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INTRODUCERE

Lucrarea de față încearcă să surprindă imaginea referitoare la ceramica de masă
descoperită în urma cercetărilor arheologice din ultimul secol întreprinse în siturile din epoca
romană și romano-bizantină din spațiul vest-pontic. Afirmația că ceramica este principalul
artefact rezultat în urma cercetărilor arheologice reprezintă deja un clișeu în literatura de
specialitate, ce nu mai trebuie demonstrat. Într-adevăr numeroasele șantiere arheologice
organizate în această regiune în ultimul secol au dus și la constituirea unui eșantion ceramic
foarte bogat și diversificat. În acest context, de-a lungul timpului au fost publicate un număr
substanțial de studii și chiar monografii ce prezintă descoperiri punctuale, efectuate în
diverse situri, însă o lucrarea mai amplă care să se refere la întreaga regiune geografică nu a
existat până în momentul de față.
La baza acestei lucrări se află experiența de care m-am bucurat atât în calitate de student
aflat în practică, cât și de angajat al Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea, pe diferite
șantiere ale epocii romane din nordul Dobrogei. Pe lângă experiența de teren, indispensabilă
în descifrarea principiilor de bază ale studierii materialului arheologic, se adaugă și unele
încercări concrete, materializate în câteva articole de mică amploare, în care am publicat
diverse eșantioane ceramice inedite, descoperite în special la Ibida – Slava Rusă, Argamum,
Halmyris, Aegyssus, Troesmis etc.
Spațiul geografic aferent lucrării de față – regiunea vest-pontică, coincide în mare
măsură cu teritoriul Dobrogei românești din zilele noastre. Sunt conștient că această alegere
poate da naștere unor discuții de natură metodologică însă ea are la bază argumente obiective.
Primul este de ordin istoric și ține cont că această regiune a făcut parte din mai multe unități
administrative ale Imperiului Roman (provincia Moesia Inferior în epoca principatului
și provincia Scythia în antichitatea târzie). Un alt argument obiectiv este, din păcate,
constrângerea istoriografică națională, colegii bulgari prezentând descoperirile din Moesia
Inferior cu referire exclusivă la teritoriul Bulgariei contemporane, excluzând din ecuație
descoperirile de pe teritoriul României. Reciproca este valabilă și în cazul cercetătorilor și
publicațiilor din România, termenul de – Dobrogea romană – fiind consacrat definitiv odată
cu publicarea în 1991 a lucrării semnate de A. Suceveanu și A. Barnea – La Dobroudjea
romaine. Deși lucrarea de față este înscrisă în același context, am optat pentru înlocuirea
sintagmei „Dobrogea romană” cu „spațiul vest-pontic”, considerând că această ultimă
formulă este mai ușor de înțeles din perspectivă istorică și de către cei interesați de subiectul
lucrării, dar care nu sunt familiarizați cu realitățile istoriografice locale.
Dacă în cazul regiunii geografice nu am putut opta pentru un teritoriu care să coincidă
cu o veche provincie romană, limitele cronologice ale lucrării suprapun stăpânirea romană
în spațiul vest-pontic, din secolul I p. Chr. până la finalul secolului al VI-lea sau începutul
celui următor, moment în care puterea imperială romană își pierde treptat influența în
această regiune.
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Lucrarea este structurată în patru capitole, primul fiind în fapt o introducere în
problematica ceramicii de masă. Sunt menționate principiile metodologice ce stau la baza
alcătuirii studiului de față și sunt punctate limitele obiective ale acestei lucrări. Este prezentat
un istoric al cercetării ceramologice din perspectiva istoriografiei universale dar și din
perspectiva istoriografiei regionale și naționale.
Capitolul al II-lea prezintă ceramica de masă din regiunea vest-pontică în epoca
principatului, din perspectiva centrelor de producție și din perspectiva tipologiei formelor.
Sunt prezentate principalele caracteristici și istoricul celor mai importante centre de
producere ale ceramicii de masă în epoca romană timpurie, realizându-se și un repertoriu al
formelor descoperite în această zonă geografică. Au fost identificate patru regiuni geografice
principale ale Imperiului Roman din care ceramica de masă era importată în această regiune,
centrul de greutate fiind în zona Asiei Mici și a bazinului pontic.
Capitolul al III-lea este dedicat ceramicii de masă din zona vest-pontică în antichitatea
târzie, fiind prezentate și în acest caz cele trei mari regiuni din care această categorie de
material provine. Și în acest capitol a fost realizat un repertoriu al formelor veselei de masă
descoperită în arealul geografic menționat, la care se adaugă și o inventariere a motivelor
decorative.
Capitolul IV poate fi considerat un fel de concluzie a acestei lucrări. În cuprinsul său
am încercat să punem în contextul epocii informațiile obținute în urma alcătuirii capitolelor
II și III. Am încercat o abordare teoretică a mai multor aspecte ce țin de comerț și interferențe
culturale în lumea romană, punctând despre posibile rute comerciale prin care ceramica de
masă a fost importată în această regiune sau discutând despre problema producției locale și
a procesului de romanizare. Toate aceste idei au un caracter preliminar, deoarece cercetări
ulterioare vor putea confirma sau infirma cele afirmate în cuprinsul capitolului IV. În fapt
acesta reprezintă o imagine actuală a stadiului cercetărilor referitoare la ceramica de masă
din regiunea vest-pontică.
În încheiere se cuvine să adresez gândurile mele de mulțumire celor care într-un fel
sau altul au avut o influență asupra devenirii mele ca specialist în ceramica romană și în
arheologia epocii romane în general.
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CAPITOLUL I

Considerații referitoare la ceramica de masă din spațiul vest‑pontic
Odată cu inițierea cercetărilor arheologice sistematice de amploare, încă din a doua
jumătate a secolului al XIX‑lea, s‑a constatat că materialul ceramic predomină în ponderea
descoperirilor din siturile arheologice datate în epoca romană. Astfel a apărut necesitatea
studierii acestei categorii de material arheologic pentru a cunoaște cât mai bine modalitățile
în care artefactele ceramice erau produse și apoi distribuite într‑un anumit teritoriu.
Premisele enunțate în rândurile precedente sunt valabile și pentru siturile arheologice din
epoca romană situate în regiunea vest‑pontică, zonă geografică ce a făcut parte din Imperiul
Roman timp de aproximativ șase veacuri, fie ca parte integrantă a provinciei Moesia Inferior,
în epoca principatului, fie din provincia Scythia, în antichitatea târzie.
Cercetările arheologice sistematice desfășurate în această regiune încă de la sfârșitul
secolului al XIX‑lea și începutul secolului următor în situri precum Tropaeum Traiani,
Ulmetum, apoi Histria, s‑au dezvoltat pe parcursul secolului al XX‑lea prin deschiderea de
noi șantiere arheologice (Capidava, Noviodunum, Argamum, Halmyris etc.), acest demers
având ca rezultat descoperirea unei cantități impresionante de material arheologic, printre
care și ceramică de masă. Lucrarea de față încearcă să valorifice aceste descoperiri arheologice,
pornind de la eșantioanele publicate deja pentru unele situri precum: Histria, Tropaeum
Traiani, Capidava, Noviodunum, Halmyris și să realizeze o abordare de ansamblu asupra
ceramicii de masă descoperite în regiunea vest‑pontică și modul în care aceste descoperiri pot
fi corelate cu alte zone geografice ale Imperiului Roman, zone geografice pentru care există
deja lucrări publicate în acest sens (spre exemplu amintim lucrarea publicată de M. Bonifay
în anul 2004: Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique). Până în momentul de față
toate lucrările dedicate ceramicii de masă descoperită în regiunea vest‑pontică prezintă în
mod punctual și sintetic material provenind dintr‑un sit arheologic anume, fără a oferi o
privire de ansamblu asupra unei zone geografice mai largi. Din acest motiv, în stadiul actual
al cercetării nu este cunoscută o situație generală a ceramicii de masă din această regiune
geografică, nici în ceea ce privește ponderea importurilor, nici în ceea ce privește producția
unor posibile ateliere locale. De asemenea nu cunoaștem cu exactitate ponderea atelierelor
ce exportă ceramica de masă în regiunea supusă atenției noastre, iar subiecte precum rutele
comerciale sau piețele de desfacere au fost aproape ignorate în literatura dedicată ceramicii
romane descoperite în spațiul vest‑pontic. Lucrarea noastră își propune să găsească, pe cât
posibil, un răspuns cât mai obiectiv la problemele enunțate mai sus.
Abordarea unei teme de cercetare atât de complexă și pentru un interval cronologic
atât de mare poate ridica anumite probleme. Cea mai pregnantă dintre acestea este existența
unei cantități apreciabile de material ceramic provenit din cercetările arheologice din diverse
situri, descoperiri ce nu a fost publicat. Putem afirma, fără să exagerăm că mare parte a
materialului ceramic, iar aici ne referim la toate categoriile funcționale, zace nepublicat
prin diferite depozite ale muzeelor sau șantierelor arheologice. Din acest punct de vedere
alcătuirea unui eșantion cât mai obiectiv în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

12

Marian Mocanu

tema de cercetare în cauză, reprezintă o provocare. Un alt impediment major este dat de
caracterul neuniform în care a fost publicată ceramica de masă din regiunea vest‑pontică.
Astfel, există situri arheologice din care nu a fost publicat nici un fragment ceramic ce poate
fi încadrat în tipul ceramicii de masă, apoi există situri în care informația este publicată la
nivelul anilor ’70 ai secolului trecut și desigur există cazuri fericite de situri arheologice
cărora le‑a fost dedicat un volum monografic referitor la ceramică.

CONSIDERAȚII DE NATURĂ METODOLOGICĂ
Înainte de a puncta câteva principii metodologice ce au stat la baza redactării acestei
publicații, considerăm că este necesară definirea termenului de „ceramică de masă”, așa cum
este el înțeles în economia acestei lucrări. În numeroasele tipărituri de specialitate apărute
în ultimul secol și jumătate au fost întrebuințați o serie de termeni pentru a defini tipul
de ceramică ce face obiectul prezentului volum. Spre exemplu, ceramica de masă poate fi
întâlnită în diverse lucrări sub sintagma „terra sigillata”, însă acest termen definește în primul
rând recipientele ceramice care poartă ștampila unui producător (sau a proprietarului unui
atelier), excluzând astfel majoritatea veselei care aparține acestei categorii funcționale. Un alt
termen întrebuințat pe scară largă este cel de „fine pottery” (mai degrabă în accepțiunea de
„ceramică de lux”, decât în traducerea mot‑a‑mot de „ceramică fină”), dar și acesta este un
termen restrictiv, deoarece majoritatea covârșitoare a veselei de masă nu poate fi considerată
„ceramică fină” șu cu atât mai puțin „ceramică de lux”. Un alt termen folosit la modul
general pentru ceramica de masă este acela de „red slip pottery”, tradus în limba română
drept „ceramică cu firnis roșu”. Spre deosebire de termenii anteriori, acesta din urmă este
un termen prea vag, care poate îngloba și alte categorii funcționale de ceramică, deoarece
nu doar vesela de masă are suprafețele exterioare acoperite ci firnis de culoare roșu. În
unele lucrări de specialitate publicate în ultimele decenii este folosit termenul latin de „vasa
escaria” care include vesela întrebuințată la servirea diferitelor tipuri de mâncăruri și care se
diferențiază de „vasa potatoria”, utilizată pentru servirea lichidelor.
Datorită acestor multitudini de termeni utilizați în literatura de specialitate se poate
crea confuzie, iar în ultimii ani au apărut o serie de lucrări care abordează această problemă
și încearcă să ofere anumite soluții1, însă nu trebuie ignorat faptul că toți acești termeni sunt
supuși subiectivității cercetătorului modern și este greu de apreciat cât de bine se raportează
la realitățile cotidiene ale lumii romane.
După cum se observă și din titlul lucrării, termenul utilizat pe parcursul acesteia este
de „ceramică de masă”, cu echivalentul în limba engleză de „tableware”. În opinia noastră
acest termen reușește să sintetizeze cel mai bine materialul arheologic analizat în capitolele
următoare. Trebuie subliniat faptul că în această lucrare vom analiza doar o parte din
ceramica de masă și anume vesela pentru servirea mâncărurilor (vasa escaria), fără a lua
în considerare recipientele pentru servirea lichidelor (vasa potatoria). În afara termenilor
latini pentru definirea celor două categorii ale ceramicii de masă, în literatura de specialitate
(în special cea de limbă italiană) întâlnim sintagmele de: „forme aperte” (forme deschise) și
„forme chiuse” (forme închise). Diferența dintre ele este dată de raportul dintre diametrul
gurii și diametrul maxim. Atunci când diametrul gurii este mai mic decât diametrul maxim
avem forme închise, utilizate în general pentru servirea lichidelor, iar atunci când diametrul
1

ALLISON, PITTS 2018. O discuție similară vezi la BESS 2015, 1–2.
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maxim al recipientului coincide cu diametrul gurii avem forme deschise, utilizate în general la
servirea preparatelor culinare. Concluzionând, lucrarea de față se referă la ceramica de masă
utilizată la servirea preparatelor culinare, cunoscută sub denumirea latină de „vasa escaria”.
Odată stabilite limitele funcționale ale ceramicii romane ce face obiectul lucrării noastre,
ne vom referi la limitele geografice și cronologice ale demersului nostru. Prin sintagma „spațiu
vest‑pontic” se înțelege teritoriul cuprins între litoralul Mării Negre și cursul Dunării. Cu alte
cuvinte acest termen este echivalentul sintagmei bine cunoscute în literatura arheologică din
România, ca „Dobrogea romană”. Termenul de „Dobrogea romană”, care se referă strict la
porțiunea dobrogeană ce face parte din România, a fost introdus în circuitul științific de
A. Suceveanu în anul 1975 prin publicarea cărții cu titlul Viața economică în Dobrogea
romană, secolele I – III e.n. Am preferat termenul de „spațiu vest‑pontic” deoarece este mai
ușor de înțeles de către specialiști de alte naționalități și datorită faptului că este ferit de
constrângerile politice moderne care interferează și în prezent între arheologia românească
și cea bulgară. Cu toate acestea am evitat interferențele cu teritoriul Bulgariei zilelor noastre,
deoarece există deja lucrări dedicate acestei categorii ceramice, precum cea publicată în
anul 2000 de A. Dimitrova‑Milčeva, cu titlul: Terra sigillata und Dünnwandige keramik aus
Moesia Inferior (Nordbulgarien), însă așa cum se poate observa chiar din titlu, demersurile
Dimitrovei‑Milčeva se concentrează exclusiv asupra teritoriului Bulgariei, partea românească
a Dobrogei, care a făcut parte din provincia Moesia Inferior aproape trei secole nefiind luată
în considerare. Un motiv obiectiv pentru care repertoriul formelor ceramicii de masă a fost
realizat exclusiv pentru spațiul vest‑pontic, așa cum a fost definit în rândurile anterioare,
este dat de cantitatea enormă de material arheologic și de imposibilitatea de a acoperii un
spațiu geografic atât de larg precum cel al provinciei Moesia Inferior. De asemenea limitele
cronologice ale acestei lucrări sunt marcate de apariția puterii politice romane în regiunea
vest‑pontică, în secolul I p. Chr. și de dispariția acesteia din această regiune, la sfârșitul
secolului al VI‑lea sau începutul celui următor.
În demersul de redactare a lucrării de față am luat în considerare o serie de principii
metodologice, în vederea realizării repertoriului formelor ceramicii de masă din spațiul
vest‑pontic și în vederea sintetizării informației pentru obținerea unor concluzii cât mai
pertinente și obiective. Pentru descrierea recipientelor ceramice au fost utilizate o serie
de criterii precum: forma vasului, prezența sau absența elementelor de decor, descrierea
caracteristicilor pastei din care respectivul vas a fost modelat, tipul de ardere sau proprietățile
slip‑ului care acoperă suprafețele exterioare ale veselei.
Pe baza acestor caracteristici generale a fost realizată tipologia ceramicii de masă
din regiunea vest‑pontică. Astfel, ceramica de masă a fost grupată în zone geografice
de proveniență (ceramică levantină, micro‑asiatică, occidentală, dunăreană, pontică,
nord‑africană) cu scopul de a evidenția legăturile culturale și comerciale ale spațiului
vest‑pontic cu diferite regiuni geografice de pe cuprinsul Imperiului Roman. Gruparea pe
zone geografice de origine este una subiectivă și aplicabilă doar ceramicii de masă prezentă
în spațiul vest‑pontic, fiind condiționată de cantitatea materialului ceramic avut în studiu.
Dacă s‑ar încerca un demers similar pentru o altă regiune a Imperiului Roman, gruparea
geografică a atelierelor ar ține cont de particularitățile ceramicii de masă prezentă în regiunea
respectivă. Din această perspectivă se poate explica pentru regiunea vest‑pontică de ce au
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fost grupate într‑o singură categorie denumită „sigillata gallica”, produse ale atelierelor din
sudul Galliei cu cele din centrul Galliei și cu cele din zona Rinului, în timp ce vesela provenită
din Mediterana Orientală au fost împărțită în două categorii denumite „ceramica levantină”
și „ceramica micro‑asiatică”.
Repertoriul formelor ceramicii de masă din spațiul vest‑pontic s‑a realizat în cadrul
acestor categorii, iar acolo unde a fost posibil au fost utilizate tipologii deja existente și
general acceptate în literatura de specialitate. Ceramica levantină și ceramica micro‑asiatică
a fost repertoriată pe baza tipologiei formelor publicată în volumul II al lucrării Enciclopedia
dll’arte antica classica e orientale. Pentru „sigillata italica” a fost folosită tipologia formelor
publicată în lucrarea Conspectus formarum trrae sigillatae italico mnodo confectae, în timp ce
pentru „sigillata gallica” și „sigillata danubiana” am întrebuințat tipologia formelor stabilită
de Dragendorff. În schimb pentru „ceramica pontică” am realizat o tipologie proprie,
deoarece cele existente au fost considerate incomplete. La baza repertoriului formelor
ceramicii de masă din spațiul vest‑pontic în antichitatea târzie stă lucrarea lui J.W. Hayes,
Late Roman Pottery.
Pentru redactarea ultimului capitol al acestei lucrări au fost folosite o serie de metode,
cum ar fi statistica, care constă în analiza rezultatelor obținute în urma realizării repertoriului
formelor ceramicii de masă din regiunea vest‑pontică, cu scopul de a obține pondera
procentuală a fiecărei grupe ceramice, a fiecărui atelier, sau a fiecărei forme (și a variantelor)
în parte, pentru a folosi aceste informații în contextul legăturilor culturale și comerciale în
lumea romană.

STADIUL CERCETĂRILOR
Înainte de a trece în revistă principalele contribuții literare referitoare la ceramica de
masă se cuvine să fixăm principalele etape ale evoluției acestui domeniu științific. Prima
perioadă, care coincide cu epoca romantismului, începe odată cu epoca renașterii și continuă
până la jumătatea secolului al XIX‑lea. În acest interval cronologic numeroși erudiți pasionați
de antichitatea clasică își arată interesul pentru artefactele din respectiva perioadă istorică.
În acest context se pun bazele primelor colecții de ceramică antică, vesela de masă ocupând
un loc aparte deoarece este asimilată produselor de lux cu o valoare culturală însemnată.
În a doua jumătate a secolului al XIX‑lea apar primele studii de specialitate despre
această categorie de material arheologic, datorate în primul rând mediului academic
germanic. Această etapă se suprapune cu inițierea săpăturilor arheologice profesioniste și se
încheie odată cu primul război mondial.
Etapa din perioada interbelică coincide cu răspândirea curentului modernist și
este influențată de realitățile colonialismului. În această perioadă se dezvoltă două școli
ceramologice: „școala orientală” – de limbă anglo‑saxonă, care și‑a concentrat eforturile
în bazinul răsăritean al Mediteranei și „școala occidentală” – de limbă italiană, cu cercetări
asupra bazinului apusean al Mediteranei. Înscriindu‑se în realitățile politice și sociale ale
vremii, aceste două școli de gândire s‑au aflat nu de puține ori pe poziții divergente, iar
această „rivalitate” a supraviețuit celui de‑al doilea război mondial și chiar procesului de
decolonizare2.
2

Această dispută este prezentă și în paginile introductive ale capitolului dedicat ceramicii nord‑africane din
Atlante I, în acest sens vezi CARANDINI, TORTORELA, TORTORICI 1981, 11–18.
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Primele două decenii și jumătate ale perioadei postbelice reprezintă momentul în care
au fost publicate în literatura științifică cele mai multe tipologii și evoluții cronologice ale
ceramicii de masă. Tot acum sunt stabilite în manieră aproape definitivă zonele geografice
de producție a acestei categorii de material. Perioada cuprinsă între anii 1970 și sfârșitul
secolului XX a fost marcată de încercări de sintetizare și sistematizare a informațiilor despre
ceramica de masă, în special în bazinul mediteraneean. Tot acum sunt publicate o serie de
monografii dedicate unor mari centre ale ceramicii de masă din Imperiul Roman.
Odată cu începutul secolului XXI se constată o lărgire a orizontului de cercetare a
ceramicii de masă, realizarea seriilor tipo‑cronologice ajungând în plan secund, iar principala
problemă abordată este reprezentată de fluxurile comerciale și interferențele culturale în
lumea romană.
Printre primele contribuții științifice referitoare la ceramica romană se numără
lucrarea lui Hans Dragendorff3, publicată în anul 1895 în revista Bonner Jahrbücher.
Lucrarea eruditului autor de origine germană reprezintă prima tipologie (clasificare) a
ceramicii romane de masă produsă în sudul Galliei (cunoscută și sub numele de „ceramică
samiană” sau „terra sigillata gallica”). Tipologia acestuia (identifică nu mai puțin de 55
de forme) se bazează exclusiv pe criteriul descriptiv, vasele fiind clasificate în funcție de
forma lor, iar pentru realizarea acesteia a întrebuințat piese din diferite colecții ale muzeelor
europene. Lucrarea lui Dragendorff, a cărui titlu original este: Ein Beitrag zur Geschichte
der griechischen und römischen Keramik, a fost ulterior tradusă și republicată în mai multe
reviste prestigioase din Europa, iar în ceea ce privește tipologia, chiar dacă aceasta a evoluat
considerabil din momentul publicării lucrării menționate, repertoriul formelor ceramicii de
masă realizat de Dragendorff în anul 1895 este utilizat și astăzi în literatura de specialitate.
La începutul secolului al XX‑lea, în vestul Asiei Mici, mai exact în teritoriul anticului
Pergam, arheologul german Siegfried Loeschcke realizează o descoperire ce va însemna
un uriaș progres în privința studierii ceramicii de masă din epoca romană. Este vorba de
atelierele ceramice de la Çandarli (anticul Pitanae), primele rezultate ale cercetărilor, dar
și o tipologie a formelor fiind publicate în anul 1912 în lucrarea Sigillata, Töpferein in
Tschandarli. Pe lângă Loeschcke, în decursul timpului și alți specialiști și‑au îndreptat atenția
asupra ceramicii produse la Çandarli, îmbunătățindu‑se astfel cunoștințele despre ceramica
produsă în acele ateliere, dar și informația referitoare la instalațiile propriu‑zise ce serveau
pentru manufacturarea acestui tip de artefacte.
O nouă perspectivă asupra ceramicii de masă din epoca romană se regăsește în lucrarea
publicată în 1920 de doi exponenți ai școlii de arheologie britanice, Felix Oswald și T. Davis
Pryce4. Astfel, în lucrarea cu titlul An introduction to the study of Terra Sigillata trated from a
chronological standpoit, cei doi autori analizează ceramica de tip „terra sigillata” nu doar din
perspectiva descriptivă a formelor ci și din perspectiva evolutivă (cronologică) a tipurilor
ceramice. Totodată cei doi autori abordează problematica ceramicii de tip „terra sigillata” din
perspectivă geografică, stabilind la nivelul Imperiului Roman prima clasificare de acest fel
(terra sigillata italica și terra sigillata provincială). În ceea ce privește „sigillatele provinciale”,
cei doi autori disting o serie de ateliere de pe cuprinsul Galliei, cum ar fi: atelierele sud‑gallice,
3

4

Pentru redactarea acestei lucrări am utilizat o reeditare a articolului lui H. Dragendorff. În acest sens vezi
DRAGENDORFF 1980.
OSWALD, PRYCE 1920. Lucrarea în cauză a fost reeditată în 1966.
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cele central‑gallice, cele est‑gallice dar și cele trans‑renane. Pentru fiecare dintre aceste
ateliere autorii stabilesc si intervalul cronologic în care au funcționat. Lucrarea celor doi
specialiști britanici a fost republicată în anul 1964 cu completările și corecturile de rigoare,
fiind importantă datorită noilor direcții de cercetare pe care le trasează.
Un alt exponent al școlii de ceramologie britanică a fost Frederick O Waagé, acesta
realizând primul studiu asupra ceramicii romane rezultate în urma cercetărilor arheologice
desfășurate în Agora Athenei, publicat în anul 1933 sub titlul: The Roman and Byzantine
Pottery, în numărul 2 al revistei Hesperia5. În lucrarea lui F.O. Waggé sesizăm distincția
între ceramica din epoca principatului și cea din epoca romană târzie. Ceramica romană
„timpurie” reprezintă primele patru categorii și este împărțită pornind de la criteriul geografic,
în patru grupe (pergameniană, italică, Çandarli și samiană) în timp ce a cincea categorie este
reprezentată de ceramica romană “târzie”, împărțită la rândul ei în patru grupe (grupele A
și B reprezintă ceramica nord‑africană, grupa C fiind ceramica foceeană iar grupa D fiind
reprezentată de ceramica locală). Clasificarea ceramicii romane târzii va fi preluată ulterior
și îmbunătățită de J.W. Hayes. Pe lângă ceramica din Agora Athenei, F.O. Waagé publică în
anul 1948 lucrarea cu titlul: Hellenistic and Roman Tableware of North Syria pornind de la
descoperirile realizate la Antiochia6.
În anul 1957, în volumul al treilea din Samaria‑Sabaste, specialista britanică Kathleen
Kenyon publică un studiu în care propune pentru prima dată în istoriografia internațională
o clasificare pentru ceramica de masă produsă în bazinul oriental al Mării Mediterane
(cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de „Eastern Sigillata”). Astfel, autoarea
menționată propune patru mari categorii pentru a clasifica ceramica de masă orientală,
categoriile fiind următoarele: „Eastern Sigillata A” reprezentată de ceramica produsă în
oficine ce își desfășurau activitatea în zona siro‑palestiniană; „Eastern Sigillata B” constituită
din produsele atelierelor ceramice din vestul peninsulei Anatolia; „Eastern Sigillata C”
reprezintă ceramica produsă în atelierele descoperite de Loeschcke la Çandarli; „Eastern
Sigillata D este ceramica produsă în Cipru”. Clasificarea specialistei britanice K. Kenyon a
fost acceptată de întreaga comunitate științifică internațională, fiind valabilă și întrebuințată
și în zilele noastre7.
O contribuție ce merită a fi amintită în ceea ce privește descoperirile ceramice din
Agora Athenei, care vede lumina tiparului în al cincilea volum din prestigioasa colecție The
Athenian Agora în anul 1959, este lucrarea semnată de un alt cercetător britanic, Henry
S. Robinson și poarta titlul: Pottery of the Roman Period. Chronology, fiind primul volum
monografic dedicat ceramicii romane descoperite la Atena8.
Un arheolog clasicist italian, Nino Lamboglia și‑a dedicat mare parte din cariera sa
studierii atelierelor nord‑africane și a ceramicii de masă produsă în această regiune. Pornind
de la observațiile și clasificarea lui F.O. Waagé, acesta publică o serie de articole în reviste
precum Rivista di Studii Liguri sau în actele unor congrese internaționale, din care amintim
doar următoarele titluri: Nuove osservazioni sulla „Terra Sigillata Chiara” (Tipi A e B) (Rivista
di Studi Liguri, 24, 3–4, 257–330); Nuove osservazioni sulla „Terra Sigillata Chiara” (II)
(Rivista di Studi Liguri, 29, 1–4, 145–212) sau I problemi attuali della terra sigillata chiara:
5
6
7
8

WAAGÉ 1933.
WAAGÉ 1948.
CROWFOOT, CROWFOOT, KENYON 1957.
ROBINSON 1959.
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Italia o Africa? (Antichita Altoadriatoche 5. Aquilea e L’Africa, Udine, 1974, 119–131). Deși
unele din teoriile postulate de cercetătorul italian au fost infirmate în ultimele decenii,
contribuțiile acestuia la studierea ceramicii de masă, dar și a ceramicii romane în general,
rămân apreciate și citate chiar și în ziua de astăzi.
John W. Hayes9 publică în anul 1972 cartea cu titlul Late Roman Pottery sub egida școlii
britanice de la Roma. Această lucrare reprezintă probabil una din cele mai complete sinteze
asupra ceramicii de masă din epoca romană, tipologia realizată de J.W. Hayes fiind valabilă
și în prezent. Pe lângă stabilirea unei tipologii ce are ca bază de plecare observațiile lui Waagé
realizate cu câteva decenii înainte, autorul se concentrează si asupra caracteristicilor de
pastă sau alte elemente definitorii ale diferitelor oficine pentru producerea ceramicii și nu în
ultimul rând, asupra difuziunii acesteia prin intermediul comerțului. Odată cu apariția cărții
menționate anterior, Hayes lansează în terminologia de specialitate sintagma „African Red
Slip Ware” ce va reuni totalitatea producției atelierelor ceramice din nordul Africii (Tunisia şi
Libia zilelor noastre), simplificând astfel tipologiile propuse anterior de Waagé și Lamboglia.
Pentru ceramica nord‑africană, Hayes stabilește o serie tipologică ce evoluează cronologic și
însumează nu mai puțin de 200 de forme, multe dintre acestea dezvoltând diferite variante.
Totodată, autorul realizează și o clasificare a decorului specific ceramicii de masă. Pe lângă
ceramica nord‑africană, Hayes se concentrează și asupra atelierelor de la Çandarli, insistând
asupra unei faze de funcționare a acestor oficine în secolul al III‑lea și chiar în prima parte
a secolului al IV‑lea p. Chr. Nu în ultimul rând Hayes realizează tipologia formelor pentru
vasele produse începând cu a doua jumătate a secolului al IV‑lea de atelierele foceene,
stabilind 10 forme cu diferite variante evolutive. Pentru atelierele foceene și cele cipriote,
Hayes păstrează terminologia introdusă de F.O. Waagé, și anume „Late roman C” și „Late
roman D”. O lucrare de anvergura și complexitatea celei publicate de J.W. Hayes în 1972,
nu avea cum să nu stârnească anumite reacții. Principala „acuză” îndreptată împotriva
acestei lucrări constă în faptul că specialistul britanic a utilizat în realizarea tipologiei, dar
mai ales a observațiilor de ordin cronologic, materialul ceramic provenit din cercetările
arheologice din perioada interbelică realizate în Agora Athenei, în condiții stratigrafice
nu tocmai profesioniste după standardele actuale. Cu toate acestea, tipologia propusă de
J.W. Hayes încă din 1972 reprezintă baza de plecare a oricărui catalog referitor la ceramica
de masă din epoca romană din ultimii 40 de ani, ceea ce dovedește acuratețea observațiilor,
mai ales de ordin cronologic, propuse de Hayes în lucrarea sa. La 10 ani după publicarea
volumului menționat autorul revine cu un articol, A suppliment to the Late Roman Pottery,
în care aduce precizări și completări de ordin tipologic și cronologic. Alte contribuții mai
importante ale specialistului britanic sunt: Excavations at Sarachane in Istanbul, volumul al
doilea The pottery, sau contribuția sa din 2008 la prestigioasa serie The Athenian Agora cu
volumul: Roman pottery. Fine ware imports.
Printre monografiile dedicate ceramicii de masă din epoca romană descoperite
în urma săpăturilor arheologice, trebuie să amintim în opinia noastră lucrarea lui Philip
M. Kenrick10 publicată la Tripoli în 1985 cu titlul: Excavations at Sidi Khrebish Benghazi
(Berenice), Volume III, Parte 1: The Fine Pottery, ce constituie un prețios instrument de lucru,
mai ales în alcătuirea unui catalog, fiind de folos în ceea ce privește analogiile și datarea
unor forme ceramice. Partea de ceramică romană este tratată de către autor din perspectiva
9
10

HAYES 1972.
KENRICK 1985.
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tipologiei propusă de J.W. Hayes în 1972, însă lucrarea abordează și descoperirile ceramice
din epoca elenistică sau romană timpurie.
La inițiativa mediului academic italian, în anii ’80 ai secolului XX au fost publicate
două volume sub titlul Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, primul dintre ele în
anul 1981 sub coordonarea cercetătorului italian Andrea Carandini: Ceramica fine nel bacino
Mediteraneo (medio e tardo impero), iar al doilea volum publicat în anul 1985 fiind coordonat
de Ida Baldassarre: Ceramica fine nel bacino Mediteraneo (tardo elenismo e primo impero),
cu scopul de a aduna și sistematiza între coperțile unui singur volum toate descoperirile de
ceramică „fină” din bazinul mediteraneean. Având în vedere cantitatea imensă de material
ceramic, dar și multitudinea informațiilor științifice disparate în numeroase publicații și
volume, lucrarea amintită anterior constituie un excelent instrument de lucru pentru
specialiștii care își îndreaptă atenția asupra ceramicii de masă romane.
În ultimele două decenii ale secolului al XX‑lea numărul volumelor monografice ce
abordează tema ceramicii romane dintr‑un anumit sit arheologic s‑au înmulțit considerabil
și nu este în intenția noastră să le amintim pe toate. Remarcăm doar noile perspective din
care diverse eșantioane ceramice sunt analizate, cum ar fi spre exemplu, metoda statistică
și cum tot mai des ceramica romană este pusă în corelație cu activitatea economică și
comercială ce se desfășura pe cuprinsul Imperiului Roman. Cu alte cuvinte, studiul ceramicii
se specializează din ce în ce mai profund, cercetătorii aplecându‑se asupra unei anumite
categorii ceramice sau asupra unui anumit centru de producție. Printre contribuțiile din
ultimele patru decenii le amintim doar pe cele ale unor specialiști precum: C. Abadie‑Reynal
şi J.P. Sodini despre ceramica paleocreștină descoperită la Thasos, B Böttger despre ceramica
romană descoperită în fortificația de la Iatrus – Krivina, M. Mackensen, despre atelierele
ceramice de la El Mahrine, în Tunisia sau D.P.S. Peacock cu F. Bejaoui și N. Ben Lazreg
despre producția ceramicii romane în Tunisia centrală.
La capitolul enciclopedii putem aminti şi Conspectus formarum terrae sigillatae italico
mondo confectae publicat în anul 1990 și realizat de un colectiv de specialiști în ceramologie
precum: E. Ettlinger, P.M. Kenrick sau S. Von Schnurbein, corpus extrem de util ce reunește
între coperțile sale tipologia și cronologia ceramicii de tipul „terra sigillata” produsă în Italia.
O altă contribuție majoră dedicată ceramicii se datorează arheologului francez M. Bonifay,
care a publicat în anul 2004 în seria BAR, lucrarea cu titlul: Etudes sur la céramique romaine
tardive d’Afrique, o excelentă abordare asupra ceramicii romane dintr‑o regiune geografică a
Imperiului Roman ce poate folosi drept model și pentru alte demersuri de același fel.
Având în vedere că demersul nostru are și o componentă ce se referă la economia și
interferențele culturale în lumea romană, nu putem trece cu vedere excelentele contribuțiile
ale lui P. Reynold11, Trade in the Western Mediterranean, AD 400–700: The Ceramic evidence,
Oxford, 1995, Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100–700. Ceramics and Trade,
London, 2010, lucrări ce abordează ceramica romană din perspectiva comerțului în bazinul
mediteraneean. În fapt, odată cu intrarea în secolul XXI, se observă un nou curent în ceea ce
privește ceramica de masă din epoca romană, care pune accentul pe relațiile interculturale
și de schimb între diferite regiuni ale Imperiului Roman și se renunță la publicarea de serii
noi tipologice și cronologice. Printre exponenții majori ai acestui nou curent, cu excepția lui
M. Bonifay sau P. Reynold, trebuie să îl amintim și pe J. Poblome.
11

REYNOLD 1995; REYNOLD 2010.
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Dezvoltarea ceramologiei și a studiilor asupra ceramicii romane au dus la crearea unor
asociații constituite din cercetători de pe întregul mapamond, cu scopul de a familiariza și
a face cunoscute întregii comunități științifice ultimele direcții de cercetare în cadrul unor
congrese internaționale. Astfel, în anul 1957 a fost înființată asociația Rei Cretariae Romanae
Fautores, iar în ultimele două decenii au apărut și alte asociații precum: Late Roman Coarse
Ware și International Lychnological Asociation.
Pentru regiunea Dunării de Jos (provincia Moesia Inferior) și pentru litoralul nord și
vest‑pontic, există contribuțiile cercetătorilor ruși și bulgari referitoare la ceramica din epoca
romană. Deși condiționată de handicapul publicării materialelor într‑o limba puțin accesibilă,
școala ceramologică rusă propune o serie de nume ce nu pot fi trecute cu vederea în ceea ce
privește studierea ceramicii, în special din zona peninsulei Crimeea. Printre aceștia amintim
doar pe T.N. Knipovici12, căreia îi datorăm printre primele observații despre categoria ceramică
rămasă în literatura de specialitate cu numele de „sigillata pontica” și V.F. Gaidukevici13, care
publică descoperirile ceramice din siturile de la Mirmekion și Tiritaki. Acestora li se adăugă
nume precum: I.B. Zeest, T. Arsen’eva sau T.N. Krapivina. Nu putem încheia rândurile
despre ceramologia rusă fără a aminti de contribuțiile recente (multe dintre acestea în limba
engleză) ale cercetător rus D. Zhuravlev, precum articolele: Western Sigillata in the Northern
Pontic Region, publicat în: Ancient Civilisations from Scythia to Siberia, 14, 1–2 din 2008,
p. 85–121 sau Pontic Sigillata Plates with Vertical Rim from the Belbek IV Necropolis in the
South‑Western Crimea, publicat în aceeași revistă in anul 2009, la p. 25–94. În anul 2010
D. Zhuravlev publică la Simferopol o monografie dedicată ceramicii de masă descoperită în
spațiul nord‑pontic din perioada romană timpurie.
Arheologia bulgară a contribuit la rândul său, la o mai bună cunoaștere a ceramicii
romane de la Dunărea de Jos și din regiunea litoralului vest‑pontic printr‑o serie de publicații
sau volume monografice, unele dintre ele fiind rodul activității misiunilor arheologice străine
(germană, britanică, poloneză) ce își desfășoară activitatea în această țară. În acest sens vom
aminti doar volumele monografice dedicate unor situri precum Nove și Iatrus sau lucrările
cercetătorului polonez P. Dyczek. Dintre cercetătorii bulgari amintim pe: G. Kuzmanov,
G. Kabaccieva, B. Sultov sau A. Dimitrova‑Milceva.
Prima lucrare cu adevărat profesionistă dedicată ceramicii romane de pe teritoriul
României îi aparține lui Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia14. Ulterior, o serie de
articole și cărți au fost dedicate ceramicii romane descoperite în Dacia, însă noi ne vom
îndrepta atenția asupra celor dedicate Dobrogei și în speță litoralului vest‑pontic. În anul
1979 este publicat primul volum monografic dedicat cetății Tropaeum Traiani în care
regăsim și un capitol în cuprinsul căruia este prezentat materialul ceramic, semnat de
I. Bogdan‑Cătăniciu și A. Barnea15, la care adăugăm pentru fortificația amintită anterior,
un articol recent publicat în revista Pontica de E. Gamureac. În anul 1982 apare în revista
SCIVA a Institutului de Arheologie din București, articolul semnat de A. Suceveanu, dedicat
ceramicii romane târzii de la Histria. Tot în același an și tot același autor lansează volumul
Histria VI, dedicat termelor romane în cadrul căruia sunt prezentate în mod exhaustiv
12
13
14
15

KNIPOVICI 1952.
GAIDUKEVICI 1952; GAIDUKEVICI 1952A.
POPILIAN 1976.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA, 1979.
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și descoperiri ceramice. În acest context al anilor ’80 – ’90 ai secolului trecut, amintim și
contribuțiile lui A. Opaiţ privind ceramica din horeum‑ul fortificat de la Topraichioi sau a
ceramicii descoperite la Troesmis, Aegyssus sau Halmyris, publicate în reviste precum Dacia
sau Peuce16. În ceea ce privește publicațiile lui A. Opaiţ din acea perioadă remarcăm efortul
acestuia de a se conecta la ultimele direcții de cercetare ale ceramologiei europene, fiind cel
care întrebuințează pe lângă metoda descriptiv‑tipologică și cronologică, și metoda statistică
în analiza eșantioanelor de ceramică. Tot A. Opaiţ încearcă să pună descoperirile ceramice
din Dobrogea secolelor IV – VI p. Chr. (provincia Scythia) în contextul „vieții economice”,
astfel că, în anul 1996 apare cartea: Aspecte ale vieții economice în provincia Scythia (secolele
IV – VI p.Chr.), lucrare ce poate fi considerată o continuare a cărții publicate în 1977 de
A. Suceveanu: Viața economică în Dobrogea romană (secolele I – III e.n.), cartea lui A. Opaiţ
fiind ulterior tradusă în engleză și publicată în seria internațională BAR. Alți specialiști și‑au
canalizat atenția pentru a publica monografii dedicate ceramicii romane dintr‑un anumit sit
arheologic. În anul 2000 sunt tipărite două asemenea volume monografice, primul dintre
ele fiind volumul X din seria monografică Histria (La céramique romaine des Ier – IIIe siècles
ap. J. – C.), semnat de A. Suceveanu17, dar și volumul lui F. Topoleanu18: Ceramica romană
și romano‑bizantină de la Halmyris (sec. I – VII d.Ch.). Acest din urmă volum reprezintă un
model de prezentare și realizare a unei tipologii și a unui catalog, fiind un util instrument
de lucru pentru cei interesați de ceramica romana din Dobrogea. Ulterior, în anul 2003,
I.C. Opriş publică lucrarea: Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în
contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV – VI p.Chr.). Contribuții mai recente,
ulterioare anului 2005, sunt articolele publicate de O. Bounegru, dedicate unor descoperiri
de ceramică pergameniană de la Halmyris sau Callatis, sau articolul lui V.H. Baumann
despre ceramica „terra sigillata” descoperită la Noviodunum. În ultimul deceniu numărul
articolelor dedicate ceramicii romane din spațiul vest‑pontic au crescut considerabil datorită
unei noi generații de specialiști ce abordează acest subiect.

16
17
18

OPAIŢ 1980; OPAIŢ 1985; OPAIŢ 1991; OPAIȚ 1991A.
SUCEVEANU 2000.
TOPOLEANU 2000.
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CAPITOLUL II

Ceramica de masă din spațiul vest‑pontic în perioada principatului

Ceramica levantină
Eastern Sigillata A
Prin termenul de „Eastern Sigillata A” a fost definită categoria ceramicii de masă
răspândită cu precădere în bazinul oriental al Mării Mediterane, având ca loc de origine
zona siro‑palestiniană1. Prima mențiune în literatura de specialitate a ceramicii de masă
siro‑palestiniene apare la începutul secolului XX. În urma cercetărilor de la Priene2, R. Zahn
identifică și consemnează principalele trăsături a ceea ce avea să fie cunoscută câteva decenii
mai târziu drept ceramica de masă ESA. Zahn circumscrie atelierele în care ar fi fost produs
acest tip de ceramică zonei Pergamului3. Primele observații de natură cronologică pentru
ceramica ESA, au fost formulate de Waagé, pe baza descoperirilor din Agora Atenei4 și de
la Antiohia5. El consideră că primele exemplare ESA au apărut pe parcursul secolului al
II‑lea a. Chr., iar producția încetează la sfârșitul secolului I p. Chr. Din punct de vedere
al localizării atelierelor, Waagé acceptă ipoteza lui Zahn, chiar denumește această grupă
ceramică „Late Hellenistic Red (Hellenistic Pergamene) Ware”, pentru seria timpurie și
„Early Roman Pergamene Pottery”, pentru seria târzie. În anul 1957, K. Kenyon propune
termenul de „Eastern Sigillata A” pe baza descoperirilor de la Samaria6. Tot cu acest prilej
este avansată ipoteza conform căreia atelierele de producție ar trebui localizate în spațiul
siro‑palestinian. În deceniile care au urmat lucrării lui Kenyon, în literatura de specialitate
au continuat discuțiile despre încadrarea cronologică, dar și despre localizarea geografică a
atelierelor pentru ESA. A fost propusă și o tipologie a formelor, în urma descoperirilor de
la Hama7. Principala tipologie pentru ESA, utilizată și în zilele noastre, a fost publicată de
J.W. Hayes, în anul 19858. Ulterior acestei publicații, discuțiile în lucrările de specialitate
s‑au axat în principal pe stabilirea cu exactitate a intervalului cronologic în care ESA a fost
în circulație și localizarea atelierelor. În prezent, ca urmare a studiilor interdisciplinare și a
evoluției cercetărilor arheologice, se consideră că ceramica ESA a apărut în a doua jumătate a
secolului al II‑lea a. Chr. și a fost în circulație până în secolul al II‑lea, posibil chiar începutul
secolului al III‑lea9 p. Chr.
Din punct de vedere al argilei din care erau fabricate vasele ceramice ale grupei
„Eastern Sigillata A”, aceasta are caracteristici cromatice ce pornesc de la nuanțe de galben,
pasta foarte fină având un aspect granulos, până la nuanțe de portocaliu deschis. Potrivit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HAYES 1985, 9.
ZAHN 1904, 447.
BESS 2015, 12–16. Tot aici vezi un istoric al cercetărilor amănunțit pentru ceramica ESA.
WAAGÉ 1933, 285–286.
WAAGÉ 1948, 18–38.
CROWFOOT, CROWFOOT, KENYON 1957, 282.
JOHANSEN 1971, 57.
HAYES 1985, 9–48.
BESS 2015, 15–16.
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codului de culori al lui Munsel aceasta se încadrează între următoarele valori: de la 10YR
8/4 până la 7.5 YR 7/6–8/6. Foarte rar se pot observa impurități în compoziția pastei10.
Slipul aplicat pe aceste vase este în general lucios, de culoare roșu închis către roșu‑maroniu
(2.5 YR 4/8, 5/8).

Fig. 1. ESA

Criteriul prin care s‑a ajuns la concluzia că ceramica „Eastern Sigillata A” a fost
produsă în zona siro‑palestiniană este cel cantitativ, în aria geografică menționată această
grupă ceramică fiind cea mai răspândită. Din câte cunoaștem, până în momentul de față nu
au fost identificate atelierele pentru această categorie a veselei de masă, un posibil centru
de producție fiind propus în Siria, la Odoba sau la Nabatea, datorită abundenței de forme
ce aparțin grupei „Eastern Sigillata A”11. În lipsa unei localizări geografice indubitabile a
atelierelor ce au produs acest tip de ceramică, J.W. Hayes postulează idea că atelierele ar fi
10
11

HAYES 1985, 9.
HAYES 1985, 10.
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fost răspândite mai degrabă pe întreg teritoriul unei regiuni decât să fie concentrate într‑un
singur centru de producție12.
Decorul prezent pe vesela „Eastern Sigillata A” este realizat de obicei prin incizie în
pasta crudă, prin stampare sau în tehnica barbotinei. Există cazuri foarte rare și de dipinti
realizați cu vopsea de culoare crem. O altă caracteristică a vaselor care aparțin grupei în cauză
este prezența unor cuvinte sau chiar a unor nume (scrise cu caractere grecești) de meșterii
olari, realizate prin incizie. Această caracteristică este specifică în special vaselor din secolul
I p. Chr13. Decorul este realizat în general din motive vegetale, însă există și cazuri de veselă
decorată cu plantapedis.
Vasele ceramice ce se înscriu în grupa „Eastern Sigillata A” asigură trecerea de la
ceramica elenistică cu slip negru la ceramica romană cu slip roșu (Roman Red Slip Ware),
fiind prima care apare pe piața lumii romane, precedând cu aproape un secol producția
atelierelor aretine. Ceramica „Eastern Sigillata A” a fost produsă începând cu jumătatea
secolului al II‑lea a. Chr. până către sfârșitul secolului al II‑lea p. Chr.14. Ca arie de difuziune
ceramica în cauză este întâlnită cu precădere în bazinul oriental al Mării Mediterane
și sporadic în bazinul pontic. Odată cu secolul I p. Chr. începe să fie înlocuită pe piața
Imperiului de produsele ceramice ale atelierelor aretine15.
În spațiul vest‑pontic, din punct de vedere cantitativ, prezența ESA este extrem de
redusă, descoperirile concentrându‑se în general pe siturile aflate în zona litoralului. De
asemenea formele identificate aparțin în general seriei târzii (romane), doar câteva fragmente
de la Histria au fost încadrate tipologic în seria timpurie (elenistică târzie)16.
Repertoriul formelor ESA în spațiul vest‑pontic
Forma Atlante 36. Farfurie de dimensiuni medii cu buza verticală, delimitată de corp
printr‑un prag triunghiular în secțiune, pereții sun foarte ușor arcuiți, aproape orizontali, baza
scundă, inelară. Diametrele specifice acestei forme variază între 15 și 18 cm. Pasta prezintă
în general caracteristicile ceramicii ESA, cu nuanțe de galben‑orange deschis (7.5 YR 8/3,
8/4, 8/6), fără impurități în compoziție. Slip‑ul este de culoare roșu‑maroniu cu aspect lucios
(10 R 5/8, 2.5 YR 4/8). Forma 36 circulă cu precădere în spațiul est‑mediteraneean, fiind
întâlnită printre altele la Samaria Sebaste, Antiohia, Tarsus, dar este atestată și în peninsula
italică în a doua jumătate a secolului I p. Chr17. Singurul exemplar cunoscut până în prezent
în spațiul vest‑pontic a fost descoperit în urma cercetărilor de teren efectuate la Troesmis
între 2010–2014. Echipa austriacă menționează prezența a două fragmente ceramice extrem
de reduse ca dimensiune18, încadrarea celui de‑al doilea în forma 36 fiind discutabilă.
1. Farfurie, fragment buză.
Troesmis – cercetare de teren.
Pasta are nuanță galben‑orange deschis, slip‑ul este maroniu.
Bibliografie: WALDNER 2016, 250/K13, fig. 1/K13.
12
13
14
15
16
17
18

HAYES 1985, 10.
HAYES 1985, 11–12.
HAYES 1985, 12.
HAYES 1985, 13.
BĂJENARU 2014, 106, fig. 2/1–2.
HAYES 1985, 30, fig. 5/10–11.
WALDNER 2016, 203, fig. 1/K12‑K13.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

24

Marian Mocanu

Forma Atlante 46. Cupă cu corpul tronconic, baza plată, buza verticală, delimitată de pereții
vasului printr‑un prag ascuțit, triunghiular în secțiune. Înălțimea vasului nu depășește în
general 10 cm, iar diametrele variază tot între 10 și 15 cm. Pasta are o consistență densă, fină,
supusă unui proces de ardere uniform. Nuanțele sunt de roșu‑cărămiziu (2.5 YR 4/3, 4/4,
5/3, 5/4), în timp ce slip‑ul și el de calitate superioară are culoare roșie de nuanță închisă cu
aspect lucios, în special pe suprafața exterioară a vaselor (2.5 YR 5/6, 5/8). Despre această
formă Hayes afirmă că este o imitație timpurie a unui vas produs în atelierele aretine (Haltern
8) și se regăsește în repertoriul sigillatelor orientale (ESB 1) și a celor pontice. Forma Atlante
46 nu este foarte răspândită, fiind întâlnită în așezările din estul Mediteranei în contexte
ce datează de la începutul secolului I p. Chr19. În Dobrogea au fost descoperite două vase
ce aparțin acestei forme. Ambele provin de la Histria, primul vas, cu profilul întreg, fiind
descoperit în urma vechilor săpături din perioada interbelică și datat în secolul I p. Chr.20,
în timp ce al doilea, în stare fragmentară, a fost descoperit în edificiul Therme II în nivelul
ce corespunde fazei I A a edificiului în cauză, pe cale de consecință fiind datat pe parcursul
secolului I p. Chr21.
2. Cupă de dimensiuni mici, profil întreg.
Histria 1927–1942. Dm: 11,5 cm; H: 6 cm; Dmb: 5,5 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu de calitatea superioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 73/23, pl. 27/23.
3. Cupă de dimensiuni mici, fragment partea superioară.
Histria 1965, Therme II, S 2, C 1, -1,85 m.
Pastă fină, de culoare roșie, slip roșu cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 1982, 99/II/1, pl. 5/1.

