CIRCULAŢIA AMFORELOR ŞTAMPILATE ÎN ZONA CAPUL DOLOJMAN
VASILlCA L'lNGU
Intenţia de întocmire a unui prim carplls al toartelor de amfore ştam
pilate identificate În zon a Capu l Dolojman, se p la sează în continuarea unor
m ai recente preocupări de restituire a eyoluţi c i istorice În aşezarea fortificată de aici, Îndeosebi, pentru finalul perioadei sale greceş ti clasice şi pe
parcursu l celei elenistice . Prin analiza datelor Încercăm să ven im în Înt âmpinarea u nor lacune documentare, sesizabile mai ales la ni,·clul in formaţii l or
scrise. Totodată, oportunitatea prezentării lor se justifică în contextul d ificult ăţ ilor întâmpinate la reperarea ninlurilor de locuire elin perioada 1'especti\"ă, ale dror obi ective au fost d istruse În mare part e o dată cu ridicarea
edificii lor romane târzii.
înt regul lot este compus din e:\emplare rezultate di n cercetăr ile arheologice efectuate În aria locu it ă, din 1965 2 pân~l în momentul de faţă ş i ră
mase inedite.
R eferiri mai vechi la prez e nţa amforelor ştampilate În teritoriul aşe
zării greceşti de la Capul Dolojman, le găsim la V. Can arache3. Autorul semn a lează o descoperire întâmplătoarc făcută în anul 1955, la 2 km nonl-vest
de satul Jurilovca, în spatele promontoriu lui Dolojman . Aici au fost descoperite "nu m.ai puţin de 100 de amfore", datate în prima jumătate a secolului
IV a . Chr , care alcătuiau ringul unui mormânt distrus în u rma unor arături
mai profunde . Acestea au fost r epartizate conform tipologie i lor În două categorii dist incte . Din descrierea autorului credem că put em identifica, În
primul caz - amfor e neştampilat e , caracterizate prin masivitatea şi proemin enţa piciorului tipu l amforelor de Chios, care au circulat în secolnl

1) yczi stud iul l\[ihaela nHinuc u -Ada Ill eşteanl1, in acest y olu m.
~ ) Cea lnui J)l arc parit': a lotulu i este alcătuiiă din cxclnplarcle dcscoperitede~Iaria.
Coja în săpăturilc dectuate În sectoarele Falez'l St:c1 ( = SlI), lecalizat în capul promontoriului , în afara fort if icaţiei romane, şi Basilica III. O altă parte importantă a fost reperată
de către ~{ihae]a ~ l ănucll-Ada nl eşteanu in sectorul Falcză Est. Aducem muJţunliri <.lll1bclor
ccrcetrltoarc pent ru amahilitai ca C1.1 care ne-D-U rus la disţcziţie pi"
c stlc rez.uJtatc d in propriile lor cerce tări.
CI) \'. Canarachc, IlII p"rlul (I1"11}Ol"eI01· ştamPilate la Istria, Bucureşti , .1957, p. 380.
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IV . a. Chr. Cel de-al doilea tip, r eprezentat de produsele thasiene, se remarcă
prin prezenţa unor ştampile mici "de tipul celor cu reprezentarea lui H eracles în genunchi, trăgând cu arcul, ori cu o floare cu tija lungă". Asocierea
celor două tipuri de amfore ne ajută, din punct de vedere cronologic, să cău
tăm pentru reprezentarea lui "Heracles în genunchi, trăgând cu arcul", un
magistrat din perioada veche a timbrajului thasian. Acesta ar putea fi, de
pildă, 'ApeGToiJ.Ev'Y)<;4, întâlnit foarte des cu acest simbol, în asociere cu mai
mulţi producători.

In sprijinul ipotezelor lansate, menţionăm o foarte recentă descoperire"
din necropola aferentă aşezării puse în discuţie, localizată nu foarte departe
de tumulul prezentat de V. Canarache . Aici a fost cercetat integral un. mormânt de incin eraţie, acoperit de un tumul cu manta şi ring de piatră. In interiorul acestuia din urmă, în jurul suprafeţei fun erare, s-a găsit un ring de
amfore, distrus parţial de arătură . In exterior, ringul de piatră era bordat
de o platfonnă de fragmente provenite de la amforele depuse ca ofrandă şi
sparte pe loc. Amforele - cea. 30 de exemplare6 - sunt produse de ateliere
din Chios şi Thasos. În l;ingul interior ele sunt dispuse alternativ. Cele mai
multe dintre produsele thasiene sunt marcate cu ştamp ile care poartă nume
de magistraţi databili în intervalul 370-325 7 . Spre deosebire de cele două
tipuri de ştampile menţionate de V. Canarache, am identificat aici o mai
mare varietate de simboluri şi totodată de nume.
O altă prezenţă thasiană ne-a fost comunicată de A. Avram B şi ea este
marcată cu numele eponimului ITs, (gr. G: 350-340, cf . Garlan, 1986,
p. 259, nr. 3), în timpul producătorului IT u),aS'r;<;, foarte activ în atelierul
din Molos.
Alte referiri au fost făcute în nlOd repetat de către Maria Coja 9 în
lucrările dedicate a şezării de la Capul Dolojman şi de către Mihaela Mănucu
Adameşteanu, în rapoartele de săpătură 10 fără însă o prezentare mai amănun
tită a lor.
Totalul de care dispunem în momentul de faţă se ridică la un număr
,
de 82 de exemplare.
În ceea ce priveşte reperarea lor în sectoarele cercetate, se poate observa că o bună parte din material se concentrează în zona Faleză Sud (=Sn),
'1) Vezi, de excmplu, Mar ia Coja, BCH, 1986, suppl., 13, p. 427, cat . 6.
!j ) Este vorba de un tutuul cu rnOrlll[l..nt de inc'ineraţie, cercetat de noi în campani.ile

1990 - 1991 şi numerotat TIV . EI Jace parte din necropoia aşezării grcceşti de aici şi se siîn vec inătatea ei vestică. In 1110111entul de faţtt, se aIUt. în lucru un studiu dedicat
descoperirilor el in acest hUl1Ul.
6) Din lnarea cantitate de lnaterial anlforic aflat in stare fragrllcntari:'l, au fost restaurate illtegral sau parţial , până acum, cea . 18 excmplare.
• ') Un studiu dedicat analizei ştampilelor thasienc din acest tumul se află in atenţia
noastr{t pentru etapa ill1cd iat unn~"ttoare.
3) Această ştanlpiUi a fost inclnsă in lucrarea lu i .Alexa.ndru Avranl, Şta,l1~pile de 01lljo1'e
thasien e de la. Iiistria, (1992) - t eza ele doctorat in manuscris, la numi'trul ele catalog 580.
') Vezi Maria Coja, Reclieychcs dam un etablissement pontiql<c peu. con-n" et observation
sur SO:1- ferrit01'ie, en Actes du II Congres Internatjonal des etndes du sud-est e uropeen
(Athenes, 7-13 m ai 1970), Tome II, Athenes 1972. p. 170.
10) Vezi pentru detalii În volumul de hţ{l.
tuează
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unde stratul elenistic a fost mai bogat documentat, dar, elin păcate, fără o
stratigrafie clară. Alte descoperiri au fost înregistrate izolat în sectoarele
Basilica III şi Faleză Est, de cele mai multe ori Însă piesele fiind antrenate în
stTat urile ulterioare perioadei elenistice.
Sub aspect cantitativ, repartiţia pe centre de producţi e se prezintă
astIe_ ;
SI{\OPE
THASOS
RHODOS
HERACLEEA PONTIC.i\
CHERSONES
AKANTHOS
ENIDOS
NfENDE
INCERTE

42
23
4
3
,
.)

