DESCOPERIRI DIN SECOLELE III-Il I.E.N.
LA BORNIŞ-NEAMŢ
RODICA POPOVICI

In anii 1 978-1979 au fost întreprinse săpături arheologice pe locul numit "Mîleşti",
situat la circa 1 km nord-est de satul Borniş, corn. Dragomireşti, jud. Neamţ. Cu toate că
o biectivul principal al dercetărilor 1-a constituit aşezarea rurală medievală ce a existat pe
locul amintit, săpăturile au prilejuit şi depistarea unor bogate resturi de locuire datînd din
al te epoci 1.
In cursul cercetărilor din anul 1 9.79 au fost interceptate şi degajate parţial două lo
cuinţe, care conţineau un material arheologic reprezentativ, îndeosebi ceramic, fapt ce a în
lesnit Încadrarea acestora şi a aşezării În secolele III-11 î.e.n.
Ceramica descoperită În interiorul locuinţelor, cît şi În stratul de cultură corespunzător,
este reprezentată, în cea mai mare parte, prin vase geto-dacice, păstrate fragmentar. In
acelaşi timp, alături de acestea se remarcă ceramica de factură străină sau de impor't,
bastarnică şi, respectiv, grecească 2.
In cadrul olăriei geto-dacice, ceramica de u� comun cu aspect poros este preponde
rentă. De culoare cărămizie, brun-roşcată sau brun-cenuşie, aceasta este lucrată cu mîna
dintr-o pastă amestecată cu cioburi pisate şi microprundişuri de dimensiuni variabile. Vasele
sînt arse incomplet şi inegal, unele exemplare prezentînd pete de culoare neagră sau brun
roşcată, consecinţă firească a unei arderi secundare. Ca formă predomină borcanul , cu corpul
drept (fig. 1 /2) sau cu pereţii arcuiţi, avînd buza trasă spre interior sau exterior şi, uneori,
evazată (fig. 1 (3-5 , 1 3 -14). Din aceeaşi pastă au fost modelare şi castroane, de dimensiuni
mici sau mijlocii, cu corpul bombat şi buza dreaptă (fig. 1 /8).
Ceramica fină geto-dacică -5e află într-o proporţie extrem de redusă în comparaţie cu
cea descrisă anterior. Pasta din care au fost lucrate vasele este bine frămîntată, densă, şi
conţine ca degresant nisip cu bobul mic. Arderea vaselor este incompletă şi neuniformă, ca
şi În cazul ceramicii cu aspect poros. Vasele, îngrijit modelate, sînt lustruite mai ales pe
faţa exterioară şi au o culoare brun-Închisă sau gălbuie. Formele caracteristice sînt stră
chinile, cu marginea îndreptată spre exterior sau interior (fig. 1 /9), şi cănile prevăzute cu
toartă, avînd corpul bitronconic şi buza evazată (fig. 1 /10). La formele menţionate se
adaugă şi vasele cu gîtul înalt, corpul bombat şi marginea evazată (fig. 1 /1).
In privinţa ornamentaţiei, ceramicii geto-dacice îi sînt specifice şirurile de alveole,
dispuse pe gîtul sau buza borcanelor (fig. 1 /3-5), brîiele simple sau alveolate, aplicate pe
1 Pe acest loc au fost descoperite resturi de locuire datînd din secolele 11I-II î.e.n . ,
II-III e. n., VI-VII e. n. şi XIV-XVII.
a Intrucît
cercetările au afectat o zonă limitată a aşezării, iar complexele depistate
nu au fost dezvelite în Întregime, nu se pot face deocamdată estimări procentuale asupra
materialului ceramic descoperit.
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gîtul sau umărul vaselor ( fig. 1 /13-14) şi proeminenţele conice, asociate uneori cu acestea
din urmă. Aceste elemente decorative apar numai pe ceramica de uz comun cu aspeca
poros l.
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Fig. 1 . Ceramică din secolele III-Il î.e.n.
3 Pentru ceramica geto-dacică vezi S. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea cnamicii din
recolele 111-/J i.e.rz. din Moldova, SC!V, 1 8 , 1967, 1 , p. 26-35, fig. 4/10- 1 1 ; 7/2, 8 ;
idem, Aşezarea de epocă Latelle de la Botoşana, JUd. Suceava, SC!VA, 3 1 , 1980, 2, p. 205215, fig. 1 5/5 ; 1 8, 6 ; 21 /6.
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Ceramica aparţinînd populaţiei străine, În speţă bastarnilor, cuprinde, în linii gene
rale, dou� grupe bine individualizate 4 •
O primă grupă o constituie ceramica de aspect grosier, lucrată cu mîna dintr-o pastă
poroasă, cu cioburi pisate în compo'J�iţie. Vasele sint de culoare brun-deschisă sau cenuşie
şi au partea superioară netezită, iar restul corpului acoperit la exterior cu barbotină. Unica
formă de va� este borcanul, de dimensiuni m ijl ocii, cu corpul bomb at , avind buza răsfrîntă
şi faţetată ( fi g. 1 /6-7).
Cea de a doua grupă ceramid cu p r in de vase fragmentare de culoare neagră sau găl
buic, modelare dintr-o pastă bine dcf!,rc�ată cu nisip şi firişoare de mică, l u st rui tă pc ambele
fe�e. Formele frecvent întîlnite sînt străchinile, castroanele şi căniţele cu tor�i În formă de X
( fig. 1 / 1 1 - 1 2). Toate aceste forme au profilele În S, buzele Îngroşare şi faţetate.
In acest context, destul de sumar co nt ura t, se înscrie pre;enţa fragmentelor de amfo ră
de provenienţă grecească. Din p unct de vedere cantitativ, numărul lor se reduce la numai
c îtev a fra gme nte , clar ele au o i mportanţă ap:trte în încadrare:t cronologică
a celorlalte
materiale desco pe r i te şi a aşez:rii ca a t a re. De asemenea, descoperirea unei toqi de amforă
rhodiană ştampilată nu face decît să aducă unele precizări la datarea c om pl e xul u i tn care
a fost găsită şi a aşezării corespunzătoare.
Toana ele amforă ştampilată a fost descope ri tă în loc uin ţ a 2, la adîncimea ele 0,55 m,
În asociere cu ceramică geto-cl aci că şi bastarnid. Ea este lucrată d intr-o pastă de culoare
rozie, acoperită la exterior cu o angobă alb- găl buie ; în spărtură. pasta este rompactă şi
uniformă. Pe partea superioară a toqii este imprimată o ştampilă, de formă rectangulară,
avînd di m ensi unile de 1 ,7 X 3,6 cm (fig. 2). Textul ştampilei e�te înscris pe dou:i rînduri
şi are literele în relief. Lectura textului este asigurată, deşi acesta este şters parţial şi slab
imprimat în rîndul al doilea. Pe primul rînd se distinge numele preotului oponim Xenofanes,
precedat de prepoziţia b:l , i ar pe al doilea specificarea lunii rhodiene (iulie). Prin urmare,
textul ştampilei poate fi citit şi întregit astfel :
EIIIEENO<I>Al'\EY�
. 0 101