Forma Atlante 48. Bol/cupă de dimensiuni reduse, cu buza înaltă, verticală, despărțită la
exteriorul vasului, de corpul acestuia, printr‑un prag ascuțit, aproximativ triunghiular în
secțiune. Bolurile în miniatură rareori au diametre ce depășesc 10–12 cm, iar înălțimea
vasului este de aproximativ 10 cm. Pereții vasului sunt arcuiți, baza este inelară, nu foarte
înaltă. Pasta vasului este de calitate superioară, fină, densă, cu nuanțe de roșu deschis spre
portocaliu, (2.5 YR 6/8, 7.5 YR 8/3, 8/4)), slip de culoare roșie (10 YR 5/8, 2.5 YR 5/8).
Forma produsă de atelierele siro‑palestiniene se întâlnește cu precădere în zona levantină
a Mediteranei fiind atestate și o serie de ștampile de producător realizate cu caractere
grecești22. Datarea generală a acestei forme corespunde cu prima jumătate a secolului I p.
Chr., exemplarele descoperite în Agora Athenei fiind considerate imitații ale vasului italic
Conspectus 3323. În bazinul pontic asemenea vase ar trebui să existe în zona orașelor de
pe litoral – vechi colonii grecești ce au păstrat legături puternice cu regatele elenistice din
estul Mediteranei. Două fragmente ceramice au fost descoperite la Histria ca urmare a
cercetărilor de la Bazilica Extra‑muros, datate în secolul I p. Chr24. În anul 2005 la Ibida,
în sectorul Extra‑muros Nord I a fost descoperită o bază ce aparține formei Atlante 48.
19
20
21
22

23
24

HAYES 1985, 34–35/46, tav. 6/13–14.
SUCEVEANU 2000, 75–33, pl. 27–33.
SUCEVEANU 1982A, 99/II/1, pl. 5/1.
La Tarsus sunt cunoscute o serie de ștampile ce atestă cel puțin zece nume diferite de producători pentru
această formă. În acest sens vezi discuția la HAYES 1985, 36.
HAYES 2008, 28, 135–136/130–131, fig. 5/130–131.
SUCEVEANU 2000, 75, 33–34, pl. 27/33–34.
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Contextul stratigrafic este neclar, fragmentul ceramic fiind descoperit împreună cu veselă
datată în secolele al IV‑lea și al V‑lea. Alte două fragmente ceramice au fost descoperite la
Troesmis, în urma cercetărilor efectuate în așezarea civilă din anul 1977.

Fig. 2. ESA
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4. Cupă de dimensiuni mici, fragment din partea superioară a vasului.
Histria 1962, Bazilica Extra‑muros, passim. Dm: 10,2 cm; Hp: 4 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de culoare roșie‑maronie de bună calitate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 75/33, pl. 27/33.
5. Cupă de dimensiuni mici, fragment treimea superioară a vasului.
Histria 1962, Bazilica Extra‑muros, C 5, -2,30–2,50 m. Dm: 10,2 cm; Hp: 3,8 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de nuanță roșie‑maronie, de calitate superioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 75/34, pl. 27/34.
6. Cupă de dimensiuni mici, fragment bază.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, passim. Dmb: 3,8 cm; Hp: 2,2 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu, cu aspect lucios.
7. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21125, Hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare galben‑orange deschis, slip maroniu, lucios.
8. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21612, Hp: 5 cm.
Pasta de culoare galben‑orange deschis cu foarte puține particule fine de calcar în compoziție,
slip de culoare maroniu, cu aspect lucios.

Forma Atlante 51. Bol hemisferic de dimensiuni mici sau medii. Buza este verticală fără
o delimitarea vizibilă de corpul vasului, pereții puternic curbați pentru a oferii aspectul
hemisferic, baza subțire, înaltă, pentru a asigura stabilitate vasului. Dimensiunile variază
după cum urmează: diametre cuprinse între 7 și 15 cm, înălțime între 5 și 10 cm. Pasta
este fină, densă, de culoare roșie‑cărămizie (2.5 YR 4/6, 4/8) în timp ce slip‑ul are aspect
lucios și o nuanță roșie‑maronie (5 YR 5/6, 5/8). Forma Atlante 51 pare să fi pătruns mai în
profunzime spre bazinul occidental al Mediteranei, un exemplar atribuit acestei forme a fost
descoperit la Pompei25, iar la Sidi Khrebish în Libia zilelor noastre au fost identificate două
fragmente ceramice26. Orizontul cronologic în care a circulat această formă este cuprins
între anii 70–120 p. Chr27. În bazinul vest‑pontic două fragmente ceramice au fost identificate
la Histria, unul în sectorul Templu, iar al doilea în sectorul Bazilica Extra‑muros. Primul
dintre ele a fost datat în a doua jumătate a secolului I p. Chr în timp ce al doilea a fost datat pe
parcursul secolului I p. Chr28.
9. Bol de mici dimensiuni, profil complet.
Histria 1956, Templu, 20, inv. V 19994. Dm: 11 cm; H: 5,5 cm.
Pastă de culoare roșie, slip de aceeași nuanță, de calitate superioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 17/2, pl. 2/IV/2.
10. Bol de dimensiuni mici, fragment partea superioară a vasului.
Histria 1962, Bazilica Extra‑muros. Dm: 8,5 cm; Hp: 1,9 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip maroniu, lucios pe suprafața interioară a vasului și cu aspect
mat pe cea exterioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 18/5, pl. 2/IV/5.

25
26
27
28

PUCCI 1977, 19, pl. 4/18.
KENRICK 1985, 239/B337, fig. 43/337.1–337.2.
HAYES 1985, 37.
SUCEVEANU 2000, 17/2, pl. 2/IV/2 și 18/5, pl. 2/IV/5.
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Forma Atlante 57. Farfurie/castron cu buza orizontală, aplecată ușor către exterior,
pereții scunzi, oblici, baza este plană. Diametrele acestei forme variază între 10 și 20 de
cm. Pasta este de calitate superioară, fără impurități, nuanțele fiind de orange (2.5 YR
6/8), iar slip‑ul este roșu‑maroniu, de bună calitate (2.5 YR 4/8). Forma este întâlnită cu
precădere în partea orientală a Mediteranei, în situri precum Samaria, Antiohia, Tarsus
sau Atena. Contextele arheologice în care au fost descoperite respectivele exemplare sunt
specifice primei jumătăți a secolului al II‑lea29. În vestul Mării Negre, singurele două vase
cunoscute până în prezent, provin de la Tomis. Ambele exemplare au fost restaurate și
datate în secolele I – II p. Chr30.
11. Farfurie. Exemplar complet, restaurat.
Tomis, str. Traian, inv. 37531. Dm: 16,6 cm; Dmb: 10,6 cm; H: 2,1 cm.
Pastă de culoare orange, slip maroniu.
Bibliografie: BĂJENARU, VLAD 2018, 196, nr. 531.
12. Farfurie, exemplar întreg.
Tomis, str. Traian, inv. 37532. Dm: 16,5 cm; Dmb: 11 cm; H: 1,8 cm.
Pastă de culoare orange, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: BĂJENARU, VLAD 2018, 196, nr. 532.

Forma Atlante 64. Farfurie/platou de mari dimensiuni, cu buza dispusă oblic, cu pereții
ușor curbați, piciorul zvelt, înalt pentru stabilitatea vasului. Înălțimea acestor vase este în
jur de 5 cm, în timp ce diametrele variază între 20 și 30 de cm. Caracteristicile generale ale
pastei coincid cu trăsăturile generale ale ceramicii ESA, nuanța pastei fiind de la orange
deschis către roșu‑cărămiziu (7.5 YR 7/8, 8/8; 2.5 YR 4/6, 5/6, 4/8, 5/8), iar slip‑ul de nuanță
roșie‑maronie cu aspect lucios pe suprafața exterioară a vasului (5 YR 5/6, 5/8). Un fragment
ceramic ce aparține formei Atlante 64 a fost descoperit în Agora Athenei, însă în condiții
stratigrafice neclare, diametrul reconstituit al vasului fiind de 22 cm31. În aria vest‑pontică
un vas asemănător a fost descoperit la Histria, fiind datat în cursul secolului I p. Chr32.
13. Farfurie de dimensiuni mari, profilul complet.
Histria 1960, Templu 2, inv. V 35154. Dm: 21 cm; H: 4 cm; Dmb: 5,5 cm.
Pasta este fină de culoare bej‑gălbuie, slip roșu‑maroniu cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 53/4, pl. 18/4.

Forma Atlante 65. Castron/bol de dimensiuni reduse. Buza vasului este verticală, delimitarea
de corp nefiind marcată, pereții sunt puternic arcuiți, piciorul scund. Diametrele sunt
de aproximativ 10 cm, iar înălțimea acestor vase depășește rareori 5 cm. Pasta foarte fină
prezintă nuanțe de roșu‑cărămiziu (2.5 YR 4/6, 4/6, 5/6, 5/8), slip de culoare roșie‑maronie
(5 YR 5/6, 5/8). Această formă este întâlnită în marile centre din estul Mediteranei, precum
Tarsus, Antiohia sau Agora Athenei, în contexte arheologice datate între anii 70 – 12033.
29
30
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HAYES 1985, 39, fig. 7/8–10.
BĂJEBARU, VLAD 2018, 196, nr. 531–532.
HAYES 1985, 41.
SUCEVEANU 2000, 53/4, pl. 18/4.
HAYES 1985, 41–42, HAYES 2008, 30, 139/170–176, fig. 7/170–176.
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O caracteristică a acestor vase este prezența în interior a două cercuri concentrice realizate
prin incizie. În Dobrogea romană nu mai puțin de patru fragmente ceramice au fost
descoperite în sectorul Templu de la Histria, datarea propusă coincide cu intervalul secolelor
I a. Chr. – I p. Chr.
14. Bol de mici dimensiuni, fragment din partea superioară.
Histria 1963, Templu, -0,80 m. Dm: 10 cm; Hp: 2,5 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu de bună calitate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 14/1, pl. 2/III/1.
15. Bol de mici dimensiuni, fragment din buză și partea superioară a vasului.
Histria 1963, Templu, N 4, -0,60 m. Dm: 10,5 cm; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip de nuanță roșie‑maronie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 14/2, pl. 2/III/2.
16. Bol de dimensiuni mici, fragment partea superioară.
Histria 1963, Templu. Dm: 11,1 cm; Hp: 3 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 15/4, pl. 2/III/4.
17. Bol de dimensiuni reduse, fragment partea superioară.
Histria 1950, Templu, inv. V 1725. Dm: 12 cm; Hp: 3,7 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu de calitate superioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 15/5, pl. 2/III/5.

Fig. 3. ESA
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Forma Atlante tarda a. Castron/oală de mici dimensiuni cu forma ușor bitronconică, gura
puțin evazată către exterior, pereții curbați, picior scund. Diametrele variază în jurul a 10 cm,
iar înălțimea acestor vase este de aproximativ 6–9 cm. Pasta are caracteristici similare cu a
celorlalte vase încadrate în grupa ESA, slip‑ul de asemenea. O trăsătură aparte a acestor
vase este prezența decorului pe suprafața exterioară a vasului, realizat prin incizie cu rotița
dințată. Aria de circulație a acestei forme coincide cu jumătatea răsăriteană a bazinului
mediteraneean, iar intervalul cronologic în care a circulat este cel al perioadei antoniniene.
Un fragment ceramic susceptibil de a aparține acestei forme a fost descoperit în sectorul
Templu de la Histria. Încadrarea cronologică propus de editorul vasului este secolul I
p. Chr34.
18. Bol de mici dimensiuni, fragment din jumătatea superioară a vasului.
Histria 1967, Templu. Dm: 10 cm; Hp: 4 cm.
Pastă foarte fină de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 38/4, pl. 10/VIII/4.

34

SUCEVEANU 2000, 38/4, pl. 10/VIII/4.
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Ceramica micro‑asiatică
Eastern Sigillata B
Prin definiție ESB reprezintă o grupă a ceramicii de masă cu slip roșu, produsă în vestul
Anatoliei (Valea Meander) între sfârșitul secolul I a. Chr. și în prima jumătate a secolului al III‑lea
p. Chr. Conceptul de ESB apare pentru prima dată după al doilea război mondial în urma
clasificării propusă de K. Kenyon, realizată pe baza ceramicii descoperită la Samaria35, fără
a preciza cu exactitate spațiul geografic în care era produs acest tip de ceramică. Vesela de
masă produsă în vestul Asiei Mici a atras atenția specialiștilor încă de la începutul secolului
XX. A fost descrisă și clasificată pentru prima dată de Zahn, în urma cercetărilor efectuate la
Priene în ultimul deceniul al secolului al XIX‑lea36. În această lucrare este stabilită originea
ceramicii ESB, considerându‑se că atelierele au apărut ca sucursale ale celor italice. La
această ipoteză, valabilă și în zilele noastre s‑a ajun ca urmare a prezenței unor ștampile de
producător comune atât pentru ceramica italică cât și pentru cea produsă în Asia Mică, la
care se adaugă o serie de forme comune37. Un ultim aspect stabilit în urma lucrării publicate
în 1904 se referă la zona geografică în care acest tip de ceramică de masă era produs. Zahn
spune că ceramica ce va fi cunoscută mai târziu drept ESB era produsă în insula Samos. La
baza teoriei stau în primul rând textul lui Plinius38 dar și distanța redusă dintre situl de la
Priene și insula Samos. H. S. Robinson, în volumul despre ceramica descoperită în Agora
Atenei, acceptă teoria lui Zahn, potrivit căreia acest tip de veselă provine din insula Samos39,
astfel în următoarele decenii va apărea în literatura de specialitate cu denumirea de ceramică
samiană. Robinson face distincția între două categorii de ESB diferențiate prin calitatea și
textura pastei din care era confecționată vesela, numindu‑le Samian A și B. Clasificarea este
preluată de Hellström, care redenumește cele două grupe ESB 1 și ESB 2, clasificare utilizată și
astăzi40. La mijlocul anilor 80, J. W. Hayes propune localizarea atelierelor în care era produsă
ceramica ESB, în vestul Anatoliei, în Valea Meander41, această ipoteză rămânând în picioare
până astăzi. În perioada cronologică în care ESB s‑a aflat în circulație (sec. I – III p. Chr.),
regiunea vest‑pontică a făcut parte din provincia Moesia Inferior.
În literatura de specialitate, pentru spațiul definit anterior, conceptul de ESB apare
târziu, către sfârșitul secolului XX, în diverse lucrări de specialitate. Până atunci ceramica
ESB era considerată în mod generic drept „importuri micro‑asiatice”, cum ar fi cazul
fragmentelor ceramice descoperite la Troesmis42. Confuzia dintre ceramica samiană și ESB
este întâlnită în lucrarea lui A. Suceveanu despre ceramica descoperită la Histria43.
Pentru teritoriul vest‑pontic am identificat 13 forme specifice ESB la care se adaugă o
formă neclasificată în cazul tipologiei lui Hayes din 1985.

35
36
37
38
39
40
41
42
43

CROWFOOT, CROWFOOT, KENYON 1957, 282.
ZAHN 1904, 440–449.
O discuție recentă despre originea și istoricul cercetărilor referitor la ceramica ESB, vezi la BESS 2015, 16–17.
PLINIUS, XXXV, 46.
ROBINSON 1959, 12.
HELLSTRȌM 1965, 32–33.
HAYES 1985, 49; HAYES 2008, 31.
OPAIȚ 1980.
SUCEVEANU 2000.
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Fig. 4. ESB

Repertoriul formelor ESB în spațiul vest‑pontic
Forma Atlante 8. Farfurie de dimensiuni mici sau medii, cu buza verticală, pereții aproape
orizontali, ușor curbați, picior scund, circular. Diametrele acestor farfurii nu depășesc în
general 15 cm, pasta este fină, de bună calitate, cu nuanțe de roșu spre cărămiziu (2.5 YR 4/3,
4/4, 5/3, 5/4), slip de culoare roșie cu aspect mat sau lucios în special pe suprafața exterioară
a vasului. Forma Atlante 8 a circulat cu precădere în bazinul oriental al Mării Mediterane,
fiind atestată în centre precum Corint sau Efes44. Pe coasta nord‑africană forma Atlante 8
44

HAYES 1985, 55, fig. 11/19.
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este prezentă la Berenice45. În toate cazurile amintite anterior farfuriile ce aparțin acestei
forme au fost datate la mijlocul secolului I p. Chr. În Dobrogea romană cunoaștem un singur
exemplar al formei Atlante 8, descoperit la Histria în vremea săpăturilor arheologice din
perioada interbelică. Editorul vasului realizează o încadrare cronologică largă, cuprinsă în
secolele I – II p. Chr46.
1. Farfurie de dimensiuni medii. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1927–1942. Dm: 12 cm; Hp: 3,8 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de culoare orange, cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 72/15, pl. 26/15.

Forma Atlante 13. Bol/castron de dimensiuni medii și mari. Buza vasului este oblică, ușor
evazată către exteriorul acestuia, pereții sunt puternic arcuiți, baza plană. Aceste castroane
au diametre ce variază în general între 15 și 20 de cm. Pasta este de calitate superioară, bine
arsă, fără impurități în compoziție. Nuanța este de roșu‑cărămiziu spre maroniu (2.5 YR
4/3, 4/3, 4/6, 4/8), iar slip‑ul se apropie de nuanța orange (2.5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Aria de
răspândire a acestei forme coincide în general cu bazinul egeean. Demn de remarcat este că
aceste vase purtau ștampila producătorului cu litere ale alfabetului grecesc. Este caracteristică
jumătății secolului I p. Chr47. În spațiul vest‑pontic un fragment ceramic încadrat formei
Atlante 13 a fost descoperit la Histria în sectorul Templu și a fost datat în prima jumătate a
secolului I p. Chr. Fragmentul de la Histria nu păstrează urmele ștampilei producătorului48.
2. Castron de dimensiuni medii. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Histria 1967, Templu, 78. Dm: 22 cm; Hp: 3 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie‑maronie, slip de nuanță orange, mat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 53/5, pl. 18/5.

Forma Atlante 23. Bol/castron de dimensiuni mici, cu buza rotunjită și puternic răsfrântă
către exteriorul vasului, pereții oblici, baza inelară. Diametrele generale se înscriu între 10
și 12 cm. Pasta este de calitate superioară, cu incluziuni de calcar și mica argintie, nuanța
acesteia este orange (5 YR 6/6, 6/7, 7/6, 7/8). Slip‑ul specific ESB este de culoare maroniu
deschis (2.5 YR 5/8). Forma Atlante 23 este întâlnită în spațiul egeean, prezența sa fiind
consemnată la Corint, Priene sau Atena. J.W. Hayes vorbește despre influența atelierelor
aretine în apariția acestei forme, iar din punct de vedere cronologic consideră că aparține
seriei timpurii (ESB1), databilă în secolul I p. Chr49. În Dobrogea este cunoscut un singur
exemplar provenit dintr‑o descoperire întâmplătoare la Noviodunum.
3. Bol/cupă, exemplar întreg.
Noviodunum, passim, inv. 25706. Dm: 11,6 cm; Dmb: 5,6 cm; H: 5,5 cm.
Pastă orange, de calitate superioară, slip maroniu deschis.

45
46
47
48
49

KENRICK 1985, fig. 45/345.
SUCEVEANU 2000, 72, fig. 26/15
HAEYS 1985, 55–56, fig. 12/3–4.
SUCEVEANU 2000, 53, fig. 18/5
HAYES 1985. 57, fig. 12/18.
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Fig. 5. ESB
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Forma Atlante 38. Cupă/krater de dimensiuni variabile. Buza vasului este de dimensiuni
reduse, dispusă vertical, delimitată de corpul recipientului printr‑un prag discret,
triunghiular în secțiune. Pereții vasului sunt aproape verticali, puternic curbați în treimea
superioară. Piciorul recipientului este circular, înalt, pentru a asigura stabilitate vasului.
Suprafața exterioară a vasului poate fi decorată prin incizie cu rotița dințată. Decorul poate
fi prezent pe buză sau în treimea superioară a vasului. Diametrele acestor cupe se înscriu
între 15 și 20 de cm. Caracteristicile morfologice ale pastei coincid cu trăsăturile specifice
pentru vestul regiunii micro‑asiatice, nuanțele fiind de roșu‑cărămiziu (2.5 YR 4/3, 4/3, 4/6,
4/8), în timp ce slip‑ul prezintă nuanțe de roșu spre orange (5 YR 6/4, 7/4, 6/6, 7/6). Și
această formă este întâlnită cu precădere în așezările din bazinul Egeean în prima parte
a secolului I p. Chr. Unele vase poartă ștampilă de producător de formă rectangulară, cu
caractere latine. Până în prezent se cunosc patru ștampile diferite ce au fost aplicate pe aceste
vase50. Două fragmente ceramice, la care se adaugă un exemplar întreg, ce aparțin formei
38 au fost repertoriate pe teritoriul Dobrogei. Cele două fragmente au fost descoperite la
Histria în sectorul Templu și datate în limite cronologice largi cuprinse între secolul I a.
Chr., și secolul II p. Chr51. Vasul întreg reprezintă o descoperire întâmplătoare de la Tomis52.
Un al patrulea vas similar cu descoperirea întâmplătoare menționată anterior, provine tot
de la Tomis, dintr‑un context funerar (mormântul 33). C. Băjenaru și L. Nedelea avansează
ipoteza conform căreia respectivul krater aparține atelierelor cipriote (ESD)53 exemplarul
având toate caracteristicile formei X3954. Deoarece nu am văzut vasul decât în fotografie,
mă limitez la a consemna prezența unui al patrulea exemplar similar atât ca formă cât și ca
dimensiuni cu cele specifice formei Atlante 38.
4. Bol/krater de dimensiuni medii. Fragment buză și treimea superioară a corpului.
Histria 1963, Templu, N 3, -0,79 m. Dm: 20 cm; Hp: 4,5 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip roșu spre orange cu aspect lucios. Buza este decorată pe
suprafața exterioară cu linii orizontale incizate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 11/6, pl. 1/I/6.
5. Bol/krater de dimensiuni medii. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1960, Templu, 22. Dm: 20 cm; Hp: 5,5 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de culoare roșu cu nuanțe de orange. Vasul este decorat
pe suprafața exterioară atât pe buză cât și la limita treimii superioare.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 11/7, pl. 1/I/7.

Forma Atlante 40. Cupă miniaturală de formă tronconică, buza verticală, fără elemente
distinctive între aceasta și corpul vasului, pereții subțiri, ușor oblici, baza plană. Conform
descrierii lui Hayes pe suprafața exterioară a vasului, la distanță aproximativ egală între
limita superioară și bază, există două linii orizontale realizate prin incizie. Aspectul este
valabil și pentru exemplarul din Dobrogea. Pasta din care este confecționat acest tip de vas
este de bună calitate, cu nuanțe de roșu (2.5 YR 4/8), din perspectivă cromatică slip‑ul este
similar. Circulația acestei forme este atestată în siturile din spațiul egeean (Corint, Atena,
Priene, Efes), dar și în estul Mediteranei (Antiohia). Intervalul cronologic în care a circulat
50
51
52
53
54

HAYES 1985. 60–61.
SUCEVEANU 2000, 11–12/6–7, pl. 1/I/6–7.
BĂJENARU, VLAD 2018, 196, nr. 533; BOUNEGRU 1993.
BĂJENARU, NEDELEA 2018, 199, nr.542; BOUNEGRU 1993.
HAYES 1985, 88, fig. 21/3.
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această formă coincide cu secolul I p. Chr55. În spațiul vest‑pontic este cunoscut un singur
specimen întreg, descoperit la Tomis56.
6. Cupă/bol miniatural. Piesă întreagă.
Tomis, passim, inv. 16963. Dm: 6,8 cm, Dmb: 4,5 cm, H:3 cm.
Pastă fină, de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/8), slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: BOCAN 2018, 197, nr. 536.

Forma Atlante 53. Farfurie de dimensiuni medii, cu pereții puternic arcuiți, buza ușor
răsfrântă către interiorul vasului, baza plană, piciorul scund. Acest tip de vas definește una
din cele mai comune forme de farfurii produse în majoritatea marilor centre ceramice din
Imperiul Roman. De altfel, J.W Hayes consideră că produsul atelierelor Eastern Sigillata B
este în fapt o imitație a formei Goudineau 43, produsă de atelierele aretine. Potrivit aceluiași
autor forma în cauză nu are o răspândire foarte largă57. Singurele exemplare din regiunea
vest‑pontică au fost descoperite la Histria, în contexte ce se datează în secolul I p. Chr58.
7. Farfurie, piesă restaurată.
Histria 1927–1942. Dm: 16,8 cm, Hp: 3 cm.
Pasta de culoare cărămizie, cu particule de mica în compoziție, slip de culoare roșu‑portocaliu.
La interiorul vasului, sesizăm prezența unui cerc realizat prin incizie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 23/22, fig. 3/22. Conform autorului, produs samian datat
în prima jumătate a secolului I p. Chr.
8. Farfurie, fragment buză.
Histria 1956, Templu 99. Dm: 15 cm, Hp: 2,3 cm.
Pasta de culoare cărămizie, cu inserție de mica, slip de culoare roșu‑portocaliu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 23/23, fig. 3/23. Considerat de editor a fi produs samian
datat în prima jumătate a secolului I p. Chr, pe baza unei analogii cu o formă prezentată de
H. Robinson.
9. Farfurie de dimensiuni medii. Partea superioară a vasului.
Histria 1957, Templu, 23. Dm: 24 cm; Hp: 2,7 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de nuanță orange.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 80/16, pl. 30/XIX/16.

Forma Atlante 58. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu buza verticală, foarte
ușor arcuită spre interior. Pe suprafața exterioară a vasului, buza este despărțită de corpul
acestuia printr‑un prag discret, triunghiular în secțiune. Pereții vasului sunt arcuiți, baza
scundă, inelară. Pasta acestor vase este de calitate superioară, cu aspect poros, câteodată cu
impurități în compoziție, de culoare roșie, uneori cu nuanțe spre galben (2.5 YR 5/8), slip
lucios pe ambele suprafețe ale vaselor, cu nuanțe de roșu‑deschis (2.5 YR 6/8). Unele vase
sunt prevăzute cu decor aplicat în relief pe suprafața exterioară a buzei sau realizat prin
incizie cu rotița dințată. În regiunea vest‑pontică această formă a fost atestată la Histria59 și
la Aegyssus60.
55
56
57
58
59
60

HAYES 1985, 61, fig. 13/2.
BOCAN 2018, 197, nr. 536.
HAYES 1985, 62, fig. 13/15–16.
SUCEVEANU 2000, 23, fig. 22–23.
SUCEVEANU 2000, 70, fig. 26/1.
NUȚU, COSTEA 2010, 153, fig. 3/10. Autorii consideră că este vorba despre un produs al atelierelor
Nicopolitane pe baza unei analogii cu materialul ceramic descoperit în acea zonă și publicat de B. Sultov.
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Un singur fragment ceramic a fost descoperit la Niculițel – Teicom61. Forma în cauză
este larg răspândită în bazinul pontic, fiind întâlnită și în Crimeea, în contexte funerare
databile la sfârșitul secolului I p. Chr. și la începutul secolului următor62. Această formă, ca
și altele aparținând fazei a doua de producție a atelierelor ESB este răspândită și în bazinul
oriental al Mării Mediterane63. Pe teritoriul Dobrogei romane această formă se întâlnește în
contexte arheologice databile la sfârșitul secolului I p. Chr. și în prima jumătate a secolului
următor.
10. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 3, C 8–9, -0,80 m. Dm: 17.8 cm, Hp: 4,5 cm.
Pasta de culoare roșie, slip de culoare roșie, nuanță deschisă.
11. Farfurie de dimensiuni medii, restaurată.
Histria, necropola tumulară, inv. V 19694. Dm: 18 cm, H: 3,6 cm.
Pasta de culoare galben‑cărămizie. Slip de culoare cărămiziu. Decor aplicat pe suprafața
exterioară a buzei: motivul literei S dispusă orizontal. Pe suprafața interioară sunt prezente
două cercuri concentrice incizate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 70/1, fig. 26/1.
12. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Aegyssus 2007, Gloriei nr.62, S 1, passim. Hp: 3,3 cm.
Pasta fină, de culoare bej deschis, slip de culoare portocaliu‑roșiatic.
Bibliografie: NUŢU, COSTEA 2010, 153/10, fig. 3/10.

Forma Atlante 60. Castroane de dimensiuni medii sau mari, cu buza verticală, ascuțită,
dispusă oblic către interiorul vasului. Pe suprafața exterioară, buza este delimitată de corpul
vasului printr‑un prag ascuțit, triunghiular în secțiune. Pereții vasului sunt arcuiți în timp
ce baza este plană. Pasta prezintă un aspect poros, câteodată cu impurități în compoziție,
de culoare roșie, uneori cu nuanțe spre galben (2.5 YR 5/8), slip lucios pe ambele suprafețe
ale vaselor, cu nuanțe de roșu‑deschis (2.5 YR 6/8). Vasele repertoriate au fost descoperite
la Troesmis, datate în intervalul cronologic cuprins între ultimul sfert al secolului I p. Chr.
și primul sfert al secolului III p. Chr.64 și la Histria, datate în perioada cuprinsă între secolul
al II‑lea și secolul al IV‑lea65. Un fragment ceramic asemănător provine de la Tropaeum
Traiani, fiind datat de editorii săi în secolul al III‑lea p. Chr66. Un număr considerabil de
vase au fost descoperite la Durostorum, în gropile menajere din zona atelierelor ceramice.
Editorii acestor vase consideră farfuriile în cauză a fi imitații locale ale unei forme originare
din spațiul micro‑asiatic67. Din acest motiv nu vom cataloga cele opt vase descoperite în
groapa nr. 18 de la Durostorum. La Tomis cunoaștem existența a cel puțin două asemenea
specimene întregi, descoperite în morminte și datate între secolele I – II p. Chr68.

61
62
63
64
65
66
67
68

MOCANU 2014B, 67, fig. 16/118.
ZHURAVLEV 2010, 24–25, fig. 5.
HAYES 1985, 63/58, fig. 14/58; KENRIKC 1985, 249/B351, fig. 45/351.1–352.2.
OPAIȚ 1980, 359, fig. 19/1–3.
SUCEVEANU 2000, 82, fig. 31/1–4.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, fig. 149/2.2.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1988–1989, 106, fig. 6/32, 36–39 și fig. 8/33–35, 40.
BĂJENARU, VLAD 2018, 197, nr. 534–535.
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În zona nord‑pontică farfurii aparținând acestei forme au fost descoperite în contexte
funerare ce au fost datate în a doua jumătate a secolului al II‑lea și în prima parte a secolului
următor69. Această formă a avut o arie de răspândire destul de largă cuprinzând bazinul
mediteraneean din sudul Italiei, nordul Africii până în zona levantină. De asemenea este
întâlnită și în bazinele egeean și pontic. J.W. Hayes datează această formă începând cu
jumătatea secolului I p. Chr. până către jumătatea secolului II p. Chr, fiind de părere că este
una din cele mai răspândite forme de ESB70.
13. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, C27, nivel 9, inv. 4517. Dm: 27,5 cm, Dmb: 21 cm, H: 6 cm.
Pasta de culoare bej‑brună, slip brun, lucios.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/89, fig. 19/1. Editorul datează acest vas în ultimul sfert al
secolului I p. Chr.
14. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, C36, nivel 2, inv. 9376. Dm: 26,5 cm, Dmb: 11,7 cm, H: 4,2 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip portocaliu închis.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/90, fig. 19/2. Datat în ultimul sfert al secolului al II‑lea și
primul sfert al secolului al III‑lea.
15. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, Terme, camera A, inv. 9380. Dm: 26,5 cm, Dmb: 20,5 cm, H: 4,5 cm.
Pasta de culoare alb‑gălbuie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/91, fig. 19/3. Datat în primul sfert al secolului al III‑lea.
16. Castron, piesa restaurată.
Histria 1927–1942, inv. V 155i. Dm: 26 cm, Dmb: 17,6 cm, H: 5 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip roșu, mat, slab conservat, lucios pe suprafața interioară a
vasului.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 82/1, pl. 31/1. Datat între secolele II – IV. Pe baza calității
mediocre a fragmentului ceramic, A. Suceveanu consideră că este vorba despre un produs
pontic.
17. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1927–1942, inv. V 155j. Dm: 26 cm, H: 5 cm.
Pasta cu consistență poroasă, de culoare cărămizie, slip de culoare roșie, mat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 82/1, pl. 31/2. Aceeași încadrare cronologică și tipologică
ca a fragmentului precedent.
18. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1962, Bazilica extra‑muros C35–37, -2,19–2,35 m. Dm: 26 cm, Hp: 4,7 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip de aceeași nuanță, lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 82/3, pl. 31/3. Aceeași încadrare cronologică și tipologică
ca a fragmentului precedent.
19. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria, Terme II. Dm: 30 cm, Hp: 6 cm.
Pasta fină de culoare cărămizie, slip roșu, slab conservat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 82/4, pl. 31/4. Datat pe baza contextului stratigrafic la
sfârșitul secolului I p. Chr. sau în prima parte a secolului următor.

Forma Atlante 61. Castron de dimensiuni medii, buza este orizontală, pereții oblici, baza
plană. Diametrele acestor castroane sunt între 14 și 18 cm. Pasta este de nuanță orange
(5 YR 6/8), slip‑ul roșu‑maroniu de nuanță deschisă (2.5 YR 5/6, 6/8), uneori cu inserții
69
70

ZHURAVLEV 2010, 26, fig. 6–7.
HAYES 1985, 64, fig. 14/7–8.
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de particule calcaroase. În afara spațiului egeean specimene ale formei 61 sunt cunoscute
în estul Mediteranei, dar și în peninsula italică. Intervalul cronologic specific este prima
jumătate a secolului al II‑lea 71. În aria vest‑pontică până în prezent se cunoaște existența a
două exemplare descoperite la Troesmis, în urma cercetărilor arheologice efectuate în 197772.
20. Bol fragmentar de mici dimensiuni. Buza și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 17347. Dm: 12 cm, Hp: 1.9 cm.
Pastă fină, de nuanță orange, slip brun, lucios.
21. Bol fragmentar. Buza și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 17730. Dm: 15 cm, Hp: 1,6 cm.
Pastă fină, de culoare orange cu particule fine de calcar în compoziție, slip orange.

Forma Atlante 62B. Bol/castron de formă tronconică. Buza este compusă din două părți,
limita superioară verticală face unghi drept cu limita inferioară, care este orizontală și asigură
legătura cu corpul vasului. Pereții sunt oblici, iar baza este plană. În general diametrul acestor
boluri nu depășește 16–18 cm. Pasta are nuanțe de roșu‑orange (2.5 YR 7/8), asemănătoare
cu cea a slip‑ului. Forma 62 este întâlnită în bazinul mediteraneean în ultimul sfert al
secolului I p. Chr. și în prima parte a secolului al II‑lea73. Singurul exemplar din spațiul
vest‑pontic cunoscut până în prezent, a fost descoperit la Tomis. În cazul acestei descoperiri
este remarcabilă dimensiunea redusă a vasului, diametrul maxim fiind de 7 cm74.
22. Bol miniatural. Exemplar întreg.
Tomis, passim, inv. 33596. Dm: 7,2 cm, Dmb: 4,1 cm, H: 2,7 cm.
Pasta este de calitate inferioară, de culoare roșie cu nuanță de galben, slip galben‑roșiatic,
exfoliat.
Bibliografie: BĂJENARU, NEDELEA 2018, 198, nr. 537.

Forma Atlante 63. Castron de dimensiuni medii, cu buza oblică, orientată către exteriorul
vasului, pereții sunt oblici, drepți, baza plană. Unele vase din bazinul Egeean au decor
realizat prin ștampilare în pasta crudă, în centrul vasului. Diametrul acestor castroane este
de aproximativ 20 de cm. Pasta acestor castroane este în general de calitate superioară, de
nuanță orange (5 YR 7/6), fără impurități în compoziție, cu aspect granulos. Slipul este de
bună calitate, orange, dar o nuanță mai accentuată decât a pastei (2.5 YR 6/8). Intervalul
cronologic specific acestei forme este cuprins între sfârșitul secolului I p. Chr. și prima
jumătate a secolului următor75. În bazinul Mării Negre, până în momentul de față, forma
Atlante 63 este puțin cunoscută. Dovezi ale prezenței acesteia sunt cunoscute în Crimeea, un
vas fiind descoperit în context funerar și datat în ultimul sfert al secolului I și în primul sfert
al secolului următor76. În vestul Mării Negre un exemplar a fost descoperit într‑o așezare
rurală din teritoriul orașului Argamum77. Pe teritoriul Dobrogei regăsim exemple de vase

71
72
73
74
75
76
77

HAYES 1985, 64–65, fig. 14/9.
OPAIȚ 1980, 359, fig. 19/4.
HAYES 1985, 65, fig. 14/11.
BĂJENARU, NEDELEA 2018, 198, nr. 537.
HAYES 1985, 65, fig. 14/12–13.
ZHURAVLEV 2010, 28, fig. 7/28.
BAUMANN 1995, fig. 15/32.
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similare, la Histria78, sau Troesmis79. În cazul acestor descoperiri editorii vaselor respective
nu precizează atelierul de proveniență, astfel că nu putem preciza dacă sunt produse ESB sau
ale atelierelor de la Çandarli.
23. Bol fragmentar. Buză și partea superioară a vasului.
Troesmis 1977, inv. 16594. Hp: 1,8 cm.
Pastă de culoare orange, slip maroniu lucios.
24. Castron fragmentar, profil complet.
Sarichioi Sărătura, G20, Dm: 19 cm, H: 2,4 cm.
Pastă de culoare orange, fără impurități, cu aspect ușor granulos. Slip de bună calitate, orange,
însă o nuanță mai accentuată decât pasta, urme de vopsea neagră.

Forma Atlante 70. Castroane cu diametre mici sau medii, cu forma corpului tronconică, cu
buza verticală, ușor aplecată către interiorul vasului. Pe suprafața exterioară a vasului limita
dintre buză și corpul recipientului este marcată printr‑un prag proeminent, bine evidențiat,
triunghiular în secțiune, în timp ce pe suprafața interioară a vaselor această limită este
marcată de o șănțuire realizată prin incizie. Pereții vasului sunt oblici, baza scundă, inelară.
Pasta acestor vase are aspect poros, este de nuanță roșie‑cărămizie deschisă (2.5 YR 6/8, 5
YR 6/8), slip de culoare roșu‑portocaliu cu nuanță spre maroniu (5 YR 5/4, 6/4) cu aspect
lucios. Potrivit tipologiei realizate de J.W. Hayes aceste vase au decor similar cu cel al vaselor
încadrate în forma Atlante 5880, însă fragmentele ceramice din spațiul vest‑pontic sunt
nedecorate. Acestea provin în urma cercetărilor arheologice desfășurate la Aegyssus, fiind
încadrate cronologic într‑un context larg databil în secolele al II‑lea și al III‑lea, iar din punct
de vedere tipologic cele două vase sunt considerate a fi sigilate pontice81. Această formă a fost
într‑adevăr produsă și de atelierele pontice ca imitație a veselei italice82 sau micro‑asiatice. La
Histria sunt prezentate nu mai puțin de 51 de vase, pe care autorul le grupează în forma 18,
însă mare parte din aceste vase sunt produse ale atelierelor pontice, întru cât A. Suceveanu
realizează tipologia ținând cont doar de forma vaselor, nu și de zona lor de proveniență.
Astfel din cele 51 de vase doar cinci sunt produse ale atelierelor micro‑asiatice, iar editorul
lor, influențat de clasificarea lui H. Robinson le consideră produse samiene. Din punct de
vedere cronologic, la Histria aceste vase sunt datate în a doua jumătate a secolului I și mai
ales în prima parte a secolului al II‑lea83. De asemenea notăm prezența unui vas de acest tip
și la Noviodunum84. Această formă este destul de bine documentată și în zona nord‑pontică,
fiind întâlnită în morminte tumulare din Crimeea, în necropola de la Belbek, datate în a
doua jumătate a secolului I și în prima jumătate a secolului următor85.
25. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Aegyssus 2007, Gloriei nr.62, passim. Dm: 10 cm, Hp: 3,7 cm.
Pasta fină, densă, de culoare cărămizie, slip portocaliu deschis.
Bibliografie: NUŢU, COSTEA 2010, 152/6, fig. 2/6.
78
79
80
81
82
83
84
85

SUCEVEANU 2000, 91–92, fig. 36/1.
OPAIȚ 1980, 359, fig. 19/4.
HAYES 1985, 66–67, fig. 14/19.
NUȚU, COSTEA 2010, 151–152, fig. 2/6–7.
ZHURAVLEV 2008, 90–93, fig. 1.
SUCEVEANU 2000, 69–77/23,28,30,36,39, fig. 7/23, 28, 30, fig. 28/36, 39.
TOPOLEANU 1984, 192, fig. 4/1.
ZHURAVLEV 2010, 29–30, fig. 8.
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26. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Aegyssus 2007, Gloriei nr.62, passim. Dm: 9,9 cm, Hp: 4 cm.
Pasta fină, de culoare bej deschis, slip maroniu deschis.
Bibliografie: NUŢU, COSTEA 2010, 152/7, fig. 2/7.
27. Castron de mici dimensiuni, piesă întreagă.
Histria 1927–1942. Dm: 11,5 cm, H: 6 cm.
Pasta fină de culoare cărămizie, slip de culoare brun‑roșcat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 73/23, fig. 27/23. Datat în sec. I p. Chr.
28. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria Terme II. Dm: 10 cm, Hp: 2,2 cm.
Pasta fină de culoare roșie, slip de culoare roșu, lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 74/28, fig. 27/28. Datat la sfârșitul secolului I și prima
parte a secolului al II‑lea
29. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1969, Templu. Dimensiuni: Dm: 10 cm, Hp: 4, 3 cm.
Pasta de culoare cărămizie cu inserție de mica, slip portocaliu lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 74/30, fig. 27/30. Datat în secolul al II‑lea.
30. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria, Terme II. Dm: 12 cm, Hp: 4 cm.
Pasta de culoare roșiatică, slip de nuanță roșie spre galben, lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 75/36, fig. 28/36. Datat în secolele I – II p. Chr.
31. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria? Templu 19? Dm: 12 cm, Hp: 3 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip portocaliu lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 75/39, fig. 28/39. Datat în secolele I – II p. Chr.

Forma Atlante 72. Castron de dimensiuni medii, cu buza lată, dispusă orizontal, pereții
arcuiți, baza plană. Suprafața superioară a buzei poate fi decorată cu cercuri concentrice
realizate prin incizie în pasta crudă. Spre deosebire de fragmentul ceramic prezentat mai jos,
diametrele specifice formei în discuție nu depășesc 12–15 cm. În cazul nostru fie avem de‑a
face cu un exemplar deosebit al formei Atlante 72 (o variantă), sau mai degrabă după cum
sugerează și desenul publicat de editorul vasului s‑a comis o eroare în calcularea diametrului
vasului. Chiar dacă diametrul vasului de la Histria nu corespunde cu diametrele vaselor din
zona est‑mediteraneeană, caracteristicile pastei – unele impurități în compoziție și nuanțe de
roșu‑cărămiziu (2.5 YR 4/3, 4/4, 5/3) – dar și aspectul slip‑ului – nuanță de roșu spre orange
(2.5 YR 6/6, 6/8) ne îndreptățesc să considerăm fragmentul de la Histria ca aparținând grupei
ceramice Eastern Sigillata B 2. Forma Atlante 72 este întâlnită în zona Mării Egee și în așezări
din Grecia, dar și în puncte mai îndepărtate din Mediterana, cum ar fi Ostia în Italia sau
Samaria‑Sabaste în Orientul Mijlociu86. În bazinul pontic forma Atlante 72 a fost atestată la
Olbia87. Și la Histria a fost atestat un fragment ceramic ce aparține formei Atlante 72 și a fost
datat în secolul I p. Chr88.
32. Castron de dimensiuni medii. Fragment treimea superioară a vasului.
Histria 1967, Z S 7, C 3, -0,35 m, inv. V 25246. Dm: 22 cm; Hp: 1,5 cm.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de nuanță orange. Partea superioară a buzei este decorată
cu cercuri concentrice incizate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 94/7, pl. 37/7.
86
87
88

HAYES 1985, 67–68/72, fig. 15/3; HAYES 2008, 38, 153/Shape IV, fig. 12/323–326.
KNIPOVICI 1929, 16, fig. 1.5/IV.3.
SUCEVEANU 2000, 94, pl. 37/1.
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Forma Atlante 75. Castron de dimensiuni mici, asemănător ca formă cu Atlante 72,
diferențele fiind date de dimensiunile reduse și de lipsa decorului pe suprafața superioară a
buzei. Diametrele acestor castroane au aproximativ 15 cm. Pasta este de calitate bună, arsă
uniform, cu unele mici impurități în compoziție. Culoarea pastei este cărămizie cu nuanțe
spre roșu (2.5 YR 4/3, 4/3, 5/3, 5/4). Slip‑ul are aspect lucios cu nuanțe de orange spre galben
(7.5 YR 7/8, 8/8). Unele vase au fost descoperite cu ștampilă de producător cu caractere
grecești. Forma a circulat în partea răsăriteană a Mediteranei89, dar a pătruns și în bazinul
pontic, fiind întâlnită la Olbia90 şi la Histria în sectorul Therme I, într‑un context arheologic
datat în secolele II – III p. Chr91.
33. Castron/platou de dimensiuni mici. Fragmentar, lipsește baza vasului.
Histria 1975, Therme I, S 17, C 2, -0,40 m. Dm: 18 cm, Hp: 6 cm.
Pasta de culoare cărămizie cu aspect poros, slip roșu cu nuanță spre galben, cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 1982A, 97/I B‑C/4, pl. 3/4.

Forma Atlante 80. Bol/castron de dimensiuni mici sau medii, forma hemisferică cu buza
verticală nedelimitată de corpul vasului, pereții puternic arcuiți, baza scundă, circulară.
Diametrele acestor castroane variază în general între 10 și chiar 20 de cm. Pasta vaselor este
de calitate bună, cu ardere uniformă și cu unele mici impurități în compoziție, culoarea fiind
roșie‑cărămizie (2.5 YR 4/3, 4/3, 5/3, 5/4). Slip‑ul are aspect lucios, în special pe suprafața
exterioară a vasului și nuanțe de orange (5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Potrivit lui Hayes avem
de‑a face cu o formă destul de răspândită în aria mediteraneeană, aceste vase circulând la
sfârșitul secolului I p. Chr. și în prima jumătate a secolului următor92. Forma în cauză este
atestată la Histria, în sectorul Templu, într‑un context din secolul I93, dar și la Durostorum,
într‑o groapă menajeră din zona atelierelor ceramice. Groapa în cauză este datată în secolele
I – III p. Chr94..
34. Bol/castron de dimensiuni reduse. Fragment partea superioară a vasului.
Histria 1967, Templu, S 5. Dm: 10,5 cm; Hp: 4,2 cm.
Pasta cu aspect poros de nuanță galben‑roșiatică, slip orange, cu aspect lucios pe suprafața
exterioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 14/3, pl. 2/III/3.
35. Bol/castron de dimensiuni reduse. Profil întreg.
Durostorum, G I. Dm: 8 cm; Dmb: 4,8 cm; H: nespecificată.
Pastă fină de culoare cărămizie, slip de culoare orange cu aspect lucios.
Bibliografie: MUŞEŢEANU, ELEFTERESCU 1985, 70/5b, pl. 1/7.

Formă neclasificată. Bol / castron de dimensiuni mici sau medii, buza verticală, delimitată
de corpul vasului printr‑un prag triunghiular, pereții arcuiți, baza inelară. Nu cunoaștem
89
90
91
92
93

94

HAYES 1985, 68, fig. 15/8–9.
KNIPOVICI 1929, 16, fig. I/6.
SUCEVEANU 1982, 97/I B‑C/4, fig. 3/4.
HAYES 1985, 69–70, fig. 15/15.
SUCEVEANU 2000, 14/3, pl.2/III/3. A. Suceveanu nu exclude posibilitatea ca acest vas să fie o imitație
produsă undeva în bazinul pontic, după un prototip „samian” (a se înțelege ESB după clasificarea lui
J.W. Hayes).
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1985, 70, fig. 1/7. De asemenea autorii menționează prezența unui
fragment ceramic identic în groapa G3.
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elemente decorative. Pasta din care sunt confecționate vasele este de culoare orange (5 YR
7/8), cu inserție de particule de calcar în compoziție, slipul este de nuanță maronie deschisă
(2.5 YR 5/8). Singurul exemplar cunoscut până în prezent a fost descoperit în așezarea civilă
de la Troesmis și poate fi datat în secolul al II‑lea. Acest tip de castron a fost produs în
cantități semnificative atât în atelierele micro‑asiatice, precum cele de la Çandarli, dar și în
atelierele din partea occidentală a Imperiului Roman.
36. Bol fragmentar, de mici dimensiuni. Buza și partea superioară a vasului.
Troesmis 1977, inv. 19689, Dm: 12 cm, Hp: 3,4 cm.
Pastă de nuanță orange cu particule de calcar, slip maroniu cu aspect lucios.

Eastern Sigillata C / Pergamene Red Slip Ware
Termenul „Eastern Sigillata C” reunește totalitatea ceramicii de masă produsă în zona
orașului Pergam, în epoca romană timpurie. După cum au observat alți autori acum câteva
decenii, „Eastern Sigillata C” este singura grupă ceramică dintre sigillatele orientale, pentru
care cunoaștem cu exactitate centrul de producție95. Din acest motiv această categorie
ceramică este întâlnită în literatura de specialitate și sub denumirea de „Çandarli Ware” sau
„Pergamene Ware”. Printre alte ateliere de pe cuprinsul Imperiului Roman, Pergamul este
amintit într‑o sursă literară antică ca centru de producție a ceramicii de lux96.
Caracteristicile morfologice definitorii pentru ceramica produsă în spațiul pergamenian
sunt descrise printre alții de J.W. Hayes97 sau P.M. Kenrick98. Dintre principalele trăsături
reținem consistența fină a pastei, pe alocuri fiind observabile în compoziția acesteia rare
particule de mica aurie. Culoarea pastei variază de la nuanțe de roșu‑portocaliu către nuanțe
de roșu‑cărămiziu (10 R 6/6, 6/8, 2.5; YR 4/8, 5/8, 6/6, 6/8 5; YR 8/4, 5/8), slipul având
nuanțe similare cu ale pastei (2.5 YR 3/6, 4/4, 4/6, 4/8, 5/6). Slipul este lucios pe suprafața
interioară a vaselor și opac la exterior, aceste trăsături fiind definitorii pentru produsele
specifice secolului I p. Chr. Vesela databilă în secolul al II‑lea și în secolul al III‑lea are atât
pasta cât și slipul de nuanță roșie‑maronie, datorită temperaturii mai ridicate la care a fost
supusă ceramica în timpul procesului de ardere, slipul fiind lucios. Pentru formele ceramice
mai târzii (databile la sfârșitul secolului al III‑lea și chiar în prima parte a secolului al IV‑lea)
este caracteristică atât pentru pastă cât și pentru slip, nuanța de roșu‑închis și prezența
numeroaselor particule de mica argintie. J.W. Hayes pune aceste caracteristici ale formelor
târzii pe seama faptului că ar fi fost produse în „ateliere periferice” din zona Pergamului99.
Prima clasificare tipologică a veselei supusă atenției noastre i‑a aparținut lui
S. Loeschcke, acesta identificând 42 de forme specifice ceramicii din a doua jumătate a
secolului I p. Chr. și începutul secolului următor. Ulterior, J. Schäfer propune o standardizare
tipologică pentru vesela ce a fost produsă la sfârșitul secolului I a. Chr. și în primele decenii
ale secolului I p. Chr100. În ultimă instanță J.W. Hayes completează seriile tipologice
realizând clasificarea formelor specifice perioadei de final a funcționării atelierelor
95
96
97

98
99
100

BESS 2015, 17–18; HAYES 2008, 49; KENRICK 1985, 257, HAYES 1985, 71; și alții.
Vezi discuția la HAYES 1985, 71.
HAYES 2008, 49–52; HAYES 1985, 71–73, HAYES 1972, 316–322. Acesta ia în considerare și descrieri
anterioare precum cele ale lui Schäfer sau Loeschecke.
KENRICK 1985, 257–259.
HAYES 1985, 71.
SCHÄFER 1962, 777–802.
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de la Çandarli101. În ceea ce privește atelierele identificate până în prezent, acestea au fost
localizate fie la periferia orașului Pergam, fie la Çandarli.
În general ceramica ce aparține grupei „Eastern Sigillata C” este fără decor, unele
excepții fiind întâlnite pe vase databile la sfârșitul secolului I p. Chr.,care sunt decorate cu
plantapedis. De asemenea, ca expresie a influenței atelierelor italice, ceramica produsă în
faza inițială a atelierelor pergameniene prezintă ștampile de producător rectangulare, cu
caractere grecești, această trăsătură fiind similară și cu ceramica contemporană din grupa
„Eastern Sigillata B”. De altfel pentru această perioadă se poate vorbi de o influență reciprocă
între cele două centre de producție102.
Ca spațiu de difuziune a produselor ceramice pergameniene se poate menționa
bazinul Egeean, dar și zona vestică și nordică a Mării Negre103, litoralul nord‑african (la Sidi
Khrebish fiind identificate 257 de fragmente ceramice din care o mică parte aparțin secolului
I p. Chr., iar marea majoritate sunt databile în secolul al II‑lea și secolul al III‑lea104), iar
sporadic acest tip de ceramică este atestat în bazinul Oriental și chiar în cel Occidental al
Mării Mediterane105. Din punct de vedere cronologic atelierele de la Çandarli au funcționat
începând cu sfârșitul secolului I a. Chr., până către jumătatea secolului al IV‑lea p. Chr.
Ceramica produsă în atelierele pergameniene în epoca romană timpurie este destul de
bine reprezentată în așezările din vestul Mării Negre, în special formele din faza a doua, dar
mai ales din faza a treia databilă începând cu a doua jumătate a secolului al II‑lea până către
începutul secolului al IV‑lea. Cu toate acestea, cel mai timpuriu fragment ceramic produs de
atelierele de la Çandarli prezent în regiunea vest‑pontică este datat în epoca lui Augustus și
a fost descoperit la Halmyris106.
Repertoriul formelor ESC în spațiul vest‑pontic
Forma Atlante L9. Această formă este caracterizată prin dimensiunea foarte redusă a vaselor,
diametrele fiind de aproximativ 10–16 cm, iar înălțimea vaselor nu depășește 3 cm. Buza
acestor farfurii este evazată, dispusă orizontal, cu o șănțuire aproape cât lățimea acesteia,
prezentă pe partea superioară. Pereții vasului sunt ușor curbați către exterior, formând un
unghi de aproximativ 45 de grade cu baza, care este plană. Pasta acestor vase este foarte fină,
fără impurități în compoziție, arsă uniform, de culoare galbenă spre roșu (5 YR 5/8), slip
de culoare roșu (2.5 YR 5/8), lucios în special pe suprafața interioară a vaselor. Din câte se
cunoaște forma Atlante L9 nu este întâlnită într‑un număr semnificativ de situri arheologic.
Cu toate acestea este atestată în diverse așezări din bazinul Mării Egee, dar și pe litoralul
nord‑african107, fiind datată în primele două secole ale erei creștine. Forma de farfurie avută
în discuție este întâlnită și în repertoriul altor centre ceramice micro‑asiatice, cum ar fi spre
exemplu Atlante 61 în cazul ESB. În spațiul vest‑pontic, până în prezent această formă a fost
101
102
103

104
105
106
107

HAYES 1972, 316–322.
HAYES 1985, 72–73.
Pentru prezența ceramicii pergameniene în Crimeea vezi mai nou la ZHURAVLEV 2010, 32–33; sau la
KNIPOVICI 1952, 92–96.
KENRICK 1985, 259.
HAYES 1985, 72.
BOUNEGRU 2007, 249.
HAYES 1972, 318, fig. 63a (prima jumătate a secolului al II‑lea p. Chr.); HAYES 1985, 76/L.9, fig. 17/2;
KENRICK 1985, 259/B365.1, fig. 47/365.1 (sec. I p. Chr.).
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inventariată la Troesmis într‑un context arheologic datat în prima jumătate a secolului al
II‑lea108, la Histria într‑un context arheologic neprecizat109 și în villa rustica de la Niculițel –
Teicom, în context specific secolului al II‑lea110.
1. Farfurie fragmentară, profil întreg.
Niculițel 2011, Teicom, S 3, C 4–5, -0,60–0,70 m. Dm: 10,5 cm, Dmb: 6,1 cm, H: 1,3 cm.
Pasta are nuanța de portocaliu, slip de culoare roșie, ușor lucios pe suprafața interioară a
vasului.
2. Farfurie în miniatură, piesă întreagă.
Histria, Bazilica Extra‑muros. Dm: 10,5 cm, Dmb: 6,2 cm, Hp: 2,3 cm.
Textura pastei și culoarea slipului neprecizate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 91–92/1, fig. 36/1; NUBAR 1970, 198, fig. 15.
3. Farfurie fragmentară, profilul complet.
Troesmis 1977, inv.16342. Dm: 15 cm, Hp: 2,8 cm.
Pasta de culoare roșu‑orange, slip roșu‑maroniu.
4. Farfurie fragmentară, buza și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv.17693. Dm: 16 cm, Hp: 2 cm.
Pastă fină, cu nuanța roșu‑orange, slip roșu‑maroniu.

