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Introducere
Pînă în prezent nu s-a realzat nici un studiu de sinteză privitor la situaţia etno-demografică a populaţiei barbare şi rolul ei în formarea oraşele-polise greceşti de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre.
Despre prezenţa comunităţilor barbare în oraşele-colonii greceşti de pe litoralul nord-vest pontic din perioada secolelor VII-I a.Chr., s-a scris foarte puţin (cu excepţia istoriografiei române), deseori problema a fost politizată (mai ales în fosta URSS). 
		Scopul tezei de masterat constă în cercetarea condiţiilor naturale şi istorice în care au apărut oraşele-polise greceşti pe litoralul nord-vestic al Pontului Euxin şi rolul populaţiei barbare în formarea acestora. Am încercat să demonstrez că populaţia barbară a fost prezentă în spaţiul respectiv anterior stabilirii grecilor şi au coexistat împreună în oraşele-polise fondate de elini.
Actualitatea temei nu-şi va pierde din viabilitatea sa pe parcursul întregii perioade contemporane, ea va fi reluată mereu în discuţie, fie de către cei ce vor încerca să demonstreze în baza surselor arheologice şi narative prezenţa sau absenţa populaţiei barbare de origine tracă aşezările greceşti din spaţiul nord-vestic al litoralului Mării Negre.
Noutatea temei constă în aceea că sînt aduse la cunoştinţa cercurilor ştiinţifico-academice precum şi publicului larg probleme mai puţin cercetate ale situaţiei etno-demografice de pe litoralul nord-vest pontic, unde se va arăta prezenţa şi continuitatea  populaţiei barbare în oraşele-polise din sec. VII a. Chr. ,  pînă la cucerirea spaţiului respectiv de către Imperiul Roman sec. I a. Chr.
Cadrul geografic cuprinde zona litoralului nord-vestic al Mării Negre.	Metode şi principii metodologice: a) Pentru repertoriu sa utilizat descrierea şi analiza critică a materialelor rezultate în urma descoperirilor arheologice. 
	b) S-a folosit metoda empirică retrospectivă şi structurală (se are în vedere analiza diferitor tipuri de locuinţe şi ceramică ale grecilor şi autohtonilor). O metodă nouă în analiza datelor arheologice o va constitui şi metoda logistică. 
c) Metoda analizei comparative, s-a aplicat concomitent asupra surselor scrise şi arheologice.
			Principii metodologice folosite în lucrare au fost cele ale istoricizmului, a investigaţiei dialectice, precum şi cele interdesciplinare.
	Teza de masterat a fost efectuată în baza studierii materialelor arheologice, operilor autorilor antici greci şi romani, cît şi a literaturii speciale din secolul al XX-lea şi al XXI-lea.
 	Herodot a fost unul din primii istorici greci care a avut prilejul să se informeze direct şi ne-a transmis ştiri foarte preţioase despre ţinuturile locuite de traci şi sciţi, despre felul lor de luptă, precum şi despre traiul şi credinţele lor. Din opera „părintelui istoriei” desprindem informaţii şi despre clima litoralului nord pontic din perioada sec. V a. Chr.
Operele istoricilor greci şi romani (Pseudo-Scymnos, Strabon, Eusebiu, Ovidiu, Pomponius Mela, Ptolomeu, Teothrast, Ammianus Marcellinus) cuprind informaţii importante referitoare la cronologia fondării oraşelor-polise, ordinea amplăsării lor, descrierea locurilor şi a comunităţilor etnice, ce habitau spaţiul nord-vestic al litoralului Mării Negre.
	Studierea colonizării litoralului nord-vestic al Mării Negre a fost începută în secolul XIX, odată cu dezvoltarea arheologiei din România şi Rusia.
Printre primii care au întreprins săpături arheologice în zona oraşelor-polise de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre, au fost Rostoftzef, Vasile Pârvan, Gino Lambrino, Farmakovskii B.V.
	Îcercări de a reconstitui mediul landşafto-climateric a spaţiului nord-vest pontic au fost întreprinse de mai mulţi cercetători: Blavatskij, V.D., Bučinskij I.E, Bružako,I.V., Karpov V.A., Alexandrescu P., Condurache E., lucrările cărora mi-au fost de real folos la studierea primului capitol al tezei de masterat.
În istoriografia rusă şi ucraineană unii specialişti resping ideia prezenţei barbarilor în interiorul cetăţii în perioada sec.VII-V a.Chr: Farmakovskii, B.V., Martynov, A.I., Lapin V.V., teorie preluată şi de V. Iliescu, în care se menţionează că stepa nord pontică  cunoaşte o depopulare temporară tocmai în intervalul în care se aşează grecii, de aceia grupuri relativ numeroase de greci ocupă devreme mari întinderi de pămînt, iar la început nu există dovezi, respectiv urme despre conveţuirea elementului grecesc nou venit cu localnicii, sau de asimilare a ultimilor. Autohtonii apar mai tîrziu şi nu în cultura materială ci în tradiţia literară şi pe monumente lapidare. V. Iliescu, în Pontica 3 , 1970, p. 90-91
	Studii speciale despre situaţia etno-demografică în care să se demonstreze prezenţa populaţiei barbare în oraşele-polise greceşti şi teritoriul lor rural din spaţiul nord-vest al Mării Negre au fost elaborate de către Condurache E., Preda C., Vulpe R., Vinogradov Y.G., Blavatskaja T.V., Marčenko K.K., Samojlova T.L., Bylkova V.,  Krîkin S., 
	Există însă o divirgenţă între istoricii români şi istoricii ucraineni, ruşi cu privire la originea etnică a barbarilor din oraşele-polise. Autorii români susţin ideia că barbarii din oraşele colonii greceşti de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre erau de origine tracă.
Argumentele lor principale sînt descoperirile de ceramică modelată cu mîna, care după forme şi decor au largi similitudini în sortimentul ceramicii tracice.
		Istoriografia din fosta URSS nega în mare parte această opinie şi se susţinea ideea că majoritatea comunităţilor barbare, care populau litoralul nord-vest pontic erau de origine scită.
		După destrămarea Uniunii Sovietice istoriografia rusă şi ucraineană în problema originii etnice a barbarilor din oraşele-polise din zona nord-vest a Mării s-a postat tot mai mult pe poziţiile şcolii curentului tracic. Cercetătorii Igor Brujako, Marčenko K.K., Samojlova T., au publicat studii şi monografii în care argumentează prezenţa populaţiei de origine tracă pe litoralul nord-vestic al Mării Negre şi în oraşele-polise greceşti, bazîndu-se cu preponderenţă pe sursele arheologice dar şi narative 
	În elaborarea lucrării de folos a fost şi informaţia selectată prin internet în limbile rusă şi română mai ales în cercetarea situaţiei etno-demografice din nordul Mării Negre.
	În majoritatea lucrărilor studiate deşi tangenţial se abordează subiectul însă nu s-a acordat o atenţie cuvenită corelaţiei dintre barbari şi greci. Această situaţie ambigue m-a îndemnat să cercetez această temă.


Capitolul I
Cadrul landşafto-demografic a litoralului nord-vest pontic în perioada colonizării şi formării oraşelor polise.                  

Situaţia etno-demografică a litoralului Nord-Vestic al Mării Negre prezintă un interes deosebit în studierea procesului colonizării greceşti şi a formării oraşelor-polise, cît şi la elucidarea relaţilor dintre colonişti şi lumea barbară autohtonă.
Scopul studiului este de a analiza în baza surselor narative şi a materialelor arheologice mediul landşafto-demografic şi condiţiile climaterice a Pontului Euxin din perioada respectivă şi de a evidenţia prezenţa populaţiei barbare în zona nord-vest pontică cît şi în aşezările greceşti, originea şi rolul lor la formarea factoriilor greceşti.
Îcercări de a reconstitui mediul landşafto-climateric a spaţiului nord-vest pontic au fost întreprinse de mai mulţi cercetători: Blavatskij, V.D.1, Bučinskij, I.E2, Bružako, I.V., Karpov, V.A.3, Alexandrescu, P.4, Condurache, E.5
În ceia ce priveşte situaţia demografică, istoriografia română: susţine prezenţa populaţiei barbare de origine tracă în oraşele colonii greceşti şi teritoriul lor rural (Condurache, E., Preda C., Vulpe, R.6 etc.). 
În istoriografia rusă şi ucraineană opiniile sînt diferite, unii resping ideia prezenţei barbarilor în interiorul cetăţii în perioada sec.VII-V a.Chr. ( Farmakovskii, B.V., Martynov, A.I.7, ş.a.), alţii confirmă prezenţa barbarilor în regiunile de stepă şi silvo-stepă, cît şi în oraşele Nord Pontice, considerînd că majoritatea barbarilor erau de origine tracă şi scită (Vinogradov, Y.G. Blavatskaja8, T.V., Marčenko9, K.K., Samojlova, T.L.10, Bylkova, V.11 etc.).
Informaţii, cei drept lapidare despre mediul geografic şi demografic al litoralului Mării Negre din antichitate, le întîlnim şi în scrierile autorilor antici ( Herodot, Strabon, Teothrast, Plinius etc.).
Herodot în opera sa “Istorii”, relata atît despre bogăţia “pămînturilor scitice”, cît şi despre condiţiile naturale aspre ale acestor meleaguri12. Condiţiile climaterice din Nord-Vestul Pontului Euxin s-au dovedit dificile la început pentru grecii stabiliţi, sau cei care vizitau aceste locuri (asemenea lui Herodot), fiindcă pentru locuitorii din oraşele bazinului mediteranian, unde iernele geroase lipsesc, era de neînţeles acţiunea gerurilor din Nordul Mării Negre.13
Analiza ostiologică a oaselor descoperite la Olbia în timpul săpăturilor întreprinse de către I. G. Pidopličko, în anii 1935-1936, a demonstrat că fauna la Olbia pe parcursul existenţei sale istorice, nu se deosebeşte de cea din prezent. Specii de animale domestice şi sălbatice de tip nordic nu s-au descoperit.
Este imposibil ca iarna să durat în aceste regiuni cîte opt luni pe an aşa cum afirma Herodot, fiindcă nu ar creşte viţa de vie (cultură amintită de Strabon). Ca un contra argument este observaţia făcută de Aristotel, care a urmărit traseul păsărilor migratoare (în special al cocostîrcilor), zborul din “Sciţia” spre Egipt pentru a ierna, şi întoarcerea lor primăvara.
Descoperirea unui număr mare de resturi de arbori de conifere din acea perioadă, îngheţarea apelor Dunării în fiecare iarnă. Cercetătorul I. E. Buchinnskii a lansat supoziţia precum că că clima din aceste regiuni la mijlocul mileniului I a. Chr. – începutul erei noastre, era probabil mai răcoroasă şi mai umedă decît în prezent. 
Litoralul Nord-Vestic al Mării Negre a oferit din cele mai vechi timpuri un mediu favorabil pentru viaţa şi dezvoltarea comunităţilor umane.
Pontul Euxin poseda resurse naturale însemnate (cîmpuri fertile, păşuni, ambundenţă de peşte şi apă potabilă)14, bogăţiile respective asigurau noilor veniţi condiţii propice pentru practicarea agriculturii, pescuitului, creşterea animalelor şi posibilitatea de a face negoţ cu triburile locale.15
Începînd din perioada subboreală (către sfîrşitul epocii Bronzului) se produce o regresiune a apelor marine, care, pentru Marea Neagră, a fost denumită “phanagoreiană”. Fenomenul corespunzînd unei clime secetoase (pessimum climatic), a ocupat în întrgime ultimul mileniu al erei păgîne. Valoarea lui, interesînd direct istoria coloniilor greceşti stabilite în acea vreme pe litoralul pontic.
Investigaţiile făcute la Olbia, Chersonez, Phanagoreia, Taganrog, au dus la stabilirea unei diferenţe de +,-4m între nivelul antic  şi cel actual al Mării Negre.
La Olbia, porţiunea cea mai joasă din cartierul scufundat se află la 3 m sub nivelul apelor limanului Bugului şi la 250 m depărtare de linia actuală a uscatului. La Phanagoreia 15 ha din oraş sînt înecate (reprezentînd ca şi la Olbia, circa 2/5 din suprafaţa lui totală, după calculile lui V.D. Blavatski), zonele cele mai joase aflîndu-se la 3,50-3,7 m sub nivelul actual al mării, şi la 220 m de ţărmul actual.16
Nivelul Mării Negre a rămas stabil pe parcursul sec. VII-III a.Chr.17, perioadă care corespunde cronologic cu formarea oraşelor-colonii greceşti în Nord-Vestul Mării Negre.
Fîşia de 30-40 km., din vecinătatea mării, teritoriul în care s-au constituit şi au dăinuit aproape toate aşezările antice, se caracterizează prin temperaturi blînde şi o creştere semnificativă a radiaţei sumare. În zonă predomină vînturile care bat din direcţia nordică, la fel şi mare influenţază asupra cantităţii de precipitaţii, iar temperatura şi umeditatea aerului se fac simţite la o distanţă de 8-12km de la litoral.
Reconstituirea mediului climatic din regiune, în perioada secolelor VII-V a.Chr., a provocat disensiuni între specialişti, unii susţinînd că în antichitate teritoriul din vecinătatea imediată a mării avea o climă foarte uscată, alţii din contra consideră că condiţiile naturale din aceste teritorii nu au suferit schimbări în ultimii 2500 de ani, argumentînd prin faptul, că hotarul dintre silvostepă şi stepă a rămas stabil. Nu este exclus, ca clima să fi fost mai răcoroasă şi mai umedă, decît cea din prezent. Mai plauzibilă pare a fi ideia despre schimbările climaterice condiţionate de direcţia ciclonului. Atunci cînd ciclonul trece prin sudul stepei, vegetaţia devine mai abundentă, în schimb seacă rîurile, dar dacă ciclonul vine din paretea centrală a Europei de Est, apele rîurilor cresc, iar în stepă se produce o evaporare intensă.18
Colonizarea Mării Negre s-a produs mai tîrziu decît litoralul Mării Mediterane sau a Mării Marma din cauza climei mai aspre, care persistă aici. Din aceste considerente grecii au denumit la început Marea Neagră cu termenul “Axenos”(Marea Neospitalieră). Ulterior după stabilirea elinilor pe litoralul pontic, ei au numit-o “Euxinos” (Mare Ospitalieră).19
Primii care au explorat ţărmurile Mării Negre, au fost ionienii, cunoscuţi în tradiţia antică ca navigatori expermientaţi. Confirmat prin faptul, că primele colonii de pe litoralul pontic au fost fondate de ionienii plecaţi din Milet.20
În spaţiul românesc Dobrogea a constituit mediul ideal pentru fondarea factoriilor greceşti. Datorită aşezării sale geografice, mărginită din trei părţi de apă de Dunăre şi mare, Dobrogea a oferit posiblităţi mari vieţuirii omului, începînd încă din paleolitic. Bălţile şi gîrlele procură şi astăzi cantităţi mari de peşte. Pe pantele însorite ale dealurilor şi pe grindurile bălţilor pasc cirezi de vite, turme de oi şi de porci. Pădurile mult mai întinse odinioară ofereau lemn de construcţie şi de foc, posibilităţi de vînătoare şi de creştere a albinelor şi de adăpost în caz de pericol. Pantele dealurilor şi grindurilor din baltă au permis practicarea agriculturii.21
Uneori teritorii sărăcăcioase de la natură, în rezultatul unor mari lucrări de ameliorare a solului, a favorizat acumularea unui strat gros de humus bine apărat de eroziuni, fapt ce a permis transformarea acestor pămînturi în grădini, podgorii şi terenuri arabile. Asemenea lucrări au fost efectuate de către locuitorii Chersonesului.22
Grecii au luat contact cu litoralul Nord-Vestic Mării Negre pe la mijlocul sec.VII a.Chr., perioada în, care, au şi format primele lor aşezări, ele fiind de obicei amplasate în locuri bine apărate natural: insule, peninsule, de unde le era mai uşor să se apere de barbarii cu care se învecinau.23
Cei dintîi colonişti milesieni veniţi pe coastele geto-scitice au căutat să se aşeze la gurile marilor fluvii, golfuri nu prea mari în se puteau construi porturi şi locuri unde se găseau izvoare cu apă potabilă. Aşa au făcut la Tanais, la Panticapaion şi Phanagoria, la Olbia, la Tyras, la Istria. O asemenea aşezare le înlesnea , pe de o parte, pătrunderea cu corăbiile pînă departe  înăuntru ţinuturilor cu care urmăreau să facă negoţ, iar pe de altă parte le asigura pescuitul bogat al peştilor de apă dulce.24
Pentru aşezările lor, grecii îşi alegea un loc strategic, cîte o insulă (Apollonia amplasată pe insula sfîntul Kiriak T. V. Blavatskaia, Zapadnopontijskie goroda v VII-I a. vekah do n.ă., Akademia Nauk, M. 1952, p.64)sau vreun promontoriu  izolat, suficient de aproape de ţărmul pe care aveau să-şi dobîndească teritoriu, dar la adăpost de triburile barbare. Pe o asemenea poziţie a fost zidită şi Istria, ocupînd o insulă stîncoasă, rest dintr-un vîrf de promontoriu înconjurat de apele unui golf al mării, care s-a transformat în cursul veacurilor, prin înnisipări, în lacul Sinoe de astăzi. Deşi principalul scop al întemeierii sale era exploatarea gurilor Dunării, poziţia Istriei se afla de fapt departe de Deltă, dar în acea regiune de lacuri , bălţi, de plaure, de stufişuri şi de ostroave nisipoase, nu se găsea vreo alta tot atît de bună, care să ofer în acelaşi timp apropiere şi apărare faţă de uscat şi comunicare uşoară cu largul mării şi totuşi adăpost împotriva primejdioaselor capricii ale acesteia. Istria a fost fondată la mijlocul sec.VII a. Chr.(657).
Tomisul a fost construit pe un promontoriu înaintat, forma un adăpost favorabil pentru corăbii.
Oraşul doric Callatis ,a fost întemeiat după Istria şi Tomis, abia pe la sfîrşitul secolului al VI-lea a.Chr. Spre deosebire de Istria şi Tomis, poziţia cetăţii Callatis nu prezenta nici un avantaj deosebit. Dimpotrivă, coasta pe care se afla aşezată era dreaptă, joasă, fără nici o scobitură pentru port, fără nici o apărare împotriva vînturilor, iar înspre interiorul uscatului nu se afla nici un obstacol natural.
Dacă totuşi coloniştii din Heraclea Pontică au ales pentru aşezarea lor tocmai acest loc de pe coasta Pontului Stîng nu este numai fiindcă punctele mai prielnice  fuseseră ocupate de alţii, ci mai ales pentru că pămîntul rodnic al stepelor de aici îi atrăgeau în chip deosebit.25
O aşezare favorabilă o avea şi Olbia, colonie amplasată în Nordul Mării Negre, la gura fluviului Borystenes (Nipru), de-a lungul căruia se aflau păşuni mănoase, cîmpuri roditoare pline de vegetaţie, peşte de cele mai bune specii, apă potabilă, sare.26 Cetatea era situată pe două terase şi avea o formă triunghiulară, fiind amplasată într-un loc strategic. (“Oraşul de jos”) se afla pe malul limanului şi se mărginea cu un teren puţin ridicat. Partea de vest a oraşului se situa pe un platou înalt, care constituia de fapt ( oraşul de sus), care se unea cu portul prin scări de piatră amplasate pe maluri abrupte, şi resursele naturale au fost utitlizate raţional în apărarea cetăţii.27
Pe pămînturile triburilor taurizilor28, grecii au fondat Chersonesul , oraşul fiind situat pe peninsulă, mai exact în Sud-Vestul Crimeei, i-a dat şi denumirea de Chersones, care se traduce din grecă, ca peninsulă. Cetatea avea o aşezare geografică destul de bună, la est se învecina cu golful Karantinaia, iar la vest cu golful Pesočjna.
Golful Karantinaia przenta un loc minunat pentru ancorarea vaselor, care veneau aici să facă negoţ. Datorită aşezării geografice favorabile a oraşului, le-a permis coloniştilor să se apere mai uşor de duşmani.29 Geograful grec Strabon scria că “Pămîntul în Chersones este foarte roditor, deosebit de bogat în pîine, aici se obţineau recolte înalte, de aici se exporta în Grecia suficent de multă pîine şi peşte sărat din lacuri”. Strabon, Geografia, VII,4,6, Nauka, M., 1964, p.284
Despre situaţia demografică a regiunii din Nord-Vestul Pontului Euxin, actualmente este dificil de pronunţat din cauza insuficienţei sursele scrise, totuşi din materialele arheologice se poate de dovedit că în spaţiul dat au dăinuit populaţii atî pînă la venirea grecilor cît şi după stabilirea lor pe aceste meleaguri.
Practic este imposibil ca grecii care au venit pe aceste teritorii să fi întîlnit un teritoriu nepopulat. Este cunoscut faptul că grecii nu aveau interesul să îşi fondeze colonii pe teritorii nepopulate, deoarece nu era în interesul lor, marfa lor trebuia să fie realizată, pentru a căpăta în schimb produse agricole.
Grecii nu întîmplător îşi alegeau locurile pentru formarea coloniilor, deobicei erau nişte puncte strategice, bine apărate natural, aceasta ne dovedeşte că aici erau prezentă populaţie băştinaşă, care era în stare să îi atace pe greci.
Este greu de crezut că un aşa teritoriu cu sol de cernoziom, bogat în humus şi roditor roditor, păşuni mănoase, izvoare cu apă potabilă, clima favorabilă cultivării plantelor, să nu fi fost populat pîna la venirea grecilor.
În perioada respectivă triburile tracilor de nord au atins un nivel dezvoltarea economică relativ înalt , fiind în stare să creeze condiţiile necesare pentru desfacerea mărfurilor greceşti.
Cercetările arheologice din aşezările rurale de la Istria-Sat, Tariverde, Corbu, Dolojman, Sinoe-Zmeica ş.a., precum şi din oraşele Istria, Tyras, Tomis au scos la iveală nu numai ceramică grecească, dar şi material tracic. Ceramica confecţionată cu mîna de proevinienţă barbară a fost descoperită şi în inventarul stratului arhaic şi al gropilor aferente din aşezările greceşti de la Istria30, cu forme caracteristice ceramicii de tradiţie Hallstatiană31, fapt ce atestă o continuitate a populaţiei încă din perioada anterioară venirii grecilor.
În unele aşezări s-au descoperit locuinţe la suprafaţă şi în formă de bordeie, care după modelul de construcţie carcas de lemn împletit cu nuiele şi unse cu lut, a formei, sistemul de încălzire, sînt foarte asemănătoare cu locuinţele din aşezările tracilor de nord.32 Fapt ce ne demonstrează că grecii au preluat modelul acestor locuinţe direct de la populaţia autohtonă tracă pe care au întălnit-o aici.
Numai populaţia băştinaşă era singura care putea asigura asigura noilor aşezări condiţii prielnice de dezvoltare economică. Cei noi veniţi pe coasta pontică nu puteau să se stabilească în regiuni izolate, ci, dimpotrivă în regiuni populate şi cu necesităţi de schimb, care făceau posibilă dezvoltarea acestor raporturi comerciale.33
Mediul geografic şi climateric favorabil din regiunea Nord-Vestică a Mării Negre, precum şi przenţa unor comunităţi barbare care erau capabile să însuşească realizările civilizaţiei greceşti, au fost factorii de bază, care i-au atras pe elini să colonizeze ţinuturile respective.







