M. IRIMI!\

DESCOPERIRI NOI PRIVIND POPULAŢIA AUTOHTONA
A DOBROGEI ŞI LEGATURILE EI CU COLONIILE GRECEŞTI
(sec. V - 1 î.e.n.)
In urma săpă turilor ar heologice sistematice şi a cercetărilor de suîn Dobrogea mai ales pe parcursul ultimelor douii
decen ii, dovezile mate riale privind vi aţa populaţiei autohtone în a doua
jumăt ate a mileni ulu i 1 Le.n. s-au î nmulţit considerabil.
în afara descoperirilor de pînă acuml, unele intrate în literatura
prafaţă desfăşurate

1 Cercetări sistematice au f ost întrep r inse la: CERNAVODA (D. Berciu,
Descoperirile getice de la Certwvodă (1954) şi unele aspecte ale tnceputului formării cultur'ii Latime geto-dace la Dunărea de Jos,. in Ma t eriale, rv, 1957, p. 281-

3 18); TARIVERDE (În se/v, III , }f152, p. 269-27 2; IV, 1953, 1-2. p. 129-1 3G; V ,
1954, 1-2, p. 100-11 7; VI, 1955. 2- 3. p. 543: M ateriale, IV, 1957, p. 77-84; V ,
U159, p. 318-323; VII, 1961, p. 273- 281 ; C. Preda. Tar'ivenle - aşezar e b ă ştinaşă
sau "factorie" hi.striană?, în PonUca, V, 1972. p. 77-88) ; SATU NOU (B. Mitrea,
Un cimitir geto- d acic în sud-v estul Dobrogei, în Omagiu lui. Constantin Daicoviciu,
Editura A cademiei , 1960, p. 409- 413; B. Mitrea, C. Preda. N. Anghelescu, în
Materiale, VII , 1961, p. 283- 290; VIU , U162, p. 3G9-372) ; MUHIG I-:IIOL (Exp ectatus
Buj or, Contribuţie la cunoaşterea popul aţiei veto-dace din nord-estul D o brogei., în
SCIV, VII, 3-4, 1056, p. 243-252; VI, 1955, p. 571-579; idem, in Materiale, I V,
1 959, p . 325- 330; VII, 1961, p. 297-300 ; i.dem, în Dacia, NS, II, 1958. p. 125-141);
TELI ŢA (G. S im ion şi Gh. 1. Cantacuzino, Cercetările arheologice de la Teliţa, în
1\tlaterial e, VIII. H)(j2, p. 373-382); H ISTRIA (P. Alexandrescu. Necropola tumulară . Săpături în 1955-196l, în H istria, II, Bucureşti, 1966, p. 133-294; M. Coja,
Cel'Umica autohtonă de l a H istr'ia. Secolele V-I, î.e .ll., în Pontica, III, 1970, p. 99124) ; HTSTRIA-SAT (VI. Zin~a. Punctul Histria-sat, in M ateriale, IX, 1970,
p. 213- 220) ; SINOE (V. Canarache şi C. Preda, Aşezarea Sinoe-Zmeica, în SCIV,
IV. 1- 2, 1953, p. 138- 145); AGIGHIOL (D. Berciu, Arta traco-get"ică, Bucureşti,
1969, p . 33-76; idem., Das thrako-qetische Filrstengrab von Agighiol in Rumănien,
1n 50. Bericht der Romisch-Germanischen Komision, Berlin, 1971, p. 209-265) ;
ENISALA (G. Sim ion, Despre cultu.ra g eto - dacă din norul Dobrogei în lu.mina descoperirilor de la Enisala, în Peuce, II, 1971, p. 63-1 29; M. B abeş, Necropola dacol'omană d e la Enisala, în SCIV, 22, nr. 1, 1971, p. 21) ; VAD U (în Şantierul H istria,
în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 145-146); BUGEAC (M. Irimia, Cimitirele de incinemţi.e geto-dacice de la Bugeac-Ostrov, în Pontice, I, 1063, p . 193- 234; idem, în

M. TRIMIA

8

HARTA
DESCOPERIRILOR
A RHEOLOGICE
PRIVIND
POPULAŢIA

AUTOHTONA
A DOBROGEI
(sec. V - I Î.e.n.).

.,.

.51

"uG~l .sa

Iz.

.'"

1

COtiS TAti A

R.
LEGI!.NOA

Q n:rn:ETAR l

SLSHIoI.T I C~

C DESCO?E~IRI Ît\liMf'lA1C.tR<
4 NOI (lEscopr RL~1

CERCETARI SISTEMATICE: 1 - Cernavodă; 2 - Tariverde; 3 - Satu Nou ;
4 - M urghiol; 5 - Teliţa; 6 - Histria; 7 - Histria-sat; 8 - Sinoe-Zmeica;
9 - Agighi ol ; 10 - Enisala; 11 - Vadu; 12 - Bugeac; ] 3 - Corbu; 1-1 Canlin; 15 - Sarinasuf
DESCOPERIRI INTIMPLATOAR E: 16 Camena; 17 - I gliţa; 18 - Tulcea;
19 - Garvăn ; 20 - Luncaviţa ; 21 - Mahmudia ; 22: - Niculiţel; 23 - Somova ;
24 - Capidava; 25 - Nuntaşi; 26 - Ostrov; 27 - Viile (Beili~); 28 - :Bă
neasa; 29 - Adamclisi; 30 - Rasova; 31 - Comana; 32 Hîrşova; 33 Schitu; 34 - Neptun ; 35 - Gura Can1iei; 36 - Constanţa j 37 - Mangalia:
38 - Dunărea; 39 - Mircea Vodă; 40 - Caraorman ; 41 - Iz voarele (Pîrjoaia);
42 - GÎrliţa.; 43' - Dlnogetia.
NOI DESCOPERIRI: 3 - Satu Nou; 44 - Oltina; 45 - Dunăreni (Mîrlea nu) ;
JO - Rasova ; 46 - Cochirleni ~ 1 - Cernavodă; 38 - Dunăre a; 24 - Capidava ;
H - Fîntîna Mare; 481 - Văleni CYalea Rea) ; 49 - Dobromiru din Vale: 29 Adamclisi; 50 - P oarta Albă ; 51 - Castelu j 5'2 - Medgidia; 53\ Nicolae
B~Hcesc u ; 54 Cheia; 55 - Horia j 56 - A lb eşti ; 57' - H agien i; 58 - Cotul
Văii; 59 Arsa ; 60 -! Dulceşti ; 61 - Moşneni; 62 - Topraisar; 53 - Agigea ~
64 - Valu11ui Traian.
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de specialitate, celelalte încă în studiu, s - au semnalat mai ,ales în ultimii ani' n umeroase alte materiale, rămas e pînă în prezent inedite. Provenind din necropole sa'u aşeză ri şi intra te in colecţiile Muzeului de arheologie Constanţa , materialele arheologice ca re f a c obiectul prezentei
lucrări sînt numai rezultate ale unor descoperiri întîmplătoare, desco periri v erificate uneori d oar prin simple cercetări d e suprafaţă, fără ca pînă
în prezent în punctele arheologice respective să se intreprindă săpături
sistematice .
Din acest motiv observati'ile noastre se vor r estrînge doar la 'cronologia materialului r ecoltat şi la sit uarea topografică a descoperirHor,.f ără a putea aduce precizări as upra unor probleme importante privind
caracterul, cronologia, în tinderea ori sp ecificul aşezărilor sau necr opolelor în discuţ i e.
Prezentarea descoperirilor se v a f ace ţinîndu - se seamă de cele trei
zone geografice oarecum d istincte în Dobrogea: zon a Dunării, zonal centrală şi cea din apropierea imedia tă a litoral u lui Mării Negre, din spre'
sud către nordul provin ciei .
Un a dintre zonele în care s- a semnalat incă mai d e mult, dar şi
în prezent un mare număr de d esco periri este cea din imedia t a apropiere a D un ării.
La SATU NOU, cu noscut prin cele două necrop ole get o-dacice p ublicate mai de mult, s-a desco perit în anul 1969 lin nou mormint de incin eraţi e în apropierea drumului spre Lipniţa, vizavi de clădirile
C.A.P .- ului:J. IvIormî ntu l a vea ca urnă o amforă grece a scă, care s-a pierPontice, TI, 1D6a. p. 23-52) : CORBU (M . Buc O\-ală. IVI . Irimia , Cimitirul din sec.
VI-V î .c.ll. de la Corbu, jud. Constanţa în Pontica, IV. 1971. p. 41- 5G); CANLI A
(săp ă turi efectu ate de E m. Muscalu ; materialul inedit); S ARTN ASUF (cercet ă r i
inedite efectuate de P. Alexandrescu).
Descoperiri întîmplătoare s-au semnalat la : CAMENA. ICL IŢ A, TULCEA ,
GARVĂ N, LUNCAVIŢA , MAHMUDTA, N I CULIŢEL, SOMOVA (Gh. Ştefan. Contribuţii arheolooice la cunoaşterea dacilor din Dobrooea de no rd. în Studii şi ·r efemte privind istoria României, partea I-a, 195..f . p. 29-40); CAPIDAVA (P. D iaconu
ş.i R. Fl or'escu, Urm e d e aşezări în jurul Capidavei, în Capida oa, 1. 1058, p . 247):
NUNTAŞI (A. Rădulescu, Noi măr turii Grheolooice din epoca elenistică la Huntaşi.
in SCIV. X II , 1961, p. 377-383);
OSTROV. BEILIC (azi VIILE). BĂNEASA,
ADAMCLISI, RASOVA , COMANA, HÎRŞOVA (A. Arice scu , Die boden stăndige
BevOlkerunq der Dobrudscha ...• în Studii Clasice. III. 1961, p . 67-82: idem, Noid ate cu pridre la cimitirele getice din zona D1I..ru1Tii în Dobrogea, în mss ; un
rezumat al lucr ării în Revista Muz eelor, anul TI, 19G5, nI'. speci al. p. 425; i dem.
Noi d ate despre cetatea de la Hîrşova, în: Pontica, IV. 1971, p. 351-353) ; SCI-IITU
(H. S lcbozlan u . Ioan Ţicu, Aşezarea a ntică de la Schitu, în SC/V, 17, 19GG . n r. 4,
p. 685- -686, fig. 9/3. 5): N EP TU N (c. Iconomu, Cerc etă 1'i arheologi ce la Ma ngalia , i. N e ptun, în Pontice, r, 19G8, p . 259, şi fig. 38); GURA CANLIEI (P. Diacon'"' N. A nghelescu, Urme v ech i ele locuire în colţul de sud-t; est al Dobrogei. în
Revista Muz eelo r, 4, 19C8, p. 351); CONSTA NŢ A. MANGALIA (c. Scorpan, Prezen ţa şi continuitatea g e t"ică în Tomis şi Call atis, în SC/V, 21, 1. 1970, p. 65- 95)',
DUNARE A, MI RCEA VODA (D. Protase, Ritw'ile fun erare 1.a daci şi da.co-romani,
Bucur eşt i , laiI, p. 25 ş i 27); grindul CARAORl\!IAN (G. Simion, Descoperiri. arheologice pe qrindurile din Delta Dunării, în Peuce, II. Hl7 1. p. 47-60) ; IZVOARELE (V. Culică, în Mat e riale, X , sub tipar); GîHLIŢA (material inedit aflat i n
muzeul din Călă raşi); DINOGETIA (descoperire in edită ; inform a ţi e Al. Barnea).
2 Informaţiile privind con diţiile d escoperi rii ne-au fos t o ferite de locuitorul
Dobre Stan, de la care am achiziţ i onat şi fibul eJe.
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<lut. S-au recuperat doar două fibule tracice de bronz, care fuseseră
depuse in amforă impreună cu oasele calcinate.
F ibuleJe, în perfectă stare, au corpul în formă de S, cu apendicele
vertical terminat într- un cap conie. Portagrafa este îndoită. Acul are
. spirală simplă.

1. Nr. inventar 18477. Dimensiuni : înălţimea 0,023 m; lungimea
'0, 05 m. (Pl. 1,'4).
2. Nr. inventar 18478. Dimensiuni: înălţ imea 0,021 m; lungimea
0,05 m. (PI. 1/ 5).
F ibule de acest tip s-au mai descoperit la Bugeac 3, Teliţa". His-:tria", Enisala ", Poiana 7 şi în alte localităţi, putîndu-se data spre sfîrşi
tul secolului IV 1.e.n.
La OLTI NA, cu ocazia terasăr i i pentru vii a dealului de deasupra
·portului s, au fost descoperite materiale ar heologice datînd din diferite
.epoci. Intre acestea semnalăm descoperirea unei cănt bitronconice lu·crate cu mîna, cru'acter izată prin dimensiunea mai mare şi forma mai
alungită a trunchiului de con superior (pl. III/ 2, XIV/ 2). Vasul are gU$
puţin evazată, buza rotunjită şi fundul mic, puţin bornbat pe margini,
plat în mijloc. Toarta lată, uşor suprajnălţată, este trasă din buz ă şi se
uneşte apoi cu vasul pe trunchiul de con superior. Pasta cenuşie, grosieră, conţine nisip, pietricele şi cioburi pisate în compoziţie. Dimensiuni:
înă lţimea 0,145 m ; diametrul maxim 0,11 m; diametrul gurii 0,08 m.
Nr. inventar 17502.
Cănile de acest tip sînt frecvent întîln"ite în aşezările geto-dacice,
constituind una dintre cele mai caracteristice şi larg răspîndite forme
·-ceramice. Căni asemănătoare s-au descoperit la Piscu Crăsani 9, Popeşti iO ,
Sighişoara 11, P ecica 12, Sebeş ':l, · Răduleşti l' etc. Cana de la Oltina poate
fr datată în sec. II î.e.n. 15.
In localitatea DUNARENI (fostă Mîrleanu), săpî ndu-se o groapă de
·siloz în curtea C.A.P.- ului "Drumul lui Lenin", a fost descoperit un mor-

r,

1968, p. 194 şi fig. 18/a, b.
Materiale, VI II, 1962, p . 379, şi f ig. 5/10.
a P. Alexandrescu, in H ist-ria, II, Bucureşti, 1966, p. 231 şi p1. 102/5.
G G. Simion, în Pellce, II, HJ71, p. 126. fig. 32.

"J

M. I l'imia, i n Pontice,

~ G. Simion şi Gh. 1. Cantacuzino, în

7

Radu Vulpe, Activitatea

şantientlui

arheologic Poiana-Tecuci, în SCIV, r,

1951, p. 206 şi fig. 24/1-2.
Il Lucrările de terasare au fost executate în perioada 1954-1956. Cana discu~
tată a f ost păstrată la şcoala generală din Oltina pînă in anul 1967, cînd ne-a fost
c edată,

pentru a intra în

colecţia

Muzeului de arheologie

\} 1. Andrie şescu, Piscul Crăsani., în ARMSI,

Constanţa .

