circulară; a doua 

rodie jum. sau al doilea 
sfert sec. II Le.n. ------------

8 11074 'AINjTII]MAXOY -+ 13(4) - 1 - - 1 220-180 
, Kerykeion 



9 11 070 'AIIO[AMlN [IOY stea - - - 1(0) - I 220-180 

--------
10 11 088 'APETĂI[O~j - - - - - - 110-100 

------ - ---
II 11025 'A [PI~ITĂ[PjXO(Yj - 3(0) 3(0) 1(0) 1(0) - 1(0) 220- 180 

K[AP NE [OYj ? 
- ._------- - ---

12 11046 ( 'AJP!~(T1OY - 1(1 ) - - 4(3) - - 200-180 'Apto't'o:; 1 

----------
13 11018 'AP (! ~jTflNO [ ~ [ - 2( 1) 5(3) 1 (1) - - 1 (1) 220-180 

----__ o ----
14 11023 BPOM(! jOY stea - 1(0) - - - I 180- ISO vezi art. pag. 125 

------- -
IS 11098 MMOKPĂTEn floare de 9(9) 9(8) - - 1(1 ) 4(3) 220-180 604l0Kpci.1')<; 1 

rodie Medgi· (200- 180) Ci rculară 
dia 

2(2) 
Tul· 
cea ----------

16 I I I 12 [MM jOK [P j ĂTEY:E floare de ,. ,. - - ,. ,. 220- 180 Circulară 

rodie (20Q-180) 

----------
17 1 I 100 M [MOjKPĂ[TjE (H I floare de ,. ,. - - ,. ,. 220-180 Ci rculară 

rodie (200-180) 

- - ------__ o 

18 11 096 MMOKPĂTH~ floare de ,. " - - " " 
220 - 180 Circulară 

rod ie 
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19 11337 MMOKPĂTH [~[ - (O) (1) - - - (1 ) 220_180 Circulară 

-- ------
20 11079 "'[A ]M[ONl]K[OIY - - - - 1 (O) - 1 (e) prima jum. ·a sec. 

'ArrPIANI1OY 111. Î .e. ll. (cca. 
275 Î.e.n.). 

---- ----
21 1 i099 MMON [IKOYl floare de - - - (1) - - prima jurn. a sec. Circu l ară 

IT [ANĂMOY l rodie I II î.e.n. (cca. 
(cca. 275 Le.n .) 

-- ----- - ----
22 1 iOG6 M[O ]Y - I l 3 - 1 l- I 220-180 

Medgi 
dia 

(200-180) 
1'--
nord ul 
Dobro-
ge i 

---- --------
23 11 030 'EnlrON[~1 - - (20) - - - - mijl. sau prima 

KAPNErO~ jum. a sec. 111 
i.c.n. 

-- -- - - ----

24 11266 'EITIKPA ramură! - - - - - - 180-150 vez i fig. 2 

TEY~ -- ------- - --.. . -

25 11048 ZH[NO] flo are de i - 2(0) - - - - pr ima j.um. s.ce. II identic D. B. Şelov 

"'[OT1O[Y] rodie . Le.ll. Tanais, nr : 358 



26 11 036 [0EY MN IAETOY - - - - - 1(0) - 180,--- 150 rombică 
Nal-
bant -

-- - - ----- - --
27 11073 0t [!lN IOC 

0 EY l;A!CIOY 
- - 1(0) - - - I .~ sigma luna r 

- - ------
28 11 447 ("1 I~\A kerykeion - - 1 2( 1) - - 1 80~ 1 50 

---> 

-- -- - - ---- - -
29 11 089 "IMA +-- - - - - - - 180- 150 Simbol plasat dea· 

kerykeion supra Ilumelui 

-- -- - --------

30 11019 ["IIMA kcrykeion - - - (1) - - 180- 150 
---> 

----- ------ ------
31 11039 AfNOY ciorchine 1 - - - 1(1 ) - - 220- 180 A Ma iuri, Ulla 

fabrica ... , p- 268 

-- ---------
32 11480 MA IPEYIA - 14(1 ) 4(0) - 3(0) 1 (O) 3(0) 200-180 spre începutul pe-

'i\PT[ AMITfOIY Moş- rioc:de i a IV-a 
neni 

--- - - --- - ----- -

33 11081 [MAPIEYA 
_ .IOY 

- - - - - - - 200- 180.1 .0_11_ spre începutul per 
a "IV-a ' 

-- - - ---------, 

34 11055 [M[MI E ciorchine! -
kerykeion--+ 

- - - - - 150-108 
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Z Z E-< u -8 ;:S.o . 
, 

35 1101 2 MHIN1OIt1 jOIPOjY 
.. Y:i: 

- - - - - - - încep. sec. r Le.n. 
(108- 70) 

Kf;PO:/-Ltv~? 

• -- --------
36 11004 NIIK1Arl t10:i: - - 2 2 - - - 220--180 

-- --------
37 11 044 IN Il IK IArrt10E - - .. " - - - 220- 180 

- - --------
38 11014 NIKAlr11t10E - - " " - - - 220-180 

---- ------
39 11065 NI IKArllt10E - -

" " - - - 220-180 

-- - - ----
40 11026 'OAY IMIIIOY lorţ ă! 5(2) 1 (1) - 2(1 ) - 2(0) 220-180 

-- --------
41 11011 l'OAjYIMjIIIOYj lor ţ ă ! " " - ,. - .. 220-180 

-- --------
IIAYEANIA IEj 1(1) 

1 (O) 
42 11043 - - 1 (J J. 4(0) Poarta 4(3) 220-180 

A i bă 

-- ----------
43 11 090 E[OKjPATIEYj:i: 

K[APNE IOY J? 
lorţă! 1(0) 4(0) - 1 (O) - 2 220-180 



Legendă Simbol Datare Observaţii 

_4-1 __ 1_IO_I_51_E_U_IK_P_I_Â_T_IE_Y_L_I __ I_'_,o_rl_ăl __ __ 1_ ~I-=- _(1)_ -=-_(1_)+ __ 2_20_-_1_80_" ________ _ 

45 11057 ErlTIHPf:',IA 2 primajum.sec. III 
î .e.n. 

---1--------1-;;-:-:-:::-,;,--1---------- ---1----------1 floare de 
46 11110 ITlIMAPX!M 

• Hlstria şi teritoriul ei rural. 

.. CalJatis şi CostineşU. 

rodie şi 
ciorc hine 

•• > Ci frele din paranteză corespund coincldenţet de leger " dă şi simbol. 

cea. 300 î.e.n. circulară 

-
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