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DESPRE CERAMICA DAC O - GETICl LUCRATI
ROATA D E LA BÎTCA D OAMNEI, PIATRA NEAMŢ
de A UREL B UZILĂ

In cetatea dacică de la B îtca Doamnei din oraşul Piatra Neamţ, cu
prilejul săpăturilor efectuate, intre anii 1957 - 1 969, de către Muzeul arheo
logic din localitate, in colaborare cu Academia R. S. România - Filiala Iaşi,
s-a descoperit o importantă cantitate de ceramică daci că ; analizată din
punct de vedere al tehnicii de confecţionare, ea a fost clasificată in două cate
gorii : ceramica lucrată cu mina 1 şi ceramica lucrată cu roata olarului.
Ceramica lucrată c u roata, luată cantitativ, reprezintă aproximativ
30-35% din toată ceramica autohtonă de la Bttca Doamnei. Iar după culoare
şi aspect ea poate fi divizată in mai multe grupe ceramice, după cum urmează :
1 . ceramică de culoare cenuşie ; 2. ceramică de culoare cărămizie ; 3. ceramică
de culoare neagră ; 4. ceramică pictată uniform pe intreaga suprafaţă a vasului
cu o vopsea brun-roşietică şi 5. ceramică pictată cu motive geometrice.
Dintre toate aceste grupe ceramice enumerate, predomină cea de culoare
cenuşie, comună aşezărilor daco-getice, care reprezintă circa 60%, urmează
apoi ceramica cărămizie de circa 30%, iar celelalte grupe amintite sint
în proporţie de numai 10%.
Intreaga ceramică d escoperi tă la Bîtca Doamnei este foarte fragmentară,
încît pentru un 1l e forme de vase, tipice culturii dacilor, nu avem piese intrrgi,
deoarece acestea au fost sparte din vechime, probabil cu prilejul unor terasări
şi reamenajări ale cetăţii, sau din perioadele care au urmat pînă în feudalism.
1.

Ceramica de culoare cenuşie

C'lramica cenuşie este lucrată dintr-o pastă fină, bine arsă, incit la lovire
vasul dă un sunet metalic. Pereţii vaselor au, în general, la exterior, un lustru
din linii orizontale unite, executat la roată. Acest lustru se află citeodată şi
ininteriorul unor vase cu gura-· largă-de-tipul -străchinilor sau fructierelor.
Alte vase prezintă la exterior un aspect mat, din care iese in evidenţă numai
decorul format din linii lustruite (fig. 16/4, 6 ; 22/8 ; etc.).
ln privinţa culorii, ceramica cenuşie cuprinde vasele care au culoare
de fond cenuşie cu nuanţe închise sau deschise ; dar unele vase din această
categorie prezintă pete de culoare roşietică (fig. 20 ; 24/ 1 ) sau negricioasă
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(fig. 31 /1 ) , căpătate în timpul unei arderi neuniforme, sau cu prilejul unei
arderi secundare, probabil de la incendiul locuinţei.
Ceramica cenuşie cuprinde o întreagă gamă de vase, care, luate după
tipuri şi forme, pot fi grupate în : chiu puri (sau vase mari de provizii), vase
cu două torţi, căni, ulcioare, ceşti, străchini, vase cu piciorul înalt de tipul
fructierei, vase în formă de bol, cupe, vase cu tub de turnat, vase-strecurători
şi capace pentru vase.
a) Chiupul. Această formă de vas are profilul ovoidal, gura relativ
strîmtă, buza lată şi evazată orizontal (fig. 1/3-4 ; 16/2 - 3 ; 17 /2). Chiupurile
sînt prevăzute la partea inferioară cu un fund inelat destul de reliefat (fig. 1 /5 ;
16/1 ). Unele vase din această categorie sînt lucrate dintr-o pastă foarte fină
de culoare gri-deschisă (fig. 15/1-3). Altele însă, sînt lucrate dintr-o pastă
mai puţin fină, de culoare gri-gălbuie (fig. 1 /3-4 ; 1 6/2-3). Acestea din
urmă au în pastă, ca degresant, nisip cu grăuntele puţin mai mare, incit sînt
aspre.
Chiupurile sînt decorate cu grupe de linii incizate, drepte sau ondulate,
aşezate pe umăr (fig. 1/3-4 ; 15/2, 4, 6-8 ; 16/2-3), sau pe buza vasului
(fig. 15/5) ; sau cu linii lustruite, drepte, ce se intretaie oblic formînd romburi
(fig. 16/4) sau cu linii lustruite, verticale şi paralele sau ondulate (fig. 16/6),
dispuse pe umărul vasului. Alte chiupuri au sub bază sau pe umăr caneluri
orizontale (fig. 1 /1 ; 15/1 ; 16/5 ), sau nervuri în relief (fig. 17 /2). Un alt decor
intilnit pe chiupuri este rozeta imprimată în pasta crudă a vasului (fig. 15/2-3).
Rozetele de pe fragmentele de chiupuri de la Bîtca Doamnei sînt în formă d�
cruce incisă (fig. 15/3) sau în forma literei X excisă (fig. 15/2). Avînd numai
patru raze, rozeta e mai simplă decît cele de pe vasele de la Zimnicea 2 , Rudele 3
sau Cozia-Veche 4•
Chiupurile de la Bîtca Doamnei au fost vase de dimensiuni mari ;
deducem aceasta din grosimea fragmentelor. De exemplu, un fragment (fig.1 5/2)
are grosimea de 0,020 m. Nu avem nici un chiup intreg de culoare cenuşie,
deoarece acestea au fost sparte din vechime. Sînt şi chiupuri de dimensiuni
mici, confecţionate dintr-o pastă cenuşie-deschisă cu diametru! gurii de 0,158 m
şi care pot avea o formă ovală (fig. 1 /1 ; 16/5).
Chiupul (fig. 1 /3 şi 1 6/2), reconstituit de noi in desen, este confecţionat
dintr-o pastă de culoare gri-gălbuie aspră la pipăit. EI are gîtul cilindric, cane
lat, cu gura relativ strîmtă şi buza lată, evazată orizontal. Pe umărul vasului
se află un decor compus din cîte trei grupe de linii drepte, paralele, incise,
intre care se află alte două grupe de linii ondulate, toate dispuse orizontal.
Diametru] exterior al gurii vasului este de 0,340 m, al fundului de 0,164 m,
iar înălţimea de circa 1 , 100- 1 ,200 m. Un al doilea chiup (fig. 1/4 şi 16/3),
reconstituit în desen, similar ca pastă, formă şi decor cu cel precedent, are
diametru} exterior al gurii de 0,340 m, diametru} maxim de 0,550 m, iar înăl
ţ imea de circa un metru.
Chiupurile de la Bitca Doamnei sint analoge ca formă şi tehnică cu cele
descoperite la Poiana 5, la Popeşti 6, sau cu cele din cetăţile dacice din Munţii
Orăştiei 7, datate in secolele 1 i.e.n.
1 e.n.
-
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h) Vasul cu două torţi. Vasele cu două torţi sint confecţionate dintr-o
pastă fină de culoare gri (fig. 1 8 ; 19/1 -4, 6-7) sau gri-tnchisă (fig. 2/4 ;
19/5). Ele au corpul bitronconic, fundul inelat, gura evazată oblic şi buza uşor
îngroşată. Cele două torţi verticale ale vasului sint late, supraînălţate şi pre
văzute la exterior cu caneluri longitudinale.
Aceste vase au ca decor linii lustruite, paralele, dispuse vertical pe gîtul
vasului (fig. 19/1 ,7). Uneori decorul este format din cite o linie sau două, incise,
aşezate orizontal la limita dintre gitul şi umărul vasului (fig. 19/5-6).
Vasul (fig. 18), descoperit în cetatea dacică de la Bîtca Doamnei 8 este
lucrat dintr-o pastă fină de culoare gri-deschisă. EI are două torţi late, verticale,
uşor suprainălţate, prevăzute fiecare cu cîte două caneluri longitudinale şi
paralele. Se sprijină pe un fund inelat şi prezintă la exterior un aspect mat,
iar pe gît mai păstrează urmele slabe ale unui decor format din linii lustruite
paralele şi verticale (inălţimea : 0,153 m ; diametru} maxim : 0,146 m ; diame
tru} exterior al gurii : 0,1 17 m ; diametru} fundului : 0,062 m).
Vasul (fig. 2/4), lucrat dintr-o pastă fină de culoare gri-închisă prezintă
la exterior un lustru fin, executat pe corp din linii orizontale unite, iar pe gît
din linii verticale unite. Vasul are la bază un fund inelat, dezvoltat ca un pie
destal. Cele două torţi late ale vasului prezintă in zona mediană cîte o cane
lură largă longitudinală (inălţimea : 0,169 m ; diametru} exterior al gurii :
0,125 m ; diametru} maxim : 0,145 m ; diametru} fundului : 0,068 m).
Tipologie, vasele cu două torţi de la Bltca Doamnei găsesc analogii
apropiate cu cele intilnite in aşezările dacice de la Tilişca 9, Poiana 10, Sfintu
Gheorghe 1 1 , Piscul Crăsani 12, sau de la Pecica, Sighişoara şi Moigrad 13,
datate în secolul 1 î.e.n.