ser. III. tom. III, mem. 1, Bucu-

reşti, ]924, fig. 136 ; V. Pârvan, Getica. O. p1'Otoistorie a Daciei, în ARMSI, ser. III,
tom. III, mem. 2, Bucureşti, 1926, fig. 69.
10 1. H . Crişan, Cel'amica daco-getică. (Cu privire specială la T1'ansilvania) ,
Bucureşti, HJG9, p. 121, fig. 47 (cu excepţia torţii, care se deosebeşte ele cea a
·exemplarului de la Oltina).
11 Ibidem, p. 121, pL LXIII.
12 Ibidem, p. 121, pl LXI, 4. LXII, 8.
13 Ibidem , p. 121, pL LX, 1.
1!, Octavian
Floca, în Dacia, XI-XII, H).,!5-1947, p. 72-73; I. H. Crişan,
·op. cit., pl. LXV, 6.
1;:; 1. H. C ri şan, op. cit., p. 119-121.
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mint de inc:ineraţi e tu. Ca 'U rnă a fos t folosită o amforă el enistică de mici
dimensiuni (pl. XVIII/7), Cu corpul conic , gîtul strîmt, cilindric, lărgit
brus-c la partea inferioară, pentTu a se uni cu umerii. Torţile şi o parte
din gura amforei sînt rupte recent. Piciorul era rupt din vechime. Pastă
roşcată cărămizie cu nisip fin şi firicele de m'ică în compoziţie . La exterior amfora era acoperi tă cu o angobă gălbuie.
Dimensiuni: înălţimea 0,51 m; diametrul maxim 0,22 m; NI'. inventar 2504.
In inter"iorul amforei s-a'u găsit numai oase calcinate . Datare: sec.
III î.e.n.
Pe teritoriul comunei R ASOVA, la punctul "Coada bălţii", au fost
g ăsite în primăvara anului 1972 două vase cenuşii lucrate la roată 17.
Cel dintîi - un vas crater (pl. 1' 1 ; XIII/3) - are corpul bombat,
gura largă, buza îngroşată, fatetată, iar fundul inelar, profilat. Cele două
torţi oriz<;mtale, arc ui te, sînt lipite sub buză ("oarbe"). Pastă cenuşie de
bună calitate, un"iform arsă.
Dimensiuni: înălţimea 0,225 m ; diametrul gurii 0,243 m; diametrul maxim 0,25 m. NI'. inventar 20461.
Două cratere similare, cu tor ţi "oarbe" , s-a mai descoperit la Bugeac 1S. Un alt vas asemănător s-a descoperit la Branicevo 19, in
R. P. Bulgaria.
Cel de al doilea vas (pl. 1/ 2 ; XIII/ 4) este un castron de mari dimensiuni cu corpul tronconic, buza puţin curbată spre interior, iar fun·duI inelar, profilat. Pastă fină de culoare cen uşie.
Dimensiuni: înălţimea 0,14 m; diametrul gurii 0,32 m. Nr. inventar 20462.
Un castron asemănător ca mărime, folosit ca urnă de incineraţie
s-a descoperit la. Ostrov 20.
Analogiile amin tite mai sus permit datarea celor două vase în secolul IV î.e.n. Provin cu siguranţă dintr-o necropolă, fapt indicat atît de
descoperitor, cît şi de starea lor aproape perfectă. Este foarte probabil
ca vasul crater să fi fost folosit ca urnă de incineraţie, iar castronul, fie
drept capac, fie - datorită dimensiunilor sale - tot .ca vas-urnă.
Tot de la RASOVA - fără a putea preciza exact locul descoperirji - provin alte trei vase, achiziţionate in 1969 21 .
J(j Mormintul a fost d€scoperit în anul
1064, la circa ] m de la suprafaţa
solului. Infor'maţiile asupra descoperirii au fost oferite de locuitorul Vasile- D. Arseniu, care a donat amfora Muzeului de arheologie Constanţa.
In fo rmaţii obţinute de la locuitorul Marinescu Gh. Gheorghe.
Icl M. Irimia. in Pontice, 1. 1!JG8. p . 207-208, şi fig. 14; idem, în Pontice, II.
1969, p. 30 şi fig. I ().
JD T v. Dremsizova . llJ02H i lllW!ln lICl>pono.'1 npll c. Bp aJlIf.'teGo (/(OJlapOG8paoc/"wj
, in Izvesfiia-InstHut, XXV, 1962 . Sofia, p. ](-;9. fig. G.
2lJ A. Ari ' esc u, Noi date cu privire la cimitirele pet ice, în mss.; rezumat în
Revista MHzeelor. nI'. spech>l, 1965, p. 425. Vasul se află în Muzeul de arheologie
Constanţa . nI'. in vent<ll' --l44!J.
:!t Vasele au fost achiziţionate de la prof. Ghiţuică Cornel. Despre vasul-urnă
avem menţiunea că s-a descoperit . .lîngă pădurea d i n apropierea satului", loc ce
<.:oin cid e, se pare, cu .,Coada bălţii". Pentru cele două aml"ore nu avem n ici o
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Un vas-urnă de mari dimensiuni (pl. II/3 ; XIII/ 1) în formă de clocorpul înalt, aproape cilindric şi fundul plat, profilat. Buza este
teşită spre interior. Sub diametrul maxim sînt prinse patru apucători
plate, orizontale. Vasul este lucrat dintr-o pastă cărămizie-cenuşie grosieră, cu multe ciob uri pisate în compoziţie. Suprafaţa lui a fost lustruită sumar, din care cauză prezintă asperită ţi.
Dimensiuni: înălţimea 0,345 m; diametru! maxim 0,34 m; diametrul gurii 0,2 84 m. Nr. inventar 19722.
Se aseamănă cu unele vase descoperi te la Satu Nou 22, Ravna 23 ·
şi Branilevo 24, dar mai ales cu o urnă de la Bugeac 25 şi cu o alta gă
sită la Grăd iştea CăIăraşi 26, putînd fi datat în sec. IV î.e.n.
Cel de al doilea vas este o amforă neştampilată de tipul H eraclea·
(pl. XVIII/ 1) cu corpul conic, gîtul înalt cilindric, lărgit brusc spre partea inferioară, la locul de unire cu corpul vasului. Buza îngroşată are
marginea rotunjită. Torţile groase, ovale în secţiune, sînt puternic arcuite. Piciorul amforei este rupt din vechime. Pastă roşie-cărămizie cu
nisip negru în compoziţie. Corespunde tipului Il din prima gru p ă cronologică a amforelor de Heraclea 27 Dimensiuni: înălţimea 0,565 m ;
diametrul maxim 0,235 m; diametrul gurii 0,095 m. Nr. inventar 19723.
Al treilea exemplar (pl. XVIII/6) este tot o amforă elenistică, fragmentară, cu corpul conic. Gîtul, torţile şi piciorul lipsesc din vechime ..
Pastă gălbuie cu nisip fin în compoziţie. Dimensiuni: înălţimea 0,474 m;
diametrul maxim 0,30 m. Nr. inventar 19725.
Cele două amfore pot fi datate în secolele IV- III î.e.n. Se pare că
şi acestea au fost folosite ca urne, situaţie întîlnită de altfel şi în alte
necropole.
In anul 1966 s-a descoperit în apropiere de I.A.S. COCHIRLENI
o amforă 28 de Thasos neştampilată, cu corpul conic, gitul tronconic şi
buza îngroşată, cu marginea dreaptă. Torţile l:ungi, arcuite, sînt ovale·
In secţiune. Vîrful piciorului este rupt din vechime. Pastă roşie, densă,
pot,

CU

indicaţ ie, dar este posibil ca ele să fi fost descoperite in sat. Reamintim că alte
trei amfore şi cite va vase cenuşii, publi cate de A Aricescu (Noi date cu privire
la cimitirele getice ... ,) au fost descoperite în zona aceleiaşr localităţi, cu ocazia unor
luc rări edilitare.
22 B. Mitrea, in Omagiu lui Constantin Daicoviciu, p. 411, şi fig. 1/2; B. Mitrea, C. Preda, N . Anghelescu, in Materiale, VII, p. 285 şi fig. 2.
23 M. Wrcev. Paullompah'uiicTiu.<tm .uoellJleU 1teh'pono.4 nplL c, PaoH.a, în I zvestiia-

Institut, XXV, 1962, p. 11 2 şi pl. XXII/4.
v. Tv, Dremsizova, op. cit., p. 166 şi fig. 1/1.
::>5 M. Irimia, in Pontice, 1, p. 206 şi fig. 12.
2G Vasile Culică, Morm.inte de incineraţie din necropola
Grădiştea (jud. Ialomiţa), în SeIV, 19, 1968. 1. p. 138 ş i fig. 2/3.
2i

B. N. Gra kov,

EHZJlurjjU1I.ecllue J>;./lell.·lla na

geto-dacică

de la

:Jop /lax Heh01n0pblX 9.1JlUFCUC1nU'leCJi:UX

ocmpoDoHn",.x a.Mrfiop, 1, Moscova, 1926, extras; 1. B. Zeest, O munax eCpa};:,4eUC }~UX Q..4tfijop·
J in ]{r, S., XII, 1948, p. 47 şi urm. j V, Canarache, Importul amforelor ştampilate
la I stria, Bucureşti, 1056, p. 193- 195, fig. 33 (desenele trebuiesc inversate: desenul

de

pentru tipul II corespunde de fapt tipului III şi invers).
28 Donată muzeului de Mihai St. Mihai. Descoperită întîmplător la aproximativ 2 km de LA.S. Cochirleni (fără a se menţiona direcţia).
amfo ră
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cu nisip şi fire de mică in co mpo z i ţ i e . DimensLunî : inălţimea 0,532 m;
diametr ul maxim 0,235 m ; d iametrul gurii 0.092 m. Nr. inventar 15933.
Exemplarul , care aparţine tipului de amfore mici de Thasos, se
datează in sec. IV-III i.e.n.
Altc descoperiri ne-au fost semnalate la CERN A VODA 20. In nordul localită ţ ii. pe o terasă s itua tă vi zayi de "Păduricea mică' \ au fost
descoperite în prirnă\-ara anului 1972 mai multe morminte de incineraţie cu manta de bolovani, care din păca te, in momentul intervenţiei
noastre erau deja distruse. Inh'-unul din morminte au fost descoperite
o amfo ră elenistică şi un bol.
Amfora (pl. X\'III '2) stampila tă, de tipul Heraclea, are corpul conie,
gîtul cilindric, lărgit brusc la partea inferi o ară. Buza este îngroşată inelar, cu marginea rotu njită. Torţile groase, ovale in secţiune, sînt puternic arcuite. Piciorul este rupt din vechime. Pastă roşie- că rămi zie cu fire
de nisip negru. Dimensiuni: inălţimea 0,63 m ; diametrul maxim 0,23 m;
diametrul gurii 0,095 m. NI'. im'entar 20Hl.
Pe git prezintă o ştampilă englifică in formă de frunză (0,03 X
X 0,03 m), în mijlocu l căreia sînt şi literele răsturnate ale monogramei

Caduceu

Canarache, nr. 481, frunză simplă 3(, .
Amfora corespunde tipului II din prima grupă cronologică a amforelor ele Heraclea (350-300 î.e.n.) 31. Amfora a fost folosită ca urnă.
In inte rior, între oasele calcinate s-au găsit şi cinci mărgele elin pastă ele
sticlă (nI'. inven tar 20473). Dintre acestea, patru extmplare (pl. -VIII '1
a-el), gl obulare, t mtite, cu orificiul ingust, au fost lucrate din . pastă
albastră şi prezintă cîte trei ochi in crustaţi cu alb. Cea de a cincea
- alungi tă - a fost lucrată elin pastă albă şi incrusta!;;' cu o elungă subţire albastră (pl. VIII/ le).
Amfora avea drept capac un al t picior ele amforă. Bolul (pl. IV/3 ;
XV/ 6) găsit in a celaşi mormint a Iost depus ca ofrandă . Are corpul semiglohuJar, buza trasă in interior cu marginea teşită, iar fundul scund,
plat şi profilat. Pastă cenuşie, densă. bine arsă. Suprafeţele lui au fost
acoperite cu o angobă brună - cenuşie, mată, parţial co roda tă. Dimensiuni : înălţimea 0,036 m; diametrul gurii 0,085 m. Nr. inventar 20472.
Dintr-un alt morm int provine tot o amforă ştampilată de tipul
Heraclea cu corpul conic, gitul cilindric, lărgit brusc spre partea inferioară. Buza amforei este îngroşată şi rotunjită la partea supe rioară.
Piciorul inalt, cilinelric, are capă tul rotunjit ş i gol la bază. Torţ i le groase, puternic curbate, se strîng în partea inferio ară, apropiindu-se de
~ de c ătre Spînu D . Gheorghe. pazn ic la Cernm'odă, care ne-a furnizat şi
informaţiile
3()

reşti,

1957.
;11

2 -

priYÎnd aceste descoperiri.
Callarache = V. Canarache, lm.portul amfol'elor

c. !i4

Mai sus. nota 27.
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git. Pastă cărămizie cu nisip negru în compoziţie . Dimensiuni: înăl ţi
mea 0,71 m; diametrul maxim 0,25 m; diametrul gurii 0,093 m . Nr. inventar 20474. Pl. XVIIIj3.
Pe gît, ştampilă englifică (0,058 X 0,008 m) pe un rînd (pl. IX!2 ;
XXIIj 2).
EnMKYO
Fă"ă simbol.
Corespu.nde tipului II din prima gru pă cronologică a amforelor de
Heraclea (350-300 î.e.n.) .32
Di n informaţiile oferite de descoperitor se pare că în a ce astă zonă
- în mod cert alta decit cea în care s-au descoperit mormintele intrate
In literatura de specialitate 33 - au fost găs i te şi distruse 5-6 morminte, toate de tipul "cu manta" de bolovani. Mantaua apare de regul ă
la o adîncime mi că, de 0,30-0,50 m de la supraf aţa a ctuală a terenului.
Necropola pare să fie plană şi nu tumulară. m ormintele C'U manta de
bolovani asemănindu-se celor de la Bugeac. S -au descoperit şi vase Quorate cu m îna, dar ele au fost complet distruse, fără a se mai putea
recupera ceva.
Din satul DUNAREA provin e O amforă 3' de Thasos (pl. XVlIIj4),
ştampilată , cu corpul conic, gîtul t ronconic, buza îngroşată, cu marginea
dreaptă . Torţile puternic arcuite, se apropie la mijloc de gîtul vasului ,
pentru a Se depărta iar în apropierea punctului de inserţie cu corpul
amforei. Pastă gălbuie, fină, densă, uniform arsă. Pe git apare litera T
executată cu vopsea roşi e. Urme de vopsea roşie se observă şi deasupra
uneia dinb.~e torţi. Dimensiuni: înălţimea 0,65 m ; diametrul maxim
0,255 m ; diametrul gurii 0,10 m. Nr. inventar 19778.
Pe o toartă, la punct ul de C'urbură, este aplicată o ştampilă dreptunghiulară (0,03 X 0,014 m) cu literele şi simbolul în relief (pl. IXj3 ;
XXII/3). Literele ON, culca te.

BltlN
Albină

Canarache, 11r. 149, întocmai ; Bon, nr . 471, 473, 477, 479, 480, 483,
asemănător, cu diferite simboluri.
Corespu.nde t ipului obi'şnuit de amfore mici de Thasos, putîndu-se
data în secolele IV-III Î.e.n. Nu-i cunoaştem condiţiile descoperirii,
dar este posibil ca şi această amforă să provină dintr-un m ormînt. In
acee'a şi localitate au fost semnalate mai de mult o necropolă la capă tul
32 Ibide m .
33 D. Berciu, Descoperirile getice de la Cerll o vodă .. .• in Ma t eriale, IV, 1957,
p. 281-31B.
3'> Amfora s-a aflat o vreme in c olecţ ia Şcolii generale nr. 2 din Medgidia,
iar în an ul 1969 a fost transferată Muzeul ui de arheologie Const anţa.
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in punctul J)Vii'\ dar nici una dintre ele l1-a

De la CAPID AVA 36 (fără a putea preciza exact locul descoperirii)
provine un fragment (pI. IrI ' l ; X IV/6) dinu--un vas lucrat cu mina din
pastă cenuşie şi care păstrează întreg profilul bitronconic, cu gura larg
evazată. Fundul pare să fi fost uşor bombat. Nu se poate preciza da că
vasul a avut sau nu toartă, dar lucrul este posibil, deoarece a,oe aspect
de cană. Buza este ruptă. în pastă conţine cioburi pi sate; la exterior
vasu l a fost acoperit cu o angobă cenuşie. Dimensiuni: î nălţi mea 0, 1'31 m;
l ă ţ i mea 0,098 m. Nr . inventar 5598.
Vasul fragmentar amintit îşi găseşte analogii la Zimnicea 37, Cer navodă 3S, Sf. Gheorghe 39 şi Poian 40, putînd fi încadrat tipului I faza I-a (veche) a eeramici i geto-dacice (mai exact credem, inceputului
secolului V i.e.n.).
Tot de la Capidava provine un fragment (pI. VII! l; XIV/ 4) d in
gura mult evazată a unui vas mare, bitroncol1'ic. Pasta neagră 'În spăr
tură , cenuşie-brună la suprafaţă, conţin e cioburi pisate. Ambele suprafeţe era u lustruite. Dimensiuni: înălţimea 0,10 m ; lăţimea 0,13 m . Nr.
inventar 5562.
Zona centrală a Dobrogei, in care pînă nu de mult se semnalascră
doar citeva descoperiri, ne-a oferit în ultima vreme un numă r impor- '
tant de aşezări şi necropole din perioada secolelor V-II î.e.n.
In vara an ului 1972 ploile torenţiale au dezvelit pe un deal din
marginea de vest-nord vest a l oc alităţii FîNTlNA Mc\RE (jud. Constanţa) cîteva mOl'minte de i ncineraţi e cu manta de bolovani !il. ~:r or
min tele au fost distruse, din ele putindu-se recupera doar trei amfore
elenistice şi citeva fragmente ale unui vas lucrat cu 'lnina..
Una dintre amfore (pl. XVIII '5), de tipul Heraclea, are corpul ovalconic, gitul relativ larg, cilindric. Umerii sînt rotunjiţi. O toartă şi o
parte din gura vasului lipsesc din vechime. Pas tă cărămiz ie-r oşc ată cu
nisip negru in compoziţie. Dimensiuni ; înălţimea 0,64 m; diametrul
maxim 0,265 m; diametrul gurii 0,10 m. Nr. 'i nventar 20463 .
Ştampilă dreptunghiulară (0,034 X 0,012 m) englifică, pe două
rinduri, aplicată pe git (pl. IX '5 ; XXIII/ 6).
A~ltTO

KPAU01.

35 D. Protase, Riturile fUllerare la daci şi daco-1'omalli, Bucureşti, l D71, p . 25.
3ti Fragmentele de vase in discuţie de la Capida\'a au fost descoperite in
anul 1949.
37 1. II. Crişan. op. cit., p. 87 şi fig. 31/2.
38 D. Berciu, Descoperirile getice de la Cernavodă .... p. 286. şi fig. 12!1.
3!l I. H. Crişan, op. cit., p. 87. pl. XXIII! l , 3 ; CXXXVIII / l. 2.
1,0 Ibi.dem, p. 87, pl. XXIIl /2, şi CX XXVIIJj3, 4.
1,1 AmJorele au fost achiziţionate de la locuitorul Iusein Enbia, care ne-a
oferi t ş i informaţiile în legătură cu condiţiil e lor de descoperire.
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Fără

sirnbol.
Pridik 42 , 1917, p. 110, nr. 194; Staerman 43 , nr. 30; Canarache 44
nr. 461, întocmai; G;ranwtopol-Poenaru, Tomis 4.5, nr. 78, întocmai; Gramatopol-Poenaru, Callatis 4G, nr. 805- 807, 1158, intocmai; Gh. Poenaru
Bordea, lnes111nări privind amforele ştampilate , in scrv, tomul 22, nr. 3,
1971, p. 501-502, cu o discuţie mai largă asupra acestui tip; O. Măr
'culescu, Descoperiri aTheologice dobrogene, in AD, XVI, 1935, p. 128,
fig. 13, 15, 18; IvI. IvIircev. A.\/rP0p1-tlune lle!l(l71ln om, .AtyacJl 6'b e Bapl-la,
Sofia, 1958, p. 53, nr. 239- 24 1-244, p. 54, nr. 245-252, şi p. 55, nr.
253-254; lVI. Mircev, D. Dimitrov, G. T Ollceva, B1l301ie-HapBU1w in
Izvestiia-Vanw, XIII, 1962, p. 39, nr. 6-12.
Amfora corespunde, se pare, tipului IV din a doua grupă cronologică a amforelor de Heraclea 47,
A doua amforă (pl. XVIII/ 8), tot de tipul Heraclea, este intru totul
asemănătoare celei precedente, dar e de dimensi'uni ceva mai mici. Una
-dintre torti, o parte din gît cu ştampila şi piciorul amforei sint rupte
din vechime. Dimensiuni: înălţimea 0,57 m; diametrul maxim 0,24 m.
NI'. inventar 20464.
Ştampilă englifică fragmentară, pe un rînd, aplicată pe gît; indescifrabilă. Aparţine aceleiaşi perioade cronologice ca şi amfora descrisă mai sus (300-2 50 î.e.n.) (pl. IX/4).
Al tre'ilea exemplar (pl. X I X/ l) este o amforă de tipul Sinope, cu
corpul oval-conie, umerii teşiţi şi gîtul scurt, tronconic. Piciorul mic,
cilindric, este rotunjit în virf. Pastă gălbuie cu nisip fin in compoziţie.
La buză prezi ntă o spărtură recentă. Pe corp poartă cîteva pete m aronii,
urmele arderii secundare. Dimensiuni: înălţimea 0,67 m ; diametrul maxim 0,33 m ; diametrul gurii 0,093 m. Nr. inventar 204 65.
Ştampilă dreptunghiulară (0,055 X 0,018 m) pe patru rînduri, aplicată pe toartă (pl. IX/ 6 ; XXII/ 4).
1

[Al I T'I'NOMO [Y]

[J.Jcau'I6iJ.0[ u]

[TOY 9E1APIGNOl:
lOKPATHI

~w"p&T"lJ<;

nOI ILIE [IJ OA

IIo'H3s[l]ou
[ Tou0E]oepl",'Jo<;

Tyche (?) în p , cIOare cu cornul abundentei (?) în mina
rezemîndu-se cu stînga de un fus de co loană.

dreaptă,

=

E. M. Pridik, Jbieel-tmapUbtu ~ama.!lOe ~Mfi.,lf, ua a.MifjopnbUC P!/"·
co6pa1f,UJl" Petrograd, 1917.
43 Staerman = E. M. Staerman, Kepa.JtU"I,ccnue Wf,CU.lta UJ TUPbt (6 CQa,JU C 60npoCQ)' o JW1,eu.·IULX UeUJ6ecnUl,btX lfeHmpo8), în Kr. S., XXXVI, 1951.
1,2 Prid'ik, 19 17

I~X U eop .a b~un.ax rt Ha ·tepenUlfax 9p .~tUlna;Jlc/-l,oeo

44

Mai sus, nota 30.

