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Natalia Mateevici, Amforele greceşti În mediul barbar din nord-vestul
Pontului Euxin În sec. VI - Începutul sec. II a. Chr.,
Biblioteca .,Tyragetia'' XIV.

Chişinău,

Suntem în faţa unei noi publicaţii a
Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie de pe
lângă Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova
de o valoare şi un interes remarcabile. Aşa cum
remarcă cercetătorul dr. Marius Alexianu, în
prezentarea cărţii, .. Lucrarea reprezintă prima
tentativă de abordare ştiinţifică într-o viziune
sistematică
şi
integratoare a problematicii
complexe ridicate de descoperirile de amfore
greceşti dintr-o zonă reprezentativă şi specifică
totodată, pentru contactele cu multiple valenţe
dintre lumea barbară din spaţiul pontic şi
civilizaţia greacă ... ".
După o Prefaţă (pag. 5) semnată de către
Ion Niculiţă, binecunoscutul profesor doctor
habilitat al Universităţii de Stat din Republica
Moldova, care pune în relief meritele ştiinţifice
ale lucrării, urmează o Notă a autorului (pag. 78) din care reiese că lucrarea constituie o
variantă prelucrată şi substanţial îmbunătăţită a
lucrării sale de doctorat, fapt deosebit de
remarcabil şi bine venit, publicarea fiind făcută
la doar trei ani după susţinere.
În Introducere (pag. 9-20) se discută
importanţa schimburilor economice între cele
două lumi -barbară nord-vest pontică şi
greacă- în care amforele constituiau doar
ambalajul produsului exportat I importat -ce au
fost favorizate şi de rolul colonizării greceşti pe
întreg litoralul Pontului Euxin, Marea Neagră de

2007, 284 pagini.

Din Capitolul I, Amfora - principalul
ambalaj al mărfurilor lichide greceşti (pag. 2160), se trece la o prezentare atât pentru publicul
larg

şi

cât

pentru diferitele categorii de
specialişti -de la studenţi la savanţi- a
opiniilor proprii în conexiune cu cele emise
anterior. Sunt prezentate pe rând, sintetic şi bine
documentat, mai întâi în subcapitolul 1. Oraşele

polisuri greceşti -principale centre de
producere a mărfurilor şi a ambalajului (pag.
21-33) pe parcursul secolelor VII-li a. Chr.
Autoarea face o prezentare politico-economică a
fiecărui oraş-polis, cu perioadele de evoluţie a
schimburilor sale comerciale, cu produsele
specifice fiecăruia, dar şi a modalităţii de
producere în funcţie de starea economică,
politică, climă.
Urmează
subcapitolul 2. Morfologia,
tipologia
şi
standardizarea
materialului
amforistic (pag. 33-49) unde din nou, pe fiecare

tip de amforă, în funcţie de locul de provenienţă,
se insistă asupra caracteristicilor pastei, a formei,
a capacităţii vasului, cronologia producţiei şi a
ariilor de răspândire. Prin urmare, autoarea face
un foarte util expozeu arheologic, istoric şi
politic.
În
subcapitolul
3.
Caracteristica
ştampilelor

amforelor greceşti din spafiul bugocarpatic-pontic (pag. 49-60) se discută natura
privată

sau

etatistă

a atelierului, recte a
a statului social şi politic a
personajului ce figurează pe ştampilă, a modului
de redare a ştampilei -în relief sau englifică
şi a locului de pe vas unde a fost aplicată toartă, gât sau picior. Şi toate acestea în strânsă
legătură cu cronologia generală a etapelor
producerii de amfore.
Capitolul li, Amforele greceşti in 5paţiul

astăzi.

producătorului,

Autoarea face o comparaţie între datele
furnizate de descoperirile arheologice şi cele ale
izvoareleor antice scrise -din care reiese în
special comerţul cu vin şi ulei provenit din
lumea sudică, egeeo-mediteraneană.
Bine redată este prezentarea istoricului
cercetării acestui domeniu cu o critică la obiect a
expunem, prm urmare nu doar o înşirare de
argumente şi opinii.

