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il . RĂDULESCU 

AIVIFORE CU INSCRIPŢI1 
.DE LA EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC DIN TOMIS 

Descoperi t ocazional în toamna anului 1959, Edifici ul roman cu 
mozaic din. Tomis - Constanţa zilelor noastre - avea să formeze apoi 
obiectul unor intense cercetări arheologice, cu rezultate revelatorii sub 
raportul unei mai bune cunoaşte,ri a vieţii economice ş i art is tice a celui 
mai de seamă centr u urban de pe coasta de vest a P ontului Euxin, nu
mit în izvoarel e lit erare şi epigr afice de epocă romană tîrzie,·~ )'U_l-L7tPOT<X.-:- "1) 
!1. 27 P0TI:O)\. ~~ %.cd i!pw-:-'f) Ţoi) EUWIJ U!J.0u IIo'rrOu. 1 

Amplasat p e patru terase ale falezei ce înconjură spre nord -vest 
p orlul actual - care de fap t suprapune în totalitate portul antic -
construcţia , de dimensiuni neobişnuit de mari, s -a doved it a Ji , după 
10 a ni de cercetări sistematice, o veritabilă Tp""E~'-, (fig. 1), pardo
sită cu p este 2.000 mp de mozaic policrom2, lale cărui m otive ornamen
tale sin t in exclusivita te de caracter geometl'ic3 (fig. 2). Incăperea, d e 
tip h ală, ce servea scopurilor comer ciale ale portului, era prevăzută în 
substrucţie, pe te rasa a treia - numerotate de sus în jos - cu un şir 

de 11 încăperi mari , cu dimensiuni de 11 rn lungime, 6 m lăţime şi 8 m 
înălţime, a le că ror intrări şi acoperişuri arcuite, se repetau într-o suc
cesiune ritmică . T otul s-a construit în piatră şi cărămidă de tip pedales, 
alternanţa straturilor de piatră cu cele de cărămidă constituind şi aici 

; IGRH. T. p . 211. nI'. 630 . 
. ~ Rezultatele preliminare ale cercetărilor de pînă acum, sInt consemnate în 

r\l:':~ a i trei l ucră ri mai importante. ef. V. Canarache, L edi fice il. .mozai'que decou
vert d eva nt le port d e Tomis în Sl udii Clasice, In, 1961, p . 227- 240; idem, Edifi 
ciul cu mo::aic, Co;)stan~a, 1968. cu traduceri în limba franceză, rusii. engleză şi 
ge;'mană : A. Rădulescu, Date tehnice desp1'e edificiul cu mozaic din Co nstanţa, î n 
J.;'ule:;·nul Monumentelor lS~01'ice, anul XXXIX, nI'. 3. 1970, p. 52 şi 5G . 

• S Mai pu ţin imaginea unui mic porumbel , al căru i contur îl dă 1oar1a unui 
l'unt:l1 03 din cercul inscl'is marelui pătrat ce se află In partea de nord-est a 
covor ului cu mozaic, simbol indisol ub il legat de in fluenţa şi practici le cre ştine. 

13 - c . 64 
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F ig. L Clădirea de prezer\'are a Edifi ciului roman cu mozaic. 

o caracteristică identică cu a alte i mari constru cţi'l în vecinate, ceai a ter
melor - ambele edificii avînd strînse raporturi de contemporaneitate4 • 

Ultimele campanii de săpături , din anii 1965-1968, s-au concen
trat în incăperile boltite nr. 3 şi nr. 4 din substructia clădirii, unde au 
fost puse în lumină mărtu rii arheologice de o importanţă capitală pen
t ru cunoaşterea caracterului comer cial al marelui edificiu. Într-adevăr, 
în încăperile amintite, a u fost puse în lumină impres'ionante cantităţi 
de mărfuri care formau obiectu l negoţului maritim (fig. 3) ancore de 
m etal (fig. 4), piroane de fier conservate in amfore oblu ngi (fig. 5), mari 
cantităţi de minereu de fier, tipare de opai ţe , greutăţi de marmură pen
tru CÎnta rel e mar i şi - J2sînd de o parte alte elemente arheologice de 
mai mică jmportanţă - subliniem, imensa cantitate de amfore pirifor
m e depozitate în camera nr. 4 (fig. 6). Am reuşit să recuperăm aproape 
120 de am lare intr egi sau fisurate, celelalte fiind toate str ivite de pu-

