
CONSTANTIK PREDA 

TARI VERDE 

AŞEZARE BĂŞTINAŞĂ SAU "F ACTORlE" RISTRIANĂ? 

Interesul deosebit trezit de descoperirea în 1950 a unei aşezări 
mixte greco-bă5tinaşe la Tariverde era pe deplin justificat. Materialul 
arheologic apărut în cursul săpătul'ilor efectuate ulterior anului depistării 
acestei staţiuni vine să ofere cercetătorilor dovezi directe şi inedite ale 
raporturilor stabilite între grecii veniţi de peste mări, în mod special 
ale întemeietorilor colon iei de la Ri slria, şi populaţia traco-getică de pe 
coasta de vest j8. Mării Negre. Aceleaşi prime descoperiri veneau să 
ofere şi date preţioase referitoare la unele aspecte ale istoriei de început 
a oraşului milesian de pe actualul mal al lacului Sinoe. 

La ceva mai mult de două decenii de la descoperire şi la exact 
13 ani de la întreruperea săpăturilor. interesul pe care-l prezintă com
plexul arheologic situat pe partea stingă a pîrîului Junan Dere n -a pier
dut nimic din actuali tate. Din păcate dezvăluirile de pînă acum ale cer
cetărilor de la Tarivercle sînt departe de a fi fost exploatate pe măsura 
valorii lor istori ce. Vina rezjdă, fără îndo i ală, în primul rînd în faptul 
că nici pînă acum. în afara unor foarte succinte rapoarte preliminare 
de săpături, nu s-a publicat nici o lucrare de oarecari proporţii sau un 
studiu mai substantial asupra principalelor rezul tate obţinute de pe urma 
celor şapte campanii de cercetări . in al doilea rînd, o parte din vină O 

poartă . după părerea noastră şi întreruperea prematură a săpăturilor, 
într-un moment în care problemele esenţiale ridicate de primele campanii 
erau pe cale de a căpăta răspunsuri pe măsura aşteptărilor şi a eforturilor 
depuse . 

Desigur că nu este în intentia noastră ca acum, de .. altfel acest lucru 
nici n-ar fi posibil în cadrul restrins de spaţiu şi de timp pe care-l avem 
la dispoziţie, să realizăm ceea ce nu s-a făcut în nlaÎ bine de un deceniu. 
Am considerat însă că nu este deloc lipsit de sens, ţinînd mai ales seama 
de rîmprejurarea că adesea s-au făcut aluzii la unele situaţii din 5ăpăturile 
de Ja Tariverde. sau s-a recurs la unele interpretări , departe de a se 
spri jini pe realităţ i . să readucem in actualitate d iscuţiile asupra acestei 
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in1portante staţiuni \arheologice. Cu alte cuvinte intenţionăm ca în pagi
nile ce urmează să adunăm şi să reîmprospătăm datele mai generale, 
cunoscute în par·te, de unde nu vor lipsi anumite conlpletăl'i noi şi nici 
unele încercări de interpretare privind nlai ales caracterul aşezării şi 
raportul ei faţă ,de cetatea de la Histria. 

Primele sondaje de informare efectuate de D. Popescu şi Gh. Canta
cuzino ,au loc în 1951 adică la un an de la data descoperirii) iar săpă

turi,le propriu-zise vor începe În anul imediat următor, sub conducerea 
aceluiaşi colectiv. În urma acestor prime investigaţii s -a ajuns mai întîi 
să se constate prezenţa unor complexe arheologice, socotite de autorii 
săpăturilor ca reprezentînd urmele unor gropi de bordeie, în care a 
apărut ceramică grecească din epoca arhaică împreună cu fragmente de 
vase locale. lucrate cu n1Îna l. 

In campaniile 1953-1954 săpăturile de la Tariverde, încredinţate 
unui colectiv pus sub îndrumarea lui R. Vulpe vor cîştiga în amploare. 
Cu acest prilej se fac noi descoperiti importante de material ceramic 
grecesc şi local halls tattian ~i se aduc precizări suplimentare privind unele 
observaţii arheologice anterioare, Printre altele se contestă caracterul de 
bordeie al unor gropi descoperite anterior, cărora li se atribuie, unora 
rolul de depozîte rituale, aatora, pe acela de gropi de depozitare a gtine
lor. In plus se vorbeşte şi despre identificarea unui strat arhaic fără 
ca în acelaşi timp să se fi făcut şi dovada concretă de rigoare 2, 

După primele patru campanii de cercetări rămînea încă deschisă 
problema locuinţelor, despre existenţa cărora nu se surprinsese nici un 
fel de indiciu şi totodată nu se ajunsese mici la lămurirea pe deplin a 
prezEmiţei unui strat arhaic' şi stabillirea unei 1egături a acestuia cu 
numeroasele gropi cu materiale din aceeaşi perioadă. Sarcina, în acelaşi 
timp şi meritul de a da răspunsul clar celor două probleme, va reveni 
campaniHor de săpături din anii 1955-1956 şi 1958, întreprinse de un 
colediv condus de D. Berciu şi ajutat de noi. Din rezu1tate'le obtinute 
în cursul acestor ultime cercetări ar fi de amintit în primul rînd desco
perirea unui număr de cinci bordeie de formă ovală sau rectangulară cu 
colţuri1e rotunjite, cu lungimi între 5-7 m şi lăţimea intre 3 şi 4 m. 
In interiorul lor s-au găsit, pe lîngă ceramică grecească arhaică şi locală 
hallstattiană, urme de chirpic ars şi fragmente de vatră. In cuprinsul 
unuia dintre bordeie este de remarcat prezenţa unui cuptor mic "in situ". 
In aceeaşi ordine de ide i, săpăturile din campania anului 1956, dar mai 
ales cele din 1958, au prrlejuit şi deseoperirea unor locuinţe de supra
faţă, marcate de podini lutuite şi arse, însoţite de vetre special amenajate. 
Din cauza întreruperii săpăturilor în 1958 nu s-a ajuns la dezvelirea 
integrală a nici uneia dintre ele. In schimb s-au putut urmări în cadrul 
secţiunilor trasate şi în profilul acestora, urme clare de podine, pe lungimi 
de pînă la 7 fi, deasupra cărora zăceau resturi de chirpic ars cu an1prente 
de paie şi nuiele. 