1i5 Gramatopol-Poenaru, Tomis = Mihai Gramatopol şi Gh. Poenaru Bordea,
Amfore ştampilate din Tomis, în SCIV, 19, 1968, 1, p. 41-61.
46 Gramatopol-Poenaru. Callatis = Mihai Gramatopol şi Gh. Poenaru Bordea,
Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja, în Dacia, NS, X III, 1969,
p. 127-282.
47 V. Canarache, op. cit., p. 193-195, fig. 34.
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Canarache, as emănător, nr. 323-329 (cu d iverşi producători) ; Grakov t..8, ast inom , p. 144, nr. 23; Grarn.atopol-POenaTlL, T omis, IU", 27- 28
(cu diverşi producători) ; Gramatopo!-Poenan " CaJlalis, nI'. 572-576 (cu
di verşi pr oducători).
Amfo ra corespunde gru pei a treia cr onologice 'a amforelor de t ipul
Sinope (220-180 î.e .n .).
S - a recuperat de asem enea partea superioară, fragmentară a unuiv as borcan lucrat cu mina, cu gîtul larg şi gura evazată . Sub marginea
exter io ară a buzei pre zintă Ull brîu lat, in relief, cu alveole mari. Pastă
cenuşie-gălbuie, inegal arsă, cu c ioburi şi n isip grosier (pl. V II/4, 5 ;
!XV, 3).
Am for ele ştampila te şi fragmentu l de v as amin tit per mit da tarea
comp lexelor descoperite la Fîntîna Mare în secolele III-II î.e .n.
Din localitatea VALENI (fostă Valea Rea) provine o amforă (pl.
XIX/ 7) de ti pul Heracl ea, ştampilată, cu corpul oval-conic, gîtul larg,
cilindric, r elat iv scur t .ş i buza îngroşată, rotunjită . P.artea inferioară cu
piciorul amfo rei, lipseşte din vechi me. U m eri i rotunji ţi. Pastă gălbuie
alburie, cu nisip negru în compoziţie. Pe gît, sub buză, are u r me de
vo psea roşi e. Dimensiun i: înălţime a 0,51 m ; diametrul maxim 0,268 m;
diametrul gurii 0, 10 m. Nr. inventar 1776.
Ştampilă dreptung hiu lară (0,03 X 0,02 m), englifică, pe două rînduri, aplica tă p e g ît (pl. IX /? ; XXII/ 5).
APX

EAA[t]
FăTă

sim,bol.
Staerrnan, p. 36, f ig. 4, nr. 28-29 ; Grakov, Eh-te.lHlr/JlFlCC 1hue JUle iL lta '
p. 186
Amfora pare să aparţină ti pului IV din a dO'ua grupă cronologică
a amIorelor de Her aclea (300-250 î .e .n.) 49
Alte materiale arheologice importante au fost desco perite la DOBROMIRU DIN VALE, în zona cTescă torie i de porci a C.A.P.- ului din
locali t ate 50. Printre ma terialele găsite amintim mai: întîi cîteva fragmente d e vase lucrate cu mîna (nI'. inventar 20483) ;
Partea su perio ară f ragmentară a unui vas în formă de sac, cu buza
d reaptă şi marginea r otunjită (pl. VI/ I ; XV/ 2). Sub buză apare un brîu
îngroş a t, lipit de per eţii vasului, alveolat şi intreru p t de butoni. Pastă
gă lbuie- alburie , cu nisip şi cioburi sfărî mate în compoziţie.
,
Partea in feri oară a unui vas borcan (pl. VI/ 6) cu fundul mare, plat,
puţin profilat. Pereţii groşi, bruni în spărtură, iar la exterior br unimaro nii. Pa stă grosieră cu nisip şi cioburi sfărîmate.
G rakov = B . N. Grako v, ,...T(p c(Jne-2pe' lecHu e },·epa.IIU'ICCHue Ji/leiLlla c U.IU;:Hl1.IIU·
Moscova, 1928.
"9 1'I1a i sus, nota 47.
~,o Materialel e s-au aflat in cole cţ ia şco lii general e din localitate, pînă la data
d e 11. V. 1970, cînd au fost cedate Muzeului de arheologie Constanţa. Au f ost strînse
prin grija pra f. Ti ra n 13onifaciu, care ne-a oferit şi jnformaţiile pri vind aceste
descoperiri.
/, g
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Un fragment dintr-o buză de \"as (pl. VI: 3) - probabil castron de
'mari dimensiuni - cu marginea trasă în interior, rotunji tă. Pastă maronie-cenuşie, brună în spărtură, cu nisip şi ciobw'i pisate.
Ceramica lucra tă la roată este şi ea reprezentată de cîteva fragmente (nI'. inven tar 20482).
Partea inferioară a unui vas (probabil castron de mari dimen'siuni) cu pereţii oblici, groşi, iar fundul scund, inelar (pl. VI/ 5). Pastă
densă, cenuşie, bine arsă.
Partea inferioară a unui '-as cu pereţii subţiri, oblici şi fundul inelar, profilat (pl. VI!4). Pastă cenuşie -maronie în spărtură, cenuşie-găl
buie la exterior.
Perete de vas fragmentar lucrat tot la roată dintr-o pastă de calitate, cenuşie în spătură iar la exterior cenuşie -brună.
Din acelaşi punct au fost ad unate şi cîteva fragmente de amIore
elenistice( nr. inventar 20484). Printre acestea se remarcă O toartă de
amforă ştam pilată, plată, cu marginile rotunjite, de care e prins şi un
fragment din buza puţin îngroşată şi rotunjită a amforei . Pastă cără
mizie-roşcată cu nisip în compoziţie. Ştampila apare sub forma unei
palmete imprimate pe toartă (pl. IX/8 ; XXIV /3).
Intregul material ceramic provenit de la Dobromiru din Vale poate
fi atribuit secolelor IV- III î.e.n.
Pe teritoriul localităţii ADAMCLISI, în livada C.A.P.-ului, la intersecţia şoselei Constanţa-Ostrov cu aleea ·din spre monumentul triumfal au fost descoperite în anul 1969 două vase cenuşii lucrate la roată.
Ele provin dintr-un mormînt distt~us cu ocazia lucrăril or pentru lărgi
rea şoselei, mormînt ce face parte din necropola semnalată cu cîţiva ani
in urmă 51.
•
Unul dintre vase (pl. II/ 4; XIII/ 6) -are forma bitroncon.ică, gîtul
larg, scund, cil'indric la mijloc, buza lată, tăiată orizontal şi fundul mic,
puţin concav. Vasul nu avea torţi. Sub buză prezintă două orificii mici
opuse, folosite probabil pentru a fi trecută printre ele o sfoară şi a se
putea astfel atîrna. Pastă cenuşie, densă. A fost acoperit cu angobă cenuşie - brună, căzută acum în cea mai mare parte. Dimensiuni: înălţi
m ea 0,14 m; d'iametrul maxim 0,165 m ; diametrul gurii 0,111 m. NI'.
inventar 19771.
Cel de al doilea vas (pl. II/l ; XIII/5) are corpul globular, gîtul
larg, cilindric la mijloc, lărgit spre gură ş i spre bază, iar buza evazată,
jngroşată în exterior) cu marginea rotunjită. Ca formă vasul reprezintă
o cană de mari dim ensiuni, cu corpul mult bombat. Toarta mică, rotunjită, putern'ic arcuită, este prinsă de gît şi de umărul vasului. Pastă
'Cenuşie, densă, bine arsă. Dimensiuni: înălţimea 0,295 m ; diametrul
maxim 0,25 m; diametrul gurii 0,15 m. Nl'. inventar 19772.
Cana a servit drept urnă de incineraţie, in timp ce vasul bitronconic a fost depus ca ofrandă .
Cu toate că analogiile d'irecte pentru aceste vase lipsesc ele par să
dateze din secolele V-IV Î.e.n. Datarea lor timpurie este asigurată atît
:o! A. Aricescu, Noi date cu privire la cimHiTele getice, in mss.
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de forma lor, de certă tradiţie hallstattiană, cît şi d e celelalte descoperIri din acelaşi cimitir, datate în a doua ju m ăt a te a secolului V ~ inceputul secolului I V î.e.J1. :,2.
Tot de la ADA1V[CLISI, dar fără a cuno aşte cu exactitate locul ,
provine o amforă elenistică (pl. XX /8) cu corpul conic şi umărul proemment, aproape ori zontal·'):~ . Gîtul, tortile şi piciorul amforei sînt rupte.
La baza torţ ilor apar amprente digitale. Pastă cărămizie, cu angobă galbenă -cărămizie. Dimensiuni: înălţimea 0,44 m : diametrul maxim 0,375 m.
Nr. inventar 3995.
Un material arheologic important s - a descoperit in anul 1963 în
carie ra fab ricii de cărămizi din localitate POARTA ALBA. CU toate că
n u n e sînt cunoscute condiţiil e descoperirii ş i caracter ul complexelor
arheologice în care a apărut 5\ cons i derăm utilă pr ezentarea acestui
material, in exclusivitate elenistic, pentru semnificaţia sa deosebită.
1) To artă de amforă elenistică de tipul Sinope, cu ştampi la corodată partial (pl. IX/9 ; XXIII/ 3). Ştampilă dreptunghiulară (0,04 X 0,02 m)
pe trei rî n d uri. NI'. inventar 11474.

!

Al.T YHOMOY]
"I~]XIHOY
IljOYMHN IO[t]

[&. Ci 7 1)'/0[.1.01) J

rA ~cr JX.t

'101)

I N]oufL"il'ito[ <;]

CiOTchin e.
Canm·ache, as tinom, nr. 212-216 ; Grakov, ast inom, p. 138, n I'. 2 ;
producător , p. 140, nr. 30; Gh . CantaeuZino, RHSEE, 1935, p. 298-

299, nI'. 1, f ig. 1, p. 298; Gramatopol-Poe71aru, Callatis, nr. 363-365,
întocmai; as tinom, nr. 342-3Îl, 111 7; producător , ar. 315-331, 434,
622, 676.
Apa rţi n e grupei a IV-a cronologice (180-150 Le.n.) 56 .
2) A m fo r ă elenislică şt ampila tă de ti pul Sinope, cu corpul conic,
pi ciorul mic, rupt în vîri, gîtul scurt, cilindric la partea supe r ioară şi
b:onconic către umăr, iar buza î ngroşată inela r cu marginile Totunjite.
Pastă că răm i zie cu nisip negru în com poziţie. Angobă albă-gălbui e . Dimensiuni : î nălţimea 0,65 m ; diametrul maxim 0,31 ffi. NI'. inventar 4905 .
.,:!

Tni(.ial autorul data necropola în sec. IV Le.n. l"n prezent a r evenit

şi

el

asupra acestei datări. determinat printre altele şi de existenţa unui vas c enuşi u
lucrat la roată . cu două torţi. ca re imită amfo r ele grec e şti arhaice cu fundu l plat,
admitind o datare mai timpurie - a doua jumătat e a secolului V
începutul

secolului IV Le.n.
':;'1 Amfora a fost descoperită în 19G2. In fi şa de inventar nu se dau date
pri\·ind con diţiile descoperi ri i.
:;" Si din fişele de im·entar ale acestor materiale lipsesc informaţiile privind
c ondiţiil e de desccperire.
:.:, G. Can1a cuzino. Timvres amphori q lle.'> lrout:i's a Callatis. în aeuue histol"i que du Sud- E st europee n. l3uear est . H)35 . p. 2n8- :·n:t
;-,i; Mihai GramatopoJ- Gil. Poenaru BOi'dea. AmpllOra s tamps f 1'om Callatis,
p . 180-208.
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Stampilă

drep tunghiul ară pe patru rinduri

aplicată

AHYNOfolOY
MANT I 8EOY

&.a"rU'JO!J.OU

TOY npOTArOPOY

'Toij TI PW1"I1.yopou
, Arr,O/\A63wpOJ

An OMOâQPOl

pe

toartă.

l'vIocvnOEou

Leu triumfă tor stind pe taur răpus.
Canarache, nr. 301, intocmai; astinom, n1'. 302-307 ; Grakov, p ..
149, nr. 29, astinom; GralTwtopol-Poenaru, Callatis, nr. 593, întocmai;
astinom, nI'. 592, 594.
Amfora aparţine gr upei a VI-a cr onologice (120-70 Le.n.) 57.
3) Toartă de amforă de tipul Sinope, ştampilată . Se păstrează de·
asemenea şi o parte din buza v asului. Ştampilă dreptung h iulară (0,05 X
XO,02 m) pe patru ri nduri, aplicată pe toartă (pl. IX/ I0). NI'. inventar 11471.
[AI TYNO foi OY)
IoIANTleEOY
T[oY) "PATA [roJpOY
foi [N)Hm:[TPATOI.]

[&('TU v6f1ou 1
J\lIocv,rt6tou
T[ oil)I1pwTO:[ y6)pou
M[ v l~(J(cr[Tp&TO~)

Leu (triumfător?)
Canarache, astinom, n1'. 301-307; Grakov, astinom , p . 149, nr. 29; '
Gramatopol-Poenaru, Callati s, astinom, n1'. 592-594.
Aparţine grupei ,a VI-a cronologice (120-70 Le.n.).
4) Amforă elenistică , de tipul Sinope' (Pl. XIX/ti), ştampila tă, cu'.
corpul conie, piciorul mic, rupt Spre virf, gitul scurt, cilindric la partea superioară şi tronconic către umăr, iar buza î ngroşată inelar, cu
marginea rotunjită. Pastă cărămizie-deschisă, cu nisip fin, negru ; an- o
gobă alburie-gălbuie. Pe git, o lin'ie incizată. Dimensiuni : înălţimea
0,625 m ; diametrul maxim 0,325 m. Nr. inventar 11477 (nr . vechi 4906).
Ştampilă dreptungh iulară (0,057 X 0,024 m) pe patru rînduri, a-o
plicată pe toartă (pl. IX/ li; X XII/6).
ALTTNOt.lOY

IHNIOli .TOY

&v -W'JO[J.OU
Z1)'IWC; ~oi)

AnOMOdAPOY
KAEAINET for)

'A lCOAAODWPOU
KkO:['1t.,[ o~)

Pe'rsonaj, neclar.

Canarac he, astinom, nr. 265-268; producător, ' 111':' 264; Grakov,
astinom, p . 149, nr. 12 ; producător, p . 145, nr. 33 ; Gramatopol-PoenaTU, Callatis, astinom, 111'. 582, 1131 ; producător, 111'. 523, 573.
Amfora aparţine grupei a VI-a cronologice (120-70 Le.n.).
57

I bidem, p. 216-219.
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pilă fragmentară (0,052 X
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de tipul Sinope. Nr. inventar 11472.
0,019 m). (Pl. IX!12; XXII/8).

31.
Ştam

&Ci"t'U'IOflOU

[ NI vjE,,(ou "'ou

[B"'''lX.L° U

[Ap j"'<i.l[S",?o<;

P"oră

ele cora bi,e (?)
Prielik, 1917, p. 94, m. 672-674, astinom sau producător; p, 71,.
n1'. 201, p, 73, nr. 231, producător; p, 84, m. 457, astinom sau producator; Gramatopol-Poenm'u, Callatis, astinom, nr. 324.
6) Toartă de amforă elenistică de tipul Sinope, Nr. inventar 4914 ..
Pastă gălbuie-alburie, cu nisip negru în. compoziţie. Din ştam pila drept-·
ungh iulară (0,017 X 0,02 m) adîncită în pastă, se păstre ază numai ju-·
miitatea din dreapta (pl. X/ 2 ; XXIIl/2), pe care citim:
[AITYNOM]OY

.......... .. TOV

[""",u',6}.1.oU
. -rou

...... ..........

Zeitate!?)' pe t1'On.
7) Fragment de amforă de Rhodos cu o to artă, .ştam pilată. Nr. in-o
ventar 11469, Pastă de bună calitate, fără ingrediente; angobă gălbuie,
uniformă. Ştamp'ilă fragmentară, dreptunghiul ară (0,03 X 0,016 m), scri-·
să pe două rînduri (pl. X!1 ; XXIII/ 4).