., Despre termae-le tomitane din sec. IV e.n., situate în imediata apropiere 
u Edificiului cu mozaic, pe terasa a t reia, dar' mai a propiate intrării nI". 1 în 
actua lul port - mai spre nord-est - ~,-a scris foarte puţi n pînă acum. Un singur 
studiu priv ind i nscripţia .. in situ" de la una din intrări , a prilejuit determinarea 
::;copului său funCţiona l. e l'. A. Hădulescl.1. Note epigrafîce, 1, în Pontice , 1. 1068, 
p. 325-320. 
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Fig. 2. DeLalii de pe suprafaţ.a covorului cu mozaic p olicrom. 
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Fig. 3. Detali u de la depozi tu l cu mărfuri din incăperea boltită nI'. 3. 

Fig. 4. An corele din depozitu l de mărfu r i. 
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Fig. 5. Plroane de fier în amfore oblunge. 

t ern'iea presiune a molozului provoca t de dărîmarea acoperişului ce sus
ţin ea pardoseala cu mozaic de deasupra încăperilor. în totali tate, aceste 
amfore erau încă în cărcate cu diferite substan ţe chimice, organice sau 
anorganice, despre a că ror natură vom aminti p e scurt, examenul chi
mic făcut la Institutul poli tehn ic din Bucureşti·) : materialele organ"ice 
sint reprezentate prin diferite s pecii de răşi ni naturale de origine vege
l ală. 1) Colofoniul (Colophonium), ce se folosea la prepararea u nor la
curi şi vopseluri, ca lian t, în compoiiţiil d e chituri etc. ; 2) R.ăşina de pin. 
(Resina pini), întrebuinţată de asemenea la prepararea lacurilor şi fir
n isurilor, tot ca lian t etc.; 3) Terebentina (Balsamum terebenthique) ; 
4) Mastix - răşină de Chios; 5) Stiraxul (balsamum styracis) - răşină 
de arbori ce cresc în Asia IvIică ş i seamănă cu colofoniul ş i t ereben
tina. Terebentina , mastixul şi stiraxul erau mult întrebuinţate ca dro
gu ri' şi balsamuri fa rmaceutice, cele impurc la confecţionarea torţelor, 
la impregtlarea cîl ţilor şi frînghi ilor cu car e se făcea etanşarea scîn
durilor de pe punţile vaselor, se ungeau odgoanele şi parîmele pen t r u 
impermeabilizarea lor şi micşorarea gradului de 'uzură etc. Colofoniul şi 

" răşini1e pure erau utilizate la impermeabilizarea amforelor în care se 
depozita u vinuri, prin că ptuşi rea acestora in interior cu o peli culă ade-

~ De că l I·e un g r up de specialişti format din Acad. C. D. Ne ni tescu, Acad. 
C. Dragulescu, Dr. Simona Zugră vescu şi ing. Edith Beral. 
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Fig. 6. Amfore piriCorme din depozitul cu mărfuri. 

rentă, de răşină. Alte diferite răşini se foloseau pentru limpezirea vi
nurilor. 

Între răşinile gumoase enumerăm: 6) Tămîia (Gummiresina Oliba
nun~), originară de pe coasta Somaliei ; 7) SmiTna (Gummi- resina Mirrha), 
originară din Arabia . Atît tăn1îia cît ş i smirna, prin mirosurile plăcute 
pe care le degaja la ardere, se foloseau în temple, altare etc.) sau, cel 
mai adesea în parfumerie şi cosmetică. 

Intre materialele anorganice, depozitul de amfore conţinea: calu
puri mari (lingouri) de minereu de fier semipreparat, ancore de fi,:,l' cu 
c îte două aripi şi piroane conservate în amfore oblungi. 

