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Prefață

Istoria spațiului pruto-nistrean de la mijlocul și din primele cîteva 
secole ale celei de-a doua jumătăți a mileniului I î.e.n. poartă în mod 
vizibil pecetea civilizației grecești. Chiar dacă aflarea grecilor aici a fost 
oarecum vremelnică, fără să fie însă deloc scurtă – circa 700-800 de ani 
– și așezările lor nu s-au răspîndit pe întreg spațiul din bazinul rîurilor 
Nistru și Prut, totuși ei au influențat sensibil modul de trai al populației 
autohtone și au imprimat o notă aparte evoluției acestui spațiu în perioada 
respectivă și în următoarele cîteva secole. Contactele îndelungate 
greco-getice, de cele mai multe ori constructive și productive, dar și 
conflictuale uneori, realizate pe o anumită durată și, în anumite situații, 
într-un context etnopolitic pestriț, confuz și instabil – de ex. o vreme în 
prezența sciților, apoi a sarmaților, a bastarnilor sau chiar, mai tîrziu, a 
romanilor și a unor nomazi – au făcut ca spațiul carpato-dunăreano-
pontic să fie conectat la unele fenomene de amploare ale istoriei sud-
est europene. Din aceste motive, cercetarea și scrierea istoriei orașelor 
și a altor așezări grecești și apoi greco-romane, din momentul afirmării 
autorității romane în acest spațiu, rămîne mereu o preocupare pe cît de 
interesantă și utilă, pe atît de necesară. 

Față de interesul viu și constant al istoriografiei române pentru 
cetățile elene din Dobrogea și față de atenția la fel de mare a istoricilor 
ruși și ucraineni pentru litoralul nord- și nord-vest pontic locuit de 
greci și stăpînit apoi de romani, cercetătorii din Moldova de la est 
de Prut par să fi fost interesați foarte puțin de aflarea grecilor și a 
romanilor în zona sudică a spațiului pruto-nistrean și mai cu seamă 
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la Nistrul de Jos și la Dunăre. De regulă, în cercetările istorice editate 
la Chișinău în perioada sovietică cetățile Tyras și Nikonion sînt 
menționate în treacăt, în contextul altor teme, de ex. cînd se povestește 
despre triburile sciților, geților, sarmaților sau ale bastarnilor. Foarte 
reticente față de aceste orașe antice erau mai ales lucrările sintetice 
de mari proporții1. În unele studii speciale, dar foarte rare, se găseau 
mai multe referiri și mai concrete la Tyras și foarte rar la Nikonion 
sau la insula Leuke (Insula Șerpilor) din fața brațului Chilia al deltei 
Dunării2, dar aceste studii erau atît de speciale, adică aveau subiecte 
atît de înguste, încît din ele nu putea fi desprinsă o imagine cît de cît 
întreagă asupra locurilor respective. Aparent, această atitudine avea 
să se schimbe după proclamarea independenței Republicii Moldova 
și mai cu seamă în noul mileniu, dar, exceptînd iarăși studiile înguste, 
în special cele de numismatică, și acestea destul de rare3, evocările 
mai cuprinzătoare vizînd aceste locuri în volumele de istorie antică 
editate la Chișinău au fost realizate tot de unii specialiști ucraineni 
sau ruși4. Totuși în ultima vreme situația începe să evolueze spre mai 
bine, așa cum demonstrează activitatea cîte unui cercetător mai tînăr, 
chiar dacă acesta nu activează în sau doar în Republica Moldova, care 
abordează cu pricepere și cu curaj tematica antichității nord-vest 
pontice5, eforturi ce vor duce, e de sperat, la o etapă poate nu prea 