NOTE


1.	Блаватский ,В.Д., Природа и Античное Обшество, Nауka, M., 1976, с.24.
2.	Бучинский, И.Е., Kлимат Украины в Прошлом, Настояшем и Будушем, Госсельхозиздата, Kиев, 1963, с.78
3.	Бружако ,И.В., Kaрпoв, В.A., Древняя География и Колебания Уровня Моря, în ВДИ, Nr. 2, Nауka, M.,1992, с.95-96.
4.	Alexandrescu, Petre, Peisajul Histrian În Antichitate, în Pontica, Nr.3, 1970, p.77-78.
5.	Condurachi E. şi col. Şantierul Histria, în SCIV, N. 1-2, anul IV, 1953, p.144-145.
6.	Vulpe, Radu, Vechi Focare de Civilizaţie: Istria, Tomis, Callatis, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p.23.
7.	Мартынов, А.И., Археология СССР, Высшая Школа, M., 1982, с.182.
8.	Blavatskaja, T.V., Zapadnopontijskie goroda v VII-I Vekah do N.E., Akademia Nauk, M., 1952, c.28
9.	Marcenko, K.K., Varvary v Sostave Naselenija Berezani i Olvii, Nauka, Leningrad, c.111
10.	Samojlova, T., Întrebări despre relaţiile geţilor cu Tirasul antic în perioada elinismului tîrziu, în Tracii şi Lumea Circumpontică, Cartdidact, Chişinău, 2004, p.99-101.
11.	Bylkova, V., Getskaja Keramika s Poselenij na Nijnem Dnepre, în Thracians And Circumpontic World II, Cartdidact, Chişinău, 2004, p.139
12.	Крестоматия по Историй Древнего Мира, Том.II, Учпедгиз, M., 1951, с.298-299.
13.	Бучинский, И.Е., Op. cit., с.78
14.	Herodot, Istorii (IV,LIII), Vol.I, Ed. Ştiinţifică, Buc.,1961,p.330 
15.	Блаватский ,В.Д., Античная Археологиа и История, Наука, M., 1985, с.99.
16.	Alexandrescu, Petre, Op. cit., p.77-78.
17.	Бружако ,И.В., Kaрпoв, В.A., Op. cit., с.95-96.
18.	Охотников, С.Б., Нижне Поднестровье в VI-V вв. до н.э., Наукова Думка, Kиев, 1990, с.45.
19.	Белов, Г.Д., Херсонес Таврический, Гос. Ермитаж, Л., 1948, с.31.
20.	Ibidem, p.31.
21.	Dinogetia I. Biblioteca de arheologie XIII, EARS, Buc., 1967, p.9.
22.	Блаватский ,В.Д., Op. cit., Nауka, M., 1976, с.24.
23.	Мартынов, А.И., Op. cit., с.182.
24.	Vulpe, Radu, Op. cit., p.23.
25.	Ibidem, p.24-25.
26.	Herodot, (IV, LIII),Op. cit.,p.330.
27.	Ibidem, p.347.
28.	Шелов Д.Б., Северное Причерноморье 2000 лет назад nazad, Наука, M., 1975, с.40.
29.	Белов, Г.Д.,  Op.cit., p.38-39.
30.	Ştefan Ch. Şantierul Arheologic Histria, în SCIV, 3-4, anul VI, 1955, p.547.
31.	Condurachi E., Op. cit., p.144-145.
32.	Никулицэ И.Т., Северные Фракийцы в VI-I вв.до н.э., Штиинца, Кишинэу, 1987, с.34-35.
33.	Histria. Monografie Arheologică, Vol.I, EARPR, Buc., 1954, p. 10-11.

Lista Abrevierilor

-ВДИ-  Вестник Древней Историй
-SCIV- Studii şi Cercetări de Istorie Veche



Capitolul II: Oraşele-polise din nord-vestul Pontului Euxin în secolele VII-I a. Chr.
Arheologia oraşelor antice din Nord-Vestul Mării Negre

Marea Neagră a constituit un teritoriu plin de mistere, credinţe barbare, bogăţii fabuloase rîvnite şi dispreţuite de primii călători.35
În a doua jumătate a mileniuului I a.Chr., regiunea de litoral a Mării Negre a făcut parte din civilizaţia greacă la început, apoi greacă-elenistă şi romană. Primele aşezări ale grecilor antici în Nordul Mării Negre au apărut în specolele VII-V a.Chr.
Una din aceste aşezări a fost descoperită pe insula Berezani din limanului Bugo - Nistrean. Urme de aşezări greceşti s-au găsit pe malul golfului Kerci şi în alte regiuni din Nord-Vestul Pontului Euxin.
Rolul de bază în colonizarea acestor teritorii l-au avut oraşele greceşti din Asia Mică, cum ar fi Miletul bunăoară. La limanul Nistrului milesienii au fondat oraşul Tyras, la gura Bugului a apărut Olbia, iar în Crimeea au luat naştere oraşele Theodosia, Panticopeia, iar pe malul de est al mării a fost format Thanagorul. Nu de parte de Panticopeia au fost cosnstruite coloniile Tiritaca, Nimtheia şi Mirmeche.
Dupa secolul V a.Chr., şi dorienii vor participa la colonizarea litoralui pontic, astfel ca rezultat în Crimeea a apărut aşezarea Chersonez.
Oraşele-colonii greceşti din vechime au fost state de sine stătătoare, ele erau independente de metropolă atît economic, cît şi politic. Coloniile aveau  organele lor de conducere proprii, magistraturi aparte, legi, băteau monetă şi duceau o politică internă şi externă independentă.
De remarcat faptul că unele oraşe-colonii circumpontice mai tîrziu la rîndul lor  au format colonii. De exemplu Panticopeia a fondat un şir de aşezări, cele mai importante dintre ele fiind Tanaisul amplasat în zona Donului inferior.
Grecii colonişti făceau comerţ cu triburile locale de la care procurau ceriale, sclavi, peşte sărat etc., apoi la rîndul lor reexportau aceste mărfuri în metropolele de origine.36
Relaţiile noilor veniţi cu aşezările autohtonilor aveau un caracter paşnic, fapt ce le-a permis elinilor să se întărească în noile teritorii.37
Din punct de vedere administrativ pe lîngă oraşele-polise mai funcţionau şi emporiile (aşezări mai mici), dar erau şi excepţii, de exemplu cetatea Borysthenes era emporion, cît şi polis (Olbia), informaţie parvenită de la  Herodot care afirma că emporia Borysthene şi la polisul cu acelaşi nume. Oraşul îşi trăgea numele de la rîul Borysthenes.
Opiniile în rîndurile specialiştilor sunt împărţite şi ele: din această mărturie se poate se poate conchide că emporion trebuia să fi ocupat o parte din polis.
 J. Hind afirmă la rîndul său că acest emporion trebuia să fi constituit o mică parte din polisul Olbia, mai exact  de-a lungul rîului. Străinii nu puteau însă folosi denumirea pentru întreg oraş, fiindcă avînd în vedere însemnătatea  activităţilor sale comerciale Olbia se găse la estuarul rîului Hypanis (Bug) şi avea un port, care astăzi este sub apă, iar emporion-ul trebuie probabil să fi fost plasat acolo. 
Cele mai timpurii obiecte descoperite în “oraşul de jos” sînt datate cu epoca clasică, dar acest fapt  nu deranjează identificarea părţii de joas a Olbiei, ca fiind vechiul emporion.
Potrivit altei ipoteze, emporionul Borysthenes ar trebui identificat cu situl de pe  insula  Berezan, odinioară peninsulă de la estuarul rîului Borzsthenes, amplasată 35 km la vest de Olbia.
Mărturiile arheologice confirmă că milesienii s-au instalat la Berezan pe la 654 a.Chr., în timp ce Olbia a fost întemeiată pe la 550 a.Chr. Dacă e să ne luăm după G.K. Tseklhadze, Mogens H. Hansen Berezan ar fi prima aşezare milesiană din zonă,  unde era probabil un centru comercial, ulterior integrat în teritoriul rural al Olbiei astfel devenind dependent de cetate. G. Hind la rîndul său atrage atenţia că în prezent nu există suficiente surse ce ar putea argumenta existenţa unui emporion al borystheniţilor pe insula Berezan. 
Pînă în prezent avem numai o singură referire la existenţa unui emporion pentru litoralul de Vest al Mării Negre şi anume Tomisul, care a fost şi cauza unui război purtat în jurul anului 260 a.Chr., dintre cetatea vecină Callatis, aliată cu Histria, pe de o parte, şi Byzantion pe de altă parte. Cauza conflictului pare a fi supremaţia pentru controlul comerţului în zonă şi dorinţa Callatisului de a-şi  supune  exclusiv Tomisul. Ostilităţilr le-au început bizantionii dornici de a cuceri un oraş ce le-ar fi asigurat dominaţia în zona Est Pontică.
Importurile în regiunea Mării Negre, în general ele erau axate pe uleiul de măsline, vin şi alte produse, fapt confirmat prin descoperirile unei cantităţi importante de ceramică (amfore de Rhodos, Chios, Thasos). Acestea erau articolele care formau încărcătura de bază a vaselor elinilor care aveau ca destinaţie porturile străine infiltrate în lumea barbară.
De la indigeni cele mai întrebate produse erau  mierea, ceara (folosită mai ales pentru sigilii), inul şi pînza de in, peştele sărat şi materialul lemnos.
Originea emporiilor din bazinul Mării Negre este destul de eterogenă, provenind din diferite locuri ale bazinului egeean, dar în general predomină cele din  oraşele-polise Milet, Megara, Chios, Atena, Samos, Thasos şi Byzantion. 
Către sf. sec. al V-lea a.Chr., poate şi mai timpuriu, în unele cetăţi pontice precum Heracleea, Sinope sau Olbia, emporoi avea o influienţă considerabilă. Şi nu rareori aveau loc conflictele de interese între acestea pentru a le subjiga.38
În evoluţia oraşelor amplasate pe litoralul Nord-Vestic al Pontului Euxin se evidenţiază cîteva etape. Cea mai veche începe din sec.VI a.Chr., perioadă în care s-au format majoritatea aşezărilor, la început contacte strînse între ele nu existau , dar fiecare aveau legături strînse cu metropolele lor din Asia Mică şi Grecia.
De-a lungul timpului însă economia oraşelor s-a întărit, un rol aparte avîndul agricultura, meşteşugăritul şi negoţul.
În sec V a.Chr. mai ales IV a.Chr.  dezvoltarea oraşelor de pe litoralul Nord-Vestic al Mării Negre creşte în intensitate atît după mărime, cît şi importanţă. Fapt confirmat şi de prezenţa în anii 30 ai secV a.Chr. a escadrilei ateniene în frunte cu strategul acesteia Pericle. Scopul principal al expediţii fiind asigurare a Atenei cu pîine. Se presupune că tot atunci în timpul acestei expediţii unele oraşe din Nord-Vestul Mării Negre ar fi aderat la Liga Maritimă Ateniană 
În comparaţie cu perioada precedente legăturile comerciale ale coloniilor Nord-Vest pontice s-au diversificat, daca anterior principalii parteneri erau oraşele ioniene şi insulile Rodos, Chios, Samos etc., acuma se extind şi spre  oraşele-state din Atica. De asemenea a crescut şi interesul faţă de oraşele sud pontice, în deosebi  Heracleea Pontică. Relaţii strînse existau şi între ele oraşele-polise propriu zise amplasate pe litoralul Nord-Vestic al Pontului Euxin.
În sec.IV-III a.Chr. un rol remarcabil în dezvoltarea oraşelor din Nord-Vestul Mării Negre l-au avut triburile locale. Tot în această perioadă se întăresc relaţiile comerciale cu centrele din Asia Mică, insulele cicladice şi oraşele din sudul Pontului. Aceasta este defapt etapa de apogeu al dezvoltării economice: agricultura, meşteşugurile, comerţul şi cultura în deosebi arta şi arhitectura.
Însă spre sfîrşitul perioadei respective se vor observa primele semne ale crizei social-economice, fapt care va produce importante schimbări şi în viaţa politică,  desigur că evenimentul a fost  provocat şi accelerat de expansiunea romană.
Din sec.III a.Chr. se începe presiunea asupra oraşelor-colonii de pe litoralul pontic şi din partea triburilor locale barbare, tot mai des au loc ciocniri militare cu sciţii, triburi care doreau să-şi subordoneze aceste oraşe. 
Pentru a face faţă agresiunii crescînde din partea Romei oraşele-polise amplasate în zona Nord-Vestică a litoralului Mării Negre au încheiat ut alianţă cu regele Pontului Mytridathes al VI-lea Eupatorul. Este devărat că alianţa  nu a fost foarte efectivă  fiindcă Mytridathes s-a bazat pe oraşele-state transpontice, unele dintr ele find chiar unite sub sceptrul său.
Perioada războiului lui Mytridathes a generat schimbări profunde în istoria dezvoltării majorităţii  oraşelor Nord-Vest Pontice, care vor începe treptat săşi piardă independenţa politică.39