[n]A[v]t
AMIA

FelTel si1nbol.
Prielik, 1917, p. 32, nr, 805-807, 809-812, întocmai .
8) Amforă elenistică, ştampilată (pl. XIX/3) de tipul Heraclea, cu'
corpul conic, gîtul scurt, tronconic, lărgit brusc spre partea inferiOlară
pentru a se uni cu umărul proeminent, rotunjit al vasului. Torţile groase. ovale în secţiune. Buza îngroşată inelar la exteri or, are marginea r13tunjită. Piciorul rupt din vechime. Pastă că rămi zie cu pietricele şi nisip'
negru, fin. Angobă cărăm·i zie . Pe git, sub ştampilă, lapare o can elură circulară adîncă. Pe umărul vasului apare inscripţia Il 1, exec utată cu vopsea roşie (pl. X/3). Dimensiun i: î nălţimea 0,57 m; diametrul maxim
0,27 m. Nr. nou de inventar 11476 (nr. vechi 4908). Ştampila drept unghiulară (0,047 X 0,012 m), este complet corodată, devenind ilizibilă.
9) Amforă elenistică neştampilată de tipul Sinope (pl. XIX/5) cu
corpul conic, piCiorul mic, rotunjit, gîtul s curt, cilindric la partea superioară şi tronconic către umeri, iar buza îngroşată inelar, cu marginea
ro tunjită, Pastă cărămi zie cu nisip negru; angobă gălbuie-alburie. La·
baza gîtului apar două litere - AA - executate cu vopsea cafenie-roş
oată (pl. X/ 4). Dimensiuni : înălţimea 0,65 m ; diametru! maxim 0,305 m ;
diametrul gurii 0,10 m. Nr . inventar 4907.
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10) Amforă elenistică ştampilată (pl. XIXj2) de tipul Heraclea, cu
eorpul conic, bombat, gîtul cilindric, lărgit brusc la partea inferioară
pentru a se uni cu umărul rotunjit, proeminent al vasului. Torţile puternic arcute, sînt strînse la partea inferioară, apropiate de gîtul vasului. Buza îngroşată la exterior are marginea rotunjită, teşită puţin
spre interior. Piciorul, rupt din vechime. Pastă cărămizie cu mult nisip
negru în compcziţie. Angobă gălbuie-alburie. Dimensiuni: înălţimea
0,61 m; diametrul maxim 0,253 il1l; diametrul gurii 0,10 m. Nr. nou de
inventar 11475 (nr. vechi 4904).
Pe gît, ştampilă englifică (0,03 X 0,008 m) pe un rînd (pl. X/5 ;
XXII j7). Litera N, imprimată retrograd.
MENHr
Fă'ră

Si7Tl.bol.

CanarQche, nr. 472, întocmai; Grmnatopol-Poenaru, Tomis, nr. 80,
întocmai; Gmmatopol -PoenaTu, Callatis, nr. 834-838, întocmai.
11) Toartă de amforă cu ştampilă englifică (pl. X j6; XXIII/5) .
Pastă cărămizie-roşcată cu nisip fin. Nr. inventar 11473.
MHNIJ:
Fănl

simbol.

Canarache, nI'. 472, pe gît, întocmai; Gra7natopol-Poenant, Tomis,
nr. SO, pe gît intocmai; Gramatopol-PoenaTu, Callatis, nr. 834-838, înt ocmai: primele trei piese sînt torţi cu ştampile englifice a patra este
un git de amI oră.
12) Gît de amforă elenistică ştampilată. Nr. inventar 11470. Pastă
vînăt-cărămizie cu mult nisip. Angobă roşcată. Pe gît, un cerc adîncit.
Ştampilă englifică (0,058 X 0,01 m) (pl. Xj7; XXIII/ l).
NIKO!TPATOt
Fără sim.bol.
Materialul arheologic de la Poarta Albă, luat în totalitate, corespunde ded, din punct de vedere cronologic, secolelor III-II, începutului secolulu'i 1 î.e.n.
In anul 1968 s-a descoperit în apropiere de localitatea CASTELU58
o amforă elenisti că de tipul Heraclea, ştampilată (pl. XIX/4), cu corpul
conie, gîtul inalt, cilindric, lărgit brusc către bază, la locul de unire cu
umerii proeminenţi ai vasului. Buza îngroşată la exterior, are marginea
lnte ri oară teşită. Torţile puternic arcuite, sînt ovale în secţiune. Pastă

50 în şanţul de irigaţie, la 3-4 km de comună, către satul Cuza Vodă, la
adîncimea de 0,25 m de la suprafaţa solului. Informaţie de la Hari ton Nichita, din
Constanta, care a donat amfora muzeului.
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roşie-cărămizie , poroasă,

cu nisip negru în c ompoziţie. Dimensiuni: înăl
0,Î3 m ; diametrul maxim 0,24 m; diametrul gurii 0,105 m. Nr.
inventar 18234.
P e git poartă o ştampilă drep tung hiulară (0,06 X 0,023 m), englifică, dispusă in unghi ascuţit, cu virful in jos (pl. XI / 15 ; XXIV/4).
ţimea

Caduceu.

Amfora pare să aparţină grupei a II-a cronologice a amforelo:r de
tipul Heraclea (350-3 00 i.e.n.).
Un material arheologic bogat a apărut la MEDGIDIA. In cariera
de piatră a fabricii de ciment din localitate a fost descoperită în an ul
1961 o amforă ele n istică neştampilată (pl. XX/ 6). Are corpul conic, gitul
cilindric, lărgit la partea inferioară, lJmărul proeminent şi piciorul înalt,
adîncit conic: Lipsesc gura vasului şi o toartă. Pastă roşie-cărămizie,
densă, cu nisip fin şi fire de mică în compoziţie. La exterior prezintă o
angobă gălb'llie roşcată. Dimensiuni: înălţimea 0,55 m; diametrul maxim 0,22 m. Nr. inventar 3712.
Amiora aparţine tipulu'i Heraclea, şi anume perioadei cronologice
corespunză to are secolului III î. e.ll.
însă cele mai numeroase descoperiri de la MEDGIDIA provin din
cariera de lut a fabricii de cărăm izi. Excavaţiile de amploare efectuate
aici pe parcursul mai multor ani au dus la descoperirea a numeroase
materiale arheologice dintre care, din păcate, numai o mică parte a
putut fi recuperată.
Din acest punct provin 15 torţi de amfore ştampilate publicate nu
demult 5V, Cea mai mare parte a materialului descoperit în acest loc a
cons tituit însă nucleul colecţiei şcolii generale nI'. 2 din localitate, colecţie ca:re în toamna anului 1971 a fost transferată Muzeului de arheologie Constanţa 60. Atragem atenţia că din cauza lipsei unei evidenţe
precise nu avem deplina certitudine că întregul material provine numai
din zona fabricii de cărămizi; este posibil ca o parte din obiecte să fi
fost descoperite şi În alte locuri, dar tot în raza oraşului Medgidia.
1) Cerantica lUcTată cu n1Î,na :

Fragment de vas-sac (pl. VII! 3; XV/5) cu pereţii drepţi, buza tă
orizontal, decorat cu un brîu apI'icat, alveolat. Brîul era întrerupt
de proeminenţe plate, subţiate spre vîrf. Pastă cenuşie-roşcată, grosieră.

iată

59 Alexandru Popeea,

Cîteva toarte

de am/ore

Medgidia, în SCIV, 18, 1967, 3, p. 509-512; tot de aici
miceniană

ştampilate

provine

şi

descoperite la

o sabie de bronz

(ef. M. lrimia, A. Dumitraşcu, Sabia de bronz miceniană descoperită la
Medgidia, în Pontice, II, 1969, p. 137-148).
ro Colecţia a fost strînsă prin grija praf. A. Dumitraşcu şi cuprinde un material bogat, din diferite epoci istorice. Din pă c ate predarea ei n·a fost însoţ.~tă
şi de informaţii sigure, atit de necesare, privind condiţiile şi locul de descop erire
al obiectelor ce o compuneau.
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Fragmente asemănătoare , da ta te în s ec. V Le .n., s-au descoperit la Histria (jl.
Un alt fragment de vas (pl. VIII/ 2; X V/ I ) are umărul profilat şi
buza îngroşată spre ex terior, prevăz u tă cu crestătu ri oblice, adîneite.
Pastă roşie-cărămizie, cu mică sfărîmată şi nisip grosier. NI'. inventar
20351. Un fragment asemănă tor, datînd de la sfîrşitul secolului IV secolul III î. e.n. a apărut tot la Ristria U"Din zona localită ţii Medgidia provine o cană cu corpul înalt, pronunţat bitronconic (pl. III/3 ; X IV/3). Gura vasului este relativ strîmtă,
teşită oblic spre partea opusă to rţii, cu muchia buzci tăiată drept. Toarta plată, rectangulară în secţiune, este trasă din gura vasulu'i şi se opreş
te deasupra diametrului' maxim. Fundul plat. Din punct de vedere al
tehnicii de lucru, cana face parte din categoria ceramicii line. Pereţii
sînt subţiri. Pastă brună-cenuşie în spărtură; la exterior, angobă găl
buie-cenuşie. Sub to artă şi în partea frontală, la exterior, prezintă două
pete mar'i, brune - urmele arderii secundare . Dimensiuni : înăl ţimea
0,135 m ; diametrul maxim 0,135 m. Nr. inventar 20341.
Căniţe asemănătoare se cunosc la Poiana 63, ca şi la Sf. Gheorghe 6/j
şi Poian G.i (cu exeepţi a buzei). Poate fi datatată în secolele V-IV Le.n.
Din cariera fabrici i de cărămizi provine şi o căniţă cu corpul înalt,
bombat, fundul mare, plat, puţin profilat şi buza ruptă . Toarta supraînălţată, ovală în secţiune, cu un buton abia perceptibil la partea superioară, este trasă din buză şi prinsă apoi deasupra diametrului maxim.
Pastă cenuşie, grosieră, cu cioburi pisate în compoziţie. Jumătate din
vas are culoarea brună, datorată arderii secundare (pl. III/4; XIV/5).
Dimensiuni: î nălţimea 0,11 m; diametrul maxim 0,08 m; diametrul
fu ndului 0,06 m. Nr. inventar 20343.
Se aseamănă cu unele căn i ţe descoperite la Poiana GO, Zimnicea G7,
Salu Nou GS, Bugeac 69, Proştea Mare '0, putînd fi de asemenea datată
1n sec. V-IV Î.e .l1 .
Din acelaşi loc provine şi partea superioară a unei dini mai mari
(pl. I!3 ; XIVIl), cu gîtul înalt, cilindric, gura evazată, cu buza dreaptă
rotunjită spre interior. Torta (rup tă în prezent) puţin supra înălţată,
era trasă din bunză . Umerii vasului - bombaţi. Pastă brună -cenuşie,
grosieră, cu impurităţi . Suprafeţele au fost bine l ustruite. Dimensiuni:
înălţim ea 0,10 m ; diametrul · gurii 0,10 m. Nr. inventar 20342.
(il IVI. Coja, Ceramica autohtonă de la Histria, în Pontica III,

uno,

p. DD şi

urm ., fig . 1/ 6, 7.

l b"ident, p. 106 şi fig . 3/2-!.
ro 1. H. Crişan, op. cit., p. 88-89 şi fig. 32.
" Ibidem, p. 88-89 ş i pl. XXllI/ l, 3, CXXXVIII/ 1, 2.
G5 Ibidem, pl. XXIII/2 şi CX XX VIII/3, 4.
00 Ibidem, p. 88, fig. 32/ 1--:1:, 6.
62

Ibidem, p. 89, fig. 33.
(iS B. Mitrea, Un cimitir geto-dacic in sud-vestul Dobrogei, p. 409 şi urm.
f ig. 3-stinga .
(i\l M. Irimia, în Po ntice, 1, 1968, p. 207, 213 şi fig. 13, lD.
iO 1. H. Crişan, op. cit., p. 88, pl. XX I/4.
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Se aseamănă cu unele căni! descoper ite la Poiana 71 şi Tellţ a 72, din
sec. I I I -II Le.n.
Un v as mic globular, fragmentar (pl. V/2; XV/4), lucrat tot cu
mina, are fundul plat ne profilat, iar buza rotun jită. Pastă cărămizie
.cenuş ie,
brună în s pă["tură,
cu n isip grosier . Dimensiuni: înălţimea
0,072 m; diametrul fun dul ui 0,05 m. Nr. inventar 20349.
2) Ceramica cenuşie lu crată la roată, provenită din cariera de lut
de la lVIedgidia este reprezentată de. asemenea prin mai multe fragmente
si anume:
,
Un fragment de crater cu buza puţin răsfrîntă şi marginea rotunjită (pl. IV/5 ; XVI/5). In exterior, sub bu z ă, prezintă o incizie ad î ncă
drculară. Toarta orizontală, cu secţiunea rotundă, este prinsă sub buză .
PasLă cenuşie, densă; er a a coper it cu un slip cenuşiu-î nchis, corodat
in mare parte. Nr. inventar 20348.
Un ala f r agment de crater cenuşiu din pastă densă, cu toarta "oarbă" Ol~izontală, precum şi o toartă fragmentară supraî nălţată provenind
de la o căn iţă din pas tă cenuşie. Ceramica cenuşie lucrată la roată datează din secolul IV Le .n.
Din acelaşi loc ele la Medg idia provine, şi un f ragment de vas grecesc cu 1"irnis negru şi picior inelar. în interior s în t -aplicate pe fund
C.teva palmete. Secolul IV Le .n.
Din zon a carierei amintite au fost recoltate şi cîteva amfo1'e elenistice :
1) Toartă de amfară elenislică d e Tilasos, ştampilată. Pastă găl
buie-cărămizie cu nisip f in în. com poziţie. Ştampilă dreptunghiulară
{O,0 34 X 0,0 16 m), apli c at ă oblic (pl. X/8; XXIIII7). Nr. inventar
2029 7la.

0AL:IQN

Polon ic.
KYXPIL:

Bon / 3, n1'. 1075-1076, în tocmai, cu diferite simboluri; GTG1natopol-Poenaru, Callatis, li'. 109- 118, întocmai, cu diferite simboluri.
2) Toartă de amforă de Tbasos , ştampilată. Pastă gălbuie-cără
mizie cu nisip fin. ŞtampjJă, dreptungbiulară (0,0 33 X 0,024 m), (pl.
X / 9; XXV/ 3). Nr. inventar 20297!b.
[0]AL:IQN

[0]~G["1'l

Pi.thas.

BIQNOO
Ibidem, p. 118- 1]O, fig. H.
n G. Simion şi Gh . 1. Cantacuzino,

71

Cercetările

arheologice de la

Teliţa,

1962,

fig. 7, stînga sus .
i3 Bon = A. şi A. M. Bon, V. Grace, Les timbres amplwriqnes de Thasos,

Paris, 1957.

DESCOPERIRr NOI PRI\' IND POPULAŢIA AUTOHTONĂ A DOBROGE f

]->1

X I V, 1.

~,

5 -

Medgidia : 2 -

Oltina ; 4, G -

39

Capidava,

40

M. TRTi\lIA

Bon, nI'. 482, intocmai; Gmmatopol-Poenaru, Callatis, nr. 35, întocmai; nr. 34, 36-37, cu diferite simboluri.
3) Amforă elenistică ştampilată de t ipul Heraclea (pl. XX/1) cu
corpul conic, gîtul înalt, cilindric, terminat lin la partea inferioară:
buza îngroşată are marginea rotunjită. Torţile puternic arcuite sint
strînse spre partea inferioară, apropiindu-se de git. Piciorul şi o parte
din corpul amforei sînt sparte recent. Pastă roşie-cărămizie, grosieră ,
cu nisip negru în -c ompoziţie. Din1ensiuni: înălţimea 0.70 m: dian1etrul maxim 0,26 m; diametrul gurii 0,097 m. Nr. inventar 20268 .
Ştampilă englifică dreptunghiulară (0,034 X 0,02 m), cu colţurile
rotunjite, pe două rînduri, aplicată pe gît (pl. X/10; XXIVI7).

I1w'!u
alo[u] KE .....

AiOHV

IIO(r] KL ..
Fără

simbol.

Pridik, 1917, p. 123, nr. 87-90, 91,93-94, asemănător; Canarache,
nr. 464, asemănător, pe un rînd; Staerman, "Kr.S.", p. 36, tab. 4, nr. 37,
asemănător, pe un rînd.
4) Git de amforă şaam pilată (pl. XX/9), de formă tronconică, cu
buza îngroşată inelar şi marginea rotunjită. Toarta rămasă este scurtă ,
ovală în secţiune. Pastă că rămizie-roşie cu nisip mult în compoziţie. Dimensiuni : înălţimea 0,25 m ; diameiTul gurii 0,095 m. Nr. inventar 20331.
Ştampilă englifică dreptunghiul ară (0,06 X 0,018), pe două rinduri, aplicată pe gît (pl. X/ ll ; XXIV/ 1).

G-rOL ETIl ME

Goo<;

ETCl

M.

A.ANnTIo-r
Fără

simbol.

5) Gît de

amforă ştampilată ,

rotunjită.

Pastă

de

formă eilindrică,

cu buza îngn,cu mult nisip. Dimensiuni:
înălţimea 0,13 m; diametrul gur ii 0,09 m. Nr. inventar 20335.
ŞtampHă englifică dreptunghiulară (0,028 X 0,018 m), pe două
rînduri, aplicată pe gît (pl. X/12).
şată,

cărămizie roşcată,

ETY
!IOV
Fără

simbol.

Staerman, p. 36, fig. 4, nr. 15-16,

asemănător.

6) Gît de amforă ştampilată de formă cilindrică, puţin mai larg
la partea superioară, cu buza îngroşată, separată printr-o canelură de
gît; marginea interi o ar ă rotunjită. Pastă cărămi z i e -r oşcată cu nisip grosier în compoziţ i e. Nr . inventar 20321.
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Ştampilă englifică

(0,034 X 0,01 m),

retrogradă,

pe un rînd (pl.

X!l3 ; XXIII / 8) .

QNIC[ lMOY]
Fără

Si111bol.

Pridik, 1917, p. 14 2, n r . 36, numele 'Ov ·~[Gl[Lou?J.

Din cariera fabricii de cără mi zi de la lVl edgidia au mai fost recuperate şi fragmentele alto r nouă amfore elenistice, neştampilate, din
secolele IV-II î.e.n. 74 (pl. XX/3, 5, 7):
O necropolă i mpo r t antă a fost identif i c a tă în a nul 1970 in zona
Combinatului de îngrăşare a porcilor din . localitatea NICOLAE BALCESCU (jud. Constanţa). Din pă c a te nici aici nu s-a putut efectua o
cercetare sistematică, astfel încît în cele mai multe cazuri s - au recuperat doar materiale din mormin tele găsite cu ocazia săpături lor de
fundaţii , morminte deranjate în tot ali tate de aceste lucrări 75.
jVIonnîntul nT. 1.