btl �e:voqdve:u�

[ 'Ycxk1v] 6tou

In rîndui eponimilor insulei Rhodos numele lui Xenofanes apare destul de frecvent în
numeroase descoperiri. In vederea determinării cît mai exacte a datării ştampilelor cu acest
nume s-au formulat o serie de opinii, în care menţionăm succint numai pe acelea · repre
zentative. Astfel, s-a constatat că ştampilele cu numele lui Xenofanes, cunoscute în Agora
ateniană, Tarsus, Delos şi Alexandria, se Întîlnesc În două perioade : 280-220 î.e.n. şi
220- 1 80 î.e.n. s, uneori numele eponimului fiind asociat
cu al fabricanţilor Philainios,
Sokrates şi Diskos 6• Asocierea eponimului cu a fabricantului Diskos II pe amfore descope
rite la Villanova şi Tarsus a condus la încadrarea ştampilelor respective În perioada 2001 80 î.e.n. 7. Pentru Xenofanes, V. Grace a propus şi o datare cu mul t mai timpurie 8, dar
D. B. Şelov consideră că activitatea de eponim a acestuia s-a desfăşurat la sfîrşitul secolului
al III-lea î.e.n. 9. Cu toate că referitor la ştampilele cu numele lui Xenofa'nes II au fosD
4

Analogii pentru ceramica bastarnică la M. Babeş, Dacii şi bastamii, MemAntiq,

Il,

1 970, p. 224-225 , fig. 1 / 5, 12, 1 4 ; 3 /3, 7 ; S. Teodor, Aşezarea de epocă Latime . . . , p.
2 1 5 - 2 1 7, fig. 20/7.
.
s Z. Sztetyllo, Nea Paphos /. Les timbres ceramiques ( 1965-1973), Varşovia, 1 975,
p. 30, nr. 1 5.