c) Cana. Fragmentele ceramice ce au aparţinut vaselor de tipul cănilor
de diferite dimensiuni sînt intr-un număr mare (fig. 22/2-4, 6-9 ; 23/2-3, 5).
Am reuşit să reconstituim numai două căni lucrate din pastă fină de culoare
gri-roşietică (fig. 2/1 şi 20) sau gri-deschisă (fig. 2/3).
Cana (fig. 2/1 şi 20) are o formă elegantă, piriformă, gitul strîmt şi
gura evazată, cu toarta verticală, lată, canelată şi uşor suprainălţată. Jumăta
tea inferioară a vasului este semisferică şi se sprijină pe un fund inelat şi evazat
cu diametru} de 0,079 m. lnălţimea este de 0,275 m, diametru} gurii de
0,112 m, iar diametru} maxim este de 0,177 m ; a fost ingrijit lucrată, fiind
lustruită la exterior. Ea prezintă pete de culoare roşietică sau negricioasă,
datorită probabil unei arderi secundare. Este similar ca formă cu cel de la
Măgura 14•
La Bitca Doamnei au apărut şi căni de dimensiuni mici. Cana (fig. 2/3),
reconstituită de noi in desen, are o culoare gri-deschisă şi e arsă omogen. La
exterior se mai păstrează urmele unui lustru orizontal. Are corpul bitronconic
ce face un unghi ascuţit in dreptul diametrului maxim, cu gitul cilindric, cu
gura evazată şi buza uşor lngroşată şi curbura in afară, cu fundul inelat. De
sub gură este prinsă o toartă lată şi canelată, uşor tnălţată, dar nu depăşeşte
nivelul gurii. Vasul are o înălţime de 0,114 m, diametru] gurii de 0,061 m, dia
metrul maxim de 0,082 m şi diametru} fundului de 0,038 m.
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Pe un fragment din gîtul cilindric al unei căni de culoare gri-închisă
intilnim un semn de olar 15, zgiriat, in formă de dreptunghi, haşurat cu cinoi
linii paralele, verticale (fig. 22/6).
Printre fragmentele ceramice ce provin de la căni cenuşii sînt şi torţli
de formă lată, lucrate artistic cu două caneluri laterale, iar la mijloc o · dungă
in relief crestată oblic, conturată de două şanţuri verticale (fig. 22/2). Torţile
sînt prevăzute în partea de sus, la locul unde sint prinse de buza vasului, cu
cite un buton cilindric in relief. Ele sint asemănătoare cu cele descoperite la
Poiana 16• Sint şi torţi late care provin de la căni mari cenuşii, ce prezintă pe
faţă cîte trei caneluri longitudinale şi paralele (fig. 22/1). Alte fragmente de
torţi din pastă cenuşie se prezintă sub forma unor vergele cilindrice : din una
(fig. 24/4 ; 22/7), din două (fig. 22/3) sau din trei vergele lipite (fig. 22/9).
Torţi similare s-au descoperit la Poaiana, la Costeşti, la Sighişoara 17 etc.
d) Ulciorul. Am grupat in această categorie vasele cu gitul scurt şi
strîmt, cu corpul sferic ce se sprijină pe un fund inelat (fig. 3/3, 5 ; 24/2).
Aceste vase sint lucrate îngrijit dintr-o pastă gri cu nuanţe coloristice ce merg
in degradeuri pînă la brun-inchis, pe unele porţiuni ale vasului, culori căpătate
probabil în urma unei arderi secundare, neuniforme (fig. 24/2).
Primul ulcior (fig. 3/5 şi 24/2) prezintă la exterior un lustru orizontal
dispus pe zona inferioară a vasului şi lustru vertical pe cea superioară. In afară
de aceasta, se mai observă pete de culoare roşietică şi negricioasă. Vasul are
o formă aproape sferică, cu gitul strimt şi gura largă in formă de pilnie, cu
toarta lată simplă şi scurtă, prinsă de gîtul şi umărul său ; este de dimensiuni.
mijlocii, avind înălţimea de 0,134 m, diametru! gurii de 0,041 m, diametru)
maxim de 0,179 m şi diametru! fundului de 0,055 m .
A l doilea ulcior (fig. 3/3), reconstituit î n desen, similar c a formă ş i pastă
cu cel anterior, are fundul inelat, gîtul scurt, strimt şi prevăzut cu două inele
în relief, cu gura mai largă, în formă de pilnie ; are o toartă lată, verticală,
cu două caneluri laterale şi longitudinale. La exterior prezintă părţi de culoare
roşietică şi negricioasă, datorită unei arderi neuniforme, precum şi un lustru
orizontal pe umăr. Pe partea inferioară se află o zonă decorativă for m at ă
din şase linii lustruite, ondulate sau î n zigzag, care s e întret aie, c e inc cnjoară
vasul (înălţimea : 0,190 m ; diametru! gurii : 0,055 m ; diametml maxi m :
0,070 m).
Ulcioarele descoperite la Bîtca Doamnei i mită, după cît se pare, for me
romane 18, deoarece din ,cercetarea atentă a pastei reiese că ea are aceeaşi
compoziţie şi tehnică ca cea din vasele specifice geto-dacilor.
e) Ceaşca. Am inclus in .această formă vasele mici din pastă fină, cmuşie
(fig. 4/3-5 ; 25/3), cu corpul cilindric ce se strimtează bru�c la bază, spre
fund. Unele ceşti au fundul irielat (fig. 4/3-4), iar altele se sprijină pe un picior
scurt ce se termină la bază cu o talpă uşor concavă (fig. 26/11 ) sau alveolată
la mijloc (fig. 26/10).
Ceştile sint decorate cu benzi de linii lustru ite, dispuse vertical pe corpul
vasului (fig. 4/3,5) sau ·din linii oblice ce se intret aie din direcţii opuse pe gitul
vasului (fig. 26/6). Ele au cite două torţi verticale, late şi 11şor canelate
(fig. 26/4-5, 9, 12);
·
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Una din ceşti (fig_ 4/4 şi 25/3) este lucrată dintr-o pastă fină de culoare
gri, are corpul cilindric şi se sprijină pe un fund inelat, subţire, uşor evazat.
Torţile late şi subţiri ale ceştii pleacă de sub buză, se curbează in sus, formînd
o buclă, se apleacă apoi in jos, lipindu-se de partea inferioară a vasului (înăl
ţimea : 0,075 m ; diametru} gurii : 0,078 m ; diametru} fundului : 0,041 m).
Altă ceaşcă (fig. 4/3), lucrată din pastă cenuşie-închisă, are corpul
cilindric, două torţi verticale, late, subţiri şi canelate, cu gura uşor evazată,
cu fundul inelat. La exterior prezintă un decor format din grupe de linii
lustruite, verticale şi paralele, executate pe un fond mat (înălţimea : 0,085 m ;
diametru} gurii : 0,094 m ; diametru} fundului : 0,045 m).
Aceste vase au , in general, torţi late şi c anelate, dar sint şi fragmente
de ceşti cu torţi formate dintr-o vergea cilindrică in form ă de inel ce are deasu
pra o punte prismatică (fig. 26/8), imitînd pe cele de import. Un fragment
dintr-o ceaşcă cenuşie (fig. 26/7) are o toartă lată, similară cu o ceaşcă cărămi
zie (fig. 4/1). Alt fragment de ceaşcă are o toartă lată ce prezintă la exterior
patru linii verticale şi paralele, incise (fig. 26/2). Ceştile cenuşii de la Bitca
Doamnei au analogii mai apropiate in aşezările dacice de la Calu 18, Răcă
tău 20, Poiana 21 etc.
f) Strachina. La Bitca Doamnei numărul străchinilor lucrate cu roata
din pastă de culoare cenuşie, ce au putut fi intregite sau reconstituite de noi
în desen, este mai mare decit al altor vase. Tipologie am putea grupa aceste
vase in trei tipuri :
1. Străchini de tipul farfuriei, cu corpul puţin adînc, cu gura largă,
evazată oblic, ce se termină printr-o margine îngroşată şi şănţuită (fig. 5/4- 5).
2. Străchini cu corpul aproape plat, ce se sprijină pe un fund inelat,
cu gura înălţată şi uşor evazată ce se termină printr-o margine îngroşată,
rotunjită (fig. 5/1 şi 27/1 ) sau teşită la exterior (fig. 5/2-3).
Una din strachini (fig. 5/1 şi 27/1 ) este lucrată dintr-o pastă de culoare
gri-închisă, prezentînd la exterior şi in interior un lustru executat orizontal.
Ea are înălţimea de 0,044 m, diametru} gurii de 0,162 m şi diametru} fundului
de 0,042 m. Alta (fig. 5/3), similară ca pastă şi culoare cu cea precedentă,
are fundul inelat, dezvoltat ca un piedestal. La exterior şi in interior are un
lustru fin executat la roată (înălţimea : 0,056 m ; diametru} gurii : O, 196 m ;
diametru! fundului : 0,052 m).
3. Străchini cu corpul mai adînc, de formă sEmiovală, cu fundul inelat,
cu umărul scurt, cu gîtul cilindric, cu marginea simplă, uşor evazată (fig. 7/4
şi 27 /2) sau teşită (fig. 7 /3) sau lată, orizontală (fig. 7 j2, 5) sau îngroşată în
afară (fig. 7/1 ).
In general, străchinile păstrează, atit în interior cît şi la exterior, un
lustru executat orizontal. In afară de acesta, unele străchini prezintă ca decor,
in interior, grupe de linii lustruite ce se întretaie în centrul vasului, formind
mai multe raze (fi g. 33/3), sau la exterior, pe gît, o linie ondulată, lustruită,
dispusă orizontal, ce înconjoară vasul (fig. 7 /2).
O strachină (fig. 7/1) confecţionată dintr-o pastă de eul oai e griccărămizie,
are corpul tronconic-aplatizat, umărul scurt, gîtul cilindric, gura verticală şi
marginea îngroşată. Vasul se sprijină pe un fund inelat, proeminent şi evazat
oblic. Piesa prezintă pe ambele părţi urmele unui lustru executat la roată
·
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(înălţimea : O, 106 m ; dia metrul gurii : 0,216 m ; diametru] maxim : 0,217 m ;
diametru] fundului : 0,078 m). O a doua strachină (fig. 7/4 şi 27/2) lucrată
dintr-o pastă cenuşie, are înălţimea de 0,060 m, diametru] gurii de 0,135 m ,
diametru] maxim d e 0,140 m şi diametru] fundului : 0,046 m .
Altă strachină (fig. 7/5), reconstituită î n desen, are două torţi late, uşor
supraînălţate, prinse de marginea şi umărul vasului. Este confecţionată dintr-o
pastă fină de culoare gri-deschisă, fiind similară ca formă cu vase descoperite
la Poiana 22 sau la Calu 23, datate în secolele 1 î.e.n. - 1. e.n.
Pentru străchinile de la Bîtca Doamnei avem analogii la Sf. Gheorghe 2•,
Tinosul 25, Piatra Roşie 28, Poiana 27, Jigodin 28, Răcătău 29 etc.
g) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Din punct de vedere al formei,
am grupat fructierele din pastă cenuşie, descoperite la Bitca Doamnei, in
mai multe tipuri :
1 . Fructiere mari cu buza lată, răsfrîntă orizontal în afară şi curbată
in jos, cu corpul semioval şi puţin adînc (fig. 31/1) ce se sprijină pe un picior
înalt (în medie de 0,270 m), mai gros la mijloc şi gol în interior (fig. 31/3-4, 6),
terminat la bază printr-o talpă în formă de pilnie cu gura in jos. Aceste vase
sînt lucrate ingrijit �i prezintă, atit la exterior cit şi în interior, un lustru execu
tat la roată din linii orizontale unite şi, unele dintre ele, pete de culoare
roşietică sau negricioasă (fig. 31/1 ).
2. Fructiere de dimensiuni mijlocii cu buza lată, orizontală şi curbată
în jos, cu corpul semioval, puţin adinc (fig. 8/4 şi 28/2 ; 9/1 şi 32/2), cu piciorul
inalt , cilindric, gol în interior, ce se lărgeşte în partea de jos, formind o talpă
(fig. 32/1). Aceste vase au in interior şi la exterior un lustru uniform executat
orizontal. Iar pe zone rezervate cu fond mat, prezintă un decor din linii lustruite
drepte, paralele, dispuse orizontal pe corp (fig. 32/5), sau în forma cifrei 9 pe
buză (fig. 32/6).
O fructieră (fig. 8/4 şi 28/2) lucrată din pastă fină de culoare cenuşie,
a fost spartă ln vechime, deoarece fragmentele ceramice ce au recompus-o
sînt colorate diferit, unele avind o culoare roşietică, altele negricioasă, probabil
din cauza poziţiei lor faţă de focul care a distrus locuinţa, suferind astfel o
ardere secundară neuniformă (înălţimea vasului împreună cu piciorul : 0,155 m ;
înălţimea piciorului : 0,098 m ; diametru] exterior al gurii : 0,205 m ; diametru}
bazei piciorului : O, 105 m).
3. Fructiera de dimensiuni mijlocii, cu buza lată orizontală, cu corpul
adinc, conic (fig. 9/2, 4 ; 32/3 -4), cu piciorul cilindric, subţire, gol in interior
a cărui talpă porneşte mai de jos, formind un adevărat piedestal (fig. 9/4).
O piesă de acest tip (fig. 9/4 şi 32/4), reconstituită de noi in desen, este bogat
ornamentată in interior cu linii lustruite drepte, in zigzag, in formă de cercuri
concentrice sau în formă de raze. Acest decor este aplicat pe spaţii mate, iar
spaţiile dintre ele prezintă un lustru uniform, orizontal. La exterior vasul are
un decor din linii drepte, orizontale şi paralele, dispuse pe toată suprafaţa
mată a vasului (înălţimea totală : 0,220 m ; înălţimea piciorului : 0,113 m ;
diametru] exterior al gurii : 0,290 m ; diametru] bazei piciorului : 0,110 m).
4. Fructiere de dimensiuni mici (fig. 11/1 -8), cu piciorul gol in interior
şi evazat mult la bazăhttp://www.muzeu-neamt.ro
(fig. 31 /2).
/ http://cimec.ro/