Histria
Colonia Histria a fost  întemeiată la sf. sec. VII a. Chr. de către milesieni, a dus o politică economică care a atras şi antrenat populaţia locală, cointeresînd-o printr-un sistem de relaţii ce a desăvîrşit, în special în sec. VI a. Chr., simbioza greco-autohtonă.40 Oraşul a luat denumirea de la fluviul Istru. Istoria veche a spaţiului românesc.41
Stabilirea şi dezvoltarea Histriei au fost condiţionate, încă de la început din primele timpuri ale istoriei sale, de raporturile cu populaţia băştinaşă. Contactul dintre coloniştii greci din zona istro-pontică şi populaţia locală, care singură putea asigura noii aşezări condiţii prielnice de dezvoltare economică.
De altminteri, alegerea însăşi a locului unei aşezări greceşti nu era atît de mult în legătură cu condiţiile mediului geografic, deşi ele nu puteu fi străine de această alegere, cît de condiţiile economice şi sociale ale mediului autohton. Coloniştii veniţi pe litoralul pontic nu puteau să se stabilească în regiuni izolate, ci dimpotrivă în regiuni populate şi cu necesităţi de schimb, care făceau posibilă dezvoltarea acestor raporturi comerciale.42
Începînd din sec. al VI a. Chr. Histria devine cel mai important polis de pe ţărmurile de vest şi nord – vest ale Pontului Euxin, cunoscînd activităţi economice şi negustoreşti ample, avînd relaţii cu alte centre comerciale şi întreţînînd raporturi continue cu autohtonii, pe fondul unui spor demografic ce a implicat transformări spectaculoase în cetate şi în teritoriul rural. Amenajată de la sf. sec. VII-înc. sec. VI a .Chr. aşezarea de pe platou s-a transformat treptat într-un cartier economic, foarte bine populat.43
Producerea probabilă a vîrfurilor de săgeţi premonetare de către grecii din Histria şi din alte centre milesiene pare necesară pentru a înlesnirea comerţului, simplificarea schimbului propriu-zis şi atragerea localnicilor într-un proces economic ce i-a influenţat din mai multe puncte de vedere, devenind o componentă socială semnificativă a coloniilor vest şi nord-vest pontice. Vîrfurile de săgeţi premonetare sînt, probabil, creaţii greceşti specifice coastei a pontului, fiind doar o etapă evoluată a tacticii paşnice, de apropiere de comunităţile locale pentru obţinerea de beneficii economice şi comerciale, dorite încă de la întemeiere, mulţi factori facilitînd stabilirea unui climat de înţelegere.44
Multe din vîrfurile de săgeţi premonetare descoperite pînă acum apar în aşezări greco-autohtone sau oraşe greceşti pe primul nivel de locuire, (de obicei în bordeie) sau următoarele nivele, datate în primul caz în a doua jumătate a sec. VI a. Chr.45
Pe seama Histriei se pune înfiinţarea unor colonii ca Niconium, identificat în prezent cu importanta aşezarede la Roxolani, la gurile limanului Nistrului, şi acel “Istrianon Limen”, situat se pare, ceva mai spre nord în apropiere de Olbia.
Drept urmare a dezvoltării sale economice şi social-politice, ca şi înmulţirii şi diversificării schimburilor, Histria va trece, începînd cu secolul V a. Chr., la emiterea de monete proprii. Cele dintîi monede bătute în atelierele histriene sunt piese de argint, ele apar aproape concomitent cu cele din Apollonia şi Mesembria la sf. sec. V a. Chr.46
Pe revers au reprezentae două capete umane alăturate, unul fiind întotdeauna inversat, iar pe avers, emblema oraşului, vulturul pe delfin spre stînga, şi legenda, ISTR sau ISTRI, totul încadrat într-un patrat inclus. Unele dintre aceste prime exemplare, cele mai vechi, au formă ovală.47
În afara didrahmelor, Histria a emis şi monede divizionare, cu aceleaşi reprezentări şi pe parcursul întregii activtăţi a atelierelor în care s-au bătut monede de argint. Este vorba de piese mici cu valori nominale de obol, diabol, tribol, hemiobol etc., cu greutatea în jur de 8 g.48
În cea de a doua grupă sînt incluse emisiunile monetare, socotite cîndva ca o subgrupă a celor dintîi, al căror stil este vădit mai evoluat, oricum înviorat, cu elemente de detaliu, care dau mai multă expresie reprezentărilor. Astfel, capetele umane de pe avers apar modificate, cu părul vîlvoi şi faţa cu o mai accentuată expresivitate şi tendinţă spre realism. Pe revers, vulturul are o pziţie mai puţin statică, penajul cu detalii de stil, iar legenda ISTRI. Emblema de pe revers este redată şi aici într-un pătrat inclus, dar foarte puţin adîncit, uneori abia vizibil, cu o suprafaţă mai mare. Forma pastilelor monetare este uşor ovală, neregulată. Greutatea osciliază în principal între 6 şi 7,50 g. rareori coborînd şi sub această limită. Ele sînt o continuare directă şi statistică a celor dintîi emisiuni şi pot fi datate în ultimul sfert al sec. V şi primele două decenii de sec. IV a. Chr.
Grupa a treia şi ultima, care este o continuare a seriilor precedente, cu aceleaşi reprezentări, se caracterizeză prin dispariţia pătratului inclus şi prin noul stil specific epocii clasice, cele două capete umane de pe avers, întotdeauna unul fiind inversat , au o înfăţişare unor tineri, adesea chiar cu trăsături de adolescenţi, spre deosebirile de emisiunile din prima grupă unde acestea redau chipuri de vîrstnici, şi chiar de cele din grupa a doua, unde aceliaşi chipuri apar uşor întinerite. Totul este redat aici în manieră clasică, realist şi cu fineţe artistică, cu părul ondulat sau buclat, adesea cu cărare la mijloc. Pe revers, vulturul apare cu mai multe amănunte de stil, delfinul capătă şi el trăsături mai fin conturate, iar legenda este redată sub forma de ISTRIN şi, doar cu totul sporadic, sub acela de ISTRI.
Grupa aceasta, cea mai cuprinzătoare, fiind reprezentată printr-un însemnat număr de tezaure şi descoperiri izolate, ar urma să fie datată începînd de la aproximativ 380 şi pînă către sf. sec. IV a. Chr. Greutăţile monedelor din această grupă variază foarte mult între 7 şi 4 g.49
O primă arie de circulaţie a emisiunilor de argint histriene se situează în zonele din vecinătatea oraşului, respectiv în tot cuprinsul actualului teritoriu dobrogean, unde s-au făcut peste 30 de asemenea descoperiri la: Constanţa, Ion Corvin, Dăieni, Măcin, Tulcea, Sinoe, Enisala şi Murighiol. Celelalte sînt descoperiri izolate şi provin de la: Adîncata, Canlia, Păcuiul lui Soare etc.50
La scurt timp, dacă nu chiar în acelaşi timp cu începutul procesului de batere a monedelor de argint, Histria emite şi piese din bronz. Primele emisiuni de bronz sînt modelele care au pe avers o roată cu patru spiţe reprezentînd, după unele opinii simbolul solar, iar pe revers legenda IST. Cu excepţia a două piese, toate celelalte sînt monede turnate, din care cauză multe exemplare păstrează cîte un mic pendul, rămas de la orificiul de scurgere a metalului în tipar.
Schiţa de clasificare pe baza descoperirilor de pînă acum de la Histria:
Grupe           Exemplare               Diametrul                  Greutatea
I                           30                     7-9,5 mm                    0,21-0,9 g
II                          38                    10-11,7 mm                 0,54-1,18 g
III                         138                  12-14,0 mm                 0,60-2,15 g
IV                         27                    15-16,0 mm                 0,58-2,52 g
V                           3                     17-18,0 mm                 2,52-3,37 g
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La Roxolani, de pe Limanul Nistrului, au fost scoase la iveală peste 200 monede cu roata, datate cronologic cu mijlocul sec.V – mij. sec. IV a. Chr. fiind cele mai vechi monede de bronz histriene.51
În cuprinsul teritoriului dobrogean, asemenea monede, ca descoperiri izolate, s-au înregistrat la Istria-Sat (monedă bătută), Sinoe, Adamclisi, Satu-Nou-Canlia, Izvoarele, Capidava şi Tîrguşor ( Judeţul Constanţa), Unirea şi Sarichioi ( Judeţul Tulcea).52

