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IMPORTY AMFOR DO GALII CISALPIŃSKIEJ 
D A N E ARCHEOLOGICZNE Z OBSZARÓW CISALPINY 

(PL. 7 5 - 8 0 ) 

Sytuacja geograficzna Galii Cisalpińskiej jest 
dosyć wyjątkowa. Jej obszar na północy wyznaczają Alpy 
a na południu najdłuższa rzeka Italii, Pad, wraz z jej do-
pływami. Od zachodu jej terytorium ogranicza Morze Tyr-
reńskie, a na wschodzie - Morze Adriatyckie. W ten spo-
sób obszar Cisalpiny był z dwóch stron otwarty na kontak-
ty śródziemnomorskie (UGGERI 1998: 73-85) (Fig. 1). 
Ponadto kontakty z obszarami alpejskimi ułatwiały liczne 
rzeki wypływające z Alp i terenów przedalpejskich z sze-
rokimi dolinami łączącymi góry z Doliną Padańską (LA 
VENETIA 1990). Rzymianie po założeniu pierwszych 
kolonii nad Padem w końcu III w. p.n.e. w Piacenzy 
i Cremonie, zaczęli konstruować skomplikowaną sieć 
dróg (PASSI PICHER 1998: 99-110). W ten sposób wy-
brzeże Adriatyku zostało połączone drogą viaAemilia bie-
gnącą nad Pad (BOSIO 1991). W latach czterdziestych 
II w. p.n.e. Rzymianie łączą kolonię w Akwilei z wybrze-
żem liguryjskim poprzez via Postumia (TOZZI 1998: 21-
29). W tym czasie nastąpił na terenach padańskich znacz-
ny wzrost stanu zaludnienia i duży rozwój gospodarczy 
(CHEVALLIER 1983). W tym początkowym etapie 
romanizacji II w. p.n.e. istnieją świadectwa kontaktów 
handlowych ze wschodem greckim oraz południową 
Italią, gdzie produkowane są pojemniki na wino zwane 
grecko-italskimi (LYDING WILL 1982: 338-356). Te 
pojemniki są obecne w różnych znaleziskach na północy 
Italii a specjalnie w Adrii (TONIOLO 1991; ANFORE 
ROMANE 1992; MODRZEWSKA-PIANETTI 2000). 
Wraz z produkcją tych pojemników na wino rozpoczyna 
się produkcja amfor italskich na dużą skalę (TCHERNIÀ 
1986). Również oliwa z regionu Brindisi będzie przed-
miotem eksportu, choć na mniejszą skalę, do Italii pół-
nocnej w II w. p.n.e. Kontakty handlowe, poprzez zna-
leziska amfor są specjalnie widoczne na wybrzeżu adria-
tyckim. Rozprzestrzenienie znalezisk amfor z południo-
wej Italii w Transpadanie jest bardzo niejednorodne 
(BALDACCI 1967-68: 7-50). Obecnie dysponujemy da-
nymi z wykopalisk ratunkowych w Mediolanie i zawsze 
wartościowymi danymi z wykopalisk w Ligurii, w Luni, 
co pozwala poznać materiał archeologiczny zachodniej 
Cisalpiny (BRUNO, BOCCHIO 1991: 260-298; SCA-
VI DI LUNI 1973, 431-455; 1977: 218-270). Specjalnie 
w Luni, ze względu na położenie na wybrzeżu oraz port, 
obecne są różne importy amfor oraz innych materiałów 
użytkowych z całego Sródziemnomorza (Fig. 2). 

Do niedawna publikacje amfor z terenów Trans-
padany były publikowane nieregularnie - stąd obraz 

znalezisk z tych terenów był niekompletny (CARRE 
1985: 207-245; BALDACCI 1967-68: 7-50). Specjalnie 
tam gdzie były porty, docierały transporty amfor z róż-
nych stron Sródziemnomorza, jak do Altino i Akwilei 
nad Adriatykiem (CIPRIANO, CARRE 1987: 479-494). 
Są tam obecne wśród różnych znalezisk amfory rodyjskie, 
późnorodyjskie, Dr 25 produkcji wschodniej, amfory 
neopunickie i różne produkcje iberyjskie. 

Opracowania między innymi stempli na amfo-
rach produkcji adriatyckiej pozwoliły także na poznanie 
handlu adriatyckiego i padańskiego skierowanego głów-
nie do prowincji północnej Europy (BEZECZKY 1987; 
ZACCARIA 1989: 469-488; ANFORE ROMANE 
1992). 

Niewielki tylko procent produkcji adriatycko-
padańskiej znajdywany jest na Wschodzie na przykład na 
Cyprze ( MODRZEWSKA 1998: 127-136). Możliwe że 
te eksporty mają związek z własnościami bogatych rodzin 
cisalpińskich także poza Italią. Odkrycie produkcji poje-
mników zwanych troncoconiche, to jest w kształcie pnia, 
pozwoliło docenić eksport czarnych oliwek znad jeziora 
Como. Były one głównie skierowane na tereny na północ 
od Alp (MUFFATI MUSELLI 1986: 186-215). Formy 
płaskodennych pojemników na wino produkowanych 
w rejonie Forlimpopoli używane były przez trzy pierwsze 
wieki naszej ery (ALDINI 1981). Różne warianty amfor 
zwanych adriatyckimi jak Dr 6 A i B oraz niedawno ba-
danych amfor, zwanych od ich formy, ad collo ad imbuto 
(z lejkowatą szyją) były szeroko eksportowane z terenów 
adriatycko-padańskich do Pannonii i Noricum (MAZ-
ZOCCHIN, FAILLA 1993: 148-157). 

Ostatnio, dzięki badaniom Instytutu Archeologii 
UW mamy pierwsze sygnały obecności amfor Forlimpo-
poli w Tanais koło Rostowa. Pozostaje jednak faktem, iż 
pomimo znacznego postępu w badaniach nad amforami, 
obraz ich produkcji i dystrybucji jest bardzo niejednolity. 
Ostatnimi laty poznaliśmy stan importu amfor iberyj-
skich na wschodnie tereny Cisalpiny - w tym również na 
lagunie weneckiej (MODRZEWSKA 1995a) (Fig. 3, 4). 

Parę lat temu, w 1996 roku, w Cremonie odby-
ło się sympozjum poświęcone nowym badaniom na te-
renach Transalpiny, w tym także znaleziskom amfor na 
obszarach zachodniej Cisalpiny (BRUNO 1998: 273-
282). 

W związku z nowymi pracami archeologicznymi 
na przykład w Cremonie, odkrywane są także amfory 
(VOLONTÉ 1998: 301-310). 
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Dla Cisalpiny produkcja wina jest potwierdzona 
od początków II w. p.n.e. (LAVIZZARI PEDRAZZINI 
1998: 272; BUORA 1992: 99-110). Oprócz pojemni-
ków terakotowych możliwe było użycie od najdawniej-
szych czasów drewnianych beczek, co zostało potwierdzo-
ne poprzez znaleziska z obszarów galijskich pozaalpejs-
kich (BALDACCI 1967-68: 6-50). 

