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RELA IILE COMERCIALE ALE ANTICULUI TIBISCUM
CU PROVINCIILE IMPERIULUI ROMAN (II). AMFORELE
Ctlin Balaci
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Abstract: With the use of a typological catalogue of Roman Amphorae we can
assert that in the Military Vicus from Tibiscum we have a strong commercial relation
with Iberian Peninsula, especially in the 2nd and 3rd Century A. D. Italian amphoras
were not a primary choice in the same historical period accordingly to our catalogue.
The numbers of Hispanic amphoras were all the time the largest ones.
We can not observe any preferences connected to the type of amphora, the
primary interest, in roman time, was the transported product and we can distinguish
olives (1 amphora), olive oil (2), wine (7) and garum and other sh products (5) the
rest of amphorae were not yet identied in the transported product. Interestingly,
only from Iberian Peninsula sh, garum and other related product were imported,
never from the eastern provinces. From Hispania and Italia wine and olive oil was
imported mostly in the 2nd Century A. D. and from eastern provices (Egeean and
Pontic) in the 3rd Century A. D.
Înainte de a analiza piesele descoperite trebuie subliniat faptul c amforele nu
s-au importat de sine stttor, ci ele au reprezentat modalitatea de transport a unor
produse, în mare majoritate ulei i vin, dar i altele (pete, sosuri etc.). Tipologia
amforelor ne poate demonstra direciile de import urmate de aceste produse. Numrul
mare de amfore de ulei i vin descoperite la Tibiscum sugereaz i posibilitatea unui
comer intern1.
Din pcate, abordarea analizei acestei categorii de ceramic este înc într-un
stadiu incipient pentru provincia Dacia. Studiile fcute pân acum pe anumite
eantioane demonstreaz importuri atât din vestul eriului cât i din estul Imperiului
Roman2. Un studiu recent ne ofer urmtoarea statistic a amforelor descoperite în
Dacia, dup zona de origine: 29% provenite din Occident, 62% din Orient i 9% din
Africa3.
1

Benea 2003, p. 27
Arde, Arde 2004, p. 331
3
Arde 2006, p. 250
2
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Cercetrile arheologice efectuate în perimetrul castrului i a aezrii vicane
au adus la suprafa un inventar arheologic bogat, în care s-au distins i mai multe
fragmente de amfor4.
Tipologic, întâlnim la Tibiscum 27 de tipuri de amfore, din care 16 sunt gsite
doar în vicus, restul întâlnindu-se i pe zona castrului5.
S încercm o sumar trecere în revist a tuturor tipurilor de amfore, bazându-ne
pe un catalog, grupat pe provincii, ce cuprinde urmtoarele domenii:
a) Descriere
b) Inscripie
c) Provenien. Rspândire
d) Datare
e) Produsul transportat
f) Locul descoperirii la Tibiscum
g) Bibliograe
Catalogul tipologic al amforelor din vicus-ul militar de la Tibiscum
Amfore italice (Pl. I)
Tipul I de amfor italic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Dyczek 1999,
tipul 14; Bjelajac 1996, tipurile 20-21)
a) gura este îngust cu buza uor rsfrânt în exterior. Gâtul este cilindric i
lunguie, sub buz sunt prinse toartele care cad pe umerii vasului. Corpul propriu
zis este bine delimitat de restul amforei prin intermediul unei poriuni ce formeaz
un unghi ascuit, partea inferioar se caracterizeaz printr-o prelungire a corpului în
form conic.
b) nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele fragmentare din vicus-ul de la
Tibiscum.
c) probabil c locul de origine îl reprezint nordul Italiei. Tipul cunoate o
mare rspândire, amforele ind gsite în Italia, Pannonia, Moesia Superior, iar în
Dacia gsim analogii la Ulpia Traiana, Largiana, Porolissum, Cristeti.
d) acest tip de amfor a fost încadrat la sfâritul secolului I-lea, începutul
secolului al II-lea.
e) o inscripie de la Cristeti menioneaz c se transportau msline prin
intermediul su, dei se consider c acest tip de amfore transport vin (poate tocmai
pentru c transporta altceva decât produsul obinuit gsim la Cristeti inscripia).
4
Bona et alii 1982, p. 311-322; Bona et alii 1982a, p. 185-206; Benea 1983, p.