Tariverde
Interesul deosebit trezit de descoperirea în 1950 a unei aşezări mixte greco-baştinăşe la Tariverde era pe deplin justificat. Materialul arheologic apărut în cursul .săpăturilor efectuate ulterior anului depistării acestei staţiuni vine să ofere cercetătorilor dovezi directe şi inedite ale raporturilor stabilite între grecii veniţi de peste mări, în mod special ale întemeietorilor coloniei de la Histria, şi populaţia traco-getică de pe coasta de vest ,a Mării Negre. Aceleaşi primele descoperiri veneau să ofere şi date preţioase referitoare la unele aspecte ale istoriei de început a oraşului milesian de pe actualul mal al lacului Sinoe.
La ceva mai mult de două decenii de la descoperire şi la exact 13 ani de la întreruperea săpăturilor, interesul pe care-1 prezintă .complexul arheologic situat pe partea stingă a pîrîului Junan Dere n-a pierdut nimic din actualitate.53
Primele sondaje de informare efectuate de D. Popescu şi Gh. Cantacuzino au loc în 1951 adică la un an de la data descoperirii, iar săpăturile propriu-zise voir începe în anul imediat următor, sub conducerea aceluiaşi colectiv, în urma acestor prime investigaţii s-a ajuns mai întâi să se constate prezenţa unor complexe arheologice, socotite de autorii săpăturilor ca reprezentând urmele unor gropi de bordeie, în care a apărut ceramică grecească din epoca arhaica împreună cu fragmente de vase locale lucrate cu mîna.
în campaniile 1953—1954 săpăturile de la Tariverde, încredinţate unui colectiv pus sub îndrumarea lui R. Vulpe vor cîştiga în amploare. Cu acest prilej se fac noi descoperiri importante de material ceramic grecesc şi local hallstattian şi se aduc precizări suplimentare privind unele observaţii arheologice anterioare. Printre altele se contestă caracterul de bordeie al unor gropi descoperite anterior, cărora li se atribuie, unora rolul de depozite rituale, altora, pe acela de gropi de depozitare a grîne-lor. în plus se vorbeşte şi despre identificarea unui strat arhaic fără ca în acelaşi timp să se fi făcut şi dovada concretă de rigoare.
După primele patru campanii de cercetări rămînea încă deschisă problema locuinţelor, despre existenţa cărora nu se surprinsese nici un fel de indiciu şi totodată nu se ajunsese nici la lămurirea pe deplin a prezenţei unui strat arhaic şi stabilirea unei legături a acestuia cu numeroasele gropi cu materiale din aceeaşi perioadă. Sarcina, în acelaşi timp şi meritul de a da răspunsul clar celor două probleme, va reveni campaniilor de săpături din anii 1955—1956 şi 1958, întreprinse de un colectiv condus de D. Berciu. Din rezultatele obţinute în cursul acestor ultime cercetări ar fi de amintit în primul rind descoperirea unui număr de cinci bordeie de formă ovală sau rectangulară cu colţurile rotunjite, cu lungimi între 5—7 m şi lăţimea între 3 şi 4 m. în interiorul lor s-au găsit, pe lîngă ceramică grecească arhaică şi locală hallstattiană, urme de chirpic ars şi fragmente de vatră, în cuprinsul unuia dintre bordeie este de remarcat prezenţa unui cuptor mic ,,in situ". în aceeaşi ordine de idei, săpăturile din campania anului 1956, dar mai ales cele din 1958, au prilejuit şi descoperirea unor locuinţe de suprafaţă, marcate de podini Intuite şi arse, însoţite de vetre special amenajate. Din cauza întreruperii săpăturilor în 1958 nu s-a ajuns la dezvelirea integrală a nici uneia dintre ele. în schimb s-au putut urmări în cadrul secţiunilor trasate şi în profilul acestora, urme clare de podine, pe lungimi de pînă la 7 m, deasupra cărora zăceau resturi de chirpic ars cu amprente de paie şi nuiele， în al doilea rînd, în cursul aceloraşi ultime campanii de săpături s-a ajuns la identificarea neîndoielnică a unui strat de cultură din epoca greacă arhaică, continuu, cu o grosime cuprinsă între 0,20—-0,40 m. De la baza acestuia se adîncesc în pămîntul sănătos, atît bordeiele, cît şi acele gropi de dimensiuni mici, care sînt aşa de frecvente în aşezarea de la Tariverde. Peste 60 de asemenea gropi, toate în formă de con, avînd baza cu un diametru de 1,50—2 m şi gura de 0,45—0,60 m. s-au descoperit numai în ultimele trei .campanii de săpături. Toate au fost îngrijit săpate, multe dintre ele avînd pereţii Iu t uiţi şi arşi. Deşi nu dispunem încă de un plan al repartiţiei acestora pe întreaga suprafaţă cercetată, din observaţiile de pînă acum rezultă că ele se grupează în jurul bor-deilor. Asemenea gropi nu puteau să fie destinate, dacă nu toate, oricum în marea lor majoritate, decît depozitării de cereale.
Sintetizînd datele generale furnizate de întreg ansamblul de săpături efectuate pînă acum la Tariverde, am putea ajunge la o schiţă a cunoştinţelor noastre actuale despre istoria acestei staţiuni arheologice.
Viaţa aşezării de pe malul stîng al pîrîuîui Junan Dere se întinde pe o perioadă de timp destul de îndelungată. Arheologic au fost identificate aici trei straturi de cultură corespunzătoare a trei epoci diferite. Primul strat de locuire, adică cel mai vechi, care imprimă şi nota caracteristică a aşezării, aparţine perioadei greceşti arhaice, datînd mai ales din a doua jumătate a sec. VI, eventual şi începutul sec. V î.e.n. Stratul următor cu două nivele de locuire aparţine epocii elenistice, cu deosebire secolelor III—II î.e.n. Despre acesta s-a vorbit mai puţin pină acum. Este şi firesc dacă avem în vedere că în perioada elenistică relaţiile dintre greci şi băştinaşi ajunseseră nu numai să se maturizeze şi să se extindă, ci să devină o formă de viaţă regulată a .celor două comunităţi, întrucît este în intenţia noastră ca nici de data aceasta să nu stăruim asupra perioadei respective, socotim util totuşi să prezentăm cîteva din datdle obţinute în cursul cercetărilor, înainte de toate ar fi de remarcat faptul că şi în aceaslă vreme continuă să se folosească ambele tipuri de locuinţă ca şi în epoca precedentă. Există însă unele deosebiri importante. De pildă numărul bordeielor scade simţitor, în timp ce creşte sensibil cel al locuinţelor de suprafaţă, în plus se constată că locuinţele de suprafaţă încep să împrumute un caracter urban, încadrate într-un plan, fiind construite cu temelii de piatră, străzi şi chiar canale de scurgere a apei. Materialele descoperite indică ş io viaţă comercială intensă. Printre acestea sînt de enumerat mînuşile de amfore ştampilate, monede histriene de bronz, din rîndul cărora nu lipsesc cele de tipul cu capul Zeului fluvial, ponduri etc., la care se adaugă desigur o însemnată cantitate de ceramică grecească, alături de care se remarcă, mai rar însă, şi unele fragmente ceramice de factură locală, lucrate cu mîna.
Stratul ultim aparţine epocii romane. Acesta se întîlneşte doar sporadic şi este documentat doar prin fragmente .ceramice. Acum nu se mai poate vorbi la Tariverde de o locuire intensă şi nici chiar de una permanentă.54
Din punct de vedere stratigrafie s-ar putea vorbi la Tariverde de o viaţă continuă de la o perioadă la alta. Arheologic vorbind însă, deşi materialul nu este încă studiat, nu avem o confirmare în acest sens. Etapa de timp cuprinsă între începutul sec. V şi aproximativ mijlocul sec. IV î.e.n., cel puţin după seria .ceramicii greceşti, nu ne apare documentată. Se repetă, s-ar putea spune, situaţia de la Histria, unde ceramica secolului V î.e.n. este aproape ca .şi inexistentă. Cum în cadrul cetăţii Histria nu se poate vorbi în nici un caz despre o întrerupere de viaţă, ci dimpotrivă, de o dezvoltare a ei sensibil ascendentă, dacă avem în vedere ridicarea unor mari edificii şi deschiderea unor ateliere monetare proprii. 
În cadrul aşezării de la Tariverde din această primă perioadă s-au folosit atît bordeiele, cît şi locuinţele de suprafaţă, care erau construite din pereţi din pari cu împletitură de nuiele şi lipiţi cu chirpic, fiind prevăzute cu podini frumos lutuite şi cu vetre interioare făţuite, simple sau ridicate pe un pat de pietre şi cioburi. Bordeiele par să fi dominat ca număr.
O altă .caracteristică a aşezării de la Tariverde din perioada arhaică o constituie prezenţa, în număr impresionant, a unor gropi de dimensiuni relativ mici, în formă de clopot, sau cuptorite, cum au mai fost denumite, Cele mai multe dintre ele au fost îngrijit lucrate şi cu interiorul frumos pag.80 amenajat,, prin făţuirea cu lut a pereţilor. Adesea se constată şi urme de întărire a lor prin ardere. Surprinse, în primele săpături, doar la bază, au fost interpretate ca funduri de bordeie. Ulterior s-a afirmat că acestea au servit ca „depozite rituale de la sacrificiile religioase care se săvîrşeau la zile mari", în cele din urmă s-a considerat, că gropile respective, prin forma lor şi felul în care au fost amenajate, nu puteau să fie decît gropi de depozitare a cerealelor.
Din cuprinsul stratului de cultură, dar mai ales din cel al gropilor de bordeie şi de cereale, s-a recoltat o însemnată cantitate de ceramică, predomină cu autoritate ceramica grecească, în rîndul căreia se impun înainte de toate resturile de amfore, unele dintre ele cu urme de pictură.
Ceramica de lux din categoria rhodo-ioniană şi attică cu firnis şi figuri negre este şi ea prezentă în cuprinsul fiecărui complex.
În acelaşi context arheologic apar frecvent şi fragmente de vase, sau vase întregi chiar, din categoria ceramicii cenuşii lucrată cu roata. 
Împreună cu cele două categorii ceramice se găsesc şi resturi de vase locale lucrate cu mîna de factură hallstattiană. în raport cu celelalte categorii, ceramica locală apare în cantităţi mult mai reduse, cifrîn-du-se la o proporţie de circa 10—15%.
Ca forme se remarcă urna bitron-conică cu butoni laterali în zona mediană şi cana borcan, cu gura evazată decorată cu brîu alveolar.
Începuturile aşezării de la Tariverde pare să se plaseze în cadrul celui de-al doilea sfert al sec. VI î.e.n., nu cu mult înainte de mijlocul secolului respectiv. Durata întregii perioade a celui mai vechi strat de cultură,se întinde pînă la finele aceluiaşi secol, dacă nu chiar şi începutul secolului următor, principala etapă de locuire aparţine ultimelor 3—4 decenii ale sec. VI î.e.n. În cea mai mare parte situaţia de la Tariverde este similară cu cea întîlnită în al treilea nivel din sectorul X de pe platoul situat la vest de zidurile Histriei. Între cele două aşezări există nu numai o similitudine a descoperirilor, ci şi un raport cronologic asemănător. 
Aşezarea de la Tariverde îşi începe existenţa la puţin timp după întemeierea Histriei, fiind locuită mai ales de băştinaşi. 
Sesizînd asemănarea surprinzătoare a aşezării de la Tariverde cu cea histrîană din zona extra muros, S. Dimitriu înclină să vadă în staţiunea respectivă, nu o aşezare indigenă, ci „un nucleu grecesc stabilit în teritoriu, în mediu indigen, La circa o jumătate de veac după întemeierea coloniei Histria.
Din cercetările arheologice rezultă că pe terenul unde a luat fiinţă aşezarea de la Tariverde nu se constată nici o urmă, care să permită sesizarea unui nivel sau, în general, de o locuire anterioară stabilirii coloniei greceşti de la Histria. 
Cele mai vechi vestigii ale acestei staţiuni sînt contemporane şi asemănătoare cu una din primele faze de dezvoltare a oraşului milesian, respectiv cu nivelul III arhaic de pe platou. 
Apariţia aici a ceramicii autohtone lucrată cu mîna, fie şi în cantitate mică, precum şi a bordeielor, constituie o dovadă de netăgăduit în favoarea prezenţei unor autohtoni în rîndul locuitorilor aşezării.
Cu toate acestea nu credem că putem vorbi la Tariverde de o aşezare sau un sat autohton traco-getic, aşa cum s-a lăsat să se înţeleagă uneori.55
Aşezarea nu are un caracter local, în sens tradiţional, adică o aşezare care să fi fost întemeiată, locuită, organizată şi condusă de autohtoni. 
Rolul Histriei nu se reduce doar la o simplă influenţă asupra aşezării, aici pare să fie vorba de o iniţiativă a cetăţii, care participă direct la înfiinţarea, nu a unei simple aşezări, ci a unui centru comercial avanpost, în plin teritoriu autohton traco-getic. Despre caracterul de ,,tîrg" al acestei staţiuni stau mărturie numeroasele gropi de depozitare a cerealelor. Aici trebuie să se fi adunat cantităţi însemnate de grîne din împrejurimi, ca în nişte magazii, de unde luau drumul spre cetate şi apoi peste Mare. Chiar şi denumirea de Junan Dere acordată pîrîului din vecinătate, păstrată pînă astăzi, nu poate fi întîmplătoare. Prin acesta localnicii au ţinut probabil să marcheze prezenţa grecilor în sectorul din vecinătatea pîrîului. O asemenea concluzie îşi are un sprijin direct în însăşi spiritul politicii comerciale a Histriei, adică a unei colonii aflată în faza de intermediar al schimburilor dintre populaţia locală şi metropolă sau alte centre importante ale lumii greceşti.
Pentru realizarea unui centru de genul celui de la Tariverde, Histria avea neapărat nevoie de concursul unor elemente din sînul băştinaşilor. Folosirea unor indivizi din rîndul autohtonilor, ca reprezentanţi ai intereselor Histriei. Poate că aici ar putea fi avuţi în vedere acei mix-heleni, care au reprezentat întodeauna elementul permanent şi sigur, cu ajutorul căruia se opera în raporturile greco-băştinaşe. În sensul acesta trebuie înţeleasă prezenţa unei populaţii locale în aşezarea de la Tariverde. Cu alte cuvinte, în structura etnică a locuitorilor din prima fază a staţiunii amintite, ar urma să .se admită existenţa unor reprezentanţi ai cetăţii, de origine grecească şi a unei mari majorităţi de elemente din rîndul autohtonilor, din care o bună parte deja elenizată, veniţi şi folosiţi aici, tot în scopurile economice ale Histriei.
Într-o formă mai amplă, privind în mod special problema vechimii teritoriului histrian, Iorgu Stoian readuce în discuţie raportul existent între descoperirile de la Tariverde şi constituirea timpurie a unui teritoriu rural al Histriei. Pornind de la considerente de ordin mai general privind structura oraşului stat grecesc, autorul amintit socoate că nu este posibil ca un oraş ca Histria să nu fi avut teritoriu rural, ,,cel puţin din momentul în care a depăşit faza de aşezare temporară şi a devenit o polis organizată după toate aparenţele, încă din sec. VI î.e.n.". Acelaşi autor, invocînd în primul rind descoperirile de la Tariverde, ca şi pe cele de la Vadu, Sinoe, Corbu, etc., consideră că Histria a putut stăpîni un minimum de teritoriu propriu, care, să-i fi fost relativ defstul de întins în limitele descoperirilor menţionate încă din sec. VI a. Chr. De-clarîndu-se în favoarea ipotezei, după care la Tariverde am avea de-a face cu un nucleu, grecesc, S. Dimitriu pune şi problema existenţei unui teritoriu histrian încă ..din faza de început a oraşului.56
Em. Doruţiu, pornind de la examinarea fotografiilor aeriene ale zonei tumulare a oraşului Histria, vorbea de identificarea liniilor unor drumuri, care porneau de la cetate către teritoriu, unul chiar în direcţia Tariverde. Cum aceste drumuri par să nu aibă interferenţe cu anumiţi tumuli din zona respectivă s-a considerat că unele dintre drumurile identificate ar data încă din sec. VI—V a. Chr., fiind contemporane cu prima fază de dezvoltare a aşezării de la Tariverde. Luînd ca punct de plecare aceste observaţii, referindu-se desigur la argumente de alt ordin, Em. Doruţiu ajunge să exprime o părere similară celei avansate de I. Stoian în privinţa vechimii şi întinderii teritoriului rural al Histriei. „în secolele VI—V, sp'une autoarea, teritoriul rural al oraşului era destul de întins, el cuprinzînd cel puţin fîşia de litoral între Vadu şi Jurilofca şi ţinutul pînă la Gargalîc, Fîntînele, Tariverde, Mihai Viteazu.
Existenţa de netăgăduit a unor drumuri trebuie admisă încă de la începuturile coloniei. Numai că acestea nu trebuiesc neapărat legate de prezenţa unui teritoriu propriu al oraşului, ci doar la modul general, de raporturile de schimb permanente dintre cetate şi hinterland. Asemenea drumuri au fost create deopotrivă, atît în scopul aducerii produselor obţinute de oraş ca urmare a schimburilor cu băştinaşii, cît şt a celor obţinute din propriul ei teritoriu, în altă ordine de idei ni se pare puţin probabil că pe o fotografie aeriană este aşa de simplu să se poată ajunge la stabilirea unor astfel de raporturi cronologice, între un drum şi o movilă sau mai multe, raporturi, care şi în condiţiile unor cercetări şi observaţii arheologice dintre cele mai scrupuloase, pot fi îndoielnice.
După părerea lui VI. Iliescu, care admite în principiu existenţa chiar de la început a unui teritoriu, în înţelesul restrîns al cuvîntului, ,,aşezarea de la Tariverde este cam departe pentru a intra în teritoriul imediat, iar pentru cel „larg" nu sînt încă suficiente dovezi ca ar fi făcut parte din el.57
Este puţin probabil ca o colonie de genul Histriei să poată întemeia, în plin teritoriu băştinaş, un astfel de centru, fără a dispune exclusiv de exploatarea zonei respective. În lumina acestor considerente se poate spune că nu mai există motive să ne îndoim de existenţa, încă din sec. VI a. Chr, a unui teritoriu rural propriu al Histriei, a cărui întindere către vest, atingea valea pîrîului Junan Dere. Histria ajunsese ca încă din sec. VI să se constituie într-un oraş bine închegat, cu o viaţă economică şi comercială în plină dezvoltare. Influenţa şi extinderea relaţiilor sale comerciale de-a lungul coastei de vest a Mării Negre, cu o pondere deosebită însă către nord, pînă în zona Olbiei, nu puteau fi decît o consecinţă a nivelului de dezvoltare pe care-l atinsese oraşul. 
Dacă Histria ajunge ca în sec, VI. nu numai, să domine comerţul din regiunea amintită, dar, după unele păreri să si înfiinţeze la rîndul ei unele colonii, ca anticul Nikonium nu departe de Tyras. 
Un astfel de centru economic important cum devenise Histria a dispus de suficiente posibilităţi ca să îşi asigure încă de timpuriu un teritoriu rural propriu, a cărui întindere spre vest pînă la valea pîrîului Junan Dere.

Tomis
Vechea aşezare grecească de o parte a actualului oraş Constanţa este numită, în izvoarele greceşti , cînd Tomis, cînd Tomeus, mai rar Tomoi, iar în cele latineşti mai des Tomi, dar şi Tomis sau Tomoe. De aici în literatura modernă, formele Tomis şi Tomi-aceasta din urmă frecventă în istoriografia română, începînd de la V. Pîrvan, cu al său cunoscut romano-centrism-mai rar Tomoi, folosit mai ales în literatura de limbă germană.58
Situată pe un promontoriu înfipt, în direcţia SSE, în Marea Neagră, ca lama unui cuţit (gr. Tomeus), ca o felie (gr. Tomos) sau, poate mai bine, ca o proeminenţă (de la rădăcina tracă cu acest înţeles), numele cetăţii Tomis a dat naştre tot la tot atîtea etimologii, mai mult sau mai puţin plauzibile. În orice caz încercările mai vechi sau mai noi, de a deriva acest nume din acela al unui oarecare erou fondator Tomos, a cărui figură apare pe monetele locale.
Uitată şi căutată multă vreme, în cele mai diferite locuri (Kiev, Ovidiopol, Tulcea, Bbadag, Capul Midia-Singoli, Tomiswar, Eski Pargana-Ieni, Tuzla-Burun, Mnagalia, Varna şi chiar Timişoara-Temeswar sau Stein-am-Anger în Austria şi situată mai plauzibil pentru o vreme la Anadolchioi, ea a fost identificată în cele din urmă definitiv, cu Constanţa de astăzi.59
Tomisul a fost un polis democratic, cele mai importante magistraturi tomitane erau: eponimul cetăţii preotul-magistrat, magistrtura supremă era arhontatul.
Alte funcţii erau: funcţia de agronom-supravegherea măsurilor şi greutăţilor, Sitonia- se ocupau cu aprovizionarea oraşului cu pîine, Astynomii- se ocupau în afară de poliţia moravurilor şi curăţenia oraşului, grija de buna rînduială în privinţa construcţiilor, reparaţia zidului de incintă al cetăţii.
Gymnasiarchia- avea în grija sa educarea tineretului, mai precis a efebilor (concursuri de tot felul, însoţite de jertfe şi banchete, conferinţe), ceia ce nu era cu putinţă deţinătorilor unor importante averi.60
Tomisul este una din numeroasele factorii devenite mai apoi colonii, întemeiate începînd cu sec.VII a.Chr., de către Milet.
Originea milesiană a Tomisului, expres şi unanim atestată de izvoarele literare, este confirmată şi de alte dovezi, între care, prezenţa triburilor ionio-milesiene (Argadeis, Aigikoreis, Oinopes şi Hopleites), apoi a unor culte specific ioniene , ca acela a lui Poseidon Helikonios dar mai ales al lui Apollon, al cărui preot va fi deţinut şi aici eponimatul cetăţii, în sfîrşit, prezenţa, în calendarul tomitan, a lunii ioniene Apatureon.
Despre data întemeierii Tomisului, izvoarele nu ne dau nici o informaţie precisă.
Este însă mai mult ca sigur că, cel puţin sub forma de emporie, existenţa lui poate fi tot atît de veche ca Histriei, de pildă, şi nici un caz mai tîrzie de a doua jum. a sec. al VI-lea a.Chr61
Pentru existenţa unei aşezări timpurii pledează, în primul rînd, unele descoperiri arheologice făcute la Constanţa – în zona dintre actuala Piaţă Ovidiu şi moschee, dar mai ales în “Parcul Catedralei” (secolul al VI-lea a. Chr.) – şi, într-o mică măsură, cîteva inscripţii (de caracter privat însă) din secolul al IV-lea.62
Încă la mij. sec. al III-lea a.Chr. în izvoare Tomisul e întîlnit cu denumirea tot de emporia . Pentru explicarea cestei situaţii, se poate invoca şi s-au invocat mai multe cauze, dintre care nu putea lipsi, fireşte, concurenţa, mai mult chiar presiunea exercitată asupra sa de Histria şi Callatis, care ar fi reuşit să facă din Tomis, alternativ sau simultan, o simplă dependenţă a lor. Aşa s-ar explica împrejuraea că, pînă către mijlocul sec. al III-lea a.Chr., Tomisul, deşi va fi trecut, în general prin aceleaşi vicesitudini ca şi ele (dominaţia sau influienţa persană, odrysă, macedoniană, celtă), evenimente petrecute în această regiune, ca de pildă luptele cu Alexandru şi mai ales cu Lysimach.63
La mijlocul sec. al III-lea mai precis pe la 260 a.Chr.-Tomisul devine obiect de litigiu între Callatis, ajutată de Histria, şi Byzanţ, aceasta din urmă înţelegînd să ia locul celor dintîi sau numai să declare Tomisul port liber, situaşie din urma căreia nu avea decît de cîştigat.
Locul Callatidei va fi luat tot mai mult de către Tomis, strîngînd graţie monetei proprii, tot mai mult legăturile cu băştinaşii şi cu sciţii aşezaţi în împrejurimile sale.64
În sec.III-I a.Chr. prezenţa unei sau unor formaţiuni statale statale scite este copios atestată, între Tomis şi Odessos, mai ales prin numeroase monete, asemănătoare ca tip, al unui şir întreg de regi sciţi: Tanusa, Kanites, Charaspes, Akrosas şi Sarias. În plus, pentru Tomis avem în ceia ce priveşte cuprinderea lui în regatul scitic, mărturie a lui Pseudo-Scymnos (sec.III a.Chr.). Influienţa de care se bucură un negustor la curtea lui Kanites ne probează că acest suveran era pătruns de civilizaţia elenă, el proteja şi oraşul Odessos, situat în afara teritoriului său. Pentru epoca imediat următoare conflictului Byzanţ-Tomis cu Callatis-Histria-cotitură importantă în istoria Tomisului.
Astfel nu încape în nici o îndoială că şi el va fi avut de suferit, într-o măsură mai mare sau mai mică, în tot cursul sec. III-II a.Chr. de pe urma nesiguranţei provocate de desele atacuri ale tracilor şi bastarnilor, la care se vor adăuga în sec. al II-lea a.Chr. incursiunile tot mai frecvente ale piraţilor, cu toată protecţia temporară şi mai mult sau mai puţin eficace acordată poate şi Tomisului de unii şefi geţi, ca Rhemaxos de pildă.65
Despre activităţile comerciale intese ale Tomisului ne-o dovedeşte prezenţa , în inscripţii şi pe emblema oraşului a Dioscurilor, cum şi menţionarea, în inscripţii şi în plastică, dar mai ales pe monete, a divinităţilor legate de comerţ (Poseidon, Hermes). Reprezentarea pe monete a spicului sau a Demetrei cu spicul. 
Ofensiva economică şi politică a romanilor nu merge însă fără rezistenţe serioase, mai ales din partea geţilor şi sciţilor băştinaşi, la care se vor alătura în curînd, şi cetăţile greceşti, mai cu seamă în urma formidabilei coaliţei formate, la sf. sec.II şi înc. sec.I a.Chr., împotriva Romei de către Mythridates al VI-lea Eupator.66
Dovada aderării la această luptă, împotriva cotropirii romane, a Tomisului, de celelalte cetăţi pontice în cadrul coaliţiei lui Mythridates, o constituie în primul rînd numeroşii stateri de aur găsiţi aici-mai numeroşi decît la Callatis şi Histria- purtînd chipul regelui Pontului sau al unui membru al familiei sale, de pildă Pharnaces. Aceşti bani serveau, desigur la întreţinirea trupelor, formate aici împotriva romanilor, mai ales din geţi şi sciţi băştinaşi. 
În urma victoriei celor doi Lucullus împotriva lui Mythridates. Dobrogea este cucerită în 72/71 a.Chr. Odată cu aceasta, Tomisul ca şi celelalte cetăţi greceşti din Pontul stîng, este forţat să accepte “ alianţa“ Romei, fiind încorporată, împreună cu surorile sale, desigur, ca civitas foederata, la provincia Macedonia.67
După cucerirea Tomisului de către Burebista se produce o anumită getizare a oraşului. În teritoriul rural, geţii formau, dacă nu majoritatea, o bună parte a populaţiei. În această privinţă, documentele tomitane  sînt foarte numeroase, de şi aproape numai din epoca romană. Ele reflectă, însă, cu siguranţă, o realitate mult mai veche. Dominaţia getă este urmată de o tot atît de scurtă perioadă de relativă independenţă, schimbată repede într-o dominaţie ce va deveni definitivă romană, în urma expediţiilor  proconsolului Macedoniei M. Licinius Crassus (29/28 a.Chr.).68