1 D. Popescu şi Gh. Cantacuzino, în SCIV, IIT, 1952, p . 269-272; SCIV, 
IV, 1- 2. 1953, p . 129-135. 

2 R. Vulpe) SCIV, V) 1-2, 1954, p. ]00-108; SCTV, VI, 3-4, 1955, p. 543-548. 
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în al doilea rînd, in cursul aceloraşi ultime can1p3.nii de săpături s-a 
ajuns la identificarea neîndoielnică a unui strat .de cultură din epoca 
greacă arhaică, continuu, cu o grosime cuprinsă între 0,20-0,40 m. De la 
baza acestuia se adîncesc în pămîntul sănătos, "tît bordeiele, cit şi acele 
gropi de din1ensiuni mici, care sînt aşa de frecvente în aşezarea de la 
Tariverde . Peste 60 de asemenea gropi, toate in formă de con, avînd 
baza cu un diametru de 1,50- 2 m şi gura de 0,45-0,60 m, s-au des
coperit numai in ultimele trei ,campanii de săpături . Toate au fost îngrijit 
săpate, nlulte dintre ele avind pereţii lutuiţi şi arşi. Deş i nu dispunen1 
încă de un plan al repartiţiei acestora pe întreaga suprafaţă cercetată, 
din observaţiile de pînă acum rezultă că ele se grupează în jurul bor
deiloT. Asemenea gropi nu puteau să fie destinate. dacă nu toate, oricum 
în ma,'ea lor majoritate, decît depozitării de cereale 3. 

Sintetizînd datele generale furnizate de întreg ansamblul de săpă
turi efectuate pînă acum la Tariverde, am putea ajunge ]a o schiţă a 
cunoştinţelor noastre actuale despre istoria acestei staţiuni arheologice. 

Viaţ3. aşezării de pe malul stîng al pîrîului Junan Dere se întinde 
pe o perioadă de timp destul de îndelungată. Arheologic au Iost identifi
cate aici trei straturi de cultură corespunzătoare a trei epoci diferite. 
Primul strat de locuire, adică cel mai vechi, care in1primă ş i nota carac
teristică a aşezării, aparţine perioadei greceşti arhaice, datînd mai ales 
din a doua jumătate a sec. VI, eventual şi începutul sec. V î.e.n . Stratul 
următor cu două nivele de locuire aparţine epocii elenistice, cu deosebire 
secolelor III-II î.e.n. Despre acesta s-a vOl'bit mai puţin pînă acum. Este 
ş i firesc dacă avem în vedere că in perioada elenistică relaţiile dintre 
greci şi băştinaşi ajunseseră nu numai să se n1aturizeze şi să se extindă, 
ci să devină o formă de viaţă r€gulată a celor două comunităţi. Intrucît 
este în intenţia noastră ca nici de data aceasta să nu stăruim asupra pe
rioadei respective, socotim util totuşi să prezentăm cîteva din dat<1le 
obţinute în cursul cercetărilor. Înainte de toate ar fi de remarcat faptul 
că şi în această vreme continuă să se folosească ambele tipuri de locuinţă 
ca şi in epoca precedentă. Există insă unele deosebiri importante. De 
pildă numărul bordeielor scade simţitor, în timp ce creşte sensibil cel 
al locuinţelor de suprafaţă. In plus se constată că locuinţele de supra
faţă încep să împrumute un caracter L!rban, încadrate într-un plan, fiind 
construite cu temelii de piatră, străzi şi chiar canale de scurgere a apei. 
Materialele descoperite indică Ş io viaţă comercială intensă. Printre aoes
tea sînt de enumerat mînuşile de amfore ştampilate, monede histriene 
de bronz, din rîndul cărora nu lipsesc cele de tipul cu capul Zeului flu
via!, ponduri etc., la care se adaugă desigur o însemnată cantitate de 
ceramică grecească, alături de care se remarcă, mai rar însă, şi unele 
feagmente ceramice de factură locală , lucrate cu mîna . 

Sh'atul ultim aparţine epocii romane. Acesta se întilneşte doar spo
radic ş i este documentat doar prin fragtnente .ceramice. Acum nu se mai 

:) D. Bercîu şi C. Preda în Mate,·iale. IV, 1959, p. 77-88: Materiale, V, 
1959, p. 318-323; l'liJat eriale, VII, p. 2i3-279. 
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poate vorbi la Tarivel'de de o locuire in tensă şi nici chiar de una per
manentă. 