Forma Atlante L19. Bolurile hemisferice specifice acestei forme sunt de dimensiuni mici
sau medii. Buza este înaltă, verticală, despărțită de corpul vasului la exterior printr‑un prag
pronunțat, triunghiular în secțiune. Pereții sun curbați, baza inelară, înaltă. Pasta are nuanța
și consistența asemănătoare cu cea a vaselor precedente (2.5 YR 5/8, 6/6), slip‑ul este de
culoare roșie (2.5 YR 4/6, 4/8), lucios. Această formă este similară ca aspect cu bolurile/
cupele hemisferice produse de atelierele siro‑palestiniene și va evolua mai târziu în ceea
ce cunoaștem drept forma Hayes 3 Çandarli. Nu putem stabili cu exactitate numărul
acestor vase prezente pe teritoriul Dobrogei romane, întru cât această formă poate fi lesne
confundată cu cea specifică perioadei târzii de funcționare a atelierelor pergameniene. Chiar
și exemplarul de la Halmyris, publicat de O. Bounegru, are trăsături ce‑l fac susceptibil de a
fi încadrat formei Atlante H3111. Cu toate acestea, vase ce se încadrează în forma Atlante L19
au fost descoperite în mai multe situri romane din spațiul vest‑pontic. La Troesmis această
formă apare într‑un context databil la începutul secolului al II‑lea112, la Histria, pentru
descoperirile din vechile săpături contextul stratigrafic este incert113, iar pentru cele de dată
recentă, din sectorul central, forma Atlante L19 este asociată unui context datat în a doua
jumătate a secolului I p. Chr114.

108

109
110
111
112
113
114

În urma cercetărilor arheologice din 1977, la Troesmis au fost identificate două exemplare specifice formei
Atlante L9, neincluse de A. Opaiț în studiul său din 1980.
SUCEVEANU 2000, 91–92/tip26/1, fig. 36/1.
MOCANU 2014B, 67–68, pl. 16/119.
În acest sens vezi BOUNEGRU 2007, fig. 1.
OPAIŢ 1980, 357/52, fig. 10/5.
SUCEVEANU 2000, 60/tip16/1, fig. 22/1.
BĂJENARU 2014, 108, fig. 3/18.
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Fig. 9. ESC
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La Aegyssus două fragmente ceramice ce aparțin formei Atlante L19 au fost descoperite
în timpul unei cercetări preventive din vecinătatea fortificației romane. Editorii celor două
fragmente ceramice consideră că aceste piese aparțin fazei târzii a atelierelor de la Çandarli
în lipsa unui indiciu stratigrafic concludent pentru o încadrare cronologică exactă115. Piese
inedite au fost repertoriate la Niculițel – Teicom116 și la Ibida, într‑un context arheologic
databil în a doua jumătate a secolului I p. Chr. și în secolul următor117. Două exemplare sunt
atestate și în așezarea rurală de la Sarichioi – Sărătura118, cercetată de V.H. Baumann în anul
1989. Pe plan macro‑regional analogii ale acestei forme se întâlnesc în general în marile
situri romane din bazinul oriental al Mării Mediterane119 Această formă este datată în prima
jumătate a secolului al II‑lea p. Chr.
5. Bol fragmentar. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 20979. Dm: 19 cm; Hp: 5,5 cm.
Pastă de culoare orange cu particule fine în compoziție, slip roșu‑maroniu.
6. Bol fragmentar. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 16574. Dm: 18 cm; Hp: 5,8 cm.
Pasta de culoare maronie de nuanță deschisă, cu particule fine de calcar în compoziție, slip
roșu‑maroniu.
7. Bol fragmentar. Buză și treimea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21051. Dm: 20 cm; Hp: 6 cm.
Pastă maronie de nuanță deschisă, slip roșu‑maroniu.
8. Fragment buză și partea superioară a peretelui.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2–3, -0,80 m. Dm: 10,5 cm; Hp: 4,5 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de culoare roșu, lucios pe ambele suprafețe ale vasului.
9. Cupă/bol de mici dimensiuni. Piesă întreagă.
Histria 1957, Templu 27, inv. V 21090. Dm:10 cm; H:5 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu lucios. Editorul acestui vas consideră că este
vorba despre un produs pontic, în timp ce H. Robinson îl atribuie unui atelier micro‑asiatic.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 60/tip16/1, fig. 22/1.
10. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Aegyssus 2007, Gloriei nr.62, S 1, C 1, -0,20–0,40 m. Dm: 13,9 cm, Hp: 5 cm.
Pasta fină, de nuanță roșie deschisă, slip roșu‑maroniu, lucios.
Bibliografie: NUŢU, COSTEA 2010,154/16, pl. 3/16.

Forma Atlante L26. Precursoarea formei Hayes 2 Çandarli. Se diferențiază de această
ultimă formă prin dimensiunile mai reduse. Castroane adânci, cu buza ușor evazată spre
exterior, aproximativ ovală în secțiune, dispusă orizontal, pereții drepți formează un
unghi de aproximativ 45 de grade, baza inelară, masivă, scundă în partea exterioară și mai
pronunțată în partea interioară. Au fost stabilite două variante pentru această formă (Atlante
L26A și Atlante L26B). Principala diferență între cele două variante este dată de grosimea
peretelui, dar și de forma bazei. Pasta are aceeași nuanță de portocaliu ca și a celorlalte vase
115
116
117

118
119

NUȚU, COSTEA 2010, 154, pl. 3/16, pl. 4/17.
MOCANU 2014B, 68, pl.16/120.
Pentru situația cronologică a sectorului Curtina G – T 8 de la Ibida vezi: PARASCHIV, MOCANU,
CHIRIAC 2010, 108–110.
MOCANU 2018B, 71–72, pl. 3/3–4.
HAYES 1972, 318, fig. 63b (prima jumătate a secolului al II‑lea p. Chr.); HAYES 1985, 76/L.19. fig. 17/7
(sfârșitul sec. I p. Chr. – prima jumătate a secolului următor); KENRICK 1985, 260/B366.1. fig. 47/366.1
(prima jumătate sec. II p. Chr.).
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pergameniene (5 YR 5/8, 4/8), slip‑ul are nuanță roșie, cu aspect lucios (2.5 YR 4/8). Cele
două variante ale formei Atlante 26 au circulat cu precădere în spațiul egeean și în estul
bazinului mediteraneean. Varianta A este datată începând cu a doua jumătate a secolului
I p. Chr., în timp ce varianta B este mai târzie120. În spațiul pontic prezența formei Atlante
26 este atestată la Mirmekion121, iar în Dobrogea romană forma Atlante 26A este atestată la
Niculițel122 și Histria123, în timp ce la Tomis este menționată prezența variantei B124.
11. Castron fragmentar, profil aproape întreg.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 3–4, -1,30–1,80 m. Dm: 12,5 cm; Hp: 2,7 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de nuanța roșie, lucios pe suprafața interioară a vasului.
12. Castron fragmentar, buză și partea superioară a vasului.
Tomis 1998, str. Sulmona, nr. 22. Dm: 29 cm.
Pastă de nuanță galben‑bej, cu multă mica în compoziție, slip orange.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 45, fig. 2/8.

Forma Atlante L28. Boluri/castroane înalte, cu baza orizontală, pereții puternic arcuiți, baza
inelară este înaltă pentru a oferi stabilitate vasului. Diametrele acestei forme se încadrează
în general între 15 și 20 de cm. Pasta din care sunt confecționate are nuanță de orange spre
galben (5 YR 6/6, 8/6), uneori cu unele impurități în compoziție, slip‑ul este de culoare roșie
(2.5 YR 6/8). Forma Loeschcke 28 nu este inclusă de J.W. Hayes în volumul II din Atlante.
Din punct de vedere al difuziunii, acest tip de boluri/castroane se întâlnesc în bazinul
egeean. O analogie este cunoscută pe litoralul nord‑african, la Berenice125. Forma Loeschcke
28 poate fi considerată precursoarea formei Atlante H1. Din punct de vedere cronologic,
forma este specifică secolului al II‑lea p. Chr. În spațiul vest‑pontic forma Loeschcke 28 este
puțin cunoscută. Un prim exemplu este consemnat la Troesmis, de unde provine treimea
inferioară a unui castron, descoperit într‑un context databil la sfârșitul secolului al II‑lea126.
La Histria este amintită prezența unei baze de castron, ce poate fi încadrată formei Loeschcke
28. Contextul arheologic în care a fost descoperită este datat între a doua jumătate a secolului
I p. Chr. și jumătatea secolului următor127. Buza și partea superioară a unui exemplar provine
din villa rustica de la Niculițel, fiind datat pe parcursul secolului al II‑lea128.
13. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 3, C 1–2, -1 m. Dm: 16,4 cm; Hp: 2,5 cm.
Pasta de nuanță roșie spre galben cu particule de calcar alb în compoziție, slip roșu de nuanță
deschisă, lucios pe ambele suprafețe.
14. Castron, fragment bază și parte a corpului vasului.
Troesmis 1977, Terme, camera A, nivel 2, inv. 9423. Dmb: 6,6 cm; Hp: 11,5 cm.
Pasta fină de nuanță roz, slip de culoare brun.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 357/50, fig. 10/3.
120
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HAYES 1985, 77, fig. 17/10–12.
KNIPOVICI 1952, 305, fig. 5/7.
MOCANU 2014B, 68/ pl. 16/121.
BĂJENARU 2014, 108, fig. 3/19.
BĂJENARU 2013, 45, fig. 2/8.
KENRICK 1985, 263, fig. 47/369.2.
OPAIȚ 1980, 357, fig. 10/3.
BĂJENARU 2014, 111–112, fig. 5/59.
MOCANU 2014B, 68, pl. 17/122.
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Fig. 10. ESC

Forma Atlante H1. Caracteristicile acestor vase sunt următoarele: castroane adânci, cu
buza evazată spre exterior, dreaptă, dispusă orizontal, pereții drepți formează un unghi de
aproximativ 45 de grade cu baza inelară, masivă, scundă în partea exterioară și mai pronunțată
în partea interioară. Diametrele specifice acestei forme se încadrează între 20 și 30 cm. Pasta
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este în general de nuanță portocalie spre roșu (5 YR 5/6, 5/8, 6/8), uneori sesizăm particule
fine de mica argintie sau chiar calcar alb în compoziție. Slip‑ul este de culoare roșie (2.5 YR
4/8, 6/8), lucios în special pe suprafața interioară a vaselor. Această formă a avut ca arie de
difuziune bazinul egeean dar și partea orientală a Mării Mediterane129. În siturile romane
timpurii din regiunea vest‑pontică forma Hayes 1 Çandarli este destul de răspândită, fiind
repertoriată la Troesmis, în contexte specifice sfârșitului secolului al II‑lea130. La Halmyris
un exemplar a fost descoperit pe nivelul 3, datat la începutul secolului al III‑lea131. În afară
de siturile menționate anterior, forma Atlante H1 este atestată și în așezări cu caracter rural,
cum ar fi cele de la Niculițel132 sau Sarichioi – Sărătura133 și din teritoriul Ibidei sau a cetății
Argamum. Fragmente ceramice inedite apar la Noviodunum (terenul poliției de frontieră)
sau Aegyssus. Conform contextelor din care provin descoperirile, forma Atlante H1 se
datează în general în a doua jumătate a secolului al II‑lea și pe parcursul secolului următor.
15. Fragment buză și treimea superioară a peretelui vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 7, -1,10–1,20 m. Dm: 24 cm; Hp: 4 cm.
Pastă de culoare portocalie spre roșu, cu particule albe de calcar în compoziție, slip roșu,
lucios pe suprafața interioară a vasului.
16. Fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Niculițel 2011, Teicom S 3, C 8–9, -0,80 m. Dm: 21 cm; Hp: 3,9 cm.
Pasta de culoare galben spre roșu, slip de culoare roșu deschis, slab conservat cu particule de
mica argintie.
17. Fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Niculițel 2009, S 1, C 1, -1,60 m. Dm: 19 cm; Hp: 3 cm.
Pasta este de culoare roșie spre portocaliu cu particule de mica argintie în compoziție, slip
roșie, lucios pe ambele suprafețe ale vasului.
18. Fragment buză și treimea superioară a corpului vasului.
Niculițel 2009, S 2, C 3, -1,40 m. Dm: 22,4 cm; Hp: 3,7 cm.
Pasta de culoare roșie spre portocaliu, slip de culoare roșu.
19. Castron fragmentar. Buză și mare parte din corp. Profil aproape întreg.
Troesmis 1977, inv. 22538. Dm: 28 cm; Hp: 9,8 cm.
Pasta are nuanță roșie‑maronie deschisă, cu particule fine de calcar în compoziție, slip
roșu‑maroniu.
20. Castron fragmentar. Buza și partea superioară a vasului.
Troesmis 1977, inv. 16295. Dm: 24 cm; Hp: 5,3 cm.
Pastă de culoare maronie, nuanță deschisă, cu fragmente mici de calcar, slip de nuanță maronie.

Forma Atlante H2. Aspectul vasului este similar cu cel al formei Atlante H1, diferența fiind
făcută de buza a cărei evazare spre exterior este mai puțin proeminentă, practic aceasta
fiind o îngroșare a peretelui vasului, devenind ovală în secțiune. Diametrele specifice sunt
identice cu cele ale formei precedente. Pasta acestor vase are culoare roșie spre galben (5 YR
4/8, 5/8, 6/8, 7/8), uneori fiind sesizate particule fine de mica în compoziție. Slip‑ul este de
culoare roșie, uneori fiind lucios în special pe suprafața interioară a vasului (2.5 YR 4/6, 4/8,
5/6, 5/8). Aria de difuziune și intervalul cronologic în care au circulat aceste vase coincide în
129
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HAYES 1972, 318–319/Form 1, fig. 64/1–2; HAYES 1985, 77/H.1, fig. 17/13; KENRICK 1985, 263–264/
B370, fig. 48/370.1, ABADIE‑REYNAL, SODINI 1992, 14/CF117, fig. 1/CF117.
OPAIŢ 1980, 357/49, fig. 10/2.
TOPOLEANU 2000, 43/5, fig. 1/5.
MOCANU 2014B, 68–69, pl. 17/123–126.
MOCANU 2018B, 71–72, pl. 3/6–7.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

53

general cu cea a formei precedente134. În ceea ce privește regiunea vest‑pontică, suntem de
părere că această formă este răspândită în mai toate așezările romane din epoca principatului,
exemplare au fost identificate în loturile ceramice studiate de la Ibida135, Argamum136, sau
din villa rustica de la Niculițel137. Deși, după cum am arătat anterior, această formă pare să fi
fost răspândită în mai toate așezările romane timpurii de pe teritoriul Dobrogei, în literatura
de specialitate am întâlnit‑o doar la Troesmis138, Tomis139 și Ulmetum140, poate și datorită
faptului că aceste vase sunt ușor de confundat cu cele care aparțin formei Atlante H1. Din
punct de vedere cronologic exemplarele repertoriate în rândurile anterioare aparțin unor
contexte arheologice din a doua jumătate a secolului al II‑lea și din secolul al III‑lea.
21. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Niculițel 2009, S 2, C 3, -1,20–1,35 m. Dm: 18 cm; Hp: 2,5 cm.
Pasta de culoare portocalie, cu particule de mica argintie, slip roșu, lucios pe suprafața
interioară a vasului.
22. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, passim. Dm: 24 cm; Hp: 2,2 cm.
Pasta de culoare portocaliu spre roșu, slip de culoare roșie.
23. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2–3, -0,50 m. Dm: 29 cm; Hp: 5 cm.
Pasta de culoare portocaliu spre roșu, slip de culoare roșie, lucios pe suprafața interioară.
24. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, groapă. Dm: 22,8 cm; Hp: 2,4 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de culoare roșie, lucios pe suprafața interioară a vasului.
25. Fragment partea superioară a vasului.
Troesmis 1977, C 48, nivel 4, inv. 9402. Dm: 21,5 cm; Hp: 4,5 cm.
Pasta de nuanță bej‑cafenie, slip roșu.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 358/68, fig. 14/4.
26. Castron, profil complet.
Troesmis 1977, Terme, camera A, nivel 2, inv. 9372. Dm: 20,5 cm; Dmb: 9 cm; H: 5,5 cm.
Pasta de culoare roșie, slip de nuanță roșu închis.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 358/69, fig. 14/5.

Forma Atlante H3. Bolurile hemisferice ce aparțin acestei forme sunt descendente din forma
Loeschcke 19, diferența dintre acestea fiind date de buza verticală mai puțin înaltă și pragul
mai puțin proeminent pentru vesela ce aparține formei Hayes 3 Çandarli. Diametrele acestor
castroane se încadrează între 10 și 30 cm, fiind cunoscute în cazuri foarte rare exemplare cu
diametre mai mici sau mai mare decât cele precizate. În linii generale pasta acestor boluri
este de nuanță roșie spre portocaliu (5 YR 4/6, 5/6, 5/8), iar slip‑ul are nuanță roșie uneori
întunecată (2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8, 5/6), lucios în special pe suprafața interioară a vasului.
134

135

136

137

138
139
140

HAYES 1972, 319–321/form 2, fig. 64/form 2; HAYES 1985, 77–78/H.2, fig. 18/2 (a doua jumătate sec. II
– prima jumătate sec. III); KENRICK 1985, 261–263/B368, fig. 48/368.1.
La Ibida forma Atlante H2 este prezentă pe sectorul Extra‑muros Nord I, într‑un context databil în secolul
al III‑lea și în punctul Proprietatea Harasimov într‑un context din secolele II – III.
Fragmentele ceramice provin de pe sectorul Extra‑muros al cetății Argamum, în contexte databile în
secolul al II‑lea și în secolul următor.
MOCANU 2014B, 69, pl.17/127–130. Datarea contextului arheologic de la Niculițel coincide cu datarea
celor de la Argamum.
OPAIŢ 1980, 358/68–69, fig. 14/4–5.
BĂJENARU 2013, 45, fig. 2/3–4.
GAMUREAC 2017, 250, pl. 6/31.
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Această formă este atestată în majoritatea siturilor romane, cu precădere în spațiul egeean și
în bazinul oriental al Mării Mediterane141, dar și în bazinul pontic. În regiunea vest‑pontică
forma este întâlnită în aproape toate așezările din epoca principatului, fiind atestată printre
altele la: Troesmis142, Arubium143, Aegyssus144, Halmyris145 sau Histria146. În necropola
Tomisului a fost descoperit un vas Atlante H3 într‑un mormânt datat în a doua jumătate a
secolului al II‑lea și prima parte a secolului al III‑lea147. La Argamum și Ibida aceste vase apar
în contexte ce se datează cu precădere în secolul al III‑lea p. Chr. În literatura de specialitate
se consideră că această formă este specifică sfârșitului secolului al II‑lea și secolului al III‑lea,
existând posibilitatea asocierii unor descoperiri cu contexte de la începutul secolului al IV‑lea.
27. Fragment buză și treimea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 3, C 7, -0,70 m. Dm: 12 cm; Hp: 4,5 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de culoare roșie, lucios pe ambele suprafețe, cu particule de
mica argintie vizibile pe suprafața exterioară a vasului.
28. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 7, -1,20–1,30 m. Dm: 15 cm; Hp: 3,5 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de culoare roșie, lucios pe ambele suprafețe.
29. Fragment buză.
Niculițel 2011, Teicom, S 3, C 3–4, -0,70 m. Dm: 19 cm; Hp: 2,8 cm.
Pasta de culoare portocalie, slip de culoare roșie, lucios pe suprafața exterioară a vasului.
30. Fragment buză.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 1, -0,30–0,80 m. Dm: 14,6 cm; Hp: 2,4 cm.
Pasta de culoare roșie spre galben, slip de culoare roșie
31. Castron, profil întreg.
Troesmis 1977, C 36, inv. 4482. Dm: 11,5 cm; Dmb: 5,3 cm; Hp: 6 cm.
Pasta de culoare roz, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 357/51, fig. 10/51.
32. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Arrubium 1990, Chervent. Dm: 12 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, inserții de calcar și mica albă, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: PARASCHIV 1997, 327/10, fig. 2/10.
33. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Halmyris, C x19, -2,30 m, N 2. Dm: 15 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie cu inserții de mica în compoziție, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 43/6, fig. 1/6.
34. Bol/cupă, piesă întreagă.
„Histria/Z”. Dm: 11 cm; Dmb: 4,5 cm; H: 5,5 cm.
Pasta fină, de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu, lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 61/3, fig. 22/3.
35. Bol/cupă, piesă întreagă.
Histria 1927–1942. Dm: 11 cm, Dmb: 5 cm, H: 5 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 61/4, fig. 22/4 (editorul vasului îl atribuie unor ateliere
pontice).
141

142
143
144

145
146
147

HAYES 1972, 321/form3, fig. 64/form3; HAYES 1985, 78/H.3, fig. 18/3; KERICK 1985, 260/B360,
fig. 47/366.3.
OPAIŢ 1980, 357/51, fig. 10/51.
PARASCHIV 1997,319–321, fig. 2/10–11.
Piese inedite ale formei Atlante H3 descoperite în ultimele decenii se află în colecția Muzeului de Istorie și
Arheologie din Tulcea.
TOPOLEANU 2000, 43, fig. 1/6.
SUCEVEANU 2000, 60/tip16, fig. 22/1–11.
BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 191/M5/8, pl. 4/8.
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Forma Atlante H4. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu pereții puternic
arcuiți, buza ușor răsfrântă către interiorul vasului. Baza este oblică, piciorul înalt.
Diametrele variază între 20 și 30 de centimetri. Pasta acestor vase este în general de culoare
roșie‑cărămizie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/8), cu particule de mica argintie în compoziție și în
unele cazuri cu particule fine de calcar alb. Slip‑ul este de culoare roșie‑maronie de nuanță
închisă (2.5 YR 3/4, 4/4). Această formă a fost considerată de J.W. Hayes a fi precursorul
formei Hayes 1 produsă în zona foceană148, ea derivând probabil din produsele atelierelor
micro‑asiatice (Eastern Sigillata B), chiar dacă acest tip de farfurie a fost produs și de
ateliere italice, nord‑africane și pontice. Din punct de vedere al difuziunii, forma Atlante
H4 se întâlnește cu precădere în spațiul egeean, fiind datată la sfârșitul secolului al II‑lea
și pe parcursul secolului al III‑lea149. În spațiul vest‑pontic această formă a atelierelor de
la Çandarli este puțin cunoscută, fiind și ușor de confundat cu produsul altor ateliere. În
literatura de specialitate am întâlnit exemplare specifice formei Atlante H4 doar la Halmyris,
cele doua fragmente ceramice fiind descoperite pe nivelurile 5 și 6, încadrate cronologic în
secolul al IV‑lea p. Chr.150 și la Capidava, într‑un context datat în al treilea sfert al secolului
al III‑lea151. Dintr‑un lot ceramic publicat recent, provenit din sectorul Extra‑muros Nord
I de la Ibida152, am identificat un număr de șapte vase ce aparțin acestei forme. Contextul
arheologic în care au fost descoperite vasele în cauză se poate data în intervalul cronologic
circumscris secolului al III‑lea și primei jumătăți a secolului următor.
36. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, Extra‑muros N I, S 3, C 2, -0,40 m. Dm: 28,4 cm, Hp: 2,8 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, cu rare particule de calcar și mica argintie în compoziție. Slip
cu aspect metalic, de culoare roșie maronie, nuanță închisă.
37. Farfurie, fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 0, C 1, -0,50 m. Dm: 26,2 cm; Hp: 3,3 cm.
Pasta și slip‑ul au aceleași caracteristici ca cele ale fragmentului precedent.
38. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 0, -0,60 m. Hp: 3,1 cm.
Aceleași caracteristici ale pastei și slip‑ului cu cele ale fragmentului precedent
39. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 0, -0,74 m. Hp: 3,4 cm.
Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale fragmentului precedent
40. Farfurie, fragment din treimea superioară a peretelui vasului. Buza este ruptă.
Ibida 2006, Extra‑muros N I, S 3, -0,70 m. Hp: 3,7 cm.
Pasta și slip‑ul identice cu cele ale fragmentului precedent.
41. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, Extra‑muros N I, passim. Hp: 2,2 cm.
Pasta și slip‑ul au aceleași caracteristici cu cele ale fragmentului precedent.
42. Farfurie, fragment, profil complet.
Halmyris, S 2, C 14, -2,20–2,40 m, nivel 5, inv. 38636. Dm: 25 cm; H: 5 cm.
Pastă fină, de nuanță cărămizie‑roșcată, slip castaniu deschis, cu mica aurie.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 44/7, pl. 1/7.
148
149
150
151
152

HAYES 1972, 321–322.
HAYES 1985, 78, fig. 18/4.
TOPOLEANU 2000, 43–44, pl. 1/7. Acest vas a fost publicat anterior de: OPAIŢ 1991, 138/46, pl.7.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 211, pl. 2/1.
MOCANU 2014, 149, fig. 2/1–6.
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Forma Atlante H5. Castron de dimensiuni medii sau mici, cu pereții curbați, baza inelară,
buza verticală, nedelimitată de corpul vasului. Se deosebește de forma precedentă prin
diametrele mai mici și prin faptul că buza nu este atât de vizibil răsfrântă spre interiorul
vasului. Pasta acestor vase are nuanțe de galben spre roșu (5 YR 5/8, 6/8), având uneori
particule fine de calcar în compoziție. Slip‑ul este de culoare roșie, lucios (2.5 YR 4/6, 4/8).
În lucrarea sa din 1985, J.W. Hayes consideră că forma Atlante H5 este destul de rară, chiar
și în bazinul egeean, intervalul cronologic pentru datare fiind stabilit în prima jumătate a
secolului al III‑lea153. În regiunea vest‑pontică am identificat această formă în lotul ceramic
provenit de la Niculițel – Teicom într‑un context ce poate fi datat în prima jumătate a
secolului al III‑lea154. Este posibil ca această formă să fie prezentă și la Histria, însă contextele
timpurii în care sunt datate vasele și părerea autorului că este vorba despre imitații pontice a
unor forme pergameniene ne face să privim cu circumspecție această posibilitate155.
43. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 7, -1–1,20 m. Dm: 13 cm, Hp: 2,5 cm.
Pasta de culoare galbenă spre roșu cu particule fine de calcar în compoziție, slip de culoare
roșie, lucios pe ambele suprafețe.

Fig. 13. ESC

153
154
155

HAYES 1985, 78, fig. 18/5.
MOCANU 2014B, 70, pl. 18/135.
SUCEVEANU 2000, 15–18/Type 4, pl. 2/Type 4.
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Ceramica occidentală
Sigillata Italica
Prin „terra sigillata italică” se înțelege totalitatea veselei de lux cu slip roșu folosită
pentru servitul produselor culinare, produsă inițial în atelierele din Arretium, apoi și în
sucursalele din peninsula Italică, activitatea acestora transferându‑se ulterior și în Gallia. În
privința caracteristicilor definitorii ale pastei s‑a constatat o variație destul de largă a nuanței
și texturii acesteia156, datorită multitudinii de oficine (multe dintre ele funcționând cu statut
de sucursală a atelierelor mamă din Arretium) răspândite pe o arie geografică destul de largă.
În aceste condiții, în literatura de specialitate au fost descrise mai multe serii cu caracteristici
diferite în ceea ce privește nuanța pastei și textura acesteia157. Nuanța pastei poate varia de la
portocaliu mat (5 YR 7/4) la o culoare roșie‑maronie (2.5 YR 5/4), de asemenea ș consistența
pastei variază. Slip‑ul este de nuanță roșie‑maronie cu aspect strălucitor158.
Zona de proveniență a acestui tip de ceramică, după cum se subînțelege și din titulatura
categoriei analizată în rândurile de față, este peninsula Italică. Principalele centre de producție
au fost Arretium, ce s‑a bucurat de poziția sa favorabilă pentru producerea ceramicii, dar și
pentru exportarea acesteia (așezarea fiind situată pe cursul inferior al râului Tibru, fapt ce
îi garanta acces direct la uriașa piață de desfacere reprezentată de Roma) și Puteoli, centru
situat în apropierea orașului Neapole. Pe lângă oficinele menționate anterior există o serie de
ateliere, probabil cu statut de sucursală, ce au funcționat pe teritoriul peninsulei Italice însă
și la nord de Alpi, precum La Muette în apropiere de Lyon.
Având în vedere regiunea geografică în care s‑a dezvoltat producția sigillatelor italice
nu este de mirare că acest tip de veselă a stârnit interesul erudiților încă din epoca medievală,
astfel în 1282 un personaj din Arezzo vorbește despre vasele sigillate italice ce se pot găsi în
„subsolul orașului său”159. În secolul al XVIII‑lea mai mulți pasionați de antichități italieni și‑au
îndreptat atenția asupra ceramicii produse la Arezzo, tot de la sfârșitul acestui secol datând și
primele investigații arheologice. Către sfârșitul secolului al XIX‑lea interesul pentru sigillatele
italice era stârnit de ștampilele ce purtau numele producătorilor, astfel H. Dressel realizează un
corpus al acestor ștampile, publicându‑le în seria Corpus Inscriptionum Latinarum, volumul
XV, 2. În ceea ce privește realizarea tipologiei formelor sigillatelor italice, prima încercare i‑a
aparținut lui H. Dragendorff160, în celebrul său articol publicat în 1895. Ulterior, o tipologie mai
detaliată a fost realizată de S. Loeschcke pe baza materialelor rezultate în urma investigațiilor
arheologice de la Haltern, apoi urmează încercarea lui Oxé, publicată în anul 1933 pe baza
ceramicii sigillate italice din zona Rinului. La toate acestea se adaugă un număr considerabil de
contribuții pe acest subiect imediat după cel de‑al doilea război mondial. Vom menționa doar
lucrarea lui Goudineau161 și Corpus Vasorum Arretinorum realizat de A. Oxé şi H. Comfort,
ambele titluri fiind publicate în anul 1968162. Ulterior apariției volumului II din Enciclopedia
dell’arte antica classica e orientale – Atlante delle forme ceramiche, a cărui capitol consacrat
sigillatelor italice a fost realizat de specialistul italian G. Pucci, notăm lucrarea lui P. M. Kenrick
156
157
158
159
160
161
162

KENRICK 1985, 128.
HAYES 2008, 42.
KENRICK 1985, 128–129.
PUCCI 1985, 371.
DRAGENDORFF 1980, 25–35.
GOUDINEAU 1968.
Un istoric al cercetărilor detaliat referitor la sigillatele italice vezi la PUCCI 1985, 371–375.
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dedicată descoperirilor de la Berenice, cu un capitol consistent dedicat sigillatelor italice163, sau
lucrarea colectivă apărută în 1990 sub egida Institutului German de Arheologie din Frankfurt
A. M., cu titlul Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Italico Mondo Confectae.
În ceea ce privește decorul veselei cuprinse în grupa sigillatelor italice, aceasta a fost
împărțită în două mari categorii. Vasele fără decor, cunoscute sub numele de terra sigillata
lisa, și vesela cu decor în relief, decorul variind de la motive geometrice precum spirala sau
rozeta, la motive vegetale, zoomorfe sau antropomorfe. O caracteristică aparte a sigillatelor
italice este prezența ștampilelor cu numele producătorului, acestea fiind în general de două
forme: cu cartuș rectangular și în formă de plantapedis164.
Din punct de vedere cronologic activitatea atelierelor aretine și a sucursalelor acestora
se poate încadra în limite cronologice cuprinse între ultimele trei decenii ale secolului I
a. Chr. și a doua jumătate a secolului al II‑lea p. Chr.165. Aria de răspândire a acestui tip
de ceramică cuprinde în mod evident peninsula Italică, limes‑ul de pe Rin, dar și cel de
pe Dunăre (cu precădere cursul superior și mijlociu al Dunării), ajungând totuși până în
bazinul nordic al Mării Negre166, dar și în bazinul oriental al Mării Mediterane167, sau pe
coasta nord‑africană, unde prezența acestui tip de ceramică este foarte bine documentată,
mai ales în secolul I p. Chr168.
Cele mai timpurii vase de proveniență italică descoperite în regiunea vest‑pontică sunt
două boluri ce aparțin tipului Campana A, ceramică cu slip negru specifică secolelor II – I
a. Chr. Primul vas de acest tip provine dintr‑un context funerar de la Aegyssus169, al doilea a
fost descoperit în urma cercetărilor arheologice din punctul Sarichioi – Sărătura170.
Sigillatele italice cu slip roșu sunt foarte puține în spațiul vest‑pontic, provin din
contexte romane foarte timpurii din așezări militare de pe linia Dunării. De asemenea, toate
fragmentele ceramice specifice acestei grupe, cunoscute până în prezent, nu sunt decorate, cu
excepția vasului descoperit la Hârșova. O situație similară întâlnim în Bulgaria171, sigillatele
italice provenind în special din așezări cu caracter militar de pe limes‑ul Dunărean, cu
amendamentul că numărul acestor vase este mult mai mare decât cele din Dobrogea, situație
ce poate fi explicată prin avansarea etapizată a puterii romane către gurile Dunării în cursul
secolului I p. Chr. Sigillate italice sunt atestate și în nordul Mării Negre, în peninsula Crimeea,
unde această ceramică a influențat apariția sigillatelor pontice172.
Până în prezent, în regiunea vest‑pontică am inventariat patru forme de sigillate italice,
descoperite în așezări situate pe linia Dunării, ceea ce corespunde cu situația de pe teritoriul
Bulgariei. Menționăm de asemenea prezența unui fragment atipic aparținând sigillatelor
italice descoperit tot la Noviodunum173. Explicația pentru faptul că sigillatele italice sunt
foarte rare pe teritoriul Dobrogei este aceea că aceste vase provin din contexte romane foarte
timpurii, destul de puțin cercetate din punct de vedere arheologic.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

KENRICK 1985, 125–302.
PUCCI 1985, 376.
HAYES 2008, 41.
ZHURAVLEV 2008, 96–111.
HAYES 2008, 41–47.
KENRICK 1985, 125–302.
LUNGU 1996, 68–69.
BAUMANN 2011, 205.
KABAKCIEVA 1997, 34, fig. 1; DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 5–9.
ZHURAVLEV 2008, 90–93.
BAUMANN 2008, 219/2, Pl.1/2. V.H. Baumann este de părere că fragmentul ceramic ar aparține unui bol
forma Goudineau 21.
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Fig. 14. Sigillata Italica
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Repertoriul formelor sigillatelor italice în spațiul vest‑pontic
Forma Conspectus 20.4. Farfurie sau platou de dimensiuni medii sau mari, cu buza
verticală, dreaptă, cu partea superioară ușor evazată către exterior, delimitată de peretele
vasului printr‑un prag triunghiular în secțiune. Pereții vasului sunt aproape orizontali, baza
inelară, foarte înaltă. Pasta acestor vase este foarte fină, textura este densă, nuanța fiind de
roz deschis (5 YR 7/4, 7/6), slip de nuanță roșie, lucios pe ambele suprafețe. Această formă
ceramică are o largă răspândire în bazinul mediteraneean pe parcursul secolului I p. Chr.174,
însă este întâlnită și în bazinul nord‑pontic175. În Moesia Inferior farfurii ce aparțin acestei
forme au fost descoperite la Oescus176, iar în regiunea vest‑pontică un asemenea exemplar
apare la Noviodunum177, descoperit în anul 2003.
1. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Noviodunum 2003, S 0, C 55, -0,50–0,80 m, inv. 48643 Dm: 29? Cm, Hp: 3 cm.
Pasta este foarte fină, densă, de culoare roz de nuanță deschisă, slip de culoare roșie, lucios
pe suprafața exterioară, mat la interior.

Forma Conspectus 22. Farfurie sau platou cu buza verticală, concavă la suprafața exterioară,
extremitățile superioară și inferioară decorate prin incizie executată cu rotița dințată. Pereții
vasului sunt orizontali, baza inelară, foarte înaltă. Aceste vase prezintă marcă de fabricant.
Pasta acestor vase este de culoare roz (5 YR 6/4, 6/6), iar slip‑ul este de nuanță portocalie,
lucios pe ambele suprafețe. În provincia Moesia Inferior, această formă este atestată la
Oescus178. În Enciclopedia dell’Arte Anticha, G. Pucci încadrează această farfurie în forma
10179. Farfurii asemănătoare se întâlnesc și în bazinul nord‑pontic180. În regiunea vest‑pontică
această formă de farfurie a fost descoperită la Noviodunum181, V.H. Baumann fiind de părere
că este vorba de forma Goudineau 25 și datează fragmentul ceramic pe baza analogiilor dar
și a contextului stratigrafic în secolul I p. Chr.
2. Platou, profil parte superioară.
Noviodunum 2001, Turnul Mare/CT-9, C5, nivelare turn. Dm: nedeterminabil; Hp:1.8 cm.
Pastă fină, de calitate superioară, culoare roz, slip de culoare portocaliu lucios, ușor marmorat.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 219/1, pl. 1/1.

Forma Conspectus 34. Bol sau castron de dimensiuni mici sau medii, cu buza verticală,
delimitată de corpul vasului printr‑un prag triunghiular în secțiune, bine profilat. Pereții
vasului sunt puternic arcuiți acesta fiind de formă hemisferică. Baza este circulară, destul
de înaltă pentru a oferi stabilitate vasului. Pe suprafața exterioară a buzei întâlnim elemente
decorative în relief ce redau motive florale, spirala sau diferite figurine antropomorfe.
Decorul poate fi constituit dintr‑un singur element sau din combinația acestora. Pe suprafața
174
175
176
177
178
179
180
181

KENRICK 1990, 86/20.4, taf. 18/20.4.2; KENRICK 1985, 153/B214, fig. 28/B214.1, B214.2.
ZHURAVLEV 2008, 90–93, fig. 1/1.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 34/4, taf. 1/4.
Fragment ceramic inedit din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea.
KABAKCIEVA 1997, 34, abb. 1/3; DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 43/5, taf.1/5.
PUCCI 1985, 383–385, tav. 120/11.
ZHURAVLEV 2008, 90–93, fig. 1/1.
BAUMANN 2008, 219/1, pl. 1/1.
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interioară a bazei este redată marca producătorului, încadrată într‑o ștampilă cu cartușul în
formă de plantapedis. Pasta este de calitate superioară cu nuanțe de roz ( 5 YR 6/4, 6/6,
7/4, 7/6) Slip‑ul este de culoare roșie, cu nuanțe mai închise și lucios pe ambele suprafețe
ale vasului. Exemplarele formei Conspectus 34 au fost produse în ateliere din Etruria sau
Padania cu precădere în prima jumătate a secolului I p. Chr182. Aria de răspândire a acestor
vase depășește cu mult limitele peninsulei Italice fiind întâlnită în mai multe centre din
bazinul mediteraneean. Opt exemplare fragmentare sunt menționate la Corint, cu decorul
aplicat ce redă măști antropomorfe sau rozete, datate pe parcursul secolului I p. Chr183. Vase
similare cu cele de la Corint apare în Agora Athenei, acestea fiind încadrate cronologic în
prima jumătate a secolului I p. Chr. Unele dintre fragmentele ceramice păstrează ștampila
de producător184. Pe coasta nord‑africană prezența acestor vase este semnalată la Berenice,
aici fiind înregistrate șapte fragmente ceramice, toate datate pe parcursul secolului I p. Chr.
Unul dintre vase este marcat cu ștampilă în formă de plantapedis ce redă literele M.P.C185.
În Moesia Inferior trei asemenea vase au fost descoperite la Oescus, unul dintre fragmente
purtând ștampila meșterului olar Gellius – L.GEL186. Vase similare cu aceeași ștampilă de
producător au fost descoperite și la Novae, Dimum sau Montana, pentru teritoriul Bulgariei
fiind inventariate 13 vase întregi sau fragmentare187. Singurele vase fragmentar din regiunea
vest‑pontică ce poate fi încadrat formei Conspectus 34 a fost descoperit la Troesmis și la
Hârşova, în această ultimă așezare, împreună cu numeroase fragmente ceramice specifice
populației autohtone, datarea propusă de autori fiind secolul I p. Chr188.
3. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Hârșova, fără alte precizări. Dimensiuni: nespecificate.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip portocaliu‑cărămiziu.
Decor: rozetă aplicată pe suprafața exterioară a buzei.
Bibliografie: BOUNEGRU, HAȘOTTI, MURAT 1989, 293/53, fig. 10/9.
4. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21041. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,3 cm.
Pasta de culoare galben‑orange, slip roșu‑cărămiziu.

Forma Conspectus 37.1. Boluri de dimensiuni mici sau medii de formă hemisferică, cu
buza orizontală, lată, pereții arcuiți, baza inelară. Suprafața superioară a buzei este decorată
cu linii oblice realizate prin incizie în pasta crudă și cu motivul dublei spirale aplicată în
relief. Pasta are nuanțe de roz închis (2.5 YR 5/4, 5 YR 5/4), slip relativ de aceeași nuanță,
lucios în special pe suprafața interioară a vasului. În Enciclopedia Dell’arte Antica bolul în
cauză este încadrat în forma 35, fiind considerat un produs al meșterilor olari din Campania,
datat pe parcursul secolului I p. Chr189. Fragmentul ceramic descoperit în spațiul vest‑pontic
provine de la Noviodunum și a fost publicat de V.H. Baumann ca fiind un produs al atelierelor

182
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ZABEHLICKY‑SCHEFFENEGGER 1990, 112/34, taf. 31/34.11 şi 34.12.
HAYES 1973, 432/74–81, pl. 84/74.
HAYES 2008, 183–184/630–646, fig. 221/630–646.
KENRICK 1985, 157–158/B217, fig. 29/217.1–217.7.
KABAKCIEVA 2000, 64/8–10, fig. 9/8–10.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 44–45/28–40, taf. 2/28–40.
BOUNEGRU, HAȘOTTI, MURAT 1989, 284, 293/53, fig. 10/9.
PUCCI 1985, 391–392.
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nord‑pontice, databil în secolele II – III190. V.H. Baumann ajunge la concluzia că vasul de la
Noviodunum este unul de factură nord‑pontică pe baza a două analogii mai mult decât
inexacte. Prima dintre ele este cu tipul 15 stabilit de A. Suceveanu pentru ceramica de la
Histria191, vase ce sunt datate într‑adevăr în secolele II – III însă nu au decorul vasului de
la Noviodunum, iar a doua analogie este cu două forme de la Berenice192, de această dată
coincide decorul, însă vasele sunt datate la sfârșitul secolului I p. Chr. și în prima parte a
secolului următor. De asemenea trebuie să ținem cont că nici V.H. Baumann, nici autorul
acestor rânduri nu au găsit o analogie pentru vasul de la Noviodunum în zona nord‑pontică.
Ca ultim argument menționăm că din așezarea extra‑muros de la Noviodunum, din
locuința L 13, provine un fragment de terra sigillata sud‑gallică datat de V.H. Baumann în
epoca Flaviilor193.
5. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Noviodunum 1997, așezare extra‑muros, S 1, L 13, C 9, vatră, inv. 48553 Dm: 11 cm; Hp: 1,9 cm.
Pasta foarte fină cu un aspect foarte ușor granulos, de culoare roz‑închis. Slip de nuanță
roșie‑portocalie. Decor în relief (dubla spirală) aplicat pe partea superioară a buzei.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 229/67, pl. 12/67.

Sigillata Gallica
Sigillatele gallice reprezintă totalitatea importurilor de veselă fabricată în Vestul Europei,
cu precădere în provinciile Gallia Narbonensis, Gallia Lugdunensis, Germania Superior și
Germania Inferior. Primele ateliere din această regiune apar pe parcursul secolului I p. Chr.
ca sucursale ale atelierelor din Italia. Apariția lor este determinată de piața de desfacere tot
mai mare din provinciile nou create la nord de Alpi. Trăsăturile morfologice generale ale
acestui tip de ceramică de masă sunt: pasta de calitate superioară, fără multe impurități în
compoziție, ardere uniformă și nuanțe ce variază de la orange‑maroniu către roșu‑maroniu
(2.5 YR 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 4/8, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4; 5 YR 8/3, 8/4). Slip‑ul este și el de calitate
superioară, aplicat uniform pe toată suprafața recipientelor, mat sau lucios, cu nuanțe de
roșu spre roșu‑maroniu (10 R 4/4. 4/6, 4/8, 5/6, 5/8, 6/6, 6/8). Decorul prezent pe acest tip de
ceramică este în general de două feluri: decorul cu barbotină și decorul în relief, obținut prin
modelare în tipar. Mai rar întâlnit este decorul realizat prin incizie. Repertoriul motivelor
decorative este extrem de variat, iar scenele redate pe veselă pot fi extrem de complexe.
Însă trăsătura principală a sigillatelor produse în vestul Europei este prezența ștampilei de
producător. Dacă forma și dimensiunile cartușului poate varia, grafia este exclusiv în latină.
Din punct de vedere istoriografic sigillata gallica, alături de sigillata italica sunt
probabil categoriile cel mai intens studiate, încă de la sfârșitul secolului al XIX‑lea. Cantitatea
materialelor publicate în acest sens este covârșitoare, din acest motiv realizarea unui istoric
exhaustiv este dificilă și totodată ar ocupa un spațiu extrem de larg. În cele ce urmează ne
vom limita în a preciza câteva din cele mai importante lucrări care, în opinia noastră,
reprezintă borne semnificative în cunoașterea acestui tip de veselă. Cea mai cunoscută și încă
extrem de citată lucrare când vine vorba de sigillatele produse în Gallia este cea semnată de
190
191
192
193

BAUMANN 2008,, 229/67.
SUCEVEANU 2000, 58, pl. 21.
KENRICK 1985, 276–278/B387, B390, fig. 50/387.2,390,2.
BAUMANN 2008, 219/5, pl. 1/5.
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H. Dragendorff194 și publicată în anul 1895, reprezentând prima clasificare a ceramicii terra
sigillata. La începutul secolului XX, în 1904 este publicată lucrarea lui J. Dechelette, dedicată
în totalitate ceramicii terra sigillata cu decor produsă în Gallia Romană195. În anul 1911
J. Crule publică rezultatele cercetărilor fortului roman Trimontium (Scoția), situat la nord
de zidul lui Hadrian. În paginile monografiei se regăsesc două capitole dedicate ceramicii, în
primul dintre ele (capitolul 9) este analizată ceramica samiană, așa cum mai este numită în
literatura de specialitate terra sigillata gallica196. În perioada interbelică numărul lucrărilor
ce abordează tematica ceramicii galice este în creștere. Principalele lucrări din această epocă
sunt cele semnate de F. Oswald și T. Davies Pryce197, indexul ștampilelor de producător
publicat de Oswald198, lucrarea lui F. Hermet199 și indexul motivelor decorative publicat de
același Oswald200. După al doilea război mondial numărul publicațiilor crește exponențial,
odată cu numărul tot mai mare de cercetători ce se apleacă asupra cestui subiect. Singura
lucrare din această perioadă pe care o vom menționa este manualul editat de C Bémont și
J‑P. Jacob201.
Atelierele din Vestul Europei pot fi grupate în funcție de poziționarea lor geografică.
Primele ateliere ceramice specializate în producerea veselei de tip terra sigillata se dezvoltă în
sudul Galliei, cele mai cunoscute centre fiind cele de La Graufesenque și Banassac. Atelierele
din Gallia Meridională au funcționat aproximativ trei secole, între 25 a. Chr. și 275 p. Chr.
Ele erau grupate în jurul centrelor de la Bram, Montanas și La Graufesenque. În primele
decenii ale existenței lor în atelierele din sudul Franței au fost imitate forme ale sigillatelor
italice, dar din secolul I p. Chr. producția ceramică din această zonă capătă numeroase
accente de originalitate atât în ceea ce privește formele vaselor, cât și în privința elementelor
decorative. Deși atelierele din sudul Galliei sunt răspândite pe o suprafață geografică
apreciabilă, producția veselei de masă are un caracter unitar din punct de vedere stilistic
și din punct de vedere al formelor202. Un aspect important al studierii ceramicii sigillate îl
reprezintă ștampila cu numele producătorului. În cazul particular din sudul Galliei, pentru
atelierele de La Graufessenque sunt atestați numai puțin de 450 meșteri olari, la Montanas
210, iar la Banassac aproximativ 75203. Cifrele vorbesc de la sine despre amploarea activității
atelierelor pentru producerea ceramicii terra sigillata în sudul Galliei, vesela din această
regiune fiind răspândită pe tot parcursul limes‑ului Dunărean și în așezări din bazinul
occidental al Mediteranei, pătrunzând până pe litoralul nord‑african, unde a reprezentat
sursă de inspirație pentru viitoarele sigillate africane.
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DRAGENDORFF 1980.
DECHELETTE 1904.
CRULE 1911, 190–242.
OSWALD, PRYCE 1920.
OSWALD 1931.
HERMET 1934.
OSWALD 1936–1937.
BÉMONT, JACOB 1986.
BÉMONT, JACOB 1986, 33–34.
BÉMONT, JACOB 1986, 33 (tabel).
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Fig. 15. Sigillata Gallica

La puțin timp după apariția atelierelor din Gallia Meridională, la începutul secolului
I p. Chr. își încep producția și atelierele din Gallia Centrală. Principalele centre au fost
localizate la Lezoux, Coulanges, Saint‑Bonnet sau Saint Rémy. Pe parcursul secolului I p. Chr.
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anvergura producției acestor ateliere nu a depășit nivelul regional, concurența din partea
centrelor din sudul Galliei fiind greu de surclasat, cu atât mai mult cu cât ceramica sigillata
produsă în secolul I în Gallia Centrală era inferioară din punct de vedere calitativ. Abia în
secolul al II‑lea p. Chr., odată cu exploatarea unor noi cariere de argilă și cu impunerea unui
stil decorativ original, specific atelierelor din Gallia Centrală, vesela de masă din această
regiune reușește să pătrundă cu succes pe piața occidentală a Imperiului Roman, fiind
răspândită pe suprafețe extrem de largi204. Secolele II și III reprezintă perioada de înflorire a
atelierelor ceramice din centrul Galliei, vesela produsă aici este întâlnită în această perioadă
în mai toate așezările de pe limes, fie că vorbim despre Rin sau Dunăre.
Din punct de vedere cronologic atelierele din Gallia Răsăriteană sunt ultimele care apar
în această regiune, producția de ceramică terra sigillata fiind atestată către sfârșitul secolului
I p. Chr. Cele mai cunoscute ateliere, a căror produse ajung până în așezările de la gurile
Dunării sunt cele de la Rheinzabern, Pfaffenhofen și Westerndorf. Ca și în cazul atelierelor
din centrul Galliei, perioada de maximă difuziune a sigillatelor din Gallia Răsăriteană
coincide cu secolele al II‑lea și al III‑lea.
Sigillatele occidentale (cu precădere cele produse în Gallia) sunt atestate în general în
fortificațiile de pe linia Dunării. În acest sens amintim eșantioanele consistente descoperite
la Durostorum sau Noviodunum. Din punct de vedere al formelor constatăm că în ceea
ce privește terra sigillata lisa cea mai răspândită este cupa/castronul Dragendorff 35/36,
în timp ce bolul Dragendorff 37 este specific pentru vesela cu decor în relief. Aceste două
forme reprezintă aproximativ 90 de procente din totalul vaselor de acest fel. Din păcate,
până în momentul de față în spațiul vest‑pontic sunt cunoscute extrem de puține fragmente
ceramice care să poarte ștampila de producător, iar încadrarea unor fragmente ceramice în
seria unuia sau altuia din meșterii consacrați din cele trei regiuni ale Galliei s‑a făcut aproape
exclusiv pe baza analogiilor motivelor decorative.
Repertoriul formelor sigillatelor gallice în spațiul vest‑pontic
Terra sigillata lisa
Forma Dragendorff 18/31. Farfurie/platou de dimensiuni medii cu buza orizontală, pereții
oblici care în treimea inferioară devin orizontali, baza inelară, destul de înaltă. Pasta este fină,
de culoare roșie‑maronie (5 YR 4/6, 4/8) cu particule vizibile de mica argintie în compoziție,
slip de bună calitate, de aceeași nuanță. Aceasta este o formă specifică atelierelor din răsăritul
Galliei, în Dobrogea fiind atestată la Noviodunum205, și a fost încadrată în secolul al II‑lea.
Patru vase fragmentare au fost descoperite la Durostorum, fiind datate de la jumătatea
secolului al II‑lea până la jumătatea secolului al III‑lea. Două vase au fost produse în atelierele
de la Rheinzabern, iar celelalte două la Westerndorf206. În Moesia Inferior un vas similar este
atestate la Novae, produs în unul din centrele de la Rheinzabern sau Westerndorf207. Forma
Drgendorff 18/31 a pătruns și în așezările din Dacia, două fragmente ceramice fiind atestate
204
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BÉMONT, JACOB 1986, 123–124.
BAUMANN 2008, 222/28, pl. 4/28.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 244/32–35, fig. 5/32–35.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 54/185, taf. 12/185. Vasul este datat la sfârșitul secolului al II‑lea și la
începutul secolului următor.
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la Napoca, datate în secolul al II‑lea și în prima parte a secolului următor208. Această formă
este întâlnită de fapt în toate centrele importante de pe limes‑ul Dunărean, în special în așezări
cu prezență militară, precum Singidunum209, Sirmium, Mursa sau Teutoburgium, majoritatea
acestor recipiente fiind importate din centre precum Rheinzabern, fapt sesizabil și datorită
numărului considerabil de ștampile de producător210. Forma Dragendorff 18/31 a fost produsă
și în alte ateliere din zona Dunării Mijlocii, în a doua jumătate a secolului al II‑lea și în secolul
al III‑lea211.
1. Farfurie, fragment parte superioară.
Noviodunum 2007, Turnul Mare, CT-10, C2–3, -5.15 m. Dm: nedeterminabil; Hp: 4,3 cm.
Pasta fină, de culoare roșie‑cărămizie, particule de mica argintie în compoziție. Slip roșu,
lucios, bine conservat.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 222/28, pl. 4/28.
2. Castron fragmentar, profil întreg.
Durostorum, inv. 20377. Dimensiuni: neprecizate.
Pastă fină, de culoare maronie, slip de aceeași nuanță. Pe suprafața interioară a bazei a fost
realizat un cerc incizat cu rotița dințată. Produs la Rheinzabern la jumătatea secolului al
II‑lea.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 244/32, fig. 5/32.
3. Castron fragmentar, treimea inferioară.
Durostorum, inv. 20356. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta fină, de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu. Produs la Rheinzabern la jumătatea
secolului al II‑lea.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 244/33, fig. 5/33.
4. Castron fragmentar, bază și treimea inferioară.
Durostorum, inv. 20376. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de culoare cărămizie, slip slab conservat de nuanță roșie‑maronie. Produs la Westerndorf
la sfârșitul secolului II sau începutul secolului următor.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 244/34, fig. 5/34.
5. Castron fragmentar, bază și treimea inferioară.
Durostorum, inv. 20373. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta fină, de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu. Produs la Westerndorf la sfârșitul
secolului II sau în prima jumătate a secolului următor.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 244/35, fig. 5/35.