203-225; Benea, Bona 1994, p. 88-98; Benea 2000, p. 435-438; Benea 2003, p. 25-26;
Nemeth 1996, p. 95; Benea et alii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, passim.
5
Arde 2006, p. 152-231; Benea 2000, p. 435-438.
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f) la Tibiscum a fost descoperit în vicus în cldirea X un fragment în cadrul
cercetrilor din 1982.
g) Arde 2006, p. 70-71, 161.
Tipul II de amfor italic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Dyczek 1999,
tipul 5; Opai 1987, tipul 7; Dressel 1899, tipul 29) „Forlimpopoli”
a) gura este îngust cu buzele rsfrânte la exterior, gâtul lunguie se lrgete
spre umeri, unde sunt prinse cele dou toarte plate. Corpul este piriform i alungit.
b) pe un exemplar de la Tibiscum apare un gratti FORTUNATI alturi de
câteva litere greceti ce probabil determinau capacitatea.
c) tipul acesta are o mare rspândire: Grecia, Pannonia, Moesia Superior,
Moesia Inferior, Italia. În Dacia se gsete la Romula, Pojejena, Gaganae i Tihu.
d) amforele cunoscute sunt datate în decursul secolului al II-lea, pentru Italia,
datare conrmat i pentru Moesia Superior.
e) probabil folosit la transportul vinului.
f) dou fragmente au fost descoperite la Tibiscum, unul în 1976 în vicus (loc
neprecizat) i al doilea în 1982 în cldirea X din vicus.
g) Bona et alii 1982a p. 200-201; Arde 2006 p. 71-72, 162-163.
Amfore hispanice (Pl. II-III)
Tipul I de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum
(Peacock-Williams 1986, tipul 18; Callender 1965, tipul 6; Bjelajac 1996, tipul 7;
Dressel 1899, tipul 38)
a) tipul acesta avea buza prolat, toartele aplicate imediat sub buz, aproape
paralele cu gâtul recipientului, corpul piriform se termin cu un picior înalt de form
tronconic; piesa avea între 0,8 – 1,1 m înlime.
b) a fost gsit un fragment de picior, un alt fragment descoperit anterior se
pare c ar aparine aceluiai tip; ambele piese nu poart nici o inscripie.
c) zona de producie este în sudul Spaniei; atelierul hispanic a început producia
acestui tip în perioada dinastiei Flaviilor i a încetat producia la începutul secolului al
II-lea. Prezena acestui tip de amfore este documentat în Italia, Germania, Pannonia,
Britannia i Noricum; este rar gsit în estul Imperiului Roman.
d) în opinia cercettorilor a circulat în Pannonia pân la sfâritul secolului al
II-lea – începutul secolului al III-lea.
e) a fost folosit, probabil, pentru transportul de garum.
f) piesa a fost descoperit în preajma cldirii I, la o adâncime de 2,3 – 2,4 m,
corespunztoare perioadei traianice a aezrii, înainte de distrugerea masiv din anii
117-118; un alt exemplar al tipului, mai bine conservat, a fost descoperit într-un loc
neprecizat al vicus-ului de echipa condus de P. Bona i R. Petrovsky.
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g) Benea 1995-1996, p. 196-197; Arde 2006, p. 156-158
Tipul II de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum
(Peacock-Wiliams 1986, tipul 25; Beltran-Lloris 1970, tipul 5; Bjelajac 1996 tipul 8;
Callender 1965, tipul 2; Dressel 1899, tipul 20)
a) cunoscut în literatura de specialitate ca „amfora globular” este caracterizat
prin masivitatea pereilor i forma rotunjit a corpului; gura este îngust cu buza
rsfrânt spre interior sau dreapt. Gâtul este scurt, de el se prind toartele ce sunt
masive i prinse pe umerii amforei.
b) un fragment poart inscripia M MACSVR.
c) tipul a fost creat în provincia roman Baetica; este cunoscut i centrul de
producere a imitaiilor de la Lugdunum. A cunoscut o larg rspândire în cadrul
imperiului ind comun întâlnit în Britannia, Gallia, Germania, Noricum, Pannonia,
Moesia etc. În Dacia au fost identicate asemenea amfore la Arcidava, Angustia,
Ulpia Traiana, Cingor i Romula.
d) cronologic se pare c tipul acesta de amfor a fost folosit pe parcursul
secolelor II-III d. Hr.
e) produsul transportat a fost probabil uleiul de msline.
f) fragmentul descoperit în vicus (ce conine i inscripia) a fost gsit în vicus
în cldirea X în decursul spturilor din anul 1977; un alt fragment a fost descoperit
cu ocazia spturilor efectuate de Doina Benea în preajma cldirii I.
g) Bona et alii 1982a, p. 216; Benea 1995-1996 p. 196; Arde 2006, p.