Din punct de vedere siraligrafic s-ar putea vorbi la Tariverde de 
o viaţă continuă de la o perioadă la alta . Arheologic vorbind însă, deşi 
n1aterialul nu este încă studiat , nu avem o confirmare în acest sens. Etapa 
de timp cuprinsă între începutul sec. V şi aproximativ mijlocul sec. 
IV l.e.n ., cel puţin după seria Iceramicii greceşti, nu ne apare docu
n1entată . Se repetă, s-ar putea spune, si tuaţia de la Histria, unde cera
n11ca secolului V î.e.n. este aproape ca .şi inexistentă . Cun1 în cadrul 
cetăţii Histria nu se poate vorbi în nici un caz despre o înt rerupere de 
viaţă, ci dimpotrivă, de o dezvoltare a ei sensibil ascendentă, dacă avem 
în vedere ridicarea unor mari edificii şi deschiderea unor ateliere n1one
tare proprii, ni se pare firesc, dacă nu să admitem, oricum să postulăn1 
aceeaşi continui tate şi în aşezarea de la Tariverde. Ar urma numai să 
găsim elementele culturale documentare, care să facă legătura între cele 
două etape de dezvoltare. Este puţin probabil ca ,o astfel de aşezare să 
fi fost abandonată şi să se reia apoi viaţa , după circa un secol într-o 
formă aşa de organizată şi pe întreaga suprafaţă, aşa cun1 se prezintă 
epoca elenistică la Tariverde . ,Poate că renunţînd să mai fim intotdeauna 
tributarii unei cronologii aşa de stricte a ceramicii greceşti descoperită 
în complexele arheologice din zona Pontului Stîng, cronologie valabilă 
însă pentru centrele de producţie respective, şi caut înd în acelaşi timp 
o explicaţie istorică a absenţei unor serii întregi ale ceramicii cu figuri 
roşii din sec. V Le.n. , vom reuş i eventual să găsin1 anumite date care 
să înlăture ideia existenţei unui hiatus de genul celui pomenit de noi 
mai sus. 

Revenind la stratul din epoca arhaică reamintim că de el se leagă 
o serie de descoperiri şi de prob1eme dintre cele mai importante. După 
cum am nlai spus, în cadrul aşezării de ]a Tariverde din această primă 
perioadă s-au folosit atît bordeiele. cît şi locuinţele de suprafaţă. Dacă 
forn13 şi dimensiunile tgropilor de bordeie ne sînt cunoscute, nu dispunem 
încă de astfel de date asupra locuinţelor de suprafaţă, despre care ştim 
doar că erau construite din pereţi din pari cu împletitură de nuiele şi 
lipiţi cu chirpic, fiind prevăzute cu podini frumos lutuite şi cu vetre 
interioare fătuite , simple .sau lidicate pe un pat de pietre şi cioburi. 
in acest TI10ment nu se poate stabili un raport cronologic strict între cele 
două tipuri de locuinţe . După toate probabilităţile am putea vorbi totuşi 
de o folosire concomitentă a ambelor tipuri. 

Din datele de care dispunem pînă acum, departe însă de a fi com
plete, bordeiele par să fi dominat ca număr. In aceeaş i ordine de idei 
se poate face şi constatarea C2. în general locuinţele sînt destul de rare, 
dar nu ·excludem posibilitatea ca oercetări şi observaţii ulterioare să 
modifice cunoştinţele noastre actuale în această privinţă. 

O altă ,caracteristkă a aşezării de la Tariverde din perioada arhaică 
o constituie prezenţa, în număr impresionant. a unor gropi de dimensiuni 
relativ mici, în formă de clopot, sau cuptorlte, cum au mai fost denumite. 
Cele mai n1ulte dintre ele au fost îngrijit lucrate şi cu interiorul frumos 
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amenajat, prin fă\uirea cu lut a pereţilor. Adesea se constată şi urme 
de întărire a lor prin ardere. Surplinse. în primele săpături, doar la bază) 
au fost interpretate ca funduri de bordeie. Ulterior s-a afirmat că acestea 
au servit ca ~.depozite riLuale de la sacrificiile religioase care se săvîr
şeau la zile mari'l. în cele din urmă s-a considerat. după părerea noastră 
pe bună dreptate. că gropile respective. prin forma lor şi felul în care 
au fost amenajate. nu puteau să fie decit gropi de depozitare a cerealelor. 

Din cuprinsul stratului de cultură, dar mai ales din cel al gropilor 
de bordeie şi de cereale: s-a recoltat o însemnată cantitate de ceramică. 
Pl'edOn1ină cu autoritate ceramica grecească, în rîndul căreia Se impun 
înainte de toate resturile de an1fore, unele dintre ele cu urme de pictură. 

Ceramica de lux din categoria rhodo-ionîană şi attică cu firnis şi 
figuri negre este şi ea prezentă în cuprinsul fiecărui complex. 

In acelaşi context arheologic apar frecvent şi fragmente de vase, sau 
vase intregi chiar. din categoria ceramicii cenuşii lucrată cu roata. Deşi 
acesteia i se atribuie îndeobşte o origine grecească considerăm că este 
necesar ca pe viitor să fie supusă unui studiu nlai atent şi integrată 

în problema mai mare a ceramicii cenuşii din complexele de tip Muri
ghiol-Satu Nou-Ravna şi cele de tip Alexandria, unde se constată ase
mănări de forme şi tehnică. 

Impreună cu cele două categorii eera mi ce se găsesc şi resturi de 
vase locale lucrate cu mîna de factură hallstattiană. In raport cu cele
lalte categorii, ce",mica locală apare în cantităţi mult mai reduse, cifrîn
du-se la o proporţie de circa .10-150 'o. Ca forme se remarcă urna bitron
conică cu butoni laterali în zona mediană şi cana borcan, cu gura evazată 
decorată cu brîu alveolar. 