1 Vezi de ex. Istoria RSS Moldovenești, vol. I, Chișinău, 1988, p. 156-157, 163, 166, 
180, 182, 184, 186, 189, 202.
2  A. G. Zaghinajlo, A. A. Nudelman, Dorotskij klad drevnegrečeskih serebrianyh 
monet IV v. do n.e., МАСП, 7, 1971, p. 122-136; E. A. Rikman, Denežnoe obraščenie u 
plemion Dnestrovsko-Prutskogo meždurečja v pervyh vekah n.e., НЭ, 9, 171. Vezi și A. 
A. Nudelman, Očerki istorii denežnogo obraščenija v Dnestrovsko-Prutskom reghione, 
Chișinău, 1985.
3  L. Th. Ciobanu, Descoperiri monetare romane în spațiul pruto-nistrean, VAM, p. 
234-245.
4  Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică (pînă în sec. V), Chișinău, 2010. 
Compartimentul intitulat „Colonizarea grecească a litoralului de nord-vest al Mării 
Negre” a fost scris de T. L. Samoilova, specialist bine cunoscut din cadrul Institutului 
de Arheologie al Academiei de Științe a Ucrainei.
5  Este vorba în special de Victor Cojocaru, care în ultimii 10 ani a publicat un 
număr relativ mare de studii vizînd Tyrasul antic și o serie de alte subiecte înrudite: 
Achilleus in Tyras, Tyche (Wien), 15, 2001, p. 55-62; Neue Münzen von Tyras aus einer 
ukrainischen Privatsammlung, TCA/BD, p. 217-221; Neues über den Achilleuskult 
im nordwestlichen Schwarzmeerraum, ibid., Orașul antic Tyras în lumina cercetărilor 
arheologice, Adsum (Iași), 1, 2003, p. 26-45; Eine Bibliographie der antiken Stadt Tyras, 
ArhMold, 31, 2009, p. 217-240 ș.a.



9

îndepărtată în viitor la apariția studiilor de sinteză bine documentate 
privind spațiul respectiv. Deocamdată astfel de studii încă nu avem, 
tocmai de aceea poate fi de real folos orice încercare de a acoperi 
acest gol.

Nici în istoriografia din România nu a existat un interes insistent 
și mai ales constant pentru antichitatea greco-romană de la Nistrul 
de Jos, din sudul Basarabiei și din insula Leuke, numai că în acest 
caz explicația se află în faptul că pe cea mai mare durată a epocii 
moderne, cînd au luat naștere și s-au dezvoltat cercetările de istorie 
antică și arheologie aici, teritoriile respective s-au aflat în afara 
autorității statului român. Excepția fericită a făcut-o scurta perioadă 
interbelică, atunci cînd Paul Nicorescu și Grigore Avakian au făcut 
săpături la Cetatea Albă, care, așa cum vom vedea la locul respectiv 
din carte, constituie o pagină importantă în istoria cercetărilor 
privind cetatea antică Tyras. Mai pot fi menționate și alte cîteva 
excepții, mai puțin spectaculoase, privind timpurile mai apropiate de 
vremea noastră sau chiar din zilele de astăzi, pe care le voi semnala 
iarăși în locurile corespunzătoare.

Cartea de față este rodul tîrziu al preocupărilor mele în domeniul 
istoriei antice, avute mai multă vreme în urmă, cînd am predat această 
disciplină timp de aproape un deceniu și jumătate la Facultatea de 
Istorie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău. Nu 
pretind că ar fi îndreptățită să se vrea o operă exegetă de cel mai înalt 
nivel, mulțumindu-mă să știu că ar reuși totuși să acopere măcar 
parțial și vremelnic acel gol de care vorbeam mai sus, pînă la apariția 
unor lucrări de același profil și cu viziune tot atît de cuprinzătoare 
ce ar satisface cele mai pretențioase exigențe. Nu este exclus ca 
lucrarea mea să aibă anumite scăderi, mai cu seamă în ceea ce ține 
de textele, frazele și cuvintele grecești, deoarece cunoștințele mele în 
gramatică greacă sînt destul de modeste. Ba ar putea fi întîlnite chiar 
și unele inadvertențe factologice – date, nume, termeni, aprecieri 
etc., care atunci cînd e vorba de istoria antichității, care este o știință 
gingașă, capricioasă și plină de surprize, nu lipsesc nici în cele mai 
profesioniste studii. Mi-am asumat cu bună știință un mare risc, și 
nu atît pentru sarcina prea grea pe care am îndrăznit să o înfrunt, 
cît pentru examenul la care cartea sper să fie supusă măcar de unii 
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dintre cei mai buni cunoscători ai antichități clasice. Dacă i se va 
recunoaște măcar o parte din calitățile pe care, în viziunea slabelor 
mele cunoștințe, s-ar putea să le aibă, atunci efortul meu nu va fi fost 
zadarnic.

