AMFORE CU INSCRIPŢII DESCOPERITE IN DAVA DE LA
RACATAU (JUD. BACAU)
de VIOREL CA.PIITANU şi MARIUS ALEXIANU

Definită drept staţiune comercială 1 sau centru comercial cu ca
raeter local 2, dava de la Răoătău se inscrie, prin numărul mare de
importuri greceşti sau romane descoperite aici, număr datorat fără în
doială şi amplitudinii săpăturilor arheologice intreprinse in ultimii
şaptesprezece ani, printre aşezările dacice de pe rursul Siretului mijlociu
cu cea mai intensă activitate comercială 3.
Proporţia cea mai mare a importurilor este �onstituită de amfore,
fapt ce probează intensitatea şi volumul comerţului cu uleiuri şi vinuri
din sud, necesare satisfacerii nevoilor locuitorilor din această aşezare,
dar şi din altele învecinate li.
Amforele descoperite in aşezarea de la Răcătău se înscriu în tipu
rile cunoscute şi in alte aşezări dacice situate la fel de avantajos de-a
lungul celei mai importante artere de circulaţie fluvială din această
zonă.
Pînă în prezent, în aşezarea de la Răcătău, s-au identificat urmă
toarele tipuri principale de amfore : amfore de Cos, de "pseudo
Cos", de Sinope, de Heraclea Pontioa precum şi amfore comune cu
corpul piriform şi cu eorpul "fusifonn" de tip provincial roman.
In eazul in care estimarea a fost posibilă s-a stabilit capacitatea
acestor recipiente, indiciu sigur în favoarea navigabilităţii pînă aici a
unm· ambarcaţiuni de mare capacitate. O amforă de Cos avea o capa
citate de 44,2 litri, cele de "pseudo-Cos" de 14,440-15 l., 1 2,29-13,5 1.
Un exemplar ajungînd la 46,572 l. Amforele cu corpul globular se de
taşau net de celelalte avînd 66,5 l. O capacitate de 5-6 litri aveau tn
general amforele de tipul ou corpul "fusiform" .
In rîndul amforelor descoperite pînă i n prezent l a Răcătău, se
numără şi citeva cu inscripţii. Publicarea acestora intr-o notă separată
se impune deja, mai ales datorită comentariului mai amplu necesitat de
1 Viorel Că•p itanu şi Vasile U rsa ch i , Carpica, 'Il, 1969, p. 93-130, idem Crisia,
1972, p. 97-117, Thraco-Dacica, 1976, p. 271-278, Viorel Căpitanu, Carpica, VIII ,
1976, p. 49-120, N. Gostar, apud Ioan Glodariu, Relaţii comerciale ale Dactei cu
lumea elenistică şi romană, Edit. Dacia, Cluj, 1974, p. 121, nota 314.
2 Ioan Glodariu, op. cit. p. 32, 51, 121.
3 Viorel Căpitanu, loc. cit.
4 Ioan Glodarlu, op. cit. p. 51.
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unele dintre ele. Prin datele detaliate despre aceste amfore se va putea
aduce o contribuţie la completarea repertoriului de amfore cu inscripţii
alcătuit de Silviu Sanie pentru Moldova 5•
In vederea prezentării amforelor cu inscripţii am adoptat criteriul
cronologic, fiind vorba de numai şase exemplare.
1. Fragment din gîtul unei amfore de Heraolea Pontica, din pastă
cărămizie-roşcată, cu angobă de culoare gălbuie, descoperit in S. XII,
c. 5, la o adîncime de
1 ,40-1 ,80 m ., in stratul de cultură corespun
zător secolelor IV-III i.e.n. Literele stampilei englife au fost impri
mate in pasta crudă, inainte de ardere. Din antropomim se păstrează
doar primele două semne, respectiv literele greceşti Er sau E O . Sub
prima literă se observă incă un semn imprimat (posibit T ) Inv. 141 1 6 .
(Fig. 1/1).
2. Toartă de amforă ou o stampilă in relief, dreptunghiulară, care
cuprinde numele şi titulatura astynomului precum şi numele cera
mistului, dispuse pe trei rinduri : <l>OPBANT02:fA:E/T/YNOMO�·N ITOJ:E/
KOYPY JIOY ( Fig. 1/2). 5a
Simbolul pe această stampilă sinopeană este reprezentat prin două
elemente : kantharos şi ciorchine de strugure, in dreapta sus, in po
ziţie uşor oblică, cu vîrful în jos.
Ca datare, stampila de amforă de la Răcătău, se încadrează prin
astynomul său în grupa a II-a stabilită de Grakov, şi corespunde ve
chii cronologii stabilite de acesta, între anii 270-222 î.e.n. Noile in
cercări de schimbare a cronologiei stampilelor sinopeene urcă toate gru
pele lui Grakov cu cîteva cincizeci de ani 6.
Toarta a fost descoperită în S. IV, c. 7, la - 0,80-1 ,00 m .
Din punct de vedere arheologic in contextul in care a fost desco
perită toarta, atît ceramica cît şi fibulele de tip tracic, întăresc această
ultimă datare, mai timpurie, respectiv secolele IV-III i.e.n.
Dimensiuni : L. 52 mm . , Lă. 10 mm. Inv. 1 8656.
3. Fragment de toartă, una din barele bifide de la o amforă de
Cos, din pastă tipică, trandafirie, cu mult nisip şi mică în compoziţie.
La exterior se remarcă o angobă de culoare gălbuie-alburie.
Stampila în relief, lungă şi ingustă este de formă dreptunghiulară
şi cuprinde numele 6 EYDAC cu litere imprimate inversat şi răsturnate,
eu excepţia lui e dar fără a fi în scriere retrogradă. Simbolul situat
în partea stîngă faţă de stampilă, un ciorchine de strugure, indică şi
6e: u8&.;
el oă este vorba de o amforă de Cos.
este un hipocoristio de
6e:68wpo.;
la
6eo�<i.; s şi la Popeşti,
7 atestat sub forma de
ca şi pe o monedă din Smyrna 9. După forma literelor şi după con-