Revenind la amforele propl~iu-zise, vom stărui mal pe larg asu
pra lor, date fiind unele int2resante date de ordin arheologic şi epi
grafic - pe care nI le furnizează. într-o succintă clasificare tipologică 
recent realizată pentru amforele cunosC'ute pînă la această dată în Scy·· 
thia MinorG, acest tip a fosi. numit convenţional, după aspectul exte14ior 
şi după pansă, pirifonne cu stTiuri (fig. 7). Este cunoscut în Dobrogea 

U A. Rădulescu, Dezvoltarea meşteşugurilol' 'În Dobrogea romand. 1. Contribuţii 
la cU1Joaşterea ceramici i, Constanţa, ] 972, cap. Categorii şi forme de amfore (în mss~. 
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l"jg, A,ml'urâ pilit'ormă CU grafiti ~i dipinti pe umar. 
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romană pentru numeroase alte centre arheologice. Amintim, pentru edi
ficare, descoperirea ocazională a unor exemplare la J urilofca - 'a 

proape de Argamum - altele la Mangalia' - deci în special in centrele 
de pe li toral. în interiorul provinciei şi pe lim,es-ul dunărean, amintim 
fragmen tele de la A l tin'um~, toate restu ri ale unor amfore piriIorme dc
corate cu striuri ondulate sau drepte; aceleaşi mărturi i le avem la UI
metum!" Capidavaw, Histriall, Jurilofca l :!, Constanţa - altele decît cel e 
de la Edificiul cu mozaic - şi :I.fangalia 13 etc. Cu şi mai multă inten
s itate, acest tip este atestat în regiunile înconjurătoare Scythiei i\ Iinor, 
mai apropiate sau mai îndepărtate, dar în orice caz, cu o mai mare frec
venţă în zonele nord-pontice lti ş i egeene l:J. Semnalăm de asemenea pre
zenţa lor în Oltenia"'. 

Tipul, atît de larg reprezentat, pentru care am amintit doar citeva 
centre unde a fost atestat pînă acum, În cazul depozitului de la Edifi
ciul cu mozaic din Tomis, are dimens iuni medii de 60 em înălţime, şi 
40 Cm diametrul de maximă rotunjime a corpului. In general, este fa
bricat din pastă bună , În compoziţia căreia existau multe ingrediente. Po
rozitatea relativă a pastei este dată de nisipul grosier; culoarea cării
mizie a pastei este dată de arderea oxidantă. Pe suprafaţa corpului a
pare, în cele mai multe cazuri, angoba albuie . Pe f'undul corpului piri
farm, apare un buton sau picior. Torţile îi sînt mici, m ult arcuHe -
evident, fără nici un scop de uti litate practică, ci doar unul decorativ; 
se prind cu mult sub buza gurii tăiată drept, sprijinindu-se în partea 
superioară la baza gitulu'i, iar in partea inferioară, pe umărul corpţJlui. 

De regulă amforeJe acestui tip sînt decorate pe umăr sau pe corp, 
fie cu brîuri paralele de stri uri drepte ş i ondulate, f ie cu o bandă mai 

7 Amfora piriform~ cu sti'iuri de la Mangalia, a fost descoperită de către 
C. P reda. Acum se află In Muzeul "Callatis" d in loca litate. inv. 16...103. 

!'l M. Jrimia. Cuptoarele romano-bizanti,lle de la Ohina, în POlltice, T, p. 293, 
fig. ] 3. 

!I V. Pârvun, Inceputurile deţii romane la Gurile DllHtil'ii, Buc., 1923. p. H9~ 
fig. 74. 

10 R. Flol'ese u. Cap'Îdava, ed. Mer idiane. Bue. , 1967. fig. 22. 
Il H istria I. monogr. arh.) Buc. 1952, p. 458, fig. 383 şi 28,1. 
I:! Un exemplul'. din descopel'irea ocazională de la Jurilofca, pînă acum încă 

inedită. se află, În Muzeu L de arheologie Constanţa. 
n De la Constanţa ca şi de la Mangalia, provin numer oase exemplare de 

acest tip. acum în diferite muzee din ţară . dar în special în depozitele Muzeului 
de arheologie Constanţa. Amintim că fragmente de amforă de acest tip s-au des
coper it la Mangalia NO]'d - Neptun. cI. C. Tconomu. Cel'cet:liri. al'l!eologice la 
Mangali.a şi Nepwn, În Ponti.ce, 1, p. 247 şi 248, fig. 11-13 - amfore piriforme 
cu striurî. De a minti t că amrorele piri forme, care în părţile noastre circulă 
înt re sec. IV-VI e.n. , in Grecia apar mai de timpuriu. după cite se pare încă 
din sec. III e.n. - poate in cea de a doua jumătate a sa - eL V. H. Grace. 
AmphOl'as, alld t.he oncien,t tcill.e fmde, W61, fig. 37. 