Obecność amfor iberyjskich była też niekiedy sy-
gnalizowana w sposób ogólny. Amfory na garum określa-
ne były ogólnie jako grupa skladająca się z wielu form: Dr 
7-11 oraz tych bardziej rozpoznawanych, przeznaczonych 
na oliwę Dr 20 (Fig. 5).Wynikało to również ze stanu 
badań nad amforami w Hiszpanii oraz różnorodności 
wielu form tych amfor i intensywności eksportu iberyj-
skiego przez cały czas istnienia Imperium. 

Obecność pojedynczych znalezisk Dr 20 notowana 
była specjalnie wzdłuż via Postumia (BALDACCI 1967-68: 
6-50). Import tych amfor na tereny Lombardii i Veneto był 
marginalny (MODRZEWSKA 1995:102-105). Dystrybucja 
amfor na wybrzeżu górnego Adriatyku wskazuje na port 
docelowy w Akwilei (MODRZEWSKA, CANAL 1993). 

Natomiast dużo jest tych pojemników w obo-
zach nad Renem i Dunajem, takjak w Dalmacji (CAMBI 
1980: 363-389; SCHALLMAYER 1980: 281-338). 
Podobnie wygląda sytuacja z importem amfor betyckich 
na wino - zwanych Haltern 70. Notujemy ich obecność 
w Adrii i Concordia Saggitaria (Fig. 6). 

W niewielkiej ilości są one obecne wśród mater-
iałów odkrywanych od paru lat w wykopaliskach amfi-
teatru w Virunum. Wśród około dwustu amfor z antycz-
nej Teurnii, koło Spittal, które mogliśmy identyfikować, 
wyróżniliśmy czternaście fragmentów amfor iberyjskich. 
Wśród nich przeważają różne warianty amfor na garum, a 
tylko kilka egzemplarzy można identyfikować jako typ 
Haltern 70 i Dr 20. 

Podobnie przedstawia się obraz importów amfor 
na garum we wschodniej Cisalpinie, zwłaszcza na tere-
nach lądu i lagun regionu Veneto (MODRZEWSKA 
1998: 127-134). Ostatnio mogliśmy stwierdzić obecność 
fragmentów tych amfor w muzeum w San Dona di Piave 
zapewne pochodzących ze znalezisk Cittanova Eracliana. 
Są też dwie amfory Dr 20 w muzeum w Oderzo, niedo-
stępne jednak i niepublikowane. 

Dużo większe ilości amfor iberyjskich na garum 
są w Akwilei i Weronie. Zespół amfor z Werony jest jed-
nym z największych w całej Cisalpinie, dlatego poświęci-
my mu więcej uwagi. Istnieje także specyficzna forma, 
którą nazwaliśmy Dr 8 similis, gdyż przypomina ona dale-
kie iberyjskie pierwowzory Dr 7-8. Te amfory w po-
jedynczych egzemplarzach są obecne w różnych znalezis-
kach Veneto, w Parmie, Vercelli i ostatnio widzieliśmy je 
także Reggio Emilii i w Magdalensbergu (MODRZEW-
SKA-PIANETTI 1997: 67-75). Sądziliśmy początkowo, 
iż mogą to być mało znane produkcje iberyjskie, ale z ich 
dystrybucji jak i analiz własności gliny w porównaniu 
z iberyjskimi z amforami Dr 38 wynika, iż różnią się 

znacznie (MODRZEWSKA, ODDONE, PIANETTI, 
1995: 505-512). Mogą to być dalekie imitacje form 
iberyjskich - specyficzne dla terenów Cisalpiny - które 
trafiały do Poetovio w Panonii (BEZECZKY 1987: 22-
26). W Veneto Dr 8 similis są obecne w Altino, gdzie 
oprócz przeważającej ilości amfor adriatyckich są repre-
zentowane pojedyncze egzemplarze Dr 7 oraz Dr 20. 
WTreviso znajduje się jedna Dr 10 i parę sztuk Dr 7 i Dr 
8; podobnie jest w Padwie, Este, w Viceny obecna jest 
jedna Dr 7. W Roncaglia niedaleko Padwy, w zespole 
amfor użytych do drenażu terenu znalezionych zostało 
sześć amfor Dr 38. 

Amfory iberyjskie nigdy nie przekraczają dwóch 
procent znalezionych w danym miejscu pojemników 
transportowych. Jedynie w Weronie jest ich więcej; poje-
mniki iberyjskie stanowią prawie dziesięć procent całego 
zespołu. Znaleziska z Werony pochodzą w większości 
z lat 1966-67 - w części z prac przy grobie Julii z lat dzie-
więćdziesiątych - lecz przeważnie są to znaleziska z pra-
wego brzegu Adygi. Tylko niewielki procent znalezisk po-
chodzi z lewego brzegu, z odkryć na via Nicolo Mazza 
(BUCHI 1973: 531-637) (Fig. 7). W Weronie odkryto 
ponad dwieście amfor - z tego prawie pięćdziesiąt - to 
importy iberyjskie na konserwy i sosy rybne z Betyki. 

Tego typu amfory mogły mieć tituli picti 
zachwalające towar, lecz te znalezione w Weronie mają 
jedy-nie nacięcia na trzonach. Większość amfor z Werony 
są to Dr 7, lub inaczej określając typologicznie to: Beltran 
I a, I b. Są także prezentowane pojedyncze egzemplarze 
Dr 12, Dr 10 i Dr 11 zwane także - Beltran III. Ze 
znalezis-ka na Campo Fiori w Weronie pochodzi również 
jedna amfora Dr 38 lub Beltran II B, która ze względu na 
zły stan zachowania trudna jest do identyfikacji 
(BELTRAN LLORIS 1970: 420-447). 

Wnioskując z jednorodności znalezisk amfor ibe-
ryjskich w Weronie można sądzić, iż wszystkie pochodzą 
z jednego lub bliskich sobie centrów produkcji i powstały 
w tym samym czasie. W związku z powyższym można 
sądzić, iż wszystkie są wynikiem jednorazowego eksportu 
betyckiego. Podobne amfory znajdywane były na wra-
kach w cieśninie pomiędzy Sardynią i Korsyką. Powstaje 
pytanie, dlaczego transportowano konserwy rybne na te-
ren padański, który w pobliżu ma dwa morza i liczne rze-
ki obfitujące w ryby. Nie jest to jednak odosobniony 
przypadek, gdyż w okresie augustejskim wymieniano to-
wary, a nie tylko uzupełniano ich braki. Taki przykład 
dają Pompeje, gdzie w morzu nie brak ryb - a impor-
towano tam sosy i konserwy rybne z dalekiej Betyki 
(MANACORDA 1977: 121-131). Dla tych amfor ibe-
ryjskich przeznaczenie na sosy i konserwy jest potwier-
dzone napisami na amforach i zachowanymi pozostałoś-
ciami szkieletów ryb w niektórych znaleziskach pocho-
dzących z wraków. Natomiast dla amfor produkcji adria-
tyckiej należących go grupy Dr 6 do chwili obecnej nie 
zostało stwierdzone, które z wariantów służyły na wino, 
które na sosy rybne i oliwę (Fig. 8). 
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Betyka natomast już od końca III w. p.n.e. była 
wyspecjalizowana w produkcji pojemników na konserwy 
rybne nazwane Mana C2 lub Dr 18. Te amfory produ-
kowane były według tradycji punickiej w rejonie Kadyksu 
w licznych pracowniach (LAGOSTENA BARIOS 1996: 
126-137). Od I w. p.n.e. zmienił się wygląd pojemników 
na konserwy i znacznie zintensyfikowała się produkcja 
regionu Kadyksu (GARCIA VARGAS 1998). Do dnia 
dzisiejszego w tym rejonie zidentyfikowano ponad pięć-
dziesiąt pracowni amfor, z których część pracowała od 
II w. p.n.e do III w. n.e. 