D E SPRE CERAMICA DACO- G E T I CĂ

99

După cum se ştie, materialul ceramic de la Bîtca Doamnei este foarte
fragmentar. ln acesta găsim numeroase fragmente din fructiere cu buza
faţetată (fig. 1 1 /9 - 1 1 ).
Vasele de tipul fructierei, descoperite la Bitca Doamnei, cu excepţia
primului tip descris de noi, găsesc analogii în toate aşezările dacice. Se pare
totuşi că aici acestea păstrează o notă mai aparte.
h) Vasul în formă de bol. Din mulţimea de fragmente ceramice care, mai
mult ca sigur, au aparţinut unor vase de tipul bolului, am reuşit să reconsti
tuim numai un singur vas (fig. 3/4 şi 24/1). Acesta este lucrat dintr-o pastă
fină de culoare gri-roşietică, avînd o formă aproape sferică, cu gura curbată
puternic spre interior şi buza uşor reliefată şi teşită orizontal. Vasul se sprijină
pe un fund inelat, dezvoltat în formă de talpă. Din cauza unei arderi neuniforme,
prezintă nuanţe coloristice de gri, gri-roşietic pînă la brun-inchis. La exterior
mai păstrează urmele unui lustru orizontal (înălţimea : 0,166 m ; dia metrul
gurii : 0,120 m ; diametru) maxim : 0,210 m ; diametru) fundului : 0,091 m). Un
vas apropiat ca formă înttlnim la Poiana 30•
i) Cupa. O altă formă de vas este cupa. De la Bitca Doamnei provin
multe fragmente care, după profilul lor, pot să fi aparţinut unor vase de tipul
cupelor. Am reconstituit în desen o cupă cu picior de dimensiuni mici (fig. 3/1),
lucrată din pastă de culoare gri-închisă, lustruită la exterior. Ea are corpul
semisferic şi se sprijină pe un picior scurt, gol în interior, care se termină la
bază printr-o talpă evazată. Această piesă imită cupele cu picior lucrate cu
mîna, descoperite la Popeşti 31, sau la Sighişoara 3 2, din secolul II î.e.n.

j ) Vasul cu tub de turnat. Prezentăm două fragmente care au aparţinut
unor vase cu tub de turnat, lucrate dintr-o pastă cenuşie închisă (fig. 33/1),
sau cenuşie-deschisă (fig. 33/2). Aceste vase pot fi similare cu cele descoperite
la Cozla-Piatra Neamţ 33 , la Tiseşti-Tg. Ocna 34, la Poiana 35, la Feţele Albe 36,
la Răcătău 37 etc.

l) Vasul strecurătoare. Vasele-strecurători de culoare cenuşie au, în gene
ral, o formă conică cu vîrful in jos, cu gura evazată oblic in formă de pîlnie
(fig. 12/1, 3 ; 33/5) sau cu gîtul cilindric (fig. 12/2). Ele sint prevăzute cu cite
o toartă lată, canelată, uşor supraînălţată, dispusă vertical (fig. 33/4). Partea
inferioară a vasului prezintă o mulţime de perforaţii executate în pasta crudă
(fig. 33/6). La Bîtca Doamnei nu s-a găsit nici un vas-strecurătoare întreg.
Am reconstituit in desen trei exemplare pe baza fragmentelor găsite in săpă
tură (fig. 12/1 -3). Strecurătorile de la Bîtca Doamnei au analogii cu cele des
coperite la Piscul Crăsani 38, Cozla 311 , Arpaşul de Sus 40, Poiana 41, Popeşti 42
etc.
m) Capacul pentru vase.
ln ceramica cenuşie de la Bitca Doamnei se
găsesc numeroase fragmente ce provin de la capace pentru vase. Unele dintre
ele provin de la capace de dimensiuni mari, care au avut diametru} pînă la
0,400 m (fig. 34/6), dar fiind extrem de fragmentare nu au mai putut fi recon
stituite.
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Analizind formele capacelor pentru vase, intregi, ne putem da seama
că avem două tipuri : unele cu o formă mai mult sau mai puţin aplatizată
(fig. 34/2), iar altele conice (fig. 13/3) : Mînerele capacelor sînt scurte şi rotunde
In formă de buton sau disc (fig. 34/5). Capacele sînt prevăzute pe partea infe
rioară cu cite un inel în relief, ce se îmbucă in gura vasului.
Avem un capac (fig. 13/5 şi 34/1) confecţionat din pastă gri-deschisă,
vopsit la exterior cu o angobă de culoare gri-închisă, peste care s-a aplicat un
lustru orizontal, executat la roată. Capacului îi lipseşte marginea şi butonul.
Se mai păstrează numai inelul ce se îmbuca in gura vasului. Pe partea supe
rioară a capacului se află un decor format din patru cercuri concentrice in
relief, ce-i dau o notă de eleganţă, deşi piesa este masivă. Diametru} actual al
piesei este de 0,100 m , iar înălţimea de 0,035 m.
In general, capace similare cu cele de la Bitca Doamnei au fost descope
ritP. la Poiana 43, Piatra Roşie 44, Rudele, Meleia şi Guşteriţa-Sibiu 45•
2.