234-235;
Tipul III de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum
(Peacock-Williams 1986, tipul 117; Callender 1965, tipul 8; Dressel 1899, tipul 7)
a) gura în form de pâlnie are buzele drepte i ascuite. Gâtul este lunguie i
puin conic, lrgindu-se ctre umeri. Toartele sunt prinse imediat sub buze i cad pe
umerii amforei. Corpul este globular, alungit puin.
b) nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Locul de provenien al tipului este Spania, unde au fost descoperite
cuptoarele ce o produceau. Sunt cunoscute în Baetica, Lusitania, Hispania
Tarraconensis, Britannia, Gallia, Italia i Grecia. În Dacia a mai aprut la Romula.
d) tipul a fost datat ca aparinând perioadei cuprinse între mijlocul secolului I
– secolul al II-lea d. Hr.
e) probabil folosit pentru transportul de garum.
f) exemplarul de laTibiscum a fost descoperit în interiorul vicus-ului în cursul
anului 1979. Locul este neprecizat. Piesa de la Tibiscum a fost datat, pe baza
stratigraei, ca ind de la începutul secolului II d. Hr.
g) Arde 2006, p. 76-77, 164.
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Tipul IV de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum
(Peacock-Williams 1986, tipul 118; Bjelajac 1996, tipul 42, Dressel 1899, tipul 11)
a) gura mare cu buzele relativ drepte i ascuite spre exterior. Gâtul este
lunguie i puin conic. Îngustându-se spre umr, toartele se prind sub buz i pe gât.
Corpul este piriform, rotunjit spre baz. Amfora este de mari dimensiuni (0,8 – 0,9
m).
b) nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) locul de origine presupus este provincia roman Baetica. Este gsit în
Italia, Gallia, Pannonia, Noricum, Moesia Superior. În Dacia a mai fost gsit la
Ulpia Traiana.
d) în general datarea acestui tip se încadreaz în secolele I-II d. Hr.
e) probabil era folosit pentru transportul de garum i/sau pete.
f) dou piese au fost descoperite, prima în 1979 în vicus, într-un loc neprecizat
i a doua în 1981 în cldirea X. Au fost datate la începutul secolului al II-lea.
g) Bona et alii 1982a, p. 213; Arde 2006, p. 77-78, 164.
Tipul V de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Dyczek
1999, tipul 10; Beltran-Lloris 1970, tipul 4; Peacock-Williams, tipul 22; Dressel
1899, tipul 14b)
a) Este o amfor de mari dimensiuni, buza dreapt, gâtul alungit i ornamentat
cu caneluri orizontale. Toartele se prind sub buz i pe umerii vasului. Corpul e
alungit, rotunjit la umeri i în partea inferioar.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Tipul provine din Hispania Tarraconensis, dar recent au fost gsite cuptoare
de producere i în Portugalia. Are mare rspândire mai ales în vestul imperiului;
este prezent în Baetica, Hispania Tarraconensis, Gallia, Italia, Mauretania i Africa
Proconsularis. În Dacia este întâlnit doar la Tibiscum i Dierna.
d) tipul fost datat în perioada cuprins de secolele I-II pân la începutul
secolului al III-lea.
e) Probabil folosit la transportul petelui i a derivatelor din acesta.
f) Fragment descoperit în 1980-1981 în interiorul vicus-ului (?)
g) Bona et alii 1982, p. 201-202; Arde 2006, p. 83-84, 167.
Tipul VI de amfor hispanic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Keay
1984, tipul 16; Almagro 1955, tipul 50)
a) gura mic cu buza rotunjit i sub form de pâlnie, gâtul scurt i puin
prolat. Toartele sunt prinse de buz i de umerii amforei. Pe gât i pe corp are
caneluri orizontale bine prolate. Corpul este cilindric, puin rotunjit la umeri i în
partea inferioar. Înlimea acestei amfore atinge 0,9 – 1 m, iar diametrul corpului
atinge maximum 25 – 30 cm.
