M. BUCOVALA

V ASE ROMANE DE BRONZ DESCOPERITE LA DERVENT,
JUD. CONSTANŢA

,

In primăvara anului 1971, cu ocazia săpăturilor efectuate pentru
completarea unui sistem de irigaţie în zona Dervent - Păcuiullui Soare,
pe terenul unui canal, dispus perpendicular pe fiml actual al şoselei
Constanţa-Os trov , la cca 200 m vest de aceasta, au fost scoase la lumină
trei vase de bronz, pe care descoperitorii acestora le-au adus la Muzeul
arheologic din C onstanţa '. Punctul descoperiri se află pe o pantă ce coboară inspre Dunăre, pe o linie care uneşte şoseaua susamintită cu capă tul de nord al insulei Păcuiul lui Soare, unde se păstrează vestigiile
cunoscute ale unei cetăţi bizantine.
Pentru obţinerea datelor complementare acestei descoperiri, un colectiv al Muzeului de arheologie a făcut o cercetare la faţa locului . Din
păcate, datorită faptului că săpătura, altminteri foarte largă, a fost făcută
cu utilaje n~-ecanice, care au afectat sp aţii largi în jurul acesteia, nu s-a
putut descoperi nici un indiciu cert asupra contextului descoperirii, astfel că afirmaţia descoperitorilor, că odată cu vasele ar fi ieşit la lumină
şi oseminte umane, nu a putut fi verificată .
În cele ce urmează, considerăn~ util să facen~ un succint studiu
tipologie al vaselor de care este vorba 2.
l. VAS CU TOARTA. TIP ,.CALDARU$A" . (Fig. 1).

Corodat şi crăpat pe alocuri , fundul spart. Patină verzuie, uniforn1ă.
Buza trasă uşor in afară. Ca ornament, pe mijlocul buzei interioare, incizie orizontală superficială; la exterior, pe buză şi la baza ac-esteia, cîte
o grupă con~pusă din dou ă cercuri orizontale incizate, mai jos de care
sînt vizibile alte trei cercuri, apropiate, inegal trasate.
Toarta, semicirculară, mobilă, destul de groasă, rotundă în secţiune,
are capetele subţiate şi lăţite, petrecute prin două inele decupate chiar
din partea superioară a vasului .
1 Este vorba de excavatoriştii Pluteanu Gheorghe şi Vasile Marin de la
Trustului de îmbunătăţiri funciare Constanţa.
2 Folosesc acest prilej pentru a adresa sincerele mele mu l ţumiri tovarăşului
A . Rădulescu, directorul Muzeu lui de arheologie Constanţa, pentnl amabilitatea cu
car e ne-a concedat dreptul de val orificare ştiinţifică a acestei descoper il'i .
Şantierul

Pont.ica, i5
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Fig. 1. Vas
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"C'ăldăruşă .
a

0,15 m, eliam. 0,180 m. Capacitatea : 2,800 1. (9 libre, 10 uneii) .
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Forn1a de vas "căldăruşă" descoperită la Dervent, reprezintă un tip
comun a l veselei de uz casnic, de epocă romană tin1purie, întilnit pe
largi spaţii, atît în cuprinsul imperiului, cit şi in afara lui.
Un examen, fie şi sumar, al descoperirilor de acest gen făcute pe
linia DW1ării, în sus, ne relevă un lucru intel'esant: în aproape toate
aşezările de pe malul drept al fluviului , precum şi în zonele lor li c
mUrofe, adică atît în provinciile Pannonia, cît şi în NoricuID, prezenţa
căldăruşelor este cert at es ta tă. De exemplu, di n Pannonia provin două
vase identice cu al nostru, diferite ca mărim e însă , cel mai mare, cu
loc de găsiTe necunoscut: cel cu dilnensiuni D1ai red use, provenit în m od
sigur din Vindobona (Viena) 3.
Pentru aceste exemplare din Pannonia, asen1ănăioal'e mai ales cu
acelea descoperite la Kerci (Panticapaeum), A. Radn6ti presupune o origine comună, italică. din punct de vedere al in sp iraţiei, dar sfîrşeşte prin
a certifica d rept 'loc de pl'Oductie al lor, aleliere din zona Dunării, eventual chiar pannonice'. ateliere care au activat in secolele Il-III e.n.
Asemănătoare. pînă la identitate, cu vasul nosiru sînt şi trei exen1plal'e provenite din Osijek (a ntica Mursa) care, împreună cu alte citeva
zeci de recipiente şi ustensile de uz casn ic, lucrate din bronz, împărţite
în 17 tipuri, oferă date interesante asupra cronologiei şi locului lor de
prod ucţie ".
Descoperiri de aces t gen au fost făcute pe linia limesului danubian
şi în zona R. F . a Germaniei . ca şi pe R h in de altI ei, iar mai mult decît
a tîta, se constată că numărul lor est e şi n1ai mare cînd e vorba de telitoriile nord-vestice rămas e în afara graniţelor imperiului. Astfel, cele
n1ai numeroase descoperiri pI'ovin din nord-vestul R. F. a Germaniei, pe
coasta n1ării, sau în teritoriul Danemarcei, alte cîteva fiind cunoscute
în actualul s paţiu al Norvegiei şi S uediei G. Nu mai puţin reprezentative
sint exemplarele similare descoperi te în peninsula Scandinavică (la Sneserelorp, Snesere şi Sjiilland) încadrate de al tfel într-un tip general, nu111it Hemmoo!': contaminat la origine de prototipuri italice şi asemănă
tor: in orice caz . cu amintitele reci piente din Kerc.:i 7.
2. VAS STHECUHATOAHE (fig. 2- 4) .