Forma Dragendorff 27. Bol/cupă de dimensiuni mici sau medii, cu baza inelară și înaltă
pentru a oferi stabilitate recipientului, pereții puternic curbați, prevăzuți cu o șănțuire în
treimea superioară, care oferă corpului vasului un aspect ușor bitronconic. Buza este redusă
ca dimensiuni, orizontală și orientată spre exterior. Pasta este de calitate superioară, densă,
fără impurități în compoziție sau defecte de ardere. Nuanța acesteia este cărămizie spre
roșu‑maroniu (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8) iar slip‑ul cu aspect lucios este de culoare roșie (10
R 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). În spațiul vest‑pontic singurul exemplar cunoscut până în prezent a fost
descoperit la Noviodunum și datat în secolul al II‑lea212. Cele mai apropiate analogii în Moesia
208
209
210
211
212

RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 158–159, pl. 26/113–114.
NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 59/Tip 1/114.
BRUKNER 1981, 62, fig. 14–16.
GABLER 1976, 39, abb. 15.
BAUMANN 2008, 220, nr. 11, pl. 2/11.
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Inferior sunt cunoscute la Novae și Ratiaria213, iar în Dacia prezența formei Dragendorff
27 este atestată la Napoca214 și Apulum, în acest ultim caz fiind cunoscută și o ștampilă
ce poartă numele lui Gatus215. Pe cursul mijlociu al Dunării această formă este prezentă la
Mursa, exemplarul de aici având ștampila lui Cerealis, fiind astfel un produs al atelierelor din
Gallia Centrală, datat în prima jumătate a secolului al II‑lea216 și la Aquincum217.
6. Bol/cupă. Fragment buză și treimea superioară a corpului.
Noviodunum 2001, TM, CT 9, C 5. Diametru nedeterminabil, Hp: 2,3 cm.
Pastă fină de culoare roșie‑cărămizie, fără impurități sau defecte de ardere, slip de culoare
roșie, cu aspect lucios.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 220/11, pl. 2/11.

Forma Dragendorff 32. Castron/platou de dimensiuni medii sau mari (diametre între 17
și 35 de cm) cu buza arcuită către interiorul vasului. Pereții sunt arcuiți, spre bază ajungând
aproape orizontali. Baza este circulară și înaltă. Pasta este fină, de culoare cărămizie (5 YR
4/6, 4/8, 5/6, 5/8), slip de bună calitate cu aspect lucios și nuanță ceva mai deschisă față
de cea a pastei. Castroanele ce aparțin acestei forme au fost produse mai întâi la începutul
secolului al II‑lea în atelierele din sudul Galliei, apoi din a doua jumătate a aceluiași secol
și pe parcursul secolului următor forma a fost preluată și în atelierele de la Rheinzabern și
Westerndorf. Aria de difuziune corespunde cu bazinul mijlociu al Dunării, fiind întâlnită
la Aquincum218, Murasa, Teutoburgium, Burganae sau Sirmium. Unul dintre exemplarele
de la Sirmium poartă ștampila lui Maternus, toate aceste vase fiind atribuite atelierelor din
Gallia Răsăriteană și sunt datate în a doua jumătate a secolului al II‑lea și în prima jumătate
a secolului al III‑lea219. În spațiul vest‑pontic cunoaștem un singur exemplar descoperit la
Durostorum, datat larg între jumătatea secolului al II‑lea și jumătatea secolului al III‑lea220
și un exemplar de la Argamum, fără a avea informații despre contextul sau momentul
descoperirii221. Fragmentul ceramic în cauză păstrează ștampila de producător a lui
Bannacus, provenind de la Westerndorf sau Pfaffenhofen și datată întra anii 180–260222. Nu
sunt cunoscute alte analogii în Moesia Inferior sau în Dacia.
7. Castron/platou fragmentar, profil aproape întreg (lipsește baza).
Durostorum, inv. 20355. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de culoare cărămizie, slip roșu‑gălbui, cu aspect lucios. Produs la Rheinzabern.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 245/39, fig. 5/39.

213
214
215
216
217
218
219
220
221

222

DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 50–51, nr. 120–123, taf. 7/120–123.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 158, pl. 36/112.
RUSU‑BOLONDEȚ 2007, 158, nota 196.
BRUKNER 1981, 63, fig. 17/1.
GABLER 1976, 39–40, fig. 16/1–3.
GABLER 1976, 43, abb. 19.
BRUKNER 1981, 63, fig. 18/1–6.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 245/39, fig. 5/39.
Exemplarul a fost „redescoperit” în depozitele Institutului de Arheologie din București în 2015, într‑o ladă
cu fragmente ceramice descoperite la Argamum la sfârșitul anilor 1970. Pe respectivul fragment nu există
nici un marcaj care să indice contextul descoperirii.
GABLER, MARTON, GAUTHIER 2008, 230–231, nr. 90, fig. 18/90.
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Fig. 16. Sigillata Gallica
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8. Castron/platou fragmentar, profil întreg.
Argamum, passim. Dm: 33,4 cm; H: 6,2 cm.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie cu unele impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu de
calitate superioară. În centrul bazei este aplicată ștampila cu cartuș rectangular cu textul
BANNACVSFE, încadrată de două cercuri concentrice.

Forma Dragendorff 33. Cupă de formă tronconică, fără distincție între buză și corpul
vasului, cu pereții oblici, baza circulară. Pe suprafața exterioară a vasului, în zona mediană
există o șănțuire orizontală realizată prin incizie. Pasta acestor vase este de bună calitate, cu
nuanțe de roșu‑cărămiziu (5 YR 4/6, 4/8) și slip de culoare asemănătoare. Forma Dragendorff
33 este larg răspândită în fortificațiile din zona limes‑ului Dunărean fiind întâlnită din
Germania Superior până în Moesia Inferior. Printre exemplele cele mai cunoscute se numără
Singidunum, cu exemplare datate în secolele II – III223, la care se adaugă Mursa, Sirmium,
Cibalae, Teutoburgium sau Burgane. În acest caz vesela provine din toate regiunile geografice
ale Galliei, fiind cunoscute o serie de ștampile, precum: Amadus, Quintus, Paulus, Catulus224.
Forma Dragendorff 33 este una din cele mai răspândite în așezările de pe limesul dunărean,
circulând într‑un interval cronologic cuprins între începutul secolului al II‑lea și sfârșitul
celui următor. Așezările din Moesia Inferior în care a fost atestată prezența acestui tip de
veselă sunt: Novae și Oescus225. În spațiul vest‑pontic cunoaștem trei exemplare descoperite
la Durostorum, unul produs într‑un atelier de la Rheinzabern, iar celelalte sunt atribuite
centrelor de la Westerndorf. Cele trei fragmente ceramice au fost datate între jumătatea
secolului al II‑lea și jumătatea secolului al III‑lea226. Acestora li se adaugă un exemplar
descoperit la Noviodunum și datat pe parcursul secolului al II‑lea227. La nord de Dunăre,
sunt menționate două fragmente ceramice la Napoca fiind datate aproximativ în același
interval cronologic cu piesele de la Durostorum228.
9. Cupă fragmentară, profil întreg.
Durostorum, inv. 20357. Dimensiuni: neprecizate.
Pastă fină, superioară calitativ, de culoare vernil, slip roșu‑maroniu, cu aspect lucios. Produs
la Rheinzabern.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 254/36, fig. 5/36.
10. Cupă fragmentară, profil aproape întreg (lipsește baza).
Durostorum, inv. 20366. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de culoare cărămizie, slip de nuanță vernil. Produs la Westerndorf.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 254/37, fig. 5/37.
11. Cupă fragmentară, profil aproape întreg (fără bază).
Durostorum, inv. 20372. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de nuanță cărămizie, slip de culoare vernil. Produs la Westerndorf.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 254/38, fig. 5/38.

Forma Crule 23. Farfurie/platou de dimensiuni medii, cu baza plană, pereții oblici cu un
unghi obtuz în zona mediană, buza lată, orizontală, orientată către exterior. Pasta din care
223
224
225
226
227
228

NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 37, Tip I/45.
BRUKNER 1981, 61–62, fig. 13.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 51, nr. 125–130, fig. 7/125–130.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 245/36–38, fig. 5/36–38.
BAUMANN 2008, 220, nr. 13, pl. 2/13.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 159, pl. 27/115–116.
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sunt confecționate aceste vase este în general de calitate superioară, uneori cu particule fine de
calcar în compoziție. Nuanța acesteia este roșie‑cărămizie sau orange (2.5 YR 5/8, 5 YR 6/8),
iar slipul aplicat uniform pe întreaga suprafață a vasului este de culoare roșie‑maronie (2.5
YR 4/8). În spațiul vest‑pontic forma Crule 23 este foarte rar întâlnită. Exemplele cunoscute
până în prezent provin din așezarea civilă de la Troesmis229 și de la Noviodunum230. În
provincia Moesia Inferior nu cunoaștem alte exemplare. Pe linia cursului mijlociu al Dunării
forma Crule 33 se întâlnește la Aquincum231 sau la Burganae și Cibalae232. Toate aceste vase
au fost produse în atelierele din Gallia răsăriteană și sunt datate în secolele II – III. Un fapt
interesant este acela că atelierele din Dacia imită această formă, potrivit descoperirilor de la
Napoca233.
12. Farfurie/platou fragmentar, buza și parte a corpului. Lipsește baza.
Troesmis 1977. Inv.19656. Dm: 22 cm, Hp: 2,2 cm.
Pastă de culoare orange cu impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu.
13. Farfurie/platou fragmentar, buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977. Inv.22619. Dm: 23 cm. Hp: 2,1 cm.
Pastă de nuanță maronie deschisă cu particule fine de calcar, slip roșu‑maroniu.

Forma Dragendorff 35/36. Castron/bol de dimensiuni mici sau medii, cu buza orizontală,
puternic evazată spre exteriorul vasului, extremitatea superioară a buzei fiind îndreptată în
jos, pereții puternic arcuiți, baza inelară. Diferența dintre vasele Dragendorff 35 și 36 este
dată de diametrele acestora. Forma Dragendorff 35 are diametre ce nu depășesc în general
15 cm, în tip ce vasele încadrate formei Dragendorff 36 au diametre chiar și de 35 cm. Pasta
este fină, dură, de culoare roșie cu tentă de maroniu (2.5 YR 4/6, 4/8), slip de foarte bună
calitate, de aceeași nuanță ca pasta. Aceste vase sunt decorate în tehnica barbotinei, decorul
fiind plasat pe suprafața superioară a buzei și redă motivul frunzelor lanceolate. Castroanele/
bolurile înscrise în această formă sunt produse inițial în ateliere ceramice localizate în sudul
Galliei în a doua jumătate a secolului I p. Chr, apoi forma este preluată pe parcursul secolului
al II‑lea de atelierele din Gallia Centrală, iar în Gallia răsăriteană producția continuă și în
prima parte a secolului al III‑lea. Se pare că aceste vase au fost reproduse în toate atelierele
ceramice din bazinul Dunării234. Forma Dragendorff 35/36 este extrem de răspândită în
așezările romane timpurii din regiunea vest‑pontică, numărându‑se printre formele cu o
largă circulație în această arie, fiind întâlnită atât în fortificațiile de pe limes cât și în așezări
cu caracter rural din interiorul provinciei. Spre exemplu, cunoaștem două fragmente
ceramice descoperite la Beroe, antrenate în niveluri medievale, vase ce au fost produse
conform editorilor în atelierele sud‑gallice, datate pe cale de consecință la sfârșitul secolului I
p. Chr235. Alte două fragmente ceramice sunt menționate la Noviodunum, ambele produse în
atelierele sud‑galice, datate de editor la începutul secolului al II‑lea236. Un fragment ceramic
aparținând formei Dragendorff 35 a fost descoperit într‑o așezare tip villa rustica la Niculițel,
229
230
231
232
233
234
235
236

Două fragmente ceramice inedite descoperite în urma săpăturilor arheologice din 1977.
BAUMANN 2008, 222, nr. 26, pl. 4/26.
GABLER 1976, 45–46, fig. 20/7–11.
BRUKNER 1981, 63–64, fig. 18/9–11.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 226–227, pl. 44/204–205.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 159 și notele 207, 209 și 210.
NUȚU, PARASCHIV 2009, 179–180/1–2, pl. 2/1–2.
BAUMANN 2008, 220/7, 9, pl. 1/7, 9.
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in teritoriul orașului Noviodunum, piesa datând potrivit contextului în a doua jumătate a
secolului al‑II‑lea sau începutul secolului următor, produsă în ateliere est‑gallice237. Alte
două fragmente inedite se află în depozitul Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea,
piesele fiind descoperite în urma săpăturilor de salvare din zona Parcul Monumentului din
Tulcea. Un alt fragment ceramic ce aparține formei Dragendorff 35/36 a fost descoperit la
Aegyssus în urma unei cercetări arheologice preventive de pe strada Gloriei238. Forma este
încadrată cronologic între a doua jumătate a secolului I p. Chr. și secolul al III‑lea p. Chr.
14. Farfurie, fragment buză.
Noviodunum 1997, așezare extra‑muros, passim. Dimensiuni: 2,8 × 1,5 cm.
Pastă fină, de bună calitate, densă, de culoare roșu‑maroniu, slip de bună calitate, aspect
lucios pe ambele fețe ale vasului, culoare roșu‑maroniu.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 220/7, pl. 1/7.
15. Bol, fragment buză.
Noviodunum 2005, Turnul de colț, S2, C3. Dimensiuni: 3,5 × 1,3 cm.
Pastă fină, de culoare bej‑cărămizie, slip de culoare roșu. Decor cu motive vegetale, aplicat în
tehnica barbotinei (frunza lanceolata).
Bibliografie: BAUMANN 2008, 220/9, pl. 2/9. Autorul consideră că acest fragment ceramica
ar fi aparținut unei cupe.
16. Bol, fragment buză.
Aegyssus, Gloriei, nr.62, S II, passim. L: 2,2 cm.
Pasta fină, cărămizie, slip roșu, cu aspect lucios. Decor vegetal în tehnica barbotinei, aplicat
pe suprafața superioară a buzei.
Bibliografie: NUȚU, COSTEA 2010, 156/22, pl. 4/22.

Forma Dragendorff 42. Bol de mici dimensiuni (diametre în jur de 10 cm.), cu buza
orizontală, evazată către exteriorul vasului, extremitatea îngroșată capătă aspect vertical.
Pereții vasului sunt arcuiți, baza inelară, înaltă. Pasta acestor vase este de bună calitate,
fină, cu nuanță brun‑roșiatică (2.5 YR 3/4, 3/6), slip de calitate superioară, aproximativ de
aceeași nuanță (2.5 YR 4/4). Această formă de vas produsă în atelierele galice se întâlnește
în provincia Moesia Inferior în special în așezări de pe limes, circulând din epoca Flaviilor
până în prima parte a secolului al II‑lea239. Pe cursul mijlociu al Dunării asemenea boluri
sunt întâlnite la Singidunum240 sau la Aquincum241. În teritoriul vest‑pontic, un asemenea
vas a fost atestat la Noviodunum, datat în epoca Flaviilor242. Această formă este specifică
atelierelor din Gallia meridională.
17. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Noviodunum 1997, așezare extra‑muros, S 1, L13. Dm: 10 cm; Hp: 2,8 cm.
Pastă de calitate superioară, densă, de culoare brun‑cărămizie, slip brun‑roșcat, lucios pe
ambele fețe. Decor cu motiv vegetal (frunza lanceolată), în tehnica barbotinei, aplicat pe
partea superioară a buzei.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 219/5, pl.1/5.
237
238
239
240
241
242

Fragment ceramic inedit din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea.
NUȚU, COSTEA 2010, 156/22, pl. 4/22.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 52/138–140, taf. 8/138–140.
NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 33–34.
GABLER 1976, 44, fig. 20/1.
BAUMANN 2008, 219/5, pl. 1/5. Este încadrat în forma Ritterling 14b.
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Fig. 17. Sigillata Gallica

Forma Dragendorff 43. Castron/mortarium de dimensiuni mari, cu buza verticală, pereții
arcuiți, baza inelară, înaltă. Vasul este prevăzut cu mâner ce pornește din zona de delimitare
a buzei de corpul vasului, mâner răsfrânt puternic în jos. Pasta este de bună calitate, densă,
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de culoare roșie‑maronie (5 YR 4/6, 4/8), slip de aceeași nuanță. Forma este produsă în
atelierele din Gallia centrală. În regiunea vest‑pontică un exemplar fără decor este atestat la
Noviodunum, datat în a doua jumătate a secolului al II‑lea243. Un alt fragment ceramic este
menționat la Durostorum, datat la sfârșitul secolului al II‑lea sau în prima treime a secolului
al III‑lea244 Această formă este atestată și în Dacia romană la Napoca245. Pe linia Dunării
castroanele încadrate în forma Dragendorff 43 au în general decor în relief, cele fără decor
fiind întâlnite foarte rar. De asemenea acest tip de castroane/mortaria au fost produse și în
ateliere din Pannonia sau Moesia Superior.
18. Castron, fragment buză.
Noviodunum 2007, Turnul A, C.2, -0.60 m; inv. 48514. Dm: 21 cm; Hp: 3 cm.
Pastă fină, densă, de culoare roșu‑cărămizie, slip roșu închis, lucios, bine conservat.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 221/23, pl. 3/23.
19. Castron, fragment buză.
Durostorum, inv. 20368. Dimensiuni: neprecizate.
Pastă cărămizie de bună calitate, slip de nuanță vernil.
Bibliografie: MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 245/42, fig. 5/42.

Terra sigillata marmorata
O categorie aparte a ceramicii terra sigillata produsă în vestul Europei este așa
numita ”marmorata”. Prezența acestui tip de veselă în spațiul vest‑pontic este mai mult
decât neobișnuită. Pentru spațiul geografic analizat în prezenta lucrare este cunoscut un
singur exemplu, la Hârșova. Este vorba de un castron de dimensiuni medii, încadrat formei
Dragendorff 15 și datat la sfârșitul secolului I p. Chr246. Impactul prezenței unor asemenea
importuri la Dunărea de Jos este cu totul excepțional, având în vedere cantitatea infimă care
a ajuns în această regiune și este dat de faptul că atelierele din Moesia Inferior vor produce
începând cu secolul al II‑lea propria variantă de veselă marmorată247.
Despre tehnica prin care era obținut aspectul marmorat al slip‑ului nu se cunosc
în prezent elemente de detaliu. Cert este că terra sigillata „marmorata” a fost produsă în
atelierele sud‑galice în a doua jumătate a secolului I p. Chr., fără a avea o imagine clară asupra
cantității sau difuziunii acestui tip de veselă. Este cunoscută în literatura de specialitate cu
precădere datorită descoperirilor din zona hispanică248.
Forma Dragendorff 15/17. Farfurie/platou de dimensiuni medii, cu buza oblică, delimitată
de corpul vasului printr‑un prag triunghiular de mici dimensiuni și printr‑o arcuire puternică
a părții superioare a peretelui vasului. Aspectul general al peretelui este ușor arcuit, urcând
sensibil către centrul vasului. Baza este inelară, înaltă, pentru a putea oferi stabilitate
recipientului. Pasta este de culoare roșie‑cărămizie, densă, fără defecte de ardere și urme de
impurități în compoziție.
243
244
245
246
247

248

BAUMANN 2008, 221/23, pl. 3/23.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 245/42, fig. 5/42.
RUSU‑BOLONDEŢ 2007, 184/121, pl. 27/121.
HONCU, CHIRIAC 2015, 256.
Ceramica marmorată produsă în atelierele pontice va fi analizată în subcapitolul dedicat acestei regiuni
geografice.
PEREZ MAESTRO 2001.
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Fig. 18. Sigillata Gallica
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Slip‑ul are aspect marmorat ce combină nuanțe de orange, bej și roșu‑maroniu. Calitatea
acestuia este remarcabilă și este aplicat uniform atât pe suprafața exterioară cât și pe suprafața
interioară. Singurul exemplar marmorat din spațiul vest‑pontic, publicat până în prezent
a fost descoperit la Hârșova, fiind datat în ultima parte a secolului I p. Chr249. În Moesia
Inferior, recipiente similare au fost semnalate în așezările de la Oescus, Dimum, Novae și
Almus250, iar pe limesul danubian acest tip de ceramică apare în așezări din Pannonia251, în
contexte specifice mediului militar.
20. Farfurie/platou. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Hârșova 1995, S1, C19, -1,80 m. Dimensiuni neprecizate.
Pastă de culoare cărămiziu‑deschis, ardere uniformă. Slip orange‑gălbui cu aspect marmorat.
Bibliografie: CHIRIAC 1999, 79–80, pl. 4/4; HONCU, CHIRIAC 2015, 256.

Terra sigillata cu decor
Forma Dragendorff 30. Cupă de formă cilindrică, cu buza ușor îngroșată către exterior
și delimitată de corpul vasului print‑o șănțuire, pereții sunt aproape verticali, baza înaltă,
circulară. Pasta vasului este de calitate deosebită cu nuanțe de roșu‑cărămiziu, iar slip‑ul
de asemenea de calitate superioară este de culoare roșie. Forma 30 își găsește originea în
producția atelierelor italice târzii din Etruria, fiind inspirată din forma Conspectus 52. În
Gallia această formă este produsă începând cu a doua jumătate a secolului I p. Chr. în atelierele
de La Graufesenque. Pe teritoriul Moesiei Inferior forma este întâlnită cu precădere în
așezările de pe limes‑ul Dunărean. Trei fragmente ceramice sunt atestate la Novae, prezența
acestor vase fiind menționată și la Oescus, Auguste, sau Sexaginta Prista, toate fiind produse
în atelierele sud‑gallice252. Fiind vorba despre o veselă timpurie a sigillatelor gallice, în
teritoriul vest‑pontic cunoaștem o singură mențiune a acestei forme. Un vas fragmentar, ce
păstrează o bună parte a decorului a fost descoperit la Dinogetia, în campaniile de cercetare
de după al II‑lea război mondial. Editorul vasului nu propune o datare concretă a piesei
respective, deoarece el a fost descoperit într‑un strat corespunzător epocii medievale, iar
în ceea ce privește atelierul, acesta oscilează între La Graufesenque şi Lezoux253. Având în
vedere situația descoperirilor similare de pe teritoriul Bulgariei considerăm că acest vas ar
trebui datat către sfârșitul secolului I p. Chr, fiind un produs al centrului de La Graufesenque.
21. Cupă, profil aproape întreg (lipsește baza).
Dinogetia 1950, Sector NE, Suprafața A. Dim: neprecizate.
Pasta de culoare roșie cărămizie, slip roșu.
Decor: realizat din două panouri ce se repetă succesiv. Acestea sunt delimitate vertical printr‑o
linie perlată, la fel și in partea superioară. Deasupra acestei linii orizontale întâlnim un șir
continuu de semi‑ove despărțite de bastonașe verticale cu capetele inferioare multilobate.
Primul dintre cele două panouri înfățișează un personaj antropomorf identificat cu Bacchus
însoțit de panteră. Al doilea panou împărțit pe orizontală în două registre, redă în cel superior
un animal (probabil un câine de vânătoare), iar în registrul inferior se regăsește motivul
vegetal al frunzei de iederă.
Bibliografie: ȘTEFAN 1958, 62–63, fig. 1.
249
250
251
252
253

CHIRIAC 1999, 79–80, pl. 4/4; HONCU, CHIRIAC 2015, 256.
KBAKCIEVA 1996, 120.
DAUTOVA RUŠEVLIJAN, BRUKNER 1992, 11, pl. 41.
DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 55–57/196, 201, 203, 207, 2011, 220, taff. 13–14/196, 201, 203, 207, 2011, 220.
ȘTEFAN 1958, 62–63, fig. 1.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

78

Marian Mocanu

Forma Dragendorff 37. Este cea mai răspândită formă a sigillatelor occidentale în zona
Dunării de Jos alături de formele Dragendorff 35/36, fiind produsă în atelierele din întreaga
Gallie și imitată ulterior în toate atelierele de pe limes‑ul Dunărean. Castron/bol de
dimensiuni medii, cu buza verticală, ușor îngroșată, delimitată de corpul vasului la exterior
printr‑o șănțuire incizată, pereții arcuiți, baza inelară, înaltă. Vasele sunt decorate cu motive
vegetale, zoomorfe, antropomorfe, scene de inspirație apotropaică sau mitologică. Bolurile
Dragendorff 37 sunt extrem de răspândite în așezările romane de pe limes și din interiorul
provinciei. Un eșantion important de fragmente ceramice ce aparțin formei Dragendorff 37
a fost descoperit la Durostorum. Acesta este compus din 13 fragmente atribuite atelierelor
sud‑galice, opt fragmente produse în centrele est‑gallice din care șapte la Westerndorf și unul
la Pfaffenhofen, nouă fragmente sunt considerate imitații panonice atribuite atelierelor de la
Siscia sau Magnum, iar un fragment este o imitație locală254. La Troesmis sunt menționate
trei fragmente ceramice ce aparțin formei Dragendorff 37255, tot aici fiind descoperit în urma
unei periegheze desfășurate în anul 1997 un fragment ce reprezintă o imitație locală a acestei
forme256. La Dinogetia, odată cu vasul Dragendorff 30 prezentat în rândurile anterioare a fost
descoperit și un castron Dragendorff 37, datat la mijlocul secolului al II‑lea și încadrat printre
produsele atelierelor de la Lezoux, mai exact un produs al meșterului olar Cinnamus257.
O altă așezare de pe limes în care apar două fragmente ceramice specifice castroanelor
Dragendorff 37 este Beroe, pentru unul dintre ele nefiind specificat locul de producție, al
doilea fiind atribuit centrului de la Rheinzabern258. Un lot important numeric de fragmente
ceramice specifice formei Dragendorff 37 a fost descoperit la Noviodunum. Piesele de aici
provin din toate cele trei mari regiuni ale Galliei, totalizând 27 de exemplare. Fragmente ce
aparțin acestei forme au fost descoperite și în urma cercetărilor arheologice preventive de la
Aegyssus259. În interiorul provinciei asemenea fragmente ceramice sunt cunoscute în villa
rustica cercetată în anul 2011 la Niculițel, opt fragmente inedite apar și în așezarea romană
timpurie de la Slava Rusă și două fragmente ceramice sunt atestat la Tropaeum Traiani260. O
excepție este reprezentată de orașele de pe litoralul pontic, unde prezența acestor vase este
cu totul întâmplătoare. Forma este specifică secolelor II – III p. Chr.
22. Bol, fragment pansă, zona inferioară.
Noviodunum 2006, Turnul mare, CT-8, C5 (groapa 1), -6,20 m, inv. 47647. Dim: 4,5 × 5,6 cm.
Pastă fină, densă, de culoare roșu‑cărămizie, slip roșu‑maroniu, lucios, bine conservat.
Decor: două personaje antropomorfe ce redau o scenă de lupta între doi gladiatori. În partea
inferioara se observă o înșiruire de ghirlande de flori de crin orientate spre stânga. Atelier:
Gallia meridională.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 223/31, pl. 4/31.
23. Bol, fragment pansă, zona inferioară.
Noviodunum 2007, Turnul mare, CT-10, C2, -5.10 m (locuință romană timpurie). Dim:
8,5 × 5,8 cm.
Pasta de culoare brun‑cărămizie, slip roșu, lucios, bine conservat.
254
255
256
257
258
259
260

MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 237–244/1–31, fig. 1–4.
OPAIȚ 1980, 357/53–55, pl. 11 și pl. 12/1.
Piesă inedită aflată în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea, inv. 43699.
ȘTEFAN 1958, 63–68, fig. 2–3.
NUȚU, PARASCHIV 2009, 180/3–4, pl. 2/3–4.
NUȚU, COSTEA 2010, 155–156/19–21, pl. 4/19–21.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 179/NI2(6)-(7).
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Decor: două personaje antropomorfe în ipostază erotică, plasate în interiorul unui templu cu
fronton triunghiular, susținut de două coloane, și elemente decorative vegetale reprezentând
coarda de viță de vie și ciorchini. Atelier: Gallia meridională.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 223/33, pl. 5/33.
24. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 1999, Turnul mare, CT-3, C4 (strat de nivelare turn), inv. 26068. Dim:
7 × 12,7 cm.
Pastă fină de culoare bej‑cărămizie, slip roșu‑maroniu, lucios.
Decor: în partea superioară – panouri și medalioane mărginite de un chenar; în partea
mediana și inferioară – trei personaje mitologice: Venus și Hercules cu șarpele. Atelier:
Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 223–224/35, pl. 6/35.
25. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 1997, așezare extra‑muros passim, inv 48533. Dim: 5,9 × 6,2 cm.
Pastă fină, densă, de culoare roșie‑maronie. Slip asemănător la culoare cu cea a pastei.
Decor: partea superioară – panouri și medalioane mărginite de un chenar, în partea mediana
şi inferioară – două personaje mitologice: Eros înaripat și îngenunchiat spre stânga, Diana în
ipostază statică şi un câine aflându‑se în mișcare spre partea stângă. Atelier: Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 224/36, pl. 6/36.
26. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 2001, TM, CT-6, C4 (strat de nivelare turn), inv. 48525. Dim: 4,3 × 6,3 cm.
Pastă de culoare bej‑cărămizie, slip roșu, lucios, bine conservat.
Decor: dispus în medalion. Se observă partea inferioară a corpului uni personaj feminin
(Minerva?) în ipostază statică, un con de pin la picioarele acesteia și un vas – kantharos în
partea stângă. Atelier: Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 224/37, pl.7/37.
27. Bol, fragment pansă din partea superioară.
Noviodunum 1996, așezare extra‑muros, passim, inv. 48524. Dim: 5,7 × 7 cm.
Pasta de culoare bej‑cărămizie, slip roșu, lucios, bine conservat.
Decor: partea superioară – semi‑ove scurte intercalate cu bețișoare torsionate spre partea
dreaptă încadrate într‑un chenar, partea mediană – motive vegetale (frunza de ferigă?).
Ateliere: Galia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 224/38, pl. 7/38.
28. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 2003, așezare extra‑muros, passim, inv. 48526. Dim: 3,8 × 4,8 cm.
Pasta fină, densă, de culoare roșu‑cărămizie, slip roșu, lucios.
Decor: dispus in două registre despărțite de un șir de perle terminate în partea inferioara cu o
rozetă. În registrul din dreapta se observă picioarele unui personaj antropomorf (masculin?)
așezate pe trei cercuri concentrice. Decorul din registrul stâng este ilizibil. Atelier: Gallia
centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 224/39, pl. 7/39.
29. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 2001, Turnul mare, CT-6 (strat nivelare turn), inv. 48523. Dim: 4,6 × 5,4 cm.
Pasta de culoare brun‑cărămizie, cu particule de siliciu în compoziție. Slip roșu‑brun, lucios,
bine conservat.
Decor: partea superioară – brâu realizat din semi‑ove intercalate de bețișoare curbate spre
stânga în partea inferioara încadrate într‑un chenar. Partea mediană este decorată cu cercuri
groase încadrate într‑un chenar delimitat printr‑un șnur perlat. Partea inferioara – motive
decorative vegetale. Atelier: Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 224/40, pl. 8/40.
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Fig. 19. Sigillata Gallica
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30. Bol, fragment pansă, zona superioară.
Noviodunum 2003, așezare extra‑muros, S III, C22, -0.56 (-0.95?) m. Dim: 3,5 × 4,8 cm.
Pasta de culoare roșu‑cărămizie, slip roșu, lucios, bine conservat.
Decor: partea superioară – brâu realizat din semi‑ove intercalate de bețișoare verticale,
curbate spre dreapta în partea inferioară. Acest registru este delimitat în partea inferioara de
un șnur perlat. Partea mediană – motiv zoomorf (leu în alergare spre partea dreaptă). Atelier:
Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 225/43, pl. 8/43.
31. Bol, fragment pansă, zona superioară.
Noviodunum 2006, Turnul mare, CT-8, C5 extra‑muros, -3.65 m, inv. 48531.
Pasta de culoare brun‑cărămizie, cu rare particule de calcar în compoziție. Slip roșu‑maroniu,
bine conservat.
Decor: partea superioară – brâu realizat din semi‑ove intercalate de bețișoare dispuse vertical,
curbate spre stânga în partea inferioară, delimitate de un șnur perlat. În partea inferioară se
observă un motiv vegetal (coarda de vița de vie și frunze). Atelier: Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 225/45, pl. 8/45.
32. Bol, fragment buză, partea superioară a vasului.
Noviodunum 1997 passim. inv. 47648. Dim: 5,4 × 6,3 cm.
Pasta de culoare roșu‑cărămizie, slip roșu, lucios.
Decor: semi‑ove intercalate de bețișoare verticale, curbate spre stânga în partea inferioară.
Registrul este delimitat în partea superioară printr‑o linie incizată iar în partea inferioară
printr‑un șnur perlat. Atelier: Gallia centrală.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 226/47, pl. 9/47.
33. Bol, fragment pansă, partea superioară.
Noviodunum 2996, așezare extra‑muros, S I, C7 -1.60 m. (groapă), inv. 48529. Dim:
4,2 × 5,3 cm.
Pastă fină, densă, de culoare bej‑cărămizie, cu particule de mica în compoziție, slip
roșu‑maroniu, nuanță deschisă la culoare, mat.
Decor: realizat din semi‑ove și bețișoare verticale drepte intercalate. Registrul este delimitat
în partea superioară printr‑o linie incizată iar în partea inferioară printr‑un șirag perlat.
Atelier: zona Rinului.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 226/51, pl. 9/51.
34. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 2007, Turnul mare, CT-3–9, C5, strat de nivelare turn, inv. 48520. Dim:
3,7 × 6 cm.
Pasta de culoare bej‑cărămizie, cu particule fine de nisip în compoziție, slip roșu‑maroniu.
Decor: două elemente de decor zoomorfe în ipostază dinamică (leu?). Atelier: zona Rinului.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 227/53, pl. 10/53.
35. Bol, fragment pansă.
Noviodunum 2007, Turnul mare, CT-10, C3 (groapa 3), inv. 48519. Dim: 2,5 × 2,9 cm.
Pasta de culoare bej‑cărămizie, cu particule fine de calcar în compoziție. Slip roșu‑cărămiziu.
Decor: compus dintr‑un element zoomorf (pantera?) aflat în alergare spre stânga și un
element vegetal (frunză ascuțită). Atelier: zona Rinului.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 227/54, pl. 10/54.
36. Bol, fragment pansă, zona inferioară.
Noviodunum 2001, Turnul mare, passim, inv. 48530.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu, slab conservat în special în partea exterioară a
recipientului.
Decor: sunt prezente două personaje antropomorfe, unul masculin (Hercules?) în partea
stângă și unul feminin (Venus?) în picioare, așezată pe un postament și încadrată de doua
linii perlate verticale. Atelier: zona Rinului.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 227/56, pl. 10/56.
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37. Bol, fragment parte superioară.
Noviodunum 2001, Turnul mare, CT-1–6, C5–6, strat vegetal, inv. 48537.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu, lucios.
Decor: similar cu cel al fragmentului ceramic no.34. Atelier: zona Rinului (Westerndorf?).
Bibliografie: BAUMANN 2008, 227/59, pl. 11/59.
38. Bol, fragment parte superioară.
Noviodunum 2001, Turnul mare, CT-6, start de nivelare turn, inv. 48534. Dim: 5,5 × 8.7 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip portocaliu, lucios, stare proastă de conservare.
Decor: similar cu cel al fragmentului ceramic nr.34. Atelier: zona Rinului.
Bibliografie: BAUMANN 2008, 227/57, pl. 11/57.

Forma Dragendorff 43. Castron/mortarium identic ca formă și dimensiune cu forma
Dragendorff 43 descrisă în cazul sigillatelor fără decor, cu diferența că acest vas prezintă
decor în relief. Singurul exemplar cunoscut până la ora actuală în spațiul vest‑pontic a fost
descoperit la Troesmis fiind datat la mijlocul secolului al II‑lea261. Descoperirea de la Troesmis
reprezintă o excepție pentru teritoriul vest‑pontic, deoarece restul vaselor Dragendorff 43 de
la Noviodunum și Durostorum și sunt fără decor. Cele mai utile analogii, atât pentru formă
cât și pentru decor sunt prezente la Mursa și Sirmium, exemplarele de aici fiind produse
în atelierele de la Rheinzabern și sunt datate în epoca antoniniană262. Alte două exemplare
similare cu cel de la Troesmis au fost descoperite la Aquincum și acestea fiind considerate
produse ale atelierelor de la Rheinzabern263.
39. Mortarium, piesă restaurată.
Troesmis 1977, C 43, niv. 5, inv. 4486. Dm: 13,5 cm; H: 3,6 cm.
Pata fină, de nuanță cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Decor: motive vegetale și motive zoomorfe (iepure în postură dinamică). Atelier: Gallia
răsăriteană.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 357/56, pl. 12/2.

Fig. 20. Sigillata Gallica

261
262
263

OPAIŢ 1980, 357/56, pl. 12/2.
BRUKNER 1981, 64, fig. 19/2–3.
GABLER 1976, 44, fig. 18/6, 12.
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Ștampile de producător
În spațiul vest‑pontic ștampilele de producător prezente pe terra sigillata occidentală
sunt extrem de rar întâlnite, în literatura de specialitate nu există mențiuni referitoare la
acest subiect. Cu toate acestea, am reușit să identificăm până în prezent două asemenea
ștampile, iar existența acestora și în alte situri din această regiune geografică poate fin doar
intuită, în lipsa publicării respectivelor artefacte.
Una dintre cele două ștampile a fost descoperită în depozitul Institutului de Arheologie
din București printre fragmente ceramice romane timpurii de la Argamum, din timpul
săpăturilor arheologice din anii 70 ai secolului trecut. Nu există date clare privind contextul
arheologic. A doua ștampilă este de la Durostorum și a fost prezentată recent de Dan
Elefterescu în catalogul expoziției realizată la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei cu
prilejul congresului Rei Cretarie Romanae Fautorum desfășurat la Cluj‑Napoca în toamna
anului 2018264.
1. BANNACVSFE
Argamum, passim. Cartuș rectangular (L: 4,1 cm; l: 0,6 cm) aplicat în centrul bazei.
Forma Dragendorff 32. Westerndorf; 180–260 p. Chr265.
2. SEROTINVSF
Durostorum 1972, plajă, passim. Dimensiuni ștampilă, neprecizate.
Forma Dragendorff 31. Westerndorf; 170–260 p. Chr266.
Bibliografie: ELEFTERESCU 2018, 280, nr. 777.

Sigillata Danubiana / Midlle Danube Sigillata
Atelierele pentru producerea ceramicii de masă din provinciile romane de pe linia
Dunării Mijlocii au apărut și s‑au dezvoltat în conexiune cu organizarea limes‑ului din
provinciile Noricum, Pannonia Superior, Pannonia Inferior și Moesia Superior, la care se
adaugă și atelierele de la nord de Dunăre, din Dacia. Cu alte cuvinte putem defini sigillata
danubiană ca totalitatea produselor de acest tip din spațiul geografic delimitat anterior.
Principalele trăsături ale ceramicii de masă din bazinul dunărean sunt: pasta de nuanțe ce
variază de la galben‑cenușiu, orange și maroniu‑deschis (5 Y 8/3, 2.5; YR 4/6; 5 YR 6/8),
cu impurități în compoziție, precum fragmentele de calcar și deficiențe vizibile de ardere.
Slip‑ul, comparativ cu cel al veselei gallice, este de calitate inferioară, uneori aplicat doar
pe suprafața exterioară a recipientului. Culoarea acestuia este în general roșu‑maroniu (2.5
YR 4/6, 4/8), iar în cele mai multe cazuri starea de conservare este precară. Există un număr
considerabil de exemplare a căror suprafață este acoperit cu slip de culoare negară‑cenușie
(5 YR 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 2/4) cu aspect lustruit. Decorul prezent pe sigillatele danubiene este
inspirat în principal din repertoriul atelierelor gallice și este realizat prin modelare în tipar
sau prin ștampilare. Repertoriul motivelor decorative este similar cu cel din spațiul gallic
sau italic, chiar dacă scenele decorative nu sunt la fel de complexe. Cu toate acestea este
vizibilă calitatea inferioară a tiparelor utilizate în zona dunăreană, iar majoritatea motivelor
decorative utilizate sunt de factură zoomorfă sau vegetală. Mai rar întâlnit este decorul cu
barbotină. O trăsătură importantă care diferențiază sigillatele dunărene de cele gallice sau
264
265
266

ELEFTERESCU 2018, 280, nr. 777.
https://www1.rgzm.de/samian/home/frames.htm
https://www1.rgzm.de/samian/home/frames.htm
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italice este dimensiunea mai mare a vaselor, dar și grosimea mai mare a peretelui, fapt datorat
probabil constrângerilor de natură tehnologică, atât în ceea ce privește modelarea acestora,
cât și limitărilor impuse de eficiența cuptoarelor în care erau arse aceste recipiente.

Fig. 21. Sigillata Danubiana

Spre deosebire de alte grupuri ale ceramicii de masă, sigillata dunăreană nu a beneficiat
de lucrări de specialitate exhaustive. Aceasta este analizată în lucrări generale dedicate
ceramicii romane din anumite așezări precum Aquincum267, Singidunum268, Napoca269
sau din anumite regiuni geografice, cum ar fi teritoriul din fosta Iugoslavie care suprapune
provincia Pannonia Inferior270, deoarece impactul publicațiilor și implicit al cercetărilor
arheologice din această regiune este mult mai mic comparativ cu cel al publicațiilor similare
din spațiul franco‑german. Cu toate acestea, în ultimii ani se remarcă un număr tot mai
mare de articole, dedicate în special ceramicii produse în Pannonia, iar în anul 2017 a fost
publicată o carte dedicată ceramicii de masă panonice cu decor ștampilat și a atelierului lui
Resatus de la Aquincum271.
267
268
269
270
271

GABLER 1976.
NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007.
BRUKNER 1981.
NAGY 2017.
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Atelierele în care era produsă vesela danubiană în general se grupează de‑a lungul cursului
fluviului, în situri care au reprezentat sediile legiunilor romane, care au evoluat ulterior în
centre urbane însemnate. Principalele exemple sunt Aquincum, unde au fost identificate până
în prezent 18 ateliere272, Siscia, Singidunum sau Margum, în imediata apropiere a sediului de
legiune de la Viminacium. La acestea se adaugă atelierele din Dacia, atât cele din Oltenia273
cât și cele din zona intracarpatică. O mențiune specială merită atelierele de la Micăsasa, acolo
unde au fost descoperite peste 400 de tipare pentru producerea sigillatelor274. În repertoriul
atelierelor din Dacia, pe lângă ceramica cu decor în relief intră și ceramica cu decor ștampilat
sau cea glazurată.
Din punct de vedere numeric, în spațiul vest‑pontic, sigillata danubiană este prezentă
în cantități foarte reduse, chiar mai mici decât sigillatele din provinciile occidentale ale
imperiului. Această stare de fapt este relativă și trebuie analizată critic. O explicație a
numărului redus de sigillate denubiene este aria de răspândire locală sau cel mult regională
a atelierelor enumerate anterior. Trebuie luat în considerare însă și stadiul de publicare al
materialului ceramic din siturile romane din spațiul vest‑pontic, deoarece acest tip de veselă
apare cu siguranță în mai multe așezări decât cele cunoscute până în prezent. Singurele
exemplare din Dobrogea publicate până în prezent sunt de la Durostorum275 și Troesmis276.
Toate exemplarele analizate sunt imitații ale formelor produse în atelierele din provinciile
occidentale.
Repertoriul formelor sigillatelor danubiene în spațiul vest‑pontic
Terra sigillata lisa
Forma Dragendorff 24/25. Castron de dimensiuni medii sau mari, cu baza înaltă, inelară,
pereții arcuiți, buza verticală, delimitată de corpul vasului printr‑un prag proeminent,
triunghiular în secțiune. Aceasta este o imitație a formei Conspectus 34, produsă în atelierele
italice. Pasta este de calitate medie, cu ardere uniformă, cu inserții de mica și particule de
calcar. Nuanța acesteia este orange‑maronie (7.5 YR 6/6). Slip‑ul are aspect lucios și este
de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8). Singurul fragment ceramic cunoscut până în
prezent în aria vest‑pontică a fost descoperit la Troesmis, în urma săpăturilor din așezarea
civilă. În lipsa unor date relevante despre contextul arheologic, datarea este largă, cuprinsă
în limitele secolelor II – III. Descoperiri asemănătoare de la Singidunum au fost datate în
secolul al II‑lea277.
1. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 17689. Dm: nedeterminabil, Hp: 5, 2 cm.
Pastă de culoare orange‑maronie cu particule fine de calcar și mica argintie. Slip de culoare
roșie‑maronie.

272
273
274
275
276
277

NAGY 2017, 21.
POPILIAN, CIUCĂ 1992.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 20.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 242–244, fig. 4.
OPAIȚ 1980, 339, fig. 11.
NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 21, Tip 1/9.
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Fig. 22. Sigillata Danubiana
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Forma Dragendorff 36. Castroanele încadrate în această formă sunt identice cu cele produse
în atelierele occidentale. Diferențele sunt date de dimensiunile vaselor, mai mari în cazul
celor produse în atelierele danubiene, de calitatea pastei din care au fost confecționate și a
slip‑ului aplicat pe acestea. Pasta este de nuanță maronie deschisă (2.5 YR 5/8) cu fragmente
de calcar și alte impurități în compoziție. Arderea este uniformă, însă comparativ cu
exemplarele similare produse în atelierele occidentale, aceasta s‑a efectuat la temperaturi mai
mici. Slip‑ul este de calitate medie, cu aspect poros și de nuanță roșie‑maronie (2.5 YR 4/8).
Până în momentul de față este cunoscut un singur exemplar ce aparține formei Dragendorff
36. Acesta a fost descoperit în urma cercetărilor arheologice efectuate în așezarea civilă
de la Troesmis în anul 1977 și este inedit. Respectivul exemplar prezintă decor în tehnica
barbotinei, aplicat pe suprafața superioară a buzei. Motivul decorativ este frunza lanceolată.
Nu sunt cunoscute detalii exacte despre contextul arheologic al descoperirii, prin urmare
datarea respectivului exemplar poate fi plasată între jumătatea secolului al II‑lea și sfârșitul
secolului al III‑lea. Analogii pentru acest tip de vas pot fi întâlnite la Singidunum, unde sunt
datate pe parcursul secolelor II – III278.
2. Castron/mortarium de dimensiuni mari. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv.16560. Dm: 28, Hp: 3,9.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu numeroase particule de calcar și alte impurități în
compoziție, slip de culoare roșie‑maronie, cu aspect poros. Partea superioară a buzei prezintă
urme de decor realizat în tehnica barbotinei (frunză lanceolată).