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b) nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) probabil c e de provenien lusitan, aici ind descoperite mai multe
cuptoare ce o produceau. Bine rspândit în vestul imperiului în Britannia, Italia,
Gallia. În Dacia a fost identcat la Romula, Porolissum, Ulpia Traian.
d) a fost încadrat ca aparinând perioadei cuprinse de la mijlocul secolului al
II-lea i tot parcursul secolului al III-lea.
e) Transporta probabil pete i derivate ale acestuia.
f) un fragment provenit din gâtul amforei a fost descoperit în anul 1982 în
cldirea X.
g) Bona et alii 1982, p. 203; Arde 2006, p. 84-86, 167.
Amfore pontice (Pl. IV-V)
Tipul I de amfor pontic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Hayes 1983,
tipul 78; Zeest 1960, tipul 84; Bjelajac 1996, tipul 18)
a) Gura destul de larg cu buze uor rsfrânte în afar. Gâtul amforei are form
uor tronconic iar corpul, i el tronconic, se termin cu un pinten ascuit pe post de
picior. Pasta este dens, de bun calitate, arderea este uniform.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Se presupune c locul de producie ar  lâng Panticapaeum. Rspândit
în spaiul mediteranean i egeean este bine cunoscut i în bazinul Mrii Negre i în
centrele militare danubiene, apare frecvent în Moesia Superior i Pannonia. În Dacia
a fost gsit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa i la Tibiscum.
d) Tipul a fost încadrat cronologic de la mijlocul secolului al II-lea pân la
sfâritul secolului al III-lea.
e) Probabil folosit la transportul vinului i uleiului.
f) Descoperit în vicus, în cldirea VIII, încperea 2.
g) Benea 2000, p. 436
Tipul II de amfor pontic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Opai 1987,
tipul 2)
a) Buz prolat aezat pe un gât scurt. Toartele sunt aplicate imediat sub
buz pân la mijlocul gâtului. Past n de culoare roie, ars uniform. Pe exterior
apare o mic poriune de angob de culoare glbuie.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Pân acum piese similare au fost gsite în Dobrogea doar la Straja,
Independena i Babadag.
d) datate în secolele II – IV d. Hr.
e) Probabil vin sau ulei.
f) În vicus, cldirea VII, încperea 4. O singur pies. Nivel postroman.
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g) Benea 2000 p. 436-437.
Tipul III de amfor pontic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Dyczek
1999, tipul 25; Peacock-Williams 1986, tipul 130; Hayes 1983, tipul 46; Zeest 1960,
tipul 90; Opai 1980, tipul 3; Bogdan-Ctniciu, Barnea 1979, tipul 3.2; Popilian
1974, tipul 3; uneori identicat i cu Dressel 1899, tipul 24)
a) Acest tip cuprinde amfore cu gâtul tronconic i corpul masiv, aezat pe
un picior conic. Corpul este ornamentat cu caneluri orizontale. Pasta are o culoare
alb glbuie, de bun calitate i a fost supus unei arderi uniforme. Ansele ovale
sunt ataate la partea superioar a gâtului. Tipul Zeest 90 a fost considerat de unii
cercettori ca ind un tip aparte deoarece apar mici diferene în ceea ce privete buza
i toartele.
b) Au fost gsite urmtoarele inscripii: CTPATONEIKOY; MAPKOY;
AYOY etc.
c) Originea tipului este înc în disput, sunt propuse dou zone: zona
istro-pontic, dei majoritatea cercettorilor strini o încadreaz ca ind egeean.
Acest tip este foarte frecvent în Dacia, Moesia Inferior, Moesia Superior i rspândit
în Italia, Grecia i chiar Britannia. În Dobrogea gsim exemplare precoce la Aegyssus,
Histria, Horea etc.
d) Circulaia acestui tip se pare c atinge apogeul în secolele II-III d. Hr.
e) Amfor de vin i/sau ulei.
f) Apare în vicus (?) în faza a doua a sa, din timpul lui Hadrian, în cantitate mare.
g) Benea 2000, p. 437, Arde 2006, p.106-107, 111-112, 179.