Produkcja pojemników towarzyszyła ekstrakcji 
soli i przetwórstwu ryb, tak, jak to odbywa się także 
obecnie - ze względu na bogactwo natury tego regionu. 

Ostatnie badania wykazują, iż Betyka nie zaprze-
stała w końcu II w. n.e produkcji - jak sądzono do nie-
dawna (RAMALLO ASENSIO 1985:435-442; BERNAL 
CASASOLA 1997: 233-259). Spośród warsztatów Ka-
dyksu najdłużej pracowały Cerro de los Martires i Puente 
Melchor, jak wynika z komunikatów wygłoszonych na 
kongresie w Sewilli (EX BAETICAE). Większość warszta-
tów, to jest trzydzieści dziewięć, została wstępnie opubli-
kowana (LAGOSTENA BARRIOS 1996). Pracowały 
one najbardziej instensywnie w I i na początku II w. n.e. 

Część form amfor odkrytych w Cerro de los 
Martires została opublikowana przez M. Beltran Lloris 
(BELTRAN LLORIS 1977: 97-131). Zniszczony przez 
autostradę warsztat w Puente Melchor był przedmiotem 
wstępnych badań ratunkowych (GARCIA VARGAS, 
LAVADO FLORIDO 1995: 215-228). 

Takie formy amfor jakie wystąpują w obu 
wspomnianych warsztatach znalezione zostały w zespole 
z Werony. Są to formy Beltran Ia, Ib ale rownież formy 
zwane Beltran III. Bardziej skomplikowana jest identy-
fikacja form amfor typu Beltran Ic oraz Id. W zespole 
amfor znalezionych w Weronie wielu egzemplarzom brak 
wylewów, które charakteryzują wymienione formy. Jest 
też możliwe, że amfory z Werony pochodzą z warsztatów 
San Fernando lub Algeciras także w rejonie Kadyksu 
(PEACOCK 1975: 232-243). 

Możliwe również, iż wynikiem kontaktu handlo-
wego rejonu Kadyksu z Galią Cisalpińską jest obecność 
amfory typu Lamboglia 2 - produkcji adriatyckiej - którą 
widzieliśmy w muzeum w Kadyksie. Nowe badania po-
twierdziły również produkcję amfor przeznaczonych na 
konserwy rybne w rejonie Malagi (MORA SERRANO, 
CORALES AGUILAR 1997: 27-59). 

Ciekawym jest fakt, iż wśród znalezisk amfor 
iberyjskich w Weronie jest tylko jedna forma zwana 
Beltran II B - ta znaleziona była po drugiej stronie Adygi 
- w przeciwieństwie do dużego znaleziska przy grobie 
Julii (MODRZEWSKA 1995: fig. II Db). 

Wyjątkowość znalezisk z Werony sprawiła, iż 
podjęliśmy studia porównawcze polegające na porówna-
niach z próbkami amfor pobranymi w trakcie prospekcji 
w pracowniach rejonu Kadyksu z Cerro de Ceuta, 

Casines i Casa de Tinaja z regionu Puerto Real. Z pew-
nością nie jest wystarczająca ilość próbek pobranych, lecz 
trwają prace nad porównaniem w odniesieniu do bazy 
danych utworzonych w Kadyksie (GONZALEZ et al., 
w druku). Uwzględniając pewną przypadkowość znale-
zisk można stwierdzić obecność amfor typu Beltran Ic, 
Beltran II w Cerro de Ceuta, Beltran I a, Beltran II oraz 
Mana C2 w Casines (Fig. 9). 

W Casa de Tinaja produkowano amfory zbliżone 
do tych z Werony - lecz nie identyczne (MORA SER-
RANO, CORALES AGUILAR 1997: 55; PEACOCK 
1975). Ze względu na samą formę wydaje się, iż amfory 
z Werony najbardziej zbliżone są do form z Cerro de los 
Martires, warsztatów regionu Puerto de Santa Maria 
i Javier de Burgos (BELTRAN LLORIS 1977; LAGO-
STENA BARRIOS Barios 1996: 34). Rodziny zbliżo-
nych amfor pochodzą z warsztatów Jerez de la Frontera, 
Puerto Peal, San Fernando, gdzie w Galineras produko-
wano największą gamę form typu Beltran I - zbliżonych 
do form znanych z Werony. 

Pozycja Werony na szlakach 
handlowych Cisalpiny 

W Weronie, w licznych znaleziskach depozytów 
amfor, nie brak także importów iberyjskich. Nie dorów-
nują one liczebności amforor produkcji adriatycko-pa-
dańskiej, ale przewyższają liczbę importów ze świata grec-
kiego (BUCHI 1973). Pod względem ilości jak i jedno-
rodności amfory iberyjskie z Werony są wyjątkiem w całej 
Cisalpinie. Wydaje się, że mogły trafić do miasta drogą 
wodną, z biegiem Adygi spoza Alp, gdzie jest ich wiele 
w różnych znaleziskach na łuku Renu i Dunaju. Nie 
można wykluczyć jednak transportu drogą lądową od wy-
brzeży Ligurii wzdłuż via Postumia. Taką ewentualność 
należy wziąć pod uwagę uwzględniając nowe dane z tere-
nów Traspadańskich (BRUNO 1998). Zapewne amfory 
były transportem intencjonalnym, docelowym dla miasta, 
uwzględniając jego rozwój i pozycję w czasach augustej-
skich (CAVALIERIMANASSE 1998: 11-43). Nowe ba-
dania archeologiczne wykazały przebieg via Postumia 
przez miasto już w momencie jej powstania w II w. p.n.e. 
Do niedawna można było wnioskować na temat prze-
biegu tej drogi jedynie na podstawie zachowanych 
inskrypcji (SARTORI 1960: 161-259). Najstarszy odci-
nek drogi przebiegał w stronę Vicenzy wzdłuż lewego 
brzegu rzeki Adygi. W pobliżu tego brzegu rzeki znajduje 
się wzgórze San Pietro, gdzie powstał teatr zwrócony 
widownią w stronę drogi i rzeki. Miasto dostało prawa 
kolonii rzymskiej w 89 r. p.n.e., co również wpłynęło na 
dalszą jego pozycję. Przed okresem augustejskim miało 
ono już zabudowę miejską potwierdzoną odkryciami bu-
dowli koło mostu San Pietro, przecinającego Adygę na 
wysokości wzgórza i teatru. W tej budowli zastosowano 
technikę opus reticulatum, co wskazuje na jego datowanie 
na II w. p.n.e. Odkryto również pozostałości domu 
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w pobliżu capitolium położonego po przeciwnej stronie 
rzeki, gdzie położone było forum. W drugiej fazie roz-
budowy miasta rozbudowano jego część położoną na pra-
wym brzegu Adygi. Związane to było z nowym prze-
biegiem drogi, która prowadziła przez rzekę i most zwany 
mostem Postumiusza (BUCHI 1973; CAVALIERI MA-
NASSE 1998). Wtedy to via Postumia nabrała znaczenia 
decumanus maximus Werony (TOZZI 1972). Wnioskuje 
się to na podstawie odkryć w samym mieście fragmentów 
drogi wykonanej w różnych technikach oraz materiałów 
w jakich była pobudowana (ORTALLI 1992: 148-160). 
Na przebieg drogi wskazują również odkrycia amfor, gdyż 
na terenach adriatycko-padańskich amfory były używane 
do melioracji podmokłych terenów pod budowy (BONI-
FICHE E DRENAGGI 1998). Na lagunie weneckiej 
amfory służyły do wzmacniania murów i umocnień nie-
gdyś podmokłego terenu, który dzisiaj jest laguną (CA-
NAL 1998; MODRZEWSKA 2000). 