Din seria obiectelm' sînt de menţionat cîteva vîrfuri de săgeţi cu 
valoare şi întrebuinţare monetară, o fibulă de tip Glasinac. o statuetă 
de lut ars, un zar şi o psalie de os de tip scitic. 

Inceputurile aşezării de la Tariverde par să se plaseze în cadrul 
celui de-al doilea sfert al sec. VI î .e.n., nu cu mult înainte de mi.ilocul 
secolului respectiv. Durata întregii perioade a celui mai vechi strat de 
cultură se întinde pînă la finele aceluiaşi secol, dacă nu chiar şi începutul 
se<!olului următor. In general se poate spune că principala etapă de 
locuire aparţine ultimelor 3-4 decenii ale sec. VI î.e.n. In cea mai mare 
parte situaţia de la Tariverde este similară cu cea întîlnită în al treilea 
nivel din sectorul X de pe platoul situat la vest de zidurile Histriei 'o . 

Intre cele două aşezări Se poate vorbi nu numai de o similitudine a des
coperirilor, ci şi de un raport cronologic asemănător . 

Cu aceste cîteva sun1are indicaţii cronologice am ajuns la problema 
principală pe C3re o ridică faza de inceput a aşezării de la Tariverde. 
încă de la primele cercetări, de altfel şi mult după întreruperea săpă
turilor, a stirnit în permanenţă preocuparea de a se găsi şi a formula 
un răspuns privind caracterul etnic 3.1 aşezării, respectiv al întemeieto-

1, S. Dimilriu, VI. Zin'a şi Em. Condurachi. Ceramica, rn Histria, I, 1954, 
p. 363-463: S. Dimilriu. in Hi.stria , IT, 1966. p. 2 1-1 31 ,?i mai ales in SCIV, 21, 
2, 1970, p. 225-233 ; P. AJcxJ.nclrcscll în Histria , IL p. 275. 
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rilor şi locuitorilor ei. Părerile exprimate pînă in prezent nu sint sufi cien t 
de concludente. Fie că ele dau un răspuns incomplet, fie că au un carac
ter ev,~ziv. In nicl un caz nu putem încă vorbi de cristalizarea unei 
opinii care să întrunească adeziunea celor mai mulţi speciali şti. Iată 

cîteva spicuiri din părerile ce s-au avansat în această direcţie. "Aşeza
rea de la Tariverde, spun autorii raportu lui de săpături din 1951 , îşi 
începe existenţa la puţin timp după întemeierea Histriei , fiin d locui tă 

m·ai ales de băştinaşi. Aceiaşi autori îşi modifică oarecum părerea cu 
prilejul. publicării rezultatelor săpăturilor din 1952, cind afirmă că la 
Tariverde au locuit geţii, ci nu grecii deoarece aceştia din urmă nu 
foloseau ceramic3. lucrată cu n1îna" 5. O părere asemănătoare o întHnim 
exprimată şi de colectivul din 1953, atunci cind susţine că in aşezare 
locuiau geţii aflaţi sub o pu ternică influenţă a grecilor de la Hishia 6. 
Ceva mai nuanţat pare să fie punctul de vedere ale semnatarilor rapoar
telor de săpături din anii 1955-1958, după care aici t rebuie avută in 
vedere o prezenţă a populaţiei greceşti, "fără a exclude şi o participare 
a elementului local, care nu poate să imprime caracterul dom inant etnic 
al aşezării din această vreme" 7. Sesizînd asemănarea surprinzătoare a 
aşezării de la Tariverde cu cea histriană din zona extra 1n1LrOS, S. Dimi..:. 
triu înclină să vadă in staţiunea de care ne ocupăm, nu O a.5ezare indi
genă , ci ,,!UIl nucleu grecesc stabilit în teritoriu, în mediu indigen, la 
circa o jumătate de veac după intemeierea colon jei Ristda'· s. 

Din cercetările arh eologice efectuate pe parcursul a şapte campanii 
de săpături rezultă cu clalitate că pe terenul unde a luat fiinţă aşezarea 
de la .Tariverde nu se constată nici o urmă, care să ne permită să 
vorbin1 de un nivel sau, în general, de o locui re anterioară stabilirii 
coloniei greceşti de la Histria. După cum am arătat, cele mai vechi vestigii 
aie acestei staţiuni sint contemporane şi asemănătoare cu una din ·primele 
faze de dezvoltare a oraşului mHesian, respectiv cu nivelul III arhaic 
de pe platou. In acelaşi timp, conţinutul stratului de cultură. in care 
produsele sînt în majoritatea lor de origine grecească, nu ne în gădu i e 

nici pen tru această perioadă să atribuim un caracter strict local locuirii 
de la Tariverde. Este foarte adevărat că apariţia aici a ceramicii autoh
tone lucrată cu mîna, fie şi în cantitate mică, precum şi a bordeielor, 
constituie o dovadă de netăgăduit în favoarea prezenţei unor autohtoni 
în rîndul locuitorilor aşezării. De asemenea, ţinînd seama ş i de datele 
oferite de descoperiri similare~ va trebui să întrevedem elemente ale 
populatiei locale ,ch iar şi în spatele multora dintre descoperirile gre
ceşti. Cu toate acestea nu credem că putem vorbi la Tariverde de o 
aşezare sau un sat autohton t raco-getic, aşa cum s-a lăsat să se înţe-