It, A. L. Takobson. Am-Jorete medievale (lin regiunea de nOJ'd a Mării-Negre
(incercare de clasificare cronologică) , În Sovetskaia arheologia XV, 1951. p. 325- 345, 
fig. 12. 

1.-, V. R. C race. op. cit.: G. F. Bass, in Archeoloqischel' Al1zeigel', 19G2, 
p! V.Il .. fig. D- J, pen t r u Bodrun (Halikarnassos); BCH. 89, 1965, p. 947, fig. 22-

JIj D. T udor, Oltenia Rom.mul, Euc. 1958. p. 3G6. fig. 7. 0# 
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mare. unică, tot de striuri. Altele au cea mai mare parte a corpului 
- de regulă jumătatea superioară acoperită cu striuri din aceleaşi 
categorii. 

Am arătat că aproape în totalitate, aceste recipiente standardizat .. , 
erau încărcate cu diferite substanţe minerale sau vegetale destinate co·' 
merţului. Impli caţiile acestei stări de lucruri se vădesc şi :in starea lor 
de conservare şi în aceea a problemelor ştiinţifice pe care le ridică. Mai 
intii semnalăm că cele care erau fisura te, au permis să se prelingă la 
suprafata lor, conţinutul. Petele ivite astfel, laolaltă cu stratul de cal
cat' depus in delungul timpului din molozul ce le acoperea, au făcut ca, 
printr-un proces fizico-chimic normal, să dispară multe elemente din 
ornamentică, dar mai ales, datele ştiinţ ifice care ne interesează în chip· 
deosebit. Datele ştiinţi Pice la care ne referim sînt acele semne ce apar 
pe corp (fig. 8), unele, scrijelate altele pictate cu vopsea roşie pe umerii 
am forelor, fie în zonă netedă, fie ch iar pe cimpul striurilor. Aceste 
seJnne grafice, s în t în realitate cifre. Primele, cele scrijelate, s înt cifre 
în caractere latine - în exclusivitate asociaţii din, semnele X şi 1 ; cele
lalte, pictate cu vopsea roşie, sint litere greceşti care indică tot cifre. 
Starea lor precară de Conservare a făcut să dispară in special literele 
greceşti vopsite, fapt care afectează considerabil posibilităţile de des
cifrare. In orice caz sînt grupuri de litere, alcătuite în mare parte din 
N. e ş i ~. 

S-au selectat 29 (douăzeci ş i nouă) de ·amfore întregi care poartă 
cifre latineşti şi greceşti. Una dintre ele, care ocupă poz i ţia nr. 16 în 
clasificarea dc faţă (fig. 8) Iare in locul cifrei latine un semn care prin 
forma sa aminteşte un spic de griu; amfora de la poziţia 19, nu are 
decit o parte din cifra grecească, poate un 6. 

Un examen atent al a cestor inscripţ ii, pe baza unui tabel de cla
sificare inerent într-o astfel de cercetare, denotă că inscripţiile, indi că 
aproape in totalitatea cazurilor, capacitatea recipientelor 17, fapt cunos
cut. prin analogie, nu nume:i in Dobrogea romană ci' şi în nume roase al te 
cazuri din fostul imperiu roman de răsărit . Amintim bunăoară desco
perirea la Dinogeţia a unui mare fragment de amforă cu striuri pe gît 
şi pe umăr, pe care s-a scris, tot cu vopsea roşie, cifra ;(ZG-;oc1.); = 60 18. 
Pe o altă amforă, de formă ovo idală şi cu fund ascuţi t, descoperită la 
Constanţa într-un mormînt de inhumaţie, unde era depusă ca ofrandă, 
apare pe umăr, scris mare şi citeţ cu vopsea roşie, inscripţia K al . Dacă 
aSl.lpra primei litere nu încape nici o îndoială privind valoarea sa ci
frică , cea de a doua de formă mai bizară, prezintă dificlIltă ţi de- inter
pretare. Credem totu ş i că este litera A. în această situaţie am găs·i ca
pacitatea vasului de 21 de sexta1"ii. Astfel de exemple pot con tinua pen
tru regiunea la care facem referiri. 