Lipsă circa o treime din corp. Patină verzuie, uniformă. Din buza
lăţită în afară se prelungeşte şi lnînerul, scurt, îngust şi plat, rotunjit
la capăt si prevăzut cu orificiu cil'cular pentru agăţat, delimitat de cî-

teva cercuri superficial incîzate. Tot pe mîner, deasupra, a fost figura t
3 A. Radnoti, Die 1'omischen Bronzeg ejăsse von Pannoniell, in Dissel'tat'ioncs
Pannontcae, Budapesta, VIII, 1938, pl. X , 52.
" Idem, p. 119.
::; D an ica PintCTovic, Q rimskoj bl'Onci s tprcna QsijcJ..:a i okolice, Osjccki
zborn ik, Br. VIU, Osij e k, 1962, p. 118, T L 5 şi SI. II f, 1-3.
6 H. J. Eggers, De)' 1'omi:sche Import irn Freien Germanien, Hamburgischcs
Muse um filr Vbl ke1'lamde und Vorges ehichtc. 1951, p . 53, pl. 7, 63 şi harta 24, unde
se prE> cizează că acestea au constituit pi ese de inventa r funerar sau au f ost utilizate (unele doar), ca urne fun erare.
7 G. Ekholm, Hand elsforbinddael' mellan Skand inav ien oeh R omel'ska riket.
în Svenska BOkjorlaget, Stockholm , 1961, p. 47, fig. 12 a .
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Fig. :!. Vas strecun:itoare.
Inv. 20.302,
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Fig. 3. Vas strccuraloare (alt profil).
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Fig. 4.

Acelaşi

vas. Vede,'e spre interior.

prin puncte incizate, un ornament floral stilizat, compus din va1ute, linii
drepte şi ondulate. Rolul practic al vasului este ingenios realizat printr-o
modalitate de bun nivel meşteşugăresc şi chiar artistic, datorită perforaţiilor punctate, practicate pe corpul recipientului şi ordonate in trei
benzi ornamentale, despărţite prin grupe de cite două linii simple. Banda
de sus, mai lată, cuprinde volute sinlple sau duble, care alternează, despărţite între ele prin cîteva semne ornamentale stilizate ; banda din nlijloc, cea mai îngustă, cuprinde valute cu coada prelungită, înşiruite una
după alta sau opuse; cea de-a treia, care ocupă fundul propriu-zis al
vasului, este alcătuită dintr-un motiv vegetal stilizat, care figurează un
gen de frunze subţiri şi lungi, rotunjite la un capăt şi marcate printr-un
punct, dispuse radial, uşor oblic.
3. Piesa cea mai importantă, din punct de vedere al concluziilor
pe care ni le prilejuieşte, este un alt vas -s trecurăto are , de acelaşi tip cu
precedentul şi păstrat - de astădată - intact. (fig. 5-8).
Patină verzuie, uniformă. Buză groasă, din care se deprinde mînerul scurt, cu extremitatea inelară, uşor bombată deasupra şi prevăzut la
capăt cu un orificiu pentru agăţat, mărginit de un cerc în relief. Perforările punctate de pe corpul vasului sînt dispuse în şase benzi, separate între ele printr-o linie simplă. Benzile întîia, a treia şi a cincea,
de sus în jos, conţin un motiv identic: valute, simple sau legate două
cîte două. Banda a doua este formată dintr-o serie de linii paralele ondulate în val, iar cea de-a patra, foarte îngustă, prezintă o singură linie
în val, ale cărei sinuozităţi sînt ocupate de cercuri mici, cu punct în
centru, sprijinite pe linii scurte. Ultimul registru, care acoperă de ase-
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Fig. 5. Vas strecurătoare, complet.
Inv. 20.303 - Inălţi m e 0,168 m, diam . 0, 151 m.

Fig .6. Vas

stl'eCll l· ~ltoarc.

A lt p:·ofi l.
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vas. Vedere de sus.

vas. Vedel'e spre i.n terior.
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menea fundul vasului) constă dintr- un cerc în1părţit în patru părţi egale,
in car e sînt înscrise cîte două perechi de valute opuse, diferite ca dimensiune şi dispuse unele deasupra celor1alte.
Dar elementul cel mai interesant al vasului constă din următorul
text în limba latină, punctat cu litere aproximativ egale la partea de sus
a vasului, pe banda netedă dintre buza acestuia şi perforările TI1enţio
nate: M.VLPIVS EVFRATES FECIT IN CIRCO FLAMINIO. (f.ig. 9).
In gama atît de diversificată a obiectelor de uz casnic, tipul de
vas-strecurătoare constituie un recipient amplu documentat, n1ai ales în
epoca rom ană tin1purie, nu numai în gran iţele in1periului, ci şi în a fa ra
acestora. Forme dif€ri te de strecurători, t oate în să emisferice, cu dian1etr u mic şi preyăzute cu n1Înere lungi şi subţiri, s-au descoperit în numeroase locuri, nu numai în spaţ iul italic, ci şi în provinciile din jur,
Pannonia, Noricum şi Germania . La P ompei s-a găsit un mare număr de
asemenea vase, unele de dimensiuni mari, iar în Pannonia şi Noricun1
sînt cunoscute exemplarele găsite la Vindobona, Brigetio, Aquincum, Siscia s, ElTIOna, Mursa şi Teutiburgium 9. Deosebirile existente însă între
aceste ustensile şi cele două exemplare descoperite la Dervent constă în
genere în dimensiunile lor : fapt ul că toate celelalt e sînt mici, cu mînere
lungi, plate, de obicei fără orificiu de agăţare şi cu o ornamentare oarecare în părţi, indică poate şi o specializare a lor, în sensul întrebuinţării diferite, pentru anumite operaţii ş i pentru anumite lichide. Un singur exemplar, găsit tot în Pannonia (la Sommerein) prezintă asemănăr i
mai in1portante cu vasele noastre, dar cupa, perforată cu motive rînduite intr-o singură bandă, compusă de linili radiale, este de asemenea
foarte puţin adîncă 10. La fel, nici unul din exemplarele amintite nu poartă
,tam pilă de producător sau inscripţie.
Ustensile asemănătoare acelora de care a fost vorba pînă acum, cu
cupa puţin adîncă, ornamentate uneori în cîteva registre şi purtînd chiar,
în cîteva cazuri, ş tampilă , au fost descoperite ş i la nord de imperiu, fie
în morminte de înhumaţie şi incineraţie, fie în aşeză'r i 11 ; ia fel, în spaţiul
peninsulei Scandinavice, s-au găsit numeroase vase similare, unele dintre ele ştampHate cu numele Jucrătorului 12 Ele sînt considerate drept
marfă italică (în special din Capua) sau gallică (îndeosebi din Lugdunum-Lyon) şi sînt datate în sec. II e.n. 13.
Un singur exemplar de strecurătoare, de mici dimensiuni însă şi
fără miner (înălţime 0,035 m , diam. 0.057 m) lucrată di n a rgint, poate fi
aminti tă aici, datorită cîtorva elemente comune acelora care formează
s A . Radn6t i, OIJ. cit., p. 81. p L XXIV, 6, Î, 9, pl. XXV, 3, -1 ş i 7.
D. Pinterovic, ap . cit., p. 76, IV.
Hl A. Rad n 6ti, ap. cit., pl. XXV, 4.
11 H. G. Eggers , op. cit., pl. 13. 159-162, harta 45, 46 şi 47, cu numeroase
puncte In nord v estul Germaniei şi in Danemarca.
12 G . Ekh olm , ap. cit., p . 34.
13 lclem, p . 36.
l)
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obiectului interesului nostru. Bazinul mic. emisferic, care este perforat
cu găurele de acelaşi diametru, fornlind figuri geometrice (patrate, cercuri,
rozetă)) poartă la partea superioară o inscripţie în limba latină 1ti.
Din fericire. textul de pe vasul nostru, mai n1ult decît explicit, ne
pune la dispoziţie cele mai importante elemente de datare şi provenienţă
care ne sînt necesare.