TOTAL

82 exemplare

2
1
1

3

exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
esemplare
exemplar
exemplar
exemplare

Caracterul restrâns al informaţiilor, datorat prez enţ e i lor reduse, nu
permite abordarea unor estimări valorice comparabile cu cele aplicate pe
loturi le mai mari, cercetate În celelalte centre consumatoare vest-pontice
(Histria, Tomis , Callatis). Ca urmare, este imposibil de realizat o imagine a
ponderii relative a unuia sau a altuia dintre centrele exportatoare, ancorate
Într-un eventual cadru cronologic. Interpretarea datelor, insuficiente deci
pentru stabilirea unor concluzii de ordin statistic, constituie mai degrabă
o baz ă de discuţii utilă pentru yiitorul cercetării.
l\ umărul ceva mai ridicat al toartelor ştampilat e venit e din Thasos
şi Sinope permite sublinierea unor observaţii cu caracter preliminar privind
cronologia lor. De asemenea, exemplarul mendeean se remarcă prin singularitatea sa, mai ales că ştampile din acest centru nu au fost încă semnalate pe
ţărmul românesc al :Mării Negre .
lvIEN D E

Toarta cu ştampila- gemă, cat. 1, aparţinea unei amfore realizate
dintr-o pastă dură cu bogat conţinut de mica şi calcare. Buza este arcuită
în exterior, cu partea superioară teşită. Sub buză a fost trasată o bandă circulară cu vopsea roşie. Culoarea cenu şie, care o înlocuieşte pe cea bej-gălbuie
iniţ ia lă , 'a fost dobz.ndită în urma unei arderi secundare foarte puternice semnalat e ş i de sha tul gros de cenuşă din complexul cercetat.
P entru această piesă, cele mai semnificative apropieri pot fi stabilite
cu exemplarul cat. 222, descoperit la Pnyx în umplutura încadrată Perioadei III a ansamblului şi datată la sfârş itul secolului V - începutul sau
prima jumătate a secolului IV a.C.H. Referitor la acest tip, V. Grace avea
unele r ezerve asupra originii, dar sublinia în acelaşi timp asemănări evidente în modelarea buzei cu exemplarele thasiene.
" ) Virginia Grace, Stamped Wine Jar Fragme nts, Pnyx II , R csperia Suppl.
1955, cat. 222 , i nclnsi cla.<;e i de ştampile Cu origine necunoscutrl.

10,
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Apropierea prototipului m endeean de standardele amforelor produse
în Thasos a mai fost subliniată În repetate rânduri ş i de către LB. Brasinski
(1980, 1984). Pentru a scoate în eyidenFl valoarea produselor din Mende
comercializate pe pieţ e l e pontice, autorul m enţion e ază un fragment din d ialogul conceput de dtre Demosthene împotriva lui Lacritos, (datat în al treilea sfert al secolului IV). Se vorb eşt e a ici despre o călători e d e afaceri intreprinsă de doi negustori atheni eni, Artemon ş i Apollodoros, prin Mende şi
Sycion, ş i de acolo prin Bosfor. în continuarea textului, autorul mai adaugrt:
[935] , 35
n~v y<xp 6'ÎJ~O U TOU\J!XV7Lov st s TOV fIov7ov oTvo<; Z~O'&.YZTCl.t. tz -::t'uv 7 0 7t (v v
-re)') Ti::p t Y;fLii.C; , h IIsTi:Cl.pn8o u xo:t K(;) xC(t GlcfcrLOC; xo:t J\Ie:v3C(;:oc; Z ot l. E~

!;:A'Awv ito/\SWV Ti:C(vTo3o:r.oc;.

Stabilirea de către Virginia Grace a id entităţii m endeene a unor ştam
pile de pe amfore descoperite în Agoraua Athenei, a constituit un prirlcipal
indiciu în recunoaştere a tipurilor de amfore specifice acestui centru. To todat ă
descoperirile din Athena au serv it ca bază clasificării lor tipologice, atestate aici numai p entru secolul Va . Chr.
La rândul său, Brasin ski revine de mai multe ori asupra analizei amforelor descoperit e în staţiunile arheologice nord-pontice, în special , în inventarele fun erare ale curganelor de la Elisavetovskoe sau Nymphaion. Com parar ea tipurilor identificate , aj ut ată şi de asocierea În complexe închise cu a lte
mat eriale arheologice databile, l-au determinat pe Brasinski s ă fixeze evoluţia amforei de Mend e în intcryalul cuprins între a doua jum ătat e a secolului V şi prima jumătat e a secolului IVa. Chr.
La Ristria , Suzana Dimitriu (R istria II) , atribuie cu probabili ta te
exemplarul ,cat. 434 unei producţii proto-thasiene, prin comparaţ i e cu exemplare provenite din zona Bosforului (Zeest , p 1. VI). Pierre Dupont , totu şi, nu
acc eptă legitimitatea comparării fragm entelor şi relevă apart enenţa piese i
de la Ristria la centrul m cnd eean (vezi ş i 1\'orma di Sandro, Le anfore arcaich e della Scarico Gosetti , Pithccusa, Cahiers des amphores archaiques et
classiques, 2, Cahiers du Centre J ean Berard, XII, Napoli, 1986, p. 82).
La numai 40 km nord de Ristria, în perimetrul locu it al anticulu i oraş
Orgam e-Argam.um a apărut exemplarul m.endeean ştampilat care face obiectul acestei discuţii. E l a fost descoperit Într-o groapă atrib uită unei locu i nţe
de perioadă cl as ică, alături de mai multe fragmente (panse ş i funduri ) de
la amfore de Mende şi Reracleea Pontică, fish-plat e cu angobă roşi e ş i un frag m ent d e cupă- s kyphos "delicate class", datată 430 a . Chr . (cf. Sparkes-Talcottcat . 493). Ştampila r eproduce aversul unei monede (mendeene) ilustrând
capul unui tânăr În profil, spre dreapta.
Alte două amfore produse În acelaşi centru au fost d escoperite ca 0 frande într-un mormânt tumular de incineratie cercetat de noi în anul 198"8
şi rămas încă inedit . Amforele, întregite, er~u asociate În complex, printre
alte categorii ceramice, cu o cupă-skyphos datată cea . 400- 380 (cI. Sparkes-Talcott, cat. 622) şi cu un askos attic, tipul cu feline, datat, de p ildă,
în complexe cercetate la Athena, nu mai târziu de primii ani ai secolului
IVa. Chr. (cf. R.A. Thoinpsol1, Chronology of Tholos, R esperia, supI. IV,
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1940, fig, 97 j d), Caracteristicile tipului reprezentat de cele dourt ecemplare
corespund Întrutotul descrierilor rele\'at e de către Brasinski în pri v inţa amforelor mendeene de la sfârşitul secolului V-începutul secolllui IVa, Chr,
(cL Brasinski, 1984, p , 105-108), j\mbele exemplare descoperite de noi
poartă pe gât litere greceşti scrise cu Yopsea ro şie , Cu aceeasi vopsea sunt
trasate benzi înguste, circulare, sub buză sau sub linia diametrului maxim,
Aceste ultime particularităţi le putem considera ca inspir:lte din repertoriul
nord-ionian al amforclor arhaice din Clazomene sau Chios, ele pildă,
Aşadar, primele sem nalări de amfore m end eene din aria aşezflrii greceş ti fortificate de la Capul Dolojman, atât în perimetrul locuit, cât ş i în
zona necropolei, au fost consemnate în complexe databile Între 430 a, Chr, şi
primii ani (eventual, primul sfert) ai secolului IVa, ChI. Datarea a fost verificată adesea pe baza asocierilor cu alte tipuri de materiale arheologice, în
special ceramică attică, pentru care cele mai semnificative corespondenţe
le-am selectat din cercetările efectuate în Agoraua Athenei,
În condiţiile fixării unui cadru cronologic delimitat suficient d e convingător şi prin pr e zenţa altor categorii ceramice, după pilrerea noastră,
descoperirea ştampil E' i rhodiene cu numele lui 2:wŢGI.~, (cat. 67), În ace l aşi
complex cu exemplarul mendeean ştampi l at, o considerăm cu totul Întâmplătoare, Ea nu poate fi socotită decât ca o intruziune ulter ioară, antrenaU
în straturile mai \'echi în urma repetatelor int en 'e nţii tftrzii , reperate în
acest perimetru in timpul cerc e tărilor arheologice,