Tipul IV de amfor pontic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Hayes 1983,
tipul 32; Opai 1980, tipul 5; Bogdan-Ctniciu, Barnea 1979 tipul 3.4; Scorpan
1976, tipul 1; Zeest 1960, tipul 94)
a) Se caracterizeaz printr-o gur îngust cu buza rsfrânt spre interior. Gâtul
este lunguie i conic, lrgindu-se spre umeri. Toartele sunt prinse de gât i de umeri.
Corpul piriform se îngusteaz spre picior. Dimensiunile sale sunt relativ mici atinge
înlimea de 0,5-0,55 m i un diametru de 0,25-0,3 m.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Exist rezerve în ceea ce privete locul de provenien; exist dou zone
propuse: bazinul Mrii Egee i bazinul Mrii Negre. Cert este c rspândirea sa
acoper bazinul pontic, iar recent au fost descoperite i în Moesia Inferior.
d) Datorit existenei mai multor forme ale acestei amfore datarea este greu de
fcut. În Grecia i Italia apar câteva piese în contextul secolului al II-lea. În Moesia
Inferior piesele au aprut în contextul secolelor IV-V d. Hr.
e) Probabil c au fost folosite pentru transportul vinului (dei exist i opinia
c au fost folosite pentru transportul uleiului).
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f) Un singur fragment provine din vicus(?).
g) Arde 2006, p. 92-94, 169.
Tipul V de amfor pontic din vicus-ul militar de la Tibiscum (Callender
1965, tipurile 19-20; Zeest 1960, tipul 92, Bogdan-Ctniciu, Barnea 1979, tipul
3.6)
a) Amfora se caracterizeaz printr-o gur îngust cu buz rotunjit spre
exterior. Gâtul este alungit i conic, toartele se prind de gât i de umerii amforei;
corpul este piriform cu fund plat i inelar, ind uor de confundat cu tipul anterior
de amfor. Dimensiunile sale sunt mici având 0,5-0,55 m înlime i diametru de
aproximativ 0,25 m.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Originea amforei este greu de stabilit, îns amfora era destul de cunoscut
în lumea roman. Se întâlnete în Italia, Grecia, Moesia Inferior, pe litoralul pontic,
Moesia Superior. În Dacia au fost descoperite la Ulpia Traiana, Samum, Romula i
Berzobis.
d) Perioada de circulaie a amforei în Dacia este cuprins în secolele II – III d.
Hr., dar exist informaii c piesa a circulat în imperiu pân în secolele IV – V.
e) Probabil folosit la transportul vinului.
f) Un fragment descoperit în 1980 în vicus (?).
g) Arde 2006, p. 96-97, 172.
Amfore egeene (Pl. V-VII)
Tipul I de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum (Kapitän 1972, tipul
2; Zeest 1960, tipul 79b; Peacock-Williams 1986, tipul 47; Popilian 1976, tipul 4;).
a) Amfora are gâtul drept, buzele uor rsfrânte în afar. Ansele sunt masive.
Corpul de form conic prezint caneluri largi. Pasta are de obicei o culoare rou
crmizie. În cele mai multe cazuri înlimea sa atinge 0,8 m i un diametru de 0,25
m; gura foarte îngust poate atinge diametrul de 6-8 cm.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Locul de provenien nu este înc stabilit, sunt propuse Insulele Rhodos
i Samos, apoi Asia Mic sau Siria. Acest tip de amfor este frecvent întâlnit în
Pannonia i în cele dou Moesii, mai rar în vestul Imperiului.
d) Cronologic primele exemplare apar la mijlocul secolului al II-lea, când
prezint o singur toart, exemplarele cu dou toarte sunt încadrate în decursul
secolului al III-lea i chiar pân la începutul secolului al IV-lea.
e) Folosit probabil pentru transportul vinului.
f) Vicus, cldirea I, încperea 4. Datat stratigrac la sfâritul secolului al
III-lea.
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g) Benea 2000, p. 435; Arde 2006, p. 128-130.
Tipul II de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum (model Agora F.