Fig. 23.Sigillata Danubiana
278

NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 111, Tip 3/41.
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Terra sigillata cu decor
Forma Dragendorff 37. Castroanele specifice acestei forme sunt imitații a celei produse în
atelierele gallice. Diferența este dată de dimensiunile recipientelor (în general diametru mai
mare în cazul celor danubiene), de grosimea pereților și de calitatea decorului. O altă trăsătură
importantă a sigillatelor danubiene este prezența vaselor cu slip negru‑cenușiu, aceasta fiind
considerată o reminiscență a tradiție celtice279. În spațiul vest‑pontic nu cunoaștem existența
ceramicii de masă danubiene cu firnis negru‑cenușiu, fapt explicabil deoarece acest tip de
veselă era destinat cu precădere pieței locale și a populației indigene din Pannonia. Singurele
exemplare cunoscute până în prezent provin de la Troesmis și Durostorum, toate vasele fiind
acoperite cu slip de culoare roșie‑maronie. Pasta vaselor din Dobrogea este în general de
nuanță bej sau orange (5 YR 8/3; 2.5 YR 4/6) cu particule de calcar și mica în compoziție. În
ceea ce privește decorul, acesta constă în motive vegetale și zoomorfe. Cele două exemplare
de la Troesmis au fost descoperite în urma cercetărilor din 1977 și pot fi datate în intervalul
secolului II – III280. La Durostorum au fost inventariate un număr de șase exemplare care pot
fi datate în același interval cronologic ca și cele de la Troesmis281.
3. Castron fragmentar. Baza și partea inferioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 808. Dm: nedeterminabil; Hp. 3,9 cm.
Pasta este de culoare bej cu impurități și particule mari de calcar, slip roșu‑maroniu de
calitate precară, aplicat doar pe suprafața exterioară.
Decor: Decor în relief cu figurine zoomorfe în postură dinamică.
Bibliografie: OPAIȚ 1980. fig. 12/1.
4. Castron fragmentar. Profil aproape complet.
Troesmis 1994, passim, inv. 43699, Dm: 26 cm; Hp: 13,8.
Pasta de nuanță orange, cu particule de calcar și alte impurități în compoziție, slip
roșu‑maroniu, foarte slab conservat și aplicat doar pe suprafața exterioară.
Decor: Motive zoomorfe și vegetale intercalate.

279

280
281

În acest caz este relevant exemplul celor 18 ateliere de la Aquincum, în care au fost produse în același timp
castroane cu firnis roșu, dar și cu firnis negru‑cenușiu. Vesela în cauză are tehnica de realizare și motivele
decorative identice, diferă doar tehnica de ardere. În acest sens vezi NAGY 2017, 28–29.
OPAIȚ 1980, 339.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 242–243, fig. 4.
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Ceramica pontică
Sigillata Pontica
Prima mențiune asupra ceramicii de tip terra sigillata ce are ca zonă de proveniență
bazinul pontic, apare în literatura de specialitate la sfârșitul secolului al XIX‑lea și îi aparține
lui H. Dragendorff. Acesta identifică grupa sigillatelor pontice pe baza unor vase aflate la
acea epocă în colecția Muzeul de Artă din Bonn, vase ce fuseseră descoperite la Olbia282.
Încercarea de sistematizare și în același timp de realizare a unei tipologii pentru această
grupă ceramică apare pentru prima dată în literatura sovietică, inițiativa i‑a aparținut Tatianei
Knipovici. Sistematizarea și tipologia s‑au bazat pe descoperirile arheologice din perioada
interbelică de la Mirmekion, Tiritake şi Olbia, totodată stabilindu‑se ca limite cronologice
pentru sigillatele pontice perioada cuprinsă între sfârșitul secolului I a. Chr. și sfârșitul secolului
al II‑lea p. Chr283.
În deceniul al nouălea din secolul trecut sigillatele pontice intră în atenţia lui J.W. Hayes,
care le acordă un subcapitol în Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Le forme
ceramiche, la finalul capitolului dedicat sigillatelor orientale. Acesta definea în anul 1985
grupa sigilatelor pontice după cum urmează: “Una classe di terra sigillata ben distinta delle
produzioni dell’area mediteranea finora esaminate é documentata in alcune località intorno
al Mar Nero, specialmente nella Rusia Meridionale, e sembra essere originaria di queste stesse
regioni”284. Din definiția prezentată rezultă că această grupă ceramică ar avea zona de origine
în bazinul nord‑pontic și este foarte bine delimitată de produsele din aria mediteraneeană.
Tot în același an, de data aceasta având ca bază de plecare descoperirile de la Berenice, din
nordul Africii, P.M. Kenrick definește această grupă ceramică astfel: “This name is attributed
to a ware or group of wares which constitute the predominant class of Early Roman terra
sigillata around the northern and western coasts of the Black Sea”285. Această definiție este
ceva mai nuanțată deoarece include în ecuație posibilitatea existenței mai multor ateliere,
dar și regiunea vest‑pontică. De altfel P.M. Kenrick include în această categorie cele câteva
vase descoperite la Berenice și decorate în tehnica barbotinei ce par a fi fost produse în
atelierele nicopolitane din Moesia Inferior286.
În ultima decadă se evidențiază contribuțiile specialistului rus D. Zhuravlev asupra
ceramicii din zona nord‑pontică. Ocupându‑se de această arie geografică cercetătorul rus
abordează printre altele și problematica sigillatelor pontice într‑o serie de studii și chiar o
monografie287. Pornind de la tipologia Tatianei Knipovici și de la observațiile lui J. W. Hayes,
acesta îmbunătățește tipologia formelor sigillatelor nord‑pontice și aduce unele precizări de
natură cronologică, în special datorită descoperirilor din context funerar din necropola de
la Belbek, fără a reuși să rezolve spinoasa problemă a localizării atelierelor ce au produs acest
tip de veselă.
282
283

284
285
286
287

DRAGENDORFF 1980, 19–22.
KNIPOVICI 1952. În această lucrare autoarea sovietică prezintă descoperirile de veselă ceramică cu slip
roșu din zona Regatului bosporan. Pe lângă ceramica pontică sunt prezentate și o serie de forme ceramice
ce au ca zone de proveniență Asia Mică sau Italia. De asemenea o serie de vase aparțin antichității târzii.
HAYES 1985, 92.
KENRICK 1985, 271.
KENRICK 1985, 273 și nota 205.
În acest sens vezi: ZHURAVLEV 2008, ZHURAVLEV 2009 și ZHURAVLEV 2010.
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Fig. 24. Sigillata Pontica

Proprietățile și caracteristicile morfologice ale pastei și a slip‑ului sigillatelor pontice
au fost au fost stabilite definitiv încă de la mijlocul deceniului al nouălea al secolului trecut,

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

91

nuanțele pastei variind de la portocaliu deschis spre roz‑maroniu (5 YR 5/8, 6/6, 6/8, 7/8;
7.5 YR 5/6, 6/4, 6/6, 6/8, 7/4, 8/6, 8/8), totodată aceasta având o consistență fină și densă.
Slip‑ul veselei variază de la roșu‑portocaliu spre maroniu închis fiind lucios, uneori cu aspect
metalic (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/8; 5 YR 4/6, 4/8, 5/8, 6/8; 7.5 YR 3/4, 4/6, 7/8). O caracteristică
specifică sigillatelor pontice este aceea că slip‑ul este aplicat neuniform pe suprafața
exterioară a vaselor, baza acestora rămânând în general neacoperită288. Atât J.W. Hayes cât și
P.M. Kenrick remarcă similitudinile dintre sigillatele pontice și cele produse în Cipru, însă
accentuează asupra faptului că cele două grupe ceramice au arii de difuziune diferite, fiind
astfel destul de greu de confundat289.
În ceea ce privește repertoriul formelor sigillatelor pontice se observă că acestea
corespund cu alte forme contemporane produse în atelierele micro‑asiatice sau în cele
italice290. O parte a acestor vase nu au decor, cu toate acestea remarcăm că pe farfurii sau
platouri există cercuri concentrice pe suprafața interioară executate cu rotița dințată și
uneori ștampile aplicate central, în formă de plantapedis, singură sau în pereche, iar unele
dintre aceste ștampile puteau reprezenta mărci de producător291. Pe lângă decorul realizat
prin imprimare unele vase sunt decorate cu motivul spiralei în formă de „S” aplicat pe
suprafața exterioară a buzei, aceasta fiind o trăsătură preluată de la meșteri olari aretini.
Cea mai mare parte a sigillatelor pontice au decorul realizat în tehnica barbotinei ce își
are originea potrivit lui P.M. Kenrick în ceramica elenistică de tipul West Slope292. Există și
anumite forme ceramice, precum platourile care imită forma Dragendorff 39, cu decor în
relief, amplasat de obicei pe suprafața superioară a buzei.
Din punctul de vedere al ariei de difuziune este clar că sigillatele pontice se întâlnesc
cu precădere pe litoralul nordic al Mării Negre, unde sunt majoritare, dar și în bazinul
vest‑pontic, Egeean sau în Mediterana, ajungând până pe coasta nordică a continentului
african293, circulând din epoca lui Augustus până la sfârșitul secolului al III‑lea p. Chr.
O tipologie amănunțită a formelor și mai ales a variantelor acestora a fost realizată
recent de specialistul rus D. Zhuravlev, care a analizat ceramica fină descoperită în necropola
Belbek IV294. Deoarece scopul nostru este realizarea unui repertoriul a formelor sigillatelor
pontice de pe teritoriul Dobrogei, am optat pentru o variantă nouă, ce urmează pe deoparte
modelul propus în 1985 în Atlante vol. I și tipologia lui Zhuravlev din 2010. Pentru fiecare
din cele 18 forme principale prezentate mai jos, se poate stabili o evoluție a variantelor
acestora. Pentru simplificarea tipologiei sigillatelor pontice am stabilit două grupe principale:
sigillatele pontice fără decor și sigillatele pontice cu decor. Cât privește difuziunea veselei
pontice în spațiul vest‑pontic, aceasta este întâlnită în toate așezările romane din această
regiune. Pe lângă descoperirile din așezări, trebuie să menționez prezența veselei pontice
în contexte funerare. Majoritatea inventarului funerar ce constă în veselă este alcătuit din
ceramică pontică295.
288
289
290
291
292
293

294
295

O descriere amănunțită a pastei și slip‑ului veselei pontice vezi la: HAYES 1985, 93 și KENRICK 1985, 271.
HAYES 1985, 92; KENRICK 1985, 271.
Pentru influența sigillatelor italice asupra produselor pontice vezi ZHURAVLEV 2008, 90–93 și fig. 1.
ZHURAVLEV 2009, 53–66, fig. 12–16.
KENRICK 1985, 273.
KENRICK 1985, 273. La această pagină este prezentată lista siturilor în care au fost identificate sigillate
pontice până în anul 1985.
ZHURAVLEV 2010.
O serie de vase pontice au fost descoperite în mormintele de la Tomis. În acest sens a apărut recent un
articol foarte util ce inventariază descoperirile efectuate până în prezent. În acest sens vezi: BĂJENARU
2013 și BĂJENARU, DOBRINESCU 2008. Descoperiri de asemenea natură sunt menționate și la Slava
Rusă: PARASCHIV, DOBOȘ, POPESCU 2006.
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Repertoriul formelor sigillatelor pontice în spațiul vest‑pontic
Sigillata pontica fără decor
Forma 1. Farfurie/platou cu baza scundă și inelară, pereții aproape orizontali și ușor arcuiți.
Buza este verticală, delimitată de corpul vasului printr‑un prag triunghiular de dimensiuni
reduse. Limita superioară a buzei este îngroșată, rotunjită și orientată către exterior. Aceste
farfurii sunt de dimensiuni medii, cu diametre ce variază între 15 și 25 de cm., exemplarele cu
diametre de 30 cm. și peste sunt mai rare. Caracteristicile pastei din care au fost confecționate
vasele sunt următoarele: culoare orange (5 YR 6/6, 6/8) și prezența particulelor de mica
argintie și calcar. Slip‑ul este de bună calitate, are nuanță roșie‑maronie (2.5 YR 4/8; 5 YR
4/8) și este aplicat fie doar pe suprafața exterioară, fie pe ambele suprafețe, cu excepția
exteriorului bazei. În unele cazuri suprafața interioară este decorată prin incizie cu rotița
dințată. În spațiul vest‑pontic forma 1, este atestată la Histria, în contexte datate în secolele II
– III296, Tomis297 și la Troesmis, în contexte încadrabile în același interval cronologic ca cel de
la Histria298. Forma 1 a fost produsă în atelierele de la Hotnica, Pavlikeni și Butovo, începând
cu a doua jumătate a secolului al II‑lea299. Vase similare sunt menționate și la Durostorum300,
însă nu putem preciza cu certitudine dacă au fost produse și în acest centru ceramic din
Moesia Inferior. În nordul bazinului pontic a fost descoperit un număr substanțial de
exemplare ce pot fi încadrate în forma 1. Raportat la tipologia lui Zhuravlev, aceasta coincide
în mare măsură cu formele 1 și 2.1, datate în contexte specifice intervalului cuprins între
ultimul sfert al secolului I și prima jumătate a secolului al II‑lea301, dar mai ales cu forma 4.1,
specifică aceluiași interval cronologic302. Remarcăm numărul ridicat de exemplare ștampilate
cu plantapedis în centrul bazei. De asemenea, este remarcabil contextul timpuriu în care
apar aceste farfurii, anterior debutului producției atelierelor din teritoriul orașului Nicopolis
ad Istrum. În spațiul vest‑pontic acest tip de farfurii a circulat de la sfârșitul secolului I până
la jumătatea sau chiar sfârșitul secolului al III‑lea.
1. Farfurie, fragment buză.
Sarichioi‑Sărătura 1989, S 3, C 10, G 20. Dm: 25 cm; Hp: 2,4 cm.
Pastă de culoare galben‑orange, cu particule fine de mica argintie în compoziție, slip
roșu‑maroniu.
2. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Sarichioi‑Sărătura 1989, S 3, C 10, G 20. Dm: 24 cm; Hp: 3,5 cm.
Pastă fină de culoare orange cu rare particule fine de calcar în compoziție, slip de culoare
roșu‑maroniu, aplicat doar pe treimea superioară a vasului.
3. Farfurie, profil complet.
Histria, necropolă tumulară. Dm: 13,5 cm; Hp: 3,6 cm.
Pastă fină, ce culoare roșie‑maronie. Slip maroniu, cu aspect lucios. Pe suprafața interioară
au fost realizate două cercuri concentrice prin incizie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 63, nr.2, pl. 23/2.
296
297
298

299
300
301
302

BĂJENARU 2014, 112, fig. 5/62; SUCEVEANU 2000, 62–65, pl. 23/2–4, 10–15.
BĂJENARU 2013, 50, pl. 3/12–15.
Două fragmente ceramice au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice din 1977 desfășurate în
așezarea civilă.
SULTOV 1985, 62, fig. 26/1.
MUȘEȚEANU 2003, 51, pl. 14/5.
ZHURAVLEV 2010, 41–43, pl. 11–13.
ZHURAVLEV 2010, 45–46, pl. 17.
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4. Farfurie. Lipsește baza.
Histria, Sectorul Central. Dm: 23 cm; H: neprecizat
Pastă de culoare galben‑maronie cu particule de mica. Slip de culoare roșu‑maroniu.
Bibliografie: BĂJENARU 2014, 112/62, fig. 5/62.

Forma 2. Farfurie cu baza scundă și inelară, pereții oblici sau aproape orizontali, ușor arcuiți,
buza verticală sau ușor oblică, orientată către exterior. Limita superioară a buzei este orientată
către exterior. Limita dintre perete și buză este marcată printr‑un prag triunghiular în secțiune,
rotunjit și mai pronunțat, comparativ cu cel al formei 1. Dimensiunile acestor farfurii variază,
diametrele fiind cuprinse în general între 10 și 25 de cm. Pasta din care au fost confecționate
farfuriile are nuanțe de la galben‑maroniu la orange (5 YR 7/8; 7.5 YR 5/6) și particule de
mica argintie în compoziție. Slip‑ul este de calitate superioară, uneori cu aspect lucios, fiind
aplicat neuniform, în special pe suprafața exterioară a recipientelor. Culoarea slipului variază
de la roșu‑maroniu la maroniu închis (5 YR 5/8; 7.5 YR 4/6). Unele exemplare sunt decorate
pe suprafața interioară cu rotița dințată și/sau ștampile plantapedis. Principalele situri romane
din vestul Mării Negre în care a fost atestată prezența formei 2, sunt: Troesmis303, Slava Rusă304,
Tomis305 sau Histria306. Acest tip de farfurii apar și în mediul rural, în așezarea din teritoriul
histrian de la Fântânele307, sau la Sarichioi‑Sărătura308, în teritoriul argamens. În repertoriul
atelierelor din Moesia Inferior acest tip de farfurie apare printre produsele celor din teritoriul
nicopolitan în secolele II – III309. În contextele funerare din Crimeea, forma 2, este datată între
ultimul sfert al secolului I și jumătatea celui următor. Potrivit tipologiei lui Zhuravele această
variantă coincide cu tipul 2.2 și 3. În Dobrogea acest tip de farfurie poate fi întâlnită între
sfârșitul secolului I și jumătatea sau finalul secolului al III‑lea.
5. Farfurie fragmentară de dimensiuni reduse. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21761. Dm: 12 cm; Hp: 2 cm.
Pastă de nuanță galben‑maronie, slip maroniu.
6. Farfurie fragmentară de dimensiuni reduse. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 19802. Dm: 13 cm; Hp: 2 cm.
Pastă de culoare orange cu impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu de nuanță deschisă,
slab conservat.
7. Farfurie fragmentară. Lipsește baza.
Histria, Sector Central. Dm: 19 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare orange‑maronie cu particule de mica în compoziție, slip orange, aplicat
neuniform pe suprafața exterioară.
Bibliografie: BĂJENARU 2014, 112/60, fig. 5/60.
8. Farfurie fragmentară. Buză și partea superioară a corpului.
Tomis – necropolă. Dm: 27 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare maronie cu mica în compoziție, slip roșu‑maroniu cu aspect lucios, la
exterior aplicat doar în jumătatea superioară.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 50/16, pl. 3/16.
303
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Două exemplare au fost descoperite în așezarea civilă în urma cercetărilor din 1977.
PARASCHIV, DOBOȘ, POPESCU 2006, 402, pl. 2/1.
BĂJENARU 2013, 50, nr. 16, pl. 3/16.
BĂJENARU 2014, 112, nr. 60–61, fig. 5/60–61; SUCEVEANU 2000, 69, nr. 44, pl. 25/44.
ANGELESCU 1998, 230, nr. 131, fig. 14/131.
MOCANU 2018B, 79, nr. 13–14, pl. 4/13–14.
SULTOV 1985, 62 (tip 1c), fig. 26/3.
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Forma 3. Farfurie/castron cu baza scundă și inelară. Pereții sunt oblici, uneori ușor arcuiți,
buza verticală. În afara unui unghi obtuz nu există alte elemente de demarcație între buză
și corp. Practic, pragul triunghiular existent la cele două forme precedente se estompează
complet. Dimensiunile vaselor sunt similare cu cele ale formei 2. Pasta este fină, de nuanțe
galben‑orange (7.5 YR 6/8, 8/8) cu particule fine de calcar și mica argintie. Slip‑ul este și el
de nuanțe galben‑orange și orange (5 YR 6/8; 7/5 YR 8/8). Unul din exemplarele studiate este
decorat cu rotița în jumătatea inferioară pe suprafața exterioară. Din informațiile disponibile
la ora actuală se pare că forma 3 nu este foarte răspândită în spațiul vest‑pontic. Două
exemplare au fost identificate în lotul descoperit în 1977 în așezarea civilă de la Troesmis. Alte
exemplare apar la Histria. Unul dintre acestea provine din necropola tumulară, fiind datat
între secolele I – II310. Această formă nu se regăsește în tipologia lui Zhuravlev referitoare
la spațiul nord‑pontic, însă apare printre vesela produsă în atelierele nicopolitane. Potrivit
lui Sultov, respectivele castroane au fost produse pe scară largă în atelierele de la Butovo la
sfârșitul secolului al II‑lea și în prima parte a secolului al III‑lea311.
9. Castron fragmentar. Buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 22518. Dm: 15 cm; Hp: 5 cm.
Pasta este de nuanță orange, slip galben‑orange.
10. Castron. Profil întreg.
Histria – necropolă. Dm: 18 cm; H: 5,6 cm.
Pasta are nuanța galben‑maronie, slip de culoare roșu‑maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 78/1, pl. 29/1.
11. Castron. Profil întreg.
Histria – necropolă. Dm: 15,5 cm; H: 6,5 cm.
Pastă fine de culoare galben‑orange, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 78/2, pl. 29/2.

Forma 4. Farfurie/platou, cu baza scundă și inelară, pereții aproape orizontali, buza oblică,
orientată către exterior, cu extremitatea superioară rotunjită. Limita dintre pereți și corp este
marcată printr‑un unghi obtuz, fără prag. Dimensiunile farfuriilor sunt medii, diametrul
variază între 20 și 25 de cm. Pasta din care au fost confecționate vasele este fină, bine arsă,
cu particule fine de calcar și mica argintie. Culoarea pastei este în general orange (5 YR 6/8,
8/8). Slip‑ul este de bună calitate, aplicat pe toată suprafața interioară și doar pe jumătatea
superioară a celei exterioare. Culoarea acestuia este roșie‑maronie, uneori cu aspect lucios
(5 YR 5/8). În așezările de pe limesul danubian, forma 4 este atestată la Durostorum, unde
a fost descoperită într‑o groapă menajeră datată în a doua jumătate a secolului al II și
prima jumătate a secolului următor312. Un exemplar a fost descoperit în așezarea civilă de la
Troesmis și poate fi datat în același interval cronologic precum exemplarul de la Durostorum.
În așezările de pe litoral, acest tip de farfurie este prezent la Histria313. Conform cercetărilor
lui Sultov acest tip de farfurie a fost produs în atelierele de la Butovo începând cu a doua
jumătate a secolului al II‑lea314. Această formă a farfuriilor pontice cu buza verticală nu apare
în tipologia lui Zhuravlev pentru vesela pontică din Crimeea.
310
311
312
313
314

SUCEVEANU 2000, 78, pl. 29/1–2.
SULTOV 1985, 64–65, fig. 27/5.
MUȘEȚEANU 2003, 93, pl. 29/299.
SUCEVEANU 2000, 79–80, pl. 30/14–15.
SULTOV 1985, 65, pl. 28/4.
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12. Farfurie. Profil complet.
Troesmis 1977, inv. 2415. Dm: 22 cm; H: 3 cm.
Pastă fină de nuanță orange, cu particule fine de calcar în compoziție, slip roșu‑maroniu,
aplicat pe suprafața interioară și pe jumătatea superioară a celei exterioare.
13. Farfurie. Lipsește baza.
Histria 1964, Therme II, S I. Dm: 24 cm; Hp: nedeterminat.
Pastă fină de culoare roșie‑maronie, slip roșu‑maroniu cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 80/15, pl. 30/15.
14. Farfurie. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1975, Therme I, S XVI, -0,60 m. Dm: 22 cm; Hp: neprecizat.
Pastă fină de nuanță roșie‑maronie. Slip maroniu, cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 79/14, pl. 30/14.

Forma 5. Farfurie/castron cu pereții puternic arcuiți, buza este evazată către interiorul
vasului, fără a fi delimitată de corpul acestuia. În general exemplarele sunt de dimensiuni
medii sau mari, diametrele sunt cuprinse între 15 și 30 cm. Această formă de farfurii/
castroane este prezentă în repertoriul tuturor atelierelor, atât în epoca romană timpurie cât
și în perioada târzie. Pe lângă exemplarele în atelierele pontice, în vestul Mării Negre sunt
cunoscute farfurii/castroane similare importate din spațiul micro‑asiatic sau din partea
occidentală a imperiului (peninsula italică sau provinciile renane). Pasta din care erau
confecționate are nuanțe ce variază de la galben pal până la roșu‑maroniu închis (2.5 YR 2/3;
5 YR 8/4). De asemenea numeroase exemplare prezintă defecte de ardere în exces, datorită
faptului că pereții sunt foarte subțiri. Slipul are în general nuanțe de roșu‑maroniu (2.5
YR 5/6; 5 YR 4/4) aplicat pe întreaga suprafață interioară și parțial pe suprafața exterioară
(treimea superioară). Din punct de vedere al distribuției teritoriale, acest tip de veselă este
consemnat la Histria315 și în teritoriu, la Fântânele316. O altă așezare din mediul rural în
care a fost consemnată prezența acestui tip de veselă este Sarichioi – Sărătura317. Dacă luăm
în considerare faptul că forma 5 este atestată într‑un număr limitat de situri arheologice
amplasate în vecinătatea imediată a litoralului, așezări rurale ale populației locale, intervalul
cronologic în care a circulat acest tip de veselă se încadrează între a doua jumătate a secolului
I p. Chr. și prima jumătate a secolului al II‑lea. Spre exemplu, în Crimeea exemplare identice
(forma Zhuravlev 12) sunt datate în a doua jumătate a secolului I p. Chr318.
15. Farfurie, fragment buză și corpul vasului. Lipsește baza.
Sarichioi – Sărătura 1989, G4, Dm: 26 cm; Hp: 5,4 cm.
Pastă cu ardere în exces, nuanță roșie‑maronie foarte închisă, slip de culoare roșu‑maroniu
deschis.
16. Farfurie fragmentară.
Histria 1969 Z S 7 F Est. Dm: 18 cm; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare cărămizie cu aspect poros, slip de culoare roșie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 30, pl. 7/15.
17. Farfurie fragmentară.
Histria 1966, Therme II, S IV, -1.70. Dm: 20 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu pe suprafața interioară și maroniu lucios pe suprafața
exterioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 31, pl. 7/17.
315
316
317
318

SUCEVEANU 2000, 30–31, pl. 7/15–22; BĂJENARU 2014, 106, fig. 2/4–5.
ANGELESCU 1998, 220, 226, fig. 7/1–3, pl. 9.80–85.
MOCANU 2018B, 79, pl. 4/15–17.
ZHURAVLEV 2010, 53, pl. 22/146–148.
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Forma 6. Castron cu baza inelară, pereții arcuiți, buza puternic evazată către interior.
Principala deosebire dintre acest tip de castroane și farfuriile/castroanele formei 5 constă
în faptul că înălțimea exemplarelor încadrate în forma 6 este mai mare, iar evazarea
buzei către interior este mai puțin accentuată. Vasele specifice acestei forme au în general
diametre medii, fiind puține vasele cu diametre mai mari de 25 cm. Caracteristicile pastei
și a slip‑ului sunt identice cu cele ale variantei precedente, nuanțele pastei fiind în general
între orange și roșu‑maroniu închis (2.5 YR 2/3; 5 YR 8/4), iar slip‑ul este roșu‑maroniu (2.5
YR 5/6; 5 YR 4/4), fiind aplicat neuniform pe suprafața exterioară. La fel ca în cazul formei
precedente, forma 6 apare în puține așezări din spațiul vest‑pontic, cu precădere în zona
litoralului. Cele mai multe exemplare sunt cunoscute la Histria319, fiind datate în perioada
secolelor II – III. Alte exemplare au fost descoperite în așezările rurale de la Fântânele320
și Sarichioi‑Sărătura321. Dacă luăm în considerare caracteristicile similare ale pastei și ale
slip‑ului, cât și aria de difuziune relativ identică a formelor 5 și 6, se poate concluziona
că acestea sunt contemporane. Lipsa acestui tip de castroane din repertoriul atelierelor
nicopolitane pledează pentru încadrarea cronologică timpurie a respectivei vesele. În nordul
Mării Negre vasele similare au fost descoperite în contexte datate la sfârșitul secolului I și
începutul secolului II322.
18. Castron fragmentar. Lipsește baza.
Histria 1962, Basilica Extra‑muros, C 23, -1,20 m. Dm: 20,5 cm; Hp: 5,6 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu inserții de mica, slip de aceeași culoare, mat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 31/20, pl. 7/20.
19. Castron fragmentar. Lipsește partea inferioară.
Histria 1927–1942. Dm: 21 cm; Hp: 8 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță, calitate precară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 31/23, pl. 7/23.
20. Castron. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Sarichioi‑Sărătura 1989, S 3, C 10, G 20. Dm: 22 cm; Hp: 4,4 cm.
Pastă cu ardere în exces, nuanță de roșu‑maroniu foarte închisă, slip de culoare roșu- maroniu
deschis.

Forma 7. Castron cu baza înaltă, inelară. Pereții sunt oblici cu buza arcuită și puternic
evazată către interior. Vasul are un aspect tronconic. Principala diferență față de variantele
precedente este înălțimea sensibil mai mare a vaselor. Dimensiunile sunt medii sau mari,
unele exemplare pot avea și diametre de 30 cm. Pasta din care sunt confecționate aceste
castroane este de calitate destul de bună, cu impurități în compoziție. Nuanța variază de
la orange închis la roșu‑maroniu (2.5 YR 3/4, 4/4, 3/6, 4/6, 4/8; 5 YR 7/6, 6/8, 8/8). Slip‑ul
este aplicat pe întreaga suprafață interioară și parțial pe cea exterioară. Culoarea acestuia
variază de la orange la roșu‑maroniu (2.5 YR 4/6, 4/8; 5 YR 6/6, 6/8). Siturile arheologice
în care este atestată forma 7, se grupează în zona litoralului. La Tomis aceste castroane au
fost descoperite în contexte funerare datate în secolul al II‑lea323. La Histria au fost încadrate
cronologic în perioada secolelor II – III324. Castroanele specifice formei 7 sunt atestate și în
teritoriul histrian, în așezarea rurală de la Fântânele325.
319
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BĂJENARU 2014, 109, fig. 3/28–30; SUCEVEANU 2000, 30–32, pl. 7/20, 23.
ANGELESCU 1998, 226, pl. 11/82–84.
MOCANU 2018B, 72–73, pl. 5/18.
ZHURAVLEV 2010, 53–54, pl. 23/149–158.
BĂJENARU 2013, 51–53, pl. 4; BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 193, pl. 6/M7/1.
BĂJENARU 2014, 113, fig. 6/78–79; SUCEVEANU 2000, 29, pl. 6/2–3.
ANGELESCU 1998, 221, pl. 8/21.
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Spre deosebire de formele precedente, acest tip de castroane apare și în zona atelierelor
din Moesia Inferior, la Durostorum326. În spațiul nord‑pontic aceste castroane sunt datate la
sfârșitul secolului II și începutul secolului III327.
21. Castron. Profil complet.
Histria 1963, Z 2, S 7, C 6, N I. Dm: 17 cm; H: 6,6 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip maroniu, de calitate precară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 29/2, pl. 6/2.
22. Castron. Profil complet.
Histria 1927–1942. Dm: 22 cm; H: 11 cm.
Pastă de culoare cărămizie cu aspect poros, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 29/3, pl. 6/3 (produs histrian).
23. Castron. Profil complet.
Tomis, M 7, inv. 45731. Dm: 18 cm; H: 8,7 cm.
Pastă bej‑cărămizie, slip de aceeași nuanță, partea superioară vopsită cu roșu.
Bibliografie: BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 193, M7, nr. 1, pl. 6/M7/1.

Forma 8. Bol hemisferic, cu baza scundă, inelară, pereții arcuiți până în punctul în care
capătă un aspect vertical. Buza este ascuțită, verticală. În unele cazuri limita dintre buză și
corpul vasului este marcată de o șănțuire orizontală realizată prin incizie. Aceste boluri sunt
de dimensiuni mici sau medii, sunt rare cazurile în care diametrele depășesc 20 de cm. De
asemenea există unele exemplare decorate cu rotița dințată, fie pe suprafața exterioară, fie pe
cea interioară. Pereții sunt subțiri, pasta este fină, uneori cu inserții de mica argintie, iar nuanța
este de la orange la roșu‑maroniu (2.5 YR 3/6, 4/6, 5/6 4/8; 5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Slip‑ul este
la rândul lui de bună calitate, aplicat neuniform pe suprafața exterioară, iar culoarea acestuia
este de obicei orange, însă există recipiente acoperite cu slip roșu‑maroniu (2.5 YR 4/8, 6/8; 5
YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Spre deosebire de forma 7, bolurile specifice formei 8 sunt întâlnite în
majoritatea așezărilor romane timpurii din zona vest‑pontică. O explicație constă în faptul că
au fost produse în centrele meșteșugărești din teritoriul orașului Nicopolis ad Istrum, la Butovo
și Pavlikeni, dar și la Novae328. Bolurile specifice formei 8 apar și la Durostorum329. Pe litoralul
Mării Negre, bolurile hemisferice au fost atestate la Tomis, fiind datate între secolele II –
III330. Un număr important de exemplare au fost descoperite la Histria în contexte arheologice
datate între secolul I și sfârșitul secolului al II‑lea331, dar și în teritoriu, la Fântânele332. În afară
de Durostorum, pe linia Dunării un număr importat de boluri hemisferice a fost descoperit la
Troesmis, atât ca urmare a vechilor săpături de salvare333, cât și în urma cercetărilor recente334.
O altă așezare rurală indigenă în care a fost atestată prezența bolurilor specifice formei 8
este cea de la Sarichioi‑Sărătura335. Intervalul cronologic specific formei 8 este cuprins între
sfârșitul secolului I și începutul secolului al III‑lea.
326
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MUȘEȚEANU 2003, 76, pl. 16.
ZHURAVLEV 2010, 54–56, pl. 23/159–160, pl. 24/161, 165–170, pl. 25/171–173.
SULTOV 1985, 79–80.
MUȘEȚEANU 2003, 110, pl. 15/22.
BĂJENARU 2013, 51, pl. 3/21–22; BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 192, pl. 5/M9/1.
BĂJENARU 2014, 113, fig. 5/68, 70; SUCEVEANU 2000, 15–18, pl. 2/IV/1–9.
ANGELESCU 1998, 232, pl. 16/162, 164.
OPAIȚ 1980, 339, fig. 15/2, 4.
WALDNER 2016, 264–265, fig. 8/K182‑K188.
MOCANU 2018B, 72–73. pl.5/23.
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Fig. 27. Sigillata Pontica

24. Bol. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 19875. Dm: 17 cm; Hp: 4,4 cm.
Pastă cu impurități în compoziție, de culoare orange. Slip roșu‑maroniu.
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25. Bol. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21586. Dm: 18 cm; Hp: 4,2 cm.
Pastă de nuanță maronie cu particule fine de calcar în compoziție, slip roșu‑maroniu de
nuanță închisă.
26. Bol fragmentar. Buză și partea superioară a corpului.
Sarichioi – Sărătura 1989, G 20. Dm: 15 cm; Hp: 5,9 cm.
Pastă fină, de culoare orange, slip de nuanță roșie‑maronie, aplicat pe toată suprafața
interioară și pe partea superioară a celei exterioare.

Forma 9. Castroane/boluri hemisferice, cu baza scundă și inelară. Pereții vasului sunt
arcuiți în treimea inferioară până la punctul în care capătă aspect vertical. Buza este
ascuțită și verticală, dar spre deosebire de forma precedentă la suprafața exterioară aceasta
este delimitată de corpul vasului printr‑o bordură de regulă triunghiulară în secțiune.
Dimensiunile bolurilor specifice formei 9 sunt similare cu cele ale formei 8. Pasta din care
au fost modelate aceste boluri este de calitate superioară, cu ardere uniformă. În compoziția
acesteia se pot observa inserții de mica argintie sau chiar particule fine de calcar. Culoarea
pastei variază de la maroniu, roșu‑maroniu la galben‑orange (2.5 YR 4/4, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8;
5 YR 6/6, 6/8, 7/6). La rândul său, slip‑ul este de bună calitate, însă este aplicat neuniform
pe suprafața exterioară a recipientelor. În general culoarea acestuia este de galben‑orange,
dar există exemplare cu slip roșu‑maroniu întunecat (2.5 YR 3/4, 3/6, 4/8, 6/8, 7/8; 5 YR 7/6,
7/8). Unele exemplare pot avea decor cu rotița dințată, amplasat pe suprafața exterioară. Din
punct de vedere tipologic, forma 9 corespunde formelor 22, 23 și 24 stabilite de Zhuravlev
sau cu unele exemplare încadrate de A. Suceveanu în tipul XI. În Moesia Inferior acest tip de
boluri a fost produs în atelierele de la Butovo pe parcursul secolului al III‑lea336. De asemenea
prezența s‑a este atestată și la Durostorum, în contexte datate în secolul al II‑lea337. În zona
limes‑ului dunărean bolurile specifice formei 9 au mai fost descoperite la Troesmis338, iar
în zona litoralului apar la Tomis339, Histria340 și în așezarea rurală de la Fântânele341. În
necropolele din Crimeea acest tip de veselă a fost datat odată cu sfârșitul secolului I și în
secolul următor342. În vestul Mării Negre bolurile încadrate în forma 9 au circulat de la
sfârșitul secolului I până către finalul secolului al III‑lea, fiind produse în mai multe ateliere.
27. Bol. Profil complet.
Tomis. Dm: 22 cm; H: 6,4 cm.
Pastă fină de culoare roșie‑maronie cu mica în compoziție, slip de culoare orange, cu aspect
lucios, pe suprafața exterioară aplicat doar în jumătatea superioară.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 47/11, pl. 2/11.
28. Bol. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1967, Therme 2, S 5, C 3, -1,10 m. Dm: 19 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip roșu cu aspect lucios.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 45/3, pl. 13/3.
29. Bol fragmentar. Buza și partea superioară a corpului.
Histria 1962, Basilica Extra‑muros, C 36–37. Dm: 34 cm; Hp: 4,9 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip roșu‑orange, cu aspect mat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 45/6, pl. 13/6.
336
337
338
339
340
341
342

SULTOV 1985, 67, fig. 30/3.
MUȘEȚEANU 2003, 53, 78, pl. 19/107, 109–114.
WALDNER 2016, 263, fig. 7/K163‑K171, fig. 8/K172‑K173.
BĂJENARU 2013, 47, pl. 2/11; BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 195–196, pl. 10/M10/1.
SUCEVEANU 2000, 43–46, pl. 13/tip XI.
ANGELESCU 1998, 222, pl. 8/24.
ZHURAVLEV 2010, 57–58, fig. 26/179–187.
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Forma 10. Castroane/platouri cu baza inelară și înaltă pentru a oferi stabilitate vasului.
Pereții sunt puternic arcuiți. Buza este lată, orizontală și orientată către exterior. În cazul
unora dintre exemplare limita dintre buză și pereții vasului poate fi marcată la exterior
printr‑o șănțuire lată, care oferă un aspect ușor bitronconic respectivelor recipiente. Acest
tip de castroane sunt în general de dimensiuni medii sau mari, existând exemplare al
căror diametru poate depăși 30 cm. Forma acestor vase este similară cu cea a castroanelor
Dragendorff 36. Caracteristicile pastei acestor vase sunt următoarele: consistență fină, cu
unele impurități în compoziție, printre care amintim mica argintie. Culoarea variază de la
roșu‑maroniu la galben‑orange (2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 7.5 YR 7/8, 8/8). Slip‑ul este în
general de bună calitate, aplicat neuniform pe suprafața exterioară. Nuanțele acestuia variază
de la orange la roșu‑maroniu întunecat (2.5 YR 3/6, 4/5, 4/8; 5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Unele
dintre aceste castroane pot fi decorate cu cercuri incizate realizate cu rotița dințată, dispuse
pe suprafața interioară, în jurul bazei. Este documentată și prezența ștampilelor plantapedis.
Zhuravlev a încadrat tipologic aceste vase în formele 6 și 7, iar la Histria, A. Suceveanu lea
catalogat drept tipurile XIV și XV. Pentru spațiul vest‑pontic principalele descoperiri provin
din necropola de la Tomis343 sau de la Histria, acolo unde au fost descoperite în contexte
arheologice încadrate între a doua jumătate a secolului I și sfârșitul secolului al III‑lea344.
Pe linia Dunării acest tip de castroane a fost descoperit la Troesmis345 și la Durostorum,
în gropi menajere datate în a doua jumătate a secolului II și prima jumătate a secolului
III346. Castroanele specifice formei 10 se regăsesc și în repertoriul atelierelor din teritoriul
orașului Nicopolis ad Istrum. Ele au fost produse în toate cele trei centre în a doua jumătate
a secolului al II‑lea și în prima jumătate a secolului al III‑lea347. În contextele funerare din
nordul Mării Negre aceste vase (formele 9 și 10) sunt datate la sfârșitul secolului I și în prima
jumătate a secolului următor348. Pe teritoriul Dobrogei castroanele specifice formei 10 au
circulat cu precădere pe parcursul secolelor al II‑lea și al III‑lea.
30. Platou. Profil complet.
Tomis. Dm: 28 cm; H: 3,8 cm.
Pastă de culoare maronie cu inserții de mica și particule de calcar, slip roșu‑maroniu, aplicat
parțial pe suprafața exterioară. La interior au fost realizate trei cercuri concentrice, cu rotița
dințată.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 46/10, pl. 2/10.
31. Platou. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria, Z. Dm: 24 cm; Hp: 3 cm.
Caracteristicile pastei nu sunt menționate. Pe suprafața superioară a buzei au fost executate
prin incizie, cercuri concentrice.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 56/18, pl. 19/18.
32. Platou fragmentar. Lipsește treimea inferioară.
Histria 1966, Z, S 7a, C 5, -0,30 m. Dm: 28 cm; Hp: 3 cm.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie, slip orange‑maroniu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 56/22, pl. 19/22.
343
344
345
346
347
348

BĂJENARU 2013, 45–46, pl.2/9–10.
SUCEVEANU 2000, 52–57, pl.18–19 și 21.
OPAIȚ 1980, 339, pl.15/13.
MUȘEȚEANU 2003, 62, 91–92, pl.26/267 și pl.27/270–279.
SULTOV 1985, 64, fig. 27/1–2.
ZHURAVLEV 2010, 49–51, pl. 20/129–133, pl. 21/134–139.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

103

Forma 11. Farfurie cu baza inelară, scundă. Pereții sunt oblici și ușor arcuiți, iar partea
superioară a acestora devine orizontală. Buza este de dimensiuni reduse, verticală, ascuțită,
triunghiulară în secțiune. Acest tip de recipiente este prevăzut cu două anse atașate de partea
exterioară a buzei și așezate diametral opus una față de cealaltă. Dimensiunile farfuriilor
sunt medii, diametrele variază între 15 și 25 de cm. Pasta prezintă ardere uniformă, de bună
calitate, iar în compoziția acesteia se observă inserții de mica argintie. Nuanța este între
maroniu și roșu‑maroniu (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Slip‑ul este de bună calitate și acoperă
integral vasul, cu excepția suprafeței exterioare a bazei. Culoarea acestuia este roșie‑maronie
(2.5 YR 3/4, 3/6, 4/4, 4/6). Zhuravlev încadrează acest tip de farfurie conform tipologiei sale
în forma 9. Spre deosebire de formele precedente, farfuriile specifice formei 11 sunt întâlnite
mai rar în așezările romane timpurii din spațiul vest‑pontic. Descoperirile se concentrează
cu precădere în siturile de pe limes, iar această farfurie poate fi considerată ca o imitație
de sorgintă occidentală. Singura excepție notabilă privind prezența formei 11 în așezările
de pe litoralul pontic este reprezentată de așezarea de la Sarichioi‑Sărătura349. Revenind
pe linia Dunării, exemplare încadrate în forma 11 au fost descoperite în așezarea civilă de
la Troesmis350, dar apar și la Durostorum351. În Moesia Inferior acest tip de farfurii a fost
produs în atelierele de la Butovo începând cu sfârșitul secolului al II‑lea352, în timp ce în
nordul Mării Negre vase similare au fost descoperite în contexte datate în a doua jumătate
a secolului al II‑lea353. În Dobrogea, forma 11 a circulat începând cu jumătatea secolului
al II‑lea și pe parcursul celui următor.
33. Farfurie. Exemplar complet.
Durostorum, inv. 17875. Dm: 28,7 cm; H: 4 cm.
Pasta este de culoare orange‑maroniu, slip orange de nuanță închisă, aplicat neuniform pe
suprafața exterioară. La interior au fost executate cu rotița dințată două cercuri concentrice.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 92/284, pl. 28/284.
34. Farfurie fragmentară. Lipsește baza.
Durostorum, inv. 2898. Dm: 28 cm; Hp: 2,6 cm.
Pastă de culoare galben‑orange, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 92/285, pl. 28/285.

Forma 12. Cupă/castron miniatural, cu baza plană, pereții oblici, aproape verticali în unele
cazuri și ușor arcuiți. Buza este verticală, ascuțită. Limita dintre aceasta și pereții vasului
este marcată printr‑un prag triunghiular în secțiune. Dimensiunile acestor vase variază atât
în ceea ce privește diametrul cât și înălțimea, astfel că ele pot fi încadrate fie drept cupe,
fie castroane miniaturale. Pereții acestor recipiente sunt subțiri, iar pasta prezintă ardere
uniformă. Compoziția acesteia este densă și pot fi întâlnite particule de mica argintie. În
general nuanța pastei variază de la roșu‑maroniu la galben‑orange (2.5 YR 4/4, 4/6; 5 YR
6/6, 7/6; 7.5 YR 7/8, 8/8). Slipul este aplicat neuniform, în special pe suprafața exterioară, iar
culoarea variază destul de mult, de la roșu‑maroniu întunecat, maroniu și chiar galben‑orange
(2.5 YR 3/3, 3/4, 3/6, 5/6, 5/8; 5 YR 6/6, 7/6, 6/8, 7/8; 7.5 YR 7/8, 8/8).
349
350
351
352
353

MOCANU 2018B, 72–73, pl. 5/27.
WALDNER 2016, 266, fig. 9/K208; OPAIȚ 1980, 339, fig. 16/1–2.
MUȘEȚEANU 2003, 92, pl. 28/284–285.
SULTOV 1985, 64–65, fig. 28/1.
ZHURAVLEV 2010, 51–52, pl. 22/141.
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Fig. 28. Sigillata Pontica

Pe suprafața exterioară, unele exemplare prezintă incizii realizate cu rotița dințată. Din
punct de vedere tipologic, Zhuravlev a încadrat acest tip de recipiente în formele 29 și 30, iar
în ceea ce privește tipologia lui A. Suceveanu, ele coincid cu o parte din vasele încadrate în
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tipul XVIII. Forma 12 apare în numeroase situri romane timpurii din Dobrogea. La Troesmis
au fost descoperite asemenea fragmente ceramice în urma cercetărilor efectuate în 1977354.
La Aegyssus au fost descoperite două exemplare în urma unei săpături de salvare efectuate în
apropierea fortificației romane târzii355. Numeroase exemplare au fost descoperite la Histria,
ele fiind datate în general la sfârșitul secolului I și pe parcursul secolului următor356. În
așezările rurale, un exemplar au fost descoperite de V.H. Baumann la Sarichioi‑Sărătura în
1989357. Vesela specifică formei 11 este întâlnită și ca inventar funerar, la Tomis358 și într‑un
mormânt roman timpuriu de la Slava Rusă359. În Crimeea acest tip de cupe/castroane apare
în contexte funerare datate între sfârșitul secolului I și secolul al III‑lea360. În Moesia Inferior
au fost produse în atelierul de la Pavlikeni începând cu jumătatea secolului al II‑lea361. În
vestul Mării Negre forma 12 se află în circulație pe parcursul secolelor al II‑lea și al III‑lea.
35. Bol. Exemplar complet.
Tomis, inv. 42644. Dm: 12 cm; H: 6,5 cm.
Pastă fină de nuanță roșie‑maronie cu mica și particule de calcar în compoziție, slip
roșu‑maroniu, aplicat la exterior doar în treimea superioară.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 50/17, pl. 3/17.
36. Bol fragmentar. Lipsește treimea inferioară.
Tomis, inv. 42645. Dm: 12 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule de mica și calcar în compoziție, slip roșu‑maroniu,
neaplicat în partea inferioară a suprafeței exterioare.
Bibliografie: BĂJENARU 2013, 50/18, pl. 3/18.
37. Bol. Profil complet.
Histria 1927–1942. Dm: 9 cm; H: 5,5 cm.
Pastă fină de culoare roșie‑maronie, firnis maroniu întunecat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 73/20, pl. 27/20.
38. Bol. Profil complet.
Histria 1962, Basilica Extra‑muros, C 32–33, -2,65 m. Dm: 11,5 cm; H: 5,6 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip maroniu, slab conservat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 73/22, pl. 27/22.

Sigillata pontica cu decor în tehnica barbotinei
Forma 13. Castron cu baza scundă, inelară, pereții oblici, ușor arcuiți către interior. Buza este
rotunjită, oblică sau chiar orizontală, orientată către exteriorul vasului. Limita dintre buză și
peretele vasului este evidențiată de o șănțuire discretă. Diametrele acestor castroane variază
în general între 15 și 25 cm, exemplarele mai mari fiind destul de rar întâlnite. Pasta din care
au fost confecționate aceste vase este fină, cu puține impurități în compoziție. Nuanța pastei
variază de la roșu‑maroniu închis către galben‑orange (2.5 YR 3/3, 3/4, 3/6, 4/4, 4/6, 4/8; 7.5
YR 7/8, 8/8), iar slip‑ul este de bună calitate având aproximativ aceleași nuanțe. Modul de
aplicare variază, însă majoritatea recipientelor au suprafața exterioară a bazei neacoperită
354
355
356
357
358
359
360
361

Fragmentele ceramice inedite din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea.
NUȚU, COSTEA 2010, 151–152, pl. 2/6–7.
BĂJENARU 2014, 108, fig. 3/22–23; SUCEVEANU 2000, 73–74, pl. 27/20–26.
MOCANU 2018B, 72–73, pl. 5/24.
BĂJENARU 2013, 50, pl. 3/17–18.
PARASCHIV, DOBOȘ, POPESCU 2006, 403, pl. 2/3.
ZHURAVLEV 2010, 59–61, pl. 27/195–204, pl. 28/205–208.
SULTOV 1985, 68, fig. 31/2.
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cu slip. Decorul realizat în tehnica barbotinei redă exclusiv motive vegetale precum frunza
lanceolată și coarda viței de vie. Pe teritoriul Moesiei Inferior castroanele formei 13 se numără
printre produsele atelierelor nicopolitane362. Prezența lor a mai fost atestată și în așezări
precum villa rustica de la Niculițel363, la Troesmis364, Aegyssus365, Hârșova366, Durostorum367,
dar și pe litoral, la Histria. Potrivit tipologiei lui A. Suceveanu acestea aparțin tipului XXII
și sunt considerate produse nicopolitane368. Având în vedere că aceste castroane au fost
produse aproape exclusiv în Moesia Inferior, intervalul cronologic specific se situează între
jumătatea secolului al II‑lea și sfârșitul secolului III sau chiar jumătatea secolului al IV‑lea.
39. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 2, -1–1,30 m. Dm: 19,2 cm; Hp: 4,9 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Decor: motivul corzii viței de vie.
40. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 3–4, -1,30–1,40 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 3 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași culoare, nuanța întunecată.
Decor: frunze lanceolate dispuse oblic pe partea superioară a vasului.
41. Castron. Fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 3, -0,80 m. Dm: 21 cm; Hp: 4,2 cm.
Pasta de nuanță roșie‑maronie închisă, slip de nuanță maronie.
Decor: frunză lanceolată.
42. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 7, -1,20–1,30 m. Dm: 20, cm; Hp: 3,2 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie închisă slip maroniu.
Decor: frunză lanceolată.
43. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, S 2, C 3, -1,20–1,35. Dm: 19,5 cm; Hp: 2,3 cm.
Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale fragmentului precedent.
Decor: frunză lanceolată.
44. Castron, fragment buză și două treimi din corp.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 3, -0,50 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 4,7 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de culoare maro. Pe suprafața exterioară, partea
superioară a vasului a fost decorată cu vopsea de culoare crem.
Decor: linii oblice dispuse repetitiv în treimea superioară.

Forma 14. Bol/castron cu baza scundă și inelară, pereții subțiri și arcuiți către interior. Buza
este ascuțită, modelată în continuarea corpului vasului. Uneori această limită poate fi marcată
printr‑o linie orizontală incizată. Recipientele sunt de dimensiuni medii, cu diametre care
nu depășesc decât în mod excepțional 25 de cm. Pasta este fină, fără prea multe impurități în
compoziție, dar cu prezența particulelor fine de mica argintie. Nuanța pastei este în general
roșie‑maronie (2.5 YR 5/4; 5 YR 4/3). Slip‑ul este de bună calitate, fără a acoperi suprafața
exterioară a bazei. Nuanțele acestuia sunt în general maronii, dar există și unele nuanțe de
roșu întunecat (5 YR 4/4; 7/5 YR 4/3, 4/4, 4/6). În ceea ce privește acest tip de boluri decorul
362
363
364
365
366
367
368

SULTOV 1985, 66, type 1c, pl. 29/1.
MOCANU 2014B, 75, nr. 153, 76, nr. 159–160, pl. 21/153, 159, pl. 22/160.
WALDNER 2016, 256, fig. 5/K80–83 și K86.
NUȚU, COSTEA 2010, 150, nr. 1, pl. 2/1.
BOUNEGRU 1988–1989, 105–106 pl. 3/8–12.
MUȘEȚEANU 2003, 124, pl. 42/1–4.
SUCEVEANU 2000, 84, nr. 8–9, pl. 32/8–9.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

107

Fig. 29. Sigillata Pontica
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în tehnica barbotinei este de două feluri: cel al picăturilor de apă și cel al motivelor vegetale.
Primul motiv decorativ apare și pe forme ceramice închise (pentru servirea lichidelor),
fiind cunoscut datorită descoperirilor de la Noviodunum369. Deși forma bolurilor cu pereții
arcuiți este bine reprezentată în cadrul producției sigillatelor pontice, cele care poartă decor
barbotinat sunt rar întâlnite. În vestul Mării Negre acestea apar în villa rustica de la Niculițel
în contexte specifice secolelor II – III370. Bolurile cu pereții arcuiți, decorate în tehnica
picăturilor de apă se regăsesc printre vasele produse în atelierele nicopolitane371. Din punct
de vedere cronologic aceste boluri se încadrează între începutul secolului al II‑lea și sfârșitul
celui următor.
45. Bol, fragment pansă.
Niculițel 2011, Teicom, S 9, C 8, -0,50 m. Dim: 4,4 × 4 cm.
Pasta are nuanța roșie‑maronie, slip de aceeași culoare, aplicat doar pe suprafața exterioară.
Decor: motivul picăturilor de apă.
46. Bol, fragment pansă.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 1, -1–1,30 m. Dim: 7 × 8 cm.
Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale fragmentului precedent.
Decor: motivul picăturilor de apă.
47. Bol, fragment buză și partea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2–3, -1,10 m. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,2 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de nuanță maronie.
Decor: motivul corzii de viță.