THA';OS
:Arializa procl\lc:elor thas iene descoperite la Capul Dolojman pune în
mai multor tipuri de ştam pil e , repartizate cronolog ic
într-un inten'al destul ele cuprinzător. Deşi sporadice, pi esele de la începutul
timbrajului thasian, găs it e de cele mai multe ori printre materialele de e poc ă
roman1\. sau romano- bizantină, sunt cu atât mai semnificati\'e cu dlt niveluri le de ,locui,e co r esp unzătoar e lor sunt dif icil de r eperat din cau za niv e lări
lor şi su prapull er ilor ulterioare,
l)"imul exemplar , cat . 2, are imprimat Într-un cadru rect angular un
cap de bărbat cu barbă, în prof il p e dreapta. Apropierea acestei piese, conform tipului de şta mpilă, de cele două exemplare ele la Histria (Avram
J992 , cat. 7) sau de exemplan)l cat. 8 ele la Thasos (Garlan, 19 85, p. 729) o
situeazrt printre cele mai . timpurii pătrun der i rie ştamp il e thasiene pe litoralul românesc al Mării Negre, în catalogul nostru ocupfmd ch iar primul lQc,
Pentru cronologia aşezării de la Dolojman, ştamp il e l e din grupul cronologic F (Garlan, 1986) an unţ ă un moment important prin importurile
thasiene de la mijlocul secolului IV (350-340) şi , În ac e laşi timp, o apropiere evidentă de s itu a ţia Histriei 12 , Totodat ă, în acest interval se pot observa unele corespol1Clenţe ş i cu celelalte centre consllmatoare, Tomis şi Callatis, unde, printreprimele nume I ;) , s-au amintit eponimii ]v\<: la Tomis şi
'Ap~d7~Lo'r,c, la Callatis: O menţiune aparte se cu\"ine făcută pentni ştam pila
ev id enţ[t prezen ţa

J:!) Aşa. cum I"L'i.cse din lucrarea lui A . ..\yram , 1992 , in lnan us.: ri~ .
"') el. Liyia l1tlzoi:U7,I,d ",. riCH, i9i'G, Stippr:,l.l, i). -l09.
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lui Atcrxp[w \) marcată cu un simbol complex, format din trei elemente: semilună, pastilă, stea. Multe dintre trăsăturile, care individualizează acest tip de
ştampilă - elemente din simbol, grafie, dispunere - , se regăsesc într-un
grup de piese, bine asamblat în complexul de la Pnyx, într-un strat încadrat
între sfârşitul secolului V şi prima jumătate a secolului IVl4. Două dintre
componentele simbolului - stea şi pastilă - sunt comune cu cele de pe
exemplarele cat. 7- 12 de la Pnyx. De asemenea, asemănările de grafie litere mari, conturate clar, ca şi forma prescurtată a numelui includ exemplarul nostru în clasa numerotată de Virginia Grace - le. Aceeaşi autoare
propune identificarea numelor din această clasă cu cele ale unor fabricanţi
din p erioada veche a timbrajului thasian. Unul dintre aceştia KAE:O<jl (cX '1 "1) c;)
este considerat a fi acelaşi producător care figurează alături de eponimul
6. afLcXG't'"I)C;l5 în acelaşi complex. Yvon Garlan l6 consideră că cele două
elemente (pastilă, stea), prezente constant într-un număr mai mare de
exemplare cu a treia componentă variabilă, sunt "simboluri eponimice". Ele
au fost identificate în atelierele de la Kalonero si Keramidi si încadrate
'
,
grupei cronologice F (350-340).
Din păcate , inconsist enţa lotului de care dispunem, comparabi lă poate
numai cu a celui de la Tomis l7, nu îngăduie estimări cantitative conc'ludente.
Dar, dacă pentru Callatis s-a subliniat deja caracterul accidental al documentelor thasiene de tip vechi, pentru Orgame (Argamum) preconizăm totuşi
desfăşurarea unui comerţ organizat pentru această perioadăl8, foarte aproape
de modelul histrian. Semnificativă în acest sens ni se pare prezenţa foart e
slab ă a grupei datate în intervalul 315-290, reprezentată doar prin
Kpa't".G't'wva;, care semnalează probabil acelaşi moment de regres înregistrat
pe tot litoralul românesc al Mării Negre.

SINOPE
Lotul sinopeean este cel mai bine plasat din punct de vedere numeric
în raport cu celelalte centre contemporane lui . Cu toate acestea, est e dificil
de operat o ierarhizare valorică a pref erinţelor de consum, în primul rând
datorită naturii produselor comercializate, iar în al doilea rând datorită
hazardului descoperirilor. Existenţa simultană a pieţelor de consum a produselor din Sinope cu cele din Thasos sau Rhodos, a fost explicată de I.B.
Brasinski l9 prin faptul că produsul de bază al exportului sinopeean era
uleiul de măsline si nu vinul, în felul acesta fiind anulată concurenta dintre
centrele exportato~re.
'
l<) V. Grace, 1956, p. 127.
15 ) Ibidem, p. 132, cat. 29.
l6) Yvon Garlan, BCR, 1986, Supp!., 13, p. 261.
17) Livia Buzoianu, 1986.
'") Cantitatea relativ ridicată a amlorelor ştampilate din această perioadă, găsite ln
1990-1991 intr-un singur tumul, ca şi informaţia cu privire la cele 100 de amfore din tumulul menţionat de către Canarache, alături de piesele prezente aici, prilejuiesc această afirlnaţie.

10) 1. B. Brasinski, Anticnîi gorod, Moscova, 196 3, p. 138,

şi
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Prezenţa remarcab ilă a am balejelor sinopeene pe parcursul secolului
III a. Ch1". în toate centrele pontice ş i nu numai, reflectă un consum deosebit
a l uleiu lui ambalat la Sinope. Este de presupus că acest fenomen nu poate fi
str ăin de impactul cu noua mentalitate penetrată prin int ermedi ul armatelor
m acedonene, ştiut fiind faptul că acest produs era frecvent folosit în higiena
perso nală a soldatului (hoplit sau cavaler).
C ătr e aceeaşi sugestie trimite şi numărul crescând de lekythoi (cunoscute ca vase pentru ulei) din descoperirile funerare din aceeaşi perioadă.
Păstrând însă discuţia în limitele referitoare la cronologia sitului cercetat, s emnalăm descoperirea unui exemplar din gr. I (360-330, ef. Grakov,
SA, 2, 1974, p. 60-67) cu numele astynomului AiGx.['i"I;c; şi simbol "vultur
pe delfin". Acesta a fost găsit în aceeaşi secţiune şi la aceeaşi adâncime cu
ştamp ila eponimului thasian T'lMf.1.Cl.x.oc;. Asocierea lor nu permite Însă şi
alte ob s en'aţii, în condiţiile în care, depunerile elenistice nu au fost surprinse Într-o dispunere stratigrafică clară. Piesa rămâne, deocamdată, un
lll1icat pentru tot nordul Dobrogei.
.
Absenţ a grupelor cronologice II ş i III se înscrie în contextul general
creat de numărul destu l de limitat al numelor - în raport cu etapele urm 2.toare - documentat şi in celelalte colonii vest-pontice. Că aceste produse
au circulat şi în partea nordică a Dobrogei, dacă nu în teritoriul acestei ceU ţi, cel puţin în zona ei de influenţă se verifică prin prezenţa unor nume,
sp ecific e acestor grupe, la Sarichioi 20 , dar ponderea lor este foarte scăzută.
Mai bine r eprezentată este grupa a IV-a cronologică, cu 8 nume din 22,
dar, d in punct de \"edere al frecvenţei unor astynomi, grupa V domină. Este
important d e notat că, clintr-un total aşa de redus, unele nume din această
grup2. sunt înregistrate numeric foarte aproape ele celelalte loturi:

1) 11 ,,80Y.P"'lG'rOC; (, 'j\;;;otJ, W')l8o" 5 ex .; 9 - Histria; 8 - Tomis ;
6 - Callatis
2) 'I:.cSGW;; e, Bxzx.lo " 4 ex.; 4 - Histria; 4 - Tomis; 8 - Callatis
3) Z~'nc; [; 'A"oHo(;wpolJ 4 ex.; 8 - -Histria; 5 - Tomis; 6 - Callatis
Conform inciclenţelor puse în ,"aloare prin cercetări le de la Albeşti,
r ecent au fost a\"ansate de către cercetătorii acestui sit unele propuneri de
datare .21 Pentru astynomii 'hEG O'C; b BCl.zx.lou şi 'Av'rbtoerpoc; o N[KwvoC;
se propune plasarea acti\'ităţii lor spre sfârşitu l grupei a V-a datorită asocierii
lor, in aceleaşi contexte, cu epon imii rhoelieni dataţi în jurul mijlocului secolului III a. Chr. Acestui grup i se adaugă şi numele astynomului Z'ii'nc;
o 'Arr:o),),o (; Wpo u atestat cu nume de producători comune cu ale altor astynomi
d in gr. a V~a, majoritatea cu 'IxEG~OC; (, BCl.zx.f.ou. Acestor ipoteze le găsim
un suport convingător în contextul întâlnit de curând în săpăturile de la Dolojman. In încăperea din sectorul Faleză Est, degajată parţial de către Mi'") cL Irina ~i Ernes t Obcrliinder T,lrnoveant1, Pcuce, 8, 1980. p. 104, cat. 57 -58
u ltitn ii doi ast)'no mi din gr. III; Yas i1i ca Lungu, Dacia NS 35, 1991, cat. 24, astynon1ul
K o6 ? \.l AO~ , gr. UI I> .
~l ) Vezi Adrian Rădlll c5C l1. <)/[aria n~\[ b ulescl1 , Livia Bnzoianu, N. Chc luţrt-Georgescll
Pontic3- 21 - 22 , 1988 - 1989 , p . .16 .
-
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haela 'i\Hmucu Adameşteanu, în anul 1991 (\'ezi volumul d e faţă), au lost
descoperite m ai multe amfore de Sinope, împr eu nă cu figurine de tcra cotă
ş i cera mică "Ves t SJope, Numele de astynomi care marcau aceste amfore
sunt:
'Ldcr ~o~

6 B:r.;;: Xlo u

Z'f;'I~C, 6 'AnoA7\oowpo u
nocr~oslo~

60wp[(,J'loC,

Asadar, con siderăm Crl rcg rupăril c sugerate pe b aza descoper irilor
de la Albeşti sunt argumentat e in ambele sensuri : atât apropierea dintre astynomii amint i ţi, cât şi datarea lor către sfârşitul grupei a Y-a .

CO;VCLUZII
Coroborând informaţiil e r ezultate din analiza ştampi l e lor pe amrorc'
cu cercetă ril e arheologice întreprinse în perim etrul fortificat al aşezării de
la Dolojman, obţinem următoarel e date:
1) a doua jumătate a secolului IVa. Chr, mai puţin i dentificată 5tratigrafic, este asigurată de un număr semnificativ de exemplare thasi ene ,
Prezenţa s i ngular~l a ştampilei din Sinope, datată În gr. I, nu este n ici ea
lip s ită de importanţ ă, Apariţia unui numrn relativ ridicat de piese În int er\'alul cuprins Între al doilea ş i al treilea sfert al secolului IV a . Chr. ne îngrldui e să bănuim o continuare a et ap ei de prosperitate s ublini ată p entru primul sfert al secolului IVa, Chr. (cf. Mihaela Mănucu Adam eş t e anu 22 ) sau
prima jumăt ate a secolului (ef , Maria Coja 23);
2) următorul moment, la fel de bin e m arcat, se plase ază in int er 'a ul
cuprins Între al doilea şi al treilea sfert al secolului III a Chr. în care se concentrează cel mai mare număr de ştan'lp il e din lotul nostru;
3) În continuarea lui, sfârşitul secolu lui III - începutul secolului
II a, Chr., căruia îi aparţ in unele complexe cercetate În interiorul fortificaţiei , este completat cu preze nţa amforelor el in Rhodos, Chersones , grupul
Zenon B;
4) înc ă lipsit de r epere stratigrafice ş i sărac În indentificrtri de materiale specifice rămâne sfârşitu l secolului IV - Începutul secolului III
a, ChI'. Limitîndu-ne doar la circu l aţ ia amforelor ştampilat e, se poate observa.
că datele statistice din centrele pontice amintite prezintă procentaj e r eduse
p entru această p erioadă, comparativ cu celelalte etape . Acesta este un aspect
care, din punct de vedere istoric, s-a explicat adesea prin starea ele conflict
inst aurată Între Lysimach ş i oraşele pontice 24 , Evenimentele t~llbur i , pre-·
lungite pe durata m"i multor ani (322, data at ribuit ă năvălirii lui Lysimach în ţinuturile din Tracia - 291, anul elib erării lui Lysimach din capt iv itate , de către Dromichete)25 au determinat o diminuare, dad nu chiar
:.!~ )

\~e.zi

In y oIU111nl de

f aţă .

2") Mari a Co.ia, TIJ\U, 40, 3, 1972, 10, 36.
"") Gheo rgh e l'oc naru-Bonlca, 1JCH, 1986 , Sl1PPl. l.1, p. 350.
"") ef. ])iodor, X\'l JT , 1-1 , 2 , şi XX :\: , 12 , 1.
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stag nare a importurilor in zonă . Probab il că tot aici trebuie căutată o expentru pr ezenţa destul de s l abă a produselor sinopcene djn primele
tre : grupe cronologice, comparati\' cu c re şterea spectaculo asă inregistrată
de grupele IY-I',
O s ituaţ ie p a radoxală o cre e ază preze nţa in cantităţi impresionant e
a amiorelor din H eraclcca Pontică , id entificat e în partea de sud a Dobrogei,
în special in perimetrul Callatis-Alb e şti. Conform do\"Cz ilor arJleologice de
aici , acest grup atinge cot e maxime, situânelu-se la Albcşti chiar p e primul

O

plicaţ i e şi

l oc~ti,

posibilă e xplicaţie ne-o poate oferi m e nţiunea lui lVIemmon cu priparticiparea unei arma te din H eracleea Fontică, sub conducerea lui
Clearchos, la campania lui Lysimach înclr e aptată împotriva geţ ilor:
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1\ UCH.!J.& X. 0 ({ (j 1J » (r:- paBfvŢoC;Ţ~.~ CdZP_C(A(})aLxc; gkstvQ U

-; '(; j\ lJG'_!J.:Xzou r:pO\)O~~ cl:qJtST O.

(F. Gr. Rist. III B, j). 341)
In aceste condiţii este posibil ca prezen ţa trupelor lui Clearhos să fi
favor izat pătrunderea directă si în cantităti semn ificative a mărfurilor din
H' raclea ambalate în amfore: sub formrt ' de proyjzii necesare întreţ in erii
lor.
.
În ce măsură eyenimentele istorice au afectat sau nu osc ilaţiile cantitative ale unu ia sau altuia din tre centrele exportatoare de amfore , identific te in Dobrogea, rămâne totuşi unul dintre obiectivele viitoarelor cercetăr i.
Deocamdată, m enţi o năm doar faptul că, sub aspect cantitati\' , nordul Dobrogei rămâne în continuare defavorizat, numărul ştampilelor heracleenc
.situându-se sub 20 ele exemplare .
CA TALOG
l\'{ E .~\i· J) E

1. -'-; la II! Pi!ă-gc II!ă

1.

~l J)D

( l/1 o >ledă )

- Tulcea, in\" ..19301i. Cap Dol ojlllan, 1985 ,

groapă

ill

~6

~a p de fClne.Îu III . profi 1.

Sirrlllar,i cu cxcmp la!' ul ca t. 222, Pnyx, ehtat că trcsr,lrşitul.secoluluiV. ",.Chr., c f. \'. eracc,
~,,, [)(: r ia , Supl. !O , p. 172; Hi stria 197'. s:. pHu ră M. COj.l Sg., carourile 1- 2 - 1. ,59 (i llfor"".. ţie A. Avram , 1993 ).

n'L\SOS '
T. .)tamPilă re cta:Hg itlani anepigraJă

2. !lIDD - Tu lcea, illv. 42881 , VIP D oJojmall,.
- cap ne bărbat cu ba rh'., in profi 1
n.EI. Ş el o ,', MI A , 53 , 1956, p , lJl, f ig. lI S şi p . !33 , Y.
A Av ram, Im /'c ,·tul at!jorelor tI",sielle .. . 1992 (te za de
2 e Kcm plare similarc la Histria (cat . 7) (iIl continnare,

1975, SIlo
Carlan, BCH, \985 , fig . 1/8 şi p. 729.
doctorat, in maHu'sc r is) Ill cnţiOIleazr,
in text, Av ram , 1992) cea. 110-390.