65/66; Opai 1996, tipul F. 9; Scorpan 1977, tipurile 5-6)
a) Gura de mici dimensiuni, cu gâtul scurt i mic. Poate avea una sau dou
toarte de mici dimensiuni prinse imediat sub buz i pe gâtul amforei. Corpul
alungit este puin rotunjit la mijloc, decorat cu striuri orizontale. Pasta de culoare
crmiziu-glbuie, uneori cu nuane cenuii la interior. Talie medie de 45-60 cm
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Se presupune c originea acestui tip de amfor este bazinul Mrii Egee. Are
o bun arie de rspândire în Pannonia, Moesia Superior i Inferior dar i în bazinul
pontic.
d) Se presupune c forma iniial avea o sigur toart, cele cu dou toarte ind
un model mai târziu.
e) Probabil folosit pentru transportul vinului.
f) Descoperit în vicus în 1976, nu se precizeaz exact unde.
g) Arde 2006, p. 126-128, 189.
Tipul III de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum Knidian
a) Amfora are buza dreapt i puin rsfrânt, gâtul cilindric i bine proporionat.
Toartele sunt rotunjite i bine supraînlate. Corpul este rotunjit i se termin cu un
picior ascuit i rotunjit la capt. Pasta are în general o culoare brun crmizie, uneori
glbuie.Talia de 60-70 cm, face din acest tip unul mediu.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Locul de provenien este considerat Insula Knidos. În Dacia o gsim doar
la Tibiscum, dar este bine rspândit în vestul imperiului (Gallia, Italia).
d) Tipul acesta de amfor egeean este încadrat cronologic în decursul secolului
al II-lea, chiar pân la începutul secolului al III-lea.
e) Nu se tie înc ce produs transporta.
f) Descoperit în 1982 în cldirea X de R. Petrovsky, M. Petrovsky, P. Bona.
g) Arde 2006, p. 123-124, 188.
Tipul IV de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum Koan
a) Amfora are buza dreapt i rsfrânt la exterior. Gâtul este lung i cilindric.
Toartele, duble i rotunde sunt aplicate imediat sub buz i pe umerii amforei. Corpul
este alungit i drept i se termin cu un picior ascuit. Pasta crmiziu glbuie are
angob la exterior. Dimensiunile tipului sunt unele medi, înlimea maxim a tipului
este de 0,7 m iar diametrul corpului de 0,2 m.
b) Nu a fost gsit nici o inscripie pe piesele din vicus-ul de la Tibiscum.
c) Se presupune c producia acestui tip de amfor a început din secolul I d.
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Hr. iniial pe Insula Kos, ulterior fcându-se copii în Gallia. Tipul acesta este destul
de rspândit în Pannonia, în Dacia se cunosc doar la Ulpia Traiana Sarmisegetusa i
la Tibiscum.
d) Încadrat cronologic în secolele I-II d. Hr.
e) Probabil folosit la transportul vinului.
f) Vicus, cldirile X i VII, 1982.
g) Arde 2006, p. 122-123, 187.
Tipul V de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum, (Knossos tipul 22)
a) Gura amforei este de mici dimensiuni, cu buza rotunjit la exterior. Ansele
sunt mici i arcuite în jurul gâtului, acesta este aproape cilindric iar corpul are o
form ovoidal alungit. Piciorul se delimiteaz de corp printr-o muchie. Corpul
este decorat cu caneluri orizontale. Talia maxim e de 0,70 m înlime, diametrul
corpului de maximum 0,25 m
b) O pies purta inscripia CY/.
c) Se consider c tipul îi are originea în Insulele Samos. În Dacia au fost
gsite exemplare la Ulpia Traiana, Dierna, Romula, Porolissum. În imperiu tipul este
bine cunoscut în provinciile vestice, în special în sudul Galliei.
d) Circulaia acestui tip este încadrat la sfâritul secolului al II-lea începutul
secolului al III-lea d. Hr. dei unele exemplare din Dobrogea au fost încadrate în
decursul secolului al IV-lea.
e) Considerat a  fost folosit la transportul vinului.
f) Vicus, 1980, loc neprecizat.
g) Arde 2006, p. 115-116, 184.
Tipul VI de amfor egeean din vicus-ul de la Tibiscum, Knossos tipul 36
(Hayes 1983, tipul 36)
a) Gur îngust cu buza rotunjit i rsfrânt la exterior. Gâtul are form
conic, lrgindu-se spre umeri, toartele sunt prinse sub buz i pe umerii vasului.