Fragment dintr- un vas de mari dimensiuni (pl. IV/1) lucrat cu
mina, prevăz,ut cu o apucătoare perforată vertical. Pereţii groşi n-au
fost lustruiţi la exteri or. Pastă neagră-cărbune, grunzuroasă. Nr. inventa r 19927/a.
Fragmente dintr-un vas-borcan simplu, cu gîtul reliefat decorat
cu alveole adîncite cu unghia şi gura evazată, cu buza teşită spre interio r (pl. I V/4 ; XVI/2). P astă roşcată-cărămizie, pomasă, cu nisip grosjer şi pietricele în comp oziţie. Nr. inventar 19922/a. Cîteva fragmente
asemănătoare au fost descoperite la Histria 76, unele dintre ele fiind
d a tate în primele 2/3 ale secolului IV Le.Il. 77 . Fragmente similare Ia u
fost descoperite şi în aşezarea de la Sinoe-Zmeica 78, pentru care lipsesc însă reperele cronologice. Analogii pot fi făcute şi cu unele materiale desco perite în nordul Mării Negre 1'9.
,!, NI'. inventar 20266; 20267;

20269;

20271;

20300;

20315;

20 318 ; 20319;

20330.

75 Lucrările de excavaţie, care au afectat o suprafaţă mare de teren şi s-au
într-un ritm accelerat, au dus la dist rugerea mormintelor înaintea
noastre. Recuperarea materialelor a fost efectuată împreună cu colegii
C. Scor pan şi R. Ocheşeanu, c ărora le mulţumim şi cu acest prilej pentru amabilitatea cu care ne-au oferit şi materialele Jar pentru .publicare. Cu o singură
excepţie (mormîntul 6), nu am putut afla nimic despre tipul celorlalte morminte.
7li Suzana Dimitriu, Cartierul de locuinţe, dh~ zona de vest a cetăţii, în epoca
arhaică. Săpături 1955 ~ 1960, în Histria, II , Bucureşti 19G6, p. 128-131, nr. 906,
pl. 67.
77 M. Coja, op. cit., p. 103-105, fig. 2/12- 15.
78 V. Canarachc, în SCIV, IV, 1953, p. 139, fig. 28.
7~) B. N . Gl'akov, ]-(a,ţtcl/u,"oc eopoBnulfc /la /(Henpe, în !\\lA, 36, p. 6~; -81 , pl.
11/1 - 3; F.lv\. Siilelman, lfo ce/reIUl.</, anmlt'{/WeO ncpuoBalw no6cpe.?/c/,c Ryecl,oeo J/Ultalla,
in MIA, 50, 1956, p. 262 şi urm., fig. 7/3; A. 1. Meliukova, JIO.I /.'lllUW,.u Cr./Uj)clweo epe.•Hcnu ~'lecocmenf{o~o cpeih-te~o noihtecmpO(lb.</" în MIA, 64. 1958, p. 91 şi urm., fig. 30/36 ;
N. N. Pogrebova, !IOimccrwifjcJ;,ue eopoJuuW Ha /{U::JICHe. lt ;(Henpc în MIA, 6-1, 1958, p. 20-1,
fig. 41/5.
desfăşurat
semnal ă rii
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Din a celaşi mormînt provine şi un vas cratel' fragmentar (pl. VII;
XVI/ 4), lucrat la roată, cu gîtul cilindric, buza răsfrîntă şi margmea
faţetată. Pe umăr prezintă o bandă îngustă în relief, canelată. Pastă
cenuşie poroasă, cu angobă cenuşie-brună la exterior. Dimensiuni: î năl
ţimea 0,17 fi; diametrul gurii 0,19 m. Nr. inventar 19928. Vase asemă
nătoare, din secolul IV î.e.n. s-au descoperit la Enisala 80
Din nW1'1nîntul nT. 2 au fost recuperate următoarele materiale:
1) Partea inferioară a unui vas-borcan lucrat cu mina cu pereţii
groşi, fundul plat şi umerii rotunjiţi. Pastă cărămizie-cenuşie, grunzuroasă, inegal arsă. La exterior prezintă o pată brună datorată arderii
secundare. Dimensiuni: înălţimea 0,22 m; diametrul fundului 0,145 m.
Nr. inventar 19922/b (pl. V/4).
2) Amforă elenistică ştampilată de tipul Sinope (pl. XX/2), cu
corpul conie, umerii teşiţi şi gîtul scurt, t ronconic. Piciorul mic, cilindric, este rotunjit în virf. Pastă roşcat-cărămizie, r oză la exterior, cu
nisip fin în compoziţie. Dimensiuni: înălţimea 0)0 m; diametrul maxim 0,34 m. Nr. inventar 19921.
Ştampilă dreptunghiulară (0,05 X 0,02 m), pe trei rînduri, aplicată
pe toartă (pl. X/14 ; XXIV/ 5).
'JKP'OY Ar[rJYNO
140]YNTOI
EKATAi)OI

~

[M,]xplou &GL~]U'IO

['"O ]ilv,o~
['ExGc,,, ;:]o~.

Cai în libertate, spre stînga.
Canarache, nI'. 382, Întocmai; astinom, nr. 381, 383. Amfora aparţine grupei a III-a cronologice 81 (250-220 î.e.n.).
Monnîntul nT. 3.

1) Amforă de Thasos fragmentară (pl. XX/4), cu corpul conic,
gîtul tronconic şi umărul rotunjit. Lipsesc torţile, partea superioară a
gîtului şi piciorul amforei, rupte recent. Pastă gălbuie cu nisip fin şi
fire de mică în compoziţie. Dimensiuni: înălţimea 0,48 m; diametru!
maxim 0,21 m. Nr. inventar 19924.
2) Fragment de amforă elenistică reprezentînd partea inferioară
conică a vasului, cu piciorul îngroşat sub formă de manşon (pl. XXI/6).
Pastă fină cărămizie-gălbuie; la exterior angobă roşcată-cărămizie. Nr.
inventar 19925.
Din mormîntul nr. 4 au fost recuperate mai multe fragmente dintr-o amforă elenistică de tipul Heraclea, cu pastă roşie- cărămizie şi
nisip negru în compoz'iţie, precum şi cîteva fragmente ati pice dintr-o
'lmforă cu pasta de culoare galbenă - alburie, fină, fără nisip. Nr. inventar 19932.
SO G. Simion, Despre cultura geto-clacă, .. , fig. 17jd, g ; 19ja.
81 V. Canarache, Importul amforelo1' ştampilate la Istria, p. 407, astinom
nr. 18, producător nI'. 21, după B. M. Grakov; la Gramatopol-Poenant, ' Callatîs,.
gr upa a II-a cronologică este fixată între anii 270-220 Le.n. (p. 180-18-1).
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l\llonnintul

111'.

5.

Fragment dintr-un vas-borcan lucra t cu mîna; buza mult evazată,
gîtul marcat, decorat cu al veole adîncite cu unghia sau spatula (pl.
V/3 ; XVII/2). Pastă cărămizie - cenuş i e, poroasă, cu nisip grosier în compoziţie. NI'. inventar 19922. Este asemănător fragmentelor descoperite în
mormîntul nr. 1, prezentînd a cel e a şi analogii şi putîndu-se data la fel ,
În secolul IV î.e.n.
Fragmente diverse, at'ipice, de amfore elenistice.
Mormîntul nT. 6, de incineraţie pe loc. S-a putut determina existe nţa

unei suprafeţe puternic înroşi te, dovedind practicarea, în acest
caz, a tipului de mormînt amintit, fără a se putea obţi ne alte date suplimentare. Din mormînt ul complet deranjat au fost r ecuperate fragmente dintr-o amforă elenistică, cu pasta cărăm'izie-gălbuie şi nisip fin
în co mpo z iţi e . NI'. inventar 19923.
Din zona necropolei, fără a putea f i a.tribuite în mod cert lll1ui
anumit complex, au fost strînse diferite materiale ceramice : f ragmen te

d e amfore elenistice, fragmente atip'ice de vase lucrate cu mîna preşi UI1. fragment mai mare de vas-borcan lucra t cu m îna, c u buza
î naltă evaz a tă, gîtul strîmt, decorat cu un brîu în relief, alveolat (pl.
V/5 ; XVIII). Pastă cărămizie-gălbuie, grosi eră, cu miez negru-cărbun e.
Ceramică asemănătoare, prezentînd acelaşi decor, datînd din secolul I \T

cum

î .e.n., s-a descoperit la Histria 82.
Bălcescu daperioadă cores punzătoare secolelor
o cercetare arheologică sistematică va percronologice reale ale în tregii necropole şi a

Putem considera deci,
tează
IV şi

că

mater ialele de la N'icolae

mormintele descoperite într- o

III î.e.n. Dar numai
mite cunoaşterea limitelor
tipurilor de morminte folosite.
O to artă de amforă elen'istică de Thasos provine din localitatea
CHEIA; (a fost desco perită în anul 1957). Ştampilă dreptunghiulară
fragmentară (0,037 X 0,022 m) scrisă, de jur împrejur (pl. XI15 ; XXIV/8).

Pastă cărămizie cu nisip în compoziţie; angobă cărămizie-albicioasă. Nr.

mventar 10613.
0A~mN

T I M[AP]XIL\A

Simbol: litera A, în mijloc.
Bon, nr. 1615, întocmai; nr. 1616-1622,

asemănă tor,

cu alte sim-

bolur'i.
Din localitatea HORI A (jud. Tulcea) provine un vas crater (pl.
II/ 2 ; XIII/2) cu corpul înalt, partea inferioară tronconică şi fundul
melar, cu marginea dreaptă 83. Gîtul larg, cilindric, are buza îngroşată
în exterior

şi

marginea

dreaptă.

Pe umeri prezenta

d ouă tor ţi

orizon-

tale caracteristice, rupte recent. Pe corp, sub diametrul maxim, v asul
M. Coja, op. cit., p. 103-105, fig. 2(10.
Vasul a fost descoperit in anul 1963. Alte informaţii privind condiţiile
descoperirii lipsesc. Indi c aţia de pe vas - "necropola de incineraţie" - ar putea
consti tui un indiciu că vasul respectiva fost descoperit într-o necropolă şi a servit
poate, chiar ca urnă de incin eraţie .
8'2

83
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este decorat cu canelw'i superficiale verticale. Pastă caramIzIe-cenuşie
In sPărtură, cenuşie-brună la exterior. DimensilU1i : înălţimea 0,245 m;
diametrul maxim 0,24 m; diametrul gurii 0,17 m. Nr. inventar 20375.
Deşi analogiile directe pentru acest exemplar lipsesc, considerăm
că poate fi datat în secolul IV î.e.n., într-o vreme în care asemenea
vase cenuşii lucrate la roată sînt destul de frecvente în Dobrogea, nordu! Republicii Populare Bulgaria şi în zonele extracarpatice ale României 84,

Descoperiri importante au fost semnalate în ultimii ani şi în unele
lo calităţi din apropierea litoral ului, localităţi în care mărfurile şi influenţa grecească au pătruns mult mai puternic decît în r estul Dobrogei.
Recent au fost publicate mai multe torţi şi gîturi de amfore elenistice ştampilate provenind din cîteva localităţi din suci-estul Dobrogei : Albeşti, Arsa, Dulceşti şi Moşneni 85. Remarcăm ciI în fi ecare clintre aceste localităţi, In afară de ceramică elenistică s-au descoperit şi
numeroase fragmente de vase indigene lucrate cu mîna.
Din localitatea ALBEŞTI, punctul "La yie" 86 au fost recoltate
unnătoarele

materiale:
.
O buză de vas mult răsfrîntă, cu marginea rotunjită: pastă cără

mizie-brună, cu cioburi pisate în compoziţie. Un funcl cle vas lucrat
dintr-o pastă gălbuie-brună, avînd acelaşi degresant, precum şi cîteva
fragmente atipice din pereţii unor vase, lucrate dintr-o pastă gălbuie ori
cărămizie-roşcată.

Nr. inventar 5609.

Din acelaşi punct provin mai multe fragmente de vase elenistice
de lux, acoperite cu firnis negru. NI'. inven tar 5610. Materialul arheologic de la Albeşti se datează în secolele IV-II î.e.n.
Tot din acela şi loc provin alte cîteva torţi de amI Ore ştampilate,
rămase

inedite 87,

1) Toartă de amforă de tipul Sinope cu ştampilă clreptunghiulară
(0,038 X 0,02 m), pe patru rînduri (pl. XIII). Nr. nou de. inventar 9912;
m. vechi II 41136.
A[HINOMOY]
NA[YOIlNOi TOY]

1llOY
tl. .........

el[ cr-rU\)o!J.0u]

N!X[unw'JO:; , ou]
~fou
!:~ ..... .

S'o Vasele o'ater, străchinile, castl'oanele, .,căzănelele" şi cănile , intr-o gamă
de forme deosebit de bogată. sint de altfel cele mai frecvente tipuri de vase cenuşii
lucrate la roată, care se intîlnesc in mediul autohton traco-getic în secolele
1V-III i e.n.
s:; Mihai Gramatopol şi Gh. Poenaru Bordea, Amphora s tam ps from Callatis
and South Dobrudja, p. 266--267.
se; Descoperirile au fost făcute în anul 1960. Ccramica lu crată cu mina şi
cea elenistică "de lux" au fost fişate de Gh. Poenaru Bordea.
S7 Nu sint prinse în lucrarea amintită mai sus, la nota nI'. 85, şi de aceea
<::- onsiderăm utilă publicarea lor.
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P,-idik, 19 17, astinom, p. 75, nr. 290.

2) Fragment din t r-un git de
(0,047 X 0,016 m), pe
tar 10616.

unghiulară

amforă, cu o toartă. Ştampilă
două rî nduri, (pl. XII /9). NI'.

t.lYPIIAE lAt.

i\l upa(k:w:<;

6MA!. ... ..

~AAAI... ~

3)
XXV/5).

T oartă de amforă fragmentară cu ştampilă circulară
Pastă densă; angobă subţire, că rămi zie-albicioasă .

dreptinven-

(pl. XlIII ;
N I'. inven-

ta r 10617.
4) Toartă de amforă fragmentară cu ştampilă dr e ptunghiulară
(0,029 X 0,015 m), pe două rinduri (pl. XII2; XXIV/6). Pastă cărămi
zie, puţin poroasă. Angobă găl bui e. NI'. inventar 10618.
61+(1)
/l OY

S imbol:

Ta1nuTă .

de am fo ră cu ştampilă dreptunghiulară (0 ,035 X 0,017 m) ,
m), retrogradă, pe d ouă rinduri (pl. XIl /2). Pastă densă, gălbu ie - cără
mizie. Angobă gălbuie- albicioas ă. NI'. inventat' 10619.
Cîteva mater'iale arheologice importante au fost descoperite în localitatea HAGIENI, corn. Limanu 88 De aici provine un frag,."ent dintr-o că niţă miniaturală lucrată cu mîna, c u corpul tronconic ş i toarta
lată (pl. VIII/4 ; XVIl /4). Pastă gălbuie-cărămi zie. Nr. inventar 5163.
Tot aici s-au descoperit foarte multe fragmente ceramice elenistice,
cenuşi i. Se remarcă mai ales fragmentel e de farfu rii întinse, cu to rţi orizontale (pl. VIII/3 ; XVII/3). Pa stă celtuşie densă, bine arsă. La exterior sînt acoperite c u o angobă brună , mată, şi care pe partea inferioară coboară puţin mai jos de bu ză. Sem nalăm de asemenea un fragmen t de castron de mari dimens'iuni, CU fundul inelar şi pereţli oblici.
Pas tă cen uşie, densă. Pe partea interi o ară era acoperit cu o angobă
brună -cenuşie, corodată în prezent în cea mai mare parte. Mai amintim
d iferite fragmente atipice de vase cenuşii greceşti, lucrate la ro ată , cu
5)

T oartă

angobă brună-cenu ş i e, ma tă .
Ceramica de ]ux grecească este reprezenta tă prin
mente de v ase, pr'intre care ş i un picior de kantharos,

mai multe f ragcu firnis negru ,

lu cios.
Din acelaşi loc provin şi diferite fragmente de amfore elenistice,
care după pastă aparţin t ipurilor Thasos, I-Ieraclea, ş i Rhodos.
Remarcăm un fragment de amforă de Thasos, ş tampila tă. Se păs
t rează o parte din gît cu buza înf:!roşată inelar ş i marginea rotunjită,
precum ş i toarta ştampilată (pl. XI/3). Pastă gălbuie - că rămi zie, fină.
Din cauza unei pute rni ce arderi secundare, fragmentul amintit este
negru la exterior.
t.s

Descoperirile au fost

făcute

în anul 1!l59.
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Medgidia; 2, 4 -

Nicolae

Bălcescu;

51

8 -

Adamclisi.
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M. IRTMTA

Ştampilă dreptung h iulară

(0,035 X 0,025 m) pe

dou ă

rînduri. Nr.

inventar 5163.
[KH~JlO"' QN

Delfin.
\ejACIQN

Bon, nI'. 914-919, asemănător, cu diferite simbolUl~i. Materialul
de la Hagieni luat în di scuţie mai sus se date ază în secolele IV-II Le.n.
într-o altă localitate, mai înspre interiorul Dobrogei, la COTUL
VAII, au fost descoperite de asemenea fragmente de amfore elenistice S!).
Remarcăm un git de amfo ră de Thasos, care păstre ază ş i cele două
torţi. Pastă densă, cărămizie, fără ingrediente. Angobă roză -gă1buie. Sub
buză apare o du ngă de culoare roşie . Nr. inventar 11464.
Ştampilă dreptungh iu1ară, cu scrisul foa r te şte rs, ilizibil, avînd
ca simbol cap"ll"i Hemcles (pl. XII/1 0 ; XXV/2).
Tot de aici pro vin alt e fragmente de amfare care aparţin, după
pastă tipurilor T hasos, He racJea, Rhodos şi Sinope.
Din localitatea ARSA PTovin at ît fragmente de vase lucrate cu
mîna, cît ş i to rţi de amfore ştampil ate 00.
Din prima categorie amintim: un fragment de v as cu buza dreaptă , cu marginea rotunjită, din pastă neagră - cenuşie, cu mult degresant;
lin fr agment d intr-un perete d e vas, c u apucători alvealate, din pastă
gă lbuie-cen uşie, brună în spărtură şi o apucătoare plată, cu marginile
rotunjite, avînd pasta n eagră- ce nuşie , cu ingrediente.
Din aceeaşi localitate amintim şi torţilc de amfore ştampilate inedite:
1) Toa rtă de am foră de tipul Sinope, cu ştampilă dreptunghiulară
(0,043 X 0,021 m) , pe trei rînduri (pl. XI/4 ; XXV/7). Nr. inventar 9603
{nr. vechi II 41047).
AI TYNOMOY
AllXlONOY
KTHIAN

&u "'C' u,/o;;.ou

A1. G X[vou
1(-:--"0-(0'1

Simbolul n'pt.
GTQkov, astinom , p. 138, nr. 2 ; producător, p. 140, nr. 21 ; O. Taf raIi, Notes sur la Petite Scythie, în Arta şi m'heologia; 9-10, 19331934, p. 6, nr. 1; T h . Sauciuc-Săveanu, Ca llatis, V, in Dacia, V-VI,
1935-1936, p . 254, n1'. 15; GTamatopol-Poel1 aru, Callatis, n1'. 359, întocmai.
Descoperirile sint din anul l OG!.
Toate mat eri alele pre:,.:cntate au fost
în anul 1951.
S!)