36) Adr ian Rădulescu, Maria rnrhulescu, Livia Buzoianu, POlltica 19, 1986, p . 36,
• numerelo însoţite de as t erisc rep re i intă ' producători tha·sfeni.
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.)ta,m,bi le

d e tip t'e chi

3. MDD - T ulcea, in". 42890. C .' p ])() Jojman, 1987, p""itn

pas.\rc
- g r. F, Garlan, 1986; cea. 3.5.5-340, Avram, 1992
4. MOI) - Tulcea, i nv. 432 15 , Cap Cv1ojmClIl, 19 7 .5, SII, came ra

n.

s! inx
gr. F. Ga rIan , 1986, (atelier ,""cram illi ). Dan, 2-12; cea. 355-3'10, A\'fam, 1992

5. MDD - Tulcea, inv. 132 13, Cap ])" Ia jman , pssim, Fal ez;\

h roasdi_

g r. F , GarIan, 1986 (a telier Mal as) Hi stria , A. Av ram , 1992, cut. G8, cea . 355-340.
6. MOD - Tulcea, in\'. 428Î8 , Ctp ])" la jman, p:1ssim.
_~. ----4- _--"

[I:x JUfL(vv)[* uamt [:;

0:<0<(".) [ \I«y,o")J

f
</r-.;_

.!

hroască

Î.

MOD - Tulcea, inv. 13214, Cap Dolojman, pssim ,

F:1leză.

[~ J ldf.l ( '10) [* uacat [ [ <; 00(0« (",) 1I-1"(y,o v) J

Droase"
8. MDD - Tulcea, in v. 43621, Cap DoJojma n, 1990, passi m.

<D:>:VO iK( .. ) Nu lfl'i"oV"
pas.>ire cu capu l îllto rs
gr. F. Garlan 19116 (<ttclicr Kern.micli ).
9. MOD - Tulcea , inv. 43210, Cap Doloj man, 1982, Basilica III, zid navă
(?)

gr. F.

Garlan,

1986.

10. MOD - Tulcea, in\'. 2709, Cap D oJojman, 1986, passim.

A'J.yhru: !0ocld(,,,)
secer3., ftUllZd

gr. G. Garlan, 1986, Bon 1092 restitu it pentru P r idik, 19 17, p. 50, nr. 309. Histria, A. Avmm
1992, cat. 143 = Canarache, cat. 50., cea. 310~ 330.
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'ruke", im\". 13211, Cap Dolojman, 1992 , pass i m,

pastjl~i,

79

Faleză.

s1(:.<}.

Acaz pt [ O)'J J
P d,turnat , Gr. F. , Garlan, 1936, Pridik , 1917, p. 36, cat. 7 , lII. Coja, BCH, SuppL 13,
1986, cat. 17, Histria , A. A\"lam, 1992, cat. 11 8, cea. 355-340 .
12. '<IDD - Tulcea, in\". 42892 , Cap

vas, strigiliu, arc în

Dolojman, 1971, SIl, l ac, carou] 5- 6, - 2,10

tollJă.

in etnicoll , :::: răstnrnat
Bon 1847 (2 exemplare) cu legenda ilizibil" comp l etată de Garlan, 1986 ,- gr. F , p. 262
Cl1 ajutorul exemplarului de la. Sarichioi, eL Jri na şi Ernest Ober1ăndcr Tfi.rnoycann , Peuce,
8, p. 98, cat. 27. Simbolul "arc in tolbă" este considerat de Garlan ca s imbolul eponimic PCIItru tipurile de ştanlpile cu un singur nUIne - cel al fabricantului - atr ibuite perioadej \ lech i
a timbrajului thasian.

13. :\1])D -

Tulcea, in\'. 128R3, Cap Dolojman, 1968 , Sll caroul 18, -0,70.

litera A
Ccfl.

Bon IG 15 , !lI. Debidour, BCH, 1986, Suppl. 13, p. 322, regrayat peste '!'LI""PXL8o:<;;
320 - 315, A . Avram , 1992 , cat. 231 = Canarache 112 , pl. XV! ~ .
14 . MDD -

Tulcea, inv. {289 3, Cap Dolojman, 1975, Sn, z id grec.

['A pJ\ o't \[t <o}
câine
Bon 241. Y. Garlan, 1986, p. 2"19 , fig. 35/e; cea. 335-330, idem, Revue des ~tudes grecqlles,
Tome CV , n 500-501 , p. 148; Histria, A. Avram, 1992 , cat. 1Î9, (cca. 330-325).

IlI.

.5 lamPile

l3. III DD -

,.recente"

Tulcpa , in'f. '1.2889, Cap. Dolojman , 1975, SIr.

[0=[OlV ]
pasăre

~

I'A]pholV
Bon 2i7, cca.. · 325-320, A. Avram 1992, cat. 189 (7 exemplare)
16. MDD cea. 315-310.

Tulcea, inv. "12882, Cap

Dolojman, SIl, lac , carouri le 3- 7. -

2,80,

triskel
A . Avram, 1992, cat. 267 (3 exemplare) 1 = Canarache cat. 61 , cca.. 315 - 310. M. Mireev,
.Amfronite pecati e.t muzeja văv Vama, Sofia, 1958. Df. 46.
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!iBon 1006 , atelier K cramidi, c f. Ga rlan, 1986; Y. Lun gu, Dacia, 35, 1991, cat . 15
(Sari'c1ftoi); cea . 290 - 285, cf. Avram 1992 .
; 19. MDD-Tulcea, in\'. 42312 , Cap D o loj man , 1971, passim
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~~{;~~.~~. u)

1)

A . .·hram , Gh. Pocnaru Bordca , Dac ia , 32. 1- 2 , 1985 .·-cat. 22 . Callahs, A. Ayram ,
serv.-\ , 39 , 3, 1988, cat. 7, Histria, A . ..hram , 1992 , cat. 38 1, cea. 285 - 2 75.
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,-o

!S ig,na lunar. I-Ils tria.
Canara che, cat . 64, corectat de A. A\'I'am , 1992, cat . 4 13
(eca. 275-270), Callatis, M. Gramatopol, Gh. P oc llaru, Bordea, 1969, cat. 145; L. Buzoian u ,
N. Chel Uţi'L Georgescu, Pontica, 16 , 1983 , p . 16 1, cat. 8.
: 21. l\IDD -Tulcea , inv. 42866 , Cap D olo jl1lan , 1972, Sll, lac, caroul, 5, strat .
.,
8 Cl.(}L(,) \)

• pasii re
~ 11 u f)[,.) v
n us~ ",v YI ,
"al1lvonri Aml1loud ia, Garlau 1980, fig. 40i m ; cea. 27 5 Avrar;,, 1992.
2~. MDj)-TlIlcea , in\'. 42885 , Cap Dolojman , passim

270, cf.

A,

0:X(j~w'J

thym iate rio n
r [ u{) [(.}'J

Ilon. 1-182 , I1,,()[,,}V I V. Histria, V. Callarache, cat. 68 =A . Avram, 1992 (3 e xe mplare) ,
C3.t.

420 , (cca . 275 - 270).

23. MDD-Tulcea , in\' . 421\88 , Cap D olojm 'ln , SII, lac,' caroul 5, strat .
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pang lic i
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t i r5 Ctl

Bon 6 12, A . A\Tam , Gh. P O('lle.ru Jlordca, 1988 , cat. 34-36, cea . 260-255. ef . A .
1992.
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G lI. Poenaru Bordea, 196 9, cat. 132; A . Avram , 1988, cat. 65. P ridi k, p. 66', cat. 88. N . Conovici, Al Avram , Gh . P oe naru-Borclea, 1989, cat. 79 - 82.
31. MOD-Tu lcea, inv. 42859, Cap D olojman, 1990, Zone, cu ptoare-pass im.
cap cle el ivinitatc
P ridik , cat. 85. Callatis, A . Av ram , 1988, cat. 62 . N. Cono'rici'. Al. Av ram, Gh. Poenaru
Bo,relea, 1989, cat. 73.
35. MOD-Tul cea, inv. 43216
~_'J~U va,p.o,:;
. ."\ .0 1.0"7t W v
~Vf.LOp =t..3!;.-r-ji ~

satir, spre dreapta

I V , N. Conovic i , 199 3, cat. 94 . N . Conovici , AL Avram , Gh. P ocnaruB o relea, 1989, cat. 11 7.
36. M])]) Tulcea, in\'. 42858, Cap Doloj Jl1an, SII, ca roul 5, v al. 2 -· 2 , 25

sigma ]unaT, gr.