Revetlind la grupul amforelor de la Constanţa, datate gl"osso moda 
între sfirşitul veacului al IV-lea şi veacul al VI-lea - perioadă ce coin-

l i Vezi spre exemplu o situaţie de vas care poartă difintiI. la 1. narnea, 
DIn i st.ot'ia Dobrogei. voI. 11. Bue. 1968, p. 489--190. 

l,~ I. Barnea, J..'incelldie de la cite de Dino(jetia au V J-e siecle, în Dacia. N.S.X._ 
I!'lGG. p. 244, fig. 5 ; aminteşte că pe lîngă se mai află şi litera (1 , şi o cruce 
jncompleta. 
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iNrORE Cl/ INSCRIPTII DIN DEPOZITUL 
LJE AfÂRFURI DE LA EDIFICIUL Cl/'NOZAIC D/.N TOAfIS. BOL TILE /II-IV , 

I ll'LW~ 8t'73 4'" q9m II/X xxxiii 

Ir v 

J 

9 Ljz W9.9 f#im o;J8. 1III/fIIIXX X 

9 
1-1111 

12 LIt !<rOg. ~$O, "", fU XXII III/II 

v -, 

XLW! 

LVI; 

LIX 

LXX 

LV 

LXII 

LX$' 

LV/# 

LXIII 

LV 

N3 =5? 
NJ(?)=57 

? 

M(P)=40 

M(?) =';'17 

.8(~) 

? 

? 

? 

57 30 

60 31,S 

59 

57(?) 32 

? 30 

63(?) 30 

59(1 32 

(?;VT/Ntt,T~ 
f,( 1,v,{fIZ,1 

CI!IJfld 

ST.YIi"AX 
(rdfll7u) 

-4A1ESTEC PE 
MATERIAI.E 
O>f'GAH/CE SI 
;I#(J~CA#/CE 

AfATYX 
(nJ,S!neJ) 

AlATY,Y (.v..U/l6) 

8AlSAMlIM 
UREDE#TU/RE 
(~~n~na) 

STY~AX 

(r<i.~mu) 

STYRAY 
(ni{/m5) 

MAr;yX 
(/'tTf/nq) 

Ol/OAJl/lIM -
Mhf",fWA' 

(7qQ7/~f;lmff-
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cide CU acea înflorire economică de care vorbesc unele izvoare l iterare 
7rOAV::; p.cy&)..-I) %V'.t ~u3a:f!J.0p J!l, s i tuaţie pe care de-a ltfel o confirmă în 
chip perem pioriu şi izvoarele a:rheolog ice - faptul că cifrele nu se 
pot citi în întregime, lasă deschisă deseori calea s up oziţiilo!'. In spe
cial literele greceşti , sîn t pictate dezordonat, incomplet ' şi stîngaci. 
Dispariţia unor litere, starea fragmentară a altora, numărul mai mare 
sau m'ai mic, la fel ca ş i va ri etatea lor în inter'iorul acelu iaşi grup , ar 
putea să ducă la presupunerea că pe lîngă indi carea capac i tăţii r eci pien 
telor, inscripţiile ar putea fu rniza ş i alte şt iri. Am exclus fă ră nici o 
rezervă posibifitatea ca in cazul di feritelor inscripti i de la aceste am
for e) să avem pe lîngă o cifră sau; alta , şi eventuale formule religioase:w, 
sau magice - am adăuga noi. De numele vr eu nui proprietar, exprimat 
nu mai prin i niţialele sale nu poate fi vorba - dacă ne orientăm după 
repetarea regulată a aceloraşi litere, indicînd aceiaşi cifre ş i In lati neşte· 
- unde s în t numa'i cifre - nici greceşte. Lipsa sem nelor de cult sau 
de altă natură decît cea metrologică , reclamată de practicile comerciale· 
ale imobilului care adăpostea amforele, se explică in ch ip firesc, prin 
caracterul economic-portuar al Ed ifi ciului cu mozai c de la fa leza portu
lui lomitan . Incăper'ile nr . 3 ş i 4, sînt exemple edifica toare de prăvăli i 
sau depozite de mărIuri destinate comerţulUi , poate ş i de tranzit. 