00

achiziţ io nate

de la locuitorul

Ţî nţu
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Aparţine
2) Toartă

grupei a IV-a cronologice (180-1 50 î.e.n.).
de am fo ră de tipul Sinope cu ştam pilă drep tu nghiulară
(0,042 X 0,02 m), pe trei rînduri (pl. XI /5). Pastă gălbui e . NI'. nou de
inventar 9650 ; (nr. vechi II 41129).
AH[IoIHTjPIO)

eZ a 7 u')6f.l 0U
->'r, [1-"r, 0]plou

{e]YAIA~

[ 0 ]ucd(f.~

AHYNOIAOY

Sint bolul cOTodat; parc să fie un cap cu cunună, privind spre
stînga.
Canarache, nr. 247, în tocmai; Gramatopol- Po enanf-, Callatis, nr.
427-429, întocmai.
Aparţine grupei a IV-a cronologice (180-150 î.e.n.).
3) Toartă de amforă de tipul Sinope cu ştampilă dreptunghi u lară
fragmentară (0,02 X 0,016 m) , scrisă pe trei rîndurI (pl. XI/6; XXIV/2).
Pastă cărămizie - roşcată. Nr. nou de inventar 9713 (nr. vechi II
41039).
KAM{II9EWHtj

K"H[ ",ef'!'r,,]

AITY[HONOV)
APTE [MI~ OPOV)

eZG~lJ[ v6f.l0lJ ]

Ap 7S[fllMpou]

PTidik, 1917, p. 92, nr_ 633; întocmai; CanaTQche , nI'. 351, în tocmai.
Aparţine grupei a IV-a cr onologice (180-1 50 î.e.n.).
4) Toartă de amforă de tipul Sinope cu ştampilă fragmentară ,
dr eptunghiul ară, pc dO'uă rînduri (pl. XII /3). Pastă densă cu nisip ncgru; angobă cărămizie. Nr. inventar 10622 .
... " ......... Not
[AHV NO]MOY

__ "

'JO C;

[&O' 7u\)6 ][J.ou

Simbol neclar, în dreap ta ştampilei.

5) Toartă de amfo ră cu ştampilă circulară, împăr ţită în patru sectoare (pl. X II16). Intr-un sector apare litera X. Nr. inventar 10620.
6) Toartă, de am foră cu ştampilă rectangulară, corodată (pl. XII/7) .
Pastă densă, cu angobă gălbuie. Din textul. ştampi lei se distinge numai
litera r. NI'. inventar 10621.
Materialul arheologic de la Arsa poate fi deci datat într-o perioadă corespunzătoare secolelor I V-II î.e.n.
Alte descoperiri de materiale elenistice s-au semnalat în localitatea DULCEŞTI "1.
Ceramica de lux este reprezentată prin cîteva fragmente dintr-un
lcantharos acoperit cu firnis negru-oliv şi decor vegetal, executat cu
vopsea gălbuie-cărămizie, reprezentînd ghirlande care pleacă de la torti
Ş I c ob oară pu ţin sub buză, precum ş i de un fund de c ană cu picior
inelar.
fll

Descoperirile sînt âin anul 1959.

M. TR IMTA

54

Pl. XXI. 1, 2 -

Agigea ; 3, -t -

Topraisal' : 5, 6 - Nicolae
8 - Valul lui Traian.

Bălces cu j

7 -

Dulceşti

;
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FI. XXII. 1, 2

Cernavodă

; 3 - Dunărea; 4: - Fîntî na Mare; 5' 6, 7, 8 - Poarta Albă.

55

Văleni

,;

56

M. IRIlVIlA

Din

aceeaşi

localitate provin o

amforă şi

cîteva

torţi

de amfore

ştampilate:

1) Amforă ştampilată de tipul ]-Ieraclea (pl. XXI/7) cu corpul conlC, gîtul cilindric, lărgit lin spre umeri, bllza îngro şată cu marginea
rotunjită şi to r ţile puternic arcuite. strinse la partea inferioară şi apropIate de g îtul amforei. Pastă roşie-portocalie, cu nisip în co mpoziţie . P e
corpul amforei şi pe toartă se observă urmele arderii secu ndare. Partea ei inferioară lips eş te. Dimens'iuni : înăl ţimea 0,48 m ; diametrul maxim 0.34 m: diametrul gurii 0,093 m. Nr. inventar 5623.
Ştampilă dreptungh i ulară (0,053 X 0,024 m) englific5, pe două·
rinduri, aplicată pe gît (pl. XI/7 ; XXV/ l). Litera P , imprimată retrograd .
XI ' TlI~

f(antharos

AAIIATPI[OI]

Grakov, 3HrJlH<pH4ec,Ulc KJlei-iMa ... , p. 186.
2) Toartă de amforă cu ştampilă dre ptunghilară, (0,028 X 0,0 18 m) ,
pe un rînd (pl. XI/8). Nr. nou de inventar 9985 (nr. veciIi II 41074)_
/lE [AiI KOtJ

Leu (?)
asemănii.tor, cu diferite simboluri.
T oar tă de amforă ştam pila tă (pl. XI/9). Pastă d ensă
Angobă cărămizie- albi c ioasă. Nr. inventar 10614.
Simbol: frunză sau CioTchine.

Bon, nr. 536-554 ,

3)

zie.

rînd,

cărămi

4) Gît de amforă de t ipul Heraclea, cu ştampilă englifică pe
dreptunghiulară, fragmentară (pl. XII/4).
Pastă densă ; an go bă cărămizie-albicioasă. NI'. inventar 10615.

un

111'1'..........

Materialul arheologic de la Dulceşti poate fi datat în secolele IVIII î.e.n.
Mai multe materiale arheologice importante au fost descoperite
şi în localitatea MOŞNENI uz.
Ceramica lucrată cu mîna este reprez entată prin mai multe fragmente:
O buză de vas mult răsfrîntă, cu marginea dreaptă. Pastă gălbuie
brună cu doburi pisate in com pozi ţie.
O altă buză de vas este puţin ră sfrîn tă, are marginea îngroşată ..
Pastă gălbuie -cenu şie.

Un fund de vas de mici dimensiuni, cu pasta
!}~

Materialele au fost

achiziţi onate

tot de la locu itorul

cenuşie -br ună.
Ţîn ţu.
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7 (20297)

Pl. XXIII. 1-5 -

POnt'ta

Albă;

6 -

Fîntîna Mare; 7, 8 -

Medgidia .

58

M . rnu..UA

o
corată

altă buză de v as (înl formă de clopot) cu marginea rotunjită, deîn exterior cu un brîu alveolat. Pastă cenuşie -br ună cu ciob uri

pisate.
A pucătoare plată) cu marginile
conţin înd a celeaşi ingrediente.

rotunjite ;

pastă

cenuşie-brună,

Pre z e ntăm şi cîteva torţi d e amfore ştamp ilate apărute în aceeaşi
localitate:
1) T o artă de amfo ră de tipul Sinope cu ştampilă dreptunghiulară
(0,05 X 0,02 m) pe trei rînduri. NI'. nou de invent ar 9856 (nr. vechi II
41038) (pl. XIIlO ; XXV/4) .

[&: ]o"C"u'J6p.ou
['A}r n w1.xou

I

AjHYNOMOY

A1HTIMAXOY
I]TE+AHOI

[~JŢE<P~'IO,

Cornucopia.
Grakov, astinom, p. 138, nr. 4 ; producă tor, p. 140, nr. 39; Gramatopol-PoenaTu, Callatis, n r. 39 0, întocmai .
2) Toartă de amforă de tipul Sinope cu şta mpilă dreptunghiulară
.(0,038 X 0,02 m), pe două rînduri (pl. XI/ 11 ). N I'. inventar 10611.

[AII TYNOMOY

[&0 lwv6!-1oU
o .....

O ....... ON

Leu

(triumfător

0'1

'i)

3) Toartă de amforă de Rhodos cu ştampilă dreptunghiulară
(0,028 X 0,013 m), pe două rîn duri, retrogradă (pl. XIII6; XXV/ 6).
Pastă densă alb-cărămizie . Angobă de culoare cărămizie-albicioasă . Nr.
inventar 10610.
4PAOC
OJN
Fără

sirnbol.

Pl'idilc, 1917, p. 111, nr. 218,

asemănător;

a,'amatopol-Poenal'u,

Callatis, nr. 1176, întocmai ; (poate chiar aceeaşi, dar cu un alt număr
de inventar).
4) Toartă de amforă cu ştampilă dreptungh iulară (0,045 X 0,02 m)
(pl. XI/ 12). Nr. nou de inventar 9906 (nr. vechi II, 41 053).
Al

Simbol: ciorchine.
Priclilc, 1917, p. 110, nr. 197- 198, asemănător.
5) Toartă de amforă fragmentară cu ştampila
.(pl. XII/8). Angobă cărăm izie . Nr. inventar 1143".

scrisă

pe un rînd
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"

FI. XXIV. 1, 7 -

Medgidia; 2 - Arsa; 3 5 - Nicolae Bălcescu; 6 -

Dobromiru din Vale; 4 ; 8 - Cheia.

Albeşti

Castelu;

nI. TRIM TA

60

FăTă

simbol.
6. Toartă de amforă fragmentară cu ştampilă dreptunghiular~
(0,032 X 0,016 m), mult corodată (pl. XIl /5). Pastă cărămizie, fără ingrediente ; angobă gălbuie. Nr. inven ta r 10612.
OI'
~rq.} multe amfore elenistice întregi şi fragmentare au fos t descoperite şi in localitatea TOPRAISAR 9:l.
1) Amforă ştampilată de tipul Heraclea, cu corpul conic, gîtul înal t
cilindric, lărgit spre baz ă şi buza îngroşată, puţin evazată, cu marg'inea
rotunjită (pl. XXI/3). Torţile, puternic arcuite, se apropie la partea inferioară de gîtul vasului. Pa stă r oşie-cărămizie cu mult nisip. Angobă
gălbuie. Sub buză apar urme de vopsea roşie. Piciorul şi O toartă , rupte
recent, au fost întregite. Dimensiuni: î nălţime a 0,68 m ; diametrul maxim 0,24 m; diametrul gurii 0,095 m. Nr. inventar 399 0.
Ştampilă arcuită cu capetel e ascuţite, scrisă pe două rînduri, însă
fo arte corodată. Se disting clar numai cîteva litere (pl. XI/ 13) .

..... 101

.... KYOil

2) Amforă elenistică ne ştampila tă de ti p ul Heraclea, fragmentară ,
cu corpul conic, gîtul cihndric, lărgit spre bază. Pastă cărămizie-roşcată
cu mult nisip în compoziţie. Dimensiuni: înălţimea 0,70 m; diametru l
0,25 m. Nr. inventar 399l.
3) Amforă elenistică de tipul HeracJea, ştampilată. Se păstrează
gîtul cilin dric, lărgit la bază şi o parte d in corpul vasului. Torţile, put ernic arcui te, se strîng către partea inferioară, apropiindu-se de gît .
Buza îngroşată, pu ţin evazată, are marginea rotunjită (pl. XXI/4).
Pastă cărămizie cu mult nisip în compoziţie . Dimensiuni: înăl ţ i
mea 0,48 m; d iametr ul maxim 0,24 m; dia-metrul gurii 0,09 Nr. inventaJ' 3992.
Ştampilă arcuită, cu capetele ascuţite, dispusă pe gît, dar corodată
complet şi ilizibilă.
4) Fragmente diferite de amfore elen'i stice între care amint im un
gît de amforă de tipul Heraclea, cu ştampila în unghi şi vîrful în sus
(pl. XI/14). Nr. inventar 3994.
APIITnl

'Ap[GT(0~

fOi 1,1.. .....

zTn :\'[, ... ?

Fără simbol.
GTU1natopol-PoenaTll, Callatls, nI'. 810, asemănător.

Materialul arheologic provenit de la Topraisar poate fi datat în
secolele III- II Le.n.
~,J Materialele arheologice de la Topraisar au fost descop erite în anul Hl63
intr-un şanţ de canaliza re, la adîncimea de circa 1-1,50 m de la suprafaţa terenului. Nu ştim dacă ele provin dintr-o aşezare sau dintr-o eventulă necropolă.
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( 10.610)

Pl. XXV. 1 -

Dulceşti;

2 - Cotul Văii; 3 - Medgidia; 4, G [) - Albeş ti ; 7 - Arsa.

Moşneni ;

M. IRrl\.1rA

(12

Un complex arheologic interesant s-a descoperit în primăvara anulur 1972 în Uivada LA.S.-ului AGIGEA 0'0. Au putut fi recuperate mai
multe materiale:
O amforă neştampilată de tipul Heraclea, cu corpul conie (pl.
XXIII), gîtul foar te înalt, cilindric la mijloc şi tr onconic spre bază.
Umerii sînt ieşiţi şi r otunjiţi la extremităţi. Torţile Iăţite pornesc curbat
de sub buza vasului, iar la capătu1 inferior se apropie de gîtul amfore'i.
Buza este îngroşată, rotunjită la partea su perioară şi despărţită de git
printr-o linie adîncă, circulară. Vîrful piciorului este rupt din vechime.
Pastă roşie-cărămizie, densă, cu nis'ip fin 1n compoziţie. Dimensiuni:
înălţimea 0,72 m; diametrul maxim 0,29 m; diametrul gurii 0,12 m.
NI'. inventar 20388.
Pe gîtul amforei, pe to rţi, la exteriol' cît şi în interiorul ei, se·
o bservă pete mari, brune, prelinse, datorate unei arderi secundare intense. In inter'iorul amforei s-a găsi t griu carbonizat.
O amforă de Thasos neştampila tă, de mari dimensiuni (pl. XXI/ 2),
cu corpul cim ic, gîtul foarte înalt, cilindric, puţin lăţit la partea superi o ară şi lărgit brusc spre bază. Umerii amforei sînt teşiţi şi formează
un unghi ascuţit cu corpul vasului. T orţile, aproape rotunde în secţiune, sint lungi, trase puţin in sus şi se cu rbează apoi puternic, căzînd
vertical pe umerii vasului. Buza este îngroşată inelar, cu marginea interioară puţi n teşită. Piciorul are capătul rupt din vechime. Pastă densă,
roşie-cărămizie, bine arsă şi fără impurităţi. Pe gîtul amfor.ei, pe G toartă ş i pe corp apar de asemenea pete brune, prelinse, datorate arderii
secundare. Dimensiuni: înălţimea 0,90 m; diametrul max'im 0,39 m;
diametru] gurii 0,108 m. NI'. inventar 20389. Şi această amforă avea
in interior grîu carbon izat.
Din acelaşi loc provin mai multe fragmente de amforă de Thasos
şi de ]-Ieraclea : torţi şi gitmi, picioare ş i pereţi de vase. Toate acestea
au fost sparte intenţionat în vech ime. JvIenţionăm de asemenea, că şi
fl-agmentele amintite prezintă pete brune datorate aceleia şi arderi secundal·e. Nr. inventar 20390-20392.
Ceramica lu crată cu mîna este repreze ntată de mai multe fragmente de v ase. Unele dintre ele, atipice, sînt lucrate din pastă roşcată
gălbu i e, cu ciobtlri pisate şi scoică in compoziţie. Pe unul dintre fragmente apare ca decor un brîu alveolat tras din pastă, Pe un altul apare
o apucătoare plată, ori zo ntală, cu o crestătură tri unghiulară în vîrf.
Alte fragmente provin, de la vase negre lucrate tot cu mîna. Cîteva
buze de vase provin. de la exemplare cu pereţii subţirL Forma lor pare
să fi fost de vas-borcan, cu buza pu ţi n răsirîntă şi margin ea dreaptă.
Un fragment provine de la un vas sac cu buza trasă în interior şi marginea teşită. Un altul prov ine de la un vas borcan în formă de clopot
Materialele arheologice de la LA.S. Agigea au fost descoperite întîmplător
fost se mnalată tîrziu Muzeului de arheologie
fusese distt""Us. Obiectele au fost recuperate ·
ne-a oferit cu amabilitate şi toate informaţ iile privind această descoperire. Descoperirea era singula r ă; pe traseul şanţului
de irigaţii nu s-a mai se mnalat v reun alt co mplex a rheologic.
:)1.