Orgame
La o dată foarte apropiată de fondarea Histriei a fost întemeiată aşezarea Orgame, localizată prin săpături arheologice la Capul Dolojman (com. Jurilovca, jud. Tulcea). Aşezarea a fost amplasată pe faleza înaltă a actualului lac Razelm (Halmyris), care – ca şi lacurile Sinoe, Zmeica şi Golovita – face parte dintr-un complex lagunar rezultat dintr-un fost golf al Mării Negre. Orgame nu apare sub acest nume decît într-o singură sursă, acesta fiind însă cea mai veche dintre toate atestările literare ale aşezărilor greceşti de pe coasta de vest a Pontului Euxin. Este vorba de un fragment din lucrarea logografului Hekataios din Milet din secolul al VI-lea a. Chr. “Orgame, oraş pe Istru”. O inscripţie din anul 100 p. Chr. de la Histria îi menţionează pe Argamenses. Săpăturile arheologice efectuate în aşezarea şi în necropola tumulară au scos recent la iveală cîteva documente ceramice din seria Middle Wild Goat Style I, aşadar mai vechi decît la Histria, dar şi un complex funerar databil foarte timpuriu, pe la 650-630 a. Chr. Amprenta milesiană a materialului arheologic este evidentă, în schimb rămîne deschisă întrebarea cu privire la statutul aşezării: polis ( termen folosit de Hekataios în sens topografic, ceea ce nu implică neapărat o accepţie politică, “ansamblul comunităţii de cetăţeni” ), o aşezare satelit fondată în scopuri comerciale sau strategice de prima sau a doua generaţie de colonişti milesieni care se insatalaseră la Istros – ceea ce este deocamdată contrazis de evidenţa arheologică, atîta vreme cît primele descoperiri de la Orgame sînt mai vechi decît cele de la Istros – sau, poate cel mai verosimil, un nucleu apărut iniţial în cadrul aceluiaşi val timpuriu de colonişti, care vor opta, în cele din urmă, pentru transferarea centrului de greutate la Istros? Pentru un caracter secundar al aşezării de la Orgame ar pleda faptul că aceasta nu a bătut niciodată monede, lipsa aproape totală a inscripţiilor şi slaba prezenţă în sursele literare antice. Pe de altă parte, documentaţia numismatică = 29 monede de bronz cu roata şi legenda ΙΣT şi 10 monede de bronz aparţinînd tipului cu Apollon şi vultur pe delfin – indică o prezenţă istriană activă în secolul al V-lea şi începutul sau prima jumătate a secolului al IV-lea a. Chr.69 


Callatis
Numele nu poate fi explicat, iar soluţia “etimologică” reţinută de Stephanos din Bizanţ ( numele derivat de la kalatos, un paner folosit cu ocazia Thesmophoriilor) nu este decît folclorică. În schimb, informaţia izolată a lui Pliniu cel Bătrân cu privire la Cerbatis drept nume originar pentru Callatis.
Heracleea Pontică este aproape unanim proclamată drept metodă a Callatidei (Pseudo Skymnos, de unde şi la alţii). Inscripţiile de la Callatis, prezentînd pînă spre mijlocul secolului I p. Chr. particularităţi specifice dialectului doric (cel vorbit la Megara şi în coloniile sale, printre care şi Heracleea Pontică), confirmă, la rîndul lor, această tradiţie. În aceste condiţii, ştirea izolată furnizată de Pomponius Mela, după care milesienii ar fi fost aceia care au fondat Callatis pare să fie o simplă eroare imputabilă autorului sau sursei consultate.
Mult mai spinoasă se dovedeşte a fi chestiunea datei întemeierii. Unica sursă utilizabilă este aceiaşi cronică versificată numită convenţional  Pseudo Skymnos, care reia şi aici informaţiile lui Demetrios din Callatis. Conform acestora, heracleoţii ar fi întemeiat Callatis în urma unei porunci oraculare (referire certă la oraculul de la Delphi) “în vremea în care Amyntas prelua comanda asupra macedonienilor. Opiniile cercetătorilor diferă în privinţa datei întemeierii Callatei, unii optînd spre sf. sec. VI a. Chr., alţii la începutul sec. IV a. Chr. Cu toate acestea, argumentul arheologic nu este aici întru totul convingător, atîta vreme cît săpăturile de la Callatis, unde spre deosebire de Istros şi Orgame – aşezarea antică este complet acoperită de oraşul modern Mangalia, nu a avut încă amploarea necesară pentru a distinge între o situaţie obiectivă şi una datorată hazardului descoperirilor.70
Colonie doriană a Heracleei Pontice, a fost întemeiată în a doua parte sau sfîrşitul sec. VI a. Chr., deşi din punct de vedere arheologic primele atestări le avem din sec. IV a. Chr. Atelierul monetar este deshis de pe la 330 sau 281 a. Chr. şi a emis monede din argint şi bronz, ultemele pînă în sec. I a. Chr.71
Callatis (astăzi Mangalia) fondat îm sec. V a. Chr., atinge principalul său de dezvoltare în cursul sec. IV-III a Chr. În acestă perioadă, cu precădere la mijlocul şi în a doua jumătate a sec. IV a. Chr., Callatisul devine un important centru de producţie. Din atelierele ceramice locale ies, pe lîngă vase de tot felul, însemnate cantităţi de statuiete de lut ars, ce se impun prin varietate şi execuţia lor artistică deosebită.
Piesele arhitectonice şi sculpturale de marmură, descoperite în săpături, reprezintă dovezi ale existenţei unor construcţii publice somptuase. În aceiaşi măsură Callatis-ul se dovedeşte a fi un important centru de cultură, de unde se vor ridica învăţaţi de seamă ai lumii greceşti antice. Despre poziţia sa economică şi teritoriul său rural stau mărturie descoperirile din împrejurimile Mangaliei de astăzi şi în special cetatea întărită de la Albeşti din sec. IV-II a. Chr. a cărei înfiinţare şi dezvoltare se leagă direct de oraşul Callatis.72
Primele emisiuni callatiene sînt drahme de argint ce redau pe avers capul tînăr al lui Herakles coafat cu blana de leu. Pe revers se întîlnesc tolbă cu arc, măciucă, spic de grîu între ele, la mijloc, legenda KALLA, KALLATI, KALLATIA, iar deasupra, mai rar şi în cîmpul de jos, şi monograme. Monedele au de regulă greutăţi cuprinse între 5 şi 5,50 g şi uneori sub sau peste aceste limite principale.
Pe lîngă drahme, oraşul emite şi monede divizionare, cu aceleaşi reprezentări, cîntărind cel mai adesea între 2,40-2,60 g, mai rar peste 3 g sub 2 g.73
Seria monedelor de bronz emise de Callatis poate să fi început cu cele care redau pe avers capul lui Dionysos cu cunună de iederă în profil spre dreapta, iar pe revers panteră sărind spre dreapta, cu tyrsos în spate şi spic de grîu sub picioarele dinapoi, în poziţie orizontală, şi altă serie cu cunună de iederă, în cîmpul de jos KALLA, sus şi sub panteră cîte o siglă sau monogramă. Greutatea lor este de 6,83 şi 8,97 g, iar diametrul 21 şi 23 mm.
Paralel, dacă nu chiar înaintea emisiunilor cu capul lui Dionysos se bat monede cu capul zeiţei Demetra cu văl şi cunune de spice spre dreapta, iar pe revers cunună de spice, deasupra KALLAT, sau KALLATI, iar în interior sigla DI, mai rar şi DIO. Greutatea variază între limetele 5-7,63 g, iar diametrul 18-21 mm.
La Mangalia s-a descoperit un tezaur alcătuit din 12 monede de tip Dionysos şi 36 piese de tip Demetra, care sînt date cronologic cu prima jumătate a sec III-281 a. Chr.
Alt tip de monede au pe avers capul tînăr a lui Herakles cu cununi de lauri, iar pe revers, spic, măciucă, tolbă cu arc, legenda KAL, sau KALLATI şi numele prescurtat al magistraţilor FIL, FILON, NPA. Greutatea lor variază de la 2,23 la 5,05, iar diametrul între 15-17 mm.
Alte tipuri de emisiuni sînt cele cu capul lui Apollon, cu capul sau bustul Atenei cu coif pe avers etc. Monedele callatiene au o arie relativ restrînsă de circulaţie, numărul lor fiind destul de redus, în special al celor de argint, care practic nu sînt reprezentate decît prin două descoperiri.
În Dobrogea la Albeşti s-a descoperit o drahmă, greutatea 6,25 g; Canlia, 1 AE tip Apollontrepid; Constanţa, 1 AE tip neprecizat; Histria, 1 AE tip Dionysos, 1 AE tip Atena şi 1 AE tip neprecizat etc.
La Mangalia-Cetate, a fost descoperit în 1962 un tezaur alcătuit din 48 AE, tip Demetra 36 AE şi tip Dionysos 12 AE. La Poiana ( Judeţul Galaţi), 1 AE tip Apollon- trepied, şi un tezaur alcătuit din 32 monede de bronz, unele aurite etc.74

Tiras
În regiunea limanului Nistrului coloniştii greci au fondat cîteva aşezări Tiras, Niconia, Hermonactu ş.a.
Prima menţiune despre Tiras o întîlnim la Herodot, informaţii despre acest oraş sînt întîlnite şi la Pseudo Skilca. La Pseudo Skymnos aflăm că Tirasul a fost fondat de cître milesieni, ca argument ne serveşte şi prezenţa calendarului milesian.
Din punct de vedere cronologic posibil ca Tirasul să fi apărut în sec. VI a. Chr., dar despre Tiras ca oraş putem vorbi din sec. V a. Chr.
Tirasul prezenta în sine un polis tipic grecesc în componenţa căruia se încadrau şi aşezările mai mici din jurul său. Forma de guvernare în Tiras era democraţia.
După situaţia geografică şi caracterul economic Tirasul se asemăna mai mult cu Olbia şi Histria, cu care întreţinea relaţii strînse pe plan economic, politic şi cultural.
Persistă opinia că Tirasul în sec. V a. Chr. ar fi fost în Liga Maritimă Ateniană, cu toate acestea oraşul a avut un rol redus în viaţa lumii antice din Nordul Mării Negre, în raport cu vecinii săi Olbia sau Histria.
Înflorirea polisului se produce în sec IV – III a. Chr., baza economiei fiind agricultura şi meşteşugăritul.
Ocupaţiile agricole prelucrarea pămîntului, viticultura şi pescuitul este reflectată şi în numismatică spicul de grîu, calul, strugurile de poamă, zeiţa Demetra şi zeul Dionis. Oraşul începe să bată monetă proprie în a II-a jumătate a sec.IV a. Chr.
Un rol însemnat îl avea şi comerţul Tirasul aflînduse pe calea comercială ce duce din metropolă în Marea Neagră, în portul său se găseau mărfuri aduse din Grecia şi oraşele state din Sudul Mării Negre.
La sf. sec. III-începutul sec. II a. Chr. oraşul emite monete din aur (stateri), fapt ce demonstreză angrenarea Tirasului într-un schimb comercial larg pe arena externă. Un loc important în comerţul Tirasului în sec. V-IV a. Chr. îl ocupa Atena, ulterior în sec. III-II a. Chr. s-au întărit relaţiile cu centrele din Asia Mică şi Sudul Mării Negre, în deosebi Rodos, Thasos, Chidom, Chizicom, Heracleea, Sinope, Olbia, Cherzonez şi Bospor. Tirasul întreţinea relaţii comerciale strînse şi cu oraşele din Vestul litoralului Pontic Tomis, Histria ş.a.
Aşezarea favorabilă a Tirasului la gurile Nistrului i-a permis să stabilească relaţii comerciale cu diferite triburi situate la Nord de oraş pînă la Marea Baltică şi la Vest pînă la Dunăre în deosebi cu triburile de origine tracă şi scită (tirageţii, bastarnii etc.).
La mijlocul sec. II a. Chr. Tirasul trece printr-o criză economică profundă, fapt care s-a răsfrînt şi asupra relaţiilor comerciale externe, negoţul se duce în mare parte cu oraşele din Vestul şi Sud-Estul Mării Negre Amisos, Tomis ş.a. şi posibil cu triburile geto-dacilor. În această perioadă se intensifică şi atacurile sarmaţilor.
Pe parcursul ultimilor ani ai sec. II – primii 20 de ani ai sec. I a. Chr. Tirasul a căzut în dependenţă faţă de statul condus de Mitridate al VI-lea Europatorul, această dominaţie nu a durat fiindcă probabil în 72-71 a. Chr. proconsolul Macedoniei Lucullus a supus Romei oraşele din Vestul Pontului Euxin. La mijlocul sec. I a. Chr. Tirasul la fel ca şi Olbia este devastată de geţi.75