5 D. Popescu ş i Gh. Cantacuzino, in SCIV, III, 1952. p . :!72 şi SCIV, IV, 1-:! . 
] 953, p. ]3~. 
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G R. Vulpe, în SC/V, 1-2. 1954, p. 107-108. 
i D. Berciu şi C . Preda, Oj). ş i loc . cit. 
a S. Dimitl"iu, în se/v, 21, 2, 1970, p. 232. 



leagă uneori n. Ne gindim desigur la faptul că situaţia pe care ne-o 
prezintă rezultatele cercetărilor de pe m alul pîrîuluî Junan Dere, nu n e 
permite să atribuim aşezării la care ne referim. 'Un caracter local: în sens 
tradiţional , adică o aşezare care să fi fost Întemeiată, locuită. organizată 
şi condusă de autohtoni. De altfel nu ştim ca pînă acum să se fi desco
perit v reo aşezare locală din această perioadă cu un specific cît de cît 
apropiat de cel al staţiunii de la Tariverde. Aceeaşi situaţie a'rheologică, 
la care am mai făcut aluzie in repetat e rinduri, ne îndeamnă să ne gîndim 
la o stare de lucruri mai complexă. Dacă luăm în considel'aţie O suită 
de fapte semnificative, cum ar fi de pildă cantitatea şi varie tatea cera
micii greceşti, similitudinea situaţiilor arheologice cu cele contemporane 
d~n secolu'll X de la H istria: întemeierea .aşezării odată cu pli.ma fază 
de dezvolta re a oraşului grecesc, la o depărtare de circa 18 km de cetate 
ş i chiar evoluţia ulterioară a aşezării în epoca elenistică, în forn1e urbane, 
care nu mai amintesc aproape nimic din tradiţiţa locală , avem cu totul 
altă in1agine asupra caracterului st3.ţi unii de la Tariverde. Ţinînd seama, 
p e lingă datele amintite, şi de politica dusă de coloniile greceşti, în rela
ţiile cu băştinaşii, de scopul şi interesele lor de a-şi asigura nu numai un 
tel'itoriu propriu de exploatare, ci şi posibilităţi de schimburi cît mai 
intense şi mai îndepărtate posibil, rolul p rincipal pe care-l joacă Hlstria 
în viaţa aşezării de la Triverde apare ca de netăgăduit. Avem nu numai 
impresia, ci chiar con vingerea, că rolul Ristdei nu se reduce doar la o 
simplă influenţă. Aici pare să fie vorba de o iniţiativă a cetăţii , care 
participă di rect la înfiinţarea. nu a unei si mple aşezări , ci a unui centru 
comercial - avanpost, în plin teritoriu autohton traco-getic. Despre 
caracterul de "tîrg" al acestei staţiuni stau mărturie , după păre,rea 
noastră, înainte de orite, numeroasele gropi de depozitare a cer ealelor. 
Aici t rebuie să se fi adunat canti tăţi însemnate de grîne din împreju
rin1i, ca în nişte n1agazii, de unde iuau drumul sp re cetate şi apoi peste 
Mare. Chiar ş i denumirea de Junan Dere acordată pîrîului di n vecinătate. 
păstra tă pînă astăzi , nu poate fi întîmplătoare . P r in acesta localnicii au 
ţ i nut probabil să marcheze pl'ezenţa grecilor în sectorul din vecinătatea 
p îrîului. O asemenea concluzie îşi 3re un sprijin direct în însăşi spiritul 
politicii comerciale a Histriei , adică a unei colonii aflată în faza de 
in termediar a l sch imburilor dintre populaţia locală şi metropolă sau alte 
centre importante ale lumii greceşti. 

Pentru realizarea u nui centru de genul celui de la Tariv0rde, His
tria avea neapărat nevoie de concursul unor elemente din sinul băştina
ş ilor . Nu ne referim atit 13 inţelegerile care trebuie să fi existat în 
această privinţă între greci ş i vîrfurile aristocraţiei t ribale autohtone) cÎ 
la folosirea unor indivizi din rîndul autohtonilor, ca reprezentanţi ai 
intereselor Histriei. P oate că aici a r putea fi avu ţi în vedere acei mi x
heleni, care au reprezentat întotdeauna elementul permanent şi sigur, 
cu ajutorul căruia se opera în raporturile greco-băştinaşe . in sensul acesta 

!) Istoria Rvmâniei, 1, p . 169; D. Bel"ciu, Din istoria Dobrogei. 1, p. 90 şi 
94-95. 
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va trebui înţeleasă prezenţa . în cea mai mare parte, a unei populaţii locale 
in aşezarea de la Tariverde. Cu alte cuvinte, în structura etnică a locui
torilor din prima fază a staţi unii amintite, ar urma să se admită existenţa 
unor reprezentanţi ai cetăţii) de origine 5recească şi a unei mari majo
rităţi de elemente din rîndul autohtonilor, din care o bună parte deja 
elen izată, veniţi şi folosiţi aici, tot in scopurile economice ale Histriei. 