Am construit întreaga lucrare sub formă de monografie științifică, 
deși titlul ei e mult prea larg pentru o temă de cercetare. O atare 
viziune și un astfel de stil nu-și au originea, cum ar putea crede cîte 
cineva, în cine știe ce pretenții de erudiție, ci sînt dictate de caracterul 
informației privind această temă. Mi-ar fi fost incomparabil mai ușor 
ca, luînd drept bază de informare cîteva din textele mai complete 
referitoare la acest subiect, să compilez un alt text, fluent și ușor de 
citit, fără încărcarea paginilor cu note neînțelese și inutile pentru 
nespecialiști, fără evocarea procesului de acumulare a datelor, fără 
confruntarea și aprecierea variatelor păreri privind un fenomen sau 
altul. Un astfel de procedeu ar fi justificat și chiar recomandabil în 
cazul unor teme care sînt cunoscute foarte bine, despre care există 
o informație atît de consistentă și de variată, materializată în zeci și 
sute de studii, articole, monografii și chiar manuale, toate temeinic 
documentate, încît o carte despre un astfel de subiect, ce ar afișa 
pretenții sintetice și ar opera cu referiri dense la sursele istorice și la 
literatura de specialitate s-ar arăta complet nemotivată și ar putea fi 
interpretată poate chiar ca un gest deplasat. Situația nu este nici pe 
departe la fel cînd e vorba de antichitatea clasică din spațiul cuprins 
între malul stîng al Nistrului de Jos și Dunărea de Jos. Izvoarele 
scrise asupra istoriei Tyrasului, Nikonionului, insulei Leuke și a 
așezărilor greco-romane mai mici din acest spațiu sînt atît de sărace, 
încît reproducerea acestui segment istoric doar în temeiul lor este 
imposibilă, iar încercarea de a o scrie în baza investigațiilor istorico-
arheologice, fără trimitere la aceste investigații, fără confruntarea 
rezultatelor cercetării, a tuturor părerilor și modalităților de 
interpretare a datelor istorice verificabile, ar oferi imaginea falsă a 
unui tablou întreg și bine cunoscut, cînd de fapt un astfel de tablou 
ar fi doar presupus, închipuit, nu și cunoscut cu certitudine. Un astfel 
de tablou ar fi din categoria celor despre care istoricul latin Suetonius 
povestește că împăratul August cerea ca picturile ce se vindeau la 
licitație să fie întoarse cu fața spre perete (De Vita Caesarum, II, 75). 
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În asemenea situație, cel care se apucă să scrie istoria antichității 
greco-romane a spațiului menționat, pentru a nu propune cititorului 
doar spatele tabloului adevărat, are datoria imprescriptibilă de a-și 
construi textul pe toată informația de care poate dispune: textele 
antice, inclusiv scrieri ale autorilor greci și romani și materiale 
epigrafice, apoi toate grupurile de vestigii, examinarea și descrierea 
cărora pot contribui esențial la reconstituirea variatelor realități ale 
epocii (rămășițele edificiilor publice și private, monedele, ceramica, 
uneltele, armele, mormintele, podoabele, semințe ale anumitor plante, 
materialul osteologic animalier etc.), cercetările istorice vizînd aceste 
realități, referirile la aceleași fenomene din așezări și spații învecinate 
pentru realizarea unor paralele istorice productive. Această metodă, 
care în cazul de față este singura ce poate fi considerată potrivită atît 
pentru scrierea studiilor înguste de specialitate, cît și a sintezelor ce 
pretind a fi deopotrivă corecte și bine documentate, impune în mod 
necesar lucratul direct cu sursele și cu textele ce conțin rezultatele 
cercetărilor științifice. Astfel, am folosit la scrierea cărții de față 
toate documentele și scrierile care mi-au fost accesibile, rămînînd 
în afara atenției mele foarte puțin și, în orice caz, irelevant în raport 
cu restul, am dat în textul ei toate părerile mai importante privind 
subiectele discutate, făcînd trimitere în notele de la subsol la toate 
lucrările pe care le-am consultat, ca și la cele, foarte puține de altfel, 
pe care le-am cunoscut din recenziile, prezentările și analizele din 
literatura de specialitate. Într-un cuvînt, dacă în această carte nu pot 
fi găsite răspunsuri satisfăcătoare la toate chestiunile dezbătute în ea, 
textul ei oferă totuși o idee ce se vrea completă asupra stării actuale a 
cercetării temei pe care și-a luat-o ca titlu.   
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Introducere