Ceramica de culoare

cărămizie

Din punct de vedere al compoziţiei pastei şi tehnicii de confecţionare,
ceramica cărămizie nu diferă de cea de culoare cenuşie. Singura diferenţă
intre cele două grupe ceramice este numai in tehnica arderii. La vasele mari
cărămizii, se pare că pasta este mai aspră la pipăit ca cea din vasele similare
cenuşii. Insă la vasele mici de culoare cărămizie, pasta are aceeaşi compoziţie
ca cea din vasele cenuşii. O diferenţă intre ceramica cărămizie şi cea cenuşie
poate fi in legătură cu formele vaselor, deoarece vasele dacice de culoare
cărămizie par să imite mai fidel pe cele romane.
Luată cantitativ, ceramica cărămizie de la Bitca Doamnei reprezintă
aproximativ 30% din toată ceramica autohtonă lucrată cu roata. Din aceasta
am identificat mai multe tipuri şi forme de vase după cum urmează : chiupul,
cana, ulciorul, ceaşca, strachina, vasul cu picior înalt de tipul fructierei, vasul
strecurătoare şi capacul pentru vas.
a) Chiupul. Chiupurile de culoare cărămizie sînt vase de dimensiuni
mari şi au, in general, o formă sferoidală. Deducem aceasta din grosimea şi
curbura fragmentelor ceramice (fig. 17/1, 4-6), Ele prezintă ca decor caneluri
orizontale sub buza vasului (fig. 17/1 ), linii inci se drepte, paralele, ondulate,
dispuse orizontal pc umărul vasului (fig. 17/3, 6), sau grupe de linii paralele,
drepte sau ondulate, incise cu un instrument special (fig. 17/4-5).
De la Bîtca Doamnei avem numai un singur chiup întreg (fig. 1/2 şi 14),
de formă sferică ce se sprijină pe un fund inelat, cu gura strîmtă, cu buza lată
şi evazată orizontal, cu două torţi late, masive, scurte şi canelate, prinse verti
cal pe umărul vasului. Cb.iupul este confecţionat dintr-o pastă cărămizie, arsă
neuniform, avînd culori nuanţate pînă la brun-închis. La acest vas nu am găsit
analogii apropiate cu alte aşezări dacice şi presupunem că meşterul local a
imitat o formă de vas roman (înălţimea : 0,490 m ; diametrul exterior al gurii :
0,200 m ; diametru} interior al gurii : 0,120 m ; diametru} maxim al vasului :
0,424 m ; diametru} fundului : 0,155 m).
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b) Cana. Din acest tip de vas prezentăm mai intii o cană din pastă
cărămizie, de formă bitronconică, ce se sprijină pe un fund inelat, cu gura
relativ strîmtă şi evazată (fig. 2/2 şi 21/1). De buză este prinsă o toartă lată,
simplă, ce coboară la mijlocul vasului. Cana are pe fund un semn de olar, zgî
riat în formă de X culcat (fig. 23/7). Vasul are înălţimea de 0,140 m, diametru!
gurii de 0,070, diametru! maxim de 0,128 m şi diametru! fundului de 0,054 m.
Două căni de dimensiuni mici (fig. 21/2-3) au un profil ovoidal, cu gîtul
strîmt şi gura mai largă, in formă de pilnie. Partea inferioară a celor două
căni este tronconică, iar fundul este plat şi uşor reliefat (fig. 2/5). Vasele au la
exterior urmele unui lustru ce se mai păstrează intact pe unele porţiuni. Una
din căni (fig. 21 /2) are lipsă gura şi toarta împreună cu părţile de care a fost
prinsă. O cană (fig. 2/5 şi 21/3) mai păstrează partea inferioară a unei torţi
late şi subţiri. Ea are următoarele dimensiuni : înălţimea : 0,1 1 6 m, diametru!
gurii 0,052 m, diametru] maxim 0,083 m şi diametru] fundului 0,050 m .
Printre numeroasele fragmente ceramice c e a u aparţinut unei căni din
pastă cărămizie amintim partea de jos a torţii late formată din patru vergele
cilindrice, segmentate longitudinal şi unite la spate in linie dreaptă (fig. 22/5).
Această toartă a aparţinut unei căni de dimensiuni mai mari care nu s-a păstrat
întreagă.
c) Ulciorul. Nu avem nici un ulcior intreg din pastă cărămizie. Din
reconstituirile ipotetice ce le-am făcut, deducem că aceste vase aveau corpul
sferoidal ( fig. 24/5-6) şi gîtul strimt, cilindric, mai scurt sau mai lung (fig.
24/4). Ele aveau torţi late confecţionate din vergele cilindrice alăturate. Mai
multe fragmente din gitul şi corpul unui ulcior păstrează un decor format din
benzi orizontale pictate cu o culoare albă, mată, peste care s-au trasat cite trei
linii incise, orizontale şi paralele (fig. 24/4) sau grupe de linii incise, ondulate,
executate cu un instrument special (fig. 24/6).
d) Ceaşca. La Bîtca Doamnei s-au descoperit numeroase fragmente
de ceşti din pastă cărămizie. Acestea au , in general, torţi Jate simple sau cane
late sau torţi rotunde în secţiune in formă de vergea cilindrică. Ele mai păs
trează la Exterior un lustru deteriorat în mare pa1te.
Cea�ca (fig. 4/1 ) intregită de noi in desen are o toartă lată, simplă, prinsă
de zona mijlocie a vasului. Piesa are corpul cilindric, gura largă şi uşor evazată,
buza subţire şi fundul inelat. La exterior vasul are un lustru fin executat ori
zontal (înălţimea : 0,085 m ; diametru] gurii : 0,130 m ; diametru! fundului :
0,052 m).
O altă ceaşcă (fig. 4/2 şi 25/2) prezintă o formă mai deosebită, avind
corpul bitronconic, gitul larg uşor evazat, cu gura largă. Ceaşca se sprijină pe
un fund plat, u şor reliefat şi are două torţi verticale, rotunde în secţiune. Vasul
este lucrat dintr-o pastă fină de culoare cărămizie-gălbuie, iar la exterior are
un lustru fin. Ea are un profil asemănător cu ceaşca pictată in stil geometric
de la Sighişoara 66 (înălţimea : 0,088 m ; diametru! gurii : 0,094 m ; diametru!
fundului : 0,040 m).
La Bttca Doamnei a apărut o ceaşcă dacică de tipul "căţuiei" (fig. 4/6
şi 25/1), lucrată la roată din pastă cărămizie, aspră la pipăit. O pastă similară
am intilnit la vasele de forma chiupurilor. Căţuia are forma unui trunchi de
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con cu baza in sus, cu buza subţ.ire evazată şi lăţită oblic în jos, cu fundul
ingust, plat şi reliefat. O toartă verticală, cilindrică, cu uşoare caneluri la exte
rior, este prinsă sub buză şi in apropierea fundului. Căţuia este afumată in
interior la fund şi la marginea de sus, ceea ce denotă că a fost folosită ca opaiţ.
Meşterul olar a transpus la roată o căţuie dacică tipică lucrată cu mîna. O
căţuie similară ca formă, însă de dimensiuni mici (înălţimea de 0,040 m) şi de
culoare gri-închisă se păstrează la muzeul din Tecuci , provenită din săpăturile
de la Poiana.
e) Strachina. Străchinile cărămizii de la Bîtca Doamnei au , în general,
corpul semioval, umărul şi gura curbate spre interior (fig. 6/1 -3) şi se spri
jină pc un fund inelat. Aceste vase sînt lucrate îngrijit şi prezintă pe ambele
părţi un lustru executat orizontal.
O strachină (fig. 6/1 ) are buza uşor îngroşată şi teşită orizontal, înălţimea
de 0,105 m, diametru] gurii de 0,214 m, diametru! maxim de 0,238 m şi dia
metrul fundului de 0,095 m.
O a doua strachină (fig. 6/2) are înălţimea de 0,116 m, diametru! gurii
de 0,198 m, diametru] maxim de 0,206 m, iar diametru! fundului de 0,072 m.
O a treia strachină (fig. 6/3) are înălţimea de 0,116 m, diametru! gurii de
0,304 m, diametru] maxim de 0,319 m şi diametru] fundului de 0,100 m.
O a patra strachină (fig. 5/6) are gura verticală şi buza îngroşată, sub
care se află o nervură in relief. Ea este lucrată dintr-o pastă fină, cărămizie,
lustruită orizontal pe ambele părţi. Vasului îi lipseşte fundul, întregit de noi
in desen (înălţimea actuală : 0,120 m ; diametru! gurii : 0,360 m).
O altă strachină (fig. 27/3), similară ca formă cu cea din figura 6/1 ,
este lucrată dintr-o pastă fină de culoare alb-gălbuie ca a caolinului. Are o
formă semiovală, cu umărul şi gura curbată spre interior, cu buza teşită ori
zontal şi delimitată de corpul vasului printr-o canelură. Se sprijină pe un
fund plat uşor reliefat, iar la exterior prezintă un lustru fin şi unele pete vine
ţii (înălţimea : 0,153 m ; diametrul gurii : 0,230 m ; diametru] maxim : 0,247 m ;
diametru! fundului : 0,075 m).
f) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Fructierele din pastă de culoare
cărămizie păstrează, în general , aceleaşi forme ca cele din pastă cenuşie. Avem
şi aici fragmente din fructiere mari , cu piciorul înalt de circa 0,270 m, gol in
interior (fig. 31/5) similar ca la cele cenuşii.
O fructieră (fig. 8/3 şi 29) cu corpul puţin adinc, cu buza lată şi evazată
orizontal, se sprijină pe un picior elegant, mai subţire în zona de îmbinare cu
corpul vasului şi lărgit mult spre bază unde formează un piedestal. Vasul are
un lustru fin atit la exterior cît şi in interior (înălţimea totală a vasului :
0,206 m ; înălţimea piciorului : O, 132 m ; diametru! exterior al gurii : 0,280 m ;
diametru! bazei piciorului : 0,127 m).
Sînt fructiere care păstrează aceeaşi formă şi tehnică ca cea precedentă,
cu o singură excepţie : nu au buza lată, ci îngustă şi îngroşată .la exterior in
formă de arc de cerc (fig. 8/1 - 2). O fructieră (fig. 8/1 şi 28/1), confecţionată
dintr-o pastă cărămizie, fină, are corpul semioval, gura cilindrică, uşor aple
cată spre interior, buza îngroşată in afară, piciorul înalt, subţire, gol in inte
rior şi evazat puternic spre bază ; are pe ambele părţi un lustru fin executat la
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roată (înălţimea totală a vasului : 0,163 m ; înălţimea piciorului : 0,090 m ;
diametru] exterior al gurii : 0,21 1 m ; diametru] bazei piciorului : 0,098 m).
Acestea sînt asemănătoare oarecum cu un vas de la Piatra Craivii 47, denumit
"cupă dacică".
g) Vasul-strecurătoare. La Bîtca Doamnei s-a descoperit un fragment
dintr-o strecurătoare cărămizie (fig. 33/7) ; avea corpul semisferic, umărul
oval şi gura largă, curbată oblic in afară. Pe gură, fragmentul are patru
perforaţii executate ulterior lîngă spărtură, prin care se trecea sfoara pentru
a se lega părţile sparte ale vasului. Acest lucru dovedeşte că strecurătoarea
a fost spartă în antichitate. Piesa este lucrată îngrijit şi prezintă la exterior
şi în interiorul gurii un lustru executat orizontal , iar ca decor are o canelură
orizontală pe marginea din interior a gurii şi două linii incise, paralele, dispuse
orizontal pe umărul vasului.
h) Capacul pentru vase. S-au putut reconstitui trei capace pentru vase,
confecţionate din pastă fină de culoare cărămizie (fig. 13/1 - 2,4 ; 34/4). Aces
tea sînt asemănătoare cu cele din pastă cenuşie. Un capac (fig. 13/4 şi 34/4)
a fost spart din antichitate, deoarece unele fragmente ce-l recompun sint colo
rate diferit, avînd porţiuni negre, datorită probabil poziţiei lor faţă de focul
care a distrus locuinţa ; are o formă conică iar la partea superioară este prevăzut
cu un mîner in formă de buton discoidal pentru apucat. La exterior vasul are
un lustru orizontal (înălţimea : 0,090 m ; diametru] maxim : 0,158 m ; diametru!
butonului : 0,024 m).
Alt capac (fig. 13/1 ) are o formă aplatizată cu marginea lată de 0,040 m.
Este lucrat dintr-o pastă cărămizie-închisă, iar la exterior este lustruit (înăl
ţimea : 0,048 m ; dia metrul maxim : 0,202 m ; diametru] inelului ce se îmbucă
in gura vasului : 0,103 m). In fine, alt capac (fig. 13/2), reconstituit in desen,
lucrat din pastă cărămizie-deschisă, este uşor aplatizat, are un mîner in formă
de disc şi un inel aşezat la partea inferioară, ce se îmbuca in gura vasului.
La exterior prezintă un lustru realizat din linii orizontale unite (înălţimea :
0,085 m ; diametru] maxim : 0,154 m ; diametru] inelului de la partea inferioară �
0,1 24 m).
3.