şanţ de irigaţii. Descoperirea, a
C onstanţa, după ce intregul complex
de c ătre colegul Radu Ocheşcanu , care

intr-un
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cu buza puţin răsfrîntă şi marginea dreaptă, decorat pe gît cu un brîu
îngust, t ras din pas tă şi crestat oblic (pl. VI/ 2 ; XVII/I). Pasta grosi eră
conţine doburi pisate în compo ziţie. Fragmentele din categoria ceramic'ii bru ne lucrată cu mîna n - au fost lustruite şi din acest motiv au
suprafaţa aspră şi neuniformă. N I'. inventar 20393. îşi găsesc analogii
in 'unele descoperiri de la Histria 95 şi Sinoe !J6, ca şi in cele din nordul
IvIării Negre 97.
Tot din a cel aşi complex provine un v as miniatural , cu corpul aproape drept şi fu ndul mic, plat (pl. IV, 6 ; XVTI/5). Este lucrat cu mina
dintr- o pas tă brună-cenuşie , . grosieră, cu scoic'i şi cloburi pisate în compoz iţie . Suprafaţa lui pre z in tă numeroase asperităţi. N I'. in ventar 20394.
Ceramica de lux grecească din complex u l descoperi t la Agigea este
repre z entată de cîteva fragmente de vase acoperite cu firnis negru, între care se pot recunoaşte: o toartă d e kylix: partea inferioară a unui
v as (poate un lekythos), precum şi cîteva fragmente dintr-un bol prevăzut cu or"ificii pen t ru a tirnat (pl. VII/ 2). Vasele au fost sparte din
v echime, ca şi amforele aminti te mai sus. Nr. inventar 20395.
Din acelaşi loc a u fost strînse mai multe oase de bovidee şi OV1caprine. Unele dintre ele sînt puternic ca1cinate, altele sînt mul t mai
puţin arse, iar cîteva, se pare, nu au fost arse deloc. Tot de acolo prov ine şi un. fragment de gră tar de cuptor, cu oriticii de tiraj.
Din cau za con diţiilor de descoperire nu cunoastem cu certi tudin e
caracterul acestui complex arh eologic.
Inven tarul ceramic, prezenţa grîului in amfo re şi a ofrandelor,
care au suferit in cea mai mare parte efectul W1e i arderi intenţ iona te
intense, ar putea indica un mormint. însă absenţa totală a osemintelar
umane (incinerate sau nu), ca şi prezenţa fragmentului de grătar amintit ar sugera poate exis tenţa în acel loc a unei gropi, chiar rituale. De
altfel, prezenţa celor două amfore intregi, cu griu, depuse intenţionat ,
exclude credem , pos'i bilitatea interpretării ei ca o simplă groapă menaj eră. Se pare câ in tregul inventar a fost ars pe acelaşi rug, petele brune,
prelinse, de pe amfore, datorindu-se probabil grăsimii scurse de pe
ofran deIe animale.
Materialul arheologic de la Agigea p oate fi datat în a. doua jumă
ta te a secolului IV sau la incepu tul secolului III i.e.n. 98
Ultima descoperire pe care o semnalăm cu acest prilej provine din
zona localităţi'i VALUL LUI TRAI AN 99 În apropierea şoselei Constanţ a-Ostrov, la kilometrul nr. 7, a fost descoperită o amforă fragmenta ră de tipul Sinope, cu corpul conic şi pidorul cilindric, rotunjit î n.
vîrf (pl. XXI/ 8). Gitul şi torţile sînt rupte recent. Dimensiuni: înălţi
mea 0,51 m ; diametru l maxim 0,35 m. N r . inventar 20260.
fi:; Suzana Di mit ri u , op. cit"
p. 128~131. nr. 880. 881, 882, 889, (pl. 6G) ;
l\1I. Coja. op. cit., p . ] 03-106, fig. 2/ 11, 21 şi 3/ 23, 29.
Xl V. Canarache, în se/v. IV, 1953. p. 139, fi g. 28.
fl7 Mai sus, nota 79.
!JS Datarea este asigurată de amfora de Thasos neştampilată, de am fora de ·
Heraclea , ca şi de cera mica grecească de lu x, cu firnis negru.
!J'J Alte date pri vind ac ea st ă descoperire lipsesc.
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Din prezentarea şi oartarea 100 descope ririlor de mai sus) ţinîn
du-se seama şi de cercetările de pînă acum, se pot des prinde cîteva
concluzii pr ivind sit u a ţi~ Dobrogei - şi mai ales a jumătăţii sale sudice,
în perioada isto rică am intită.
Se consta tă astfel o concentrare mai mare a descop2ririlor in anumite zone. O r egiune a eosebit de bog a tă este cea din imediata apropi ere a Dunăr ii , regiune care oferea condiţii de viaţă deosebi t de prielomeneşti. Dunărea, pr incipala Rrteră com ercială şi
de uscat care traversau Dobrogea asigurau un permanent contact
Între populaţi a indigenă şi coloniile greceşti şi implicit o pen etraţie masivă a mărfurilo r g r eceşti În această arie. O densitate asemănătoar e de
aşeză ri getice şi o mare răspîndire a mărfurilor greceşti se constată de
altlel şi pe malul stîng al Dunării ca şi în toată zona de sud şi sudest a Cîmpiei :Munteniei 101.
1n spaţiul geografic din apropierea litoralului cele mai multe descoperiri par să fi fost concentrate în zonele de influenţă ale coloniilor
vest- pontice. Astfel, în zona de influenţă a Callatis-ului par să fi fost
aşezările de la A lbeşti, Hagieni, Arsa, Cotu Văii , Comana, poate chiar
Dulceşti şi lVl oşn eni , în cea a Tomis- ului, Agigea, Cu m păna ş i Valul lui
Traian, aşa cum în zona de influenţă a Histriei er au aşezările de la
Istria-sat, Sinoe, Tariverde, Nu ntaşi, Vadu şi Corbu. Influenţa greacă
asupra p o p u la ţ iei autohtone din aşezăr ile amintite era cu atît mai puternică cu cît o parte d intre ele er au situate în în suşi tel·itoriul rural
al coloniilor vest-pontice 102 De a ceea este firesc ca mărfurile greceşti

nice

comunităţilor

că ile

Vezi harta.
Din numărul mare al descoperirilor ain Cîmpia Dunării amintim doar
cîLeva, mai impor tante, situate jn im ediata apropiere a fluviului: Chîrnogi (SCIV ,
XnI. 1962, p. 207); Coconi (Radu Vulpe, în BCMl , XVI , 1924, fasc. 41, p . 46-4fn:
Do r obanţu (Jud. Ialo m îţa) (N. Anghelescu, în SCIV, VI. 1955, 1- 2, p. 320); Gră
iIlO

lOl

diştea-CăIăraşi

(V.

Culică,

loc.

cit.);

Crăsani

(1.

Andrieşescu,

loc.

cit.);

Brăila,

naldovineşti, Brăiliţa, Grădiştea, Naziru, Rimnicelu, Sihleanu, Spiru Haret, Stăn
clI ţa. Şuţeşti (N . H a r ţuche. Hep~rtoriul arheoLogic al judeţului Hrâila, în Zilele
rnlturii brăilen e , Co municări şi referate, B r ăila , 1970, p. 7 şi urm.; N. Harţuche,
1". Anastasiu, Brăiliţa, 1968, p. 12 şi urm; FI. Anastasiu, Descoperi1'i geto-dace

judeţului B1'ăila, în Zilele cultuTii brăilefle, p. 41 şi u rm.); Pietroiu,
nOian, Jegălia, Gura Borcii, Mircea Vodă, Bogata, etc. (jud. Lalomîţa; material
inedit anat în muzeul din Călăraşi) . Materialele inedite din muzeele Brăila şi
C ăIărt1şi. ne-au fost a r ătate cu mu1Lă amabîlîtate de către N. H arţuche, FI. Anastasiu şi N. Cono\'ici, cărora le m u lţumim şi cu acest prilej.
102 Proble ma i m po r tantă şi controversată a constituirii teritoriilor rurale ale
cetătilor veSL-pontice la Em. Condurachi, Cu privire la constituirea teritoriului
nU'al al or a şului Hist1'ia şi funcţiunea sa social-economică, in B.St.Ac., IV, 1952,
p . 59-69; D. M. P ippidî, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti, 1967 2,
p. 183-212; VI. Ilie scu, Cu privire la coloniile gl'eceşti şi la data întemeierii ter'ÎIoritdui lor rur al, în Pontica, III, 1970, p. 87- 08, care consideră constituite juridic
teritoriile ru r al e a le oraşelor greceşti d e la mijlocul sec. I V Le.n. şi R. Vulpe, în
Sw:Uerul arheologic H i.stria, SC JV, VI, 3-4, 1955, p . 544-548; L Stoian, In legătură
r.tL t:echi.mea teritonului 1"lLml al H ist7·iei., în se/v, VIn, 1957, p . 183- 204; P. Alexa :1 t!. .. csCU . O bs e n;aţii asupta ol'ganizd1'ii sp aţiale în. llecropola H ist1·iei., în Peuce ,
"Il, 197 1. p . 25-3;:); I:.:m . Doruţiu-Bo ilă , Obs e n.mţii ael'ofotografice în te1'itoriul rural
<:1 Histrici, în Pcuc e, lI, l D7 1. p . 3Î- 46, care opinează pentru constituirea juridică
mai timpurie il teritori ilor cetăţilor greceşti. pentru Histria încă din secolul VI te .n.

pe teritori.ttl
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să

fi ajuns in localităţil e din apropiere prin coloniile amintite, fapt ce
nu exclude, desigur, o circulaţie ma'i largă a lor, cel puţin in perioadele
de hegemonie a uneia sau a alteia din tr e cetăţi 103.
Un fapt deosebit de important este creşterea numărului de descoperiri şi in zona centrală a Dobrogei, zonă în care pînă nu demult se
semnalaseră doar puţine aşezări şi necropole. Apariţia in acest spaţiu
a unor noi centre arheologice permite delim'itarea mai clară a unOiI' căi
comerciale de uscat care traversau Dobrogea. Astfel, se apare că un prim
d l"um, cel sud-dobrogean, urma firul căilor naturale şi al căilor favorabile de acces. El lega oraşul Callatis, prin aşezările de la Hagieni-Albeşti-Cotul Văii, sau poate prin cele de la Arsa şi Comana, de cele d~
la Fîntîna Mare-Văleni-Dobromiru-Băneasa, cu o ramificaţie Fîntîna
Mare-Adamclisi-Băneasa, De aici drumul continua cu uşm-inţă spre numeroasele aşezări din zona Dunării (Ostrov, Bugeac, Gîrliţa, Canlia,
Izvoarele, Satu Nou etc.).
Existenţa acestei căi comerC'iale este doved i tă, credem şi de descoperirea la Fîntîna Mare a unei amfore de tipul Heraclea Pontică ('u
numele, A?~cr'!oY..?cX.'t'"s O<;; 10!,. Aşa cum s -a arătat recent, acelaşi nume este
atestat la Ty ras, Histria, Tomis, Costineşti , Callatis, Limanu, Bizone şi
Odessos 105. S-a afirmat pe bună dreptate că amfora de la Limanu a fost
procurată de pe piaţa Callatis-ului, in prima jumătate a secolului III
î.e .l1. Apariţia la Fîntîna lVlare a unei amfore asemănătoare, din acee aşi
p erioadă, indică destul de precis drumul comercial amintit mai sus.
Cu o deosebită claritate se jalonează, în 'urma recentelor descoperi ri, traseul drumulu i dintre Tomis şi Axiopolis. Pe această arteră, care
urmează cu stricteţe Valea Carasu, s înt descoperirile de la Valul lui
Traian, Poarta Albă, Castelu, Medgidia, iVIircea Vodă şi în sfîrşit Cernavodă. De aici mărflll'ile se răspîndeau apoi cu destulă uşurinţă pe
iOJ Este cunoscut rolul deosebit al Histriei în viaţa economi că a Pontului , în
secolele V J-V î.e.n., rol reliefat şi de cercetările recente efectuate de arheologii
sovietici (cL i11amcpua.1bl, no apxeo.lloeuu, Ceoepnoeo np!"'tepuo~ltOpb.'" 5, 1966, Muzeul
din Odesa). In legătură cu problema noastră amintim că monedele histriene, care
au cunoscut o mare răspîndire, sînt înttlnite în Întreaga Dobroge, fiind prezente
ş i in zona de influenţă a Callatis-ului şi a Tomis-ului (ef. B. Mitrea. DescopeTirile
·monetare şi legă turile de schimb ale Histriei cu populaţiile locale în sec. V-IV
î .e.n., în Studii Clasice, V II , 1965 , p. 14 3 şi urm.; V. Canarache, În pontice, I,
1968, p. 107 şi urm.). La fel monede callatiene autonome sînt semnalate la Ostrov
(nI' . inventar 700-701. în cabinetul numismatic al Muzeului de arheologie Constanţa) , I-listria (informaţie Gh. Poe naru Bordea). SDtu Nou, Canlia, Tulcea, Murighiol (B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi biz antine
pe teritoriul R. S. România. in SCIV, XIV, H163, 2. p. 467, nI'. 8; idem, în SCIV,
16, 1065, n!". 3, p. 608, nr. 4, 5; idem, in se/v , 21, 1970, 2, p. 334; pentru alte
localităţi, vezi inventarul monedelor coloniale greceşti din cabinetul numismatic
al Muzeului de arheologie Constanţa) , iar cele tomitane ajung la Mangalia (cabinetul numismatic amintit, nr. in ventar 93), Pecineaga (aceeaşi colecţie . nr. inventar
17), Satu Nou (B. Mitrea, în SeIV, 16, 1965, 3, p. 608, nr. 4), Murighiol (B. Mitrea~
in SCIV, 21 , 1970, 2 , p. 334) e tc.
1()Ii Vezi mai sus.
,o;; Gh. Poenaru Bordea, !n semllări privind amforele ştampilate, in SCIV,

22 . nr. 3, 1971 , p. 501-502.
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alte drumuri, paralele fluviului, spre Cochirleni-Rasova, sau către Dunărea si Capidava.
Existenţa acestei ultim e căi transdobrogene a fost r em arcată r ecent şi în studiile în trepr inse asupra circulaţie i d enarilor r epublicani lOG.
Determinarea căilo r de uscat amintite nu micşorează Însă valoarea comercială deosebită a navigaţiei efectuate pe Dunăre, iar numeroasele descoperiri de mărfuri grec eşti şi elenistice de pc ambele maluri ale fluviulu i o ilustrează din pl in.
O problemă importantă este cea a interpretării descoperirilor izolate de materiale arheologice greceşti şi elenisticc în unele localităţi
din inter iorul Dobrogei. Am prezentat mai sus şi punctele din care nu
avem deocamdată decît numai amfore sau, ştampile de 3lnfore 107. Un~ori
cunoaştem cu cer titudine căI unele a.mfore au fost folosi te ca urne de incineraţie. Alteori nu avem nici o i nformaţi e privind con d i ţiile şi contextul descoperirii.
Evident, apariţia izolată numa i a unor amfore, fragmente sau torţi
ştampilate nu impu ne .şi ex i stenţa in d ubitabHă a llnei aşezări sau necropole indigene în acel p unct. Dar aceste descoperiri îşi au importanţa
lor, întrucît ind i că totuş i existenţa u n or asemenea comunităţi în zona
respectivă .şi oricum, ele j a lonează cu destulă precizie direcţia drumurilor care legau litoral ul pontic de malul dobrogean al Dunării.
O problemă de o deosebită i mpor t an tă este cea a componenţei etnice a aşezărilO'r şi necropolelor amintite. In. cele mai multe dintre ele
întîlnim tipuri de vase getice car acteristice. Din unele puncte nu lipsesc î nsă şi ma te riale arheologice de un aspect deosebit. Astfel la
Nicolae Băicescu, Medgidia, Albeş t i , Arsa, Moşneni şi Agigea apar fragmente de vase de culoare brună, maronie-brună sau cenuşie-brună! OTnamentate uneor i pe gît cu alveole adîncite cu unghia sa u spatula, ori
cu crestătu ri oblice, asemănă to are celor întîlnite la sciţii nord-pontici.
Existenţa unor comunităţi sci.tice poate aproape asim'i late în masa
autohtonă ca şi a unor i nfluenţe scitice în anumi te zone în care des1()(j Bucur Mitrea, Contribuţii la studiul circulatiei mo netm'e în DouTogea in
secolul [ î .e.n., în Pontica, I II, 1970, p. 131-132; R. Ocheşeanu, DenaTi 1'0l1W11i
re publicani descoperi.ţi în Dobrogea, în Pontica, V , 1972, p. 497-502, cu o hartă a
descoperirilor semnalate în Dobrogea pînă la acea dată.
toi Amfore ş i şta mpile de amfore elen istice, în afara colonii1or g re ceşti de
pe litoralul pontic, s-au semnalat în Dobrogea în multe localităti : HIHŞOVA
(Gr. Toei1escu, in AEM, Xl. 1887, p. 64, nr. 130-133; V . Pâr van, DescoperiTe nouă
în Scythia M 'inol', în Analele Academiei Române, seria II. tom XXXV, Memoriile
secţiunii istorice, nI'. 17, Bucureşti, 1913, p . 480); S INOE-ZMEI CA, TARIVERDE,
BAIA-HAMANG I A (V. Canarache, i"mpo1'tul alnjorelor ştampilate la Istria, passim) ;
RAZBOJENl, MALCOCI, MElDANCHIOf, MAHMUDJA. MURIGHlOL ..lURILOVCA
(V. Canarache, op. cit., p. 377-378, 380-381), TUZLA-FAR. VAMA VECHE. CE R·
NAVODA-HINOG, OSTROV (V. Canarache, op. cit., p . 378), ISL AM GEAFERCA
(E. Bu jor, The Amph01'ae Deposit of Islam Geaje'l'ca, în Dacia, NS, VI, 1962. p . 475
ş i urm.); TROESMIS, (N. Ionescu , în Pontica. III, 1970, p. 361-363); MED GtDIA
(mai sus, nota 59) ; LIMANU (mai sus, nota 105); COSTINEŞTI, DUL CEŞTI , 23:
AUGUST, MOŞNENI, ALBEŞT I , ARSA (mai sus, nota 46) etc.
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coperirile monetare 108 ii şi localizează de altfel, este firească. Se poate
considera că în centrul şi mai ales în estul Dobrogei influenţele greceşti şi sciticc sînt prezente in cultura au tohtonă. Reamintim că la rvlurighiol, Histria-sa t, Nuntaşi, Comana şi Corbu au apărut morminte de
inhu maţi e, fapt ce poate fi explicat atît prin persistenţa unor' tradiţii mai
vechi hallsttatiene, cît şi prin pătrunderea unor influenţe greceşti sau
sciticie.
Descoperirile semnalate mai sus, adăugate situaţiei cunoscute pînă
acum, oferă şi citeva indicii importante privind densitatea aşezărilor în
anumite etape ale epocii istorice discutate. Pentru perioada corespunz ătoare secolului V prima jumătate . a secolului IV Le.n., descoperirile
arheologice sint relativ puţine. Numă rul lor creşte în mod deosebit că
tre sfîrşitul secolului IV - secolul III şi prima jumătate a secolului II
Le.n., pen tru a scădea apoi cons'iderabil la sfîrşitul secolului II .şi în
secolul I î.e .n. Este posibil însă ca această situaţie statistică să fie temporară, iar în viitor să asistăm la descoperiri mult mai numeroase, datînd şi din secolele V, II sau 1 î.e.n. De altfel, raritatea descoperirilor
arheologice de la sfîrşitul secolullrL II şi din secolul 1 l.e .l1. în Dobrogea,
par e să fie suplinită de existenţa unei circulaţii monetare relativ intense, tezaurele şi descoperirile izolate de denari romani republicani ce
pot fi da tate în această per'ioadă fiind destul de numeroase 109.
Am încercat în cele ele mai sus să aducem în discuţi e material e
arheologice diferite descoperite întîmplător, mai ales în ulti mii ani şi
provenind îndeosebi din jumătatea de ~ud a Dobrogei. Ne exprimăm
convingerea că valorificarea descoperirilor asemănătoare provenite şi
din alte regiuni ale ţării, ea şi a celor ce se vor ivi în următorii ani,
dublată mai ales de verificarea temeinică a punctelor arheologice semanlate, vor crea o platformă mai bogată discuţiilor şi interpretărilor
viitoare referitoa re la peri oada istorică amintită.
JOS

258; R.

r.

sciţÎlor din Dobrogea, în se/v,
1, 1950, p. 213Monede rare şi illedite din colecţiile Nlu zeului de arheologie
în Pontica, V, 1972, p. --i85-..J:86.