Olbia
Olbia în traducere din limba greacă înseamnă “fericit”, unul din cercetătorii de vază a cetăţii a fost B.V. Farmakovski (1870-1928).76
La începutul secolului VI a.Chr., pe malul drept al limanului Bugului în partea de sud, emigranţii plecaţi din Milet au pus bazele coloniei Olbia. Oraşul s-a extins treptat ocupînd şi înălţimile din împrejurimi, aici exista loc favorabil pentru şi izvoare cu apă potabilă.
În rezultatul săpăturilor arheologice se poate de identificat planificarea construcţiilor , gospodăriilor şi modul de viaţă a orăşenilor. 
Olbia era împărţită în două părţi: Oraşul de sus amplasat pe înălţimile dealurilor şi avea o planificare bine gîndită, aşezarea era împărţită în cartiere, străzile se intersectau sub un unghi drept.
În cel mai ridicat loc al oraşului se aflau construcţiile publice, casele celor bogaţi şi templul. În centru era situată piaţa (agora), de unde îşi lua startul şi artera centrală.
Teritoriul Olbiei sa extins simţitor în sec.VI a.Chr. Polisul mai era înconjurat cu ziduri din piatră cu bastioane, în partea de nord erau amplasate porţile principale. În centru oraşului se înălţa templul şi postamentul cu plăci de marmură pe care erau scrise decretele. Tot în piaţă se erau situate tîrgul şi teatru.
 În nordul oraşului era amplasat spaţiul sacru, aici fiind expuse şi altare de mărime considerabile in special în templele dedicate zeilor Zeus şi Apollo.
Săpăturile arheologice de la Olbia au scos la iveală încăperi subterane şi depozite speciale pentru ceriale. Pîinea era produsul de bază provenit de la triburile barbare de agricultori (sciţi, traci), în rezultatul shimbului cu produse meşteşugăreşti.
Despre comerţul Olbiei cu alte neamuri aflăm şi după descoperirile de monete, ceramică cu ştampilă. Locuitorii Olbiei întreţineau relaţii comerciale cu Miletul, insulile Rodos şi Samos. Însă cele mai multe legături comerciale olbiopoliţii le aveau cu Corintul. Din secolul V a.Chr., situaţia se schimbă, creşte numărul artefactelor aduse din Attica. Importau vin şi ulei din masline , ţesături şi alte produse confecţionate de meşterii greci. Olbia la rîndul ei exporta în oraşele greceşti  pîine, produse animaliere şi sclavi.
În Olbia exista forma de guvernare republicană democrată, toate legile erau emise din numele Adunării Poporului.
La sf. Sec.IV a.Chr., Olbia a fost asediată de Zopirion, unul din comandanţii de oşti ai lui Alexandru Macedon,77 care din cauza bunei apărări a oraşului a fost nevoit să ridice asediul.
Pe parcursul secolului III a.Chr., pericolul pentru olbieni a venit din parte sciţilor, situaţia avea să devină mai tensionată odată cu deplasarea triburilor sarmate pe litoralul de nord al Mării Negre. 
În sec.II a.Chr., în oraş se răspîndeşte moneta cu reprezentare regelui scit Skilura. Apariţia acestei monete nu este întîmplătoare, fapt ce ne demonstreză că oraşul căzut în dependenţă faţă de sciţi.
În sec.I a.Chr., Olbia a fost cucerită de regele geto-dac Burebista , ultrior şi-a revent însă nu a atins niciodată înflorirea de altă dată, shimbînduse componenţa aşezării şi economia sa.78
Legăturile strînse dintre Olbia şi metropola sa Miletul s-au păstrat mult tip, într-un document din secolul IV (334-323 a. Chr.), aflăm că milesienii în Olbia, ca şi olbienii puteau să aducă jertfe la aceleaşi altare, aveu acces la aceleaşi temple, aveau drepturi ca şi olbienii, erau eliberaţi de impozite. Dacă cineva dorea să i se transfere funcţiile de stat venea la consiliu şi se înscria, acea persoană avea obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni, a avea dreptul la “Proedrie” (de a prezida), de a sta în primele locuri din teatru, de a ocupa funcţii publice etc. La rîndul lor şi olbienii aveau aceleaşi drepturi în Milet.79
Primii colonişti vor apărea în zona viitorului polis pe la a II-a jum. a sec. VII a. Chr, după cum am menţionat majoritatea lor fiind originari din Milet, dar se presupune că la procesul de colonizare a acestui teritoriu (Olbia) ar fi luat parte şi cei din insulele Rodos, Chios şi Samos.
În unele scrieri ale autorilor antici oraşul este numit Boristene ( denumirea dată de vechii greaci rîului Nipru), fapt ce demonstreză vecinătatea Olbiei cu acest fluviu.
Începînd cu a II-a jum. a sec VI a. Chr. Olbia emite primele sale monete din bronz în formă de delfini. Către această perioada pe malul limanului Nipru apar mai multe aşezări care se ocupau cu prelucrarea pămîntului. 
Din sec V- pînă în ultima treime a sec. IV a. Chr. polisul treptat se întăreşte. La începutul sec. V a. Chr. Olbia mai emite şi monede turnate în forme rotunde (aşii). 
La hotarul secolelor V-IV a. Chr. apar monetele de argint, de tip grecesc, fapt ce demonstreză preluarea sub controlul statului a emiterii monetelor. Despre aceasta amintesc şi sursele epigrafice, mai ales decretele de la mijlocul sec.IV a. Chr. unde se menţiona ca toate tranzacţiile comerciale să fie efectuate numai cu monete olbiene. În perioada respectivă un loc destul de important în economia polisului îl constituia comerţul cu vechile oraşe mediteraniene, precum şi cu cele din zona circumpontică.
Datorită aşezării geografice favorabilă a oraşului, amplasarea în imediata vecinătatea a estuarelor rîurilor Nipru şi Bug,fapt ce i-a permis să aibă legături strînse cu aşezările barbarilor din zona de stepă şi silvostepă a Europei de Est. Despre legăturile triburilor locale cu coloniştii greci ne informează şi Herodot, cazul regelui scit Skila care, avea în Olbia un palat din marmură decorat cu sfinxşi şi grifoni.
După forma de guvernămînt Olbia era o republică democrată, unde exista separarea puterilor în stat.
Funcţiile legislative le deţinea Adunarea Poporului şi Consiliul, din numele cărora se elaborau legi, decrete şi se luau decizii. La Adunarea Poporului juridic puteau participa toţi bărbaţii care aveau drepturi cetăţeneşti, aici se luau hotărîri privitoare la politica externă, apărarea statului şi relaţiilor cu triburile locale. Tot aici erau dezbătute şi problemele financiare, asigurarea polisului cu produse alimentare în timpul anilor nefavorabili, acordarea privilegilor negustorilor şi acordarea drepturilor cetăţeneşti străinilor. De asemenea erau emise decrete în cinstea cetăţenilor care aduceau servicii deosebite oraşului.
Puterea executivă era deţinută de diferite colegii, magistraturi sau alte organe separate. De asupra tuturor se situa Colegiul arhonţilor compus din cinci persoane, acest colegiu nu numai că conducea cu celelalte colegii, dar putea înlocui Adunarea Poporului în cazul pericolului extern. Arhonţii verificau emisiile băneşti şi finanţele în general.
De finanţe se mai ocupau şi Colegiul celor nouă, iar de emiterea banilor Colegiul celor şapte.
De problemele militare şi de apărare a statului se ocupa Colegiul strategilor compus din şase persoane. 
Colegiul agronomilor compus din cinci persoane verificau calitatatea mărfurilor, unităţilor de măsurare etc. Colegiul astinomilor avea în grija sa procurarea alimentelor în anii neroditori, păstrarea şi vînzarea produselor cetăţenilor la preţuri fixe.
În componenţa aparatului de stat era prezentă şi funcţia de Gimnasiarh, care conducea gimnaziile şi alte instituţii de învăţămînt, urmăreau pregătirea fizică a tinerilor, organizau diferite competiţii sportive etc.
 Judecătoria era împărţită în cîteva secţii, fiecare ocupîndu-se de anumite cazuri. În timpul proceselor erau prezenţi atît cei învinuiţi, cît şi martorii, dacă inculpatul era dovedit vinovat el era amendat, uneori măsurile erau destul de aspre ajungînduse  chiar pînă la confiscarea averi.
În sec. III a. Chr. relaţiile comerciale ale Olbiei ajungeau pînă în Alexandria egipteană, de aici se imporatau ţesături, sticlă, obiecte de toreutică etc. Dar către sfîrşitul aceluiaşi secol în polis se începe o criză socială, politică şi economică, criză care de fapt a cuprins întreag spaţiu elin din antichitate.80
În sec. II a. Chr. polisul de pe Boristene se va pomeni sub protectoratul Regatului Scit tîrziu din Crimeea. Fapt demonstrat prin aceia că de rînd cu moneta simplă olbină se întîlnesc şi altele avînd pe ele imaginea regelui scit Skilur.
În ultimii ani ai sec II- prima decadă a sec. I a. Chr. Olbia cade în dependenţă faţă de regele Pontului, Mitridate VI Europatorul (121-63 a. Chr.). În anii 70 sec. I a. Chr. Olbia iese de sub dominaţia lui Mitridate, dar fiind slăbită şi fără susţinere este cucerită la mijlocul sec. I a. Chr. de către regele geto-dacilor Burebista.81

Nikonia
Începutul colonizării Mării Negre corespunde sfîrşitului perioadei cimeriene.
Prima colonie (apokia) grecească în zona Nistrului inferior a fost Nikonia fondată la mijlocul sec. VI a.Chr.  De fapt ceramica descoperită în Nikonia are multe similitudini cu ceramica din Histria şi în teritoriile vecine din Nord-Estul Dobrogei.
Potrivit lui P. Dupon care a analizat şi comparat ceramica de producţie niconiană şi histriană ar avea o asemănare totală.
Există supoziţia că Nikonia ar fi o factorie a Histriei.82

Berezan
S. Soloviov priveşte critic posibilitatea existenţei aşezării greceşti de la Berezan către anii 30 ai sec.VII a.Chr. Fragmentele de ceramică descoperite sînt mai tîrzii de această dată, fapt ce nu atestă o locuire permanentă a grecilor aici. Probabil ceramica respectivă provine din urma cadourilor făcute de primii colonişti grecii exploratori căpetenilor triburilor locale.
Analizînd locuinţele descoperite în urma săpăturilor arheologice, autorul suţine că aşezarea de la Berezan a fost formată la sf. sec.VII a.Chr. 
La început în Berzan populaţia era compusă dintre barbari şi greci, ocupaţia de bază a locuitorilor fiind negoţul cu grîne provenite din hiterlandul scitic. La rîndul lor ei importau vin, ulei şi alte mărfuri din metropolele greceşti.
Prin anii 20 ai sec.VI a.Chr. apar locuinţe construite direct de greci, ceramica barbară confecţionată cu mîna este treptat înlocuită cu cea confecţionată la roată, ne cătînd la schimbările survenite aici au rămas încă multe urme ale existenţei triburilor locale.
Chiar dacă sursele scrise atestă existenţa polisului în acest spaţiu, nu sînt dubii că în colonia greacă da la Brezan a existat un puternic centru comercial, cu toate acestea putem vorbi despre un polis adevărat, despre aceasta putem vorbi numai cu sf. a trei pătrimi al sec. VI a.Chr.
Potrivit aceluiaşi savant (S.L. Soloviov), la sf. sec. VI- înc. sec.V a.Chr., rolul aşezării de la Berezan începe să scadă treptat, cauzele fiind concurenţa cu polisul vecin Olbia, şi perturbaţiile intervenite în stepa scitică.
Începănd din sec.III a.Chr.aşezarea se transformă la început într-un emporion al Olbiei, apoi într-o simplă aşezare locuită.83

Chersonez
Cea mai timpurie informaţie despre Chersonez o avem din a doua jum. sec. IV a.Chr., ce se cuprinde în compilaţia de veresuri cu denumirea Periple (“Scrisorile Mării”), ele aparţin autorului grec Schilacu din Carianda. O altă ştire de bază se referitoare la Chersonez se află în lucrarea lui Skymnos din Kios, “Perighese” (Descrierea Pămîntului), de la sf. sec.II a.Chr.84
Chersonezul a fost fondat la sf. sec. V a.Chr.85, în a doua jum. a sec.V a.Chr.(422-421a.Chr.), în partea de Sud-Vest al peninsulei Crimeea, de către coloniştii veniţi din Heracleea Pontică, oraş situat în partea litoralului sudic al Mării Negre.
Descoperirea unor fragmente de ceramică ioniană dataă cu sec. VI a. Chr. a înaintat ipoteza conform căreia: probabil ca în locul Chersonezului de pînă la fondarea sa de către heraclioţi să fi fost o mică aşezare ioniană. În comparaţie cu alte oraşe Chersonezul încă de la început a fost înconjurat de triburi ostile lor ( triburile de păstori ale tauriscilor în munţi şi ulterior triburilor scite din stepa Crimeei). Situaţia tensionată a reţinut stabilirea de relaţii economice cu triburile locale din peninsulă, ca rezultat aceasta a dus la dezvoltarea propriei agriculturi, iar cu timpul şi a meşteşugăritului.
Într-o inscripţie antică se relatează că alături de heraclioţi la fondarea oraşului au fost la început şi cei din Delos, care mai apoi se vor întoarce în patrie, ulterior ei nu vor mai fi menţionaţi.
Fondarea coloniei a avut ca scop şi stabilirea shimburilor comerciale pentru aprovizionarea cu grîne din Sciţia, şi fiindcă în acest loc se găseau rezerve cu apă potabilă. Suprafaţa iniţială a aşezării ocupa cca. 4 ha, iar populaţia constituia 1-1,5 mii.
Către anii 390-380 a.Chr. Chersonezul bate monetă proprie, fapt, care atestă dezvoltarea comerţului, dar, şi a prelucrării metalelor şi ale altor meşteşuguri.
La sf. sec.IV-înc. sec.III, Hersonezul cunoaşte apogeul în dezvoltarea politică şi economică. Dintr-o aşezare restrînsă, el se transformă într-un oraş important, şi unul dintre cele mai puternice state din Nordul Pontului, iar in teritoriul rural al oraşului conlocuiau mai multe etnii.
După căderea regatului scit a lui Ateia în 339 a. Chr. în componenţa Chersonezului  au fost incluse teritoriile din Nord-Vestul Crimeei şi Kerikintida oraş antic fondat la sf. sec. VI - înc. sec. V a. Chr. Aşezările rurale constituite în noile teritorii aprovizionau Chersonezul cu ceriale, fiindcă problema pîinii în polis era una majoră. De menţionat faptul că in Chersonez un loc important îl ocupau cultivarea viţei de vie şi a pomilor fructiferi.86
În rezultatul extinderii teritoriului  Polisului se întindea aproape pe toate colinile situate între golfurile Karantinaja şi Pesočnaja, cu o suprafaţă de 30 ha şi o populaţie de 10 000 de persoane. Pe peninsula Heracleea erau aproximativ 400 parcele de pămînt cu o suprafaţă de 26-30 ha fiecare. Aceste loturi aparţineau cetăţenilor cu drepturi depline din Chersonez. Solul de aici nu este foarte roditor şi de aceia se practica agricultura pe terasă cu introducerea îngrăşemintelor naturale, de asemenea se luau şi măsuri pentru a preveni eroziunea solului.87
Pe lîngă agricultură erau dezvoltate şi meşteşugurile ţesutului, prelucrarea metalelor ş.a. 
Un loc important îl ocupa şi olăritul, în rezultatul săpăturilor arheologice din Chersonez s-au descoperit cîteva ateliere de producere a ceramicii în care erau confecţionate amfore, veselă, ceramică pictată etc.
O pondere însemnată în economia oraşului îl avea pescuitul şi dobîndirea sării. Vinul, peştele, sarea şi alte produse constituiau mărfurile de bază pentru exporturile Chersonezilor.
Un rol deosebit în economia oraşului îl avea şi comerţul, la sf. sec. V- înc. sec. IV a. Chr. Chersonezul stabileşte relaţii comerciale cu Heracleea Pontică, Thasos şi Sinope. Polisul din Crimeea avea legături comerciale şi cu Olbia, Bospor, precum şi cu multe centre din mediterana.
De menţionat că Chersonezul avea relaţii deosebite cu Heracleea Pontică între ele de fapt exista şi o rută comercială directă.88
În sec.III a.Chr., oraşul ocupa o suprafaţă de cca.38 ha, ca şi alte oraşe avea un plan bine stabilit, cu străzi drepte. Casele erau construite din calcar alb. Din lespezi de piatră s-au ridicat bastioane şi ziduri de apărare, care atingeau 4 m. în grosime, şi pînă la 10 m. în înălţime.
În centru se aflau construcţiile publice şi templu. Piaţa fiind decorată cu statui ale zeităţilor şi ale orăşenilor vestiţi, care au adus servicii oraşului, la margine se situau atelierele meşteşugăreşti.
Hersonezul deţinea un teritoriu însemnat pentru agricultură, pe litoral au luat naştere cîteva aşezări rurale mici. Zona de litoral fiind considerată proprietate a statului, de unde se împărţeau parcele pentru orăşeni. După producţie cultura cerialelor şi viiticultura ocupau locurile de bază.89
Începînd cu sec. IV a. Chr. Chersonez bate monetă din argint de dimensiuni mici, din cauza că rolul comerţului în economia oraşului nu era aşa de important în comparaţie cu alte polise din Nordul Mării Negre, din cauza legăturilor slabe cu triburile locale.
Din punct de vedere politic la etapa incipientă a dezvoltării sale istorice Chersonezul era un polis tipic democratic, cu timpul a luat unele trăsături ale statului centralizat elenistic, dar erau prezente şi instituţiile caracteristice polisului.
Organul suprem de conducere era Adunarea Poporului, el hotăra întrebările ce ţineau de politica internă şi externă. O deosebire locală a Chersonezului faţă de statele din Nordul Mării Negre era prezenţa unei persoane oficiale numită rege (basileu). Numele regelui era eponim- cu numele lui se datau documentele, era numit anul în care se afla în funcţie. De asemenea avea funcţii civile şi religioase, ulterior titlul de rege era simbolizat de zeiţa Devu.
Dintre magistraturile principale putem aminti Colegiul demiurgilor (arhonţilor). Puterea executivă era exercitată de Colegiul nomofilacţilor (“apărătorii legilor”), el controla executarea decretelor de stat. Colegiul simnamonilor avea în grija sa desfăşurarea ceremoniilor de la Adunarea Poporului şi răspundeau de executarea inscripţilor de pe lespizile de piatră.90
În Chersonez adeseori aveau loc conflicte în lupta pentru putere dintre adepţii democraţiei şi cei ai oligarhiei, fapt reflectat şi într-un document epigrafic ( “Jurămîntul chersoniţilor”), jurămînt care trebuia să îl depună fiecare chersonit, ca nu va trăda patria şi idealurile  democraţiei.  Apariţia unui astefle de decret cu acest jurămînt la la sf. sec. IV a. Chr.- înc. sec. III a. Chr., în primul rînd a fost cauzat de intenţia păturii oligarhilor bogaţi de a înlocui democraţia existentă demult timp aici, şi nu este exclus ca un timp scurt să fi existat şi tirania.  În “Jurămîntul chersoniţilor” după cum am remarcat mai sus se jura credinţă faţă de democraţie, apărarea intereselor poporului şi lupta pentru integritatea teritorială. În text deasemenea sînt menţionate şi teritoriile care aparţineau Chersonezului: Kerikintida, Kalos Limen etc.
La hotarul sec. III-II a. Chr. Chersonezul intră în conflict cu regatul sciţilor creat de regele Skilur. În situaţia dată Chersonezul va încheia în 179 a. Chr. un tratat “de prietenie” cu regele Pontului Tharnac I şi cu regele sarmaţilor Gatal, formaţiuni statale ce făcea parte din cualiţia statelor din Pont.
La mijlocul sec. II a. Chr. Nord-Vestul Crimeei este cucerit de sciţi care în lupta lor împotriva Chersonezului probabil au fost ajutaţi şi de triburile tauriscilor. La sf. sec. II a. Chr. situaţia Chersonezului se agravează, din această cauză este nevoit să ceară ajutor de la regele Pontului Mitridate al VI-lea Europatorul, astfel oraşul va nimeri în dependenţă faţă de regele din Bospor.91

Cap III
RELAŢIILE POPULAŢIEI AUTOHTONE DIN NORDUL ŞI NORD-VESTUL PONTULUI EUXIN CU LUMEA GREACĂ ÎN MILENIUL I a. CHR.