Din analiza inscripţiilor rezultă că cele scrijelate - graf itti - re
prezintă o notare ci frică inerentă calculelor metrologice în antichitate ca 
ş i în zilele noastre. Este cunoscut că în epocă romană numeroase am fore 
purtau etichete - p ittacia - (Petronius, Sat. 34), notae (Horatius, Carm. 
11, 3, 8) , tituH, sau, cum este şi cazul nostru, aveau o inscripţie desenată 
cu negru , cu roşu sau cu vopsea de altă cu loare - dipinti21 . 

Pentru fiecare unitate de. 10 sextal<ii se nota cu X. Adu nînd, pen
t r u un gru p de cifre la.tine de la o amforă sau alta , siglele X şi r, r e
zultă o cifră la tină care, scrisă corect, marchează în treaga capacitate a 
vasului. Confil'marea o aduc apoi acele dipinti cu caractere greceş ti. 
care după cu m ară tam sint tot cifre egale cu cele latin e. Exemple con
crete ne oferă amforele din pOZiţiile tabel ului nostru, 3, 22, 27 şi 29, in 
cazul cărora concordanţa În tr e cifrele latine ş i cele greceşti este mar
cată perfect. În celelate cazuri , valorile indicate de o categorie de sigle 
sau alta, s in t fi e sensibil apropiate fie mult diferenţiate . Aceste deose
b iri se pot lesne explica, pe Ide o parte pri n dispariţia , al terarea. s au 
conser varea precară a unor litere - ind iferent de ce caracter - pe de· 
alta, fiindcă notările s-au făcut în funcţie de anumite uzanţe comer
ciale. S-ar părea că notările cu sigle latine ar indica o capacita te con
venţionalăI a r ecipientului , pe cind cele greceşti una reală - cea a con-

.in Sozomenos, Histo l' ia ecelesiasiica, VI, 21. a pud Migne , Patr . 91'., LXVIT. 
co l. 1345-1346; R.. Vulpe, Histoire ancienne de la DobJ'ouclja, E uc. 1938, p. 321 şi 
u rm.; Istoria Rom.ânieî, voI. I, Duc. 1960, p. 580 şi u r-m. 1. Barnea, in. D ID, II,. Buc, 
1968, p. 397 ş i u rm. 

2{l1. l3amea. DID IT , p . -i89--i90 : D. T udor. op. cit., p. 366-367. fig. 95 Şl 
cu interpretările ştiinţifice în Supplementum epigl'aph7cwn, nr. 2~:-2(j3. 

11 M . 1-1. CaJlender, Roman Amphoras, Londra, 1965, p. 5- 7. 



AMFORE cu INSCRIPŢIT DE LA EDIFICIUL ROMAN CU MOZAIC 205 

ţinutului introdus în vas la un moment dat. Şi după cum se pare va
sele erau refolosite în acest caz de mai multe ori pentru transportul 
unor produse-mărfuri, era firesc ca o notare cu vopsea mai veche să fi e 
ştearsă şi înlocuită cu una mai nouă, 'adecvată noului conţinut. Şi mai 
plauzibilă ar fi împrejurarea potrivit căreia, inscripţiile cu vopsea roşie 
se aplicau drept confirmări la vamă22 la i eş irea dintr-un port ş i la in
t rareal intr-altul. In ch ipul acesta s-ar expli ca. apariţia pe unele amrore. 
ale căror dipinti sînt mai bine conservate, a două sau chiar trei grupe 
de eîte două litere greceşti identice. De exemplu. la poziţia 2 din tabel 
apare de două ori N + ~: la pozitia 4 de două ori N + e: la pozi
ţia 10 de două ori M + i\ l : la poziţia 26 de două ori:; + B etc. 