bugo-carpatic - principal indicator al rela(iilor
comerciale între autohtoni şi lumea greacă (pag.
61-104) se divide la rândul său în trei
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producătoare

de posiblităţile locale, de
forţa de penetraţie, de natura relaţiilor relativ
paşnice între geţi şi greci --deşi au existat şi
momente belicoase cu macedonenii, pe care
autoarea nu le prea prezintă- sau mai mult
nesigure dintre geţi şi sciţi. Autoarea insistă
asupra raporturilor dintre import şi export, a
importanţei grâului, peştelui, lemnului, mierei şi
a robilor pentru lumea greacă, iar în contrapartită
a vinului şi uleiului pentru autohtoni.
Deosebit de utile sunt constatările privind
repartizarea pe complexe de habitat -locuire sau
necropolă- a diferitelor tipuri de amfore şi a
perioadelor cronologice de utilizare.
Textul lucrării, care pe alocuri utilizează
epitete prea pompoase --de genul „remarcabilul
cercetător", „prestigiosul profesor''- la adresa
unor anumite persoane, se încheie cu un
rezumativ capitol de Concluzii (pag. 115-118),
urmat de un amplu rezumat în limba franceză
(pag. 119-133).
Însă, deosebit de utile ş1 cu multe
materiale inedite, sunt paginile consacrate
Catalogului (pag. 13 5-176) conţinând descrierea
a 376 ştampile de amfore, toate ilustrate (pag.
177-197) prin estampare.
Urmează o bogată Bibliografie (pag. 199213 ), Lista abrevierilor (pag. 215-216), Lista
ilustra{ilor (pag. 217-218), Ilustra{ii (pag. 219255) cu 37 de figuri reproducând în desen
diversele tipuri de amfore, 18 hărţi (pag. 257274) cu ariile de difuzare a amforelor.
Lucrarea se încheie cu un Indice geografic
(pag. 275-278) şi un Indice de nume proprii
greceşti (pag. 279-284).
George Trohani

subcapitolc. Mai întâi /. Pene/rafia mârfurilor
greceşti

în regiunea nord-vest ponticei în
secolele VI-V a. Chr. (pag. 61-65), adică

perioada iniţială a pătrunderii amforelor greceşti,
pc centre şi cu diverse arii de răspândire, cu o
critică ştiinţifică a descoperirilor.
Urmează
subcapitolul
2.
Circula{ia
amforelor elenistice în lumea barbară nord-vest
ponticei în sec. /V-mijlocul sec. /// a. Chr. (pag.
65-98) ce constituie perioada de maximă circulaţie
atât a amforelor, cât şi a produselor.
În acest subcapitol, sau eventual în
următorul, şi-ar fi găsit locul o abordare a
impactului pe care l-a avut asupra lumii grecomacedoncne invazia celtică ce a blocat la un
moment dat contactele cu o parte a autohtonilor
din spaţiul nord-balcanic. Din păcate din text nu
reiese nimic referitor la acest subiect, ca de altfel
şi natura raporturilor cu lumea geto-bastarnă.
În subcapitolul 3. Rela{iile comerciale din
.\pafiul hugo-carpatic cu polisurile greceşti în a

doua jumâtate a sec. //I-începutul sec. II a. Ch.
rellectate prin material amforistic (pag. 68-104) se
constată o drastică diminuare a numărului centrelor
cxp011atoarc.
În Capitolul li!, Contactele comerciale

}!_reco-harhare şi rolul lor în dezvoltarea
economicâ şi social-culturalâ a popula{iei
autohtone din regiunea nord-vest pontică (pag.
105-1 13) autoarea face referiri la diferenţele de
evoluţie cultural-istorică

a celor două lumi unii, autohtonii, mai fiind încă în prima epocă a
fierului (Hallstatt), iar ceilalţi, coloniştii sau
comercianţii. în perioada clasică sau elenistică.
De aici şi diferitele arii de răspândire a centrelor
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