Forma 15. Castron cu baza scundă și inelară. Pereții au aspect bitronconic, partea inferioară
fiind oblică, aproape orizontală. Partea superioară este verticală sau ușor oblică către interior.
Limita dintre aceste două părți este marcată printr‑un prag triunghiular în secțiune. Buza
vasului este dispusă vertical, în continuarea peretelui, fiind delimitată de acesta prin același
tip de prag precum cel descris anterior. Partea superioară a buzei este rotunjită și orientată
către exterior. Diametrele acestui tip de recipient sunt în jur de 15 cm. Pasta este de calitate
superioară, cu ardere uniformă și fără impurități în compoziție. Nuanța este de roșu‑maroniu
(2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Slip‑ul acoperă în întregime vasul, cu excepția suprafeței exterioare
a bazei. Culoarea acestuia variază de la roșu‑maroniu spre orange (2.5 YR 4/3, 4/4, 5/3, 5/4,
6/4, 7/4). Decorul constituit din frunze lanceolate sau alte motive vegetale este dispus în
jumătatea superioară a corpului. Acest tip de castroane a fost descoperit pe linia Dunării la
Noviodunum372 sau Aegyssus373, iar pe litoral apare la Histria374. Forma apare și în repertoriul
atelierelor de la Nicopolis ad Istrum375. Intervalul cronologic în care acest tip de castroane a
fost în circulație poate fi înscris între prima jumătate a secolului al II‑lea și sfârșitul secolului
al III‑lea și chiar începutul celui următor.

369
370
371
372
373
374
375

BAUMANN 2010, 120, nr. 23–24, fig. 5/23–24.
MOCANU 2014B, 76, nr. 161–162, 78, nr. 172, pl. 22/161–162, pl. 23/172.
SULTOV 1985, 67, fig. 30/4.
BAUMANN 2010, 119, nr. 19–20, fig. 7/19–20.
NUȚU, COSTEA 2010, 150, nr. 2, pl. 2/2.
BĂJENARU 2014, 113, nr. 75, fig. 5/75.
SULTOV 1985, 67, fig. 30/5.
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48. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Noviodunum 2001, TM, CT 9, C 5, nivelare turn. Dm: 16 cm; Hp: 5,2 cm.
Pastă de culoare roșie maronie cu unele impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu.
Decor: motiv vegetal, coarda de viță de vie.
Bibliografie: BAUMANN 2010, 119/19, fig. 7/19.
49. Castron, fragment și partea superioară a corpului.
Noviodunum 1997, TM, CT 2, C 1, nivelare turn. Dm: 15 cm; Hp: 7 cm.
Pastă de culoare roșie maronie cu particule fine de calcar în compoziție, slip de nuanță
roșie‑maronie.
Decor: motiv vegetal, coarda de viță de vie.
Bibliografie: BAUMANN 2010, 119/20, fig. 7/20.

Forma 16. Castron/cupă identic atât din punct de vedere al formei, al dimensiunilor, cât
și al caracteristicilor pastei și slip‑ului cu forma 12 a sigillatelor pontice fără decor. Spre
deosebire de acestea în cazul exemplarelor formei 16 se remarcă prezența decorului în tehnica
barbotinei, care constă într‑o spirală aplicată pe suprafața exterioară a buzei. Spre deosebire
de varianta fără decor, castroanele decorate sunt mai puțin răspândite. Principalele analogii
cunoscute provin de la Histria376 și Aegyssus377. Un exemplar a fost descoperit într‑un
mormânt din necropola tomitană, care a fost datat în a doua jumătate a secolului al II‑lea
și în prima jumătate a secolului al III‑lea378. Acest tip de vase nu este atestat în repertoriul
veselei produse în teritoriul nicopolitan, în schimb a fost descoperit în Crimeea, fiind datat
timpuriu, între a doua jumătate a secolului I și primul sfert al celui următor379. Trebuie spus
că atât motivul decorativ cât și aplicarea acestuia pe suprafața exterioară a buzei este întâlnit
și în cazul sigillatelor micro‑asiatice și a celor italice.
50. Castron, fragment corp și buză.
Aegyssus 2007, Gloriei no.62, S I, passim. Dm:17 cm; Hp: 8,7 cm.
Pasta fină de culoare bej deschis, slip maroniu deschis cu aspect metalic.
Decor: ”S” orizontal pe suprafața exterioară a buzei.
Bibliografie: NUŢU, COSTE 2010, 152/8, pl.2/8.
51. Castron, de dimensiuni medii, fragmentar.
Histria 1962, Bazilica Extra‑muros, C 36, -2,37–2,45 m. Dm: 13 cm; Hp: 3,6 cm.
Pasta fină de culoare cărămizie, slip roșu‑portocaliu, slab conservat.
Decor: ”S” orizontal pe suprafața exterioară a buzei.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 81/3, pl. 30/3.
52. Castron de dimensiuni medii, fragmentar.
Histria 1927–1942. Dm: 15,5 cm; Hp: 5,5 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip cu nuanțe de roșu‑portocaliu.
Decor: ”S” orizontal pe suprafața exterioară a buzei.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 81/5, pl. 30/5.

Forma 17. Farfurie/platou cu baza înaltă și inelară, pereții inițial orizontali fac un unghi
obtuz astfel încât în jumătatea superioară capătă un aspect oblic. Buza este lată, orizontală,
arcuită în jos. Aceste farfurii sunt în general de dimensiuni medii spre mari. Pasta este fină,
fără multe impurități în compoziție, culoarea este de galben‑orange (7.5 YR 7/8, 8/8). Slipul
este de calitate medie, culoarea acestuia fiind roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8).
376
377
378
379

SUCEVEANU 2000, 81, nr. 3, 5, 7, pl. 30/3, 5, pl. 31/7.
NUȚU, COSTEA 2010, 152, nr. 8, pl. 2/8.
BĂJENARU, DOBRINESCU 2008, 194, nr. 3, pl. 7/3.
ZHURAVLEV 2010, 145, fig. 27/194.
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Fig. 30. Sigillata Pontica
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În cazul farfuriilor specifice formei 17 decorul este realizat din motive vegetale
amplasate pe suprafața superioară a buzei. Aceste recipiente pot fi considerate imitații ale
formei Dragendorff 36. Ele apar în repertoriul formelor specifice atelierelor din teritoriul
nicopolitan, fiind datate în secolul al II‑lea380. În Dobrogea un asemenea exemplar a fost
descoperit la Hârșova, datat în a doua jumătate a secolului al II‑lea381. Atât exemplarele de la
Butovo cât și cel de la Hârșova au ștampile plantapedis în centrul bazei.
53. Farfurie. Profil întreg.
Hârșova 1987, La moară. Dimensiuni neprecizate.
Pastă de culoare galben‑orange, slip roșu‑maroniu.
Decor: Motive vegetale pe suprafața superioară a buzei. În centrul bazei a fost aplicată o
ștampilă plantapedis.
Bibliografie: BOUNEGRU 1988–1989, 110/14, fig. 4/3.

Sigillata pontica cu decor în relief
Forma 18. Platou cu baza plană, pereții oblici, ușor arcuiți, buza lată și orizontală. Aceste
platouri sunt de dimensiuni medii și mari, lungimea unor exemplare poate depăși 40 de
cm. Pasta din care au fost confecționate aceste vase variază destul de mult atât în ceea ce
privește culoarea cât și din punctul de vedere al impurităților, ceea ce indică existența mai
multor ateliere. Culoarea pastei poate fi galben‑orange sau roșie‑maronie (7.5 YR 8/4, 8/6,
7/8, 8/8; 2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Ca trăsătură comună se remarcă arderea uniformă și de
calitate. Nuanța slipului diferă la rândul ei, pornind de la galben‑orange și ajungând până la
roșu‑maroniu închis (2.5 YR 3/4, 3/6, 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 5 YR 7/6, 7/8; 7.5 YR 8/4,
8/6, 7/8, 8/8). În general decorul este prezent pe suprafața exterioară a buzei. Aceasta este
puternic lățită la extremitățile platourilor, căpătând astfel rol de mâner. Motivele decorative
variază de la cele geometrice și vegetale, până la cele zoomorfe, antropomorfe sau chiar
astronomice. În unele cazuri acestea sunt combinate în scene complexe de natură dionisiacă
sau mitologică. Deși în așezările de pe limesul dunărean au fost descoperite platouri cu
decor inclusiv pe suprafața interioară a bazei382, în spațiul vest‑pontic acestea sunt extrem
de rare. Platourile pontice cu decor în relief sunt imitații ale formei Dragendorff 39 produsă
în atelierele occidentale. Există două variante ale acestei forme, prima dintre ele și cea mai
timpurie are corpul oval, în timp ce a doua variantă, mai târzie, are corpul rectangular.
Principalele centre în care au fost produse aceste tipuri de platouri au fost identificate pe
teritoriul provinciei Moesia Inferior. Atelierele din teritoriul orașului Nicopolis ad Istrum au
produs platouri cu decor în relief, datate în secolul al III‑lea383. Un al doilea centru în care
a fost produsă o cantitate substanțială de platouri cu decor în relief este Durostorum384. În
Dobrogea, alte analogii pentru aceste platouri pot fi întâlnite în așezarea civilă de la Troesmis,
datate în prima jumătate a secolului al II‑lea385, în necropola Tomisului386, la Aegyssus387,
Noviodunum sau Niculițel‑Capaclia388.
380
381
382
383
384
385
386
387
388

SULTOV 1985, 64, fig. 27/3.
BOUNEGRU 1988–1989, 106, fig. 4/3.
NICOLIČ‑DORDEVIČ 2005, 110–111.
SULTOV 1985, fig. 51/1–3.
MUŞEŢEANU 2003, 33–40.
OPAIȚ 1980, 360, pl. 18.
BĂJENARU 2013, 42–44, pl. 1.
NUȚU, COSTEA 2011, 152–153, pl. 3/11–13.
BAUMANN 2008, 230–231, pl. 16/68–76.
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Fig. 31. Sigillata Pontica

Intervalul cronologic în care au circulat platourile cu decor în relief se încadrează între
începutul secolului al II‑lea și sfârșitul secolului al III‑lea, fără a exclude posibilitatea ca
acestea să fi fost produse chiar și la începutul secolului al IV‑lea.
54. Platou, fragment buză și peretele vasului (profil aproape complet).
Niculițel 2009, sub profil A, S I, C 1, -1–1,30 m. Dimensiuni: 7,7 × 3,8 cm.
Pasta de culoare orange‑gălbuie, slip roșu‑maroniu, de bună calitate. Suprafața superioară a
buzei este decorată cu motive vegetale.
55. Platou, fragment buză și peretele vasului (profil aproape complet).
Niculițel 2009, S A, S II, -1 m. Dimensiuni: 3,8 × 2,7 cm.
Pasta de culoare orange cu particule fine de calcar în compoziție, slip de aceeași nuanță, cu
tentă verzuie. Suprafața superioară a buzei este decorată cu linii incizate, iar spre exterior cu
un rând de butoni aplicați în relief.
56. Platou, fragment buză și peretele vasului (profil complet).
Niculițel 2009, S II, C 1–2, -1,40 m. Dimensiuni: 7,9 × 14 cm.
Pasta, slip‑ul și decorul sunt similare cu cele ale fragmentului precedent.
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57. Platou, fragment buză.
Niculițel 2009, S A, S II, C 2, -1 m. Dimensiuni: 4,9 × 4,8 cm.
Pasta de nuanță roșie‑maronie, slip de aceeași culoare. Pe suprafața superioară a buzei
decorul este compus din motive geometrice și vegetale.

Durostorum Red Slip / Lower Danube Kaolin Ware
În regiunea Dunării de Jos și a litoralului vest‑pontic a fost identificată o categorie
aparte a ceramicii de masă. Până în prezent nu au fost localizate cu exactitate atelierele în care
a fost produs acest tip de ceramică, dar există suficiente dovezi privind existența acestora pe
teritoriul provinciei Moesia Inferior, mai exact în sud‑vestul Dobrogei, în zona Durostorum.
O categorie ceramică aparte, cu pasta fină, de culoare bej sau gri‑orange și slip
roșu‑maroniu a fost semnalată pentru prima dată de A. Opaiț printre descoperirile
efectuate în așezarea civilă de la Troesmis cu prilejul săpăturilor din 1977389. În ceea ce
privește atelierele de la Durostorum, C. Mușețeanu descrie unul din cele două tipuri de
pastă specifice ceramicii produsă în această zonă, după cum urmează: „Argila foarte fină,
bine arsă, de culoare alburie, cu varietăți de roz sau maro deschis. Pasta are rare incluziuni,
particule feruginoase și mică în cantitate redusă”390. O altă lucrare în care este analizat acest
tip de ceramică a fost semnată de P. Dyczek și are la bază descoperirile de la Novae. Dyczek
propune cu această ocazie și denumirea de ”Lower Danube Kaolin Wares” (LDKW), grupă
care are în componența sa și alte categorii funcționale în afara ceramicii de masă391. Într‑un
articol recent, C. Băjenaru identifică unul dintre atelierele în care era produsă ceramica cu
caolin, la Castelu, în sudul Dobrogei, atelier care ar fi funcționat pe parcursul secolului al
IV‑lea392. Ceramica cu caolin din Moesia Inferior este analizată pe scurt și într‑o lucrare
generală cu privire la meșteșugurile din provincie, semnată de G. Nuțu393.
Până în prezent pentru teritoriul vest‑pontic nu există o evidență a formelor ceramicii
de masă cu caolin. Pe baza analizelor proprii, până în prezent am identificat patru forme,
însă repertoriul acestora va trebui completat în viitor. Trei dintre cele patru forme au fost
identificate pa baza ceramicii de la Troesmis, acestea sunt imitații ale unor forme comune
prezente în repertoriile atelierelor din spațiul micro‑asiatic sau italic. Cea de‑a patra formă
este atestată la Durostorum și reprezintă imitații ale platourilor Dragendorff 39.
Repertoriul formelor Durostorum Red Slip / LDKW
în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Castron cu baza scundă și inelară. Pereții sunt arcuiți, astfel încât corpul vasului
capătă aspect hemisferic. Cele două fragmente pot constitui două variante diferite. Prima
dintre ele are buza ascuțită, modelată în continuarea peretelui, fără elemente de demarcație. În
cazul celei de‑a doua variante buza este puternic îngroșată și ușor evazată către interior. Pasta
este de culoare gri‑orange (2.5 YR 7/1, 7/2) cu urme de oxizi de fier și rare particule de mica
argintie. Slipu‑ul este de calitate medie, iar culoarea este maronie deschisă (2.5 YR 5/6, 5/8).
389
390
391
392
393

OPAIȚ 1980, 342.
MUȘEȚEANU 2003, 35.
DYCZEK 2016, 239–256.
BĂJENARU 2018A.
NUȚU 2019, 165.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Marian Mocanu

114

Fragmentele ceramice analizate au fost descoperite în așezarea civilă de la Troesmis și pot fi
încadrate cronologic pe parcursul secolelor II – III.
1. Castron. Fragment buză și treimea superioară.
Troesmis 1977, C 33, -0.95–1,15, inv. 16299. Dm: nedeterminabil, Hp: 3 cm.
Pasta de nuanță gri‑orange, cu unele impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu de slab
conservat.
2. Castron. Fragment buză și partea superioară.
Troesmis 1977, Terme, inv. 22391. Dm: nedeterminabil, Hp: 3,1 cm.
Pastă de culoare gri, cu urme de oxizi de fier și particule de mica argintie. Slip de culoare
maronie.

Forma 2. Farfurie/platou cu baza scundă și inelară, pereții arcuiți. În treimea superioară
peretele capătă un aspect orizontal. Buza este ascuțită și verticală. Aceste farfurii erau
probabil de dimensiuni medii și mari. Pasta din care erau confecționate este de culoare
gri deschis (5 YR 8/1, 8/2) cu urme puține de oxizi de fier. Arderea este uniformă și de
calitate. Slip‑ul este aplicat uniform, nuanța acestuia fiind maronie spre orange (5 YR 5/6,
5/8). Singurul exemplar studiat provine din așezarea civilă de la Troesmis și este datat în
intervalul secolelor II – III.
3. Farfurie/platou fragmentar. Buză și partea superioară.
Troesmis 1977, C 56, -1,50 m, inv. 21687. Dm: nedeterminabil, Hp: 3,5 cm.
Pasta de culoare gri deschis, cu urme de oxizi de fier. Slip maroniu‑orange.

Forma 3. Castron cu baza înaltă, masivă și inelară. Pereții vasului sunt oblici și arcuiți până
în punctul în care corpul capătă aspect hemisferic. Buza este masivă, verticală și delimitată
de perete printr‑un prag triunghiular în secțiune. Judecând după mărimea buzei și grosimea
peretelui, probabil avem de‑a face cu castroane de mari dimensiuni. Caracteristicile pastei
sunt identice cu cele ale formei precedente. Slip‑ul este roșu‑maroniu, aplicat uniform (5 YR
3/6). Și acest fragment a fost descoperit în așezarea civilă de la Troesmis, fiind datat pe cale
de consecință pe parcursul secolelor II – III.
4. Castron. Fragment buză.
Troesmis 1977, C 36, -0,65 m, inv. 17673. Dm: nedeterminabil, Hp: 4,4 cm.
Pasta este de culoare gri deschis cu puține inserții de calcar. Slip‑ul este roșu‑maroniu închis.

Forma 4. Platou cu baza scundă și inelară. Pereții sunt orizontali și arcuiți în treimea
superioară. Buza este masivă și orizontală, fiind supradimensionată la cele două extremități,
îndeplinind astfel rolul da ansă. Este decorată de suprafața superioară. Acest tip de platouri
reprezintă o imitație a formei Dragendorff 39. Pasta din care au fost realizate acest tip
de platouri are aceleași caracteristici ca a vaselor descrise anterior. Slip‑ul este de nuanță
crem‑maronie (5 YR 5/6, 5/8). Singurele exemplare cunoscute pe teritoriul Dobrogei provin
de la Durostorum, C. Mușețeanu considerându‑le sigillate locale specifice secolelor II – III394.

394

MUȘEȚEANU 2003, 39–40.
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Fig. 32. Durostorum Red Slip Ware
5. Platou. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Durostorum, passim, inv. 20674. Dimensiuni neprecizate.
Pastă caolinoasă de culoare gri deschis. Slip crem‑maroniu.
Decor: Două serii de alveole care încadrează o șănțuire.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 41/14, pl. 9/14.
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6. Platou. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Durostorum, passim, inv. 20652. Dimensiuni neprecizate.
Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale fragmentului ceramic precedent.
Decor: Două rânduri de alveole.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 41/15, pl. 9/15.

Ceramica pontică glazurată
Ceramica cu glazură plombiferă, așa cum este ea cunoscută în literatura de specialitate,
se întâlnește pe tot cuprinsul Imperiului Roman, din estul Mediteranei până în Britania.
Comparativ cu sigillatele clasice, ceramica glazurată a fost produsă în cantități mult mai mici.
Din această categorie fac parte recipientele pentru servirea preparatelor culinare (formele
deschise) și pentru servirea lichidelor (formele închise) a căror suprafețe au fost acoperite cu
o substanță specială, preparată pe bază de oxizi de plumb395. Deși extrem de redusă din punct
de vedere cantitativ, ceramica glazurată a fost produsă în aproape toate centrele importante,
pornind din Asia Mică, apoi nordul Italiei, Gallia sau zona Rinului396. Acest tip de veselă
apare și în repertoriul atelierelor din zona limes‑ului dunărean, în Pannonia Inferior, Moesia
Superior sau în Dacia397. În spațiul vest‑pontic prezența ceramicii cu glazură plombiferă este
sporadică, cu toate acestea suntem de părere că avem suficiente elemente pentru a vorbi,
cel puțin la nivel ipotetic, de o producție locală pe teritoriul provinciei Moesia Inferior, la
Durostorum398.
Pentru ceramica cu glazură plombiferă prezentă în Dobrogea au fost stabilite
următoarele trăsături: pasta din care au fost realizate recipientele este fină, cu inserții de mica
argintie, de culoare gri‑orange, densă și arsă uniform (2.5 YR 7/1, 7/2, 7/3; 5 YR 8/3, 8/4)
sau mai puțin fină și de culoare gri‑cărămizie (2.5 YR 4/2, 5/2, 6/2; 5 YR 7/1, 7/2). Glazura
aplicată pe aceste vase este la rândul ei de două tipuri: de nuanță verde‑olive deschis (5 Y
5/4, 5/6, 6/6, 6/8), sau galben‑olive (5 Y 7/6 7/8, 8/6, 8/8)399. Dacă pasta este specifică doar
acestei regiuni geografice, culoarea glazurii este aceeași pentru toate centrele de producție,
aceasta fiind determinată probabil de modalitatea de preparare a glazurii și de tehnica de
ardere a vaselor.
Elementele decorative prezente pe acest tip de veselă sunt complexe, decorul fiind în
relief. La baza decorului prezent pe ceramica cu glazură plombiferă din epoca romană se află
tradiția elenistică a bolurilor megariene400. Vesela produsă pe teritoriul Moesiei Inferior are
la rândul său decor în relief, constituit din motive geometrice și vegetale.
Din punct de vedere istoriografic, ceramica cu glazură plombiferă din epoca romană a
atras atenția specialiștilor încă din ultimele două decenii ale secolului al XIX‑lea, astfel încât
în 1914, Zhan o considera deja o categorie aparte. Un istoric al cercetărilor asupra ceramicii
glazurate a fost publicată în 1987 de C. Maccabruni401. În ultimele decenii atenția specialiștilor
s‑a îndreptat cu precădere asupra modului în care acest tip de ceramică a fost produs, fiind
395

396
397
398
399

400
401

Pentru tehnica de realizare a ceramicii cu glazură plombiferă vezi MACCABRUNI 1987, 167–168, sau mai
nou WALTON, TITE 2010.
MACCABRUNI 1987, 168–173.
CVJETICANIN 2000, 322.
MUȘEȚEANU 2003, 43–49.
Caracteristicile pastei și slip‑ului ceramicii cu glazură plombiferă a fost stabilit de C. Mușețeanu pe baza
descoperirilor de la Durostorum. În acest sens vezi: MUȘEȚEANU 2003, 47.
MACCABRUNI 1987, 167–168.
MACCABRUNI 1987.
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publicate o serie de lucrări cu caracter mai mult sau mai puțin interdisciplinar402. Pentru
provinciile dunărene se remarcă lucrările semnate de T. Cvjeticanin, atât pentru ceramica
glazurată romană timpurie, cât și pentru cea din perioada romană târzie403. Exceptând
lucrările dedicate Daciei404, în literatura arheologică românească singurul care a cercetat
acest tip de ceramică pentru zona litoralului vest‑pontic este C. Mușețeanu405.
Pe lângă descoperirile de la Durostorum, publicate anterior, în ultimii ani am identificat
prezența ceramicii glazurate și în alte situri de pe linia Dunării. Un fragment dintr‑un bol
a fost descoperit în urma cercetărilor arheologice din așezarea civilă de la Troesmis, iar
un alt exemplar a fost descoperit în urma săpăturilor recente din așezarea indigenă de la
Jijila, punctul „La Grădini”. Alte descoperiri pentru spațiul vest‑pontic sunt sporadice, parte
dintre vase intră în categoria veselei pentru servirea lichidelor, iar zona lor de proveniență
este incertă406. Ceramica glazurată din Dobrogea este redusă din punct de vedere cantitativ
dar și ca varietate a formelor. Până în prezent sunt cunoscute trei forme principale, două
deschise (bol și platou) și o formă închisă (skyphos) prezentă la Durostorum.
Repertoriul formelor ceramicii glazurate în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Bol cu baza scundă și inelară, pereții arcuiți, buza verticală și ascuțită. Limita
dintre corpul vasului și buză este marcată printr‑o șănțuire orizontală. Aceste boluri sunt
de dimensiuni mici sau medii. Pasta din care au fost modelate are aspect caolinos, cu mica
argintie în compoziție și culoare gri‑orange ((2.5 YR 4/2, 5/2, 6/2). Ambele suprafețe sunt
acoperite cu glazură în general de bună calitate, de culoare galben‑olive sau verde deschis (5
Y 5/4, 5/6, 6/6, 6/8). Acest tip de boluri este decorat cu nervuri verticale în relief, amplasate
pe suprafața exterioară. Acest tip de decor este asemănător cu cel prezent pe boluri similare
din sticlă (așa numitele bolurile cu coaste) specifice primei jumătăți a secolului al II‑lea sau
cu recipiente similare din metal. Forma 1 este atestată până în prezent la Durostorum407, dar
și la Troesmis408 sau în așezarea de la Jijila409. La Jijila fragmentul ceramic a fost descoperit
într‑o locuință semi‑îngropată (bordei) datată pe parcursul secolului al II‑lea.
1. Bol, profil întreg.
Durostorum, passim, Dimensiuni neprecizate.
Pastă fină de culoare gri‑orange, glazură galben‑orange. Piesa este decorată cu nervuri
verticale în relief.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 48/3, pl. 11/3.
2. Bol. Fragment din peretele vasului.
Troesmis 1977, C 36, inv. 4236. Dm: 13,6 cm; Hp: 5 cm.
Pastă fină, de culoare gri‑albicios, glazură verde‑olive, aplicată neuniform. Suprafața
exterioară este decorată cu nervuri verticale în relief. Între acestea se află un kantharos.
Bibliografie: OPAIȚ 1980, 358/61, pl. 13/5.
402
403
404
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PICON, DESBAT 1986, 125–127; DESBAT 1995, 39–47; WALTON, TITE 2010, 733–759.
CVJETICANIN 2000A, 319–327 și CVJETICANIN 2000.
RUSU‑BOLINDEȚ 2007, 322–326; ALICU‑SOROCEANU 1982, 52–61; LIPOVAN 1990, 273–291.
MUȘEȚEANU 1993, 231–234, MUȘEȚEANU 2003, 43–49.
Pentru Tomis vezi: BOUNEGRU 1988–1989, 103, fig. 1; Pentru Histria: SUCEVEANU 1982A, 110, nr. 36,
pl. 11. În cazul orașelor grecești de pe litoral poate fi vorba de importuri micro‑asiatice.
MUȘEȚEANU 2003, 48, nr. 3–10, pl. 11/3–10.
OPAIȚ 1980, 358, nr. 61, pl. 13/5.
Fragment ceramic inedite din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea.
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Fig. 33. Ceramica glazurată
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Forma 2. Platouri identice ca formă și decor cu cele ale sigillatelor pontice, forma 18. În fapt
sunt imitații ale platourilor Dragendorff 39 produse în atelierele occidentale. Diferența constă
în faptul că platourile descrise în aceste rânduri sunt acoperite cu glazură plombiferă în loc
de slip‑ul tradițional. Și în cazul celor glazurate se disting cele două variante, cea a platoului
oval și cea a platoului rectangular. Un număr semnificativ de piese apar la Durostorum410,
ceea ce ne face să credem că ele au fost produse undeva în această zonă.
3. Platou. Fragment din partea superioară.
Durostorum, passim. Dimensiuni neprecizate.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie, glazură de slabă calitate, verde‑olive la interior și galben‑olive
la exterior. Decorul este realizat din motive geometrice și zoomorfe.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 49/13, pl. 13/13.
4. Platou. Fragment din partea superioară.
Durostorum, passim. Dimensiuni neprecizate.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie, Glazura este identică cu cea a piesei precedente. Motivele
decorative redau figuri geometrice și zoomorfe.
Bibliografie: MUȘEȚEANU 2003, 49/14, pl. 13/14.

Ceramica pontică marmorată
O categorie aparte a veselei de masă din epoca romană o reprezintă așa numita
ceramică marmorată. Din această categorie fac parte formele ceramice a căror suprafețe
au fost acoperite cu un strat de angobă cu aspect marmorat. În ceea ce privește trăsăturile
morfologice ale marmoratelor pontice, acestea sunt următoarele: pasta este de culoare
gri‑orange sau galbenă (pasta caolinoasă – 2.5 YR 7/1, 7/2, 7/3; 5 YR 8/3, 8/4), fără prea multe
impurități în compoziție, cu ardere uniformă, de calitate. Slip‑ul este aplicat uniform, nuanța
fiind de galben spre orange‑maroniu, tonalitatea mai închisă fiind aplicată pe suprafețele
interioare ale recipientelor (7.5 YR 7/6, 7/8, 8/6, 8/8). Fragmentele ceramice studiate nu
prezintă elemente decorative.
Conform cercetărilor anterioare sigillatele marmorate au apărut pentru prima dată
în atelierele de La Graufesenque, unde au fost produse pe parcursul secolului I p. Chr. Aria
lor de difuziune a cuprins în principal partea occidentală a Imperiului Roman, sigillatele
marmorate fiind descoperite cu precădere pe teritoriul actual al Franței, Elveției, Italiei,
Spaniei, dar și în Britania411. Modul prin care se obținea slip‑ul cu aspect marmorat rămâne
incert până în zilele noastre.
În provinciile dunărene și chiar în aria vest‑pontică sigillatele marmorate pătrund
într‑un număr extrem de redus. Prezența lor a fost atestată în Pannonia la Emona sau
Gomolova412. În Moesia Inferior sunt atestate în situri precum Oescus, Dimum, Novae sau
Almus413. Singurul exemplar din Dobrogea, cunoscut până în prezent, a fost descoperit
la Hârșova. Este vorba de o farfurie specifică formei Dragendorff 15/17, datat în a doua
jumătate a secolului I p. Chr414.
Ca urmare a săpăturilor de la Ibida Slava‑Rusă, în sectorul Curtina G au fost descoperite
opt fragmente ceramice care pot reprezenta o tentativă de imitație locală a ceramicii
410
411
412
413
414

MUȘEȚEANU 2003, 49, nr. 12–17, pl. 12/12 și pl. 13.
PEREZ MAESTRO 2001, 361–362.
DUTOVA‑RUŠEVLIJAN, BRUKNER 1992, 111, nr. 366–369, pl. 41; KREKOVIČ 1997, 41–44.
KABAKČIEVA 1996, 119–120.
CHIRIAC 1999, 79–80, pl.4/4; HONCU, CHIRIAC 2015, 256.
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marmorate. Caracteristicile pastei și a slip‑ului au fost descrise anterior, iar fragmentele
ceramice provin dintr‑un context arheologic roman timpuriu datat în primele trei sferturi
ale secolului al II‑lea. Starea fragmentară a pieselor nu lasă loc de multe interpretări în ceea ce
privește forma vaselor, cu toate acestea considerăm că putem distinge trei forme principale.
Repertoriul formelor ceramicii marmorate în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Castron cu baza scundă, subțire și inelară, pereții curbați astfel încât în jumătatea
superioară capătă aspect vertical. Buza este compusă dintr‑o mică falangă verticală extrem
de redusă ca dimensiuni și de o bandă orizontală, lată, cu limita exterioară arcuită în jos,
care poate îndeplini și rolul unei anse. Diametrele acestui tip de castron sunt de aproximativ
15 cm. Pasta este de culoare gri‑orange (YR 8/3, 8/4) cu oxizi de fier și mica argintie în
compoziție. Nu prezintă defecte de ardere. Ambele suprafețe ale recipientului sunt acoperite
cu slip de culoare galben‑orange cu inserții de pigmenți roșii‑maronii întunecați, care oferă
aspectul marmorat. Calitatea slip‑ului este rezonabilă spre bună, însă inferioară comparativ
cu cel al produselor occidentale. Forma 1 este similară cu forma 9 a sigillatelor pontice.
Singurul exemplar cunoscut până în prezent a fost descoperit la Ibida – Slava Rusă în urma
cercetărilor din sectorul Curtina G. Contextul arheologic este datat în primele trei sferturi
ale secolului al II‑lea, însă acesta nu este un complex închis, fiind afectat de intervenții
ulterioare.
1. Castron. Fragment din jumătatea superioară.
Ibida 2006, Curtina G, S 3, C 5, -3,30 m. Dm: 28 cm; Hp: 5 cm.
Pasta este de nuanță bej‑orange cu urme de oxizi de fier și alte impurități în compoziție.
Slipul este galben‑orange cu pigmenți roșii‑maronii, care dau un aspect marmorat, în special
pe suprafața interioară.

Forma 2. Castron asemănător ca formă și dimensiuni cu forma precedentă. Principalele
diferențe sunt grosimea mai mare a peretelui în cazul formei 2 și dispariția completă a
falangei verticale în cazul buzei. Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale formei precedente.
Fragmentul ceramic descris a fost descoperit într‑un context arheologic mai greu de
datat, într‑o groapă menajeră romano‑bizantină care a antrenat în umplutura ei materiale
arheologice de pe nivelurile romane timpurii.
2. Castron. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, Curtina G, S 1, C 17, -2,60 m (groapă). Dm: nedeterminabil; Hp: 3,6 cm.
Pasta și slipul sunt identice cu cele ale fragmentului precedent.

Forma 3. Farfurie de mici dimensiuni. Din păcate fragmentul studiat este redus ca dimensiuni
și este compus din baza inelară, înaltă și din peretele orizontal al recipientului. Piesa este
ruptă în punctul în care peretele face un unghi obtuz, devenind oblic. Pasta este de culoare
bej spre alb (10 YR 8/2, 8/3), fină, bine arsă și fără impurități în compoziție. Slip‑ul este
aplicat uniform pe ambele suprafețe, având nuanța orange (5 YR 6/8), cu pigmenți maronii
întunecați pe suprafața exterioară. Și acest fragment ceramic a fost descoperit într‑un context
arheologic roman târziu, fiind antrenat de pe nivelurile timpurii.
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Fig. 34. Ceramica marmorată
3. Farfurie? Fragment bază.
Ibida 2005, Curtina G, S 3, C 4, -2,30 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 1,5 cm.
Pastă fină, de culoare bej spre alb, slip orange cu inserții de pigmenți maronii.

Early Pontic Red Slip Ware
Din această categorie fac parte un număr consistent de vase cu slip de culoare roșie,
prezente în toate siturile arheologice romane timpurii din spațiul vest‑pontic. Formele
specifice apar în general în contexte arheologice databile între sfârșitul secolul al II‑lea și pe
parcursul secolului următor, dar probabil au fost în circulație și în prima jumătate a secolului
al IV‑lea. Tipologia formelor Early Pontic Red Slip a fost realizată în urma studiului a două
loturi ceramice inedite, primul descoperit într‑o așezare de tip villa rustica de la Niculițel415,
cel de‑al doilea provenit dintr‑un nucleu de locuire romană (sec. II – IV) situat la aproximativ
un kilometru sud‑est față de fortificația romană târzie Ibida – Slava Rusă416.
415

416

Cercetările arheologice de la Niculițel s‑au desfășurat în mare parte în anii 2009 și 2011, scoțând la
lumină, parțial, resturile unei așezări romane de tip villa rustica. În aceeași zonă s‑au desfășurat cercetări
arheologice mai vechi, în acest sen vezi: BAUMANN 1980, 367–414. Materialul ceramic prezentat succint
și disparat în acest articol este similar în linii mari cu cel pe care l‑am avut la dispoziție spre studiu.
Cercetarea arheologică fost efectuată de Dorel Paraschiv în anul 2099, iar rezultatele acesteia sunt inedite
până în momentul de față.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

122

Marian Mocanu

Principalele trăsături ale acestei categorii ceramice se pot rezuma astfel: vase de
dimensiuni mari sau medii, cu pereții sensibil mai groși în comparație cu cei ai veselei
provenite din ateliere mediteraneene sau pontice, pasta de calitate medie sau precară cu
inserții de mica argintie și particule de calcar alb (uneori destul de mari), câteodată cu
alte impurități în compoziție. Din punct de vedere morfologic pasta prezintă o consistență
extrem de granuloasă, cu nuanțe ce variază între portocaliu și roșu deschis (5 YR 5/8, 6/8,
7/8) și slip de culori pornind de la roșu deschis către un roșu întunecat (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/8,
7/8). Calitatea slip‑ului este extrem de precară, acesta păstrându‑se pe alocuri mai ales pe
suprafața exterioară a vaselor.
Toate fragmentele ceramice avute în studiu sunt fără decor, singura excepție poate fi
considerată prezența urmelor de vopsea neagră‑maronie pe suprafața interioară a unora
dintre acestea sau decorul realizat prin incizie cu rotița dințată. Formele specifice acestei
grupe ceramice sunt imitații ale formelor unor centre de producție consacrate precum cele
de „Eastern Sigillata B” sau „Eastern Sigillata C” și a sigillatelor pontice.
Centrele sau centrul de producție ale acestor vase sunt incerte și destul de greu de
localizat. A. Opaiţ, analizând ceramica romană timpurie de la Troesmis ajunge la concluzia
că aceste vase derivă ca formă din vasele populației locale getice din perioada La Tén417.
Prezența acestui tip de ceramică este menționată și la Histria418, dar forme similare provenite
din centre de producție din zona Dunării Mijlocii, se găsesc și în Dacia romană, în număr
mult mai redus419.
Având în vedere caracteristicile pastei, inserțiile de mica argintie dar mai ales trăsăturile
slip‑ului ce se aseamănă până la identitate cu cel al vaselor romane târzii încadrate în categoria
„Pontic Red Slip Ware”420, precum și similitudinea cu forme ale altor ateliere ceramice din
vestul Asiei Mici, propunem cu titlu de ipoteză localizarea ariei de producție a acestui tip
de ceramică în zona vest‑pontică sau în zona sud‑pontică. În sprijinul teoriei pentru spațiul
sud- pontic poate fi invocat articolul a doi arheologi turci, care prezintă ceramica de masă
produsă în zona orașului Hadrianopolis, în sud‑vestul Paphlagoniei (în apropiere de marile
ateliere ceramice de la Sinope), ceramică ce prezintă similitudini atât în privința formelor
cât și în privința caracteristicilor morfologice ale pastei și ale slipului cu ceramica Early
Pontic Red Slip din regiunea vest‑pontică421. Ținând cont de relațiile comerciale serioase
dintre acea parte a Anatoliei și zona vest‑pontică, atestate prin prezența masivă a amforelor
de Sinope în Dobrogea este probabil ca ceramica de masă încadrată în grupa „Early Pontic
Red Slip Ware” să aibă originea în această regiune, ulterior dezvoltându‑se producția la nivel
local pe teritoriul provinciei Moesia Inferior.
Până în prezent, în regiunea vest‑pontică am identificat un număr de 11 forme de
vase Early Pontic Red Slip. Din păcate situația stratigrafică din care provin aceste vase nu
ne dă posibilitatea să stabilim o periodizare cronologică a acestor forme, prezentarea lor
rezumându‑se la criteriul stilistic.

417
418
419
420

421

OPAIŢ 1980, 336. Aceste forme sunt datate în secolul al II‑lea și pe parcursul secolului următor.
SUCEVEANU 2000, 65/tip 17.
Pentru Oltenia vezi POPILIAN 1976, 118–122; pentru Transilvania vezi RUSU‑BOLINDEŢ, 203–207.
Pentru vesela Pontic Red Slip Ware vezi contribuțiile lui: DOMŽALSKI 2000, ARSEN’EVA, DOMŽALSKI
2002, 424, iar pentru siturile din Dobrogea vezi: OPAIŢ 1985 și MOCANU 2011, 229.
LAFLI, KAN ŞAHÎN 2012.
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Fig. 35. Early Pontic Red Slip

Rep er tor iu l for melor E arly Pont ic Re d Slip în sp aț iu l vest‑p ont ic
Forma 1. Castroane bitronconice, buza orizontală, evazată către exterior, delimitată de corpul
vasului la exterior printr‑o șănțuire proeminentă, pereții vasului sunt arcuiți, baza scundă,
inelară. Unele dintre vase prezintă o șănțuire pe partea superioară a buzei (pentru capac?).
Diametrele acestor recipiente variază între 20 și 30 de cm. Pasta din care au fost modelate
are în general nuanțe de roșu spre galben (5 YR 5/8, 6/8, 7/8), aspect poros‑granulos, cu
impurități în compoziție, cu multe particule fine de mica argintie și calcar alb. Slip‑ul
este de culoare roșie (2.5 YR 4/8, 5/8, 7/8), de calitate inferioară și slab conservat. Această
formă se întâlnește în numeroase așezări timpurii din spațiul vest‑pontic, atât în mediu
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urban cât și în așezări cu caracter rural. Spre exemplu menționăm așezări urbane precum
Troesmis422, Halmyris423 sau Histria424 și în așezări rurale precum Niculițel425, în teritoriul
cetății Noviodunum sau în punctul „Harasimov” din teritoriul Ibidei. Analogii ale acestei
forme, însă dintr‑un centru de producție diferit întâlnim în Oltenia426 și pe cursul Dunării
Mijlocii în Moesia Superior427. Intervalul cronologic specific poate fi cuprins între sfârșitul
secolului al II‑lea și jumătatea secolului al IV‑lea.
1. Fragment buză și partea superioară a corpului vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 7, -1,10 m. Dm: 22 cm; Hp: 3,5 cm.
Pasta de culoare roșu‑portocaliu, cu mica argintie și alte impurități, slip de culoare roșu
deschis.
2. Fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 3–4, -0,50 m. Dm: 20,4 cm; Hp: 3,3 cm.
Pasta de culoare galbenă spre portocaliu, cu impurități în compoziție, slip de culoare roșie,
de slabă calitate.
3. Fragment buză și corpul vasului (profil aproape complet).
Niculițel 2009, SA, S 1, C 1, -1,30–1,50 m. Dm: 23 cm; Hp: 7 cm.
Pasta de culoare galben spre roșu, cu vizibile particule de calcar alb și mica argintie în
compoziție. Slip de nuanță roșie, de slabă calitate.
4. Fragment buză și partea superioara a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 1, -1,30–1,40 m. Dm: 23,5 cm; Hp: 4 cm.
Pasta de culoare roșu spre galben, cu particule de calcar alb în compoziție. Slip de culoare
roșu, de slabă calitate.
5. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 1, -1 m. Dm: 31 cm; Hp: 6 cm.
Pasta de culoare roșu spre galben, cu particule de mica argintie, slip foarte slab conservat, de
nuanță roșie.
6. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, C 43, inv. 9405. Dm: 27 cm; Hp: 6,5 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip de nuanță brună.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 357/45, pl. 9/2. Datat în al doi‑lea sfert al secolului III.
7. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, C 42, inv. 9403. Dm: 23 cm; Hp: 7,5 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip de nuanță brună.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 357/46, pl. 9/3.
8. Castron, fragment buză.
Halmyris, S 2, C 15–16, -2,40 – 2,90 m, N 2, inv. 38627. Dm: 25 cm; Hp: 4,1 cm.
Pasta roz‑cărămizie, cu particule de calcar și mica argintie în compoziție, slip de aceeași
nuanță, slab conservat.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 80/174, pl. 20/174. Datat în secolul al II‑lea.
9. Castron de dimensiuni medii, fragmentar.
Histria, Terme II. Dm: 14,2 cm; Hp: 6,8 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip de nuanță roșie, mat.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 64/7, pl. 23/7.
422
423

424
425
426
427

OPAIŢ 1980, 357/45, fig. 9/2.
TOPOLEANU 2000, 80/173–174, pl. 20/173–174. Editorul acestor vase consideră că sunt produse în
ateliere provinciale vest‑pontice. Aceleași vase vezi și la OPAIŢ 1991, 138/47, pl. 74/7.
SUCEVEANU 2000, 65/tip17, pl. 23/7.
BAUMANN 1980, 376–379, pl. 13–16.
POPILIAN 1976, 118–120, fig. 63/771.
BRUKNER 1981, 39–40, fig. 92/143.
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Fig. 36. Early Pontic Red Slip
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Forma 2. Castroanele ce se încadrează în această formă au trăsături comune cu cele ale
formei precedente. Diferența este dată de buză, care este verticală și de pragul triunghiular
ascuțit, proeminent, ce marchează limita dintre corpul vasului și buză. Diametrele variază
între 20 și 30 de cm. Pasta are în compoziție numeroase impurități precum particulele de
calcar. De asemenea mica de culoare argintie este prezentă într‑o proporție semnificativă.
Culoarea pastei este de roșu spre galben‑orange (5 YR 5/8, 6/8, 7/8). Slip‑ul prezintă un
aspect poros fiind neuniform aplicat pe suprafața exterioară. Nuanța acestuia variază de
la roșu către maroniu (2.5 YR 4/8, 5/8, 7/8). Din păcate nu sunt cunoscute descoperiri din
contexte cronologice clare, care să demonstreze fără îndoială dacă această formă este o
evoluție a formei precedente, dacă este contemporană cu aceasta sau chiar anterioară. În
schimb poate fi remarcată influența mai mult decât probabilă a atelierelor pergameniene
(seria târzie clasificată de Hayes) în ceea ce privește apariția acestei forme. În regiunea
vest‑pontică, veselă ce poate fi încadrată în această formă este atestată la Histria, într‑un
context datat în secolele al II‑lea și al III‑lea428, iar cinci asemenea vase au fost descoperite la
Niculițel, într‑un orizont cronologic relativ similar.
10. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 1, C 2, -1,30–1,50 m. Dm: 21,7 cm; Hp: 4 cm.
Pasta de culoare galben spre roșu cu foarte puține impurități în compoziție, slip de nuanță
roșie închisă, foarte slab conservat.
11. Castron de mari dimensiuni, fragmentar.
Histria 1927–1942. Dm: 24 cm; Hp: 7,8 cm.
Pasta este de culoare cărămizie, slip de culoare roșie de calitate mediocră.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 62/12, pl. 22/12. Datat în intervalul secolelor al II‑lea și
al III‑lea.

Forma 3. Farfurie cu buza verticală, dreaptă, îngroșată și puțin evazată către exterior,
delimitată de corpul vasului printr‑un prag discret profilat, pereții sunt arcuiți, aproape
orizontali, baza scundă, inelară. Diametrele sunt cuprinse în general între 20 și 25 cm.
Pasta are aspect poros, în compoziție regăsindu‑se particule de calcar, mica argintie și alte
impurități. Nuanța este de roșu spre galben‑orange (5 YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8; 7.5 YR 7/8, 8/8).
Slip‑ul are la rândul lui un aspect poros, nuanța este roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6,
5/8), iar pe suprafața exterioară a recipientului acoperă doar jumătatea superioară.
Farfuriile încadrate în această formă imită îndeaproape produsele „Eastern Sigillata B”,
clasificate în forma Atlante 7 sau, mai degrabă Atlante 58, de asemenea prezintă similitudini
și cu sigilatele pontice cu buza verticală întâlnită și în zona nord‑pontică429. Asemenea
farfurii au fost descoperite la Troesmis și datate în prima jumătate a secolului al II‑lea430 sau
la Histria, datate pe parcursul secolelor al II‑lea și al III‑lea431. Patru asemenea fragmente
ceramice au fost descoperite la Niculițel, datate în același interval cronologic. Un alt fragment
ceramic ce aparține acestei forme a fost descoperit în anul 2010 în vecinătatea cetății romane
târzii de la Slava Rusă.
428
429
430
431

SUCEVEANU 2000, 62/12, pl. 22/12.
ZHURAVLEV 2008B.
OPAIŢ 1980, 358/65, pl. 14/1.
SUCEVEANU 2000, 66/18–19, pl. 24/18–19.
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Fig. 37. Early Pontic Red Slip
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12. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA, S 2, C 1, -1,30–1,40 m. Dm: 22 cm; Hp: 3,2 cm.
Pasta de culoare roșu spre galben cu particule fine de calcar alb în compoziție, slip de culoare
roșie, conservat pe alocuri. Pe suprafața interioară a buzei slip‑ul are nuanța mai închisă.
13. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 23,8 cm; Hp: 5,1 cm.
Pasta are aspect poros, de culoare roșie‑gălbuie, cu inserție de mica argintie. Slip de culoare
roșie, parțial conservat.
14. Farfurie, profil complet.
Troesmis 1977, C 52, nivel 3, inv. 2642. Dm:18 cm; H: 5 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip de culoare roșie.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 358/65, pl. 14/1. Datat la mijlocul secolului al II‑lea.
15. Farfurie fragmentară.
Histria 1957, Templu 23. Dm: 26 cm; Hp: 3,7 cm.
Pastă cu consistență poroasă, cu particule de mica argintie în compoziție, de culoare
cărămizie. Slip de culoare roșie, la exterior nuanța acestuia este mai închisă, de slabă calitate.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 66/18, pl. 24/18. Datat în secolele II – III.
16. Farfurie de mari dimensiuni, fragmentară.
Histria 1927–1942. Dm: 28 cm; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare cărămizie cu particule de mica și calcar în compoziție, slip roșu, mat, de
calitate inferioară.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 66/19, pl. 24/19. Datat în secolele II – III.

Forma 4. Castroane au pereții oblici, buza de mici dimensiuni ușor răsfrântă către exteriorul
vasului, baza plană, piciorul inelar, scund, masiv. Diametrele recipientelor pot ajunge și la
30 de cm. Pasta acestor vase este de consistență poroasă, cu numeroase particule de mica
argintie dar și de calcar de culoare albă în compoziție, iar nuanța acesteia variază de la
roșu‑gălbui către roșu‑cărămiziu (5 YR 5/8, 6/8, 7/8). Slip‑ul este de calitate mediocră, în
general păstrând nuanța pastei. Castroanele încadrate în această formă sunt imitația fidelă
a formelor Hayes 1 și mai ales Hayes 2, produse de atelierele de la Çandarli. Este posibil ca
din această formă să fi evoluat castroanele Pontic Red Slip Ware încadrate de K. Domžalski
în forma 3432, prezente și în vestul Mării Negre în contexte arheologice romano‑bizantine433,
poate chiar și forma Hayes 2 produsă de atelierele foceene.
Identificarea acestei forme s‑a efectuat exclusiv pe baza studiului unor eșantioane
ceramice descoperite la Niculițel și în teritoriul Ibidei. Deși credem că vase aparținând
acestei forme sunt prezente și în alte situri arheologice din Dobrogea romană, în literatura de
specialitate au fost considerate a fi produse ale atelierelor de la Çandarli, datorită similitudinii
cu formele menționate anterior. În cele ce urmează vom prezenta patru asemenea fragmente
ceramice descoperite într‑un nucleu de locuire romană din apropierea cetății Ibida și de
la Niculițel, provenite din contexte stratigrafice databile la sfârșitul secolului al II‑lea și pe
parcursul celui de‑al III‑lea. Din punct de vedere al formei acestor vase, se pot consemna
analogii la Histria, pentru unele vase încadrate de A. Suceveanu în tipul XIV434, însă nefiind
siguri de aria de proveniență a acestora, nu le vom lua în considerare.

432
433
434

ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 426–427.
OPAIŢ 1985, 154 (Tip II); MOCANU 2011, 229–230.
SUCEVEANU 2000, 52–53, pl.18.
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Fig. 38. Early Pontic Red Slip
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17. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 21 cm; Hp: 3,2 cm.
Pasta este de culoare roșie‑gălbuie, cu multă mica argintie în compoziție. Slip de culoare
roșie, slab conservat în special pe suprafața interioară a vasului.
18. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 22,8 cm; Hp: 3,4 cm.
Pasta de nuanță portocalie, cu aspect poros, inserții de mica argintie și calcar alb în compoziție.
Slip de culoare roșie, nuanță mai închisă pe suprafața exterioară a vasului, slab conservat.
19. Castron, profil complet.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 20,5 cm; H: 4,8 cm.
Pasta de nuanță roșie‑gălbuie, cu impurități, slip portocaliu‑roșiatic, foarte slab conservat.
20. Castron, fragment buză și treimea superioară a vasului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2–3, -0,50 m. Dm: 29 cm; Hp: 5 cm.
Pasta de culoare roșie spre galben cu inserții de mica argintie și particule de calcar în
compoziție. Slip de culoare roșie, foarte slab conservat.