Scurtă privire aspura colonizării elene 
a litoralului nord-vest pontic

Factorul care în a doua jumătate a mileniului I î.e.n. a contribuit 
hotărîtor la atragerea numeroaselor comunități geto-dace, scitice 
și de altă origine etnică în vîltoarea acelor evenimente care, prin 
expansiunea civilizației elene, aveau să accelereze și să dea o nouă 
direcție evoluției istorice a Europei și a lumii mediteranene, a fost 
marea colonizare greacă, ce a cuprins în sfera ei foarte largă și 
litoralul nord-vest pontic. E firesc, prin urmare, să aruncăm o privire 
scurtă, dar cuprinzătoare asupra fenomenului în sine al colonizărilor 
elene în acest spațiu, deoarece, în linii generale, el are același caracter 
pentru toată întinderea aceasta: a pornit din aceleași surse, a urmat 
aceeași direcție, a avut aceiași protagoniști, au fost utilizate aceleași 
mijloace, s-a produs, cu puține diferențe, în același cadru cronologic. 
O astfel de privire mai largă este motivată de faptul că impactul 
civilizației elene asupra spațului est-carpatic vizează nu numai 
așezările grecești din acest teritoriu, ci și pe cele din vecinătate, atît 
din stînga Nistrului, cît și din dreapta Dunării.

Colonizarea greacă a litoralului Mării Negre a fost una dintre 
direcțiile principale ale fenomenului numit roire a lumii grecești în 
teritoriul ei de bază, care în epoca arhaică, adică în sec. VIII-VI î.e.n., 
era Grecia balcanică, extremitatea vestică a Asiei Mici și insulele din 
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Marea Egee. Pătrunderea grecilor în apele Mării Negre trebuie să fi 
început încă în ultimele secole ale mileniului II î.e.n.1 Ecoul acestor 
încercări se regăsește în mitul argonauților, care povestește despre 
călătoria lor periculoasă și plină de peripeții pe apele acestei mări 
spre Colhida în căutarea lînii de aur. Tot așa ca și Odiseea, care, în 
viziunea anumitor exegeți ai operei homerice, conține unele referiri la 
țărmurile pontice2, acest mit, dincolo de părțile care relatează lucruri 
din afara realului, semnalează și un fenomen foarte real: fascinația 
pe care o exercita marea asupra grecilor, dar și slăbiciunea lor în fața 
ei și teama de puterea distructivă a talazurilor marine. Anume teama 
de puterile ei ascunse și incapacitatea de a o stăpîni au dat naștere 
numelui pe care grecii, la etapa timpurile a istoriei lor, au dat-o Mării 
Negre: Aξεινος πóντος, mare neospitalieră, expresie pe care ne-a 
transmis-o mai ales antichitatea clasică, prin gura poetului Pindar 
și mult mai tîrziu prin cea a lui Ovidiu (Euxini litora Ponti: dictus 
ab antiquis Axenus ille fuit). E posibil ca, așa cum susțin unele studii 
mai noi, grecii să-și fi închipuit că marea era de fapt un ocean sau 
parte a unui ocean, ceea ce i-ar fi putut face să se teamă de ea și deci 
să amîne pentru două secole colonizarea ei3, numai că în sec. X-IX 
î.e.n. încă nu existau premisele care aveau să determine colonizarea. 
Cu trecerea timpului, pe măsura perfecționării construcțiilor navale 
și a dezvoltării artei navigației, marea a devenit tot mai blîndă, mai 
primitoare, ceea ce i-a adus, așa cum arată același Ovidiu, un alt 
nume, acela de Εϋξεινος πóντος, mare ospitalieră. Dar, dincolo de 
ce spun miturile, e aproape sigur că ea începuse să fie frecventată de 
greci încă pînă să devină primitoare, de vreme ce literatura elenă din 