Admiţind că la Tariverde a existat un punct comercial avansat al 
Histriei, în lnad implici t urmează să legăm de aceasta şi problema teri
toriului ei rural. O apropiere de acest gen intre aşezarea de la Tariverde 
ş i constituirea încă de timpuriu a teritoriului oraşului grecesc pe malul 
lacului Sinoe nu se face acum pentru întiia oară. Deşi chestiunea alcă
tuirii şi intinderii teritoriului histrian a fost tratată din unghiuri diferite 
şi pe temeiuri principale de alt ordin decît arheologic LO, descoperirile 
de la Tariverde nu puteau scăpa celor care au avut preocupări în acest 
sens. Este meritul lui R. Vulpe de a fi sesizat şi de a fi scos in evidenţă 
pentm prima dată caracterul foarte strins al relaţiilor dintre aşezarea 
de la Tariverde şi Histria, "care de pe atunci trebuie să fi căutat a-şi 
asigura posesiunea unui teritoriu propriu înspre interiorul Scythiei Minor. 
Materialul arheologic, spune acelaşi autor, indică O penetraţie, nu numai 
economică, de schimburi, ci şi de legături directe de caracter politic" 11. 

Într-o formă mai amplă , privind în mod special problema vechimii 
teritoriului histrian, Iorgu Stoian readuce in discuţie raportul existent 
intre descoperirile de la Tariverde şi constituirea timpurie a unui teri
toriu rural al Histriei. Pornind de la considerente de ordin mai general 
privind structura oraşului stat grecesc, autorul amintit socoate că nu 
este posibil ca un oraş ca Histria să nu fi avut teritoriu rural, "cel putin 
din momentul in care a depăşit faza de aşezare temporară şi a devenit 
o polis organizată după toate aparenţele, incă din sec. VI Le.n.". Acelaşi 
autor, invocînd în primul rînd descoperir ile de la Tariverde, ca şi pe 
cele de la Vadu, Sinoe, Corbu, etc .. consideră că Histria a putut stăpîni 
un n1iinimuHl de teritoriu propriu, care "să fi fost relativ de~tul de 
întins în limi tele descoperirilor mentionate încă din sec. VI Le.n." [2. De
clarindu-se in favoarea ipotezei, după care la Tariverde am avea de-a 
face cu un nucleu- grecesc, S. Dimitriu pune şi problen1a existenţei unui 
teritoriu histrian încă ,.din faza de inceput a oraşului ' ( 1:1 . Într-o comu
nicare prezentată la sesiunea Muzeului din Tulcea în vara anului 1969, 

10 Em. Conclul'achi , in Buletin Ştiinţific, IV, 19;>2. p. 66-7; in Omaţ:}iu lui 
C. Daico~ici11, Buc. 1960. p. 107-115: în A.Ui deI gettimo Coltvegrw eli stucUi suHa 
Magna C"ecia, 'l'aranto, 1967, Nopoli, 1968. p. 143-163: D. M. Pippidi, in SCIV, IV, 
1953, p. 489-497 ; Din istoria Dobrogei L H165. p. 197. 

JI R. Vu lpe, în se/v, VI, 3-4, 1955, p. 547-8. 
12 I. Stoian, In legătura Ctl t.:echimea teriloriul-ui rural al Histrie i în se/v, 

VIII. 1937. p. 183-201 ; pentru descope l'jrile de la Corbu. a se vedea M. Bucovală 
:şi M. IJ'Îmia. în Pontlca, IV, 1971 , p . 41-56. 

1:: S. Dimitriu, în se/v, 21, 2, 1970. p. 232. 
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Em. Doruţiu, pornind de la examinarea fotografiilor aeriene ale zonei 
tumulare a oraşului Histria, vorbea de identificarea liniilor unor dru
muri , care porneau de la cetate către teritoriu, unul chiar in direcţia 

Tariverde. Cum aceste drumuri par să nu aibă interferenţe cu anumiţi 
tumuli din zona respectivă s-a considerat că unele dint re drumurile iden
tificate ar data încă din sec. VI- V Le.n., fiind contemporane cu prima 
fază de dezvoltare a aşezării de la Tru'iverde "' . Lulnd ca punct de ple
care aceste observaţii, referindu-se desigur la argumente de alt ordin, 
Em. Doruţiu ajunge să exprilne o părel'e similară celei avansate de 
1. Stoian în privinţa vechimii şi întinderii teritoriului rural al Histriei. 
"în secolele VI-V, spune autoarea, teritoriul rural al oraşului era destul 
de întin.s, el cuprinzînd cel puţin fîşia de litoral între Vadu şi J uri
lotca şi ţinutul pînă la Gargalîc, F întînele, Tal'iverde, Mihai Viteazu" '"'
Deş i nu avem a reproşa ceva concluziei, argumentul nou adus în discuţie 
şi de la care se porneşte construirea tezei, ni se pare mult prea fragil. 
Existenţa de netăgăduit a unor drumuri, care porneau de la, sau veneau 
către cetate, trebuie admisă încă de la începuturile colon iei. Numai că 
acestea nu trebuiesc neapărat legate de prezenţa unui teritoriu propriu 
al oraşului, ci doau' la modul general, de raporturile de schimb perma
nent.e dintre cetate şi hinterland. Asemenea drumuri au fost creat.e 
deopotrivă, atît în scopul aducerii produselor obţinute de oraş ca urmare 
a schimburilor cu băştinaşii, cît şi a celor obţinute din propriul ei teri
toriu. în altă ordine de idei ni se pare puţin probabil că pe o fotografie 
aeriană este aşa de simplu să se poată ajunge la stabilirea unor astfel 
de raporturi cronologice, între un drun1 şi o movilă sau mai multe, rapor
turi, care şi în condiţiile unor cercetări şi observaţii arheologice dintre 
cele mai scrupuloase, pot fi îndoielnice. 