Forma 5. Castroanele încadrate în această formă par a fi evoluția formei 4. Aspectul general
al vaselor este similar atât în privința dimensiunilor cât și a formei, pereții vasului fiind
oblici și ușor arcuiți, baza și piciorul vaselor au aceeași caracteristică, diferența este făcută
însă de buza mai mare și mult mai pronunțat evazată către exteriorul vasului. Aceasta este
prevăzută pe partea superioară cu o șănțuire, de asemenea la exterior buza este delimitată
de peretele vasului printr‑o linie incizată. Pasta acestor castroane are trăsăturile specifice
veselei încadrată în aceasta grupă, aspectul poros, impuritățile din compoziție și nuanțele de
roșu‑gălbui (5 YR 5/8, 6/8, 7/8) fiind trăsăturile principale. Slip‑ul este de calitate mediocră,
foarte slab conservat, de culoare roșie (2.5 YR 4/8, 5/8, 7/8). Din cele observate până în
prezent această formă este mult mai puțin răspândită decât forma 4, fiind repertoriată la
Histria, datată în contexte din secolele al II‑lea și al III‑lea435. Un singur fragment de vas
descoperit la Niculițel în cursul campaniei anului 2009 a fost încadrat în această formă,
iar un altul a fost descoperit la Ibida. Această formă apare însă în repertoriul atelierelor
din teritoriul orașului Nicopolis ad Istrum, B. Sultov amintind despre o posibilă influență a
atelierelor de la Çandarli, despre prezența decorului realizat prin incizie și datează această
formă la jumătatea secolului al II‑lea436, deci în contexte mai timpurii decât cele în care apare
forma 5 Early Pontic Red Slip în regiunea vest‑pontică.
21. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2009, S 2, C 1, -1,20 m. Dm: 19,2 cm; Hp: 4,3 cm.
Pasta de culoare roșie spre galben, cu impurități și particule de mica în compoziție, slip
exfoliat.
22. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 27,6 cm; Hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑gălbuie, cu multă mica argintie în compoziție, slip de culoare roșie,
slab conservat.
23. Castron de dimensiuni mari, fragmentar.
Histria 1969 Z S 7 b. Dm: 24 cm; Hp: 4,3 cm.
Pasta de culoare gălbuie, slip de culoare roșie, mat, vizibil pe suprafața interioară a vasului.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 54/7, pl. 18/7. Datat în prima jumătate a secolului al
III‑lea.
435
436

SUCEVEANU 2000, 54/7–9, pl.18/7–9.
SULTOV 1985, 63/Type2, pl. 24/4.
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24. Castron de mari dimensiuni, fragmentar.
Histria 1951 Z -1,25–1,50 m, inv. V 8943A. Dm: 28 cm; Hp: 4,3 cm.
Pasta cu aspect poros, de culoare cărămizie, slip de culoare roșie, de calitate slabă, vizibil pe
suprafața interioară a vasului.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 54/8, pl. 18/8.

Forma 6. Caracteristicile acestor vase sunt buza verticală, aproape triunghiulară în secțiune,
pe suprafața interioară trecerea de la buză la corpul vasului se realizează printr‑un prag
orizontal, marcat la limita cu peretele recipientului cu o linie incizată. Pereții sunt oblici
(castroane adânci), baza plană. Pasta acestor vase este în general de culoare galben‑orange spre
roșu (5 YR 5/6, 5/8), cu diverse impurități în compoziție, printre care remarcăm numeroase
particule de mica argintie. Slip de slabă calitate cu nuanțe de roșu spre roșu deschis (2.5 YR
6/6, 6/8). Acest tip de castroane imită forma Atlante 70 a atelierelor „Eastern Sigillata B”,
formă destul de răspândită în bazinul pontic437. Însă această formă prezintă similitudini și
cu produse ale atelierelor italice și a sigillatelor pontice din bazinul nordic al Mării Negre438,
acestea întâlnindu‑se în contexte arheologice mai timpurii, iar diferența între grosimea
pereților, textura pastei și calitatea slip‑ului este evidentă. În teritoriul vest‑pontic această
formă a fost repertoriată în așezarea rurală de la Niculițel și în teritoriul Ibidei, în contexte
databile de la sfârșitul secolului al II‑lea și în secolul următor. Nu excludem posibilitatea ca
aceste castroane să fie în uz și în prima jumătate a secolului al IV‑lea.
25. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, SA2, S 1, C 3, -1,30–1,60 m. Dm: 23 cm; Hp: 5,8 cm.
Pasta de culoare galbenă spre roșu, slip de culoare roșie, nuanță mai deschisă.
26. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: 25 cm; Hp: 3,2 cm.
Pasta de culoare roșie‑gălbuie, cu impurități în compoziție, slip de culoare roșie, slab
conservat.

Forma 7. Farfurie cu buza orizontală, evazată către exterior, cu două toarte aplicate în relief.
Pereții vasului sunt arcuiți, baza este scundă, inelară. Pasta din care au fost confecționate
aceste farfurii este de culoare roșie‑orange spre galben (5 YR 6/8, 8/8), cu textură poroasă și
numeroase impurități în compoziție, printre care remarcăm prezența particulelor de mica
argintie. Slip‑ul este roșu‑maroniu sau orange (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 7.5 7/8, 8/8) uneori
slab conservat și aplicat neuniform pe suprafața exterioară.
Farfuriile sunt de dimensiuni medii, diametrele situându‑se în jurul a 20 de cm.
După cunoștințele noastre această formă apare în spațiul vest‑pontic la Troesmis, datată în
prima jumătate a secolului al II‑lea439, la Ibida și la Niculițel, în contexte datate în secolele
II – III. Farfurii de această formă apar și în aria nord‑pontică440, dar și în provincia Moesia
Inferior ca produs al atelierelor nicopolitane în cursul secolului al II‑lea441. De asemenea
această farfurie este întâlnită și în Dacia, la Napoca fiind considerat un produs de sorgintă
locală, imitația formei Dragendorff 42442. Intervalul cronologic specific acestui tip de farfurii
poate fin încadrat între începutul secolului al II‑lea și sfârșitul celui următor.
437
438
439
440
441
442

Vezi supra, capitolul Eastern Sigilata B, forma Atlante 70.
ZHURAVLEV 2008, 90–93, fig. 1/3–4.
OPAIŢ 1980, 359/83–84, pl. 16/1–2.
KNIPOVICI 1952, 305–306/tip18, fig. 5/4; ZHURAVLEV 2010, 51–52, fig. 22/141.
SULTOV 1985, 64/typ5, pl. 27/4.
RUSU BOLINDEŢ 2007, 225, pl. 51/188–190.
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Fig. 39. Early Pontic Red Slip Ware
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27. Farfurie, fragment buză.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 6, -1,50 m. Dm: 19 cm; Hp: 3,1 cm.
Pasta este poroasă, cu impurități în compoziție, de culoare roșie spre galbenă. Slip de culoare
roșie, stare de conservare mediocră.
28. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2010, Harasimov. Dm: nedeterminabil; Hp: 3 cm.
Pasta de culoare roșie‑gălbuie, cu inserție de mica argintie. Slip de nuanța roșie‑portocalie,
stare de conservare slabă.
29. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, Sc m 7+43,06 m, inv. 9431. Dm: 27 cm; Hp: 3,3 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip de culoare roșie.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/83, pl. 16/1. Datat în prima jumătate a secolului al II‑lea.
30. Farfurie, fragment, profil aproape întreg.
Troesmis 1977, C 52, nivel 3, inv. 2644. Dm: 18,4 cm; H: 4 cm.
Pasta de culoare bej‑cafenie, slip de culoare roșie.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/84, pl. 16/2. Datare în prima jumătate a secolului al II‑lea.

Forma 8. Castroane de formă tronconică, cu pereții oblici, buza puternic îngroșată și arcuită
către interiorul vasului, baza probabil inelară. Pasta din care au fost confecționate aceste
vase are nuanțe de roșu‑orange spre galben (5 YR 6/6, 6/8), cu numeroase particule de mica
argintie și calcar în compoziție. Slip de nuanță roșie (2.5 YR 4/6, 4/8), în general foarte
slab conservat. Diametrele castroanelor se încadrează între 20 și 25 de cm, existând însă
și specimene mai mari. Vasele cu această formă au numeroase similitudini cu produse ale
atelierelor de la Çandarli (în special forma Atlante H 4 cu care pare să fie contemporană)
dar și cu vesela produsă în ateliere din partea occidentală a Imperiului Roman și din zona
nord‑africană. Distincția netă între vesela discutată în aceste rânduri și cea menționată
anterior este dată de grosimea pereților vasului (în cazul nostru pereții vasului prezintă o
grosime de aproximativ 0,5 cm.) de textura și calitatea pastei și nu în ultimul rând de calitatea
mediocră a slip‑ului. Această formă este relativ bine reprezentată în teritoriul vest‑pontic,
fiind întâlnită în așezarea rurală de la Niculițel443, datată către sfârșitul secolului al II‑lea și
în secolul al III‑lea și în așezările de pe litoral, unde prezența acestor castroane este extrem
de populară444.
Castroanele specifice formei 8 sunt răspândite în bazinul vest și nord‑pontic445. Aceste
recipiente au fost în circulație, în special în așezările litorale, începând cu ultima parte a
secolului al II‑lea până în primele decenii ale secolului al IV‑lea.
31. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2009, S 1, C 1, -1–1,40 m. Dm: 24,5 cm; Hp: 4,2 cm.
Pasta de culoare roșie spre galben cu mica argintie și particule de calcar în compoziție. Slip
foarte slab conservat, de nuanță roșie.
32. Castron de mari dimensiuni, fragmentar.
Histria, Terme II. Dm: 20 cm; Hp: 2,3 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip de culoare roșie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 35/2, pl. 10/2. Datat în ultimul sfert al secolului al II‑lea şi
prima jumătate a secolului al III‑lea.
443
444

445

Trei fragmente ceramic aparținând formei 8 au fost descoperite în cursul cercetărilor di anii 2009 şi 2011.
La Argamum asemenea fragmente ceramic au fost descoperite pe sectorul Extra‑muros, iar la Histria
vesela în cauză este datată în ultimul sfert al secolului al II‑lea şi prima parte a secolului următor. În acest
sens vezi: SUCEVEANU 2000, 35/Type 7, fig. 10/1–6.
KNIPOVICI 1952, 315/tip4,fig.11/3–4. Datat larg în intervalul secolelor I – III.
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33. Castron de mari dimensiuni, fragmentar.
Histria 1962, Bazilica Extra‑muros, C 34–35, -1,40–1,50 m. Dm: 23 cm; Hp: 3,3 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip roșu de calitate mediocră.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 36/4, pl. 10/4. Datat pe parcursul secolelor II – III.

Forma 9. Castron cu buza înaltă, verticală, delimitată pe suprafața exterioară a vasului de
un prag proeminent, triunghiular în secțiune, pereții vasului sunt arcuiți, baza inelară. Pasta
acestor vase întrunește caracteristicile specifice acestei grupe ceramice, textura poroasă,
impurități în compoziție, prezența particulelor de mica argintie și a celor calcaroase, nuanțe
de roșu‑orange spre galben (5 YR 5.6, 5/8, 6/6, 6/8; 7.5 YR 7/8, 8/8). Slip‑ul este de slabă
calitate, de nuanță roșie spre maroniu (2.5 YR 4/8, 6/8, 5/6, 5/8). Castronul încadrat în forma
9 este o imitație la scară mai mare a formei Atlante H3 produsă la Çandarli. Prezența acestor
recipiente pe teritoriul Dobrogei este sporadică, vasele repertoriate până în prezent au fost
descoperite la Niculițel și la Histria, datat pe parcursul secolelor al II‑lea și al III‑lea446. Din
așezarea civilă de la Troesmis provin unele fragmente ceramice inedite, iar într‑o lucrare
recentă au fost prezentate asemenea fragmente de la Sarichioi‑Sărătura447. Chiar dacă
descoperirile de la Histria au fost datate ceva mai timpuriu, probabil forma 9 este specifică
secolului al III‑lea și primei jumătăți a secolului al IV‑lea.
34. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 9–10. Dm: 21 cm; Hp: 6,5 cm.
Pasta de culoare roșu spre galben cu particule de mica argintie și alte impurități în compoziție,
slip de culoare roșie, foarte slab conservat.
35. Castron de dimensiuni medii, piesă întreagă.
Histria 1981, zona Extra‑muros, passim. Dm: 18,5 cm; Dmb: 7 cm; H: 8 cm.
Pasta de culoare cărămizie, slip de culoare roșie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2000, 61/6, pl. 22/6. Datat în secolele II – III.
36. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Sarichioi Sărătura, 1989, S 1, Dm: 27 cm; Hp: 6,8 cm.
Pasta de nuanță orange, slip de culoare roșu‑maroniu, cu mica argintie.

Forma 10. Farfurie/platou cu baza scundă și inelară. Peretele vasului este orizontal, buza
este oblică și îngroșată. Partea superioară este prevăzută cu o șănțuire cu funcționalitate
neclară. Diametrele pieselor studiate se încadrează între 19 și 29 de cm. Pereții sunt puțin
mai subțiri, comparativ cu celelalte forme Early Pontic Red Slip, pasta în schimb păstrează
aceleași trăsături. Culoarea acesteia este de galben‑orange (7.5 YR 7/8, 8/8), iar în compoziție
se regăsesc particule calcaroase și de mica argintie. Slip‑ul este slab conservat, are aspect
poros și culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Singurele exemplare cunoscute
din spațiul vest‑pontic provin de la Troesmis. Acestea au fost identificate atât în urma
cercetărilor vechi din așezarea civilă448, cât și datorită cercetărilor de suprafață din ultimii
ani449. Farfuriile specifice formei 10 pot fi datate cel mai probabil în secolele al II‑lea și al
III‑lea.
446

447
448
449

SUCEVEANU 2000, 61/6, pl. 22/6. Vasul este considerat a fi un produs pontic ce imită o formă a atelierelor
de la Çandarli.
MOCANU 2018B, 73–74, pl. 7/36.
OPAIȚ 1980, 333–336, pl. 15/8.
WALDNER 2016, 272, fig. 11/K273‑K277.
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Fig. 41. Early Pontic Red Slip
37. Farfurie, profil complet.
Troesmis 1977, inv. 9388. Dm: 18 cm; H: 1,8 cm.
Pastă de culoare orange cu particule fine de calcar în compoziție, slip roșu maroniu. Pe
suprafața interioară au fost realizate patru cercuri concentrice incizate.
38. Farfurie. Lipsește baza.
Troesmis 1977, inv. 22613. Dm: 29 cm; Hp: 3,4 cm.
Pastă de culoare orange, cu particule calcaroase, slip roșu‑maroniu.

Forma 11. Farfurie/castron cu baza scundă și inelară. Pereții sunt oblici și ușor arcuiți.
Limita dintre perete și buza recipientului este marcată printr‑un unghi obtuz, buza fiind
oblică (aproape verticală), orientată ușor către exterior. Suprafața exterioară a acesteia este
decorată cu linii oblice incizate, realizate cu rotița. Diametrele acestor farfurii sunt în jur de
25 cm. Pasta din care au fost modelate are în compoziție atât mica argintie cât și particule
de calcar. Culoarea este de galben‑orange (7.5 YR 7/8, 8/8). Slip‑ul este aplicat neuniform pe
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suprafața exterioară și are nuanțe de maroniu (2.5 YR 5/6, 5/8). Singurul exemplar identificat
până în prezent a fost descoperit în așezarea civilă de la Troesmis și poate fi datat pe cale de
consecință în secolele al II‑lea și al III‑lea.
39. Farfurie / castron. Buza și treimea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 22011. Dm: 24 cm; Hp: 2,5 cm.
Pasta este de culoare maronie, nuanță deschisă, cu unele impurități în compoziție, slip de
aceeași culoare. Partea exterioară a buzei prezintă decor cu rotița.

Pontic Gray / Brown Slip Ware
Ceramica de masă cu slip de culoare gri, maroniu sau negru este cunoscută în regiunea
limes‑ului danubian, din Pannonia și Dacia, până la gurile Dunării și zona litoralului
vest‑pontic. Conform informațiilor din literatura de specialitate originea acestei categorii
ceramice se găsește în tradițiile populațiilor locale prezente în aceste regiuni anterior
expansiunii romane. Originea veselei cu slip gri din Pannonia sau Moesia Superior se află
în ceramica locală de tradiție celtică450, iar în cazul celei din spațiul vest‑pontic originea
este identificată în tradițiile specifice populației getice451. Peste acest fond comun de tradiții
ale meșterilor olari din zona Dunării de Jos și a litoralului vest‑pontic s‑a suprapus în mod
evident influența atelierelor ceramice din lumea elenistică.
În literatura de specialitate pentru zona vest‑pontică, ceramica de masă cu slip gri
sau negru‑maroniu a fost neglijată până în prezent. Pe baza fragmentelor ceramice studiate
până în prezent am constatat existența a două tipuri distincte de vase. În prima categorie
se încadrează formele ceramice cu pasta foarte fină, densă, de culoare gri deschisă (5 YR
7/1, 7.5 YR 7/1, 10 YR 7/1, 7/2), fără prea multe impurități sesizabile în compoziția pastei.
Slip‑ul este de culoare gri‑maroniu (7.5 YR 6/1, 5/1, 10 YR 5/2), de calitate medie. În a doua
categorie am inclus forme a căror pastă este similară cu cea a vaselor Early Pontic Red Slip,
în ceea ce privește compoziția și consistența. Culoarea pastei are nuanțe ce variază de la
gri‑deschis la gri‑olive (5 Y 4/1, 7/2, 8/2; 7.5 Y 4/1) Slip‑ul acestor fragmente ceramice este
de culoare gri sau gri‑maronie și gri‑olive (5 Y 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 8/1; 7.5 Y 4/1)) fiind de
calitate medie spre slabă. O trăsătură specifică este dată de aspectul ușor lustruit al slip‑ului,
în special pe suprafața exterioară a recipientelor.
Numărul fragmentelor ceramice cu slip gri‑maroniu studiate până în prezent este
foarte mic, cu toate acestea am identificat unele exemplare cu decor. Acesta este de două
tipuri. Decorul realizat prin ștampilare în pasta crudă cu plantapedis în centrul bazei și
decorul în tehnica barbotinei, cu motive identice cu cele aplicate pe sigillatele pontice.
Ceramica de tradiție getică din epoca romană a fost analizată subsidiar în special în
cadrul unor lucrări generale dedicate așezărilor din mediul rural din regiunea vest‑pontică.
Printre cele mai reprezentative sunt lucrările semnate de V. H. Baumann452 și de
M. Bărbulescu453. O lucrare recentă dedicată populației getice din Dobrogea a fost publicată
de C. Șova454. Ceramica de masă cu slip gri‑maroniu descoperită în așezarea indigenă de la
Sarichioi – Sărătura a fost analizată într‑un articol recent455.
450
451
452
453
454
455

NAGY 2017, 7–10.
OPAIȚ 1980, 348.
BAUMANN 1983; BAUMANN 1995; BAUMANN 2009.
BĂRBULESCU 2001.
ȘOVA 2015.
MOCANU 2018B, 74.
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Până la momentul de față, în regiunea vest‑pontică am repertoriat șase forme
specifice ale ceramicii cu slip gri‑maroniu la care se adaugă o bază a unui platou decorat cu
plantapedis. Primele două forme și baza de platou fac parte din prima categorie a ceramicii
cu slip gri‑maroniu, iar restul celor patru forme se încadrează în cea de‑a doua categorie.
Rep er tor iu l for melor Pont ic Gray / Brown Slip
în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Farfurii cu buza verticală, cu extremitatea superioară evazată către exteriorul
vasului, pereții ușor arcuiți. Limita dintre buză și corpul vasului este marcat printr‑un prag
ascuțit, triunghiular în secțiune. Baza este inelară. Recipientele studiate sunt de dimensiuni
mici spre medii, diametrele acestora nu depășesc 15 cm. Pasta este de culoare gri deschis (7.5
YR 7/1; 10 YR 7/2), densă, cu ardere uniformă și particule de mica argintie în compoziție.
Slip‑ul este de calitate medie, uneori suprafața exterioară a bazei rămâne neacoperită, iar
culoarea acestuia este gri‑maroniu (7.5 YR 6/1; 10 YR 5/2). Forma este identică cu cea a
sigillatelor pontice cu buza verticală (forma 2). Cinci fragmente ceramice au fost descoperite
în villa rustica de la Niculițel ca urmare a cercetărilor arheologice din 2009–2011 și au fost
datate în a doua jumătate a secolului al II‑lea și în secolul al III‑lea456.
1. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2, -1,10 m. Dm: 10,3 cm; Hp: 1,7 cm.
Pasta este de nuanță gri deschisă, slip de culoare gri‑maroniu.
2. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Niculițel 2011, Teicom, S 4, C 3–4, pavaj. Dm: 13,2 cm; Hp: 2,1 cm.
Pasta de culoare gri‑deschisă, slip de nuanță gri‑maroniu.

Forma 2. Castron cu baza scundă, subțire și inelară, pereții arcuiți până în punctul în care
capătă aspect vertical. Buza este ascuțită, iar la suprafața exterioară este delimitată de perete
printr‑o șănțuire orizontală. Diametrul vasului studiat este sub 10 cm, dar probabil există
și exemplare mai mari. Pasta din care a fost modelat este fină, bine arsă și cu mica argintie
în compoziție, iar culoarea este gri deschi (10 YR 7/2). Slipul este gri‑maroniu (10 YR 5/2),
de calitate medie. Acest tip de castroane este similar cu sigillatele pontice, forma 8. Singurul
exemplar studiat a fost descoperit la Niculițel și este datat în a doua jumătate a secolului al
II‑lea și pe parcursul celui următor457.
3. Bol, fragment parte superioară.
Niculițel 2011, Teicom, S 2, C 2–3, -0,50–0,60 m. Dm: 8,6 cm; Hp:1,5 cm.
Pasta de culoare gri, nuanță deschisă, slip de culoare gri‑maroniu.

Fragmente ceramice ștampilate. Trei fragmente ceramice atipice ale unor platouri pontice
ne‑au atras atenția în mod special. Deși este vorba despre trei baze de farfurie ce nu pot
fi încadrate cu exactitate din punct de vedere tipologic, ele sunt importante întrucât
sunt singurele fragmente ceramice cu slip gri‑maroniu decorate cu ștampilă în formă de
plantapedis publicate până în prezent. Primul fragment ceramic a fost descoperite la Troesmis
și a fost datat în prima jumătate a secolului al II‑lea458. Alte două fragmente similare au fost
456
457
458

MOCANU 2014B, 78–79, pl. 23/173–174.
MOCANU 2014B, 79, pl. 23/175.
OPAIŢ 1980, 359/86–87, Pl. 17/1–2.
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Fig. 42. Pontic Gray / Brown Slip

descoperite în urma vechilor săpături de la Dinogetia. Din păcate pentru aceste fragmente
ceramice nu avem o descriere amănunțită, fiind publicate doar fotografiile acestora459.
Ștampila de tip plantapedis este prezentă și pe ceramica pontică cu slip roșu, câteva fragmente
ceramice fiind atestate la Durostorum460.
459
460

ȘTEFAN 1958, 68, fig. 7.
MUȘEȚEANU 2003, 127–130, pl. 43.
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4. Farfurie, fragment bază.
Troesmis 1977, Sc m 10–11+43,50 m., inv. 9430. Dmb: 10,2 cm.
Pasta de nuanță cenușie, slip maroniu închis. Două ștampile în formă de plantapedis dispuse
paralel în centrul vasului în interiorul unui cerc realizat prin incizie cu rotița dințată.
Bibliografie: OPAIŢ 1980, 359/87, Pl.17/2.

Forma 3. Farfurie cu baza scundă și inelară, pereții arcuiți, buza orizontală, lată, orientată
către exterior. Extremitatea buzei este prevăzută cu un prag triunghiular vertical. Unele
exemplare au două anse de mici dimensiuni, de forma literei S, atașate diametral opus pe
suprafața exterioară a buzei. Aceste farfurii au diametrele de peste 25 cm. Pasta are aspect
poros, cu particule de calcar în compoziție. Culoarea acesteia este gri (7.5 Y 4/1, 4/2, 5/1,
5/2). Slip‑ul este la rândul său de culoare gri (5 Y 4/1, 5/1, 6/1) cu multă mica argintie.
Aspectul slip‑ului este lustruit. Această formă de farfurie este comună în zona Dunării de
Jos și a litoralului vest‑pontic, fiind identică cu farfuriile Early Pontic Red Slip (forma 7) și
cu exemplare similare de sigillate pontice. Singurul fragment ceramic de acest tip cu slip gri
studiat a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice din 1989 de la Sarichioi‑Sărătura și a
fost datat în secolele II – III461.
5. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Sarichioi‑Sărătura 1989, G 15. Dm: 27 cm; Hp: 3,1 cm.
Pastă de culoare gri, ardere imperfectă, slip de nuanță gri, cu mica argintie.

Forma 4. Castron cu baza scundă și inelară. Pereții vasului sunt oblici, astfel încât forma
corpului este tronconică. Buza este delimitată la exterior de corpul recipientului prin două
linii orizontale incizate și este puternic arcuită către interior. Diametrele acestor castroane
este în jur de 15 cm. Nuanța pastei este de gri deschis (7.5 Y 6/1, 7/1, 8/1) cu mica argintie în
compoziție. Slip‑ul este tot de culoare gri, dar nuanța acestuia este mai închisă (5 Y 4/1, 5/1,
5/2) și prezintă un aspect lustruit. Și această formă de castroane/boluri au corespondent în
ceramica de masă Early Pontic Red Slip (forma 8), dar prezintă similitudini și cu sigillatele
pontice. Exemplarul studiat a fost descoperit în așezarea indigenă de la Sarichioi‑Sărătura și
a fost datat pe parcursul secolelor II – III462. Un alt fragment ceramic apare în așezarea civilă
de la Troesmis463.
6. Castron, fragmentar, restaurat, profil complet.
Sarichioi‑Sărătura 1989, passim, Dm: 16 cm; H: 4,8 cm.
Pastă de culoare gri deschis, particule fine de calcar în compoziție, nuanță gri.

Forma 5. Castron cu baza inelară și înaltă pentru a oferi stabilitate vasului. Pereții sunt
oblici, corpul având un aspect tronconic. Buza este masivă și verticală, uneori ușor arcuită
către interior. Pe suprafața exterioară a recipientului limita dintre buză și corp este marcată
printr‑un prag triunghiular în secțiune. Aceste castroane sunt în general de dimensiuni
medii și mici, diametrele lor variază între 15 și 25 de cm. Pasta din care au fost modelate are
în compoziție pe lângă mica argintie și particule de calcar. Nuanța acesteia este de gri sau gri
deschis (5 Y 4/1, 7/2, 8/2). Slip‑ul este la rândul lui de culoare gri (5 Y 5/1, 8/1; 7.5 Y 4/1),
461
462
463

MOCANU 2018B, 74, pl. 8/40.
MOCANU 2018B, 74, pl. 8/41.
Fragment ceramic inedit din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie, Tulcea.
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Fig. 43. Pontic Gray / Brown Slip
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uneori cu aspect poros și mai slab conservat. Este evident că aceste castroane sunt identice
ca formă cu cele Early Pontic Red Slip (forma 9), iar la baza lor se află cel mai probabil forma
Atlante H 3 produsă la Çandarli. Cele trei exemplare prezentate mai jos provin din așezarea
de la Sarichioi‑Sărătura și sunt datate în secolele II – III464, însă este foarte probabil să fi fost
folosite și în prima jumătate a secolului al IV‑lea.
7. Castron, fragment buză și corp, profil aproape întreg.
Sarichioi‑Sărătura 1989, S 3, C 10, G? Dm: 17 cm; Hp: 6 cm.
Pasta este de culoare gri cu particule de calcar și alte impurități. Slip de nuanță gri cu aspect
poros.
8. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Sarichioi‑Sărătura 1989, G 18? Dm: 23 cm; Hp: 7,9 cm.
Pastă de nuanță gri deschis, ardere incompletă, inserții de mica, slip de culoare gri.
9. Castron, fragment buză și corp, profil aproape întreg, restaurat.
Sarichioi‑Sărătura, passim. Dm: 20 cm; Hp: 6,9 cm.
Pastă de culoare gri deschis, ardere imperfectă, slip gri deschis.

Forma 6. Castron/cupă. Această formă a fost stabilită pe baza a două fragmente ceramice
descoperite în așezarea civilă de la Troesmis. Din păcat diametrele celor două exemplare
nu a putut fi reconstituit, prin urmare nu putem afirma cu certitudine dacă este vorba de o
formă deschisă (castroane) sau o formă închisă (cupă). De asemenea nu știm dacă baza este
plană sau inelară. Peretele este oblic, iar buza scudă și verticală, ușor rotunjită la extremitatea
superioară. Limita dintre perete și buză este marcată printr‑un prag triunghiular. Atât pasta
din care au fost modelate cele două vase, cât și slip‑ul au caracteristici similare cu cele ale
pieselor descrise anterior. Motivul pentru care am inclus acest tip de fragmente ceramice în
repertoriul formelor ceramicii pontice cu slip gri‑maroniu este prezența decorului realizat
în tehnica barbotinei. Având în vedere contextul din care provin fragmentele ceramice,
intervalul cronologic propus coincide cu secolele II – III.
10. Castron /cupă. Fragment buză și partea superioară a corpului.
Troesmis 1977, inv. 21701. Dm: nedeterminabil; Hp: 4,8 cm.
Pastă de culoare gri‑olive cu urme de oxizi de fier și particule de calcar în compoziție. Slip
de culoare negru‑oliv.
Decor: Pe suprafața exterioară a fost realizat decor în tehnica barbotinei cu motiv vegetal:
frunză lanceolată.
11. Castron/ cupă. Fragment buză și treimea superioară.
Troesmis 1977, inv. 21702. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,8 cm.
Pasta și slip‑ul sunt identice cu cele ale fragmentului ceramic descris anterior. Fără decor.

464

MOCANU 2018B, 74 pl. 7/37–39.
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CAPITOLUL III

Ceramica de masă din spațiul vest‑pontic în antichitatea târzie
Ceramica nord‑africană
African Red Slip Ware
Termenul „African Red Slip Ware” reunește totalitatea ceramicii de masă produsă în
atelierele nord‑africane localizate în zona Tunisiei și a Libiei, începând cu a doua jumătate a
secolul I p. Chr., până la cucerirea arabă. Ceramica produsă în Egipt în aceeași perioadă nu
face parte din această categorie.
Caracteristicile generale ale pastei acestor vase sunt: aspectul granulos, culoarea de la
nuanțe de orange și roșu până la roșu‑cărămiziu, iar prezența impurităților constă în particule
fine de calcar și mica argintie (2.5 YR 5/6, 6/6, 5/8, 6/8, 7/8; 5 YR 5/8, 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Slipul
de culoare roșie, orange sau maronie este în general de calitatea superioară1(10 R 4/6, 4/8,
5/6, 5/8; 2.5 YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8, 7/6, 7/8; 5 YR 5/6, 5/8). Acesta poate avea aspect lucios,
mai ales în cazul veselei produsă în faza inițială de funcționare a atelierelor africane. Trebuie
menționat faptul că datorită răspândirii geografice și intervalului cronologic mare în care au
funcționat atelierele nord‑africane, caracteristicile pastei și a slipului pot varia substanțial.
Ceramica de masă produsă în Africa de Nord a fost studiată intens în ultimul secol,
numărul de publicații dedicate acestei categorii de artefacte arheologice este consistent.
Conform literaturii de specialitate primele fragmente ceramice nord‑africane au fost des‑
coperite în anul 1833, iar primul atelier a fost identificat în 1897 la Uthina, în Tunisia2. Din
punct de vedere bibliografic, o primă încercare de clasificare a fost realizată de F.O. Waagé în
lucrările sale dedicate cercetărilor de la Atena3 și de la Antiohia4. Conform clasificării speci‑
alistului britanic ceramica africană se încadrează în grupele „Late Roman A” și „Late Roman
B”. În a doua jumătate a secolului al XX‑lea, cercetătorul italian N. Lamboglia utilizează ter‑
menul de „terra sigillata chiara” pentru produsele atelierelor nord‑africane5. Acesta s‑a bazat
pe cercetările arheologice din peninsula italică. Principala contribuție a lui N. Lamboglia a
fost o nouă clasificare pornind de la tipologia publicată de Waagé, care împarte ceramica
africană în trei grupe, după cum urmează: „sigillata chiara A” produsă în intervalul cuprins
între a doua jumătate a secolului I și jumătatea secolului al III‑lea; „sigillata chiara B” produsă
din a doua jumătate a secolului al III‑lea până la jumătatea secolului al V‑lea; „sigillata chiara
D” produsă din a doua jumătate a secolului al V‑lea până în secolul al VII‑lea. Ulterior, pe
parcursul extinderii cercetărilor referitoare la ceramica nord‑africană, diverși specialiști au
adăugat noi grupe, precum „sigillata chiara A/D” și „sigillata chiara E”. Tot în aceeași peri‑
oadă au fost publicate cercetările semnate de J.W. Salomonson, referitoare la zona Tunisiei
centrale6, sau cele semnate de A. Carandini, care au la bază în principal săpăturile de la Ostia7.
1

2
3
4
5
6
7

Descrierea generală a pastei veselei nord‑africane, întâlnim printre altele la: HAYES 1972, 13–14; KENRICK
1985, 341.
CARANDINI, TORTORELLA 1981, 11–12.
WAAGÉ 1933, 294–298.
WAAGÉ 1948.
LAMBOGLIA 1958; LAMBOGLIA 1963; LAMBOGLIA 1974.
SALOMONSON 1968.
CARANDINI 1970.
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Fig. 44. African Red Slip
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Lucrarea definitorie, care sintetizează aproape toate informațiile cunoscute până la
acea dată despre ceramica de masă nord‑africană a fost publicată de J.W. Hayes în anul 1972.
Late Roman Pottery are în primul rând meritul de a introduce sintagma de „African Red Slip
Ware”, care va reuni ceramica de masă produsă în Africa de nord aproape în totalitate. Odată
cu această lucrare J.W. Hayes realizează și o încadrare tipo‑cronologică a ceramicii de masă
nord‑africane întrebuințată în mare măsură și în zilele noastre.
În ultimul deceniu al secolului XX cercetătorul german M. Mackensen publică un
volum monografic dedicat atelierului de la El Mahrine8, iar în primul deceniu al secolului
XXI apare lucrarea lui M. Bonifay, dedicată ceramicii romane târzii din Africa de Nord9.
Pentru perioada recentă amintim lucrarea semnată de M. Ben Mousa, despre producția
sigillatelor africane10 și volumul publicat de F. Heimerl în care este prezentată ceramica
nord‑africană descoperită la Augsburg (Augusta Vindelicum)11.
O caracteristică aparte a producției ceramicii de masă nord‑africane este varietatea
deosebită a formelor12, explicabilă prin multitudinea de oficine și durata de aproximativ șase
secole în care acestea au fost produse neîntrerupt. Conform celor constatate până în prezent,
majoritatea formelor veselei de masă nord‑africană nu sunt decorate. Totuși, o serie de vase
prezintă decor, ce poate fi de mai multe feluri: decor cu barbotină, decor incizat realizat cu
rotița dințată, decor imprimat realizat prin ștampilare, decor aplicat în relief13.
Produsele meșterilor olari din regiunea nord‑africană s‑au bucurat de un succes
comercial remarcabil. Dacă formele timpurii (care reprezintă în fapt imitații ale formelor tip
terra sigillata produse în peninsula Italică sau în Gallia meridională14) au o distribuție locală,
odată cu a doua jumătate a secolului al II‑lea vesela nord‑africană se răspândește rapid în
bazinul mediteraneean, mai întâi în partea occidentală, ulterior și în cea orientală, de aici
prin bazinul egeean pătrunde, mai ales în antichitatea târzie în orașele din bazinul vest și
nord pontic15. De asemenea, în perioada târzie, în secolul al VI‑lea veselă de tipul „Arican
Red Slip Ware” este atestată inclusiv în Britania16.
R e p e r t o r i u l f o r m e l o r A f r i c a n R e d S l i p Wa r e î n s p a ț i u l v e s t ‑ p o n t i c
Forma Hayes 27. Farfurie cu pereții puternic arcuiți, buza verticală, delimitată la exteriorul
vasului prin unul sau mai multe șanțuri subțiri realizate prin incizie în pasta crudă. Baza
este inelară, foarte puțin conturată. Diametrele acestor farfurii variază în general între 20
și 30 de cm. Pasta din care au fost confecționate aceste vase este de bună calitate, cu aspect
poros, de culoare roșie deschisă spre orange (2.5 YR 6/6, 6/8, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8). Slip‑ul
este aplicat uniform pe ambele suprafețe ale recipientului și este de bună calitate cu nuanțe
asemănătoare cu cele ale pastei. Acest tip de farfurii nu au decor. Potrivit tipologiei lui
8
9
10
11
12

13
14
15
16

MACKENSEN 1993.
BONIFAY 2004.
BEN MOUSA 2007.
HEIMERL 2014.
În lucrarea sa din 1972, J.W. Hayes a identificat nu mai puțin de 198 de forme ale veselei de masă
nord‑africane, majoritatea acestora având diverse variante în evoluția lor cronologică.
HAYES 1972, 14; CARANDINI, TORTORELLA 1981, 11.
HAYES 1972, 15.
HAYES 1980, 521–523; CARANDINI, TORTORELLA 1981, 11.
HAYES 1972, 458, harta 11. HAYES 1980, 522, cea mai timpurie veselă African Red Slip Ware descoperită
în Britania este forma 9, varianta A.
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M. Bonifay această formă face parte din categoria „sigillatelor africane A”, iar forma 27 a fost
produse în a doua jumătate a secolului al II‑lea și prima jumătatea secolului următor17. Aria
de răspândire a acestei forme se întinde în bazinul Mării Mediterane, dar și în așezările de
pe coasta Atlanticului18. În teritoriul vest‑pontic această formă este atestată până în prezent
la Arrubium19, Aegyssus20 și Halmyris, unde a fost descoperită în nivelul 321.
1. Farfurie, profilul complet.
Arrubium, Chervent. Dm: 20 cm; Dmb: 12,2 cm; H: 4,51 cm.
Pasta de culoare roșiatică, nuanța deschisă, cu particule de calcar în compoziție, slip de
culoare roșie cu urme de ardere secundară.
Bibliografie: PARASCHIV 1997, 327/6, pl. 1/6.
2. Farfurie, fragmentară, profilul complet.
Arrubium, Chervent. Dm: 19 cm; Dmb: 11 cm; H: 3,6 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, cu particule de mica aurie, slip roșu‑orange, cu slabe urme
de ardere secundară.
Bibliografie: PARASCHIV 1997, 327/7, pl. 1/7.
3. Farfurie, fragment buză.
Arrubium, Chervent. Dm: 20 cm; H: 4,2 cm.
Pasta roșie‑cărămizie, nuanță deschisă, cu particule de calcar, slip de culoare roșu deschis.
Bibliografie: PARASCHIV 1997, 327/8, pl. 2/8.
4. Farfurie, fragment din partea superioară.
Aegyssus 2007, Gloriei 62, S III, C 1, -1,70 m. Dm: 17,1 cm; Hp: 1,9 cm.
Pasta de culoare roșie, nuanță deschisă, slip de nuanță roșie‑orange cu aspect metalic. În
partea interioară vasul prezintă o nervură.
Bibliografie: NUŢU, COSTEA 2010, 155, pl. 4/18.
5. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, C X18, -2,30–2,40 m, N3, inv. 43981. Dm: 22 cm, Hp: neprecizată.
Pasta de culoare cărămizie, nuanță deschisă, cu fragmente fine de calcar în compoziție, slip
de culoare cărămizie.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 70, pl. 17/137.

Forma Hayes 45C. Castron de dimensiuni mari, cu buza oblică, uneori decorată prin incizie
pe suprafața superioară, pereții sunt curbați, baza inelară, cu piciorul foarte scund. Uneori
baza este decorată la interior cu un cerc realizat cu rotița dințată. Diametrele sunt cuprinse
între 20 și 40 cm. Au fost documentate trei variante ale acestei forme. Primele două variante,
A și B, au fost datate în a doua jumătate a secolului al‑II‑lea și începutul secolului următor, în
timp ce varianta C este încadrată cronologic la începutul secolului al IV‑lea22. Culoarea pastei
pentru castroanele Hayes 45 este roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8), iar slip‑ul este de nuanță
mai deschisă (2.5 YR 5/6, 5/8). Forma este specifică bazinului mediteraneean, prezența sa
în arealul pontic fiind de natură sporadică. Singurul exemplar identificat până în prezent
în teritoriul vest‑pontic aparține variantei C și a fost descoperită la Halmyris, în nivelul 623.

17
18
19
20
21
22
23

BONIFAY 2004, 150, fig. 85.
CARANDINI, TORTORELLA 1981, 31–32, pl. 14/5–6.
PARASCHIV 1997, 319, pl. 1/6–7 și pl. 2/8–9.
NUŢU, COSTEA 2010, 155, pl. 4/18.
TOPOLEANU 2000, 69–70, pl. 17/137.
HAYES 1972, 63, fig. 11.
TOPOLEANU 2000, 70, pl. 17/138.
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6. Castron, fragment buză.
Halmyris, poarta de vest, coridor bastion nord, -2,30 m, N6 (?), inv. 44388. Dm: nedeterminabil;
Hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu mica și particule de calcar în compoziție, slip
roșu‑maroniu, nuanță deschisă.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 70/138, pl. 17/138.

Forma Hayes 49. Farfurie/platou cu baza plană, peretele puternic arcuit către interior, până
capătă aspect vertical, buza de foarte mici dimensiuni, verticală, fără elemente de demarcație
față de corpul recipientului. Diametrele farfuriilor/platourilor variază între 20 și 40 de cm.
Pasta are caracteristicile specifice veselei de masă nord‑africane, culoarea fiind roșie‑maronie
(2.5 YR 4/6, 4/8), iar slip‑ul este de culoare portocalie (2.5 YR 6/6, 6/8). Farfuriile/platourile
Hayes 49 au circulat în așezările din Mediterana Occidentală, fiind datată în a doua jumătate
a secolului al III‑lea, în special pe baza descoperirilor de la Ostia24. În regiunea vest‑pontică
forma descrisă este atestată printr‑un singur exemplar descoperit la Halmyris, în nivelul 325,
fiind datată la sfârșitul secolului al II‑lea și începutul secolului al III‑lea. Remarcăm faptul
că la Halmyris această formă a fost descoperită într‑un context arheologic mai timpuriu cu
jumătate de secol decât datarea propusă de J.W. Hayes.
7. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, SI, C20, -2,10 m, N3, inv. 29642. Dm: 20 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, nuanță deschisă, slip orange.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 137/43, pl. 6; TOPOLEANU 2000, 70/139, pl. 17/139.

Forma Hayes 50B/64. Farfurie/castron de dimensiuni medii. Baza poate fi plană sau
prevăzută cu un fel de picior extrem de puțin pronunțat, dar care poate lua forma unei baze
inelare. Pereții sunt ușor arcuiți în treimea inferioară, până capătă un aspect oblic. Buza este
redusă ca dimensiuni și modelată în continuarea corpului, fără elemente distinctive. Uneori
poate lua un aspect vertical. Diametrele acestor farfurii/castroane variază în general între 20
și 40 de cm. Pasta din care au fost confecționate aceste recipiente are aspect granulos și este
de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 3/6, 4/6), iar slipul are aceeași nuanță și este de calitate
superioară. Forma 50B/64 este întâlnită cu precădere în bazinul occidental al Mediteranei, fie
că vorbim de peninsulele Italică sau Iberică, sau de coasta nord‑africană. În ceea ce privește
datarea acestei forme, J.W. Hayes o încadrează în a doua jumătate a secolului al IV‑lea26, în
timp ce M. Bonifay datează această formă în prima jumătate a secolului al V‑lea27. În bazinul
vest‑pontic această formă este practic necunoscută. Recent, a fost identificat un fragment din
partea superioară a unui castron descoperit la Halmyris28. Din păcate contextul arheologic
în care a fost înregistrat respectivul fragment ceramic este incert.
8. Farfurie/castron, fragment buză.
Halmyris 2012, passim. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,6 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip roșu‑cărămiziu.
Bibliografie: MOCANU 2018, 233, fig. 3/1.
24
25
26
27
28

HAYES 1972, 69, fig. 50.
TOPOLEANU 2000, 70, pl.17/139.
HAYES 1972, 69–73, fig. 12/Form 50.
BONIFAY 2004, 197, fig. 105.
MOCANU 2018, 232–233, fig. 3/1.
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Forma Hayes 53. Castron/bol cu pereții arcuiți, baza plană și cu buza oblică, delimitată de
corpul vasului prin linii incizate. Diametrele variază în general între 15 și 25 de cm. Pasta
are caracteristicile specifice atelierelor din Tunisia, aspect granulos și culoare roșie‑maronie
(2.5 YR 3/6, 4/6), iar slip‑ul este de calitate superioară, cu nuanțe de roșu spre orange (5
YR 5/6, 6/6). Există două variante ale formei 53, diferențiate prin decor. Prima dintre ele
are decorul realizat în relief și este mai rar întâlnită, a doua variantă are decorul realizat cu
rotița dințată, dispus pe suprafața interioară a vasului. Ambele variante ale formei 53 sunt
răspândite în Mediterana, însă acestea pătrund și în interiorul continentului european29.
În Dobrogea forma a fost identificată până în prezent doar la Durostorum, în urma unei
descoperiri fortuite și aparține primei variante – cu decor în relief – a formei 53. A fost
datată în a doua jumătate a secolului al IV‑lea și primele trei decenii ale secolului al V‑lea30.
9. Farfurie, fragment bază.
Durostorum, passim, inv. 35113. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de culoare roșie‑portocalie, slip de bună calitate, fără luciu, de aceeași culoare.
Decor: Descris de editorii vasului astfel: „Pare să prezinte în stânga un personaj masculin
îmbrăcat într‑o scurtă. În dreapta apar, destul de stilizate, limbile unui foc.”
Bibliografie: MUŞEŢEANU, ELEFTERESCU 1996, 395, fig. 1/a.

Forma Hayes 56. Platou de formă rectangulară, cu decor în relief. Baza este plană, pereții
scunzi sunt dispuși oblic, buza este orizontală. Aceste platouri sunt de dimensiuni medii
spre mari. Pasta din care au fost modelate este de bună calitate, de culoare roșie‑maronie
(2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8), iar slip‑ul are nuanțe de roșu‑cărămiziu cu tentă spre orange (2.5 YR
4/6, 5/6; 5 YR 5/8, 6/8). Decorul aplicat în relief este prezent atât pe suprafața superioară a
buzei cât și pe întreaga suprafață interioară a bazei rectangulare. Scenele decorative prezente
pe acest tip de platou au fost descrise amănunțit în mai multe publicații31. Aria de difuziune
a formei 56 se suprapune în principal cu bazinul occidental al Mediteranei, iar intervalul
cronologic specific este încadrat între a doua jumătate a secolului al IV‑lea și primele decenii
ale secolului următor32 În spațiul vest‑pontic aceste platouri apar menționate în literatura
de specialitate la Capidava33 prin două exemplare, la care se adaugă unul de la Durostorum,
descoperit în aceleași condiții cu fragmentul de vas ce aparține formei Hayes 5334. Datarea
acestei forme este identică cu cea a fragmentului de vas Hayes 53.
10. Platou rectangular, fragment buză.
Capidava 1955, SC, C7 P, inv.1628. Dim: 9,5 × 4,2 cm.
Pasta roșie‑cărămizie, slip de aceeași culoare.
Decor: Descris de editorul vasului după cum urmează: „Decorul fragmentului îl prezintă pe
centaurul Chiron în alergare, în timp ce piciorul din partea stângă a piesei aparține lui Ahile,
care se pregătește de lansarea discului. În dreapta, același Chiron, în alergare, îl poartă în spate
pe Ahile copil. Ca motiv secundar, mici cercuri situate sub corpul centaurului.”
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 145/337, pl. 50/337.
29
30
31
32
33
34

HAYES 1972, 78–82, fig. 13/Form 53.
MUŞEŢEANU, ELEFTERSCU 1996, 395–397, fig. 1/1.
SALOMONSON 1962, 58–64, HAYES 1972, 84–91.
HAYES 1972, 91.
OPRIŞ 2003, 145, pl.50/337–338.
MUŞEŢEANU, ELEFTERESCU 1996, 395–397, fig. 1/2.
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11. Platou rectangular, fragment.
Capidava 1986 I B 107, inv.4097. Dim: 4,2 x 3,5cm.
Pasta roșie-cărămizie, slip de aceeași culoare.
Decor. Descris de editorul vasului astfel: „Fragmentul prezintă partea posterioară a unui
animal în alergare, fără a se putea însă preciza dacă aparține unui platou din ciclurile cu Ahile,
Dioscurii, Pegas sau cele cu provinciile Mauritania și Africa. Blana animalului este redată prin
mici linii, sub forma unor incizii, creând senzația de volum.”
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 145/338, pl. 50/338.
12. Platou rectangular, fragment bază.
Durostorum, passim, inv. 35134. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta fină, de culoare roșie-portocalie, slip de aceeași nuanță.
Decor. Descris de editorii vasului după cum urmează: „Decorul în relief, realizat în tipar,
reprezintă în dreapta picioarele unui personaj masculin care ține în mână o suliță cu vârful în
jos, în stânga este redată o coadă de cal (?).”
Bibliografie: MUŞEŢEANU, ELEFTERESCU 1996, 395, fig. 1/b.

Forma Hayes 57. Farfurie de dimensiuni medii, cu baza plană, pereții oblici și ușor arcuiți,
buza orizontală, ușor îndreptată în jos. Partea superioară este decorată cu două cercuri
concentrice realizate prin incizie. Diametrele acestui tip de farfurie se înscriu între 20 și
25 cm. Pasta din care au fost modelate recipientele este de calitate superioară, fără impurități,
de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8). Slip‑ul este la rândul său de bună calitate,
dar pe suprafața exterioară este aplicat doar în partea superioară. Culoarea slip‑ului este
roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8; 5 YR 5/6, 5/8). Cu excepția cercurilor realizate prin incizie
acest tip de farfurii nu prezintă elemente de decor. În general aria de difuziune a formei 57
coincide cu bazinul central și occidental al Mediteranei, iar intervalul cronologic în care
au fost datate coincide cu ultimele trei sferturi ale secolului al IV‑lea35. Singurul exemplar
cunoscut până în prezent în bazinul vest‑pontic a fost descoperit în urma cercetărilor recente
de la Halmyris36.
13. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, passim. Dm: nedeterminabil, Hp: 1,8 cm.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2018, 233, fig. 3/3.

Forma Hayes 61A. Castron cu baza plană, pereții arcuiți, buza triunghiulară în secțiune
este dispusă oblic, către partea interioară a vasului. J.W. Hayes a identificat două variante
ale acestei forme, cu diametre cuprinse în general între 20 și 40 de cm. Pasta acestor vase
pornește de la nuanțe de roz până la cărămiziu (2.5 YR 6/3, 6/4, 4/6, 4/8), iar slip‑ul este
de culoare roșie‑maronie (5 YR 5/6, 5/8). Cele două variante se diferențiază prin forma și
dimensiunile buzei, după cum urmează: Varianta A – are buza redusă ca dimensiuni, iar
tranziția între buză și perete se face printr‑un prag triunghiular discret. Varianta B – are buza
mai mare decât a variantei A, iar pragul triunghiular este mai pronunțat. Datarea propusă
de J.W. Hayes este 325–400/20 pentru varianta A și 400–450 pentru varianta B37. În zona
vest‑pontică, forma în cauză a fost atestată pentru prima dată în așezarea fortificată de la
35
36
37

HAYES 1972, 91–93, fig. 14/Form 57.
MOCANU 2018, 233, fig. 3/3.
HAYES 1972, 107.
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Topraichioi prin două exemplare38, la Halmyris apare în nivelul 1039, la Tropaeum Traiani, a
fost descoperită în sectorul B, fiind datată în secolul al IV‑lea și începutul secolului următor40.
Apariția acestei forme la Halmyris pe nivelul 10 (prima jumătate a secolului al VI‑lea) este
probabil accidentală, fragmentul ceramic în cauză fiind antrenat dintr‑un nivel anterior41.
Recent au fost descoperite trei fragmente în sectorul Acropolă Centru‑Sud de la Histria42.
Toate exemplarele inventariate până în prezent în spațiul vest pontic aparțin variantei A.
14. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, SII, C89–90, -1,10 m, N10. Dm: 29 cm.
Pasta de culoare roz cu particule de mica în compoziție, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/237, pl. 40/237; TOPOLEANU 2000, 71/140, pl. 17/140.
15. Farfurie, fragment buză.
Tropaeum Traiani 2005, B, SII, C3, edificiul B2, -0,35 m, inv. 3221. Dm: 20 cm; Hp: 4,6 cm.
Pasta cărămizie deschisă, slip de nuanță bej, cu urme de ardere secundară.
Bibliografie: GAMUREAC 2009, 266–267/110, fig. 12/110.