~rES"F Ec:Il~ 1/\l
Fig. 9.

111.';cri pţla

Literele, de înălţime aproximativ egală (1,7 cm), l'ealizate prin puncte
incizate la partea sup erio ară a vasului) au ductul regulat. Numele 1apicidului este despărţit de restul textului prin grupe de cîte trei puncte,
dispuse în triunghi~ cîte una adică intre praenomen, gentiliciu şi cognomen : sfirşitul inscripţiei este marcat prin patru asemenea grupe, Grafiaîn car-e numai litera "u" apare cu ÎnLlorituri, denotă o epocă bună, timpuriu imperială.
Numele autorului vaselor, 11. Ulpius Eufl'ates, designează desigur
un libert ; el conţine atit pl'aenomen- ul cît şi gentiliciul în1păl'atului Traian, ceea ce dovedeşte că a primit cetăţenia in timpul acestuia. Cogn~menul, amintind nun1ele lui de sclav 1.1 prezintă o rezonanţă orientală, căci înainte de toete, Eufratul este unul din eele mai importante
î luvii din Ori ent IG, pentru rnultă vreme graniţă a imperiului şi care; printl'e altele, "socotit sfînt în ochii populaţiilor păgîne ale Asiei anterioare,
rămîne sfint chiar în tradiţia creştină. care-l pomeneşte printre cele patru mari fluvii ale Paradisului" li. Altfel zis, este vorba foarte probabil
de un oriental care, ajuns la Roma ca sclav al casei imperiale. va fi fost
ulterior eliberat, lucrind. sub un nume de autentic cetăţean roman Într- un
atelier n1e şt"eşugăresc , unde, după o perioadă în care talentul său s- a impus. n -a pregetat să-şi pună numele pe unele din produsele sale, din
H Ghidul Muzeului Naţional Stara Zagora. Sofia, .1965, nr. 33-34. Piesa,
eonsideratl:l Cu produs al unui aklier italie, fi fos t glÎsit5 într-un m e l'mi nt, laolalhl.
cu cîteva vase de a r g in t ş i elivC'l'se ubiecte ele podoab5, datate toale în sec. r Le.n.
Te xlul precizează că un :lnume' Scxlus iVlaetennius a lucrat w,tensila pentru numitul Rifi o.
1:, H. CagnJ:t, Cou)"s (l"epig,'aphie laUI~e . IVc ediriol~. Pads, 191 4, p. 82.
[t. De nume de fluvii utilizate drep t cog nomina intr-o edificatoare inscripţ i e
(x :872) amint c:ş t e Jbo KHj a nto (TIU' Latin Copl!omil/Q, Commentationes Httmma1101'11111 lilt(>T(lrI!1ll, tomms xx ~ vr . nI". 1- 4, I-lC'lsinki 1~63, p . 43 (bunicul Rhenus,
tata Euphrutes, eopiii Crescens, Hhcnus ş i Danuvius); un
aH Euphrules apare
intl'-Q inscripţie sCl'is~l in vremC'a consulilor Albinus şi Maximus. in anul 227 c.n.
(R. Cagnat, COlll'S d'epigraphie latine, IlIe edi t ion. Pari s, 1898, p.
).
1:- D. M. Pippicli. 1/1 jund descoperirilor lIlilriQce din peşte"a .4(/ a111, în St1.lCiii
clasice. XIII. 1971, p. HÎ .
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care, măcar uneori, pe drept cuvînt poate să -şi facă un titlu de mindrie 18.
Şi mai îmbucurător este că autorul localizează atelierul în care a
lucrat respectivele vase. Cu un termen general, el ne indică: fecit in
CiTea Flaminio, toponimie eare se referă, fără nici o îndoială, la cunoscutul circ de a cărui ridicare ingrijea la Roma censorul Flamini us ,Hl, încă
în anul 221 î.e.n. 20
Fireşte, producînd obiecte străine d e scopul Circului. atelierul in
care lucra Eufrates nu-şi putea avea locul chiar în corpul de construcţii
al acestui monument, ci el trebuie să se fi aflat undeva, în proxinla sa
vecinătate şi, în orice caz, in cuprinsul cartierului al cărui nume era imprumutat de cel m ai faimos şi mai căutat ob iectiv public din partea lo cului (vezi f ig. 10 h arta Romei).
concJ.uzie, pe baza caracteristicilor generale al e celor trei va se
şi nlai ales, a elen1entelor circumstanţiate oferite de vasul cu inscripţie ,
putem atribui descoperirea de la Dervent primei jumătăţi a secolului
II al erei noastre.
In ceea ce priveşte locul descoperirii vaselor de bronz, faptul că
nici u n indiciu sigur n u a putut fi reperat in urma cercetărilor noastre,
de altnlint eli numai de suprafa1;ă, ne îlnpiedică să afirmăm că acestea
au form at mobilierul vreunui mormînt, aşa cunl descoperitorii incon1petenţi ne-au lăsat să înţelegem 2 1. Oricum ar fi însă, indiferen t d e contextul de găsire al vaselor, credem că este firesc să căutăm pe posesorul
acestora, ale cărui gusturi crlese le remarcăm in treac ăt, în una din cele
două aşezări romane din preajmă: prima, aflată la circa 7-800 m dis tanţă, lîngă Dunăre chiar, pe dealul de la Dervent, unde se a:filă resturile
unui castru 22 ; a doua, oraşul vestit de la Durostorum (aflat însă la circa
20 km de punctul descoperirii), lagăl' de legiune încă din pel'ioada p ri-