Echivalentele monetare răspîndite in regiune de litoral Nord-Vest Pontică
Despre comerţ şi unităţile de schimp monetar din această regiune un rol de echivalent general în procesul de schimb le-au reprezentat nişte mici obiecte de bronz, numite îndeobşte “vîrfuri de săgeţi monedă”,  în  forma unor frunze de salcie sau de laur, cu nervuri mediane proieminente şi cu capetele îngroşate, uşor arcuite, şi săgeţi cu trei muchii, unele şi cu aripioare din acelaşi metal, cu vîrfurile tăiate şi cu tubul de fixare adesea umplut cu plumb.
Obiecte de acest fel care au jucat un adevărat rol de monedă, sunt caracteristice zonei de vest şi parţial de nord al Mării Negre, de la Apollonia şi pînă la Olbia, cu precădere regiunii dobrogene din teritoriile rurale ale oraşelor greceşti Histria şi Argamum. Ele apar atît ca descoperire izolate, în aşezări şi pe piaţa centrelor urbane, cît şi în tezaure, adesea în număr impresionant de mare.
Descoperite în ruinele vechiului oraş Histria, Tariverde-18 Km de la Histria de la Histria. Aşezarea greco-autohtonă de la Nuntaşi (Judeţul Constanţa), la cca 10 km spre sud de cetate, s-a găsit un tezaur alcătuit din cca 234 piese. Spre nord de Histria, la Jurilovca, în apropierea cetăţii de la Argamum, s-au descoperit nu mai puţin de trei depozite cu astfel de obiecte.
În 1962 la Enisala s-a descoperit un tezaur compus din 118 piese, iar la Vişna, în 1979, într-o aşezare getică 699 exemplare.
La Tomis s-au descoperit 54 exemplare caracteristice perioadei arhaice a oraşului.92


Situaţia Etnică
Este cunoscut faptul că ceramica confecţionată cu mîna serveşte ca un izvor de bază în studierea componenţei etnice a unei aşezări dintr-o regiune, într-o perioadă istorică.93

Privitor la evoluţia complexelor de ceramică lucrată cu mîna din Olbia şi Berezani o putem împărţi în patru perioade:
·	I - perioadă a doua jumătate a sec. VII – sec. VI şi începutul sec. V a. Chr. În
acest timp cantitatea complexelor de ceramică confecţionată cu mîna la Berezani constituie 11% şi la Olbia 3%. Ceramica din prima perioadă o putem împărţi în două grupe în dependenţă de necesitate: 1. ceramica de masă, 2. de bucătărie.
În prima grupă (ceramica de masă), procentajul este următorul Berezani 15% şi se întîlneşte mai frecvent în straturile timpurii, iar la Olbia 3-5%.
În a doua grupă (ceramică de bucătărie), la Berezani ea constituie 25-35% şi la Olbia 15%.
Cercetările arheologice din aşezările de la Istria-Sat, Dolojman, Sinoe-Zmeica şi din oraşele Histria, Tira, Olbia şi Tomis au scos la iveală nu numai ceramică grecească dar şi material tracic. Dacă la început elementul autohton nu era foarte important, atunci cu a doua jumătate a secolului al VI-lea a. Chr. numărul lor se măreşte, în unele aşezări greceşti ceramica tracă constituia 10-15%, iar în altele ea ajungea pînă la 20%.
Creşterea procentajului elementului autohton presupune un aflux al tracilor de nord în aşezările şi oraşele eline. Fapt confirmat şi prin prezenţa tumulului trac în oraşul Histria. La sf. sec. VI-V a. Chr. se observă o tracizare parţială al unor zone din aşezările greceşti, sesizat după înmormîntările de lîngă Histria-Sat.
Stabilirea contactelor strînse între colonişti şi autohtoni a adus la apariţia unei corelaţie, demonstrată şi de descoperirile arheologice. La Histria, Tomah, Histria-Sat , Tariverde, Nadlimanskoe III şi Beljaevka I s-au descoperit locuinţe construite pe nivelul antic de călcare şi în formă de bordeie, care după modelul de construcţie cu o carcasă de lemn împletită cu nuiele şi unse cu lut, a formei cu preponderenţă rectangulare cît şi a sistemului de încălzire, sînt similare celor din aşezările rurale ale tracilor de nord. Aceasta demonstrează fără tăgadă că grecii au preluat modelul locuinţelor direct de la populaţia autohtonă tracă cu care conlocuia.94
După materialul arheologic descoperit în orăşelul Čaikinsk, teritoriu încadrat în sec. IV-prima jum. a sec.I a.Chr. în teritoriul rural al Chersonezului, pe lîngă ceramica de factură greacă (amfore, pifose etc), s-a descoperit  şi ceramică de provinienţă barbară confecţionată cu mîna: vase în formă de borcan şi alte fragmente de vase lucrate rudimentar. În vatra dintr-o locuinţă (locuinţa 90), s-au descoperit două vase unul de tipul Krynki ( vase mari), de culoare roză, cel de-al doilea vas are forma alungită, de culoare sură. Lîngă vatră se mai afla un vas cu toartă în formă arcuită, cu coroniţă confecţionată din lut rozov.94
În altă locuinţă (Nr.60) din aceiaşi aşezare deasemenea s-a descoperit un vas confecţionat cu mîna. 
Contactele greco-barbare a dus la iradierea culturii eline în stepele din Nord-Vestul Mării Negre atrăgînd îndeosebi aristocraţia locală, care utilizau marfa greacă, toreutică, vinuri etc. Treptat s-au itensificat legăturile economice şi culturale. Aceste relaţii nu erau mereu paşnice, deseori între ei aveau loc ciocniri militare.95
Din sec.V-II a.Chr. în oraşele-coloniile de pe litoralul Nord-Vest se întîlnesc şi mulţi barbari elinizaţi, caracterul culturii şi aşezările erau greceşti96, fapt demonstrat şi de sursele epigrafice, într-un decret emis în cinstea lui Protogena din secolul III a. Chr. aflăm despre mixelini, care erau urmaşi ai elinilor rezultaţi în urma căsătoriilor cu barbarii, această categorie a populaţiei locuia la periferiile oraşului Olbia, şi împreună cu sclavii constituia 1500 de persoane.97
În Tyras s-au descoperit multe fragmente de vase confecţionate cu mîna, ornamentate cu adîncituri mici la margini şi vălurele la umerii vasului.
Sau mai descoperit vase lucrate cu mîna în formă de borcan confecţionate dintr-o pastă cu impurităţi, cu adaos de şamotă sau piatră mărunţită, ornament în relief, se întîlnesc şi vase decorate cu brîuri în relief.98
Printre materialul arheologic descoperit la Nikonia se găseşte şi ceramică lucrată cu mîna, fapt ce demonstrează prezenţa aşezărilor barbare.
În anii 60-70, de rînd cu aşezările arhaice, au fost identificate două grupe de ceramică confecţionată cu mîna, care după tipologie au fost atribuite masivelor etnice scit şi tracic.
Pe lîngă prezenţa aşezărilor eline din prima perioadă a existenţei coloniei, sau mai descoperit şi aşezări ale sciţilor şi tracilor.99