Ceram ica de culoare neagră

In săpăturile de la Bitca Doamnei a ieşit la iveală o specie ceramică de
tuloare neagră. Aceasta este confecţionată la roată dintr-o pastă de culoare
gri-deschisă sau gri-roşietică peste care s-a aplicat o vopsea sau feţuială de
culoare neagră, mată sau lustruită.
Unele vase sint lucrate dintr-o pastă care prezintă în secţiune o culoare
gri-deschisă spre alb. La acestea, feţuiala de culoare neagră formează o poj
ghiţă care se desprinde uşor de pastă (fi g. 35/6 ; 36/3).
Nu s-a păstrat nici un vas întreg din ceramica de culoare neagră. Printre
fragmentele descoperite cu prilejul săpăturilor am identificat mai multe forme
de vase :
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1 . Căni cu o toartă şi cu fundul inelat, lustruite la exterior (fig. 35/2)
sau cu aspect mat (fig. 35/5) ; 2. ceşti cu torţi late, verticale, lustruite la exte
rior (fig. 35/1), similare ca formă cu cele din pastă cenuşie (fig. 26/7) ; 3. stră
chini cu buza ingroşată in afară, lustruite pe ambele părţi (fig. 36/5) sau cu
aspect mat in interior şi la exterior şi cu fundul inelat (fig. 35/3 ; 36/6) ;
4. fructiere mici cu piciorul inalt, gol in interior şi subţire la mijloc (fig. 35/4),
cu buza lată evazată orizontal, cu lustru pe ambele părţi (fig. 35/6) ; fructiere
de mărime mijlocie, puternic lustruite pe ambele părţi (fig. 35/7 -8) ; fructiere
mari, mate la exterior şi decorate cu linii lustruite, orizontale şi paralele
(fig. 36/4) sau lustruite pe ambele părţi (fig. 36/1 , 3), cu buza lată evazată
orizontal şi uşor curbată in jos, cu piciorul inalt, gros, gol in interior (fig. 36/2).
Menţionăm că toate aceste vase au forme identice cu cele confecţionate din
pastă cenuşie sau cărămizie.
4.

Ceramica pictată cu o culoare brun-roşietică

O altă specie ceramică ieşită la iveală din săpăturile de la Bîtca Doamnei
este cea acoperită pe toată suprafaţa vasului cu o vopsea brun-roşietică. Această
culoare a fost aplicată mai cu seamă pe părţile vizibile ale vasului ; de exemplu,
străchinile sint pictate in interior şi pe părţile laterale, iar capacele pe partea
superioară.
Din această specie ceramică nu avem nici un vas intreg, s-au păstrat
doar fragmente. Dintre acestea am identificat fragmente de căni (fig. 37/2),
străchini (fig. 37/1 ), fructiere (fig. 37/3) şi capace pentru vase (fig. 37/4).
Aceste vase au fost lucrate dintr-o pastă fină de culoare cărămizie sau roşie
gălbuie (fig. 37/1 ), peste care s-a pictat cu o vopsea de culoare brun-roşietică,
care in mare parte este ştearsă, fie din cauza întrebuinţării vasului, fie dato
rită agenţilor corozivi din sol.
Un fragment (fig. 37/2) face parte din zona inferioară a unui vas, proba
bil dintr-o cană pictată la exterior cu o culoare de fond brun-roşietică, lustruită,
peste care sint trase patru linii orizontale şi paralele cu o culoare alb-gălbuie,
mată.
Alt fragment (fig. 37/3) provine dintr-un vas de tipul fructierei, confec
ţionată dintr-o pastă cărămizie, vopsită pe ambele părţi cu o culoare brun
roşietică, lustruită orizontal, peste care s-au pictat, in interior şi pe buză,
linii orizontale de culoare alb-gălbuie cu aspect mat.
5.