,

.

a.J"-:U VO{LOU

.Afov:~'o:;

leu c ulcat

N '.x.toc~
cl u bl,l imprimare, gr. I V, N . COllovici, 1993, cat. 95 . Pridik, p. 73, cat. 239.
37. !\i DO-Tulcea, irrv. 43222, Cap Doloj man, 1991, C. 10. 1,05 -1 ,15.

,
,
occr-r u VO;..l OI)
[il I EOVŢO~

leu culcat

[ ~ J &y7.? !.;

s igma ] una r.

38 . MDD-Tulcea, inv. 42R62, Cap Dolojman. 1975. SI! , camera 2 .

lIT,O"",,3&"co l>
OCCi""t' 0vo1-L o::;
cl:ld(HO:;

pasi'lre

si gma lnnar. gr. IV, N . Conovici, 199 3, cat. 96 . ' 1,,00"0<; 11; c'. Mate i, Pont ica. 19 , 1986 ,
p . 263 - C<'lt. 1 ( Taşaul ), Pridik, p . 93, cat. 61 3. N . Conovici, Al. Avram, GlI. Poel1aruB01'clea, 1%9, cat. 163.
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39. MDD-Tulcca, in\". ':13617, Cap Dolojlllan, Nccropolrt r"l"7 -: , ,,: I"Jr
,l i,' J '

Tumul VI, 5trat,

w ..... " ' ,

Lo:.l (j'''(1)\,Q!.1 0U

pasăre

['I ; xsalo U
sigm:l lunar. Pridik, p. 91, cat. 679.

gr. Va (261-245)
40. MDD-Tulcea, in\'. 12863, Cap Dolojman, 1972, SIl, caroul 1, -1, 00
0:.0-:1) vO!J.ou 'J ['rO::; j
'A:=onoow~ou
1:"OV

ca p Heracles?

D,'.o '.)UG~OU

[!r. Ya, N. COllovic i , 1993 , cat. 102. 'A"on6Swp'x; lJl. A. nr,dule.scu, M. llăruulescu,
1.. Buzoiallu, N. Cheluţă - Gcorgescu , 1988-1989, cat . 334 (Alucşti).
41. J\IDD-Tll1cca, inv. 42860 , Cap Dolojmall, 1.977 , zonă cuptoare, passim.
cf:a't'ljVo:J.OU

fflJf) OXpy,6 T OU

"Cou 'AitG),),wvLoou
'E PfL,d o;

acrostil

gi". Va, N . Conovid , 199J,' c·,{i. 104.
42. MDD-Tulcea , ill\'. 42871, Cal; Dolojman, pas, im.
,

.

C(.(i't"U ')0:101)

n~o?Xp1j?'rou ,
A 71: 01.1. 0) 'JlO ou

acrostil

"t0')

~'1Ev(ov

L

DIl 7.0ianu, 1981 , cat . ".14 (Tomis).
13. MDD-Tulcea, in\'. 12853, Cal' Dclojman, 1977: passim.
Q:.(j't'UVOf-LOU

n~tJ,oxp1J6'rou, ,
"tOl)

acrostil

Ar.:o).).(.)'JLOOU

ITpw"O'o;
V: Canarach c, cat. 336.

H . MDD-Tulcea, in \'. 42856, Cap Dolojrnan, 191\7 , .passi",.
OC(i"tU V()fJ.ou

]

[

l1uOoXpY; '::>''''Ol)
TOU ' A"o/..f.ol v[oo')

acrostil

Z;"'E<prx va;

,N. Conovici, M. Irimia, Dacia, 15. 1991, cat. 81.
45 . MDD-Tulcca, in\'. 42872 , Cap Dolojman, 1973. S[[a,

[~~~;~~:;;~~:~~:J

7 -8, -2,20 -2,80.

""0;<"

46. MDD-Tllk",a. , in\'. 42866. Cap Dolojmatl, 1987,

c1<1,l) vOfLoU ""O<;
Xop'~Y(w vo; ,ou
Aec"fLe8ov "O'O~ Me ",aK<X;

caroul

Faleză

Est. passim,

Nike in quadrig1l.

<gt'. Va , N. Conovici, 1993, cat. 105. N. Conovici. AI. Avram , Gh. Poenaru-Bord,», 1989.

<:a.t. 220.
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39

41

43

46

47

49
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47. MDD-Tulcea, inv. 132 17, Cap DoJojm an , 1987,
-0.80 -0.90, umplutură.

Fal eză

E st , la est de cuptor.

18. MDD-Tulcea, inv. 12868, Cap Dolojman,,l978, SIC, caroul 7-8, - I,30
~(j"r U VO;;OUU";"O~
A vrL~o:.'T po u
-rau N !.xw va:;

pro ră

Eu,~,&.xo~

gr. , ' a, N . Conov ic i, 1993, cat. 106.

'A v'a;-:"-"Fo; 1 (C\i'K(:'Vo;); N . Conovici,!\I.

Iri mia,

1991, cat . 84 (Satu Nou) .
4.9.

~IDD-Tulcca,

inv. 12857, Cap DoJojman! SII,

umplutură.

pror~i,

gr. Va, N. Conov ici, 1993, ca.t. 107; N . Conovic i, lVr. Irimia, 199 1, cat. 100 - 10 1.

50. MDD-Tulce.a, .in\l. 43221, Cap Dolojman , passim.
VOu.ou ]
[ &.tTŢU
(IX~(lfO~ 'Ţou

~~Xx,tou

proră

h/l~cx.t V&'TO;

N. Cono\lici" .M. Irimia, lQ9J, cat. 99. '

51. MDD.Tu1cea, inv. 43683, Cap Dolojman, 1991,

Faleză

Est, Cio , - 1,

85.~ 2,

20

Jlroră

V. Canarachc , cat. 281, L. Buzoianu, 1981, cat. 34 , N. Conov ic i, ~I. Irimia., 1991 , ca t. 95 ,
103.
:ir , ':r):{DD"T ulcea, •.inv. 42854, Cap Dolojman, 1968, SII,

umphl~u;ă.
-

',", ~;

prom ?

53, MDD-Tul cca, in\l. 42864, Cap Doloj man, 1974, SI!, passim·:,

trofe~ '1.,. . ,j

gr. Va, N. Conov ici, 1993, cat. 109,; Bistria , V. Cana rach e, cat. 265. Pridil" p. 69,
159- 160.

c?L
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54

53

55

57

58

59
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61
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~.

::IIDD-Tulcea, in,'. 43681, Cap Dolojmall , 1991,

Falcză·

Est,

C,. , -1,85-2,

10

â.(j~ u VO~ o u

Z~ V!.CY- 'tou

o

;,1\ r; 0)).0 (O pou
Ep~J. (uv

trofeu

55. MDD-Tulcea, inv. 42873, Cap Doloj mall , 1971 , Sll, lac, carourile 5 -7, - 1, 15
eia ·cuv6tJ. ou
Z~

VL~ -rau
, 1\" OAAOO (O pau

lVIi

trofeu?

Vw'J

N. COIl0\-ici, M. lrirnia, 1991 , cat . 122 (Satu No u).

50. MDD-Tulcea, inv. 42876 , Cap Dolojman , 1977, Basilica nI , lla,-a
-0_ 50-0.60 .
&cr'tU '10

ce ntrală,

nivel,

~ou v'to~

Zi) '.IlO<; 'tou
'ArroÂ),oo (O?O U
TIpw ,~

trofeu

-.M. Coj a, 1986, cat. 112 (Histria). A. Avram, 1988, cat. 104 , (Schitu ).
57. l\lDD-Tulcca , inv. 13685, Cap Dolojman , 1991, I'a]cz{, Est, CIO ' - 2,60.
[ <i"~'J VOfL0\) J

[ Hoc" Jodo'J ""oi)

divinitate

[0 EClp( J WV~

111asculină

cu corlluc opia? sprijiniUi de o

coloană

[6'.Ovucn ]oc;
:gr. Va . N. Conovici. 199 3, cat. 110; Histria. V. Canarachc, cat. 325.

58. MDD-T7ulcea, inv. 13623, Cap Dolojman , 1991, Fale", Est,
&:Cf'-rUVOi-'-OU
[

- 2, 60

(10'

]

1l0oLodou ""OU

divinitate

[(:hoc J PLW v~
6wpo~ .

