N. C. IONESCU

CîTEVA TOARTE DE AMFORĂ ŞTAMPILATE, DESCOPERITE
îN APROPIEREA TROESMISULUI

Cu ocazia unei excursii, s-au descoperit pe un promontoriu aflat la 500 m
de castrul de vest al Troemisului, la suprafaţă, cîteva toarte de amforă cu
ştampile. Pe acelaşi teren au fost întllnite şi o serie de alte vestigii, printre
care un fragment de ţiglă cu ştampila Legiunii a V-a Macedonica.
1. Toartă cu ştampilă de formă dreptunghiulară (4 cm X 1,5 cm), bine
conservată, cu legenda următoare:
ETIl

llAY~A

NIA
YAKIN0IOY

în traducere: pe timp"ZZIIi Pausanias, în Itma Hyakinthios. La V. Canarache
(ImpOl·tttZ de amfore la Histria) , magistratul eponim lluucraviu figurează
în lista magistraţilor rhodieni (nr. 588), iar la Pauly-Wissowa, RE, datat
între 180-150 î.e.n.

Toarta nr. 1

2. Toartă de amforă, cu ştampila dreptunghiulară (4,5 cm X 1,5 cm).
Legenda este pe trei rînduri, ultimul nu este întreg, dar întregibil:
ETIl AAESI
AI!.A
ArPI [uviou]

în traducere: pe timpul lui Alexiados, în luna Agrianios.
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3. Toartă, asemănătoare cu precedenta, cu ştampila slab aplicată, cu
legenda pe trei rînduri , dintre care numai primul descifrabil, uşor de întregit
după ştampi l a de la nr. 2.
[bd] AAEEIA
[o] A
['AypiaJ N [iou]

Toarta nr. 2.
Totuşi

cele

Toarta nr. 3.

două ştampil e,

cum

uşor

se poat e observa, nu sînt identice,

la prima, rîndul al doilea are trei litere (noa), la a doua, numai două (oa).
Magistrul eponim rhodi an (V. Canarache, op. cit., nr. 541) e datat la 220
Le.n. (Pauly-Wi ssowa).
4. Toartă de amforă cu ştampula dreptunghiulară (4,3 X 1,5 em), cu
legenda pe un singur rînd:
AAMOKPATEYL

Numele Aa~oKpa'tE\l, apare în lista producătorilor rhodi eni (Ia V. Canarache, nr. 515, 516, 517). Pentru această ştampilă, datarea e greu de stabilit.

Toarta nr. 4.

5. Toartă de amforă cu ştampila circulară (diametru de 3,3 cm), avînd
în centru o floare de rodie încadrată de două rămurel e fine. de executie perfectă, înconjurată de un colier dubludeove mici. Stampila nefiind bine imprimată, se citeşte numai parţial:

... J rENEY
După

ar put ea
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ultima
aparţine

lit eră aparentă

unui A.

[a ?

(Y) se mai pot

recunoaşte două

haste ce

în lista lui Pridic privind astinomii lui Rhodos apare numele Euapxoc; ce ar
putea să se suprapună literelor E Y A, în eventualitatea că literele precedente
rEN ar fi sfirşitul unui nume sau o prescurtare (?).
Dat fiind floarea de rodie, simbol caracteristic, atribuim şi această toartă
unui atelier rhodjan.

Toate cele cinci toarte cu ştampile sînt produse rhodiene. Explicaţia
descoperirii lor pe acel loc (împreună cu fragmente ceramice getice şi greceşti)
este greu de dat. Cel mai probabil ar fi fost ca amforele de Rhodos să fi
ajuns în acea aşezare datorită schimburilor comerciale, fapt întîlnit în multe
părţi, chiar la nord de Dunăre. E mai greu de precizat dacă avem de a
face cu un negoţ direct al Rhodosului sau indirect, eventual printr-o cetate
pontică - poate Histria.

QUELQUES ANSES D'AMPHORES ESTAMPILLEES
resume
Entre autres vestiges, on a tait la decouverte fortuite - dans les environs de Troesmis de cinq anses d'amphores estampillees (dont les inscriptions sant reproduites dans le texte ainsi
que dans les figures 1-5). Les amphores respectives appartenaient au type rhodien et elles
sant datees des IIIe-Ile siecJes av. n.e.

EINIGE GESTEMPELTE AMPHORENHENKEL
Zusammtn/asstmg.
In der Nâhe von Troesmis kamen als Zufallsfunde an der Bodenoberl1ăche {unt gestempelte Amphorenhenkel zutage. Die Inschriften sind im Text nnd in Abb. 1-5 dargestellt.
Die Amphoren geh6ren zurn Typus von Rhodos nnd stammen aus dem 3.-2. jh.v.u.Z.
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