Ceramica pictată in stil geometric

La Bttca Doamnei s-a descoperit o ceramică lucrată cu roata din pastă
fină de culoare alb-gălbuie, cărămizie sau gri-deschisă, acoperită pe intreaga
suprafaţă cu un lustru fin, roziu-albicios, executat la roată. Peste acesta s-au
pictat apoi linii subţiri in motive geometrice cu o culoare roşie-brună sau brun
închisă (fig. 17/7). Această ceramică este arsă omogen, avind aceeaşj culoare
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in secţiune şi la suprafaţă. Unele vase au suportat şi arderi secundare ce au
produs pastei culori roşietice sau negricioase.
Ptnă tn prezent la Bttca Doamnei nu s-a descoperit nici un vas intreg
din această specie ceramică, toate fiind fragmentare. Din fragmentele respec
tive am reuşit să reconstituim o fructieră mare cu picior (fig_ 30) şi o strachină
(fig. 6/4). Vasele care au aparţinut acestei grupe ceramice, identificate pe
baza fragmentelor, sint destul de variate, existînd formele ceramice tipice şi
specifice dacilor : chiupul, cana, ulciorul, ceaşca, strachina, vasul cu picior
înalt de tip fructieră, cupa şi capacul pentru vase.
a) Chiupul. Dispunem de mai multe fragmente din zona inferioară a
unui vas de dimensiuni mari (fig. 17/7), probabil chiup, lucrat l a roată din pastă
fină cărămizie, pictat la exterior cu linii roşii-brune, dispuse paralel şi orizon
tal pe corpul vasului. Chiupul se sprijinea pe un fund inelat cu diametru] de
O, 182 m.
b) Cana. Nu s-a descoperit încă nici o cană întreagă pictată, toate fiind
fragmentare. Avem fragmente ceramice pictate cu linii paralele şi orizontale
cu o culoare brun-roşietică, ce au făcut parte din corpul oval al unor căni
(fig. 23/1, 4, 6) ; aveau torţi late simple, ovale in secţiune (fig. 23/1 ) şi se spriji
neau pe un fund inelat (fig. 23/6).
c) Ulciorul. lnfăţişăm un fragment din partea superioară a unui ulcior
de formă sferică, similar cu cel din fig. 4/3, cu gitul strimt, pictat cu linii ori
zontale de culoare brun-roşietică (fig. 24/3).
d) Ceaşca. O ceaşcă dacică pictată ( fig. 4/7 şi 26/3), reconstituită de noi
în desen, similară ca formă cu ceaşca cenuşie (fig. 25/3), este lucrată dintr-o
pastă fină cărămizie, puternic arsă, avind la exterior o culoare de fond gri
gălbuie. Decorul constă din grupe de cîte trei linii pictate, paralele, dispuse
în zigzag intre gura şi zona diametrului maxim al vasului. O ceaşcă similară
a fost descoperită la C'llu 48•
Un fragment din partea inferioară şi fundul inelat al unei ceşti (fig. 26/13)
este pictat cu linii brun-roşietice. Un alt fragment din gura şi toarta unei ceşti
lucrată din pastă cărămizie (fig_ 26/1), prezintă ca decor urme de vopsea brun
roşietică pe marginea din afară şi din interiorul gurii, precum şi două linii
zgîriate ce se întretaie în formă de X pe partea superioară a punţii de deasu
pra torţii. Toarta avea formă de inel, fiind dispusă vertical. Această piesă
poate fi o imitaţie după un vas roman de import.
e) Strachina. A fost intregită o strachină (fig. 6/4) similară ca formă cu
cea din fig. 6/1 ; are la exterior un lustru fin, peste care au fost pictate cu o
culoare brun-roşietică, şase linii orizontale şi paralele, care înconjoară corpul
vasului , iar pe faţeta buzei se mai păstrează urma unei alte linii pictate.
Este lucrată dintr-o pastă fină de culoare cărămizie (înălţimea : 0,120 m ;
diametru] gurii : 0,222 m ; diametru} maxim : 0,247 m ; diametru! fundului :
0, 082 m).
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f) Vasul cu picior înalt de tip fructieră. Dispunem de multe fragmente
ceramice pictate ce au aparţinut unor vase de tipul fructierei (fig. 32/7 -8) şi
pe baza lor am reconstituit în desen o fructieră de dimensiuni mai mici
(fig. 9/3), asemănătoare cu cea descoperită la Calu 49• Acestea aveau piciorul
inalt, subţire şi gol în interior (fig. 32/8).
La Bîtca Doamnei a fost descoperită o fructieră mare (fig. 10 şi 30)
lucrată din pastă fină de culoare cărămizie-gălbuie, cu corpul semioval şi
puţin adînc, cu buza lată, evazată orizontal şi curbată în jos, cu piciorul înalt,
mai gr«?s la mijloc şi gol în interior, care se termină jos printr-o bază conică.
Este acoperită la exterior şi în interior cu un lustru fin de culoare alb-rozie,
nuanţată diferit pînă la gri-roşietică, peste care sînt pictate 16 linii orizontale
şi paralele de culoare brun-roşietică - la exterior şi pe buză - iar în interior
două linii orizontale.
Această fructieră este deocamdată unică şi constituie o veritabilă piesă
de artă dacică 50 (înălţimea totală a vasului : 0,405 m ; diametru! exterior al
gurii : 0,423 m ; înălţimea piciorului : 0,293 m ; diametru) bazei piciorului :
0,188 m).
g) Cupa. Prezentăm un fragment dintr--o cupă din pastă cărămizie
(fig. 3/2) cu corpul oval şi gura arcuită spre interior ; ii lipseşte piciorul, car(',
prin analogie, ar putea fi similar cu piciorul unui vas din grupa ceramicii cenu
şii (fig. 3/1 ). Fragmentul nostru are ca decor două linii orizontale pictate cu o
culoare brun-roşietică.
h) Capacul pentru vase. Tot in grupa ..ceramicii pictate în stil geometric
includem un capac confecţionat dintr-o pastă fină de culoare roşie-gălbuie,
care mai păstrează pe o margine urme slabe de pictură brun-roşietică (fig. 34/3).
Deşi este păstrat intreg, la suprafaţă este corodat, pierzind astfel lustrui şi
pictura (înălţimea : 0,031 m ; dia metrul maxim : 0,091 ; diametru] inelului ce se
îmbuca în gura vasului : 0,069 m).
Un fragment din marginea unui capac confecţionat din pastă cărămizie
(fig. 34/7) păstrează la exterior un lustru şi două linii orizontale pictate cu o
culoare brun-roşietică. După forma fragmentului, putem deduce că piesa
avea o formă conică, asemnătoare cu capacul din fig. 34/4. Calculînd după
curbura fragmentului, capacul avea un diametru maxim de 0,264 m.
*

Ceramica lucrată cu roata, provenită din cercetările efectuate in cetatea
dacică de la Bîtca Doamnei, constituie un material bogat şi variat ca formă,
tehnică şi ornamentaţie. Ea se încadrează sub toate aspectele in rîndul desco
peririlor similare din toate celelalte regiuni ale ţării noastre.
Din cantitatea şi calitatea ceramicii descoperite la Bîtca Doamnei,
reiese că dacii erau buni meşteşugari in făurirea vaselor la roată, concluzie
confi:mati de existenţa a numeroase piese originale. Constatarea că olarii
daci stăpîneau tehnica lucrului la roată, se remarcă nu numai printr-un bogat
repertoriu de vase, compus dintr-o mulţime de tipuri şi forme originale, ci
şi din imitaţiile după ceramica venită din lumea greacă sau romană. De asehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/
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menea, aceste constatări ne duc la concluzia că meşteşugul olăritului la daci
se afla pe o treaptă sperioară.
In materialul pe care-I prezentăm avem tipuri de vase făurite la roată,
care denotă fineţe şi eleganţă în forme, lucrate cu multă artă, ce pot rivaliza
cu cele străine, de i mport. Ca exemplu dăm o cană din pastă cenuşie, de o
formă elegantă (fig. 20), precum şi o fructieră din pastă cărămizie, la fel de
elegantă (fig. 29) sau o fructieră cenuşie frumos decorată cu linii lustruite
(fig. 9/4). De asemenea, o menţiune specială merită să acordăm unei fructiere
pictată în stil geometric (fig. 30), nu atît pentru motivul că este o piesă
unică, ci mai cu seamă pentru că ea constituie o autentică piesă de artă dacică.
Marea bogăţie de tipuri şi forme de vase descoperite la Bîtca Doamnei
ne îndreptăţeşte să afirmăm că aici se afla un centru de producţie a ceramicii
dacice. La această concluzie ne conduce şi faptul că aici s-a descoperit un cup
tor de olar 51 • Descoperirea acestuia dovedeşte că acum poate fi vorba de olari
calificaţi care, la adăpostul zidurilor puteau lucra şi pentru celelalte aşezări
din jur. 52
·
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SUR LA CER.UIIQUE DACO·GETIQUE TRAVAILLEE
AU TOUR DE DITCA DOAMNEI, PIATRA NEAMT

RESUME
Dans la cit� dacique de Bitca Doamnei de Piatra Neamţ, a I'occasion dfS fouillfS
effectuees pendant les annees 1 !!57- 1 96 9 , par le Musce arch€ologique de Pi::tra Netmţ,
en r.ol l:�hor:�t.ion :�ver. l 'A r:� d eiPiP. de la R . R R ou m a ni e . filiale de Ja�i. o n a dllcOll n r t une
importante quantite de ceramique dacique, qui - analysee de point de vue ttchnique, a
ete classifiee en deux categories : �;eramique travaillee a Ia main et ceramique travai!Jee
au tour.
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La ceramique travaillt!e au tour, prise quantitativement, represente approximath·
vement 30 -35% de toute la ceramique autochtone de Bltca Doamnei. D'apres la couleur
et !'aspect, elle peu t etre divisee en plusieurs groupes, comme suit : 1 . ceramique de couleur
grise ; 2. ceramique de couleur brique ; 3. ceramique a enduit noir ; 4. ceramique couverte
d'une couleur brune-rougeâtre et 5. ceramique de style geometrique.
Parmi tous ces groupes ceramiques, c'eat celui a couleur grise qui predomina, com
mun aux cite;; daco- ge tiqu es et qui represente environ 60% ; vient ensuite la ceramique de
couleur briqu e (environ 30%) e t les autres groupes mentionnes, chacun seulement environ
10%.

1. ceramlque de couleur grlse

La ceramique grise est travaillt!e dans une p âte Cine, bien cuite. Les parois des
vases ont, en general, a l 'exterieu r un lustre compose de l ignes horizontales unies, executees
pendant le travail au tour.Ce l ustre se t ro uve aussi quelquefois a l'interieur de certains
vases a l arga embouchure, type terrines ou co mpotiers. D'autres vases presentent a l'ex
terieur un aspect mat, duquel seul le decor forme de l ignes l ustrees (C ig. 1 6/4, 6) sort en
evidence.
::: ;;. ce qui co ncerne la couleur, cette categorie comprend les vases a nuances roncees
ou cl a i res ; m1is certains vases de cette meme categorie presentent des taches de couleur
rougeâtre (fi g. 20 ; 24/1 ) ou noirâtre (Cig. 31/1 ) , dues a certaines calcinations non-uniCormes,
ou pendant des combustions secondaires, probablement par !'incendia de l'habitations.
Toute la ceramique decouverte a Bitca Doamnei est tres fragmentaire, de sorte que
pour certaines formes de vases ty piq ues on n'a pas trouve de vases entiers ; ceux-ci ont et e
d eteriores probablement a l 'occasion de certains terrassements et reamenagements de la
cite, ou dans les periodes suivantes.
La ceramique grise comprend une gamme entiere de formes : 1 . Jarres au profil
ovoidal , a l'embouchure relativement etroite, au rebord

( fig.