1  Bineînțeles că există și o literatură istorică ce împărtășește această impresie: Chr. 
M. Danov, Pontos Euxeinos. Sonderdruck aus Pauly-Wissowa. Realencyclopadie der 
kassischen Altertumsvissenschaft. Suplimentband IX, Stuttgart, 1962, p. 1052  ; M. 
Lazarov, La navigation le long du littoral thrace du Pont Euxin avant la colonization 
grecque, în International Congress of Tracology 3, 1980, ed. W. Tomaschek, Sofia, 
1984, p. 63-68; K. Порожанов, Датировка на камение котви с отвори от 
българското Черноморие, Археология (София), 1, 1989, p. 6-15.
2  V. Berard, Les Phéniciens de l’Odyssée, I, Paris, 1902.
3  A. I. Ivančik, Nakanune kolonizatsii. Severnoe Pričernomorje i stepnye kočevniki 
VIII-VII vv. do n.e. v antičnoj literaturnoj traditsii: fol’klor, literatura i istoria, Moscova/
Berlin, 2005, p. 67-68.
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sec. VIII î.e.n. avea știre de rîurile pontice Phasis, Istros, Borysthene 
și despre Insula Șerpilor (Leuke), din fața brațului Chilia al Dunării, 
unde mitologia greacă amplasase mormîntul eroului troian zeificat 
Achille. Și cum știm, sursele literare se referă la realități mai vechi, 
uneori mult mai vechi, decît ele însele, cum observa pe bună 
dreptate J.-P. Desgeudres cu privire la relația istoriografiei clasice 
grecești cu colonizarea din epoca arhaică1. La acestea se adaugă și 
unele mărturii arheologice – de la Histria și Berezan, de ex. – care 
sugerează prezența grecilor în aceste locuri încă din sec. VIII î.e.n. Și 
numele actual al Mării Neagre vine tot din antichitate și pare să fie 
de origine iraniană. Acest conținut semantic al numelui a fost însușit 
de toți cei care au trăit lîngă ea, dar și de cei care s-au aflat doar o 
vreme în preajma ei. 

Cunoaștem foarte bine cauzele expansiunii grecilor din pămînturile 
lor natale în cele trei direcții de bază – țărmurile mediteranene ale 
Africii, partea vestică a Mediteranei și spre nord-nord-est, către 
Marea Neagră –, dar nu știm de ce în ultima direcție au ales mai 
întîi litoralul vestic și nord-vestic al acestei mări, deoarece cele mai 
multe colonii din teritoriile respective au fost întemeiate, cum vom 
vedea mai încolo, încă în sec. VII î.e.n., pe cînd majoritatea celorlalte 
așezări elene de pe litoralul pontic, poate cu excepția a două-trei 
de pe segmentul sudic al acestui spațiu, între care Sinope și fiica sa 
Trapezunt2, aveau să apară mai tîrziu – la sfîrșitul sec. VII sau chiar, 
cele mai multe, în secolul următor. J. Boardman crede că înainte de 
anul 700 î.e.n. grecii nu ar fi avut un interes comercial pentru regiunile 
situate pe litoralul Mării Negre și nu au manifestat dorință de a se 
așeza cu traiul în aceste locuri3. În altă viziune, colonizarea litoralului 
pontic mai devreme ar fi fost zădărnicită de incursiunile repetate ale 

1  J.-P. Desgeudres, Central Greece on the Eve of the Colonisation Movement, GrCl, 2, 
p. 291. 
2  J. Boardman, Grecii de peste mări. Colonizarea greacă și comerțul timpuriu, trad. 
M. Alexandrescu Vianu și P. Alexandrescu; introducere și note de P. Alexandrescu, 
București, 1988, p. 309-311; I. B. Brašinskij, A. N. Șčeglov, Nekotorye voprosy grečeskoj 
kolonizatsii, ПГКСВП, p. 42; R. Drews, The Earliest Greek Settlements on the Black 
Sea, JHS, 96, 1976, p. 18-31. 
3  J. Boardman, p. 310.
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cimerienilor1. Au fost însă, cum vom vedea îndată, și alte cauze, în 
special de ordin economic.