rn

Il! t n genel'al se ~tic cii "mlul liberţilol' în producţie era destul de impor tant
variat. E x cluş i de la via ţa politică, libertii erau împinşi spre functiun i şi Îndeletn iciri cu caracter economic.. Cei mai mu lli dintre libcl'ti continuau sub o formă
liber{1 vechea lor muncă c1~ sclavi ca meşteşugari , cultivatori, agenţi de comerţ,
bijutieri, zarafi...". (D. Tud ol', I storia sclavajuhâ în Dacia romUllă , EditUl'a Academie i RP.R, Bucur eşti. 1957, p . 220-221). Faptu l că I':ufrates îşi iscăleşte produsele,
denotă că nu era un lu crăto r oarecal'e, ci poate chiar şef de ateliel', eventual chial"
al unei officine impedale, l UCl"l1 perfect posibil dacă ne reamintim că · în vremea
lui Traian, "liberţii sint mult folos iţi" (D. TudOl', idem) şi că unii dintre e i, socotiţi cele mai de năd e j de ajutoare a le acestuia, acced la funcţii administrative el e
mare importanţă. Exemplul cel mai elocvent estc acela a l lu i M. Ulpius Hermias,
ajuns "procuratores auriarum ;; 1n Dacia, sub T r aian, şi a cărui " cenuşă e dusă la
Roma, prin bunăvoinţa împăratului" (CJL, III, p. 218, 1312 ; D. Tudor, op. cit.,
p. 222 şi 259). Mul ţumim că lduros tov. N. Gostar pentru informaţii.
I!J Adresăm pe aceast~ calc mulţumirile noa st re tovarăşului p rofesol' D. 1\1.
Pippidi pentru precizarea făcută cu multă amabilitate.
20 N. Lascu, Cum. lTăiau romanii, Editura ŞtiinţifiCă, Bu cureşti, 1965, p . 406.
21 Supra, p. 1.
22 N. Anghelcscu, Figurine romane clin lut a.1"S ele la Durost01"wn, fn Pontica,
IV, 1971, Muzeul ele arheologic Constanţa, p. 294; intr-una din l ocuinţele acestuia,
s-au găsit, cu prilejul Săpături lor di n anul 1970, t rei figu l'ine de lut fragmentare.
~i
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:W.
40.

Templul lui Hercule Custos.
Templul lui Iupitcl' St:ltOL
Villa publică.

Tel'mele lui Agrippa.
Templul şi grădinil e l siclci.
- Templul lui Sel'apis.
- Templul Min ervei.
Minervium.
- Templul lui Saturn.
Pantheonul.
Templul lui Iupitel' Capitolîllu~.
ln e:his?are a publi că şi sc ă rile
Gemonii.
Arac Capitolinac - SU\iuî
Arcul lui Sc ipio - fîntini ş i
coloane.
Tabu larium.
C itadela .
Curiu Kalabnl.
Templul Iunonei Moneta .
- A'ltarele lui Ju piter Soter
- T emplu l FOi·tunei Primi gcnia
- Templul lui I upiter Pl'ocda lol'
- Basilica I ulia,
- Templul lu i Ianus Gcminus.
T emplul Bcllonci.
-- Se-ptn A gl'îppiana.

război dacic 2~, căruia, sub Hadrian sau, cel mai tîrziu, sub uracestuia, i se atribuie gentiliciul imperial (Canabae Aeliae) care se
acorda numai aşezărilor importante 2'1.
De altfel , lR DurostOl'um au apărut la lumină pină acum şi alte
numeroase monumente de natură să ne desluşească rolul important pe
care aşezarea îl juca în apăra re.a graniţelor imperiului, ca şi gusturile
rafinate şi năzuinţ ele spre frumos ale numeroşilor săi locui tori : pe lîngă
statui şi statuete, vase ceramice şi monezi, figurine de lut ars etc., intrate de-a lungul anilor în patrimoniul muzeelor sau în diverse colecţii
particulare 2J, in anul 1960 au apăru t, în necropola romană din vecină 
tatea aşezării, cîteva lTIol'minte al căror inventar se compunea din vase
ceramice, o monedă şi două coifuri de bronz, dintre care unul completat
cu o mască 'o. Toate cele trei piese, produse în ateliere italice şi folosite
pentru co'mpetiţiile din arenă şi pentru ceremonii, au fost datate în secolul II e.n. 27.
In general, concluziile ce se pot trage in legătură cu descoperirea
de la Dervent vin să confirme observaţiile judicioase enunţate cu ani
în urmă de cercetă tol'i a i acestor n1ateriale. Aşa, în legă tură cu vaselecăldăruşe, s-a menţionat că, în111reună cu alte forme: acestea constituie
un tip de veselă a căror pondere este în chip vizibil predominantă în
imperiu îndeosebi in regiunile riverane marilor fluvii de graniţă şi lnai
precis în localiiăţile antice cu accentuat caracter n1ilitar, înşiruite de-a
lungul limesului danubian şi renan 28. Altfel zis, ca şi descoperirile din
Pannonia, Noricum şi Germania, deci din susul Dunării , cea de la Dervent stă mărturie faptului că vasele şi ustensilele uzuale de bronz abundă
în centrele de garnizoane, castre şi întărituri de pe limesul dunărean,
unde, datorită calităţilor lor practice, a rezistenţei sporite pe care o dovedesc faţă de dintele timpului şi a uşurinţei de transportare nevătă
maiă, sînt folosite în chip predilect in viaţa zilnică a marilor aglomerări
de oameni 'Sub arme ce străjuiau la fruntariile impedului. De altă parte,
este firesc ca aceste prezenţe să înregistreze cota lor cea mai înaltă în
secolul II e.n., dat fiind că organizarea liniei de apărare pe Dunăre se
datorează, cum bine ştim, capacităţii organizatorice şi talentelor neobiş 
nuite ale lui Traian, iar comerţul italic este, măcar la începutul aceluiaşi
secol, încă predominant faţă de cel provincial. Asociate acestei căldăruşe

mului

maşul

:.!.'l

H. Vulpe, D in

2', ld em, p.

isto ria Dobrogei, voI. ]f, Bucureşti. 1968. p . fiG.

138.