Sytuacja w Weronie była inna, choć Adyga - rwą-
ca rzeka alpejska, zmieniała swój bieg i należało umacniać 
jej brzegi. Położenie Werony między Cremoną i Vicenzą 
- na szlaku w stronę Alp - sprawiło, że ważny był odcinek 
arterii via Postumia prowadzony przez miasto (CZYSZ 
1990: 253-283). Należało chronić miasto także przed na-
jazdami i dlatego powstały pierwsze mury w II w. p.n.e. 
Prawdopodobnie z tego czasu pochodzą próby regulacji 
Adygi (CAVALIERI MANASSE 1998: 116). Dlatego 
też, tak jak większość wschodniej Cisalpiny, w Weronie 
pierwszy etap rozwoju miasta odbywał się do lat osiem-
dziesiątych I w. p.n.e. (DENTI 1998). Od uzyskania 
praw kolonii miasto bogaci się wraz z miejscową arysto-
kracją (CAVALIERI MANASSE 1987: 3-57). Nowy 
plan urbanistyczny miasta, regulacja rzeki i przebiegu Pos-
tumii pozwoliły na budowę teatru na wzgórzu San Pietro 
(TORELLI 1988: 5-164). To nowy plan miasta był po-
wodem wyburzenia części starych murów miejskich i bram 
po lewej stronie rzeki Adygi. Nowe założenia miasta 
powstają w ostatnich latach I w. p.n.e. Około 49 r. p.n.e. 
powstają również nowe bramy miejskie po prawej stro-
nie rzeki, gdzie znajdowało się forum. To wówczas mias-
ta Cisalpiny dostają prawo łacińskie. Większość bram 
miasta zostaje odrestaurowana w okresie panowania 
Klaudiusza (TORELLI 1988: 5-164). W tym czasie via 
Postumia przechodziła przez most Postumiusza, a port 
znajdował się na południe od niego, po prawej stronie 
rzeki, gdzie znaleziono składy amfor (CAVALIERI MA-
NASSE 1996: 136-142). 

W okresie panowania dynastii julijsko-klaudyj-
skiej miasto nabiera wyglądu reprezentacyjnego. Powstają 
wówczas curia, bazylika i portyki, które mogły być od-
nowione w tym czasie, a powstały już wcześniej (CAVA-
LIERI MANASSE 1987). W mieście znaleziono liczne 
pozostałości po domus z mozaikami i freskami świadczące 
o dobrobycie i poziomie życia mieszkańców (CAVA-
LIERI MANASSE 1998: 122). Miasto korzystało w pełni 
ze swojej pozycji ekonomicznej i położenia na szlakach 

handlowych. To właśnie wówczas do Werony sprowadzo-
no transport około piąćdziesięciu amfor z Betyki. Nie zna-
czy to, że w mieście nie było ryb, gdyż amfory betyckie 
służyły właśnie na takie produkty. Zapewne niektóre 
z amfor adriatycko-padańskich miały taką również zawar-
tość, choć nie jest to potwierdzone materialnie. 

Do rozprowadzenia transportu iberyjskiego mog-
ła być częściowo wykorzystana via Postumia (POCZY 
1998: 161). Zapewne ten transport był wynikiem zwy-
czajów przyniesionych przez tysiące kolonów osiadłych 
w Cisalpinie od II w. p.n.e., przyzwyczajonych do uroz-
maiconej żywności (UGGERI 1990: 31-40). Tereny Cis-
alpiny zostały połączone z Italią centralną przez via 
Aemilia, zaś via Postumia łączyła obie strony Półwyspu 
Apenińskiego. Zapewne w I w. p.n.e. ma początek budo-
wa późniejszej via Claudia Augusta łączącej Weronę z do-
linami alpejskimi. W ten sposób otwierał się szlak na 
Augsburg, Augusta Vendelicum, nad Dunajem. Za pano-
wania cesarza Augusta przedłużono sieć dróg w stronę 
Galii Narbońskiej i Recji. Istniały przejścia od strony 
miast Susa, Vercelli, Ivrea i Aosty, używane w celach 
handlowych od ostatniej ćwierci I w. p.n.e. Można też 
było pokonać Małą i Wielką przełęcz Świętego Bernarda 
(CHEVALLIER 1998: 169-175). Niektóre przełęcze 
można było pokonać zaprzęgami konnymi, co dla trans-
portów żywności było bardzo istotne (PAULU 1986; 
CHEVALLIER 1988). Drogi pozwalały na ruch w dwie 
strony - przez Alpy. Może tak właśnie dotarł iberyjski 
transport, od strony Augsburga, choć nie była to prosta 
droga. Z drugiej strony Akwileia miała też połączenia 
przez via Annia, Postumia, wybrzeże adriatyckie - do 
Noricum. Dlatego też nie dziwią transporty amfor ibe-
ryjskich w tym mieście, a następnie w Noricum i Pan-
nonii. Przedłużenie Postumii dochodziło do Magdalens-
bergu i następnie, od połowy I w. n.e., do Virunum, gdzie 
konsumowano również przetwory rybne z Betyki do-
wożone przez handlowców z Akwilei (CZYSZ 1990). 
Z Akwilei istniało połączenie do Budapesztu, a odgałę-
zienia z Magdalensbergu w stonę Celeja , Ptuj nad Drawą 
i do Carnuntum nad Dunajem (PICCOTINI 1989: 5-18; 
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1998: 283-292). 
Są to miejsca, gdzie znajdują się importy amfor adriatyc-
ko-padańskich przeznaczonych na oliwę, wino i również 
w mniejszej ilości - amfory betyckie na oliwę i garum 
(BEZECZKY 1989). Wiele amfor typu Dr 20 i Dr 7-11 
pochodzenia betyckiego znalezionych zostało w Augst, 
Augusta Raurica, w Recji skąd mogły też trafić do Wero-
ny (MARTIN KILCHER 1987). 

Forma amfor na garum podobnych do tych z We-
rony odnajdywana jest w obozach augustejskich w ujściu 
Renu, co świadczy o wczesnym kontakcie handlowym 
Betyki z tą częścią Europy poprzez szlak dolin Rodanu 
i Renu (SCHALLMAYER 1983). Natomiast nie ma, po-
za pojedyczymi egzemplarzami, importów betyckich 
w dolinie Padu. Rozproszonymi znaleziskami hybryd 
określonych jako Dr 8 similis charakteryzuje się głównie 
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Veneto, Pannonia i Noricum (BEZECZKY 1989: fig.10; 
MODRZEWSKA, PIANETTI 1997: 67-75). 