V . Canarache. Monedele
Ocheşeanu.

Constanta,

109 Adăugăm

la studiie menţionate mai sus, în nota 106, ur mătoarele con lriM . Liculescu. Denari 1'00nani republicani într -o colecţie particulară, descoperiţ'i în Dobrogea, in POI~tica, IV, 1971, p. 269-271; C. Dicules cu,
Un tezaur de denari 'r omani imperiali di.n Dobrogea, în se/v, 17, 3, ] 966, p. 577593; Gh. Papuc, Un tezaw' de dena!'i romani din sec. 1 e.n. descopel''it la Casicea.
jud. Constanta, in mss.; C. Preda şi
G . Simion, Un tezaur ele monede romane
repu blicane di.n Dobrogea, In SCN, III. p. 545-54.6; Al. Barnea, Un nou tezaur
de denar'i 1'epublicani descoperit în nord-vestul Dobrogei, în SCN, V, 1971, p. 372376 ; Octavian I1iescu, Cu p1''ivire la tezaurul de denari romani din timpul 1·epublicii.
găsit în anul 1909 la Ml!1'ighiol (Tulcea), comunicare la SesÎ.unea ştiinţ'ijică a Muzeului de arheologie Constanta, 2-1-27 octombrie 1972; Ch. Poenaru Bordea, Un
buţii:

R.

Ocheşeanu,

~ezaur uitat şi cîteva date noi pri'Vind ci.rculaţia denarilor romani republicani în
Dob1'ogea, comunicare la aceeaşi sesiune şti inţifică.
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NOUVELLES

DIlCOU VERTES CON CER NAN T
DE L A DOBROU DJA
(V-imte -

LA POP U L ATION

]- er s. au. J.-C.)

Resume
A la suite des fouilles systematiques et des recherches effectuees ~l la surface
ele la terre en Dobroudja surtout pendant les eleux dernieres decennies, le nombre
des preuves materielles concernant la vie de la population autochtone dans la
seconde m oitie du J-er miHena ire elV . ,J.~c. a considcrablement augmente; sauf les
decouver tes deja faites, dont quelques unes sont enregistrees dans la litierature
de speciulite, et d'·autres~ encore inediles, on a si gnale, surtout dans les dernîeres
annees, de nombr eux autres materiaux. Pro\'enant des necropoles ou des localitcs
an tiques et entres dans les collections du Musee d'Archeologie de Constantza, les
materiaux archeologiques presentes dans cet ouvrage sont seulement le resuliat des
decouvertes fortuites, des donations et acquisitions.
La p r esentation des decol1ver1es est faite en tenant compte des trois zones
geographiques differe ntes existantes en Dobroudja: la zone du Danube, la zone
centrale et celIe voisine du littoral de la MeI' Noire.
Une des zones les plus ri ch es en decouvertes archeologiques est ceHe du
Danube.
A Satu Nou . loc:aJ ite connue de puis longtemps grâce aux deu x nccropoles
ge to~ daciques etudiees, on a decouvert en 1969 un autre tombeau d'incineration.
L'amphore e mployee e n gu ise d'urne en est p erdue ; an en a recupert' seulement
deux fibules th r aces de bronze, depuis la fin du I V~eme siecle av. J.~C. (pl.! 1/ 4, 5),
De la l ocalit (~ d'Oltina pr ovient un cruchon fait manuellement au II-e me
siecle av. J.-C . (p1. IIT/2 ; X IV/2) .
A Dună re ni (l 'ancienne locali te de Mîrleanu) a ete decouvert un tombeau
d 'incincration -dont est conservee seulement l'amphore utilisce en tunt qtt"urne
(p l. X V II /7).

Sur le tel'ritoire de la com mun e de R asova, fi. l'end r oit appel p .,Coada
on a decouvert (au p rintemps de 1972) deux vases griS confectîonnes ;.'\ la
tour , depuis le I V~e me s. av_ J .-C. ; un cmtere (p1. 1/1 ; X1II/3) et un bol (p1. 1/2;
X III/4). Toujours de Rasova . mais saos pouvoir preciseI' exactemen t l'end roit de
la decouverte, proviennent autres tJ'o is vases (IV~eme - IT I~eme s. av. J .-C.), a
savoir: un vase-urne e xecute manuellement (p1. II/ 3; XIII/ l )., une amphore nOI1mar quee du ty pc de Hel'aclee (p 1. XVIII/I ), et une aut re amphore hellenistique
f r agmentaire (p1. XV II I/ti).
Une amphore non~estampillee de Thasos (IV-eme - IIl~eme s. av. J.-C.) a ete
<1&couverte e n 1906 pr es de la Ferme d Etat de Cochirlcni.
Dans la zone de Cernavoda . on a decouvert au printemps de 1972 plusieurs
tombeaux d'inciner ation, au ,.manleau df> grosses pierres". D'un tom beau on a
recupeJ'(~ une amphore estampi!l6e du typ e d' Heraclee (pL XVII I/2) employee en
tant qu'urn e. un bol gris e xecute el la taur (pl. JV /3 ; XV /6) et cinq perles en velTe
(pl. VIII/ l ). Un e autre amphore d' Heraclee (pl. XVIII/3) provient d'uo' second Itom~
beau. Les materiaux archeologiques ele Cernavoda datent depuis la seconde moitie
du I V-e me s. av. J. ~ C .
Une amphore de T hasos estampillee (pl. XVIII/4) a ete decouverte b Dunărea.
De Capidava prov iennent un fragment de cruchon execute a la main (pl. IIIf l ;
XIV/G) du V-eme s. av. J.-C. el un autre fragmelilt, d'un vas e bitr onconiqu e
Bălţii"

(p! . V II I I X I V 14).

La zone centrale de la Dobroudja ou, jusqu'il y a peu de temps, on avait
-s ignaIe quelques decouvertes se ul e ment, nous a offert dcr n ierement un important
no mbre de sites et necropoles depu is V ~ eme jusqu'au lI-cme s. a v, J .C.
Pcndant r ele de 1972 on a dccouverl a F întîna Mar a (district de Constantza)
nu elques tombeaux "au manleau de grosses pierres" dont on a recuperc deux
H:n phores dHe raclee estampillees (pl. XVIII/5, 8), une amphore estampill ee du type
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Sin op (pl. XIX/l) et quelques fragments d·un vase execute a la main (pl. VII/4, 5;
XVj3), datant du III -eme s. av. J.c.
U ne autre amphore du type Heraclce provient de Văleni (ancienne Valea
R ea) (pl. XIX/7).
Pulsieurs materiaux archeologiques importan t s. depuis le IV-eme - le U I-eme
s. av. .J.C. ont ete decom-erts a Dobromiru din Vale: Iragments de vascs confectionncs it la main (pl. VIjI. 3, 6; XV j2), fragments de vases gris confectionncs ~\
la tour (pt. Vlj-l-, 5) et fragments d·amphores hellenistiques, dont une. anse estampillee (pl. IX/8 ; XXIV /3).
D·une necropol e d'incineration (V-eme s. av. J.c.) d'Adamclisi, signalee' depuis
longtemps, proviennent dellx vases grÎs faits el la tour, dccouverts en 1969 (pl. II j l, 4 ;
XlII j 5, 6). C"est tOlljours d ·Adamclisi que provient un e amphore hellenistique
frag mentee (pl. XXj8).
Un vestige hellenistique important a etc decom·ert dans la carriere d·argile
de la fabrique de briques de Poarta Albă. On €Il a r ecup ere 12 amphores. goulots
et anses estampillees de differents t.ypes appartenan t au IT l-eme s. debut du I-el'
siecle av. J.C. (pl. IX/9-J2; X / J-7 ; XXII/6-8 ; XXIII/J -5).
Une autre amphore hellenîstique estampillee depuis la fin du IV-eme s. av.
J.C. a ete decouverte El Castelu (pl. XIXj-!).
De tres riches yestiges archeologiques sont apparus it Medgidia. Dans la carri ere de la fa brique de ciment on a trouve un e amphore h ellenistique non-estampillce (pl. XX/6).
Mais les decauvertes l es plus nombreuses de Medgidia proviennen t de la
earriere d'argile de la fabriqu e de briques. La ceramique faite El. la main en est
representee par un fragment de vase-sac du V-eme s. a\-. J.c. (pl. VII/3; XVj5) , un
autre fragment de vase du lV-em e ou III - cme s. a\' . J .C. (pl. VJTlj2; XV j l), un
cruchon bitronconique du V - eme - IV-eme s. av. J.C. (pl. III j3; XIVj3), un petit
cruch on a corps bombC! (V -eme ~ IV-eme s. av ..lC., pl. IIf j4; XIV j5), un autre
col de cruchon (I II-e me - II-eme s. a\·. J.c.) (pl. Ij3; X IV j l) et un petit vase
globul ai re (pl. V j2; XV j4). La ceramique grise faite a la tour est representee par
un fragm ent p lus grand de cratere (pl. IV j5: XVl j5. et par d·autres fragments de
p etits cruchons et crateres du IV-em e s. a\!. J .C. De la mcme carriere on a recolte
encore: un e amphore hellenistique est am pilI ee (pL XXjl; Xj I O), anses et co1s
estampilles (pl. Xj8-9, 11. 13; XXIIIj? .8; XXIV j l ; XXVj3) ainsi que plusieu r s
amphores non- estampillees (pl. XXj3. 5, 7) .
Une importante necropole a etc identifieei en 1!)70 dans l a Iocalitc de Ni colae
Bălcescu . On en a recupere des \·estiges proyenan t de six tombeaux . dates au IVcIlIe s. av. J.C.
Du tombeau no. 1 on a recupere: des fragments de vases Jaits fi la TIlai n
(pl. IVjl. 4.; XVI j 2) et un f r agment de vase cratere fait ~l la tour (pl. Vjl ; XVIj4).
Du t ombeau nr. 2 ont etc rccupcres: un yase- bocal fragmentaire (pl. V j4 .) et une
a mphore du type Sinop estampillce (pl. XX j2 ). Du tom beau no. 3 proviennent une
amphorc de 'Thasos fragmentaire (pl. XX j 4) et la par tie infcr ieure d·une autre
amphore hellenistique (pl. XXI j6). l-'lusi eu r s f ragments d ·amphores proviennent du
t ombeau no. 4. Du tombeau no. 5 provî ennent un fragment de vase-bocal (pl. Vj3 ;
XVIIj2) et differents fragments d·amphores. Du tombeau no. 6, t om beau d'incineration sur place, on a aussi recupere des fragments d ·amphore.
De Cheia provient un e esiampille d'amphore de Thasos (pl. Xj15; XXIVj8).
De Horia (distr. de T ulcea) pro vi ent un vase cratere (pL IIj2 ; XlIIj2).
D·importantes dccouvert es ont egalement ete signalees dans des !ocaUtes pres
du littoral. Rccemment ont cte publics quelques cols et anscs d'amphores estampillees decouvertes a Albeşti, Arsa. Dulceşti et Moşneni (ef. Mihai Gramatopol,
G h . Poenarll Bordea, Amphora stam.ps f"rom Callatis and South Dobrudscha dans
Dacia, NS, XIII, 196D, p. 127-28:2 ). Mais dans chacune de ces localites on a decouv ert encore des fragments d e vase faits El. la main (IVe - Ile s. av. ,rc.) des f ra gments de vases hellenistiques de lu xe ainsi que d'autres estampilles d·amphores.
De la locali te d·Albeşti on a recupere des fragments de v ases faits a la
main et plusieurs anses d'amphores estampiUees (pl. XIj1, 2; XII j l , 2, [) ; XXIV / 6 ;
XXV/5).
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De H a g ieni p rovienne nt u n fragme nt de cr uchon (pl. VIIl j-l: XVIT j-l ). fragments de vases g recs gr~. frag menls de vases de luxe. coU\'erts de fi1'Ilis noi I', fl"agments d'amp h ore - dont une anse eslampiUee (pl. XIj3).
D 'autres fragments d'amphores h ellc n isiiques 50nt apparus â COlU Văi i
(pl. XII/IO; XXV/2).
De la localit6 (r Arsa pl'oviennent des fl'ag ment s de vases executes a la
mHin el d es anses d 'ampho r es esiampil10es (pl. Xlj-!-G, 16; X II j3, 7 j XX IVj2;
XXV/7) .
D'autres dc<.:ou\'ertes hellenistiques anl e10 signalces il Dulceşti (pl. X Xlj7;
X I/7-D; X ll/ 4 ; XXV / 1).
Plusieurs vesliges: Ir.1Q"ments de vases faits il la main et anses d'amphol"es
estampillces (pl. Xl j lO- 12; X TT j 5, 6. 8; XXV /4, G) ont ele trouvcs ,\ Moşneni.
Quelques amphores enticres et fragmentaires du type d'Hc-raclee sont apparues
~l Topraisar (pl. XXI j3, 4 ; Xlj13, 14),
Un ensemble archeologique interessant a ete decouvert au pl'intemps de 1972
dans le ver ger de la ferme d'Etat d'Agi gea, On a pu e n recupcrer: une a mphore
non-estampillce du type d '1-1E~ rach~e con t en ant d u bie carbonise (pl. XXIj1), une
am p ho re de Thasos ayant le m eme conlen u (pl. XXIj2), plusieurs fragments d'amphores, fragm e nts de vases faits El. la muil1 (pl. V 1j2; XVII j l ), un Yase miniature
fait il l a main (pl. I Vj6; XVIT j 5), ceramique de luxe grecque, des os brO les, d'animaux ainsi qu 'un fragment de grille de lour, Le com plexe d'Ag:igea, date dans la
second e moi tie du TVe s, m-. J.-c., represente soit un tombeau, soit plut6t une fosse
rituelle.
Une d ernihe decouvcrte: un e amphore du type Sinop (pl. XXlj8), prodent
de Valul lui T raia n,
De la pn~sentation des decou vertes cnumerces CÎ-d e ssus ressortent quelques
conc:lusions,
On con state crabord une con cen trati on des dl'couvertes en certaines zones,
Une region part icu Ucrement rich e en est celle de la proximite du Dal1ube, Ce fl euve,
principale artere commerciale, et les chemins terl'estres qui traversaient la Dobroudja
assul'aient un contact permanent entre la population indigene eL les colonies grecques.
Dans fespace geographique pres du littm'al, la majeure partie des decouvertes
semblent avoir etc concentrces dans les zones d'influence des trois colon ies importantes: IIi stl-ia. T omi , Callatis. Dans ces cites, les marchandises grecques .arriYCl ien t directemen t, par rll1termediaire des colonies les plus proches,
Un fait important est raugmcntation du nombre des decouvertes dans la zone
centra le de la Dobroudja, L'appari ti on, dans cel espace, de que l qll~s llouveaux
centres archeologiques permet la ch~l i m itation plus cla ire des quelques voies COffimen:iales terrestres qui traver saie n t la Dobroudja. Ainsi il semble qu'une premiere route comm ercia!e liait la yi l le de Callatis el travers les sites d'AI'sa et de
Co mana, allX localites de Fîntîna Mare - Vă!eni - Dobromiru - 13ăneasa, avec
une ramificati on Adamc li si - năneasa; d'ici la route poursuÎ\'ait son cours vers
I€'s si Les ele la zone d u Dunube (Ostrov, Bugeac, Gîrliţa, Can lia, Izvoarele, Salu
Nou e,a,d ,s,).
L'existence de ceHe route est dc montree aussi par la dccouverte, a Fîntîna
Mare, d 'une amphore du type Heraclce, au n0111 de
'ApLG,",Oy.pa:re:ot; ,
Le meme
no m est app aru, il y a quelque temps, sur une estam p ille d'amphore de Limanu.
Les deux amphores oni ete procurees su r le marche de Callalis ou ce nom est
0ga lement a rencont re r.
Avec u ne clari6 particu li cre est jalon ne, il la suite des decoLivertes recentes,
le trace de la rouie entrc Torni et Axiopoli s. Le long de ce Lte route, qui suit stri ctement la Vallce d e Carasu, il y a les (h~cou\'ertes ele Valul lui Traian, Poarta Albă,
Castelu, Medgidia, Mircea Vodă et enfin Cernu\'oclă.
Sous le r apport de la composition ethnique, on constate que dans la plupart
des necro poles et locali ies mentionnees on a troU\'(' d es vases getiques caracteristiques, Mais dan s certains en droits (Nicolae Bălcescu, Medgidiu, Albeşti, Arsa,
Moşneni et Agigea) sont aussi apparus des fragments de \ 'ases de couleur brune
ou gr is brun e, orn ementes au col d'alveol es creusees el l"ongle ou d'entailles obliques,
ressemb lant El. celles ren con tn~es a Histria , Sinoe ainsi que chez les Scythes nordpontiqucs, On considere! de cette maniere! que, dans la culture autochtone du
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centr e et de l"es-l de la Dobroudja sont presentes tant Cel'talnes inrl.uences grecques
que scythiques. ega lement.
Les sites a utochtones du Ve s. - premiere moHie du IVe s. av. J.c. sont assez
peu nombreux e n Dobroudja. La majeure partie des dccouvertes datent depuis la
sec:onde moi tic du IVe - l1Ie s. av. J .C. Le petit 'nombre de deeouvertes de la fin
du Ile s. - J-er s. av. J .C. est neanmoins comp en se par l'existen ce d 'une circulation
monetaire relativement intense. Ies tresors et les decouvertes isolees de dinars romains rcpublicains etant assez nombreuses.
L'auteur considere que la mise en valeur d'autres decoU\'ertes occasionnelles,
p royenues aussi d'autres regions du pays, doublee surtout par la verification, a
base de fouilles systematiques, des centres archeologiques signales creera une plateform e plus r iche paUl' les discussions et interprctations futures concernant ia
periode historique en que stio n.