5 Silviu Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei ; Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 128-159.
5a Pt. anelogie cf. M. Grametopol, Gh. Penaru-Bordee, în Dacia, N.S. Xl ll, p . I B4.
6 llnformaţii : Victoria Eftimie Andronescu.
7 W. Pape - G. Benseler, Worterbuch der Griechischen Eigennamen, Akade
mische Druk, Graz, 1959
8 R. Vulpe şi colab., SCIV, VI, 1-2, 1955, p. 249, fig. 16.
9 W. Pape, G. Benseler, loc. cit.
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textul în care a fost descoperit, S Il, Bl. - 3,90-4 ,10, fragmentul de
toartă de amforă se datează la sfîrşitul secolului al Il-lea, începutul
secolului I î.e.n. Dimensiuni : L. 50 mm. Lă. !1.0 mm. Nr. inv. 1 4 1 1 7 ,
(Fig . 1/3).
4. Amforă de tipul cu corpul globular şi baza conică, gîtul cHin
dric, buza uşor îngroşată, distinctă. Face parte din categoria amforelor
mari, cu capacitatea maximă de 55,5-66,5 litri.
Situată mai jos de umărul recipientului, ins�ripţia este formată
din două antroponime. Scrisul a fost executat cu vopsea roşie, şirurile
avînd dimensiunile L. de 120 mm şi de 128 mm şi La. de 32 mm.
Starea de conservare relativ bună a literelor şi păstrarea integrală
a inscripţiilor au permis efectuarea unor observaţii mai detaliate, in
clusiv de natură grafologică. Literele au fost pictate în grabă, fapt ce
trădează indeminare şi obişnuinţa de a face in serie această operaţie,
evitîndu-se trasarea părţilor ovale ale literelor care, de altminteri, nu
sînt executate uniform. De pildă, litera O nu este închisă complet, iar
litera (:J este realizată dintr-o linie verticală şi una elipsoidală. Totl
pe seama grabei trebuie pusă omiterea literei (1) din primul antropo
nim, latin de origine, dar asimilat de onomastica grecească. Este vorba,
desigur de AN6[ro] NiOY
In ce priveşte a doua parte a inscripţiei,
s-au ridicat dificultăţi de lectură datorită grafiei ambigue a celei de a
treia litere. Dar fie eă am presupus că e vorba de literele CI>, '1' sau l.
nu am identificat acest nume în listele şi dicţionarele de nume greceşti
ce ne-au fost accesibile. In această situaţie am găsit oportun să ur
mărim eventuala derivare dintr-un adjectiv. In greacă există adjectivul
fi 6·t'iMoc;
CU înţelesul
de "plăcut, agreabil, SOciabil" în cazul
în care se referă la persoane to. Aşadar, lectura propusă de noi este