Natomiast na wybrzeżu adriatyckim tradycyjnie 
udokumentowane są kontakty ze światem greckim (TO-
NIOLO 1991: 34-35, VOLPE 1995). Są również impor-
ty amfor rodyjskich w Cremonie, co można wiązać z dys-
trybucją towarów wzdłuż via Aemilia, od strony wybrzeża 
adriatyckiego (VOLONTÉ 1998: 302). Są też amfory 
rodyjskie w vicus w Calvatone i w mieście Lodi. W rejonie 
Cremony spotykają się importy greckich amfor, galijs-
kich, produkcje tyrreńskie i adriatycko-padańskie. Są też 
nieliczne importy betyckie, tak na garum jak i na oliwę. 

Trudno jest odróżnić fragmenty amfor na garum 
ze względu na duże podobieństwo kilkunastu różnych 
ale i podobnych - we fragmentach - form pojemików 
(MANGATO 1997: 27-46). Dla Ligurii dane dotyczące 
amfor nie są kompletne, ale pomimo to warto zauważyć, 
iż rodzina Dr 7-11 jest notowana w różnych znaleziskach. 

Transport żywności do tego regionu był dość 
prosty od strony wybrzeża wzdłuż via Postumia, chociaż 
interesujący jest fakt, iż poza amforami tyrreńskimi przez-
naczonymi na wino spotyka się też importy z rejonu adria-
tycko-padańskiego. W Cisalpinie spotykają się dwa rynki 
produkcji: adriatycko-grecki i tyreńsko-iberyjski (MO-
REL 1989: 523-557). 

Dla rejonu tyrreńskiego są typowe amfory grec-
ko-italskie, Dr 1 i następnie Dr 2 -4 produkowane 
w Kampanii i Lacjum, jak rownież typ Dr 2-4 impor-
towane z Galia Narbonensis (Fig. 10). Dla rejonów adria-
tyckich typowa jest obecność amfor grecko - italskich, 
importy rodyjskie i następnie rodzina amfor Dr 6. 

W Mediolanie w I w. p.n.e. dominują produkcje 
adriatycko-padańskie, ale są też importy amfor przezna-
czonych na wino z Rodos (BRUNO 1998: fig. 8). W Cis-
alpinie zachodniej i wschodniej mało jest amfor betyckich 
typu Dr 20 i są to znaleziska bardzo rozproszone. W Luni 
dominują produkcje tyreńskie, ale są też amfory iberyj-
skie według tradycji punickiej i następnie - afrykańskie. 
Praktycznie brak jest amfor adriatycko-padańskich. 
Podobnie przedstawia się obraz w Genui, Albenga i Ven-
timiglia (BRUNO 1998: 330-331). Mało jest też amfor 
egejskich i rodyjskich I i II w. n.e. Produkty kampańsko-
lacjalne występują w obecności importów iberyjskich. 
Potwierdzają to także znaleziska transportów iberyjskich 
zatopione u wybrzeży Ligurii (PALLARES 1985: 285-
289). 

Amfory betyckie na garum są liczne w Pompejach 
i Herkulanum (MANACORDA 1977; BRUNO 1998: 
332). W Rzymie znacznie przeważa import oliwy betyc-
kiej, choć w Ostii i Longarinie są obecne importy garum 
betyckiego (HESNARD 1980: 141-156). Takie zróżni-
cowanie importów odzwierciedla się również w ceramice 
stolowej, która zwykle towarzyszyła transportom żywnoś-
ci. Struktura importów pokazuje do jakiego kręgu han-
dlowego należał dany rejon. Zapewne dla południowego 
Piemontu była to Postumia, która wyznaczała granice 

zasięgu handlu tyrreńskiego i adriatyckiego. Ostatnie 
badania pozwalają ocenić amfory z Libarna, Torlonia, 
Acqui Terme, Alba (BRUNO 1998: 333-334). W tych 
miejscach udokumentowana jest niewielka ilość amfor ty-
pu Lamboglia 2 oraz Dr 1. Więcej jest importów adriatyc-
ko-padańskich niż tyrreńskich. Amfory typu Lamboglia 2 
obecne są też w Ivrea, datowane na lata 80-45 p.n.e. 
Mało jest amfor adriatyckich na wino, ale notuje się am-
fory oliwne z Apulii. W Ivrea, Libarna i Altino obecne są 
pojedyncze importy amfor wykonanych w tradycji pu-
nickiej. W Ligurii amfor tradycji punickiej jest znacznie 
więcej, co zrozumiale jest ze względu na wybrzeże mors-
kie i porty. Obecność amfor typów Dr 1 A i Dr 1 C 
może znaczyć ekspansję handlową wybrzeży Kampanii 
i Lacjum w stonę Cisalpiny. Amfory Dr 1 są obecne 
w Tertona, Ivrea, Novara, Verceli. 

Ich transport związany był z przebiegiem via Pos-
tumia i biegiem rzek. Transport do Tertona mógł odby-
wać się też przez via Aemilia Scauri przedłużonej w 115 -
109 r. p.n.e. Transporty z Tertona przez via Postumia 
docierały do Piacenzy. Toteż w Piacenzy znana jest forma 
Dr 8 similis typowa dla Cisalpiny wschodniej (MOD-
RZEWSKA-PIANETTI 1997). 

Ostatnio widzieliśmy parę egzemplarzy takich 
amfor w muzeum w Reggio Emilia. Wydawać się może, 
że produkowane były one lokalnie. W I-II w. n.e. w Li-
barna, w Piemoncie, obecne są liczne amfory adriatycko-
padańskie, ale też -iberyjskie (BRUNO 1998: 335-336). 
Są tam Dr 20, ale też importy galijskie na wino oraz 
imitacje Dr 7-11 produkowane w dolinie Rodanu. Dużo 
jest amfor Dr 2-4 przeznaczonych na wino pochodzące z 
róż-nych warsztatow: tyrreńskich, katalońskich, galijskich 
z doliny Rodanu. W Aqui Terme mało jest adriatyckich 
Dr 6 A i Dr 6 B, betyckich Dr 7-11, Haltern 70. Jest też 
jedna amfora Dr 20 użyta wtórnie jako urna. Z innego 
znaleziska z tego miasta pochodzą amfory Dr 6 A i Dr 6 
B, jedna Dr 20, parę Dr 2-4 oraz dwadzieścia siedem 
typu Haltern 70, których liczba jest ewenementem 
w Cisalpinie. Są też notowane amfory Dr 7-11 betyckie 
i tarakońskie. Wyróżniono też pięć amfor Dr 7-11 z pro-
dukcji doliny Rodanu. Amfory z Tertona i Aleksandrii to 
formy Dr 6 A i Dr 6 B, jedna - Dr 43, trzy - Dr 20, pięć 
iberyjskich przeznaczonych na garum. Ponieważ znane są 
jedynie z opisów, nie wiadomo czy nie są to Dr 8 similis 
jak w Parmie, Reggio Emilia, czy Veneto. Amfory w Tar-
tona i Aleksandrii przeważnie są to Dr 6 A i Dr 6 B, ale 
są też obecne Dr 7-11 i Dr 20. Znamy także znaleziska 
amfor galijskich i typu Camulodunum 184. W Alba prze-
ważają amfory adriatycko-padańskie i mało jest pojem-
ników tyrreńskich. Wśród importów przeważają amfory 
iberyjskie na garum i Dr 20. Niewiele jest pojemników 
egejskich z Galii Narbońskiej. 