6 V. Grace, The Stamped Amphora Handles-Found in the American Exca·vationr i11 the
Athenian Agora 193 1- 1932, Hesperia, III, 1 934, p. 21 9 ; Ju. S. Badal'ijanc, Chrollolo
gileskie sootvetst·vie imen eponimov i fabrikantov na amforach Rodosa, SA, 4, 1 976, p. 39.
7
V. Grace, op. cit., p. 2 1 9, 229, nr. 56 ; idem, The Stamped Amphora Ha11dles.
Tarsus, I, Princeton, 1 950, p. 1 35 - 1 48, nr. 2 1 .
B V . Grace, The Eponyms Named o n Rhodian Amphora Stamps, Hesperia, XXII, 1 953,

2, p. 1 1 8- 1 20, nota 10.
9 D. B. Sel ov, Dopo['nitel'nye k[ejma na rodosskirh amforach, MC!anges oflerts .;
Michalowski, Varşovia, 1 966, p. 666-667 ; idem, Kerami ceskie klejma iz Tanaisa ll/-1
vekov do n.e., Moscova, 1 975, p. 64.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 .56

RODIOA POPOVillCI

4

Fig. 2. Fragment de amforă rhodiană ştampilată.

propuse şi datări diferite, cele mai multe fiind însă foarte apropiate În timp, se admite,
genere, că ele aparţin anilor 220- 1 80 î.e.n. 1o.

In

10 Ju. S. Badal'ijanc, op. cit., p. 39 ; M. Lazarov, T'rgovskite vTzki. na Rodos s's
zapadnopontiycerkite gradove prez elinisticeskata epocha, INM-Varna, XII ·(XXVIII), 1 977,

p. 29, nr. 79.
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Pe teritoriul României, ştampile cu numele lui Xenofanes se cunosc din cîteva desco
periri, cum sint, de pildă, acelea din Dobrogea, de la Histria n, Torni$ 12, Topo
log 11, şi din Muntenia, de la Stoieneşti-Argeş 1 4• Ele se deosebesc însă de exemplarul des
coperit la Borniş-Neamţ prin aceea că au textul fie dispus circular, cu floarea de rodie
Înscrisă în cerc, fie liniar, imprimat pe două sau trei rînduri, cu specificarea altor luni
rhodiene sau fără indicarea acestora 15.
Amfore ştampilate cu numele aceluiaşi eponim al insulei Rhodos au fost semnalate şi
în teritoriile învecinate graniţelor ţării noastre, la Varna-Odessos 16 şi Tanais 17, Între acestea,
unul din exemplarele descoperite În ultima localitate fiind identic cu acela de la Borniş
Neamţ 18•
Descoperirea fragmentului de amforă rhodiană ştampilată datează cu mai multă exac
titate aşezarea de la Borniş-Neamţ, facilitîml, totodată, încadrarea cronologică a acesteia la
sfîrşitul secolului al III �lea i.e.n. �i în primele două deca.de ale secolului următor. Ea se
adaugă descoperirilor mai Hchi de amfore rhodien e ştampilate din Moldova, de la Lunea
Ci urei 19 şi Boroseşti 2o, unde, ca şi la Borniş-Neamţ, ceramica geto-dacică şi bastarnicii
apare în asociere cu cea grecească de i mport. Deşi din punct de vedere cantitativ desco
peririle de provenienţă rhodiană de l a Borniş-Neamţ nu sînt atît de numeroase În compa
raţie cu acelea din aşezările de la Lunea Ciurei, ele vădesc, fără îndoială , capacitatea şi
posibilităţile locuitorilor acestei aşezări de a-şi procura mărfuri din import. In acelaşi timp,
ele completeaz:i un întreg şir de descoperiri ceramice de factură grecească, dintre care unele
de posibilă provenienţă rhodiană, rezultate din săpăturile întreprinse la Şorogari 21, Băiccni 22,
1 1 V.

nr. 585.