Celelalte litere sau semne, adiacente sau părţi integrante ale cifre
lor desluşite numai parţial, nu s-ar putea descifra şi interpreta decît cu 
erori nejustificate, motiv pentru care, se impune un examen atent fi
zico-chimic de laborator, carp să facă posibilă citirea completă a tuturor 
semnelor. Dar, chiar În această fază de cercetare, inscripţiile de pe am
forele piri forme din depozi tul de mărfuri de la Edificiul roman CII mo
zaic de la Constanţa , demonstrează o vie activitate comercială ş i. cum 
spuneam, poate vamală. 1n portul Tomisului din veacurile IV-VI e .n., 
ş i în acelaşi timp indică un nivel economic ridicat. Insăşi marca can
iitate de mărfuri descoperite în în că per il e III şi IV, constituie dovada 
peremptorie a unor intense practici comerciale, pentru care erau nece
,are însemnate cantită ţi de amlore pentru exportul şi importul mărfu
rilor, marea f'iindu-le calea Cea mai lesnicioasă de transport. 

Amfflrele din deon7itul de mărfuri flmintit, examinate pe baza 
<oomparaţiilor ş i analogiilor cu exemplare din larga arie geografică că
reia i se înscrie ş i Scythia Minor, se pare că sînt importate dintr-u n 
centru egeean, din tr-un punct ce ar trebui poate căutat pe coasta de 
apus a Asiei Mici, acolo unde, in apropiere de actualul -Hodrun (anticul 
Halica rnassos) numeroase exemplare. identice au fost descoperi te pe fun
dul apelor, poate nu depar te de centrul de unde vasul ,ava"iat le în căr
case. Des igur, tipul s-a răspînd it mult. fiind imitat în numeroase alte 
ateliere în bazin ul egeean sau al Pontului Euxin. S-au produs impor
tante asimilări ş i Împrumu turi. care explică }::entn.l partea răsăriteană 
a Mării Mediterane ş i pent.ru P ontul Euxin - zonă de puternică influ
enţă grecească tirzie - in terferenţe şi interpătrunderi de forme şi ti
puri specifice, între care, vreme de 2-3 veacuri, amforele pi.riforme cu 
stri uri ocupă un loc însemnat în viaţa economică a regiunii. Astfel eX
plicăm Întinderea pe o mare arie geografică a acestui tip, ~rezen t şi în 
Scythia Minor, ca şi în arhipelagul egeeic, in nordul pontic, la nord de 
Dunăre etc. Putem vorbi de conturarea unui facies regional, propriu 
evoluţie i culturale din această zonă a ImpeI'iului tîrz iu , dar, cu respec
tat'ea trăsături lor specifice pentru fiecare provincie, trăsături menţinute 

de factorii etnici' locali. 
Prezenta la Tomis a tipului acesta este fapt deci uşor ele explicat, 

"iar descoperirea unui număr atit de masiv de amfore cu inscripţii de 

:.!:.! IIJictem. 
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dublă factură, constituie o apariţie însolită. Cu menţiunea că descope
ririle izolate de amofrc de pînă acum ce au marcată capacitatea lor, fie 
in nordul Dunării, fie În Dobrogea, au dat naştere primelor preocupări 
de metrologic în arheologia românească, în cazul nostru, cele circa 30 
de amfore întregi, la care neîndoios putem adăuga în viitor ş i frag
mentele încă nese1ectate provenind din acelaşi depotit, vin să aducă 
un spor considerabil la cunoaşterea vieţii economice din Tomisul sec. 
IV-VI e .n., a cărui activitate portuară şi în chip inerent vamală, abia 
că mai trebuieso amintite. Pe de altă parte se aduc contribuţii substan
ţiale la cunoaşterea unor practici metrologice, cu r ecipiente a căror ca
pacitate, in cazul nostru, deseori poate f'l riguros stabilită. 