Taka struktura importów wskazuje, iż w okresie 
cesarstwa rynki tyrreński i adriatycki spotykały się w po-
łudniowym Piemoncie. Tu docierały produkty z dwóch 
kieruków. Przeważają importy adriatycko-padańskie 
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i egejskie. Związki handlowe z rejonem adriatyckim po-
twierdzone są w Castelcoriolo położonym pomiędzy Tor-
tona i Villa del Foro. Tutaj docierały też amfory ibe-
ryjskie. W Cisalpinie są też obecne pojemniki typu Dr 28 
- notowane w Padwie - choć łatwo je pomylić z innymi 
płaskodennymi formami galiskimi i katalońskimi (CIP-
RIANO, MAZZOCCHIN, PASTORE 1991:163-174). 
Jedna z tych amfor znaleziona w Mediolanie ma stempel 
znany z produkcji Katalonii, zaś inna z amfor laguny we-
neckiej ma inny stempel producenta iberyjskiego (MOD-
RZEWSKA, CANAL 1993). Obok tych amfor występują 
formy zwane gauloise 5 i galijskie imitacje amfor betyc-
kich Dr 7-11. Niekiedy trudno jest odróżnić imitacje 
(GONZALEZ et al., 1998: 331-342). 

Poza amforami na wino Haltern 70, obecne są 
w Cisalpinie zachodniej rozrzucone znaleziska Dr 7-11 
i Dr 20 oraz inny typ na garum Dr 38, nieco późniejsze 
od rodziny Dr 7-11 (BRUNO 1998: fig. 7). Między in-
nymi w części wschodniej Cisalpiny jest znalezisko z Ron-
caglia koło Padwy, gdzie wśród innych amfor występuje 
sześć egzemplarzy Dr 38. Pojedyncze znaleziska notuje się 
na lagunie weneckiej (MODRZEWSKA, ODDONE, 
PIANETTI 1995). Tych amfor jest więcej w Akwilei, co 
można stwierdzić w magazynach muzealnych. Stąd wyda-
je się, iż docierały drogą morską i dalej były rozprowa-
dzane w głąb lądu (BRUNO 1998: 338). P. Baldacci był 
zdania, że pozostaje do udowodnienia transport iberyjski 
poprzez doliny alpejskie. Dla Werony ta możliwość ist-
nieje, zważywszy obecność identycznych amfor na tere-
nach łuku Rodanu - Renu - Dunaju. 

Nowe badania w Calvatone w prowincji Cremo-
na - antycznym vicus Bedriacum - wskazują, że importo-
wano amfory także do miejsc drugorzędnego znaczenia 
administracyjnego położonych na via Postumia. Zapewne 
stąd były dalej transportowane (SENA CHIESA 1998: 
345-367. Wewnętrzny transport był organizowany także 
poprzez sieć rzeczną (BONACINI 1996: 433-466). Rolą 
vicus na szlaku handlowym było rozprowadzanie towarów 
między miastem Brescia i Weroną. 

Niewątpliwie handel betycki był bardziej złożony 
i dotyczył nie tylko amfor jak wskazują znaleziska z Lon-
garina koło Ostii oraz wraku nazwanego Sud Lavezzi 2 ze 
względu na położenie koło wyspy Lavezzi (MODRZEW-
SKA 1995: 35-53). 

W Weronie nie ma świadectw importu amfor Dr 
20. Są one natomiast w Libarna, Tertona, Brignano, 
Frascata, Villa del Foro, Aqui, Alba, Bra-Pollenzo, Bene 
Vagienna, Chieri, Cuneo, Ivrea, dolinie Susy i Aosty 
(BRUNO 1998: 338). W Veneto amfory Dr 20 są obec-
ne w różnych miejscach w pojedynczych egzemplarzach 
rozrzucone wzdłuż linii wybrzeża. Jedna jest w Este, a na 
lagunie weneckiej zostały znalezione tam, gdzie amfory 
typów Dr 7-11 (MODRZEWSKA 1995a). Dr 20 były 
importowane wówczas, kiedy to produkowane były Dr 6 
B na oliwę istryjską. Wydaje się, że ich import jest związa-
ny z dynamiką eksportu a nie z realną potrzebą zaopatrzenia. 

Tłumaczy to ich niewielkie ilości w stosunku do produk-
tów lokalnych. 

Bardziej rozwinięty import przetworów rybnych 
zapewne związany był ze specyfiką tych produktów atlan-
tyckich i tradycją betycką docenianą też w Cisalpinie. 
Badania nad przetwórstwem ryb w Betyce potwierdzają 
taką opinę (MARTINEZ MANGATO 1992: 219-244; 
MARTINEZ MANGATO 1992 bis: 73-81). Sosy i kon-
serwy betyckie docierały aż do Brytanii (MARTINEZ 
MANGATO, CARRERAS MONFORT 1993:101-110). 
Inny typ amfor na konserwy rybne produkowany w Be-
tyce i Luzytanii - Dr 14 - jest prawie nieobecny w Ve-
neto. Natomiast w Veneto nie brakuje amfor Beltran II. 
Badania pracowni amfor w Algeciras w rejonie Kadyksu 
wskazują, że oba typy pojemników były produkowane 
w tych samych ośrodkach (BERNAL CASASOLA 1997a; 
BERNAL CASASOLA 1997: 65-74). Podobnie było 
w pracowniach w Solobrefta koło Malagi (BERNAL 
CASASOLA, NAVAS RODRIGUEZ 1996). 

Zostało również udowodnione, iż Betyka produ-
kowała amfory na przetwory rybne typu Beltran 68 aż do 
okresu późnoantycznego (BERNAL CASASOLA 1995: 
251-269). Z badań wynika, że wymiana handlowa nie do-
tyczyła wyłącznie Akwilei (DEGRASSI 1953). Obecność 
różnych amfor wskazuje na istnienie rynków lokalnych 
(CAMBI 1980; GOMEZEL 1994: 83-85). Kierunki 
handlu spotykały się mniej więcej w środku Cisalpiny. 
Przykład Werony wskazuje na to, iż towary mogły docie-
rać zarówno od stony Alp jak i od strony wybrzeża tyr-
reńskiego i adriatyckiego. 

Wydaje się, iż od okresu późnej republiki do 
końca cesarstwa powstał podział na sferę handlu zachod-
niego i wschodniego. W okresie późniejszym nie było to 
już tak widoczne. To spotkanie wpływów handlowych 
wschodnich i zachodnich w okresie panowania Augusta 
jest widoczne na przykładzie importów greckich i iberyj-
skich w Weronie. Nie był to najtrudniejszy rodzaj trans-
portu. Transport marmurów z Valpolicella koło Werony 
w strony zaalpejskie był jeszcze bardziej złożony. Jak 
twierdził w rozmowie sprzed lat dr L. Franzoni, dyrektor 
Muzeum Archeologicznego w Weronie, do niedawna na 
Adydze spławiano materiały przy pomocy tratw. 