AN0[ro]NIOY TIOTHMOY

De ce au fost utilizate tituli picti la această amforă ? In literatura
de sepcialitate se afirmă că " ...semnele cu vopsea roşie erau practicate
de proprietari pentru a-şi putea recunoaşte la prima vedere încărcă
tura de pe corabie 1 1• E foarte posibil, prin urmare, ca această inscripţie
să indice pe unul din numeroşii negustori pentru care dava de la Ră
cătău constituia punctul final sau o etapă a călătoriei comerciale.
Această amforă a fost descoperită în S XXVI A, în groapa nr. 13,
împreună cu multe fragmente de la alte amfore, tot de factură romană şi
din aceeaşi categorie.
In ceea ce priveşte materialul ceramic autohton descoperit în această
groapă, subliniem faptul că majoritatea obiectelor o formează vasele
de tip borcan, fructiere, cupe, străchini, ceşti dacice etc., care se da
tează în secolele I î.e.n.-1 e.n. Dimensiuni I. coa. 0,90 m. D .g. 1 8 cm.
Inv. 29340. (fig. 2).

10 Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek - English Lexicon Claren
don Press, Oxford, 1968.
11 Ioan Glodariu, op. cit., p. 34 ; J. Rouge, Recherches sur Z'organisation du
commerce maritime en Mediterranee sous Z'Empire Rom4in, Paris, 1966, p. 367.
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5. Fragment de amforă globulară cu baza ascuţită, descoperit in
aceeaşi groapă nr. 1 3. S-a putut identifica litera A, tot un titulus pictus
scris cu vopsea roşie şi la aceeaşi dimensiune de em. 32 mm.
6. Fragment de amforă din pastă fină de culoare roşie-cărămizie
pe care fusese incizat, se pare inainte de ardere, cuvîntul grecesc
YCNEr (Fig. 1/4), care pare a avea a treia şi a patra literă scrise în
ligatură. Fragmentul a fost descoperit în S XI, c. 1 7 la - 3,00 m adîn
cime, într-o groapă de mari dimensiuni, care se datează după contextul
descoperirii în secolul I e.n.
Amforele cu inscripţii descoperite la Răcătău detaliază cunoştinţele
anterioare referitoare la comerţul infloritor întreţinut de această dava,
respectiv TAMASIDA VA, �u centrele mari comerciale ale lumii elenis
tice şi romane. Aşa după cum am văzut mai sus datorită unei inscripţii
cu litere pictate s-a putut identifica chiar numele unui posibil negustor
ce-şi desfăcea produsele în acest important centru comercial local de
la Răcătău.
Prezenţa aici şi a amforelor stampilate eonstituie de asemenea un
indiciu al eventualelor exigenţe calitative pretinse de cumpărătorii au
tohtoni faţă de mărfurile importate.

AMPHORES AUX INSCRIPTIONS DECOUVERTES DANS LA DAVA
DE RACATAU (D l!:P. de BACAU)

On publie les six inscriptions grecques sur les amphores decouvertes dans
l'important centre commercial geto-dace de Răcătău, situe au bord du fleuve
Siret, une importante voie comerciale dans l 'an ti q ui te, a l'est de la Dacie. Il s'agit
de fragments suivants :
1. Estampille d'une amfore de Heraclea Pontica, datee aux IV-IH s.av.n.e.
qui comprend les lettres E E/rll ou
2. Estampille sur une anse d'amfore de Sinope, de IV-III s.av.n.o. dant le
contenu est <I>OPBANTO.E/Al:TYNOMOY N/TO(E/KOYPYJIO Y
3. Estampille sur une amphore de Cos (11-1 s.av.n.e) qui comprend le nom
de

0EY0dAC
4. lnscription

ecrite avec tituli

picti

AN0iw)NIOY II6TJMOY

sur une

amphore globulaire du '1 s.av.n.e.
5. Un titulus pictus, A.
6. Une inscription incisee dent n'a pas propose acune lecture.
Les informations obtenues â la suite du dechifrement des inscriptions donnent
des details concemant les caracteristiques du commerce florissant entretenu par
l'etablissement de Răcătău avec les

grands centres commerciaux de l'anti qu ite
greco-romaine. On a identifie aussi, a titre hypothetique, le nom d'un marchand

grec.
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Fig. 1 Amfore cu inscripţii descoprlte la Răcătău, jud.
Pontica, 2 Sinope, 3 Cos, 4 o inscripţie incizată.
Fig.

Bacău

1 Amphores aux inscriptions decouvertes ă Răcătău,

Heraclea Pontica, 2 Sinope, 3 Cos, 4 une insc!"iption incisee.
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Fig. 2 A mforă cu Inscripţie (tltuli picti) .
Fig. 2 Amphore avec inscrlption (tituli pictl).
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