1 /3 - 4 ; 1 6/2 - 3 ; 1 7/2 ) , au

fond annulaire (fig.

1 /5

et

large,

1 6/1 ) ,

ou sur le rebord du vase (Cig.

1 5/5) ;

des

(fig.

l ignes lustrees

horizontales sous l'embouchure ou sur l'epaule ( Cig.

a

evase

horizontalement

decor forme de groupes

1 /3 - 4 ; 1 5/2, 4, 6 - 8 ;
1 6/4,6) ; des cannelures
1 /1 ; 1 5/1 ; 1 6/5) ; des nervures en relief

de lignes i n cisees, droites ou ondulees, places sur l'epaule

1 6/2 - 3)

et

(Cig.

1 7 /2) ; ou des rosettes estampillees dans la p â te crue du vase, en forme de croix i n c isee
1 5/3) , ou en forme d'un X excise (Cig. 1 5/2) . 2 . Vases a deux anses confectionnes d'une
p âte de couleur grise (fig. 1 8 ; 1 9/1 - 4 , 6 - 7) , ou grise-foncee (fi g . 2/4 ; 1 9/5), decoree de
lignes Iustrees, paralleles, verticales sur le col de vase (Cig. 1 9/1 , 7), ou de l ignes incisees
horizont1lem �nt a la l i mite d'entre le col et l'epaule de vase ( Ci g . 1 9/5 - 6) . 3. Brocs ( fi g. 2/1 ,
3 ; 20) decores de lignes lus trees (fig. 22/8 ) , avec Ia marque du p o tier (Cig. 22/6), au x anses
t arges decorees d'en tailles et de boutons cylindriques en relief ( fig. 22/2 ) , ou d'anses formees
da b 1guettes cyl i ndriques, collees (fi g . 22/3 - 4, 7,9). 4. Cruches (Cig. 3/3 ; 3/5 et 24/2) qui
(fig.

(fig.

presentent comme decor des l ignes lustrees, ondulees,
-cyl indriques (fi g .

la

en zig-zag, qui s'entrecoupent,

3/3 ) . 5. Tasses aux corps
4/3 - 5 ; 25/3 ; 26/2, 4 - 1 2) , decorees par des groupes de lignes lustrees,
verticales (Cig. 4/3,5) ou obliques qui s'entrecoupent sur le col du vase (Cig. 26/6). 6. Terrines
de type assiette a l arge ouverture evasee (Cig. 5/4 - 5) ; terri nes aux corps plat ( fig . 5/1
et 2 7/1 ; 5/2 - 3 ; 33/3) ; terrines profondes ( Cig. 7/4 et 27/2 ; 7/1 - 3,5). 7. Compotiers grands
:�ux rebords et corps semi-oval (Cig. 31/1 ) , il pied hau t, bombe au m i l eu , vide a l'interieur
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

-disposees horizontalement sur

zone i nferieure du vase (fig.

A. BUZILĂ

110

(fig. 3 1 /3 - 4,6) ; compotiers moyens au corps semi-oval (fig. 8/4 et 28/2 ; 9/1 et 32/2), a
haut pied, elance (fig. 32/1 ,5) ; compotiers moyens au corps conique (fig. 9/2, 4 ; 32/3 - 4) ;
compotiers au bord a facette (fig. 1 1 /9 - 1 1 ) ; petits compotiers (fig. 1 1 /1 - 8) a pied evase
a la base (fig. 31/2). Ces vases ont sur leurs deux cotes un lustre uniforme et ils presentent
sur les zones reservees du fond mat un decor de lignes lustrees, droites, paralleles, en zig-zag,
cercles concentriques, rayons (fig. 9/4 et 32/4 ) , ou en forme de numero 9 (fig. 32/6)
8. Vases en forme de bol (fig. 3/4 et 24/1 ) . 9. Coupes a pied (fig. 3/1 ) . 1 0. Vases a tuyau pour
verser (fig. 33/1 - 2 ) . 1 1 . Vases passoires (fig. 1 2/1 - 3 ; 33/4 - 6) . 1 2 . Couvercles pour vases
(fig. 1 3/3 - 5 ; 34/1 - 2, 5 - 6).
2.

ceramique de couleur brlque

Du point de vue technique, la ceramique en p âte brique ne differe pas de la ceramique
grise. Chez les grands vases, il semble que la p âte contient comme degraissant du sabie au
grain plus gros que la p âte des vases gris. Chez les pelils vases de couleur brique, la pâte
a la meme composition que les vases gris. La difference entre la ceramique de couleur
brique et celle grise, semble liee a la forme des vases, etant donne que les vases daces en
p âte brique paraissent imiter plus fidelement les vases romains.
La ceramique de coulcur brique de Bltca Doamnei represente approximativement
30% de toute la ceramique au tochtone travaillee au tour. Parmi celle-ci nous avons identifie
plusieurs types et formes de vases qui peuvent e tre groupes en : 1 . Jarres de grandes dimen
sions, sphero'idales (fig. 1 /2 et 1 4 ) , qui ont comme decor des cannelures horizontales sous
l'embouchure du vase (fig. 1 7/1 ) , des lignes incisees droites, paralleles, ondulees, disposees
horizontalement sur l 'epaule du vase (fig. 1 7 /3,6), ou des groupes de lignes paralleles droites
ou ondulees, executees a l'aide d'un instrument special (fig. 1 7 /4 - 5) . 2. Brocs (fig. 2/2
et 2 1 /1 ; 2/5 et 2 1 /3 ; 2 1 /2 ) et fragments d'anses (fig. 22/1 ,5). 3. Cruches au corps sphero'idale
(fig. 2 4/5 - 6) et au col cylindrique (fig. 24/4), ornees de bandes horizontales peintes d'une
couleur blanche, ma te, sur laquelle on a trace un groupe de lignes incisees, ondulees (fig. 24/6)
4. Tasses (fig. 4/1 ; 4/2 et 25/2 ) . Dans cette meme categorie nous incluons une tasse dacique
de type "cassolette", utilisee comme veilleuse (fig. 4/6 et 25/1 ). 5. Terrines a l'embouchure
recourbee vers l'interieur (fig. 6/1 - 3 ; 27 /3) , ou a l'embouchure verticale (fig. 5/6). 6.
Compotiers grands a haut pied (fig. 31 /5), ou compotiers moyens au rebord large (fig. 8/3
et 29), ou au bord etroit (fig. 8/1 - 2 ; 28/1 ) . 7. Vases-passoires (fig. 33/7 ) et 8. Couvercles
pour vases (fig. 1 3/1 - 2 , 4 ; 34/4 ) .
S.

CerBJDique

8.

eodult oolr

Dans les fouilles de Bitca Doamnei on a trouve une categorie de ceramique de couleur
noire, confectionnee au tour dans une p âte de couleur grise claire, ou grise-rougeâtre,
sur laquelle on a applique une couche de couleur noire, mate ou lustree. Aucun vase de cette
categorie ne s'est conserve intact. Parmi les fragments decouverts a l'occasion des fouilles,
nous avons identifie plusieurs formes de vases : 1 . Brocs avec une anse et le fond annulaire,
Iustres a l'exterieur (fig. 35/2), ou a )'aspect mat (fig. 35/5). 2. Tasses aux anses larges,
verticales, lustrees a l'exterieur (fig. 35/1 ), similaires comme forme a celles en pâte grises
(fig. 26/7) . 3. Terrines aux rebord epaisi des deux cotes (fig. 36/5), ou avec )'aspect terne a
l'interieur et a l'exterieur et le fond annulaire (fig. 35/3 ; 36/6). 4. Compotiers petits a haut
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pied, vide a l'interieur, mince au milieu (fig. 35/ft), a u rebord large, evase horizontalement,
sur Ies deux faces (fig. 35/6) ; compotiers de grandeur moyenne, fortement lustres
sur les deux cdtes (fig. 35/7 - 8) ; compotiers grands, mates a l'exterieur et decores de lignes
1 ustrees, horizontales et paralleles (fig. 36/ft) ou lustres sur les deux faces (fig. 36/1 ,3), au
bord Iarge evase horizontalement et legerement courbe en bas, a baut pied, gros, vide a
1 'interieur (fig. 36/2 ). Nous mentionnons que tou ts ceux-ci ont des formes identiques aux
ceux confectionnees en p âte grise.
1 ustres

4.

ceramlque pelnte d'une eouleur brune-rougeAtre

Une au tre espece de ceramique est celle couverte sur toute la surface du vase d'une
peinture de couleur brun-rougeâtre. Dans cette categorie il n'y a aucun vase entier, a
peine quelques fragments. Parmi ceux-ci, on a identifie des fragments de brocs (fig. 37 /2) ,
terrines (fig. 37/1 ) , compotiers (fig. 37/3) et couvercles pour vases (fig. 37/ft). Ces vases sont
travailles d'une p âte de couleur brique ou rouge-jaunâtre (fig. 37/1 ), sur laquelle on a
applique une peinture de couleur brune-rougeâtre, qui, en grande partie s'est effacee, soit
il cause de l'usage du vase, soit par suite des agents corrosifs du sol .
Un fragment de broc (fig. 37/2) et u n fragment d'un compotier (fig. 37/3) presentent
com!1B decor des lignes horizontales et paralleles peintes avec une couleur blanche-jaun�tre,
mate, appliquee sur le fond brun-rougeâtre, lustre, du vase.
5.