Evenimentele din sec.III a.Chr. În Nord-Vestul Mării Negre

Secolul al III-lea a. Chr. din nordul Mării Negre, datorită soartei, a fost unul critic în ritmul dezvoltării istorice. Aceasta a însemnat sfârşitul unei perioade stabile, atât din punct de vedere politic, cât şi economic, dar şi începutul unei perioade neliniştite şi tulburi. Neclaritatea arheologică doar îngreunează analiza informaţiilor surselor literare şi epigrafice. însă nimic neobişnuit nu este în această combinare obiectiv specifică a dinamicii social-culturale a perioadei istorice. Totodată, în plan istoric, evenimentele din sec. al III-lea din nordul Mării Negre corespund acelor zguduiri politice din lumea antică şi barbară de la care a început şi epoca elenistică. Geografic, această lucrare se limitează la spaţiul dintre Tiligul şi Dunăre  care este limita vestică a stepei Euroasiei. Trebuie precizat că pentru acest teritoriu situaţia din sec. al III-lea a. Chr. este puţin cunoscută. Această concepţie generală a fost expusă în monografia lui P.P. Karyşkovskii şi I.B. Kleiman.
În jurul anului 300 a. Chr., în nord-vestul Mării Negre, era următoarea situaţie. Destul de compact era populată zona din jurul limanului nistrean. Marea majoritate a aşezărilor sunt cunoscute în urma perieghezelor, deci cronologic sunt foarte slab diferenţiate, şi doar acele aşezări care au fost supuse unor cercetări arheologice sistematice (doar 12 puncte, printre care se află Tyras şi Nikonia) în această perioadă au fost intens locuite.
În general, cultura materială a aşezărilor antice, din perioada respectivă, se remarcă printr-o mare diversitate. Acestea, de altfel, au fost urmările procesului de integrare între şi înăuntrul lumii elenistice şi barbare (sciţi şi traci), care au decurs, de-a lungul câtorva secole, cu intensitate diferită. Un astfel de amestec de tradiţii culturale, care cel mai bine se sesizează în oraşe şi aşezări, cu siguranţă erau urmate de procese identice în sfera etnică, în mediul etnic, în cele din urmă, se dovedeşte că enclavele erau destul de stabile şi arheologic sunt un element destul de proeminent în structura politică şi economică din zona Mării Negre şi reprezentau indicatori destul de exacţi ai schimbării situaţiei istorice.
O viaţă activă există doar la Tyras unde, în sec. al III-lea a. Chr. se remarcă o activitate intensă de construcţie.
Alte aşezări bine atestate de cercetările arheologice, care să treacă de mijlocul sec. III a. Chr. încă nu sunt cunoscute. Sunt atestate doar descoperirile izolate de ceramică din sec. III şi din sec. II (în principal ştampile de amfore), în zona bazinului limanului Nistrului. Aceste ştampile ori nu sunt însoţite de un material masiv sincron astfel încât ele rămân izolate de contextul arheologic al aşezării (Nadlimanskoe VI) ori provin din materialul adunat a unor aşezări necercetate, care sunt inaccesibile pentru săpături, cum este Mologa IV. Trebuie remarcat că una din trei aşezări de pe malul "golfului" Odessa (Luzanovka) dă o serie de descoperiri ceramice (ceramică cu firnis negru din Asia Mică şi ceramică lucrată la roată de la Olbia), care poate fi datată în sec. III-începutul sec. II a. Chr.
în general, însă, data de sus a aşezărilor antice din nord-vestul Mării Negre şi Nikonia se limitează, în continuare, la prima jumătate-mijlocul sec. III a. Chr. Aceste datări, elaborate în anii 60-70 ai sec. XX, după situaţia elaborării cronologice de atunci, astăzi nu ne mai pot satisface, în comparaţie cu cronologia aşezărilor rurale din zona Bugului, pentru care, în mare parte, terminus ante quem este hotarul anilor 70-60 ai sec. III a. Chr., vechile datări ale aşezărilor din zona Nistrului rămân aproximative. 
În ceea ce priveşte comercianţii intermediari dintre oraşele greceşti este foarte limpede că pentru regiunea dată, în primul rând, era Tyras. Nikonia, după cum ştim, şi-a încetat existenţa nu mai târziu de mijlocul sec. III a. Chr.
În orice caz, pentru zonele de lângă Dunăre unde, ca în aşezarea getică Novosel'skoe II (Satu Nou), nu poate fi exclusă, ca centru de unde veneau importurile şi Histria. La Novosel’skoe a fost descoperită şi o strachină nu prea mare, din pastă cenuşie cu o linie lată orizontală de firnis negru pe partea exterioară. Centrul de producere a acestei ceramici, în a doua jumătate a sec. III-începutul sec. II a.Chr., este considerată Olbia.
Terminus post quem a invaziei sarmatice în zona de nord a Mării Negre corespunde, probabil, cu încetarea vieţii în zona estică a stepelor Scitici, şi anume a
nodului strategic, cum era aşezarea de la Elizavetovsk. Cel mai probabil, evenimentul a avut loc în jurul anului 300 a. Chr., ori la începutul sec. al III-lea a. Chr. Imediat după acest eveniment, aproximativ Ia hotarul dintre anii 70-60, pericolul sarmatic este simţit în hora Olbiei, cândva tot în această perioadă, ori un pic mai târziu, când, practic, dispare zona rurală a oraşului Tyras, dar şi zona rurală şi oraşul Nikonia, din cealaltă parte a Nistrului.
Dacă apropiem această concepţie la prima apreciere, atunci este foarte greu să te obişnuieşti cu gândul la o pătrundere globală a sarmaţilor, în timp de 40-50 de ani ocupând tot teritoriul din nordul Mării Negre, de la Don până la Dunăre. Totodată, este interesant faptul că sarmaţii i-au dislocat, foarte repede, pe vecinii lor care, brusc, au slăbit, dar care, printre altele, totuşi nu au uitat să lupte, dacă judecăm după incursiunile şi distrugerile pe care ei le-au pricinuit în nord-vestul Crimeii şi horei Chersonesului în aceeaşi perioadă.
Astfel, pentru populaţia elenistică şi barbară din zona Nistrului de Jos, dar şi din zonele învecinate, pericolul sarmatic în sec. III a. Chr se prezintă destul de abstract. A doua concepţie, celto-galată, se rezumă la problema prezenţei celtice pe pământurile de la est şi sud-est de Carpaţi şi, în special, în stepele din nord-vestul Mării Negre. Oricum, problema este discutabilă şi are nevoie de dovezi. Ca dovezi, de obicei, se foloseşte cunoscutul decret în cinstea lui Protogenes, o serie de desoperiri de tip La Tene, care, printre altele, nu formează nici un complex cu certitudine celtic, dar şi consideraţii generale, legate de cronologia expansiunii celtice în Balcani şi cursul evenimentelor istorice ce au avut loc aici în sec. III a. Chr.
Nu este exclus ca de un pericol celtic să fie legată amintita activitate de construcţie la Tyras, din prima jumătate a sec. III a. Chr. Pe lângă cartiere de locuire, care a atins şi sistemul de apărare.
Apare, astfel, întrebarea de unde, în oraş, într-o perioadă de haos, au venit oameni în plus şi încă într-un număr atât de mare, astfel încât pentru aşezarea lor era nevoie de extinderea teritoriului oraşului şi de o mutare a liniei de fortificare, ridicată nu aşa demult? Acestei perioade îi aparţine şi construcţia turnului rotund (nr. 68) care flanca porţile oraşului. După părerea lui I.B. Kleiman, construcţia turnului prevedea amplasarea în el a armelor de aruncare (lansare). Nu a fost acesta rezultatul plecării masive a populaţiei din zona rurală (sau poate din Nikonia) pentru a se apăra în spatele zidurilor cetăţii?
O perioadă de stabilizare, probabil, a venit la hotarul dintre sec. III - II a. Chr. încet, dar constant, în această perioadă se remarcă o întoarcere la viaţa sedentară pe întreg teritoriul dintre Don şi Nistru . În această perioadă avem urme slabe de activitate în unele aşezări din zona Nistrului de Jos, acest fapt fiindu confirmat, în general, de ştampilele rodiene din grupele a VI-a şi a IV-a. Cel mai probabil, acesta n-a fost rezultatul unei activităţi continue în aceste aşezări pe parcursul întregului secol III a. Chr., ci, mai degrabă, o renaştere, care poate fi legată de apariţia noii populaţii. Această populaţie putea fi cea bastarnă, iar întruchiparea sa arheologică cultura Poieneşti-Lukaşevka. în orice caz, puţinele descoperiri, ce se întind ca un lanţ pe un traseu bine cunoscut nouă, pentru sec. al IV-lea a. Chr., din silvostepa zonei dintre Prut şi Nistru până la gurile Nistrului (Tyrasului), unde descoperiri izolate ale ceramicii Poieneşti-Lukaşevka.
A treia concepţie, cea climaterică, a fost înaintată de S.V. Polin, care respinge participarea exclusivă a sarmaţilor la depopularea părţii vestice a stepei ucrainene în sec. III a. Chr. S. V. Polin, dar şi M.M. Lelev, care are aceeaşi părere, cred că princiapala cauză a destabilizării politico-economice se datorează rapidei schimbări a climei, care a avut loc într-o perioadă destul de scurtă (câteva decenii). Mai mult decât atât, autorii amintiţi consideră că a avut loc un proces de secetă foarte puternică ce a dus, după sine, la mutarea zonelor roditoare spre nord odată cu schimbarea vegetaţiei, din cauza creşterii substanţiale a ponderii xerofitelor şi scăderea nivelului apei în râurile din stepă etc.
În jurul anului 500 a. Chr. (sub atlantic I), etapa cu o umiditate ridicată a durat aproximativ 400 de ani (microclimatohron hib 2-6, după M. F. Veklicu). Doar la hotarul dintre ere a fost schimbată de o climă uşor ponderată. Cert este că nici pentru această fază nu se poate vorbi de oscilaţii brusce. începutul unei etape ponderate (sec. II -1 a. Chr.), însoţită de o creştere treptată a nivelului mării, doar marchează vârful xerotermic de la mijlocul mileniului I p. Chr., cel mai puternic din toată perioada creştină, deci, se poate spune că perioada de schimbămbări globale de la etapa umidităţii mărite spre o perioadă ponderată, apoi de masă a cuprins aproximativ o perioadă de 800-900 ani.
A patra concepţie este cea economică, care. La baza ei se află criza economică din
a jumătate a sec. III a. Chr., mai concret, este vorba de situaţia pieţii de grâne din
mediterana, care putea să se răsfrângă negativ asupra economiei oraşelor din nordul pontului şi, în primul rând, asupra bazei agrare reprezentate de aşezările rurale.
N.K. Trofimova, transferând rezolvarea problemei în domeniul economiei politice, considera economia polisurilor greceşti ca fiind încorporată monarhiilor elenistice. Deşi, în acea perioadă, se duceau discuţii, în special în jurul economiei regatului Bosporan, ca principal exportator al pâinii (grânelor) pontice, astăzi este evident că, printre acestea, intrau şi alte oraşe din nordul şi nord-vestul Mării Negre. Excluzând comerţul litoral ca o formă de aprovizionare cu pâine, ea a presupus existenţa altor forme: donaţii de pâine, tribut, sistemul de impunere a pieţii de desfacere în teritoriile supuse regatelor elenistice sau o ocupaţie militară în ceea ce priveşte donaţiile de pâine, probabil că o astfel de formă de aprovizionare cu pâine nu putea, sistematic, să satisfacă cerinţele unei regiuni oarecare ori a unui oraş. Lista lungă a documentelor scrise, enumerată de M. K. Trofimova, care dovedesc astfel de donaţii, cât nu ar fi de paradoxal, dovedeşte, odată în plus, neobişnuinţa acestor evenimente în lumea elenistică, şi de aceea, merită o amintire specială în izvoarele scrise (lapidare). După cum, corect, a remarcat I.G.Şurgaia, donaţiile de pâine au fost doar un episod special, care avea ca scop de a întări poziţia dăruitorului în postura de furnizor permanent.
O părere asemănătoare a avut şi V.D. Blavatskii care, a analizat donaţia de pâine de către Spartoc II, în 286 a. Chr., pentru Atena. Celelalte tipuri de aprovizionare, dar şi de desfacere cu pâine prezentate de M.K.Trofimova, par puţin probabile că au fost larg practicate de către oraşele greceşti din nordul Mării Negre. De necrezut par însă ocupaţiile militare şi vânzarea de pâine teritoriilor dependente.
I.G. Şurgaia, menţiona că, independent de la cine sau pe ce căi comercianţii de grâu din antichitate acumulau surplusul de grâu, realizarea lor se efectua pe calea liberă de cumpărări-vânzări.
În aceste condiţii, marile cantităţi de grâu egiptean aduse de pe piaţa mediteraneeană puteau duce la scăderea cererii grâului pontic. După calculele lui V.D. Blavatskii, exportul anual de grâu din Egipt, în sec. III a. Chr., putea fi de 10.625.000 medini, depăşind astfel de 28 de ori exportul Bosporului, care a exportat pe piaţa ateniană, în sec. IV a. Chr., înjur de 400 mii medini.
Scumpetea relativă a grâului pontic se explică, puţin probabil, prin unele măsuri artificiale din partea concurenţilor egipteni. Este evident, de exemplu, că arterele de comunicaţie ce legau Egiptul cu pieţele mediteraneene erau mai sigure şi lipsite de primejdie. Astfel că, datorită numai cauzelor obiective transportul grâului egiptean devine mai ieftin. Greutăţi suplimetare pentru oraşele din nordul Mării Negre au fost create şi de situaţia instabilă în zona strâmtorilor şi în Propontida. În cazul de faţă este vorba nu de frica "politicii economice" şi concurenţa între producătorii egipteni şi bosporani, cu atribuţiile sale de bursă, ci despre tendinţa normală de a cumpăra ce este ieftin şi nu invers. Este limpede că este mai ieftin ceea ce este mai mult. în cazul de faţă cifra dată de V.D. Blavatskii privind exportul anual de grâu al Egiptului, în comparaţie cu cea a Bosporului, arată, pur şi simplu, astronomic. Este de înţeles, de aceea, că rolul Bosporului în exportul grâului pontic nu poate fi comparat cu acel loc pe care îl ocupau (ori, în orice caz, îl puteau ocupa) în comerţul cu grâne oraşele din nord-vestul Mării Negre. De aceea, avem mai mult temei să credem, că zonele de a două mână şi neregulate şi nu metropola au suferit, în primul rând, în exportul de grâu.
La adâncirea crizei economice a oraşelor greceşti din nordul Mării Negre, legată de căderea generală a preţurilor la grâu la începutul sec. III a. Chr., au contribuit şi cunoscutele evenimente politice din prima jumătate a sec. III a. Chr., care s-au răsfrânt negativ asupra stabilităţii în bazinul egeic. în primul rând, aceasta a fost politica activă a Egiptului exprimată, în special, în uniunea lui Ptolemeu al II-lea cu Liga Nordului, alcătuită de Byzantion, Heraclea, Calcedonia. Această uniune avea ca scop nepermiterea întăririi influenţei în această zonă a Seleucizilor, siguranţa unor pieţe de desfacere a mărfurilor şi a grâului egiptean. Trebuie spus că aliaţii au reuşit să se impună; astfel, până la mijlocul sec. III a. Chr. poziţia lui Ptolemeu în această regiune era destul de trainică. Grâul egiptean se exportă şi pe malul de sud al Pontului, unde Heracleea, în această perioadă, nu putea primi grâu într-o cantitate necesară din Chersones, din cauza agravării situaţiei politice, datorată activizării militare a sciţilor în hora Chersonesului. La factorii politici care au influenţat negativ comerţul pontic trebuie ataşate şi o serie de conflicte militare din zona strâmtorilor, în prima jumătate a sec. III a. Chr. Printre ele, pe lângă sus-numitele persoane, un rol activ îl jucau galaţii, seleucizii, Macedonia, dar şi o mare parte din centrele mari greceşti din zona de sud şi de vest a Pontului.
Toate aceste schimbări nu puteau contribui la întărirea vechilor relaţii economice dintre oraşele nord-pontice şi Egeea.
În situaţia creată în această perioadă, în cadrul relaţiilor greco-barbare, aşezările rurale erau principalul element constructiv. În condiţiile masivei sedentarizări a nomazilor, în sec. IV a. Chr, rolul aşezărilor rurale în integrarea economică, politică şi etnică a lumii greceşti şi barbare era destul de vizibilă.
De aceea, criza producţiei agrare la periferia polisurilor antice, tulburarea relaţiilor economice tradiţionale cu metropola nu puteau să nu se răsfrângă şi asupra stabilităţii economice a lumii barbare periferice.
Destabilizarea politică de la sfârşitul sec. IV - începutul sec III a. Chr., la hotarele estice ale Sciţiei ("factorul sarmatic") putea influenţa, în cel mai bun caz, mersul lucrurilor în regiunea care ne interesează. Mai probabil este pericolul unui atac militar din partea celţilor. Acest pericol nu a rămas unul potenţial, ci a luat o formă concretă după 280 a. Chr., care se dă pentru el terminus post quem. Astfel, problemele interne ale populaţiei din stepele dintre Dunăre şi Nipru au fost urmarea acţiunilor neprieteneşti din partea vecinilor vestici şi nu a celora din est. Actuală, în cazul de faţă, este ideea decăderii Geţiei, pe la mijlocul secolului al III-lea a. Chr., sub presiunea celţilor. Astfel, o parte din tracii din spaţiul dintre Prut şi Nistru s-au deplasat spre est, fapt confirmat de ceramica lor, care a apărut în aşezările din zona Niprului de Jos în această perioadă.
În ceea ce priveşte concepţia "economică", legată, în primul rând, de activitatea agrară, a Egiptului lui Ptolemeu, este ca un factor paralel şi independent ori, de o importanţă paralelă.100
Ca rezultat al investigaţiilor arheologice întreprinse în ultimele decenii, în stepele din nordul şi nord-vestul Mării Negre au fost descoperite un număr considerabil de monumente. De regulă, stabilimentele antice erau concentrate pe cursurile inferioare şi mijlocii ale fluviilor Nipru, Bug şi Nistru. Astfel, numai în bazinul limanelor Berezan-Sosiţk, Buguluî şi Niprului au fost evidenţiate circa 71 staţiuni şi 4 necropole din sec. VI-V a. Chr. şi 90 situri şi 3 necropole din sec. IV-III a. Chr. Toate monumentele studiate, rezultate fie din săpături de durată, fie din periegheze au dat la iveală un bogat şi variat material ceramic care, după tehnica de lucru, forme şi ornament, îşi găseşte largi analogii în ceramica tracilor septentrionali.    Analiza ceramicii confecţionate cu mâna, recuperată dintr-un şir de staţiuni: Nadlimanskoe, Nikolaevka 3, Roxolani, Beikus, Kaborga I, Cernomorka II, Sirokaja Balka, Staro-Bogdanovka şi în special Kuturub I, a dat posibilitate specialiştilor să stabilească că unica regiune a Europei de Est în care monumentele epocii de fier conţin ceramică şi, în primul rând, vase-borcan cu ornament identic sau similar, e bazinul carpato-danubian cu teritoriile strâns legate de el. Studiind antichităţile din stepele de nord ale Mării Negre, K. Marcenko din Sankt-Petersburg a ajuns la concluzia că existenţa elementelor trace din sec. VII-VI î. Chr. nu s-a limitat numai Ia regiunea Bugului de Jos, ci s-a extins până în preajma Niprului. În regiunile de la vest de Bug, tracii locuiau mai compact, fapt dovedit de numeroase staţiuni cu material tracic din stepele situate în sudul bazinului bugo-nistrean, material care nu lipseşte nici chiar la Olbia şi Berezan. Anume această populaţie de origine tracă, împreună cu consângenii din regiunile de silvostepă, de la Dunărea de Jos şi din munţii Haemus, a emis echivalentul ponderal monede-săgeti care după opinia mai multor specialişti, au fost folosite în etapa iniţială şi de factoriile greceşti.
În istoriografia din perioada postbelică, s-a insistat asupra ideii emise de A. Meljukova şi susţinută mai apoi şi de alţi cercetători, după care răspândirea tracilor în stepele dintre Nistru şi Bug, chiar şi mai la est, a fost cauzată atât de tendinţa triburilor barbare de a stabili contacte comerciale cu coloniştii, cât şi de faptul că regiunile Bugului de Jos, în perioada colonizării litoralului Mării Negre de către greci şi mai târziu, erau lipsite de o populaţie sedentară stabilă. „Penetraţia tracilor corespundea intereselor culturale, economice şi politice ale polisurilor greceşti.
Această supoziţie n-ar fi pusă la îndoială dacă studierea surselor narative şi a materialelor arheologice n-ar arăta că cea mai timpurie staţiune greacă în nordul Pontului Euxin a fost întemeiată pe insula Berezan în a doua jumătate a sec. VII a. Chr. Mai apoi, către sec. VI a. Chr. ea devine emporion al Olbiei. Celelalte centre greceşti ca Tiras, Niconium, Olbia au apărut nu mai devreme de prima sau a doua jumătate a sec. VI î. Chr.
Deşi nu putem nega procesul de atragere a tracilor în raza de acţiune a polisurilor greceşti şi de încadrare a lor în relaţii comerciale şi de alt gen, directe, cu centrele antice din nordul Pontului Euxin, totuşi este imposibil de admis o migraţie masivă a tracilor septentrionali din regiunile carpato-danubiene chiar din perioada iniţială a colonizării greceşti. După cum demonstrează investigaţiile arheologice, deja din a doua jumătate a sec. VII - sec. VI a. Chr., în staţiunile rurale din nordul Mării Negre, se poate vorbi de un număr impunător de populaţie de origine tracă, în unele staţiuni rurale tracii alcătuiau, după cum reiese din statistica materialelor, 11-12%, în altele ponderea lor nu depăşea 30%, pe când în situri ca Kuţurub l - tracii prezentau cea mai mare parte a populaţiei, chiar dacă limanul bugo-niprean, în a doua jumătate a sec. VII - sec. VI a. Chr., devenise, pentru triburile trace, o frontieră de nestrăbătut. Cu timpul, tracii devin o parte indisolubilă a populaţiei Berezanului, Olbiei, Niconiului, Tirei, cât şi a staţiunilor rurale din aceste regiuni.
Cunoscuţii arheologi kieveni V.A. Ilinskaja şi A.T. Terenozkin au evidenţiat circa 62 de înmormântări tumulare scitice pe litoralul Pontului Euxin şi în Crimeea, care pot fi datate în sec. VII-V î. Chr. În Crimeea sunt cunoscute 15 înmormântări tumulare, dintre care numai 2 pot fi plasate în sec. VI-V a. Chr., restul de 5 în sec. V a. Chr.
în regiunea Odesa, sunt evidenţiate în prezent doar trei înmormântări scitice, dar numai una poate fi datată în sec VI-V a. Chr.
Prin urmare rezultă că înmormântările datate în sec. VII-V a. Chr. sunt în număr extrem de redus şi sunt împrăştiate haotic în toată stepa, fără a se grupa într-o regiune distinctă, în plus, morminte ce ar aparţine populaţiei scitice de rând lipsesc completamente în stepele Pontului Euxin în această perioadă.
Prin urmare, conform materialelor arheologice, nu poate fi vorba de un număr considerabil de populaţie scitică, fie şi nomadă, pe acest teritoriu nici chiar în sec. VI a. Chr., nemaivorbind de sec. VII a. Chr. Această concluzie e confirmată într-o oarecare măsură şi de V.S. Olhovski, care constată că din cele 39 înmormântări tumulare cunoscute în stepele nord-pontice ce pot fi atribuite sciţilor, numai 6 se datează către mijlocul sec. VII a. Chr., mai precis către graniţa sec. VII-VI a. Chr., alte 21 se datează în sec. VI a. Chr., iar 12 în sec. VI-V a.Chr. De fapt, despre unele corectări în cronologia şi cronografia Scitiei din nordul Mării Negre, în ultimul timp se vorbeşte tot mai insistent.
Cercetările de amploare întreprinse la monumentele din perioadele mijlocie şi tardivă a Bronzului din nordul Pontului Euxin i-au impus arheologului ucrainean I. Cernjakov concluzia că “înrudirea culturii materiale şi a spiritualităţii” triburilor purtătoare ale culturilor Sabatinovka, Noua şi Coslogeni serveşte drept dovadă arheologică sigură în afirmarea înrudirii etnice a tracilor şi cimerienilor. Conform opiniei acestuia, cimerienii au existat în stepele nord-pontice încă din epoca bronzului fiind purtătorii culturii Sabatinovka, care de fapt reprezintă un masiv traco-cimerian. La sfârşitul mileniului II şi în prima jumătate a mileniului I î. Chr., în stepele de la nordul Mării Negre se răspândeşte cultura Tudorovo-Belozersk, care a aparţinut, după cum consideră I. Cernjakov şi V. Vanciugov, aceloraşi triburi traco-cimeriene.101
Prin urmare, triburile trace n-au migrat în regiunile de sud ale interfluviului bugo l nistrean şi chiar mai la est, atrase fiind de coloniştii greci; arheologic, ele sunt atestate,în spaţiul de la est de Prut şi Nistru încă din sec. XIV a. Chr., ca populaţie autohtonă. Anume această populaţie sedentară de agricultori şi crescători de vite a contribuit, substanţial, la procesul de colonizare a regiunilor de nord-vest ale Pontului Euxin.
În unele cazuri grecii şi-au făcut loc pe anumite ţărmuri cu ajutorul armelor, după lupte mai mult sau mai puţin îndelungate, în general, aşezarea lor s-a făcut în înţelegere cu localnicii, a căror bunăvoinţă s-au priceput să o cîştige prin făgăduieli sau să o cumpere cu daruri. Un rol hotărîtor l-au jucat, în această privinţă, căpeteniile locale şi aristocraţia tribală, gata să lege cu noii veniţi relaţii de pe urma cărora puteau nădăjdui să dobîndească fie aur şi argint, fie – pe calea schimburilor, produse meşteşugăreşti sau ulei şi vin. În felul acesta, caracterul fiecării aşezări “coloniale” avea să fie determinat de unele colonii pontice au fost din capul locului centre producătoare de grîne, în timp ce altele au trecut printr-o fază neguţătorească în cursul căreia activitatea locuitorilor s-a îndreptat cu precădere spre schimbul de mărfuri aduse din Sud cu principalele produse ale populaţiei locale.102
Grecii au mijlocit contacte între metropolele evoluate ale Sudului, ajunse pe o treaptă remarcabilă de înflorire economică, politică şi culturală, şi “lumea barbară” care a fost în stare să însuşească o parte din realizările civilizaţiei greceşti. Procesul complex avea să dureze veacuri, de-a lungul cărora raporturile dintre localnici şi noii veniţi se modifică esenţial în funcţie de transformările petrecute în structura triburilor getice din dreapta şi stînga Dunării.103
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Concluzii
Litoralul nord-vestic al Mării Negre din cele mai vechi timpuri a constituit un mediu ideal pentru viaţa şi dezvoltarea comunităţilor umane ce au habitat în acest spaţiu. Coloniştii greci aşezaţi aici cu traiul au găsit condiţii propice pentru practicarea agriculturii, pescuitului, creşterea animalelor şi posibilitatea de a face negoţ cu triburile locale.
Grecii au început colonizarea litoralului Nord-Vestic Mării Negre pe la mijlocul sec.VII a.Chr., din această perioadă datează şi primele lor aşezări, ele fiind amplasate de obicei în locuri bine apărate natural: insule, peninsule, pe malurile rîurilor. 
Primii  exploratori ai ţărmurilor Mării Negre fiind coloniştii  milesieni, care au şi fondat majoritatea coloniilor din nord-vestul litoralului Mării Negre, cu excepţia Callatisului şi Chersonesului fondate de către dorienii din Heracleea Pontică. 
Teritoriul colonizat de greci nu era unul depopulat, ei au întîlnit aici comunităţi ale tracilor septentrionali, care în perioada respectivă au atins un nivel relativ înalt în dezvoltarea economică, astfel dispunînd de supra produse au fost în stare să creeze condiţii favorabile pentru desfacerea mărfurilor greceşti.
Condiţiile favorabile din regiunea nord-vestică a Mării Negre, precum şi prezenţa unor comunităţi barbare sedentare cu un nivel relativ înalt de dezvoltare care erau capabile să însuşească realizările civilizaţiei greceşti, au constituit factorii de bază ce au înlesnit colonizarea spaţiului riveran al Pontului Euxin.
Din punct de vedere cronologic, principalele oraşe-polise greceşti de pe coasta nord-vestică a Mării Negre au fost fondate din secolul VII – pînă în secolul IV a. Chr., Istria, Berezan – sfîrşitul secolului al VII-lea a. Chr., Tomis, Olbia, Callatis – secolul al VI-lea a. Chr., Tira – secolul al V a. Chr., şi Chersones – secolul al  IV-lea a. Chr.
Prezenţa populaţiei barbare în interiorul aşezărilor greceşti de pe litoralul nord-vestic al Mării Negre este demonstrată de descoperirile ceramicii modelată cu mîna şi locuinţe caracterestice triburilor autohtone ale tracilor de nord.
Recipientele ceramice descoperite în zona nord-vestică a litoralului Mării Negre au caracteristici ale ceramicii de tradiţie hallstatiană, fapt care, atestă fără tăgadă continuitatea populaţiei barbare în aceste regiuni, anterior stabiliririi grecilor.


Sumary

In this article it is described the geographical environment, climatic conditions, and the demographic situation at the North - West seaside of Black sea during the VII-I centuries B.C. 
Greeks colonized corresponding regions, as they have met here a favorable environment for living, but not a bare and uninhabited place. The fact proved by the barbarian hand-worked ceramics finds out in archaic layers from the Greek settlements. During this period, the local tribes have reached a relatively high developed economical level, being in state to create the necessary conditions to sell the Greek goods. After ethnical provenance, the majority of barbarian population at the Northern and Western seaside of Black Sea were making part of Thracian and Scythians native tribes in Callatis, Tomis, Istria, Tyras and Olbia cities, or of Tauris native tribes in Chersonez.
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