Brak danych na temat świadectw handlu w rejo-
nie Turynu. Odkrycia w Val Curona pokazują obecność 
amfor typu Dr 2-3 od I w. n.e. oraz wskazują na importy 
na niewielką skalę (FACHINI 1993: 91-108). Nie wia-
domo dotąd czy na tych terenach są obecne importy z re-
jonu adriatycko-padańskiego. W ostatnich latach nato-
miast mamy nowe dane dotyczące importów w dolinie 
Arno, na południe od Postumii. Pozostają do skomple-
towania badania w Emilia Romagna, co pozwoli na całoś-
ciowy obraz produkcji i handlu strony adriatyckiej Pół-
wyspu. W chwili obecnej wydaje się prawdziwe stwier-
dzenie, iż w Weronie spotykały się różne kontakty han-
dlowe zachodnich i wschodnich producentów żywności. 
W Weronie są też obecne amfory rodyjskie przeznaczone 
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na wino, ale także amfory Lamboglia 2 z Apulii i Pice-
num z I w. p.n.e. Są też notowane znaczne ilości amfor 
Dr 6 A i Dr 6 B ze stemplami producentów istryjskich 
i z Picenum. Takie stemple znamy też z Magdalenbergu 
i Padwy (ZACCARIA 1989; ANFORE ROMANE 
1992; PESAVENTO MATTIOLI 1998: 317-325). 

W Weronie i Cremonie mało jest amfor kam-
pańsko-lacjalnych typu Dr 1 oraz Dr 2-4. W Weronie 
brak jest betyckich amfor na wino typu Haltern 70, które 
jednak były sprowadzane do Cremony. Można to wiązać 
z wczesną produkcją tych amfor i wczesnym założeniem 
kolonii w Cremonie (VOLONTÉ 1998: 305). Oba mias-
ta miały strukturę handlu skierowaną na stronę adria-
tycką i intensywne kontakty z Hiszpanią oraz wyspami 
greckimi. Rola Postumii w obu miastach jest ewidentna. 

Akwileia była nastawiona na pośrednictwo w han-
dlu z rynkami naddunajskimi (BUORA 1990: 41-57). 
Szlak wzdłuż via Cludia Augusta w stronę Recji był rela-
tywnie krótki i po przebyciu kilkuset kilometrów można 
było dotrzeć nad Dunaj. Podobnie było z drogami w stro-
nę Noricum (POCZY 1998: fig.1). Te szlaki handlowe 
w pełni zaczynają funkcjonować od Augusta i w pełni 
zostaną uregulowane za panowania cesarza Klaudiusza. 
Za panowania Trajana uczęszczany był szlak przez 
Poetovio nad Dunaj. 

Także Dacja miała pewne kontakty handlowe 
z Hiszpanią poświadczone importami iberyjskimi (RA-
DULESCU 1976; DYCZEK 1999: 55-56, 76-81, 100-
102). Na te tereny docierały także towary z Azji Mniej-
szej, Egei, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz niedawno 
poznane produkcje z Italii w okresie późnoantycznym 
(VILLA 1994, 335-431; LOVECCHIO 1989: 95-107). 

Komentarz do znalezisk amfor 
w Weronie 

Importy amfor w Weronie są rezultatem 
kontaktów Italii Centralnej z Cisalpiną II w. p.n.e., kiedy 
to miasto weszło w sferę organizacji rzymskiej. Kontakty 
handlowe wynikały z nowej sytuacji demograficznej i ad-
ministracyjnej. Najdawniejsze kontakty są poświadczone 
przez monety, ceramikę, epigrafikę i sztukę (REBECCHI 
1998: 189-206; ZACCARIA 1992: 75-98). Proces kolo-
nizacji w II w. p.n.e. wpłynął na sytuację rolnictwa i kon-
sumpcji (BUORA 1992). W rejonach adriatyckich pro-
dukowano wcześniej własną ceramikę i wino. Niedawno 
odkryty wrak z II w. p.n.e. koło Caorle zaświadcza kon-
takty handlowe ze światem hellenistycznym, do niedawna 
zaświadczone tylko przez zabytki sztuki i architektury 
regionu (OPERAZIONE IULIA FELIX 1994; LAVIZ-
ZARI PEDRAZZINI 1998). 

Towary produkowane w Cisalpinie są już w II i 
I w. p.n.e. eksportowane nawet do Hiszpanii. Niektóre 
z amfor tyrreńskich były także imitowane w rejonie Ka-
dyksu (LAGOSTENA BARRIOS 1994; LAZARICH 
GONZALEZ et al., 1989). W Noricum w czasach 

augustejskich negocjatorzy handlowi Cisalpiny przywo-
zili około sześćdziesięciu procent amfor adriatycko-pa-
dańskich, dziesięć procent -iberyjskich i tylko jeden pro-
cent -rodyjskich. Pomiędzy imionami występującymi na 
stemplach są też te spotykane w Weronie (MAIER-
MAIDL 1992: 83-87). W Magdalenbergu amfory Dr 7-
11 mają stemple wytwórców italskich pracujących w Hisz-
panii. 

Można zapytać, jaka była rola Werony w sieci 
hadlu Cisalpiny (BUCCHI 1973). Niewątpliwie stemple 
wytwórców adriatycko-padańskich są takie same w We-
ronie jak w Padwie czy Altino. Amfory te stanowią znacz-
ny procent pojemników na żywność pozostałych w We-
ronie (FRANZONI 1975). Największy zespół amfor zna-
leziony został na terenie ex Campo Fiori na prawym brze-
gu Adygi w 1966-67 roku; liczy on ponad dwieście am-
for. Około trzystu amfor znalezionych zostało koło klasz-
toru Kapucynów przy San Francesco al Corso. W 1990 
roku koło tego ostatniego miejsca wydobyto około stu 
amfor i znaczna część pozostała w ziemi. Jeszcze parę lat 
temu, koło grobu Julii, można było oglądać profile zło-
żone z dziesiątek amfor. Innych sto amfor zostało odkry-
tych przy dawnym biegu rzeki Adygi. Inne miejsce zna-
lezisk amfor jest w części zachodniej miasta, na prawym 
brzegu Adygi. Są to w większości amfory typów Dr 2-4, 
amfory rodyjskie, grecko-wschodnie typu Dr 25, amfory 
rodziny Dr 6 nazwane: z lejkowatą szyją (CIPRIANO, 
MAZZOCCHIN, PASTORE 1991). 

Amfory znalezione na prawym brzegu rzeki są 
dość jednolite chronologicznie i są to Dr 1 i Lamboglia 2 
z końca I w. p.n.e. Brak w znaleziskach amfor o lejko-
watej szyjce wyznacza datę ante quem przed końcem 
I w. p.n.e. W depozycie znajduje się amfora typu Dr 25 
niegdyś uważana za bryndyzyjską. 