Ill<l scu lină

c u corllucop Îa

sp rijinită.

do o

cotoană

-M. Gramatopol, Gh. Pocnaru Do.rdca, 1%9, cat_ 571.
gr. Vb (cea. 245 - 230)
59. MDD-Tulcea, illV. 42865, Cap Dolojman, 1979, SI, Basilica IU,
c0novo(1.ou
['A ) ~Oeo...t"(l ptou
[ 'o Ji} NOU}LY} v,ou

SitU

ornament la pupa

[K l ~ocov

'/lf. Vb . N. Collovici, 1993, cat. 112.

60. MDD-Tulcea, inv. 43219, Cap Dolojmau, 1982, Basilica III,

[eio It \) ~6j.tou
EuxcxptCJ"toIJ 'tot)

KOCAAta6e voo
[Mt] 8oc.;

ciorchine

'1;':. Vb, N. Conov ici , 1993, cat.

1ti

navă .

paV<l.j.
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70
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6 1. )IDD-Tul cca., in\'. 42855, Cap D oloj mall, 197 1, S)f, lac, carouri le 5 - 7, -1 , 15
&mu vc)!1-0l.)
At,,)tLtoOVtO~

;ou

'~ ;:,LO·~!.lO U

căJ[,reţ

cu la nce

A ~O/~ /\ (·) 'JLO~

gr. Vb, ::\. Conovici , 1993 , cat. 115; i\L Coja, 1986, cat. 120; ?II.
Dorcl"", 1969, cat. 590.

Gr~l11at opo l ,

Gli . P ou" ,rn

62. i\'IDD-Tulcea, inv. 42874, Cap Doloj rila n, 1968, 511, caroul 6, -O, 35

,

,

0:.0'1"0 'J0fl-0U

..\.zw;.teoQv"! o:;
-roD 'Er::~ ()'(;~ou

călăreţ

cu lance

B&KZ~O:;

63. lI:[j)j)-Tulcca, inv.

l

~368 7,

Cap D olojman , 1991 , C 7 , N 2 , - O. 60- 1, 40 .

&<1TI)] V'JfLOU

t E x,Q:.""i" ~Lou

-rou

. 110<1'. odol)

gr. VI> ,

)J.

COlloviei, 1993, cat. 119

<EY. ~.--:"l O,

III

)TAi\IPILE DE PRODl'CĂTOlU
64. :lIDD-Tnlcea, in\'. 43686. Cap Dolojman, 199 1, F"lez," E st, CIO '

- 1. 85 - 2, 10

,,-+"I<hc
cap de barbat cu

ba rbă

gr . 1\', - Va

65. MDD-Tlllcea , inv. -43220, Cap Dolojman , 1975 , passi rn.

n p'O,O 'J +-1
cap de'

bărbat Cu

barb"

gr. lY - .V. Sinlholul . e~i1:c_ realizat in aceea şi

I11an ic r [t

cu 1{ p:'i."Ţ(,) \J.

)1'AlIIPILE NECL ARE
66. :tiI DD-Tulcea , in\'. 42852, Cap Dolojman, 1971, 511 , lac, caroul 5, - 1. 40
}l-Ou

..... ......'c.......... .......

:!\

.'rol)

:, '

răsturnat

Z:&rt':l.

A

.

2.:w"tO:C:; este atestat la Koroni îrrlpreun:i cu ~p~~·i~lUl Aucra.vopoc;,
lunilor (ante 240), cf. V. Grace, Hespcria, 32, 1963, 11 . 3, p. 333,
form noilor emendări propuse de S., Rotroff, Akten ...... , 1988,
ceramic de la Roroni se datează (post 287 - Menon ' s Cistern) -

datat anteri or a.pariţiei
şi p. 328, nota 20. Con-

p. 173-1 78, - materia lul
cea. 260 .
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[l

GS , :-'1DD - T ukea , illV, 136 f; 3, Cap

'E ;:t

! [ x'JuO'.'J[Y.,

Dol ()jll1<l n , 1990 , Fa1cz;, E,I', - O,IlO

~~).[o'J

floare
TICf.l)(')(Y..vb.; I I. datat la sfîrşitul grupei 11 (a dOlla jl.1IlI iltalc a
M. S avvatjanou Pctrapoulakou , D6]os, 27, 1970, En.

~ec olulu .i

}]] ) e f.

Y.

Grace,

gl' , 1 II (Perga m)

6 9,

~ [ DD

- Tulcea , in\', 43689, Cap

D ol ojman , 1990, passim,

'E;:!. l\). s(~ ) ~) l.J ~ OlJ

0sG!-lo\Ţiop[ou \

epon illlui apare la Pergam (cat, 1097 - 1108), la Y i Jlall ova , ef, i\laillri, p, 2j9 s, XXXII;
datat 197 sau 19j; cL In6 NicoJau , J ean -Yves Empereur, BeH, suppl. 13, p , .516 , cat, 2;
u lti ma datare - 198, cf. V, LUllgll , Dac ia, KS 3-1 , 1990 , cat. 7 şi 1'.2 11- 212.
70. i\{DD - Tulcea , in\'.

42902, Cap D ol ojmall , pa55 il11 ,

stea
Pers-am, ca.t. 88 7- 890 (c u a lt e IUlIi ) ; gr. III (20j - 17j).
HERA CLEEA PO:\TJCA
Î l. :'111.)1) - Tulcea, in\·. 12K97, Ca p
- 2, 80.

Dolojman , 1973 , SIla, caro urile 7-8 , - 2 , 40

, .\.p,,,,,,(o )
X?Y.;;·0( )
V. Canarachc 460, uIti mul sfcrt a l scc. I\', ef , .-\. H;'irlulcsc li , iVI. nr,rbukscu, L . Illlzoiall ll ,
Ponti ca , 19 , 1986, p. 42.

72. TlIDD-Tulcea , in\'. 42892 , Cap D o lnjman , 191 , S lI , passin!.

H istr ia , Canarac!t" , cat. 472; CaUati s, M. GralllatopoJ - Gh . Pocnaru, cat, 834 - 838; în
scr ie cu '.\ P!.Ci-:OXptX't'"f}'; 1, cOllfonn asocieri.i lor , in contţ-xteJc de la A l beşti , cu epon 111\1 rhorli.eni anteriori lnenţionrtrii luni lor pe ştmllpil c, cI. A .- Rttdulescu, Th1. Bă rbu lesc u,
L. B uza ianu, l oc . c it, p. 142; prima jumătate a secolului IlL
73. MDD -Tulcca , im·. 43690 , Cap Dolojman , 1991 , Falcză E st , Ca' \'cget al.

a ceeaş i

II"" [ p'-.J
<I>[a"O'.- ]

E .M. Staer man, MIA, 25, p . 390 , fig. 1/ 1' şi p . 393 identif ice, uou" n u me: Pa irisadcs şi
Fanago L Este însă vorba. de u n singur nu tllC f I 'l..'.?I.;Jx')"f};, prezent . J<1 Satu Nou intr- ull COllte:d d in al do ilea şi a l treilea sfe rt al scc . III ( informaţic, ~. Cono"ic i).
CHERSOl\ES
'-1. MDD-Tulcca , inv. 3993{i , Cap Dolojman , 198{i , Basili ca III, na "a

centrală

TIoAuu [.., p&.",:ou ',i
l: aCi ['tU vOtJ.o u::
gr. II (2 50 - 200 ); L. Buzoianu, ::X.
bibliog rafie.

Chduţă-Geurg'c sc lI,

Pontica , 16, p. 182 , cat. 9 1, cu

94
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75. ?llDD-Tulc"u, 'ill\'. -12900 , Cap D oJojlllan, ' passim.
'AOa:-JQ.tou
. '"

:::~..:;

I

2 !1. ;:: 0?!.O '1

sigma' Jun'a r, 220 - 180, "Histria, \ -. ' Canarachc . cat. 48-1, şi p . 209 , gr. III; CaIl"tis, M .
G~aln atopol, Ch. P oenarn Bo rden., 19G9 , cat. 873 - identic; L. BnzoiulHI, N . Chell1ţlt
Georg<,scu;-Ponti ca , 10 , p . 182 , cat. '89; cu bibliografie; 1\1. Coja, 1986, cat, 167.
7G. :lIDD-Tul cea, in\'. 4290 7, Cap DoJojman, passim.