2:> I. 1. RUSSlI, Monumente sculptm'ale elin. Dll rostorum. ATSe. 1936- 1939,
Cluj. IIT, p. 174-199; A. AI'icescu, Cap ele 1nm'Inură al lui Th allatos. des('operit la
Ostrov, SCIV, tomul 21. nr. 3, )970, p. 489; N. Anghclescu, O]). cit., p. ~89.
:!(~ A. Rădulescu. Elmi brollzei eli Ostrov, Dacia, NS, VII, 1963, p. 5:~5 .
27 Idem, p. 549-5512~ D. Pinterovic, op. cit., p. )]8; A. Radn6ti, O]). cit., p.
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in mod firesc. cele două vas2 - strecurătoare dovedesc ŞI ln cazul nost.ru
că tipurile de vase de bronz sint frecvent folosite de ostaşi (de altfel.
pe cel puţin două din reliefurile Columnei lui Traian se desluşesc, în
n1ijlocul tru pei in n1ar'3. agăţate în prăjini. laolaltă cu provizii le, vase de
bronz din care nu lipsesc cele cu mîner tip Imlla, căldăruşe şi stl'ecuI·ă tori :!~)).

Credem că este util să amintim: de asemenea, că în regiunea Dude la izvoare şi pînă la vărsare: nenumărate descoperiri de alte
vase de bronz probează emulaţia pe care comerţul cu aceste materiale
intens solicitate o cunoştea în continuare, în primele două secole ale
erei n oastre. O înşiruire, .fie şi sumară a acestora: trebuie să amintească
desigur, n1ăcar prezenţa 3.celui tip de vas cu coada alungită numit truHa,
folosit se pare atît la b ău t cît şi ca ustensilă de bucătărie 30, şi din care a
derivat se p are şi f orma de strecurătoare . Un exemplar bine păstrat,
datat în secolul II e.n.: cu ajutorul unei fibule şi a unor vase ceramice,
a fost descoperit cu puţină vreme în urmă, la Ulmeni, în teritoriul 01teniţe !, la 5 km nord est de aceasta, pe terasa înaltă a Dunării "' . (fig . 11).
nării.

Fig. 11 . Vas de bronz descoperit la Ulmeni.

Intre categoriile de vase de bronz, apărute tot pe Dunăre, în teritoriul 10Osije k (MUl'sa) şi Dalj (Teutib urgium), se numără şi cîteva
exemplare de vaSe cu coadă avînd aceleaşi caracteristici: formă semiglobulară sau tronconică, mîner prevăzu t .cu gaură de agăţat: cercuri g roase
în relief pe fundul exterior "'. Un exemplar identic cu cel de la Olteniţa,
calităţilor

3

şi

29 C, Daicoviciu-I-I. Daicoviciu, Colunma lui Traian, Bucureşti, 1966, p. 39,
10.•.
:~) Pierre P aris, T.exique des QlItiquites ,·omailles, Pal'i s. 1909, p. 293.
31 S, Morintz şi Barbu Ionescu (O lt eniţa), Cercetări arheologice în. impreju-

?'imile oraş1dui O lteniţa (1958-1967), SCIV. 19, 1. Bucureşti, H168, p. 109 şi p . 111,

fig, 12, 1: va sele S - 311 descoperit in apropierea
a se putea prec iza dacă provin din aCf>stea.
:)",1 D . PintC'l'ovil-, OI). cit., pl. T 1. 1 a-b.
g .-

IInOr

c. :iCi

m OI'm inte sarmalice

fă ră

129
https://biblioteca-digitala.ro

dar lipsit de ioartă . provine de la Iniercisa (Dunapeniele) in Pannonia 33
(fig. 12), iar altele, cu toartă, au ieşit in mare număr în R. F. a Germaniei, dincolo de graniţeJe imperiului, nu numai pe linia Rinului, ci şi
pe coasta nlărîî :llj . Vase asemănătoare, n1ai ales tronconice, cu cercuri
groase în relief pe fund şi cu minerele ornamentate în diverse stiluri

Fig. 12. -

~"'i g.

1:1. -

Vas de bron7. gflsit la InlC'rc isa.

Vas de bronz

găsit

în peninsula

Scandinavă.

(cercuri, reprezentări geonletl'ice, flol'ale sau aninlaliere, treflate etc.) s-au
descoperit şi în nordul Europei, din peninsula Scandinavică pînă în Anl:lia, in număr destul de mare. (fig. 13). Cel" cîteva stampile descifrate
pe mînerele lor au permis precizarea fa piului că aceste ustensile au fost
lucrate în ateliere italice, l1lai ales la Capua :r,.
:,;.1 A. Radnoti, op. cit., pl. XXIV, 3.
J~ H. J. Egge.'s, op. cit .. pl. 12, 140.
:r; G. Ekholm, op. cit. , p. 30- 32: fig. 6. 3,-c: pentru Anglia, exemp lare de
b" o n? sau argint la J. 1\1. C. Toynbee, Art in Haman Briiaill, nI'. catalog 125 ş i 109,
Lonc'lon, }G63, p. 174.
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Descoperiri de acest fel, ca şi altele, tot aşa de numeroase, făcute
pe un spaţiu imens, atît in aria ilnperiului cit şi in afara acestuia, din
Bulgaria şi Slovacia pînă in sudul şi centrul Uniunii Sovietice de azi,
luminează dintr- un unghi de vedere propriu, un aspect esenţial: caracteristicile, modul de funcţionare şi rolul deosebit de importan t al comerţului pentru cunoaşterea şi acomodarea tuturor popoarelor cu formele
superioare ale civilizaţiei romane. Se ştie bine azi că in secolul 1 e.n. şi
măcal~ prima jumătate a celui de al doilea, "imperiul a n1enţinut relaţii
comerciale solide nu numai cu vecinii săi ci şi cu popoare cu care nu
avea graniţe. Produsele ateliel'elor romane sînt vehiculate în Gallia, Germania, teritoriile dunăr ene, ele atingind chiar ţărmurile Balticei şi ţările
scandinave; de la D unăre, comerţul se întindea pînă în regiunile Nipl'ului" JG. "Principala fortă motrice a acestui comerţ interprovincial, graţie căruia cantităţi mari de grîu , ule i, vin, carne, peşte, legume, piei,
metale şi stafe erau achiziţi onate şi transportate îndeosebi pentru nevoile
armatelor de pe Rin, Dun ăre ş i Eufrat - în parte ş i pentru Roma - era
annona imperială ' :17 . In general, ca şi în Pannonia, t:a şi în Noricum 3S
sau Dacia &1, armata ron1ană a fost aproape pretutindeni precedată şi
însoţită de mulţimea negustorilor romani, cu alte cuvinte de un comerţ
activ şi întreprinzător care a introdus înaintea tuturor, elementele civilizaţiei romane, care aveau să servească pe deplin procesului ulterior al romani zării plin cucerirea efectivă, armată.
Din această pe rioadă de maxim avint a comerţului italic (sec. I şi
măcar prima jumătate a sec. Il e.n.) datează şi majoritatea vaselor de
bronz descoperite la Dunărea de Jos şi - în orice caz - obiectele de
la Dervent. Drun1urÎ1e comerciale de legătură între Italia şi Dunărea
de Jos erau multiple, la această dată. Unul din tre ele pornea din nordul Italiei, ele la Aquileia şi traversa nord vestul peninsulei Balcanice
pînă la Dunăre \0. Altul lega Marea Adriatică cu ţinuturile dunărene,
pe valea riului Margus pînă la Viminacium 'Il; cel mai l esnicios î n~ă
era desigur acela ce utiliza aproape în exclusivitate cursul marilor fluvii,
pornind din Roma spre nord vest pînă la Rhon, în sus pe acesta pînă in
provinciile germane, apoi pe Rin şi mai departe pe Dunăre 12, de la
izvoare pînă la văr-sare, alimentînd cu cele necesal'e centrele de lel