Despre colonizarea greacă s-a scris foarte mult2, de aceea voi trece 
peste aspectele bine cunoscute ale fenomenului, reținînd în mod 
necesar atenția doar la cîteva detalii vizînd în special spațiul amplasării 
coloniilor, procedura și vremea întemeierii lor, structura lor inițială, 
precum și unele noțiuni, pentru a evita repetările în restul textului. În 
ciuda faptului că istoria colonizării elene nord-vest pontice a susținut un 
interes atît de mare, informația care stă la baza ei nu poate fi considerată 
întru totul satisfăcătoare. Este vorba de o seamă de referiri ale textelor 
antice – autori greci și latini și materiale epigrafice – completate de 
multe documente arheologice, care fie că sînt fragmentare sau/și 
echivoce, într-un caz, ori neîndestulător de relevante, în alt caz. De 
aici și greutățile sau chiar imposibilitățile de datare, de determinare cît 
mai exactă a caracterului așezărilor, a relațiilor acestora cu populația 
băștinașă, iar uneori chiar a identificării locurilor de fondare a cetăților. 
Totuși eforturile îndelungate de cercetare au reușit să creeze o imagine 
oarecum completă a acestui segment istoric, chiar dacă o parte din 
paginile sale continuă să nu poată fi citite.

Modalitățile de întemeiere a coloniilor erau variate, dar procedura 
care s-a impus aproape în mod absolut era cea care se realiza prin 
voința instituțiilor de stat ale polisurilor ce se hotărau să înființeze 
colonii. În asemenea situație, în afară de respectarea anumitor 
formalități (de ex. consultarea oracolului din Delfi etc.), principalele 
sarcini constau în cercetarea preliminară a teritoriilor viitoarelor 
colonii de cîțiva oameni delegați de cele mai înalte foruri de stat din 
metropolă cu această misiune specială, știindu-se că grecii navigau 
frecvent în Marea Neagră încă din sec. VIII î.e.n.3, și alegerea unui 

1  F. Chamoux, Civilizația greacă, trad. M. Gramatopol, vol. I, București, 1985, p. 63.
2  Vezi de ex. A. Gwynn, The Character of Greek Colonisation, JHS, 38, 1918, p. 
88–123; The Cambridge Ancient History, vol. 3, 2nd ed. by John Boardman, N. G. L. 
Hammond, Cambridge, 1982 [repr. 2002], p. 157 și urm.; T. Buckley, Aspects of Greek 
History 750-323 bc: A Source-Based Approach, Londra, 1996, p. 25-35; J. Boardman, 
p. 68-85; G. R. Tsetskhladze, Greek Colonisation at the Black Sea Area: Stages, Models 
and Native Population, GrCl, 1998, p. 9-68; P. Lévêque, Aventura greacă, trad. C. 
Tănăsescu, vol. I, București, 1987, p. 277-280; F. Chamoux, p. 54-59.
3  B. H. Isaac, The Greek Settlements in Thrace Until the Macedonian Conquest, 
Leiden, 1986, p. 179.
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conducător al grupului de coloniști, numit oikist (οἰκιστής). Acesta, 
delegat cu împuterniciri aproape nelimitate și însoțit de un grup 
numeros de coloniști, pînă la cîteva sute de oameni, pleacă navigînd 
de-a lungul coastelor uscatului la locul dinainte știut, unde înființează 
o colonie, numită αποίκὶα. Locurile preferate depindeau de scopurile 
urmărite de coloniști, altfel spus, de caracterul viitoarei colonii. În 
general, se vorbește de cîteva categorii: agricole, comerciale, pescărești 
și chiar piraterești. Este însă greu de închipuit că ar fi putut exista o 
colonie care ar fi avut doar o singură ocupație, mai cu seamă dacă ne 
gîndim la piraterie. E adevărat că, în viziunea lui Homer, pirateria nu 
era o ocupație rușinoasă, dar dacă nu uităm că, după tradiția greacă, 
măsuri dure împotriva pirateriei fuseseră luate încă de către Minos, 
atunci trebuie să trecem peste acest punct de vedere. Ceea ce e de 
admis ca cel mai probabil e că primele comunități erau orientate spre 
activități largi și diverse, în general pașnice, continuînd în noua patrie 
ocupațiile din metropole. Întrucît principalul mobil al plecării de 
acasă era lipsa sau insuficiența de pămînt, coloniștii căutau pămînturi 
fertile. Acestea însă trebuiau să se afle în mod necesar lîngă mare, fapt 
ce se explică atît prin dorința de a păstra legătura cu metropolele, cît 
și prin modul de viață al coloniștilor, care erau originari din polisuri 
situate pe sau lîngă litoralul maritim și deci, în afară de faptul că 
erau aproape întotdeauna agricultori și crescători de vite, mai erau 
marinari și pescari. De aceea, continuînd tradiția și totodată urmărind 
să obțină pămînturile de care aveau nevoie pentru a cultiva cereale și 
a crește vite, coloniștii căutau să fondeze noua așezare într-o zonă 
favorabilă practicării agriculturii din apropierea unui golf, a unei rade 
sau a estuarului unui rîu, cum erau de ex. locurile de revărsare în mare 
a rîurilor Nistru, Bugul de Sud și Nipru. În locul ales, primul lucru pe 
care îl făceau cei ajunși aici era amenajarea unei vetre, în care era pus 
focul adus din altarele metropolei, iar alături de ea era îngropat un 
bulgăre din pămîntul de acasă. Odată debarcați pe țărm, noii sosiți 
înființau la început o așezare destul de primitivă, din colibe de nuiele 
lipite cu lut sau din chirpici, pe care o împrejmuiau cu un zid grosolan 
de apărare. Dar în cel mult cîteva decenii așezările de acest fel vor 
fi înlocuite de cetăți solide din piatră, după modelele din patrie, cu 
case particulare, edificii publice, cu un sistem de fortificații și destul 
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de des cu construcții portuare. În același timp începe valorificarea 
pămîntului, care este împărțit în loturi egale și apoi repartizat 
coloniștilor de către oikist prin tragere la sorți. 