W części wschodniej miasta ze względu na brak 
Dr 6 A znaleziska datowane są na połowę I w. n.e. (PA-
NELLA 1989: 139-178). Obecne są natomiast pojemni-
ki typów Dr 6 B, Dr 2-4 i trzy amfory nazwane cretoise 3 
(Fig. 11). Niektóre ze znalezisk Dr 6 A w Weronie mają 
stemple znane z produkcji z Picenum (PESAVENTO 
MATTIOLI 1998: fig. 2). Inne amfory, Dr 6 A małe, 
mają stemple występujące też w Altino, Este i Padwie 
oraz Magdalensbergu (MAIER-MAIDL 1992) (Fig. 12). 
Oznacza to związki rynku Werony z kierunkami handlu 
adriatyckiego. W Weronie na amforach typu Dr 6 B 
występują stemple znane w całej Cisalpinie, Pannonii 
i Noricum (BEZECZKY 1987). Niektóre z nich są 
produkcji istryjskiej. Na amforach z Werony znajdują się 
inne stemple i różna jest struktura znalezisk po lewej 
i prawej stronie Adygi. Wydaje się, iż znaleziska z lewego 
brzegu są starsze od prawej strony miasta, co można wią-
zać z przedstawionym powyżej rozwojem miasta i regu-
lacją przebiegu Postumii. Po prawej stronie rzeki, w po-
bliżu dzisiejszego grobu Julii, rzeka zmieniła nieco swój 
bieg i wykonane zostały tam prace związane z jej regulacją 
w okresie panowania Klaudiusza. 
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Znaleziska amfor z Werony oddają w pełni 
różne fazy rozwoju miasta i handlu I w. pn.e - II w. n.e. 
Możliwe, że pierwsze kontakty odbywały się drogą wodną 
aby następnie oddać pierwszeństwo Postumii przebiega-
jącej przez centrum miasta. Nie jest wykluczone, iż am-
fory iberyjskie transportowano z wybrzeża tyrreńskiego tą 
właśnie drogą. Taka struktura małych rynków niezależ-
nych od siebie została również udowodniona na wybrzeżu 
Lewantu hiszpańskiego (MOLINA VIDAL 1997). 

Niezależnie od bliskości miast importowały one 
różne towary, a też towary pochodzące od różnych wyt-
wórców, co możemy zauważyć w Cisalpinie. Dynamika 
kontaktów handlowych zmieniała się też w czasie. Różny 
był procent importów Dr 1 i Lamboglia 2 w miastach 
wybrzeża Lewnatu iberyjskiego (MIRO 1988). 

Niezależnie od własnych produkcji, niekiedy 

import amfor wynosił ponad sześćdziesiąt procent 
(MOLINA VIDAL 1997: 191). Pomiędzy importami am-
for w Katalonii jest też sześćdziesiąt procent importów 
amfor na garum pochodzących z rejonu Gibraltaru. Stąd 
rozpoczynał się szlak handlu morskiego. To obraz kon-
sumpcji, ale też obraz różnej struktury eksportu, co po-
twierdzone jest również znaleziskami wraków i ich zała-
dunku (MOLINA VIDAL 1997: 208). 

Wzrost eksportu iberyjskiego nastąpił gwałtow-
nie od I w. p.n.e. i trwał do IV w. n.e., z różną inten-
sywnością, zaś szlaki handlu morskiego wypracowane 
przez wieki - pozostały te same. Zmieniali się tylko od-
biorcy: tak jak w Weronie eksport dotyczył tylko okresu 
augustejskiego i brak jest potwierdzenia na jego kon-
tynuację w wiekach późniejszych. Ta uwaga dotyczy tylko 
Werony, gdyż zupełnie inna sytuacja była w Rzymie. 
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IMPORT OF AMPHORA INTO CISALPINE GALILEE 

S U M M A R Y 

T h e geographical situation of Cisalpine Galilee 
was unique: it was surrounded by the Alps and the 
Tyrrean and Adriatic seas. Pad provided passage from 
east to west while Adyga from north to south. The planes 
and valleys of Cisalpine Galilee were dissected by a 
network of roads, of which the Via Postumia was of the 
greatest strategic significance since the 2nd century B.C. 
Its topographic location influenced the organisation of 
trade. The amphora found through excavation are 
testimony to the fact that northern Italy was divided into 
zones of inbound trade from the Tyrrean and Adriatic 
sides. Wine and olives produced on the coast and Greek 
imports are evidenced by the amphora found in eastern 
Italy. The products of Lacium and Campagne are most 

concentrated on the western coast. In the Upper Adriatic 
there is no evidence of imports from Narbonnian Galilee. 
Small quantities of Betician amphora of garum were 
imported into the Cisalpine region e.g. Verona, while 
Greek wine was brought to Calvatone (Bedriacum). 
There are few Rhodesian and Aegeian amphora on the 
coast of Liguria from the first and second centuries A.D. 
Until the middle of the first century B.C. Adriatic 
amphora dominate in Milan, likewise in Libarna, 
Tortona, Acqui Terme and Alba. The distribution of 
amphora means that southern Piedmont saw an influx of 
trade from the Tyrrean, Betice, Galilee and Aegean, but 
was dominated by Adriatic imports. 
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PLANSZA 75

IWONA MODRZEWSKA-PIANETTI

Fig. 1. G∏ówne szlaki komunikacyjne Italii centralnej i pó∏nocnej: a. via Postumia, b. via Aemilia, c. via Gallica (na pod
stawie mapy Passi Pitcher 1996)

Fig. 2. Znaleziska amfor iberyjskich w pó∏nocnej Italii: kó∏o oznacza znaleziska Dr 20, kwadrat znaleziska amfor na
garum (I. Modrzewska-Pianetti)



IWONA MODRZEWSKA-PIANETTI

PLANSZA 76

Fig. 4. Amfora iberyjska na oliw´ Dr 29 znaleziona w kanale Catena na lagunie Weneckiej. Fot. I. Modrzewska

Fig. 3. Amfora iberyjska na garum Dr 38 znalezona w kanale Catena na lagunie Weneckiej. Fot. I. Modrzewska



PLANSZA 77

IWONA MODRZEWSKA-PIANETTI

Fig. 5. Kó∏kami oznaczone sà znaleziska amfor
iberyjskich na garum (na tle mapy
Cisalpiny Uggeri 1998)

Fig. 6. Amfora iberyjska na oliw´ Dr 20 zna-
leziona w Concordia Saggitaria, Veneto.
Fot. I. Modrzewska
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PLANSZA 78

Fig. 7. Szkic topografii Werony z zaznaczeniem zmiany biegu Adygi (wed∏ug Cavalieri Manasse 1998)



PLANSZA 79

IWONA MODRZEWSKA-PIANETTI

Fig. 8. Amfora adriatycko - padaƒska Dr
6A stemplowana ANTHIFADI
znaleziona w kanale Gaggian na
lagunie Weneckiej. Fot. I. Mo-
drzewska

Fig. 9. Szkic imad∏a amfory znalezionej
w trakcie prospekcji w pracow
ani Cerro de Ceuta, Puerto Real,
typ Beltran I c
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Fig. 12. Amfora adriatycko-padaƒska Dr 6 A ma∏a znaleziona
w Weronie, depozyt grób Julii. Fot. I. Modrzewska

Fig. 10. Amfora Dr 2-4 zapewne produkcji
prowincjonalnej znaleziona w Altino,
Veneto. Fot. I. Modrzewska

Fig. 11. Amfora adriatycko-padaƒska Dr 6 B znaleziona
w Weronie, depozyt grób Julii. Fot. I. Modrzewska