36 Michael Rostov7.ev, StOTia economica e sociale cleH'Impero Romane, Firenze,
1953, p. 177.
37 Idem, p. 187.
3S R. Vulpe, Les populatio1l-s sud-ol'ientales de l'Europe et l'P.mpire romain,
în Actes du premier Congres international des etudes balkaniques et sud-est em'opeennes, II, Academic Bul gare des Scien ces, Sofia, 1970, p. 37.
3!) I.
Glodariu, I mporturi romane in cetăţile dacice din Munţii Orăştiei,
Apu/tim, VII, 1, 1968. p. 365.
.
"oldem .
1,1 Ibidem.
42 L'art ele Rome ':!t des provinces dans les colleetions pa1'isiennes. Paris,
1970, p. 59, harto cu principalele căi de circulaţie în imperiul roman în secolul
II e.n.
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auxiliare, D1enite, mai întîi in concepţia lui Traian şi a
aceea, să apere cea mai lungă şi mai perţclitată
graniţă a imperiului. (fig. 14 ~ harta cu principalele căi de circulaţie
In imperiu). Vasele lui Marcus Ulpius Eufrates şi căldăruşa, de asemenea italică~ au putut fi cumpărate direct de la ROD1a sau au ajuns
la Dervent pe cale comercială obişnuită, prin parcurgerea vreuneia dintre căile de circulaţie amintite mai sus,
Credem, de asemenea, că este necesar să an1intin1 aici, Ue şi în
treacăt, că DU numai descoperirile de vase de bronz de pe linia Dunării
sînt dovezi peremptorii ale acestui deopotrivă de intens şi eficient con1erţ italic, în pe~'ioada timpurie a imperiului. Informaţiile oferite de
D1aterjalele găsite în ceala1tă extremitate a Dobrog.ei, pe malul mării,
sînt, în acest sens, edificatoare, Prin natura lor diferită, ca n1aterial şi
formă, descoperirile din necropolele tomitane,
de exemplu, dovedesc
faptul că acest comerţ vehicula în provincia recent constituItă o gamă
f09.rte largă de mărfuri, în care sînt incluse atît ustensilele şi obiectele
de sticlă, cît şi cele din ceramică sau metal. Iar dacă atunci cînd e
vorba de D1aterial vitric, nu puten1 identifica cu precizie procentajul
datorat t ruditorilor din atelierele italice 1,.1, lucrurile se simplifică oarecum atunci cind ajungem la vase şi ustensile de bronz, Deşi numărul
acestora nu este prea mare, majoritatea lor provin în mod sigur din
Italia "\ .a şa cum puten1 desluşi, de altfel, cînd e vorba între alte materiale cel'amice, de opaiţele de diferite tipuri, de calitate superioară,
care poartă deseori şi ştampile cu numele producătorului (Firmalampen 1.3) .
giuni

şi unităţi

urn1aşilor săi,

după

Revenind însă la descoperirea care a format obiectul interesului
nostru expres, puten1 sfîrşi, creden1, prin a spune că, n10deste ca înfăţişare şi utilitate, vasele de bronz descoperite la Dervent constituie
n1ărturii preţioase a le unei intense activităţi econon1ice şi comerciale ~
im plicit, politice ~ care legau Roma, inima imperiului însuşi, de regiunile sale cele mai îndepăI'tate, cu mii şi mii de fire, pe cît de simple
şi obişnuite, pe atît de profunde şi durabile.
1,.1 M. Bucovală. 'l"t'adiţ ii elcnistice în mal-e'l'ialelc fllll('rar'c de epocti 1'omană

tim.purie la Tomis, în Pontice, 2, 1969, p. :3:26.
t,', fdem, pp. :Q6-J29, unele e vorba dc citeva patere cu mîncl'c simple sau
ornamC't1tate, cîteva cani oenuchoe C\l reprezentări antimaliere la toarte, un vas·
dildăruş;}, o lampă-felina!' ele vînt şi cîteva strigile, dintre care unul cu .ştampilă,
r,:j Ibidem, p. .330: C. Iconomu. Opa'iţe greco-romane , Muzeul regional de
arheologie Dobrogea, pp. l-l-lG . De al 1 fcl. un studiu atent al prezenţei opaiţclar
italicE' în morminte10 tomitane, prilejuieşte o remarcă deosebit de importantă şi,
în acest sens, de r'<'ievat: In toată isto ria multisecular ă a metropolei milesiene,
caracteri7.ată, în chip firesc, prin strînse şi multiple legături economica-comerciale cu pclminturilf' gr'cceşti, intervalul secolu lui 1 prima jumătate a sec, II
€.n., constituie vnica perioadă cînd atelierele italice sînt, de la cel mai sumar
examen, fUl'ni7.onil cel mai complet şi mai asiduu al ace3tor locuri.
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ROMAN ÎN SEC./lI.N.