Colonizarea greacă din epoca arhaică a fost numită de unii istorici 
aventură, dar bineînțeles nu în sensul peiorativ al termenului. Ea trebuie 
văzută, întîi de toate, ca o importantă pagină a civilizației, deoarece, 
așa cum bine observa André Bonnard, civilizația este o operație de 
eliberare și de cucerire1. Aceasta a fost o acțiune temerară, o călătorie 
în necunoscut, adeseori plină de pericole, care i-au însoțit pe coloniști 
din momentul expatrierii și pînă la afirmarea deplină a puterii lor pe 
pămînturile pe care și le-au ales. Lipsurile sau necazurile de la baștină 
au constituit motive temeinice ca aceștia să ia hotărîrea de a pleca din 
patrie pentru a-și întemeia un cămin în străinătatea necunoscută, dar 
numai prin ele însele acestea nu pot lămuri amploarea, tenacitatea 
și reușita aventurii. Au existat, în afară de acestea, trei factori mai 
puternici: credința în zeii lor, încrederea în ei înșiși, în propriile lor 
puteri și capacități, și modelele de acasă, despre care erau siguri că 
dacă le vor implanta în noile teritorii, vor reuși cu siguranță.

Vremea colonizărilor pontice corespunde ultimei etape a perioadei 
arhaice din istoria Greciei, cînd resursele ei interne nu mai erau 
suficiente pentru evoluția normală a vieții economice: pe de o parte 
concentrarea proprietăților în mîinile unui grup restrîns de oameni, 
care dețineau și pîrghiile puterii, iar de altă parte creșterea populației 
au făcut ca orașele-state elene să intre într-o criză acută a insuficienței 
de produse agricole, de sclavi și de materii prime pentru industrii și 
construcții. Această situație, care este, cum vedem, întîi de toate de 
origine socială, avea să imprime un pronunțat caracter comercial 
colonizării din bazinul pontic. De aceea, fără să neglijeze importanța 
hotărîtoare a economiei agricole, apoikiile abia înființate se vor arăta 
preocupate tot mai mult de relațiile comerciale, prin intermediul cărora 
puteau trimite în metropole și în alte orașe din vechea Grecie mărfurile 
cerute de acestea, aducînd în schimbul lor produsele cerute de colonii 
și de populația indigenă din jurul lor. Ba mai mult, la insistențele și cu 

1  A. Bonnard, Civilisation greque, I. De l’Iliade a Parthénon, Paris, 1991, p. 61.