Canarache, Importul am/orelor ştampilate la Histria, Bucureşti, 1 957, p. 250,

1l Descoperită în 1 965 la Edificiul cu Mozaic. Informaţie M. Irimia, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
1l V. H. Baumann, Consideraţii asupra importului de am/ore greceşti în 110rdul Dobrogei, Peuce, IV, 1 973-1 975, p. 40, nr. 28, pl. XI/10.
111 D. Tudor, Răspîndirea am/orelor greceşti ştampilate in Moldova, Muntenia şi Oltenia, Arh. Mold., V, 1 967, p. 58, nr. 40, fig. 2/39.
.
.
1 5 Vezi notele 9-1 2. Vezi notele 1 1 - 1 4 �i V. Sîrbu, Ştamp•le de pe amlorele greceşt•
R.
1
nr.
980,
1
46,
1,
1
p.
Istros
din colecţiile Muzeului Brăilei,
1� M. Mircev, Am/omite pecati ot muze]a v'v Varna, Sofia, 1 958, p. 28, nr. 1 02, 1 0.> ,
pl. X I I I/5-6 ; M. Lazarov, Am/omite pe�ati ot Odesos, /NM-Varna, X(XXV), 1 974,
p. 30, pl. IVj55 ; idem, op. cit., p. 29, nr. 79.
17 E. M. Pridik, I11ventarnyJ katalog klejm na amfornych ruckach i gorlyskach i ••a
cerepicach Ermitaznogo sobranija, Leningrad, 1 9 1 7, p. 1 4 , nr. 280, 282 ; D. B. Selov
Keramiceskie klejma
p. 64, nr. 1 64-1 67.
1 8 E. M. Pridik, op.�cit., p. 1 4, nr. 282 ; D. B. Selov, Keramii':.eskie klejma ... , p. 64,
nr 1 66.
1? D. Tudor,
Am/ore elenistice descoperite în adîncul teritoriului R. P. R. (Referat
asupra legăturilor economice între cetătile sclavagiste greceşti şi triburile dace dintre Carpaţi
şi Dunăre), Studii şi referate privind istoria R.P.R., Bucureşti, 1 954, 1, p. 82 ; M. Petrescu
Dîmboviţa şi colaboratori, Şantierul arheologic Truşeşti, SCIV, VI, 1 955, 1 -2, p. 1 84- 1 87 ;
D. Tudor, Răspîndirea am/orelor ., p. 52-53 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em.
Zaharia, Aşezări di11 Moldova. De la paleolitic pînă in secolul al XVIII-lea, Bucureşti,
1 970, p. 1 77-1 78.
� D. T� dor, Am/ore elenistice .., p. 82 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em.
_
Z �h�n a , Of· ctt p. 3 1 4 ; M. B� beş, op. czt.
_
1. p. 225, fig. 1 / 1 8 ; M. Babeş, V. Mihăilescu
.
BuJ.ba, Germamsche latenezertltche
"Feuerbocke" aur der Moldau Bericht der RămischGnmanischen Komission, 5 1 -52, 1 970-7 1 , p. 1 79.
2 1 S. Teodor, Aşezarea din secolele III-II Î.e.n. de la Şorogari, Arh. Mold., VI,
1 969, p. 326.
22 A. L:iszl6, Aşezarea daco-getică de la Băiceni (secolele IV-II î.e.n.), Arh. Mold.,
.
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VI, 1 969, p. 78-79.
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6.

-------

Arsura 2l şi Cucorăni 24, fără a mai aminti pe acelea semnalate cu prilejul cercetărilor de
suprafaţă 25.
DECOUVERTES DES I II-e-II-e S I E CL ES A V. N. E.
A BORNIŞ-NEAMŢ

Resume
Par les fouilles entreprises en 1 979 dans l'endroit appele ,.Mîleşti", situe a environ
km nord-est du village de Borniş, commune de Dragomire�ti, dcparrement de Neamţ, on
a decouvert et mis a jour partiellement deux habitations, qui contiennent un materiei archeo
logique representatif, surtout de la ccramique, permettant leur da.tation aux I I I-e-II-e
siecles av. n. e.
La ceramique dccouverte a l'intcrieur de ces habitations est representce, pour la
plupart, par des vases geto-daces, conservcs fragmentairement (fig. 2/ l -5 , 8-10, 1 3- 1 4).
En m&me temps, on y remarque cgalemenr la ceramique ctrangere, basterne ( fig. l./6-7,
1 1-1 2), et la ceramique d'importation, grecque (fig. 2). Parmi les fragments de ceramique
de provenance grecque on a trouve une anse d'amphore rho:.lienne portant l'estampille :
EIII E ENO<l>ANEY:E

.

ed

�EVOŢJctve:ut;

['Yock LvJ 6(ou

EJI 01

La dccouverte du fragment d'amphore rhodienne estampillee permet de dater avec
plus d'exactitude !'habitat de Borniş-Neamţ, de le situer chronologiquement a la fin du
111-e siecle av. n. e. et dans les deux premieres dccennies du siecle suivant.

Explication des figures
Fig. 1 . Ceramique des 111-e-11-e siecles av. n. e.
Fig. 2. Fragment d'amphore rhodienne estampillce.

2l

p. 54.

S. Teodor, Cetatea traco-getică de la Arsura, j. Vaslui (1964), Materiale, X, 1 973,

24 S. Teodor, Contribuţia cercetărilor arheologice de la Cucorăni, jud. Botoşar1i la Clt
noaşterea culturii geto-dacice di11 Moldova în secolele /l/-11 î.e.n., Din trecutul judeţul�ti
Botoşani, 1 974, p. 74 ; S. Teodor, Săpăturile de la Cucorăni (jud. Botoşani), Arh. Mold.,
VIII, 1 975, p. 1 36.
25 Pentru descoperirile de la Cercu, Holboca, Sofroneşti, Bîrlăleşti şi Şuletea cf. N. Za
haria� M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 1 74, 1 97, 200, 340, 355.
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