VASES ROi\'IAI NS EN BRONZE, TROUVeS .il. DERVENT

L'auteul" presente quelques pieces decouvertes au cours du printemps d~
l'annee 1971, au s ud d e la Oobroudja, SUL" la lign e du Danube, dans la zone Del'vent-Păcuiul lui Soare, a cnv iron 20 k d 'Ostrov 'I 'antiquc DUl"ostorum. Il
s'agit ele t1'oi5 vases (' Il bl'o n ze, c!"tm pet.it chauclron et de clcu x granclcs passoires, ~1 Clnse ct il orificc pour accrocher. Apres la descripLiun clelaîllec des trois
vases. on fait diverses remal"ques sur leUl". provenance et leUl' ch ronologie, et on
s'occup e tout speci a lem e nt des decouvcl"tes sim ilaires faites dans la zone du Da nube, vers ses soul'ces, il savoir dans l es provinces l"omaincs ele Pannonic. Noricum
eL Ger munia, aussi bicn q u'au-clehl des Ir on tit:~r es de l"cmpi re. dans les tel'l"itoires
d u nord-ouest de l'Eu rope.
ReIahvement au "petit cha udron ") o n montre que des exempla ires similaires
provlennent de Vindobona, Mursa et T e utoburgium ; un nombre eneore plus im portant ont ele trouvcs dans l es territoi res au-delu de J'empire, sur la câte de
la mei' Baltique et dans la peninsule Seandin:we. Les exemplaires de Panonie, semblablcs ZI ceu x du nord-oues t de l"Europe. inclus dans le ty pe general nommc
"Hemmoor", -o nt d 'ailleurs, p81'eillement â ccu x clf' Kertch (Pantieapacum), une
o rigi ne comrnu ne , italique. au m oins du point de vlle de I'inspiration.
Les dcux passoircs repl'esc ntcn\ en ce mDm cnt des excmplaires in edits che7.
nous, tant comme forme ge nerale, qu'au poin t de vue de l"ornementation. El1es
attelgnent un nivea u artisanal satisfaisant, a rtisti qu e mem e. Un des vases est part iculierement importcnt et edificateur. pour elueider eertains problemes quant il
l eu r datation et il leur circulotion: c'est l'inscription en latin, incisCe a la parti e
s upl'rie u re: M . VLPIVS EVFRATES FECIT I N Cll=tCO F L AMINIO. Il s'ngit donc,
sa ns qu ' it y ait aucun dou te possible, d ' u st ensile~ fabriques il Rome, dans un atelier
situe pl'obablement da ns la zone du eirque bien connu de F laminius. L 'artisan qui
les a l'calises etai t probablement un li bel't <lui , en acquer ant la citoyennete, a emprun te. selon une habitude lal'gement J)l'a tiquce d;l.ns l'a ntiqui tc, le praenomen et
le gentilice de l'empereur M. Ulp iu s T l·aianus. sous le rcgn e duquel eut lie u l 'evenement.
Les deu x passoil'es, ain si que le vase du type ,.pdit ehaud l'on". se situC'n t
dans le premiere m oi tie de ll c s. de n.e. Des vases similaires il ees passoiJ'cs,
la nl par leUl" forme que comme ornemen1.ation. ont ete trouves surto ut ~l Pompei.
Dans les uutres provinces, Germania , le Noricum ct la Panonie, ce sont les passoirC'5 apetit diametrc qui son l cal'acleristiques: pcu pl'ofonds, ils son l m u nis
de m <:ll1ches long;s e l minees, le plus souvent sans or iIicc d'accroehage.
Comme con clusion, l'aulem' constate que la decouve rte de Dervcnt confirme
les anciennes observations se10n lesquelles les v:)scs et les ustensiles de bronze
appat'aissent en gl'and nombre - et il s furent done utilises de preference - dans
les sites a caractere predomi na nt mili tai l'e, al ignl's le long des fleuves qui eonstituaient les frontieres. c'est-a-d ire le Rhin et le Danube. L'usage acce n llic de ces
vases aux Jr o nW~res de l"empil'e, dans les agglomerations humaines sous les a rm es
est objectivement accepte, ce qui est du aux caraeteres pratiques de ces vases,
a leUl" rcsistance devant l" usurc du le mps ct aux possibilites de transport, intact
et fa c ile.
(Sur les r e licfs de la Colonne de 'l'rajan on l'emarque des solelats portant
au x bouts des perches, de la vaisselle en bronze et des provisions).
L'ol'ganisalion d u ..limes·' danubien etant, aVcll1t tout, le resultat de la capaciLe d'o l'ga ni sateur et des aptitudes militaires de Trnjan, il est tout naturei que
la plupart d es nombre ux vases et ll stensiles ele bronze trouves dans les localitcs
emplacees sur la rive du Danube clatent d u !le s. de n.C.
A titre d·exemple. l'auteul" ajnule au x decouvertes simi la ires â celle de
Dervent. celles se rap portant ZI la presence du vase du type "trulla", utilisc tant
pour boire, que comme ustensile de cuisine. Les vases de DCl'vent, el les alltres
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yases el objets du Bus-D~·mube (parmi lesquels on rappelle les casques el masques
de DUl"ostorum) constituent des preuvE's pcremptoires pour rinten se commerce
pratiQue au IIe s. de n.e. par l'Italie avec le reste de l"empirc. ainsi que du role
important que l'armce a rcmpli pour la romanisation des pl·o\·inces.
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.2 . Vase-passoire.
3. Vase-passolre (l"autre profil).
-1. MCffie vase; vue vers l"intcrieur.
5. Vase-passoire. complet.
G. Vase-passoire, rau!re profil.
7. Meme vase, vu d'en hauL
lJ. Mcme vase; vue vers l'interieur.
9. Inscription en latin, el 13 partic superi cu re du vase-passoire .
10. La carte ele Rome, <'Ivec ses prîncipaux monuments publics , clDns le voisinage du CÎI·que Flaminius, ou se trauvait l'atelier de M. Ulpius Euf ra tes .
11. Vase de bronze el manche, trouve el Ulmeni (Olteniţa) .
12. Vase de bl"Onze, h·ouve el Intercisa (Danupentele). en Pannonie.
l:~ . Vase de bronze el manche, trouve dans 13 peninsule Scandinave.
J"L Carte des principales voies de cammunication dans l"Empil·e Romain, au
IIe s. de n.e.

