ROMANĂ TÂ RZIE
CERAMICĂ ROMANĂ SI
'
LA BECHET, JUDETUL
DOLJ
'

DOREL BONDOC
Despre localitatea Bechet avem relativ puţine informaţii arheologice1 , deşi urmele antice abundă
pe raza teritoriului său. O atare situaţie este explicată de insuficienţa cercetărilor, descoperirile făcute
fiind ocazionale sau rezultatul unor cercetări de suprafaţă.
Muzeul orăşenesc din Bechet conţine în colecţia sa de arheologie obiecte ce pot fi atribuite
epocii neolitice (silexuri, fragmente de râşniţe din piatră, ceramică, greutăţi, topoare din piatră), epocii
bronzului (ceramică), epocii fierului (ceramică) şi epocii romane (ceramică, fragmente anepigrafe de
cărămizi, fragmente de conducte ceramice ş.a.).
Acest fapt atestă intensa locuire pe teritoriul Bechetului în întreaga preistorie şi antichitate,
mai ales că este vorba de un punct situat în vecinătatea vărsării Jiului în Dunăre.
Articolul de faţă atrage atenţia asupra ceramicii romane şi romane târzii de la Bechet, având în
vedere că până în prezent nu s-a întreprins o analiză atentă în acest sens2 • O aşezare romană târzie
semnalată aici3 , a fost datată până la sfărşitul secolul IV4 , datare susţinută de circulaţia monetară care
sfârşeşte la Iulian Apostatul şi Procopius5 .
Ceramica, din cadrul căreia am ales un eşantion reprezentativ, este în totalitate lucrată la roată
dar, din păcate fragmentară, formele urmând să fie stabilite cu o oarecare probabilitate după cataloagele
existente6 • A fost strânsă prin strădania domnului Mitre Arambaşa, responsabilul muzeului din Bechet,
care mi-a şi permis să o studiez.
Din informaţiile obţinute reiese că locul unde au fost depistate fragmentele ceramice este
situat între Cheiul Mare la est şi Gura Jiului bătrân la vest.
1 . Fragment ceramic (fig. I )7 , executat la roată din pastă fină de culoare cenuşie. Decorul
constă în două linii paralele incizate sub care s-a făcut un ornament cu rotiţa; aparţine unei oale borcan
tipul 5 datată în secolul IIl8 .
2. Vas executat la roată din pastă fină de culoare cărămizie, din care s-a păstrat partea inferioară
(fig.2). Este neornamentat având fundul drept şi profilat. Cu prudenţa de rigoare se poate afirma că
provine de la o cană, tipul 3, secolul IIl9 .
3. Fragment de toartă (fig.3) din pastă fină de culoare cărămizie, cu suprafaţa exterioară de
culoare alb-gălbuie. Aparţine unei amfore, tipul II; sfărşitul secolului II - începutul secolului III10 •
4. Fragment de buză (fig.4), realizat la roată din pastă zgrunţuroasă de culoare cenuşie, ce
provine de la o oală borcan, tipul 2, începutul secolului IIl1 1
5. Fund profilat şi inelar (fig.5), aparţinând unui vas executat la roată din pastă zgrunţuroasă
de culoare cenuşie. Ca degresant s-a folosit nisip, fapt care-i conferă un aspect grosier. Cel mai probabil
trebuie să fi aparţinut unei căniţe, poate de la sfârşitul secolului III.
6. Fragment de buză cu o porţiune de toartă (fig.6), executat la roată din pastă alb-gălbuie. În
interior, sub buză, meşterul ceramist a executat un şanţ menit să susţină capacul. Profilul piesei prezintă
curburi astfel că fragmentul ceramic poate fi atribuit unei oale borcan cu două torţi, tipul 2 din secolul
III i 2 .
7. Fragment de toartă (fig.7), din pastă roşie-cărămizie având în compoziţie nisip fin. Deşi
fragmentară, toarta trebuie să fi pornit din zona mediană a gâtului amforei căreia i-a aparţinut. Datare:
secolele III-IV. Se încadrează în ceramica romană târzie, categoria D şi provine aşa cum am spus de
la o amforă, tipul c13 •
8. Fragment din buza şi gâtul unui vas (fig.8), executat la roată din pastă fină de culoare
roşiatică. Sub buza care este neprofilată au fost trasate caneluri de diferite adâncimi, situaţie evidentă
şi pe gâtul vasului. Apartenenţa la o oală borcan este evidentă; cel mai probabil este vorba de un
exemplar cu două torţi, tipul I, secolul IJl4 •
9. Fragment ceramic de culoare roşie-cărămizie (fig.9), a cărei apartenenţă nu poate fi stabilită
•
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cu certitudine. În pasta moale, cu ajutorul unui instrument ascuţit a fost incizat un semn asemănător
literei M. Ar putea fi vorba de iniţiala numelui ceramistului, sau de un simplu element de decor.
1 O. Fragment de toartă (fig. I O) de amforă, din pastă de culoare cărămizie-gălbuie care conţine
nisip granulat în pastă, fapt care însă nu-i alterează calitatea . destul de bună. Profilul semicircular o
plasează în categoria D a ceramicii romane târzii, tipul d15 , secolele III-IV.
1 1 . Fragment de buză ( fig. 1 1 ) ce a aparţinut unei oală realizată la roată din pastă zgrunţuroasă
de culoare neagră. Este uşor răsfrântă oblic la exterior şi are marginea puternic îngroşată. Ca degresant
s-a folosit nisip în amestec cu pietricele; poate fi plasată în categoria A, din cadrul ceramicii târzii 1 6 ,
secolele III-IV.
1 2. Fragment de buză (fig. 1 2), realizat din pastă semifină de culoare cenuşie cu pietricele în
compoziţie. Buza este profilată şi lăţită în exterior, iar pe suprafaţa sa au fost trasate caneluri concentrice.
Acest tip de ceramică aparţine categoriei B din perioada târzie17 , secolul IV.
1 3. Fund de vas (fig. 1 3), executat la roată din pastă fină de culoare cărămizie; este drept şi
puţin profilat în exterior. Apartenenţa sa poate fi atribuită unei oale. Secolul IV.
1 4. Fragment de buză de farfurie (fig. 14), executată la roată din pastă fină de culoare roşie.
Buza este lată orizontală şi a fost ornamentată cu incizii canelate vălurite. Secolul IV.
1 5 . Toartă (fig. 1 5) realizată din pastă fină de culoare gălbuie. Pelicula de glazură de culoare
verde-olive, aflată pe întreaga suprafaţă, include această piesă ceramică în categoria E18 • Forma ceramică
la care a aparţinut această toartă este mai greu de stabilit; cel mai probabil este vorba despre o căldăruşă
de lut, cu torţi supraînălţate. Secolul IV.
După cum se observă, ceramica prezentată se încadrează cronologic în secolele II-IV. Nu
există indicii care să lase posibilitatea prelungirii datării ei, în secolele următoare. Acest fapt este
susţinut şi de circulaţia monetară de pe teritoriul localităţii Bechet, care se opreşte în secolul IV19 •
Faptul că am dispus numai de fragmente ceramice, vase întregi lipsind cu desăvârşire până în
prezent, îngreunează o eventuală analiză tipologică. Pentru secolele II-III ceramica este reprezentată
în formele cunoscute, realizate la roată din pastă fină. Spre deosebire de această perioadă, în secolul
IV ceramica romană cunoaşte profunde schimbări înregistrând un proces de decădere. Formele suple
de altădată sunt înlocuite acur" �u altele, pântecoase şi de dimensiuni mari, cu pereţi groşi executaţi
din pastă ce conţine pietricele în compoziţie (nr. 1 1 - 1 2). Totuşi datorită situării geografice a Bechetului
în zona protejată de romani în perioada târzie, se mai vehiculează încă forme ceramice elegante (nr. 1 31 4). Decorul preferat constă în una sau mai multe linii vălurite (nr. 1 4). Cu totul aparte este toarta
(nr. 1 5) acoperită de glazură, care anunţă deja răspândirea ceramicii glazurate, lucru firesc în perioada
romană târzie.
Din păcate, ceramica prezentată este rezultată din cercetări de suprafaţă şi nu din săpături
arheologice20 , în complexe bine definite, fapt care ar permite o datare mai precisă.
ABSTRACT