AlV\PHORES AUX I NS CRIPT IONS DE L 'EDIF ICE ROMA I N 
A MOSAIQUE DE T OMI 

Resume 

Sau( la substantielle contl'ibution qu'i.l apporte a la connaissance de la vie 
sociale. economique et artistique de l'ancienne Tomi, le grand f·difice a mosaTque 
situc sur la Ialaise de l'ouest du port moderne. de Constantza s'impose grâce a 
sa structure archilectonique massive aussi b~en que par son but fonctionnel - une 
vrale 't'pcbtz a. 

Les campagnes de fouilles executcies entre 1965-1968 dans les onze pieces. 
':outces de la substruction ont mis a jour, des pii~ces 3 et 4, des vestiges rev61ateurs : 
ancres de metal, de grands clous, minerais ele fer, poids de marbre et une grande 
cantite d'amphores pi rHormes - a peu pres 120 - chargees de differents produits. 
chimiques, organiques et minerales. Le produits organiques en sant pour la' plupart 
d 'origine v6g6tale: colophane (colophonium), l'esine de pin (resina pini), tereben
thine (balsaml.lm teben tiqe), 1'esine de Chio (masti x), encens (gummi-l'esina OH
banum), mynhe (gummi-resina Mi rrha) e.a.d.s. 

Les amphores piriformes, tres repandues dans l'ancienne province de Scythia 
Minor, trouvent des analogie:;, dans les 7.ones proches du nord du Pont Euxine, du 
nord du Danube, dans le bassin de rest de la Mediterran.ee etc. Ayant des for mes 
et dimensions semblables, ces nkipients, standardises, portent d'habitude au col 
ou a l'epaule des inscriptions de deux sartes: eraflees et peintes, r espectivement 
grajfiU et d'ipinti. Les premieres, ecrites en caracteres graphiques Iatins 'lant en 
exclusi vite des associations des signes X et 1 ; les autres, pein tes, sont des groupes 
de lettres grecques, compasees en grande partie de N, (} et ~. 

L'ctat prccaire des inscriptions rend difiicile la reconstitution de la plupart 
(pl. 8). De toute maniere, a base d'un tableau de· classification, on, a constate qu'il 
y a des chifires et qu'il existe, une etroite relation entre les chiffres grecs et latins. 
Ces notatians indiquent la capacite du vase que nous calculons ici en sextarii. 
Chaque groupe de dix sextarii etait note en latin par X ; şi l'on aditionne les 
sigles X et I, on trouve la capacite enliere du nkipient. Il paraîtrait que les 
notations par des sigles latins marqueraient une capacîte conventionnelle du vase 
iandis que les notaiions ţal' des caracteres grecs la capacîte reelle - c'est il dire 
celle du contenu introduî t fi un moment danne dans le vase. Et, â ce qu'il paraît, 
les vases etaient rcutilises, en ce cas, â plusieurs reprises, pour le transport de 
certains produits-marchandises. 

La circonstance qu'on a ppliquait les inscriptions ~\ te in ture rouge en guise 
de confirmation a la douane, ti l'entree dans un port et ti la sortie d'un autre 
serait encore plus vraisemblable. Ainsi s'expliquerait l'apparition sur cel'taînes 
amphores de deux et meme trois graupes de deux lettJ"es grecques identiques. 
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Les amphores aux inscriptions presentees demontrent une intense activite 
corn merei ale aTomi depuis le IVe au VIe s.n.ere et, ensemble avec les autres 
marehandises deeouvertes dans les chambres 3 et 4 de l'Edifice il. mosaique, 
elles constituient la preuve d'une remarquable pratique commerciale d 'irnportation 
et exportation. 

La tentative de Ioealiser le centre de provenience de ces amphores d'im
portation nous a determine de considerer les deeouvertes de Bodrun (Haliearnassos) 
et de la regîon environnante et de fixer avec approximation la zone egeenne en 
tant que zone d'inadiation de ee type. Evidemment, dans la provinee des bouches 
du Danube ainsi que dans d'autres regions le type s'en est repandu, en a ete 
imite et les melanges, les interferences etc. de formes et types ont determine en 
Seythia Minor la configuration d'un facies regional. 

La presence a Torni de ce type piriforme en grand nombre, avec les inscrip
tions latines et greeques mentionnces constitue une premiere et importante base 
serieuse d 'investigations dans les problemes meirologique de l'epoque. 