După părerea lui VI. Iliescu, care admite în principiu existenţa 

chiar de la început a unui teritoriu, în înţelesul restrîns a~ cuvîntului, 
"aşezarea de ]a Tariverde este cam departe pentru a intra în teritoriul 
jmediat, iar pentru cel "larg" nu sînt încă suficiente dovezi că ar fi 
făcut parte din el" '", 

Dacă urmărim argumentaţia păreriler aunintite de noi în cele de 
mai sus observăm că toat€ au ca punct principal de sprijin rezultatele 
săpăturilor de la Tariverde. Socotim că chiar şi numai pe aceste temeiuri 
este posibilă susţinerea unei astfel de teze . Adăugînd noi date celor 
publicate pînă în prezent credem că aun reuşit să scoatem m ai cla r în 
evidenţă caracterul de centru agricol al aşezării de la Tariverde, depen
dent de Ol'aşul Histria. Odată admise raporturile directe, economice şi 

II, Em. Doruţiu-Boilă, Observaţii aer%tografice in teritoriul rura~ al Histriei, 
in Peuce. II , 1971. p. 37-46 ; vezi şi P . Alexandrescu, în aceeaşi publicaţie, p. 27~35. 

1.; Ibidem, p. 45. 
lG VL Il iescu, În Pontica IU, 1970, p. 87-97. 
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politice, ale acesteia cu cetatea, în mod implicit urmează să vedem şi o 
legătură a lor administrativă. Este puţin probabil ca o colonie de genul 
Ristriei să poată întemeia, în plin teritoriu băştinaş, un astfel de centru, 
fără a dispune exclusiv de exploatarea zonei respective. In lumina aces
tor considerente se poa te spune că nu lnai există motive să ne îndoim 
de existenţa, încă din sec. VI Le.n., a unu i teritoriu rurat propriu al 
Histriei, a cărui întindere către vest, atingea valea pîrîului Junan Dere. 
O astfel de concluzie nu trebuie să ne mai mire dacă avem în vedere 
f:tptul că, aşa cum ne-o dovedesc unele descoperiri arheologice ş i mone
tare nlai recente, Histria ajunsese ca încă din sec. VI să se constituie 
într-un oraş bine închegat, cu o viaţă economică şi comercială în plină 
dezvoltare. Influenţa şi extinderea relaţiilor sale comerciale de-a lungul 
coastei de vest a Mă1:ii Negre, cu o pondere deosebită însă către nord, 
pînă în zona Olbiei, nu puteau fi decît o consecinţă a nivelului de dez
voltare pe ca1'e-l atinsese oraşul. în această privinţă deosebit de semni
fica tive ne 'apar acum descoperirHe de la Sinoe 17 şi Oapul Doloşman :1;\ 

dar mai ales cele de la Roxoloni 10 Dacă Ristria ajunge ca în sec. VI, nu 
numai să domine comerţul din regiunea amintită , dar, după unele păreri 
să şi înfiinţeze la rîndul ei unele colonii , ca anticul Nikonium 20 nu de
p arte de Tyras, sau chiar acel presupus 'IG'Tp~a'lw'l A~f1."~'I, din apropierea 
Olbiei 21., putem avea moti ve în plus să admitem că un astfel de .centru 
economic important cum devenise Ristda a dispus de suficiente posibi
lită t i ca să-şi asigure încă de timpuriu un teritoriu rural propriu, a cărui 
întindere spre vest pînă la valea pîrîului Junan Dere, nu mai apare ca 
exagerată . 

Desigur că în legătură cu descoperirile arheologice de la Tariverde 
ar mai fi de stăruit şi asupra altor probleme. Nepublica.rea şi deci ne
cunoaşterea întregului material nu ne permit să depăşim cadrul expu
nerii de faţă . Aşa cum ne-'anl propus, !am cău tat doar ca, pe lîngă înfă

ţ işarea unui scurt rezumat al principalelor rezultate obţinute de pe urma 
săpăturilor, să schiţăm şi cîteva din concluziile de bază care se degajă 
încă de la o primă şi sumară cercetare. Chiar dacă pe parcursul pre
zentării noastre n-am reuşit întotdeauna să fin1 convingători. avem cel 
putin sentimentul că am făcut un lucru util readucînd in cîmpul dis
cuţiilor actuale cîteva din datele şi problemele mai de seamă ale unei 
staţiuni arheologice deosebit de importante care va trebui să reintre în 
cadrul cercetărilor viitoare. 

li V. Cana r achc şi C. Preda, Aşezarea Sinoe-Zmeica, în SCIV, IV. 1-2. 1953, 
p . 13e-145. 

18 Din informaţiile primite de la Maria Coja aici s-au făcut, in ultimul tim p, 
descoper iri deosebit de in teresante în acest sens. 

i9 M. S. Şiniţin, în M.aJllf'pua.l/1.1 110 ap:tco.l/.o:Jufi. ce6epno2a IIpu>tePIlO.l fOpb.<I , G . .1966, 
p . 5-72; a se vedea şi P. A le xand l'('scu, In Studii Clasice, X II, 1970, p. 14!-l- 156. 

20 P . O . Karâşkovski, în JlJlUnepUlI JIf.,f, no ap:xeo./wZ1lll, ccecpllOeO IIpn>w[Jno.\foph.</. , 
5. 1969. p. 149-162. 