R(lMISCHE BRONZEGEFASSE IN DERVENT. KREIS CONSTANŢA

Zusammen!assung
Der Verfasser stellt ci nen im Fn:.ihjahr 1971 im Sticlen der Dobl"uclscha an
del" Donau. in der Gegcnd De,·vcnt -Păeuiul lui S081'(", 20 km e ntfem\ von Ostrov,
in dem antiken Durostol"um gcmaehten Fund dar. Es handeit sich um circi Bronze.gefăGe, cinen Ein1C'r und %\\'el graBe Seiher mii Gl"iff und Lach 7.lIm Aufhăngen.
Nacl"! cler eingchendcn Beschrei bung der clt·ei GefăBe, steJlt cler Auto,· einige
BeLl"ilchLungen an Ohel" ihl"Cn U"sp"ung unei ihl"e ZeitsteJlung und v(', 'folgt dabei
b csonelers almlîrhc punde aus elem Donauraum gegen clie Quet1en 7.U, in clen
l"Q:;'1 ischen Provim~('n Pal1l,onia, Noricum und Germania, so wie auBerhalb cler
RC'ichsgl'enze in elen Gebieten Nordwesteuropas.
Mit Bezug auI den Ei mel· wird envăhnt, daB ăhnliche Exemplare aus
Vindobona, MUl"sa und Teul:oburgium stammen und eine viel grafle re Anzahl
auBe,·halb des Reiches, an der Ostseekiiste unei in der Skanclinavischen Halbinsel
gefunclen wu r den. Di E' Exemplare aus Pannonien, die denjenigen aus dem Nord''' ('sien EUI"OpaS i·' hnlich sind und dem allgemcinen Typus .,Hommoor" angehiJl"cn, baben eben:-;o wie ubrigens diejenigen van Kertsch (Panticapaeum) was
l hl"e Inspiration anbetrifft, ei nen gemeinsamen italischen Ursp,·ung.
Die 7.wei 5iebe sind zu eler' Zeit in Rurnănien noeh niehi elage\.vescn, \veder
\-vas Fonn, noeh \.yas Vcn ie !"ungen anb etrifft, clic hand\verklich sogar kunstleriseh
put ausge.fiihrt sincl. Eincs cler GefăBe ist auBcrst \\"ichtig und 811fsehlll(3gebend
fUI· Fragen der Zeitstellung unei des Umlaufcs, \Veil es am oberen 'fei! eine la tcinischc Inschrift ein geritzt hat: M. VLPIVS EVFRATES F ECIT IN CIRca FLAI\Uf.:IO. Es handclt sich also gcwiB um Werkzeugc, dic in H.om hergestcllt \Hll"den. in cineI" Wel·kstălte die wahrscheinlich in cleI" Gegend des wohlbckannten
Zirkus des Flaminius gelegen ist. Der Meister der sie gearbeitet hat \var wahrscheinlich ein Freier, der anlă Blich des Erwerbs seines BUl"gerreehts gemăB der
in der .-\ntikc i.iblicl ~cn Gcwohnheit das Prlinomen unei elus Nomcn Gentilicium
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des Kai sel's M. Ulpius Traianus cntl ehn t. zu clcsse!1 Zcit. clies Gcschehen
stattgefunden hat. Zusammen m it dem Eimer elati c l'cn cliC' beiden Siebe in cli€'
erste H ălfie cles 2. Jh. 1..I.Z. Ahnlichc Gcfă13c, so\\'oh1 in der F'orm als auch in cler
Vcrzierung, wie clic i'\\'ei ,Sicbe fan el man hauptsachlich in Pompci. Tn elen aneleren P rovin zen, Germania, NOriclim und Pannonia sind Siebe im Gebrallch. elie
e inen klc in cn DlI l'chmcsser haben, wcnig tief sind, lange und elunne Ct'iffe und
m eistens keine Locher zum Aufhăngen haben .
SchluBfo lgern d stellt cler Vcrfasser fest, cl aB cler Fund von Dervcnt ăltere
BcobachlllngC'n bestătig l, el af3 eli€' Ccfane und \V('rk%C'ugC' aus Bt'Ol1ze in gro(Jcn
Mengen aufegkommcn si nd, folglich vorn eh mlich in Sicdlungen gebraucht ·v,:urelen.
die vQt'hClTschcnd militărischen Charakter haben und sich entlang der Grenzfltisse
Rhcin und Donuu aneinanclc r reihen . Die bc tonle Am.vcnclung dieser ecfaLic scitens der unte r Waffel1 stchcnelen Menschenhaufen an elen Heichsgrcnzcn ist in
objektiver \\'eise wegen der praktischcn Ei c:-cnschaften dieser Gefăf3e a kzeptiert,
\Vegcn ihrer Besti.indigkcit gegen elen Zahn cler Zcit u nd ihrer f:igenschaft leicht
und unve rsehrt transpodiert zu w erc1 en. (Auf clen Reliefs der Trajanssaule sinel
Solda ten ~ll erken nen, clie an Stangcn Bl" oJ1;:~eg('schi rr unei Vorl'iite tragen) . In
Anb ctracht elessen . clan cl ie Organisierung cles Donu ulimes VOI'\\'ie,E!cncl dus Et-gebnis cleI' Organisationsfăhigkeit und der militărisch en Veranlagu n g Trajans
ist, ist es selbstvcl'sUincllich, claB der groflte Teil cl er zahlreichen G efăf3e und Bl'onzewer kzcuge. cl ic in clen Ortsch aften an elo' Donau gefunden wurdcn, aus
dem
2. Jh. U.Z. dutieren.
Del' Autor fUgt zll elen dem Fund van Dervcnt ăhnlichE'n, zur Veranschaulichun g auch jenC' GE'fi.iBc hin:w . die an das Trulla-GefăB gcbunden sind - das
sowoh l ?um Trinken als auch als Kt.ichengeHin verwend ct wird, Zusammcn mit
den anderen Bronzcgefă6en und -gegenstanden, dic an cler Niederclonau gefunden
wur den (danmter allch cl ie ),iraskenhelme van Durostorum) sind clie Gefăf3e van
Dervcnt spl'echC'ndc BC\\'(>jse fur den intensiven Handel dcn Italia mit elem
ubrigen KaisetTCich im 2. Jh u .Z. unterhielt, 50 wie der wichtigcn Rolle, riie
elem Hcel' in cler H.omanisienmg det' Provin zen zukommt.
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