[.\'&. vw va:; ;
6:G7U '-) [6!-1o ~) ";

Histria, V . ' Ca na rache , cat. 492. Callati s, ?II. Gralll a topol , Gh, Poenaru Borelea, 1969, caL
S90 -900; a doua jUl1I:,tate a secoln lu i ITI a.c., ef, Y.Y. Dorisova, );1:, torn Xl, 1974, p.
11 8-119 .

,n

?-IDD

Tulcut,

In\'.

-!2 905, Cap D t,l oiman , passim .

!B
Toart{" e l; -dilnensiul' l(' ~~e~hlsc, in sec:ţllme = 3 x 2 ,3 CH1 . Pa,st.ă bej-crll'{uni7.ic, în sCCţi U:1C n1<:lt
inte n să, cu particule de mică, ni:.;ip ~î ca lc'lI:' LE. Rra tiinsk i , 1980, P1. X~X1TTJ t:at. 7G O, p ri.ma
jUlnăt a ~ e a. secolul ui 111.

AK-\'\THOS
713 " :lIl)D

Tulcea, ill\', 42 8.90, Cap

Dolojmall , pass im

nlE

: : IE

Hist ria , '~'.: Canarachc, cat. 805' (2', ex.); datare ]ar~,'t, Între 330 ~i Îllceputul sec. II 1, ef. Ma ria
'\icolair1o" Patcra , DCH, su pp!. 1.' , 1986, p: 485 - 490 , sau Catheri ne j{homi opolll o11, în au'·..
b~i v ol um , p. 479- 483 .
79, \1DD - Tulcea , lTl\'. -I2R 80 , Cap D olojl11an , 1973 , ,Slla, caro uri le 7 -8 , - 1,51}

i

- 2 , 'iO, a ntc 330 -

Îuce put sec . IlT.

GRl,;Pl,;.L. ZE'\O'\

80. "{DD - Tulcea, in\'. 42895, Cap Dol ojlmw, 1968, passi m.

Z;") ( )
Hi str ia ).. V:', Canarachc, cai:. S 14. Sfârşitul sec III ria 5.4 ,' l ,' 1985, p. 1»)i llota -in. C\1iddl e StOD ) .

illCCpHhll sec. 11, eL Y . (~rac~, H e spe -

S L ,MDD - Tulcea, in\'. 3987 1, Cap Dol ojman , 1986, F a lez" Est" p assil1l .

EY
Toartă

'cu 'dilnensiuni reduse

part i cule ,d e ll1id't

~j,

in secţiune = 1 ,4 x 2 cln. Pasta.
mai ales, calca re (.-\kant hos? ).

c{tră.m. izjc,

82. 1\1D]) -' Tulcea, in\'. 42905, Cap . Dolojman, passi'll .

?IlO
Past~l cenn~ip. , dcn s~'t,

cu p:1.rti cnle dese, de lli si p, calca re

~1

111idL

densrl C\l :1:!ll1erDaS0

9.6
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LISTA PRESCURT AR1LOR D1:\ CATALOG1988 - A I"lore şi ţig'e ştamPila.te din colecţia. " Dr. Horia. Slobo:!ial/."" SCIYA , 3,
39, p. 287-3 13.
Avram , ,\ Poenaru-Bordea, Gh. , 1988 -:- Nouveau x tinl.bres nJl1Phoriques tila,siclI' de. Callalis,
Dacia , NS , 32, 1- 2, p . 27 -35.
Avram , A., 1992 - Importul "mlorelor ştamPilate Iha5iene la. H i5 I/'1:". (tez:l cl ~ d octorat, mss.).
Bori sova, Y. V. - 1{era.miceskie kleima Hersonesa i klassijika. ţ.ija H ers(mcsl<ih a"'jod, NE,
I I,p . 99 - 124.
.
Buzo ianu , L., 198 1 - Conside ra.!';; asupra ştam.Pilclcrr sinopeene de la. e,iijiciu! roman cu moza.ic,
Pontica, 14 , p. 133 - 152 .
13uzoianu, L. , Ch cl uţă- Gcorgescu , K. , 1983 - Şlampi'e de amjore inedi te de la Callatis, Pontica, 16 , p. 149- 188.
Coja , M. , 1986 - L es centres de productiol! amphor iqlle idenllJiis ii l stros Pontique, BCH. Supp1.
13, p. 4 17-4 50.
Conov ici, N., Muşc ţeanu, C., 1975 - Câ teva torţi şt amPilate de amfore elenistiec d~n iud. I alenniţa. şi sud-vest"l Dobrogei, SCl V, 2(j , 4 , p . .542-545.
COllovic i , ~ . , Ir i m i a, i\L , 199 1 - Timbl'es amphD,'iq!tes et autrcs in.scriptio" , cCI'QQ111{{lleS dcCOl<verts it Sa!u.- .Von (cam . Oltiua, dip . de Consta! t=a) , Dacia, 35, p. 139 - 175.
COllovi ci, N . , 1993 - Cl'onologia nl a.tivă şi a.bsol "tă a amlorelor ştmn Pila. te sinopee", cu ""/1118
de C/stynomi (teză de doctorat, mss. ).
Dcbi doul', }oI. , 1986 - LII c'a.ssant les ti'mbres tltasiens, BCH, Supp!. U, p . j 1 1- 334.
Garlan, Y ., 1985 - [in I'eInblai tilasien dn IVe siecle ava"t notre h'e, neH, 2, p . 727 - 746.
Garlan, Y., 1986 - Quclq""s n01/veallX al eliers am Phoriques " Tila.sos, BCH , Supp!., 13, p .
229-276 .
.
Grace, Y., Sav vatiallou-Petrapoulakon , li>70 - L es tim bl'es amphoriq ulJ.S gras. E xţlo'/'aliol'l
archdologiqnc de Dilos, 27, L'îlot de la lVl a.ison des Co171 idic",s , Par is.
Gramatopo l, 1\1., Pocnaru-Bardca, Gh. , 1969 - A mPhm'a Sta.m.ps .Iram Callatis and Saul"
Dobl'Udja. Dac ia, NS, U , p . 127 - 282,
.
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Res um e
Les fouill es tnethodiq ues s ur le s ite anti que d 'O rg atn e ou A rgatuum selon son nonl
g,ee o u latin (eo mm. de ]urilo"ca , d ep. d e Tulcea) ont mi s au jour un lot de timbres amphor iques su sce pt ibles de fournir que lques domnes interessantes au suj et de la chronologie de
j 'etabli sseme nt . II nou s sem bIe donc raisonnable d e publier ici cette suite c1'anses estampi llees , do nt la plupart vie nn ent des horilOn s d' epoque helle nistique. Toutefoi s , dans les contextes
stra tigraphiques fe rnles, ces vestiges sant rares d u fait des i.nterve ntions d' epoque romaint:>
ulter ieure q ui ont profondement iendommage les couch es des periodes precedentes - grecque class iq ue ct helle nistique . De ce fa it , on retrouve parfois d es timbres g recs parmi les
f ragmen t s de cera mique romaine.
L e nombre n3c1uit d es tessons tim b res n' ofire gue re d'indications statistiques susceptibles de d efin ir les courant s du circuit commercia l et d'c n evale ur I ' importance relative . Comrne
il ne s'ag it la qlle d 'an ses d ' amphorcs est amp illees, l 'e nsemblc d e cette categorie ce ramique
n'y est represente que partiellernent.
Si la presence d e quelques centres grecs de p roduction amph orique est attest ee suffisamnlent s ur le site pour temoigner d 'une re la tio n comme rc iale, on ne saurait par contre
conclu re que d 'autres centres (Paros, Knidos, Cos, etc .) n e s 'y sont jamais manifestes :leur
absence d ocume ntaire peut fort bie n s'expliquer pa r le hasard des trouvailles.
Comme il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus, il n 'est pas question de tirer une int erpretati on concernant le flux commercial grec avec la c ite d 'Orgame il l'epoque hellenistique, mais s implement de prendre note d e la signification historique des timbres.D'autre
pa rt , ains i que le montrent les notes 5, 6 et 7, il serait urgent de pratiquer des recherches
visant it augmente r le llombre des amphores tim b nles de Chios et de Thasos tronvees ensem b Ie dans un tumulus d'Orgame .