~1 B. Pick, Die antiken Mi!.llzen Nordgriechenlands-Dazien und MoesÎen. T, 1, 
1898, p . ISI. 
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TARIVERDE, SITE AUTOCHTONE, OU BIEN "FACTORERIE HISTRIENNE? 

Rl!sll1n e 

Entre les annees 1950-1958, on a effectue des rccherches archeologiques 
dans le site de Tal'iverde (distr ict de Constantza). situe ci environ 18 k il l'Ollcst 
de la cite d'Hislria. Quelqucs-uns des n'?sultals les plus remarquables ont ete pre
sentes dans de brefs rapports sur les fouilles. publies dans la revue SCIV et Ma
teriaux. Dans la pt'esente elude on fait une synlhese de ccs n§sultats. en pnkisant 
que l'habita' de Tariverde renferme une couche de culture de l'epoque archalque 
(VIe s.av.n.e.) rccouverte par une autre . de l'epoque heHenistique el ensuite par 
des vestiges de l'epoquc romaine. L'auteur ne s'arrete quc sur les probh~mes SOll

lev€!" par la couche de culture de l'epoquc archaique. contemporaine aux traces 
des premieres et princîpales phases du developpement de la vîlle d'liistria. 

On a decollvert pour cettc pel'iode a Tariverde quelqucs huttes, ainsi q ue 
les vestiges de quclques logis de surface. Autour des logis, ont ete mises a u 
jour de nombreuscs fosses, ou 1'0n depositait des cereales. A l'i nterieur de Ia 
couche, de meme que dans les fosses ~i cE-reales et dans les huttes, on a t rouve 
de -nombrcux Iragments de poteriE' grccquc, rhodo-ioniennc ct attiquc, et des 
fl'agmcnts de vases locaux thraco-getcs, tournes â la main. La ceramique gl'ecque 
depasse de beaucoup ceUe de facture locale. Etant dunne que le site de }'epoque 
archaique de Tarjverde ne SI:; <;urpose sur aucune couche de cultur e ante
ricurc a la fondation de la colonie d'Histria, et comme le materieI grec qui y fut 
trouve pn?domine, an arrive ,,\ la condusion que cettc station archeologique peut 
et!'e consideree comme ayant ete le centre commel'cial d'Histria, cree en piein 
tcrritoire autochtone, apres le premier qual't du VIe s. av. n. e. La presence de ce 
centre grec dans le Hinterland a permis de tirer la conclusion qu'a cette date His
tria disposait d'un ter ritoire agricole propre, qui attcignait, a l'ouest, la zone du 
site de Tariverde. 

TARI VERDE. EIN E HEiMISCHE SIEDLUNG ODER ElNE FARTOREI 
VON HISTRIA 

Zusammenjassung 

Z\\-ischen den Jahren 1950 und 1958 wurden in del' Siedlung von Tariverde 
(Kreis Constanţa) archăologische Ausgrabungen vorgenommen. Die Siedlung liegt 
ctwa 18 km von R istda westwărts . Einige der wichtigstcn Grabu ngsergebnissc sind 
bcreits in cinigcn Grabungsberichten in den ZeitschIiften SCIV und "Materiale" 
veroffentlicht \ovorden. In vorliegendem Beitrag werden diese Ergebnisse zu sam
mcngetragen, wobci gezeigt wird, daB dic Siedlung von Tarivercle E'ine Kulturschicht 
aus cler archaischen Zeit (6.Jh.v.u.Z.) enthalt, clic von cineI' Schicht aus der helle
nistischen Zeit tiberIagert \vird und dann von einer Schicht, d ic Spurcn cler romi
schen Zeit enthălt. Der Veriasser geht nul' atu clie Fl'agen năher ein, die die Kul
tu rschicht der archaischen Zeit betreffen clie zeitgleich ist mit den Spuren der 
Hstcn wichtigsten Entwicklungsphasen der St..'ldt Histria. 

Aus dicser Zeit wurden in Tariverde einigc Wohnhutten und Spuren von 
Oberflachenwohnungen gefunden. Um diesc herum faneI man zahlreichc Gruben 
7.ur Getreidelagerung. Innerhalb der Schicht, so \\"ic in den Getreidegruben und den 
\Vohngruben wurden zahlreiche Schcrben gricchischcr rhodisch-ionischer und atli-
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seher Keramik gefunden, zusammen mit Bruchstucken heimiseher thrakisch-geti
seher handgearbei ter GefaOe. Die grieehische K eramik Ubedrifit diejenige hei mi
sehel' Machart wesen tlich. 

Die Tatsache, dan eli e aus cler archaisehen Zeit stammende Siedlung von 
Histria keinerlei heimische Kulturschicht uberlagert, elie der Grtindung der 
Kolonic von Histria vorausgegangen warc, 50 \Vie die Tatsachc, elaO clic 
hicr gefllndcne griechischc Ton'\varc liberwiegend ist, lant den SchluD Zll, daD (lieser 
archaologische Standort als ei n Handelszentrum von Hist1'Îa angeschen \\"crdcn 
kann, uas inmitten ein hcimischcn Gcbiets nach elem cI'stcn Vicrtcl des 6.Jh.v.u.Z. 
gegrlindet ·,"'urde. Die Anwesenheit diescs gricchischen Zentrums im Hinterland 
gestattet clic Folgerung, daB Histria zu der Zeit libcr cin cigcnes landwidschnftli 
chcs Gebiet verfugte, clas sich wcstwărts bis in clic Umgcbung von Tariverde 
erstreckte. 