Corpul pântecos i rotunjit e aproape lipsit de picior. Talia este de maximum 0,9 m
iar diametrul corpului atinge 0,4-0,5 m.
b) Un exemplar de la Tibiscum poart pe gât, în cartu, inscripia PE i pe
pasta moale, sub toarte, XP.
c) Locul de provenien e controversat, probabil s  fost Creta sau Sinope
în Bithynia sau Corint; pe baza asemnrilor petrologice unii cercettori au propus
ca loc de provenien s e Dacia (Micsasa). Gsim asemenea amfore în Moesia
Superior i Inferior, dar i în Dacia la Drobeta, Micsasa i Tibiscum.
d) În Dacia tipul a fost încadrat în perioada cuprins de la sfâritul secolului
al II-lea – începutul secolului al III-lea d. Hr.; descoperirile din Moesia Superior
i Inferior conrm aceast încadrare. La Knossos i Corint tipul a fost datat la
începutul secolului al III-lea d. Hr.
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e) Coninutul presupus este uleiul de msline.
f) Dou fragmente au fost descoperite în 1980, respectiv 1982 în vicus, locul
a rmas neprecizat.
g) Arde 2006, p. 108-110, 180-182.
Se observ c exist un bogat inventar de amfore în sau lâng cldirea X din
interiorul vicus-ului.
Pe baza analizei tipologice, a locului de provenien i al datrii, putem
arma c un loc important în cadrul importurilor de amfore îl constituie Peninsula
Iberic, de unde în decursul secolelor II i III apar în permanen produse, alturi
de cele italice, care sunt caracteristice mai degrab primei jumti a secolului al
II-lea6. Secolul al III-lea aduce i produse de asemenea tip i din spaiul egeean i
nord-pontic. Proporia importurilor de amfore a variat de la o zon geograc la
alta, în funcie de creterea sau declinul produciei de vin, ulei de msline, pete i
produse din pete al acestor zone7.
Tipologic gsim amfore diverse, nu putem observa o anume preferin pentru
un anumit tip de amfor, mai degrab primeaz produsul coninut decât amfora.
Produsul transportat variaz, astfel avem msline (1), ulei de msline (2),
vin (7), garum i pete (5) i trei tipuri unde înc nu putem ti cu siguran dac
produsul transportat era uleiul sau vinul. Constatm deci preferina vicanilor (mai
degrab a soldailor) pentru vin, probabil consumul acestuia în orele libere ind o
îndeletnicire constant a acestora. De altfel, importul de vin a durat tot atâta, cât a
durat i stpânirea roman la Tibiscum.
De notat c din Hispania (i doar de acolo) gsim amfore folosite în special
pentru transportul petelui, al sosului garum i al altor produse derivate din pete.
Datarea acestor amfore se face, cu o singur excepie, în decursul secolului al II-lea
d. Hr. – începutul secolului al III-lea d. Hr., probabil ind o consecin a prezenei
militarilor din cohors I Sagittariorum i a familiilor acestora, obinuite, credem
noi, cu consumul de pete marin. Alturi de pete, din vestul imperiului a mai fost
importat vinul i uleiul de msline pentru consumul civil, în special în primul secol
al stpânirii romane. Ulterior, în decursul secolului al III-lea, spre a doua jumtate
a sa în special, începe s predomine comerul cu amfore pontice i egeene, ce sunt
presupuse a  folosite pentru transportul vinului i uleiului de msline, comerul
cu produse din pete i derivate ale acestuia sistându-se. Avem de a face, poate, cu
schimbarea gusturilor localnicilor sau cu creterea produciei locale de carne, care
suplinete lipsa petelui i îl înlocuiete ca surs de protein.
Un singur tip de amfor (tipul al III-lea de amfor pontic) nu se încadreaz în
6
7

Benea 2000, p. 435-438; Benea 2003, p. 265; Arde 2006, p. 61-123
Arde 2004, p. 333

224

Ctlin Balaci

prolul descris mai sus, amforele de acest tip ind gsite, înc în numr mare, în vicus
din timpul lui Hadrian pân în secolul al III-lea d. Hr., poate este vorba de primul
contact cu lumea pontic al comercianilor din aezare cu produsele (ulei sau vin)
din spaiul estic al imperiului. Preferina pentru produsele pontice se va accentua în
secolul al III-lea când majoritatea amforelor sunt pontice i egeene, poate i datorit
originii orientale a militarilor tibiscensi.
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