Ctliramlque pelnte en style gtliomtlitrlque

A Bllca Doamnei on a decouvert u ne ceramique peinte, travaillee au tour, de pâte
fine de couleur blanche-jaunâtre, ou grise-claire, couverte sur toute la surface d'un fin
polisSlge rose·blanchâtre, executee au tour. Ensuite ont ete peintes des lignes minces,
r.ialisant des motifs geometriques, d'une couleur rouge-brune ou brune-foncee (fig. 1 7 /7 ) .
Jusqu'a present o n n'a decouvert aucun vase entier de cette categorie, tous etant fragmen
taires. Parmi les fragments ceramiques decouverts on a identifie plusieurs formes
de vases : 1 . Jarres de grandes dimensions travail!ees au tour, en pâte brique, peintes a
l'ex:terieur de lignes rouges-brunes, disposees parallelement et horizontalement sur le corps
du vase (fig. 1 7 /7). 2. Brocs au corps o vale et large anse, peints en style geometrique avec
des lignes paralleles et horizontales de couleur brune-rougeâtre (fig. 23/1 ,ft) et le fond annu
laire (fig. 23/6). 3. Cruches (fig. 2-1/3). It. Tasses au corps cylindrique decorees de groupes
de trois l ignes peintes en zig-zag (fig. ft/7 et 26/3), au fond annulaire (fig. 26/1 3 ) et aux
anses annulaires ayant au-dessus un pont prismatique au decor peint ou gratte en forme
de X (fig. 26/1 ) . 5. Terrines peintes a l'exterieur de l ignes brunes-rougeâtres, horizontales
et paralleles (fig. 6/lt ) . 6. Vases a haut pied de type compotier (fig. 9/3 et 32/7 - 8) parmi lesquels
on remarque en particulier un grand compotier travaille avec beaucoup d'art (fig. 10 et 30).
7 . Coupes (fig. 3/2) . 8. Couvercles pour vases (fig. aft/3), corrodes, qui gardent encore de
faibles traces de polissage et de peinture.
L'l ceramique travail!ee au tour decouverte pendant les fouilles effectuees dans Ia
·cite dacique de Bitca Doamnei, constitue un riche materiei , varie comme forme, technique
.et ornementation. Elle s'encadre sous touts les aspects dans les categories decouvertes dans
�es autres regions de notre
pays.
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La qualite et la quantite de la ceramique decouverte a Bitca Doamnei prouvent que
les Daces etaient de bons artisans dans le domaine de la confection des vases au tour, con
clusion confirmee par l'existence de nombreuses pi�ces originales. Cette constatation s'im
pose non seulement a cause du riche repertoir de vases, compose d'une multitude de types
et de formes originales, mais aussi par les imitation d'apres la ceramique importee du monde
grec ou romain.
Parmi les materiaux que nous presentons, il y a des types de vases travailles au tour,
qui, par la finesse et l'elegance des formes, peuvent rivaliser avec les vases d'importation.
Comme exemple nous donnons un broc en p âte grise, de forme elegante (fig. 20) ;ainsi qu'un
compotier en p âte brique, tont aussi elegant (fig. "29), ou un compotier gris jolirnent decore
de lignes lustrees (lig. 9/ft). On doit accorder une . mention speciale a un compotier peint
en style geometrique (fig. 30), non seulement a cause du fait que c'est une pi�ce unique,
mais par ce qu'elle constitue une vraie piece d'art dacique.
La grande richesse de types et des formes de vases decouverts a Bltca Doamnei nous
permet d'aflirmer que dans ce site se trouvait un centre de production de ceramique dace,
conclusion conrirmee aussi par la decouverte d'un four de poitier. Cette decouverte prouve
qu'on peut parler de poitiers qualifies qui, a l 'abri des murs de la citadelle, pouvaient tra
vailler aussi pour les autres etablissements des environs.
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Jarres grises (1,3-5) et briques (2).
Ceramique grise (1 ,3-ft) et brique (2,5).
Ceramique grise (1, 3-5) et peinte (2) .
Ceramique brique (1-2, 6), grise (3-5) et peinte (7).
Terrines grises (1-5) et briques (6).
Terrines brique (1-3) et peintes (It).
7 Terrines grises (1-5).
8 Conipotlers brique (1-3) et grises (4).
9 Compotiers gris (1-2, 4) et peinte (3).
1 0 Compotier peint.
11 Profils de petites compotiers (1-8) et compotiers a rebords facette (9-1 1).
12 Passoires grises (1-3).
1 3 Couvercles brique (1-2, It) et grises (3,5).
H Jarre brique.
15 Ceramique grise (1-8).
16 Ceramique grise (1-6).
1 7 Ceramique brique (1, 3-6), grise (2) et peinte (7).
18 Vase a deux anses, grise.
1 9 Ceramique grise.
20 Broc gris.
21 Brocs brique.
22 Ceramique brique (5) et grise (1-lt, 6-9).
23 Ceramique peinte ( 1 , It, 6); grise (2-3, 5-6) et brique (7).
2ft Ceramique grise (1-2), peinte (3) et brique (ft-6).
25 Tasses : 1-2, hrique
et 3, grise.
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26
27
28
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30
31
32
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Ceramique peinte (1, 3, 13) et grise (2, 4-12).
Terrines : 1-2, grises ; 3, brique.
Compotiers ; 1 , brique ; 2, grise.
Compotier brique.
Compotier peint.
Ceramique grise (1-4, 6) et brique (5).
Ceramique grise (1-6) et peinte (7-8).
Ceramique grise (1-6) et brique (7).
Ceramique grise (1-2, 5-6), peinte (3,7) et brique (4).
Ceramique noire : 1 , tasse ; 2, 5, brocs ; 3, terrine et 4, 6-8, compotiers_
Ceramique noire : 1-�. compotiers et 5-6, terrines.
Ceramique peinte : 1, terrine ; 2, tasse ; 3, compotier et 4, couvercle.
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Fig. 1 . Chiupuri cenuşii (1 ,3-5) şi cărămizii (2).
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Fig. 2.

Ceramică cenuşie (1,3- �) şi cărămizie (2,5).
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Fig. 3. Ceramicil. cenuşie 2(1,3-5) şi pictatil. (2).
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Fig. 4. Ceramică.
cli.rli.mizie {1- 2,6), cenuşie
{3-5) şi pictată. (7).
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Fig. 5. Străchini cenuşii (1 - 5) şi cărămizii {6).
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Fig. 6. Străchini cărămizii ( 1 - 3) şi pictate (4).
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Fig. 7. Străchini cenuşii (1 - 5).
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Fig. 8. Fructiere cărămizii (t - 3rşi cenuşii (!o).
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
9. Fructiere cenuşii (t -/ 2,�)
şi pictate (3).
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Fig. 1 0. Fructieră / pictatA.
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Fig. 1 1 . Profile de fructiere
mici (1 - 8) ş i fructiere
cu marginea faţetatli (9- 11).
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Fig. 12. Strecurlitori cenuşii (1 -3).
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Fig. 13. Capace cărămizii (1 - 2,4) şi cenuşii (3,5).
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Fig.

14. .

Chiup cărămiziu.
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Fig. 15. Ceramic!i cenuşie (1 -8).
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Fig. 1 6 . Ceramică cenuşie (1 - 6).
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Fig. 1 7 . Ceramică cărămizie { 1 , 3 - 6 } , cenuşie {2} şi pictată { 7 ) .
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Fig. 1 8. Vas cu două torţi, cenuşiu.
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Fig. 1 9 . Ceramică cenuşie.
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Fig. 20. Cană cenuşie.
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Fig. 21. Căni cărămizii.
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Fig. 22. Ceramică cărămizie (5) şi cenuşie (1 - 4,6-9).
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Fig. 23. Ceramică pictată (1 ,4,6), cenuşie (2- 3, 5) şi cărămizie (7).
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Fig. 24. Ceramică cenuşie (1 -2) , pictată (3) şi cărămizie (4-6).
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
25. Ceşti : 1 - 2, cărămizii
şi 3, cenuşie.
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Fig. 2 6. Ceramicll. pietati!. {1 , 3, 1 3) ş i cenuşie {2,4- 12).
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Fig. 27. Străchini : 1 - 2, cenuşii ; 3, căr1imizie.
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Fig. http://www.muzeu-neamt.ro
2 8 . Fructiere : 1 , cl!.rl!.mizie
; 2, cenuşie.
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Fig. 29. Fructieră /cărămizie.
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Fig. 30. Fructieră pictată.
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Fig. 31. Ceramică cenuşie (1 -ft,6) şi cărămizie (5).
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Fig. 32. Ceramicli cenuşie (1-6) şi pictatli- { 7�8) .
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Fig. 33. Ceramicii cenuşie (1 - 6) şi cărămizie ( 7 ) .
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Fig. 3�. Ceramică cenuşie {1 - 2 , 5 - 6) , pictată {3,7) şi cărămizie (4).
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Fig. 35. Ceramică ne:1gră : 1 , ceaşcă ; 2,5, căni ; 3, strachină şi 4,6 - 8, fructiere.
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Fig. 36. Ceramică
neagră : 1 - 4 , fructiere
şi 5 - 6, străchini.
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Fig. 37. Ceramicli. pictatli. : 1 , strachinli. ;

2,

canli. ; 3, rructicrli. şi 4, capac.
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