The present article points out on the Roman and late Roman pottery on the area of Bechet,
district Dolj .
The Roman pottery is placed in the usual formes ( fig. 1 -8). The late Roman pottery (fig. I 01 5), differs from the composition (fig. 1 1 - 1 2), omaments (fig. 1 4) and formes (fig. 1 5), point of view.
The pottery is entirelly made on the wheel.
NOTE
1

A.T.Laurian, /siriana, în Magazin istoric pentru Dacia, 1 845, p. 9 1 ; Damaschin Ţăranu, în S C IV A 26, 1 975, 4,
p. 567-568; O. Tudor, Sucidava, 1 974, p. 50; idem, Oltenia romană 4 (se va prescurta O . R .4, p. 222; O. S toica, V.
Ciucă, în Înainte, XXXI, Craiova, 1 974, 9 2 5 5 , p. I ; O.Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia troiană
sud-carpatică, Craiova, 1 976, p. 42, 79, 205 ; P. Bălă, D. Arambaşa, Bechetul de-a lungul veacurilor, Buc., 1 98 1 , p.

2

Vezi totuşi O.R. 4 , p. 222.
O.Toropu, op. cit., p. 42, fără alte amănunte.

3

,

1 2- 1 4, 90-9 1 , 1 02.

75
https://biblioteca-digitala.ro

4
5

6

Ibidem, p. 79.
Ibidem, p. 205.

Pentru ceramica romană din secolele II-III, am utilizat catalogul întocmit de Gh.Popilian, Ceramica romană din
Oltenia, Craiova, 1976; pentru cea din perioada romană târzie, vezi O.Toropu, op.cit. , p.44 şi urm.
7 Desenele au fost executate în totalitate de Pena Mihaela, mulţumiri.
8 Cf. Gh.Popilian, op.cit. , p.88.
9 Ibidem, p.94.
10 Ibidem, p.40.
1 1 Ibidem, p.87.
12 Ibidem, p.9 1 -92.
13 O.Toropu, op.cit. , p.5 1 .
1 4 Gh.Popilian, op.cit., p.9 1 .
1 5 O.Toropu, op. cit. , p.5 1 .
1 6 Ibidem, p.45.
17 Ibidem, p.47, fig. 1 5/3 1 .
1 8 Ibidem, p.5 1 .
1 9 Vezi nota 5.
20
La Bechet nu s-au făcut săpături arheologice.
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Fig. 2

Fig. I

Fig. 4

Fig. 7

F ig . 3

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8

F ig. 9 (desen şi foto)
Fig. 1 0

Fig. 1 1
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Fig. 1 3

Fig. 1 2

Fig. 1 4 (desen şi foto)

Fig. 1 5
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