Forma Hayes 67. Castron de dimensiuni mari, cu baza scundă și inelară, pereții puternic
arcuiți, buza orizontală este formată din două părți. Prima dintre ele, modelată în
continuarea pereților, este dispusă oblic către exteriorul vasului, a doua parte fiind arcuită
către exterior, capătul acesteia este îngroșat căpătând astfel un aspect aproximativ oval în
secțiune. Diametrele acestor castroane variază între 20 și 45 de cm. Pasta este specifică
atelierelor nord‑africane, cu aspect granulos și nuanțe de roșu și roșu‑maroniu (2.5 YR
4/3, 4/4, 5/3, 5/4,4/6, 4/8), iar slip‑ul este de calitate superioară și de culoare roșie‑maronie,
uneori cu aspect lucios (2.5 YR 4/6, 4/8). Forma este întâlnită pe scară largă în bazinul
vest‑mediteraneean, principalul atelier care a produs acest tip de castroane a fost localizat
la El Mahrine43. În Dobrogea forma 67 a fost identificată la Tropaeum Traiani, pe nivelul 2,
datat în secolul IV44, la Topraichioi45, Capidava46 și la Halmyris, pe nivelurile 8 și 947. Recent
această formă a fost atestată și la Histria48. Forma este datată în a doua jumătate a secolului
al IV‑lea și prima jumătate a secolului următor.
16. Castron, fragment buză.
Tropaeum Traiani 1970, D, S Ia. Dm: 26 cm; Hp: 3,5 cm.
Pastă fină, de culoare roșie, slip de aceeași culoare, slab calitativ.
Bibliografie: BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 186, fig. 158/2.9.
17. Castron, fragment buză.
Halmyris, SI, C15–17, -2 m, N8, inv. 29656. Dimensiuni: neprecizate.
Pasta de nuanță roz, particule de calcar în compoziție, slip roșu‑cărămiziu, cu aspect lucios.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/238, pl. 40/238; TOPOLEANU 2000, 72/147, pl. 17/147.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

OPAIŢ 1985, 156, fig. 3/7–9.
TOPOLEANU 2000, 70–71, pl. 17/140.
GAMUREAC 2009, 266–267, fig. 12/110.
OPAIŢ 1991, 162/237.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 155–156, pl. 1/1–3.
BONIFAY 2004, 171.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 186, fig. 158/2.9.
OPAIŢ 1985, 157, fig. 3/11–14.
COVACEF 1999, 158, pl. 12/5.
TOPOLEANU 2000, 72–73, pl. 17/147–148.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 156, pl. 1/4–6.
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18. Castron, fragment buză.
Halmyris, sector P, -3,05 m, N9, inv. 44393. Dm: 16 cm.
Pasta de culoare gri, nuanță închisă, cu calcar în compoziție, slip de aceeași culoare, urme de
ardere secundară.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 73/148, pl. 17/148.
19. Castron, fragment buză ți partea superioară a corpului.
Capidava 1990, c.L.74, inv.39818. Dimensiuni: Dm: 38 cm; Hp: neprecizată.
Nu sunt menționate caracteristicile pastei și nici culoarea slip‑ului.
Bibliografie: COVACEF 1999, 158, pl. 12/5.

Forma Hayes 70. Castron/bol cu pereții puternic arcuiți, cu baza scundă, inelară, și cu
buza orizontală, îngroșată la capătul exterior, decorată pe suprafața superioară cu două linii
paralele incizate. Pasta acestor castroane are aspect granulos, cu nuanță de roșu‑maroniu (2.5
YR 4/6, 4/8), iar ambele suprafețe sunt acoperite cu slip de culoare roșie (10 R 5/8). Forma
în cauză se datează în prima jumătate a secolului al V‑lea, în Agora Athenei fragmente ce
aparțin acestor castroane fiind descoperite într‑un nivel datat cu monede de la Theodosius
II49. Tot J.W. Hayes nota la nivelul anului 1972 că forma 70 se întâlnește foarte rar în afara
Tunisiei. Până în zilele noastre această formă nu a fost semnalată în nici o altă așezare romană
târzie din vestul Mării Negre, cu excepția descoperirii din fortificația romano‑bizantină de la
Slava Rusă50. Nici în restul bazinului pontic nu cunoaștem analogii. Un vas similar apare pe
coasta nord‑africană, la Berenice, fiind datat în prima parte a secolului al V‑lea51.
20. Castron, fragment buză.
Ibida 2009, SX, C6, extra‑muros, -3,15 m. Dimensiuni: nedeterminabile.
Pasta roșie‑maronie cu aspect granulos. Slip de culoare roșu. Suprafața superioară a buzei
este decorată cu două linii paralele realizate prin incizie.
Bibliografie: MOCANU 2014A, 295/1, fig. 2/1

Forma Hayes 71B. Castroane de dimensiuni reduse, cu baza scundă și inelară, cu pereții
arcuiți în partea inferioară până capătă un aspect oblic. Buza este masivă, oblică, decorată
cu linii oblice incizate la extremitatea exterioară. Diametrele acestor recipiente variază
între 10 și 15 cm. Pasta din care au fost modelate are aspectul granulos specific atelierelor
nord‑africane, arderea este de calitate, iar culoarea este în general roșie‑maronie (2.5 YR
4/6, 4/8; 5 YR 5/6, 5/8). Slip‑ul a fost aplicat pe ambele suprafețe, este de calitate superioară
și are nuanțe de roșu (10 R 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Conform tipologiei lui J.W. Hayes există două
variante ale formei 71. Varianta A, mai timpurie se diferențiază de Varianta B prin elemente
distinctive ale buzei castronului. Un fragment din buza unui castron sau bol a fost descoperit
la Ibida în zona edificiului, în caroul 2 din secțiunea X. Acesta aparține formei 71, varianta
B52. Contextul în care a fost descoperită piesa este datat între secolele al IV‑lea și al VI‑lea.
Varianta B a formei 71 este specifică primei jumătăți a secolului al V‑lea53. Fragmentul ceramic
descoperit la Ibida este singurul exemplar cunoscut până în prezent în arealul vest‑pontic.

49
50
51
52
53

HAYES 1972, 119.
MOCANU 2014A, 286, fig. 2/1.
KENRICK1985, 359–361, fig. 67/641.
MOCANU 2014A, 286–287, fig. 2/2.
HAYES 1972, 120, fig. 20/71. KENRICK 1985, 361, fig. 67/642.
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21. Castron, fragment buză.
Ibida 2010, SX, C2, -1,20 m. Dimensiuni: nedeterminabile.
Pasta roșie‑maronie cu unele impurități în compoziție. Slip roșu, de bună calitate.
Bibliografie: MOCANU 2014A, 295/2, fig. 2/2.

Forma Hayes 76. Castron de dimensiuni mari, cu baza plană. Pereții sunt aproape orizontali
în partea inferioară, puternic arcuiți în partea mediană și oblici în partea superioară, până
la limita buzei. Buza acestor castroane este masivă, aproape orizontală, puternic îngroșată
la extremitatea exterioară. În unele cazuri această extremitate exterioară este decorată cu
linii oblice incizate. Diametrele acestor recipiente sunt cuprinse între 25 și 35 cm. Vasele au
fost modelate dintr‑o pastă cu aspect granulos, cu unele impurități în compoziție, arderea
este uniformă. Culoarea pastei poate varia de la nuanțe de roșu‑maroniu până la orange
(2.5 YR ¾, 3/6, 4/6; 5 YR 6/6). Slip‑ul este aplicat uniform pe ambele suprafețe, iar nuanța
acestuia variază de la roșu‑maroniu până la maroniu întunecat (2.5 YR 5/6, 5/8; 5 YR 3/6,
3/4, 4/6, 4/8). Forma 76 a circulat în cantități mari în bazinul mediteraneean, fiind una
dintre cele mai bine reprezentate forme nord‑africane în Agora Athenei54. În bazinul Mării
Negre forma 76 apare în Crimeea55, iar în spațiul vest‑pontic prezența acestor castroane a
fost atestată până în prezent la Aegyssus, fiind datate de editorul său în intervalul cronologic
cuprins între 425 – 47556.
22. Castron, profil întreg.
Aegyssus, context neprecizat. Dm: 15 cm; Hp: 3,9 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu, de nuanță închisă.
Bibliografie: OPAIȚ 1985, 158, fig. 4/11.

Forma Hayes 80A. Bol de dimensiuni medii, cu baza plană, pereții puternic arcuiți în
treimea inferioară, astfel încât capătă un aspect aproape vertical, buza de mici dimensiuni
se află în continuarea corpului vasului. Diametrele variază între 15 și 20 de cm. Nuanța și
consistența pastei este specifică atelierelor tunisiene, cu nuanțe de roșu‑maroniu și orange
(2.5 YR 4/6, 4/8, 6/6, 6/8). Slip‑ul de bună calitate, are aceeași nuanță cu pasta. Au fost
identificate două variante ale acestei forme, în cazul primei dintre ele (Varianta A) buza este
delimitată de corpul vasului prin două șănțuiri paralele realizate prin incizie, în schimb în
cazul celei de‑a doua variante (Varianta B) șănțuirile dispar, iar partea superioară a buzei este
îngroșată, căpătând un aspect aproape circular în secțiune. Aceste boluri sunt întâlnite pe
scară largă în bazinul vest‑mediteraneean, fiind un produs al atelierelor de la El Mahrine57. În
Dobrogea este prezentă la Halmyris, prin două fragmente descoperite în nivelul 858, ambele
aparținând variantei A, databile potrivit contextului arheologic în prima jumătate a secolului
al V‑lea, spre deosebire de J.W. Hayes care propune ca datare a doua jumătate și sfârșitul
aceluiași secol59.
54
55
56
57
58
59

HAYES 1972, 125, fig. 21/Form 76.
SMOKOTINA 2014, 73, fig. 3/12.
OPAIŢ 1985, 158, fig. 4/11.
BONIFAY 2004, 173, fig. 92.
TOPOLEANU 2000, 73, pl. 17/149–150.
HAYES 1972, 128.
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23. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, SII, C90–91, -1,55 m, N8, inv. 40807. Dimensiuni: nedeterminabile.
Pasta roz‑roșiatică cu particule de calcar și mica în compoziție, slip de culoare roșu, nuanță
închisă.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/239, pl. 40/239; TOPOLEANU 2000, 73/149, pl. 17/149.
24. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, CF16, -3 m. (groapă), N8, inv. 44396. Dimensiuni: nedeterminabile.
Pasta prezintă aceleași proprietăți cu cea a fragmentului, slip de culoare roșie.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 73/150, pl. 17/150.

Forma Hayes 82B. Farfurie/platou de dimensiuni mari, cu baza inelară prevăzută cu un
picior circular și înalt pentru a asigura stabilitate vasului. Pereții farfuriei sunt arcuiți în
continuarea bazei, iar buza este verticală, triunghiulară în secțiune, delimitată la interiorul
vasului de corp printr‑o șănțuire mai mult sau mai puțin pronunțată. Diametrele sunt
cuprinse în general între 30 și 40 de cm. Pasta din care au fost modelate aceste farfurii este
de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8), cu unele impurități în compoziție,
iar slip‑ul este de bună calitate și are nuanțe similare ce cele ale pastei. Au fost stabilite
două variante ale acestei forme, varianta A având baza plană, în timp ce varianta B are baza
arcuită. Potrivit tipologiei și cronologiei lui Hayes, forma se datează în secolul al V‑lea și la
începutul secolului următor, fiind răspândită în bazinul mediteraneean60. Singurul fragment
identificat până în prezent în Scythia Minor, aparține variantei B și a fost descoperită la
Ibida, în sectorul Curtina G, S III, C6, la adâncimea de 2.40 m. într‑un context arheologic
circumscris secolelor V – VI.
25. Farfurie/platou, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, Curtina G, S III, C6, groapă menajeră. Dm: 32, Hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie cu unele impurități în compoziție, slip de aceeași nuanță.

Forma Hayes 85. Bol de dimensiuni reduse, cu baza inelară, înaltă pentru stabilitatea
recipientului, corpul de formă hemisferică, buza de dimensiuni reduse dispusă orizontal sau
oblic către exteriorul vasului, delimitată de corp la suprafața exterioară prin două șănțuiri
paralele. Diametrele variază între 10 și 15 cm. Pasta acestor boluri prezintă unele impurități
în compoziție și este în general de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Slip‑ul
este maroniu închis (7.5 YR 4/3, 4/4, 4/6). Și în cazul acestei forme au fost stabilite două
variante diferențiate de dispunerea buzei. În cazul variantei A buza este orizontală în timp ce
buza oblică corespunde variantei B. Varianta B a formei 85 a fost descoperită la Halmyris, în
nivelul 8, astfel fiind datată în prima jumătate a secolului al V‑lea61, spre deosebire de datarea
propusă de Hayes în a doua jumătate a aceluiași secol62.
26. Bol, fragment buză.
Halmyris, poarta de vest, stradă, N8, inv. 44389. Dm:13 cm; Hp: 3,6 cm.
Pasta roșie‑maronie, rar cu particule de mica albă, slip de nuanță închisă.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 71/141, pl. 17/141.

60
61
62

HAYES 1972, 131.
TOPOLEANU 2000, 71 (Forma Mackensen 1993, 60.2), pl. 17/141.
HAYES 1972, 133, fig. 23.
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Forma Hayes 87. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu baza inelară și scundă,
pereții arcuiți în continuarea bazei, buza verticală sau oblică, triunghiulară în secțiune.
Diametrele acestor vase se încadrează între 25 și 40 de cm. Pasta și slip‑ul vaselor întrunesc
elementele specifice atelierelor nord‑africane. Nuanța pastei variază de la roșu‑maroniu la
orange (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 5 YR 6/6, 6/8), uneori apar impurități în compoziție. Slip‑ul
este de calitate superioară, cu nuanțe de roșu sau orange (10 R 5/6, 5/8; 5 YR 7/6, 7/8).
Potrivit tipologiei lui J.W. Hayes există trei variante ale formei Hayes 87: Varianta A – cu
buza aproape verticală, delimitată la exterior de corpul vasului printr‑o șănțuire; Varianta B
– cu buza asemănătoare ca formă variantei A, numai că în acest caz buza nu mai este atât de
verticală, ci capătă mai degrabă un aspect oblic, iar șănțuirea ce delimitează buza de corpul
vasului de această dată este prezentă pe suprafața interioară; Varianta C – cu suprafața
superioară a buzei evazată către exterior. Farfuriile formei 87 cunosc o amplă răspândire în
bazinul mediteraneean în a doua jumătate a secolului al V‑lea și la începutul celui următor63
În vestul Mării Negre această formă a fost atestată la Topraichioi64, Halmyris (variantele A și
B) în nivelurile 9 și 1165, Capidava (varianta B)66 și Ibida (toate cele trei variante)67. Limitele
cronologice ale acestei forme sunt: a doua jumătate a secolului al V‑lea și începutul secolului
următor, cu amendamentul că fragmentul ceramic de pe nivelul 11 de la Halmyris se datează
în a doua jumătate a secolului al VI‑lea.
Varianta A
27. Platou, fragment buză.
Halmyris, SII, C90–19, N9, inv. 38595. Dm: 29 cm; Hp: 3,7 cm.
Pasta roz‑cărămizie, slip roșu, nuanță închisă.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/240, pl. 40/240; TOPOLEANU 2000, 73/151, pl. 18/151.
28. Castron, fragment buză.
Ibida 2006, Extra‑muros Vest III, SI. Dimensiuni: nedeterminabile.
Pastă roșie‑maronie de nuanță deschisă, cu particule fine de calcar în compoziție. Slip de
nuanță roșie‑cărămizie, urme de vopsea neagră pe partea exterioară a buzei.
Bibliografie: MOCANU 2011, 228/1, pl. 2/1.
Varianta B
29. Platou, fragment buză.
Halmyris, SI, C5, -1 m, N11. Dm: 37 cm; Hp: 3,7 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/241, pl. 40/241; TOPOLEANU 2000, 74/152, pl. 18/152.
30. Platou, fragment bază.
Capidava 1994, III, C T 73, inv. 8676. Dmb: 9 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip la exterior. Fragmentul ceramic prezintă decor tip
glanztönfilm specific formei 87.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 145–146/339, pl. 50/339.
31. Platou, fragment buză.
Capidava 1994, III, C T 73, inv.8684. Dm: 44 cm; Hp: neprecizat.
Pasta roșie‑cărămizie, slip roșu, aplicat la exteriorul vasului.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 146/340, pl. 54/340.
63
64
65
66
67

HAYES 1972, 136.
OPAIŢ 1985, 158, fig. 4/9.
TOPOLEANU 2000, 73–74, pl. 18/151–152.
OPRIŞ 2003, 145–146, pl. 50/339 și pl. 54/340.
MOCANU 2011, 228, pl. 2/1–3.
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32. Platou, fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, passim. Dm: nedeterminabil, Hp: 1,5 cm.
Pasta de culoare orange cu aspect granulos și particule fine de calcar în compoziție. Slip
aplicat la interior și pe exteriorul buzei, nuanță mai închisă decât a pastei.
Bibliografie: MOCANU 2014, 163/12, fig. 3/12.
Varianta C
33. Platou, fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2006, Extra‑muros Vest III, SI. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,8 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, cu particule fine de calcar, slip de culoare orange, urme de
ardere secundară.
Bibliografie: MOCANU 2011, 228/2, pl. 2/2.
34. Platou (forma 87, varianta C), fragment buză.
Ibida 2006, Extra‑muros Vest III, SI. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,1 cm.
Pasta orange, compoziție identică cu cea a exemplarului precedent. Slip orange, vopsea
neagră pe exteriorul buzei și a peretelui.
Bibliografie: MOCANU 2011, 228/3, pl. 2/3.

Forma Hayes 91. Bol de dimensiuni mici sau medii, cu baza inelară și foarte scundă, pereții
puternic arcuiți în treimea inferioară (până capătă un aspect aproape vertical), buza verticală
în continuarea corpului vasului, delimitată pe suprafața exterioară printr‑o ansă aproape
orizontală, a cărei formă și mărime variază. Diametrele acestor boluri nu depășesc 20 de cm.
Pasta din care au fost modelate aceste recipiente este de bună calitate, cu incluziuni de calcar
și nuanțe de roșu‑maroniu (2.5 YR 3/4, 4/6, 4/8), cu ardere uniformă. Slip‑ul este de calitate
foarte bună, uneori cu aspect lucios în special pe suprafața exterioară a vasului și cu nuanță de
roșu (10 R 3/4, 3/6, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Cele patru variante ale formei Hayes 91 se diferențiază
prin dimensiunea și gradul de curbare a torții către partea inferioară. În cazul variantei
A toarta este de dimensiuni mari, iar extremitatea acesteia este puternic curbată în jos, în
timp ce la celelalte trei variante dimensiunea și gradul de curbare al torții scad treptat, astfel
încât în cazul variantei D toarta își pierde funcționalitatea rămânând un simplu accesoriu
ce delimitează buza de corpul vasului. Bolurile specifice formei 91 au circulat pe arie largă,
în special în bazinul occidental al Mediteranei, însă pătrunde și în Mediterana Orientală68.
Datarea celor patru variante ale formei 91 a provocat o serie de discuții în literatura de
specialitate69, cu toate acestea intervalul cronologic propus de Hayes, care cuprinde a doua
jumătate a secolului al V‑lea și începutul secolului al VI‑lea (pentru variantele A și B) și
secolul al VI‑lea și prima jumătate a secolului al VII‑lea (pentru variantele C și D) rămâne
valabil și astăzi. Prezența formei 91 în bazinul vest‑pontic este considerată o raritate. Cu
toate acestea în ultimii ani au fost identificate o serie de fragmente ceramice descoperite în
săpăturile arheologice din deceniile anterioare. Cel mai timpuriu exemplar a fost descoperit
la Aegyssus în vechile săpături din a doua jumătate a secolului XX și aparține variantei A/
B70. Varianta B este atestată la Argamum, atât în sectorul Central71 cât și în sectorul Faleză
Est72. În Dobrogea, forma Hayes 91 – varianta C, este întâlnită până în prezent la bazilica
68
69
70
71
72

HAYEAS 1972, 144.
BONIFAY 2004, 177–179.
MOCANU, NUȚU 2017, 129, fig. 6/4.
MOCANU 2018A, 337, fig. 2/2
MOCANU 2020B, 121, fig. 2/5.
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episcopală de la Histria în trei exemplare73, la Capidava74 și la Ibida75 în contexte din a doua
jumătate a secolului al V‑lea și prima jumătate a secolului al VI‑lea.
Varianta A/B
35. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Aegyssus, passim. Dm: 18 cm, Hp: 2,4 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu cu aspect lucios.
Bibliografie: MOCANU, NUȚU 2017, 129, fig. 6/4.
Varianta B
36. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2000, Bazilica 2, C 8, -1,15 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 2.
Pastă maronie de nuanță deschisă cu incluziuni de calcar, slip roșu‑orange.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 337, fig. 2/2.
37. Bol, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Argamum 1990, Faleză Est, -0,70 m. Dm: 14 cm, Hp: 2,8 cm.
Pastă de culoare orange, slip de nuanță maronie deschisă.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 121, fig. 2/5.
Varianta C
38. Bol, fragment buză și treimea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2006, Extra‑muros Vest III, SI. Dm: 21 cm, Hp: 2,5 cm.
Pastă fină de culoare roșie, ardere uniforma și de calitate superioară, firnis roșu – mat, atât la
exterior cât și la interior.
Bibliografie: MOCANU 2011, 228/4, pl. 2/4.
39. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului.
Histria 1990, Bazilica Episcopală, S10, -0,40 m. Dm: 18 cm, Hp: 4,5 cm.
Pasta de culoare orange cu particule de mica în compoziție, slip roșu.
Bibliografie: SUCEVEANU 2007, 208/29, pl. 75/29.
40. Bol, fragment buză și partea superioară a vasului.
Histria 2000, Bazilica Episcopală, L14. Dm: 18 cm, Hp: 3,5 cm.
Pastă de culoare roșie, slip de aceeași nuanță, mat la exterior.
Bibliografie: SUCEVEANU 2007, 208/30, pl. 75/30.
41. Bol, fragment buză și partea superioară a corpului vasului.
Histria 2000, Bazilica Episcopală, între L14 și SB. Dm: 16 cm, Hp: 4 cm.
Pasta de culoare orange, slip de nuanță roșie.
Bibliografie: SUCEVEANU 2007, 209/31, pl. 75/31.

Forma Hayes 94A. Bol de dimensiuni reduse, cu baza puternic arcuită, prevăzută cu un
picior circular foarte înalt, cu pereții arcuiți în continuarea bazei și cu buza oblică, puternic
evazată către exterior. Diametrele acestor boluri nu depășesc 20 de cm. Caracteristicile
pastei din care au fost modelate aceste recipiente sunt asemănătoare cu cele ale formei 91,
culoare roșie‑maronie (2.5 YR 3/4, 4/6, 4/8) și particule de calcar în compoziție. Slip‑ul este
de bună calitate și variază de la nuanțe de roșu până la orange (10 R 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 5 YR
6/6, 6/8). Au fost identificate două variante ale formei 94: Varianta A – cu buza puternic
evazată către exterior; Varianta B – cu buza de dimensiuni sensibil mai mici față de cea a
variantei precedente. Bolurile specifice formei 94 au circulat în bazinul mediteraneean la
73
74
75

SUCEVEANU 2007, 208–209, pl. 75/29–31.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 212, pl. 2/3–4.
MOCANU 2011, 228, pl.2/4.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Marian Mocanu

160

sfârșitul secolului al V‑lea și începutul celui următor76. Pe teritoriul Dobrogei această formă a
fost semnalată până în momentul de față la Halmyris (varianta A), în nivelul 977, fiind datată
astfel în prima jumătate a secolului al VI‑lea, și în sectorul B al cetății Tropaeum Traiani
(varianta A)78, într‑un context arheologic datata asemănător cu cel de la Halmyris.
42. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, CH20, -0,85–1 m, N10, inv. 40390. Dm:19 cm; Hp: 4,1 cm.
Pasta de culoare maronie cu particule de calcar alb și mica în compoziție, slip de aceeași
culoare, mat.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 162/242, pl. 40/242; TOPOLEANU 2000, 74/155, pl. 18/155.
43. Bol, fragment buză.
Tropaeum Traiani 2005, B, edificiul B1, C1, -0,85, inv. 4153. Dm:17 cm; Hp:4 cm.
Pasta de culoare cărămizie deschisă, slip roșu.
Bibliografie: GAMUREAC 2009, 267/111, fig. 13/111.

Forma Hayes 95. Bol/castron asemănător ca formă și dimensiuni cu forma Hayes 94.
Diferența dintre cele două tipuri de boluri este dată de buză, în cazul formei 95 aceasta este
orizontală, extremitatea fiind dispusă vertical și realizând un unghi aproape drept cu restul
buzei. Pasta din care au fost modelate este în general de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8,
5/6, 5/8), cu ardere uniformă și unele particule de calcar în compoziție. Slip‑ul are nuanțe de
roșu‑maroniu (5 YR 4/6, 4/8). Acest tip de boluri a circulat în spațiul mediteraneean în prima
jumătate a secolului al VI‑lea79 În spațiul vest‑pontic, forma 95 este prezentă la Halmyris, în
nivelul 9, datarea propusă de editor înscriindu‑se în a doua jumătate a secolului al V‑lea80.
44. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, SII, C24–25, -1,50 m, N9, inv. 40806. Dm: 30 cm; Hp: 4,6 cm.
Pasta cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 75/156, pl. 18/156.

Forma Hayes 97 – Bol/castron de dimensiuni medii, cu baza inelară, pereții puternic arcuiți
în partea inferioară până capătă aspect oblic, iar buza orizontală este astfel modelată încât să
prezinte un aspect octogonal. Diametrele acestor vase variază între 15 și 25 de cm. Pasta este
de bună calitate, cu ardere uniformă, iar culoarea este roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6,
5/8). Slip‑ul este la rândul său de bună calitate, cu nuanțe de roșu spre orange (10 R 4/6, 4/8;
5 YR 6/6, 6/8). Această formă este destul de rar întâlnită chiar și în spațiul mediteraneean,
fiind datată în prima jumătate a secolului al VI‑lea81. Singurul exemplar cunoscut până în
prezent în spațiul vest‑pontic a fost descoperit la Capidava82 și datat în prima jumătate a
secolului al VI‑lea.
45. Castron, profil întreg.
Capidava 1993, III, Portic, CU73, inv. 8677. Dm: 16 cm; H:3,5 cm.
Pasta roșie‑cărămizie, slip portocaliu‑roșiatic, aplicat pe suprafață exterioară a vasului.
Bibliografie: OPRIȘ 2003, 146–147/341, pl. 50/341.
76
77
78
79
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81
82

HAYES 1972, 148, fig. 27/Form 94.
TOPOLEANU 2000, 74–75, pl. 18/155.
GAMUREAC 2009, 267, fig. 13/111.
HAYES 1972, 149, fig. 27/Form 95.
TOPOLEANU 2000, 75, pl. 18/156.
HAYES 1972, 150,1, fig. 27/Form 97.
OPRIŞ 2003, 146–147, pl. 50/341.
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Fig. 48. African Red Slip

Forma Hayes 99. Castron de dimensiuni medii cu baza arcuită, prevăzută cu picior
circular mai mult sau mai puțin profilat, cu pereții arcuiți, joncțiunea dintre aceștia și bază
fiind marcată pe suprafața interioară a vasului printr‑o protuberanță. Buza este modelată
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în continuarea peretelui vasului și puternic îngroșată către exterior. Diametrele acestor
castroane variază în general între 15 și 20 de cm, dar există și exemplare mai mari. Pasta
din care au fost modelate recipientele este în general de bună calitate, cu unele incluziuni
calcaroase în compoziție.
Culoarea acesteia variază de la nuanțe de roșu‑maroniu la orange (2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8,
5/6, 5/8; 5 YR 6/6, 6/8). Slip‑ul este aplicat pe ambele suprafețe ale castroanelor și poate fi de
culoare roșie cu tentă maronie sau orange (10 R 4/3, 4/4, 2.5 YR 6/6, 6/8). Pentru forma 99 au
fost stabilite trei variante după cum urmează: Varianta A – are diametrul bazei foarte mare
(peste jumătate din totalul diametrului vasului), iar buza este îngroșată foarte pronunțat;
Varianta B – baza cu diametru sensibil redus față de cel al variantei precedente, de asemenea
îngroșarea buzei este mai puțin pronunțată, astfel încât aceasta capătă un aspect mai zvelt;
Varianta C – este asemănătoare cu varianta B, cu mențiunea că vasele încadrate în această
ultimă variantă sunt lipsite de motivele decorative ștampilate din centrul bazei, acestea fiind
înlocuite de două cercuri concentrice incizate. Potrivit cercetărilor din ultimele decenii
forma 99 a fost produsă în cantități foarte mari în atelierele de la Oudhna, dar și în alte centre
precum El Mahrine83. Aceste castroane au circulat pe spațiu larg în bazinul mediteraneean în
cursul secolului al VI‑lea84. În Marea Neagră forma 99 este atestată în Crimeea85. În teritoriul
vest‑pontic pare a fi cea mai răspândită formă „African Red Slip Ware” în siturile romane
târzii, provenind în general din contexte arheologice datate în secolul al VI‑lea. Forma Hayes
99 a fost identificată la: Histria86, Capidava87 Halmyris88, Tropaeum Traiani89, Argamum90
și Ibida91.
Varianta A
46. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, CX1, coridor turn, N9, inv. 44397. Dm: 17 cm; Hp: 0,9 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 75/157, pl. 18/157.
47. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I passim. Dm: 22 cm, Hp: 2,3 cm.
Pastă de culoare cărămizie deschisă cu rare impurități constând în particule de calcar. Slip de
bună calitate și de aceeași culoare, mat la interior.
Bibliografie: MOCANU 2014, 163/13, fig. 3/13.

83
84
85
86

87

88
89
90
91

BONIFAY 2004, 181.
HAYES 1972, 152–155, fig. 28/Form 99.
SMOKOTINA 2014, 71–72, fig. 3/11.
SUCEVEANU 1982, 97, fig. 14/8; SUCEVEANU 2007, 209, pl. 75/32–35; ILIESCU, BOTTEZ 2018, 156–
158, pl. 1/8–10; pl. 2; pl. 3/23–31.
RATIU, OPIȘ, DUCA 2017, 213, pl. 2/5–6; COVACEF 1999, 164, pl. 15/1 a‑b. Exemplar cu profil întreg
decorat prin ștampilare. Autorul consideră că este vorba de forma Hayes 9, varianta B. Din punctual nostru
de vedere exemplarul de la Capidava aparține formei Hayes 99. Spre comparație, a se vedea HAYES 1972,
Fig. 4/Form 9 şi HAYES 1972, fig. 28/Form 99.
MOCANU 2018, 234, fig. 3/6–7; TOPOLEANU 2000, 75–76, pl.18/157–160.
GAMUREAC 2009, 267, pl.13/112.
MOCANU 2020B, 121, fig. 2/6–10, fig. 3/11–12.
MOCANU 2014, 151–152, fig. 3/13.
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Varianta B
48. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2001, Faleză Est, C 6, -0,30 m. Dm: 10 cm; Hp: 2,8 cm.
Pastă cărămizie de nuanță deschisă, slip de culoare orange deschis.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 125/6, fig. 2/6.
49. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1996, Faleză Est, C 15, Dm: 21 cm; Hp: 35 cm.
Pastă roșie‑maronie închisă ca nuanță, slip maroniu lucios.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 125/7, fig. 2/7.
50. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2001, Faleză Est, C 6–10, -0,60 m. Dm: nedeterminabil; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare maronie, slip de culoare orange.
Bibliografie: MOCANU 2020, 125/8, fig. 2/8.
51. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1993, Faleză Est, C 4, -0,40 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, nuanță întunecată, slip de culoare roșie cu tentă de negru
Bibliografie: MOCANU 2020, 125/9, fig. 2/9.
Varianta C
52. Bol/castron, fragment, profil complet.
Halmyris, S I, C 22, -0,80 m, N 11, inv. 27947. Dm: 19,5 cm; Dmb: 7 cm H: 5 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu pe suprafața interioară și maroniu la
exterior.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 76/161, pl. 19/161.
53. Bol/castron, fragment, profil complet.
Halmyris, S I, C 20, N 12, inv. MIATL 27958. Dm: 19 cm; Dmb: 7 cm; H: 5 cm.
Pastă de culoare cărămizie cu incluziuni de calcar, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 76/162, pl. 19/162.
54. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2001, Faleză Est, C 6, -0,40 m. Dm: 20 cm; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare orange, cu unele impurități în compoziție, slip orange.
Bibliografie: MOCANU 2020, 125/10, fig. 2/10.
55. Bol/castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1990, Faleză Est, C 4, -1,05 m. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,7 cm.
Pasta de culoare maronie deschisă, slip de nuanță orange.
Bibliografie: MOCANU 2020, 125/11, fig. 3/11.

Forma Hayes 103. Castroane de dimensiuni mari, cu baza inelară și destul de înaltă pentru a
oferi stabilitate recipientului. Pereții vasului sun oblici, în continuarea bazei, iar la jumătatea
distanței dintre bază și buză sunt puternic arcuiți astfel încât ei capătă un aspect aproape
vertical. Buza acestor vase este marcată prin îngroșarea peretelui și evazarea acesteia către
exterior. Diametrele castroanelor încadrate în această formă sunt cuprinse între 25 și 35 de
cm. Pasta din care au fost modelate aceste castroane este de bună calitate, având în compoziție
unele impurități precum particule de calcar sau mica argintiei. Arderea este uniformă, iar
culoarea pastei este roșie‑maronie (2.5 YR 3/6, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Slip‑ul este aplicat uniform
și are nuanțe ce variază de la roșu spre orange (10 R 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 5 YR 6/6, 6/8). Pentru
forma 103 au fost stabilite două variante: Varianta A – cu piciorul bazei înalt și cu buza zveltă
cu aspect triunghiular în secțiune; Varianta B – cu piciorul bazei scund și cu buza îngroșată
astfel încât aceasta capătă un aspect aproape oval în secțiune. Castroanele specifice formei
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103 circulă în bazinul mediteraneean în secolul al VI‑lea92. În spațiul vest‑pontic forma 103
a fost identificată la Histria (varianta A)93, Halmyris (varianta B), în nivelul 1094, și două
fragmente ce aparțin variantei A, descoperite în urma săpăturilor din ultimul deceniu95. Alte
exemplare au fost descoperite la Aegyssus (varianta B)96, Capidava97 și Tropaeum Traiani
(varianta A)98.
Varianta A
56. Farfurie, fragmentară.
Tropaeum Traiani, 2005, B, edificiul B1, S II, C2, inv. 3204. Dm: 22 cm; Hp: 2,8 cm. Nuanța
pastei și a slip‑ului nu sunt precizate.
Bibliografie: GAMUREAC 2009, 267, pl. 13/113.
57. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris 2012, passim. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,1 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de culoare roșu spre orange.
Bibliografie: MOCANU 2018, 234, fig. 3/7.
Varianta B
58. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, C P16, -1,30 m. (N10); inv. 44400. Dm: 34 cm; Hp: 3,8 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu granule de calcar și mica în compoziție, slip de nuanță
portocalie.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 76–77, pl. 19/163.
59. Farfurie, fragment buză.
Aegyssus 1978. Dm: 28 cm; hp: 3,4 cm.
Pasta de culoare cărămizie cu particule de calcar, slip de culoare roșie‑maronie.
Bibliografie: MOCANU, NUȚU 2017, 129, fig. 6/5.

Forma Hayes 104. Farfurie/platou de mari dimensiuni cu baza masivă și circulară, pereții
ușor arcuiți, buza puternic îngroșată are aspect oval în secțiune. Pasta specifică formei 104
variază destul de mult atât în ceea ce privește compoziția, cât și în ceea ce privește culoarea
sau calitatea arderii. Foarte multe exemplare au în compoziție impurități precum particulele
de calcar sau mica. Culoarea pastei are în general nuanțe de maroniu, roșu‑maroniu sau chiar
orange (2.5 YR 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 5/6, 5/8; 5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/80). Caracteristicile slip‑ului
sunt eterogene în ceea ce privește modul de aplicare al acestuia, calitatea sau culoarea. Cel
mai întâlnit este slip‑ul de culoare roșu‑orange, dar există și exemplare cu slip roșu‑maroniu
sau maroniu închis (2.5 YR 4/6, 4/8; 7.5 YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8, 7/6, 7/8 8/8). Diametrele
variază între 25 și 50 de cm. J.W. Hayes a stabilit trei variante pentru această formă: Varianta
A – buza este verticală iar piciorul bazei este de dimensiuni mai mari; Varianta B – vasul este
mai adânc față de cel al variantei precedente, buza nu mai prezintă aspectul vertical atât de
pronunțat; Varianta C – buza devine circulară în secțiune prin îngroșare, piciorul circular este
de dimensiuni reduse. Forma 104 a fost produsă cu precădere în nordul Tunisiei, existând cel
92
93
94
95
96
97
98

HAYES 1972, 157–159, fig. 29/Form 103.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 158, pl. 3/32.
TOPOLEANU 2000, 76–77, pl. 19/163.
MOCANU 2018, 234, fig. 3/8.
MOCANU, NUȚU 2017, 129, fig. 6/5.
OPRIŞ 2003, 140–150, pl. 53/348–349; RATIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 213–214, pl. 3.
GAMUREAC 2009, 267, pl. 13/113.
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puțin două centre meșteșugărești ce au confecționat acest tip de recipient în paralel99. Forma
104 a circulat pe scară largă în bazinul mediteraneean începând cu al doilea sfert al secolului al
VI‑lea și până la începutul secolului al VII‑lea100. În Dobrogea, forma Hayes 104 este
întâlnită la Tropaeum Traiani (varianta C)101, în nivelul VI A, datată în secolul al VII‑lea. La
Histria această formă (varianta B) este prezentă în sectorul Central102. La Halmyris au fost
descoperite toate cele trei variante, în nivelurile 9, 10 și 11103, la care se adaugă alte fragmente
(variantele A și B) descoperite în urma săpăturilor din ultimul deceniu104. La Capidava a fost
semnalată prezența variantelor B și C105, iar la Ibida sunt prezente variantele A și C106, fiind
datate în secolul al VI‑lea și primele două decenii ale secolului următor. La Aegyssus a fost
descoperit în vechile săpături un fragment ceramic ce aparține variantei A107. De asemenea
varianta A este prezentă și în sectorul Central de la Argamum108.
Varianta A
60. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, S II, C71–75, -1,40 m. (N9), inv. 38675. Dm: 42 cm; Hp: 0,6 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu granule de calcar în compoziție, slip bej‑deschis.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/248, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 77/164, pl. 19/164.
61. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, S II, C60, -1,25 m, stradă, (N9), inv. 40812. Dm: 34 cm; Hp: 3,4 cm.
Pasta roșie‑cărămizie cu mica albă în compoziție, slip roșu, de nuanță închisă.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/249, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 77/165, pl. 19/165.
62. Farfurie, fragment buză.
Halmyris S I, C27–38, piață, (N10), inv. 29708. Dm: 32 cm; Hp: 4,2 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, cu particule de calcar în compoziție, slip de culoare maro.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/250, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 77/166, pl. 19/166.
Varianta B
63. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, S II, C11 (N11), inv. MIATL 37152. Dm: 42 cm; Hp: 2,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu inserții de mica albă, slip roșu‑maroniu, slab conservat.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/251, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 78/167, pl. 19/167.
64. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, sector P, Cα2 (N11), inv. 44402. Dm: 40,5 cm; Hp: 2,3 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip maroniu‑roșcat, slab conservat.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 78/168, pl. 19/168.
Varianta C
65. Farfurie/platou, fragment buză.
Tropaeum Traiani, 1972, D, S VI. Dm: 32 cm; Hp: 4 cm.
Pasta de culoare bej, slip de nuanță roșie.
Bibliografie: BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 189, fig. 167/2.2.
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

BONIFAY 2004, 181–183.
HAYES 1972, 160, 166, fig. 30.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 189, fig. 167/2.2.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 158–159, pl. 3/33.
TOPOLEANU 2000, 77–78, pl. 19/164–170.
MOCANU 2018, 234, fig. 3/9.
OPRIŞ 2003, 149, pl. 53/345, pl. 54/346; COVACEF 1999, 154 și 157, pl. 11/4.
MOCANU 2011, 228–229, pl. 2/5 (varianta A); MOCANU 2014A, 287–288, fig. 2/5 (varianta C).
MOCANU, NUȚU 2017, 129, fig. 6/6.
MOCANU 2018A, 337, fig. 2/9–10.
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66. Farfurie/platou, profil complet.
Halmyris, S I, C 48, (N11), inv. 30196. Dm: 32 cm; Dmb: 13,4 cm; H: 6,5 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie cu particule fine de calcar în compoziție, slip de aceeași
culoare, urme de ardere secundară.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 78/169, pl. 19/169.
67. Fragment buză și treimea superioară a vasului.
Capidava, 1994 III, C T37, inv. 12850. Dm: 44,8 cm; Hp: 4 cm.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip slab conservat.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 149/346, pl. 54/346.

Forma Hayes 105. Farfurie de mari dimensiuni, asemănătoare ca formă cu platourile/
farfuriile Hayes 103 și 104. Ca elemente distinctive se remarcă piciorul circular de dimensiuni
medii și buza îngroșată ce capătă aspect aproape rectangular în secțiune. Diametrele acestei
forme sunt asemănătoare cu cele ale formei 104. Pasta din care au fost confecționate aceste
farfurii are în compoziție unele impurități și calitatea arderii diferă. Culoarea este în general
roșie‑maronie, dar există și exemplare a căror pastă au tentă de orange (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6,
5/8; 5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). În completarea tipologiei lui J.W. Hayes, M. Bonifay stabilește
trei variante pentru această formă și fixează limitele cronologice între sfârșitul secolului
al VI‑lea și sfârșitul celui următor109. În siturile romane târzii din aria vest‑pontică, forma
105 a fost identificată până în prezent la Capidava110, la bazilica episcopală de la Histria111
și în sectorul Central al cestui sit112. La acestea se adaugă un fragment ceramic descoperit
la Ibida113.
68. Platou, fragment buză.
Capidava 1994 III, C S‑Ş 74, inv.12852. Dm: nedeterminabil; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip de nuanța roșie, prezintă urme de ardere secundară.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 150/351, pl. 54/351.
69. Platou, fragment buză.
Capidava 1992 III, Portic, C U73, inv. 12853. Dm: 34,5 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 150/352, pl. 54/352.
70. Farfurie/platou, fragmentar.
Histria, 2000, Bazilica Episcopală, J14‑K14, -1,30–1,70 m. Dm: 40 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie, cu particule de calcar, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: SUCEVEANU 2007, 209/36, pl. 75/36.
71. Farfurie, fragment treimea superioară.
Histria 1985, Bazilica Episcopală, L14, -0,80 m. Dm: 31 cm; Hp: 3,7 cm.
Pastă de culoare portocalie, slip roșu, mat la interior.
Bibliografie: SUCEVEANU 2007, 209/37, pl. 75/37.
72. Fragment buză și partea superioară a vasului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 0, C 1. Dm: 32,5 cm, Hp: 2,4 cm.
Pastă de culoare portocalie cu aspect granulos și particule fine de calcar. Slip aplicat la
interior, destul de slab calitativ. La exterior buza a fost vopsită cu o nuanță de negru.
Bibliografie: MOCANU 20014, 163/14, fig. 3/14.
109
110
111
112
113

BONIFAY 2004, 183–185.
OPRIŞ 2003, 151, pl. 54/350–352; COVACEF 1999, 154.
SUCEVEANU 2007, 209, pl. 75/ 36–37.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 159, pl. 4/35–36.
MOCANU 2014, 152, fig. 3/14.
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Forma Hayes 106. Farfurie de mari dimensiuni cu baza masivă și inelară, pereții oblici și ușor
arcuiți, buza îngroșată și răsfrântă către exterioară, cu aspect circular în secțiune. Diametrele
acestor farfurii sunt identice cu cele ale formelor 104 și 105. Pasta acestor farfurii poate
avea inserții de calcar în compoziție, arderea este uniformă, iar nuanța este roșie‑maronie
cu tentă spre orange (2.5 YR 4/4, 4/6, 5/5, 5/8). Slipul poate fi roșu‑maroniu sau orange (5
YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8). Forma 106 este considerată o evoluție a formei 104, fiind întâlnită în
bazinul mediteraneean pe parcursul secolului al VII‑lea114. În spațiul vest‑pontic forma 106
a fost atestată la Halmyris, acolo unde în urma cercetărilor arheologice din ultimul deceniu
au fost descoperite trei exemplare115.
73. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Halmyris, Turnul 12? Dm: 44 cm; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu‑maroniu.

Forma Hayes 107. Castron de dimensiuni medii spre mari cu baza inelară și pereții puternic
arcuiți. Buza este redusă ca dimensiuni, orizontală, cu partea inferioară îngroșată. Diametrele
acestor castroane sunt în jur de 30 cm. Pasta din care au fost modelate aceste recipiente
poate avea unele incluziuni în compoziție și culoarea roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6,
5/8). Slip‑ul este aplicat uniform și are culoarea maronie sau galben‑orange (7.5 YR 5/6,
5/8, 7/8, 8/8). Forma 107 a circulat în zona mediteraneeană în prima jumătate a secolului al
VII‑lea116. Singurul fragment al unui castron ce poate fi încadrat formei 107 a fost descoperit
în urma cercetărilor arheologice recente de la Halmyris117.
74. Castron. Fragment buză.
Halmyris, Turnul 2? Dm: nedeterminabil; Hp: 2,6 cm.
Pastă de culoare cărămizie, slip roșu cu tentă orange.

Forma Hayes 109. Farfurie/castron de dimensiuni medii, cu baza scundă și inelară. Pereții sunt
arcuiți, buza este modelată în continuarea corpului vasului, fiind delimitată la suprafața interi‑
oară de o șănțuire realizată prin incizie. Diametrele variază în general între 25 și 30 cm. Pasta este
de calitate, cu ardere uniformă și nuanțe de roșu‑maroniu (2.5 YR 5/8). Sunt prezente particule
de calcar și mica. Slip‑ul are aceeași nuanță cu cea a pastei. Suprafața interioară a acestor reci‑
piente este decorată cu vopsea de culoare albă. În completarea tipologiei din 1972 a lui Hayes,
M. Bonifay propune trei variante pentru forma 109, prima variantă fiind datată de la sfârșitul
secolului al VI‑lea, până la jumătatea secolului al VII‑lea, cea de‑a doua variantă este datată la
mijlocul și în a doua jumătate a secolului al VII‑lea, în timp ce ultima variantă este specifică
celei de‑a doua jumătăți a secolului VII118. Singurele exemplare din regiunea vest‑pontică
cunoscute până în prezent au fost descoperite la Histria și au fost datate în secolele VI – VII119.
75. Farfurie/Castron, profil complet.
Histria, Acropolă Centru‑Sud. Dm: 22 cm, H: 3,2 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule de calcar și mica, slip de culoare roșie.
Bibliografie: ILIESCU, BOTTEZ 2018, 159/37, pl. 4/37.
114
115
116
117
118
119

HAYES 1972, 169–171, fig. 32/Form 106.
MOCANU 2018, 234–235.
HAYES 1972, 171, fig. 33/Form 77.
MOCANU 2018, 235.
BONYFAY 2004, 187–189.
ILIESCU, BOTTEZ 2018, 159, pl. 34/37–38.
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Fig. 50. African Red Slip
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R e p e r t o r i u l m o t i v e l o r d e c o r a t i v e A f r i c a n R e d S l i p Wa r e
în spațiul vest‑pontic
Despre decorul veselei „African Red Slip Ware” am făcut câteva scurte referiri în
paginile anterioare. În cazul ceramicii africane din spațiul vest‑pontic am identificat prezența
a două tipuri de decor: cel realizat cu rotița dințată și cel realizat prin ștampilare. Decorul
realizat prin ștampilare are o gamă extrem de variată de motive decorative, pornind de la
simple figuri geometrice și mergând până la redarea unor scene complexe ce au în centrul
lor figuri antropomorfe.
Decorul în relief este extrem de rar, doar trei fragmente ceramice descoperite la
Capidava și Durostorum se pot înscrie în această clasificare specifică formelor Hayes 53 și
Hayes 56120.
Pentru o mai bună inventariere a motivelor decorative prezente pe vesela de masă
africană descoperită în regiunea vest‑pontică am stabilit patru tipuri principale: tipul A
– motive decorative geometrice și vegetale; tipul B – motive decorative zoomorfe; tipul C –
motive decorative antropomorfe; tipul D – motive decorative paleocreștine.
Tipul A
A.1. Cinci cercuri concentrice – Motivul decorativ apare pe două fragmente ceramice
descoperite la edificiul roman cu mozaic din Tomis. Potrivit editorului acestor fragmente
ceramice, motivul decorativ aparține stilului I, datat între jumătatea secolului al IV‑lea și
jumătatea secolului al V‑lea121. Deși nu face referire în nici un fel la atelierele de proveniență a
acestor fragmente ceramice, Gh. Papuc intuiește influența atelierelor africane asupra acestui
motiv decorativ. Potrivit lui Hayes, motivul decorativ al celor cinci cercuri concentrice a fost
folosit pe scară largă, mai ales în combinație cu motivul frunzelor de palmier, iar datarea
corespunde cu cea a fragmentelor descoperite la Tomis122. În cazul fragmentelor descoperite
la edificiul roman cu mozaic motivul decorativ al cercurilor concentrice apare combinat cu
cel al pătratelor cu diagonale încrucișate.
A.2. Pătrat cu diagonale încrucișate – Două fragmente ceramice descoperite la edificiul roman
cu mozaic poartă ștampila ce redă un pătrat cu diagonale încrucișate. Motivul este dispus în
bandă, în jurul centrului vasului și alternează cu motivul decorativ al cercurilor concentrice,
încadrate în tipul A.1123. Ca și motivul decorativ precedent și acesta a fost întrebuințat pe scară
largă de meșterii olari din Africa de Nord în intervalul cuprins între jumătatea secolului al
IV‑lea și jumătatea secolului următor. Hayes încadrează acest motiv decorativ în stilul A
(timpuriu)124.
A.3. Romb – Motivul decorativ a fost descoperit la Halmyris, fiind imprimat în centrul unui
castron încadrat formei Hayes 99 (profilul vasului s‑a păstrat complet). Fragmentul ceramic
a fost identificat în nivelul N 11, astfel fiind datat în a doua jumătate a secolului al VI‑lea125.
120
121
122
123
124
125

Descrierea decorului vaselor în cauză este prezentată mai sus, la pagina 148–149.
PAPUC 1973, 156, fig. 2/4–5.
HAYES 1972, 236/28, fig. 40/28j.
PAPUC 1973, 156, fig. 2/4–5.
HAYES 1972, 241/69, fig. 42/69b‑d.
TOPOLEANU 1996, 146–147/13, pl. 3/13.
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Raportat la tipologia lui Hayes, motivul decorativ aparține stilului C, datându‑se în acest
caz cu un secol și jumătate mai devreme față de contextul în care a fost descoperit vasul
la Halmyris126.
Tipul B
B.1. Păun – Motivul decorativ a fost identificat pe un fragment ceramic (bază a unei farfurii
Hayes 103 sau 104) descoperit la Ibida în interiorul turnului 10, pe un nivel ce corespunde
primei jumătăți a secolului al VI‑lea. Modul în care este aplicată ștampila ne face să credem
că decorul vasului în cauză era unul mai complex și cuprindea și alte motive decorative127.
Hayes încadrează această ștampilă în stilul D, datat în a doua jumătate a secolului al V‑lea128.

Fig. 51. African Red Slip.
Apud HAYES 1972

126
127
128

HAYES 1972, 247/98, fig. 44/98.
MOCANU 2011A, 298, fig. 3/18.
HAYES 1972, 257/282–284, fig. 47/282g.
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Tipul C
C.1. Figurine antropomorfe – O serie întreagă de fragmente ceramice nord‑africane databile
în special în secolul al VI‑lea (formele Hayes 103, 104 sau 105) sunt decorate cu motive
antropomorfe. Acestea au câteva trăsături comune: felul în care sunt redate personajele
este similar, coafura (reprezentată stilizat prin cerculețe) specifică populației nord‑africane
ca și trăsăturile feței; în general apar două sau chiar trei personaje în asociere cu motive
paleocreștine (crucea gemată) sau motive zoomorfe (în cele mai frecvente cazuri păunul).
Asemenea fragmente ceramice au fost identificate la Histria129 sau la Capidava130. Potrivit
tipologiei lui Hayes aceste ștampile ar aparține stilului E II, fiind datate în secolul al VI‑lea131.
Tipul D
D.1. Cruce cu dublu contur, decorată cu geme – Câteva fragmente ceramice ce poartă
această ștampilă au fost descoperite la Tomis132 sau la Capidava133. Și acest motiv decorativ este
asociat în special cu motive antropomorfe, formând astfel scene decorative mai complexe,
de o evidentă influență paleocreștină.

129
130
131
132
133

POPESCU 1965, 701–703, fig. 3.
OPRIŞ 2003, 147–150, pl. 51/342, pl. 52/343, pl. 53/348–349.
HAYES 1972, 267, fig. 52/245–247.
PAPUC 1973, 187, fig. 25; MUNTEANU, PAPUC 1976, 151–152, pl. 6/fig. 16.
OPRIŞ 2003, 149/345, pl. 53/345.
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Ceramica micro‑asiatică
Late Roman Light Coloured Ware
În lucrarea despre ceramica de masă descoperită la Saraçhane (Istanbul), publicată în
1992 de J.W. Hayes este introdus pentru prima dată în literatura de specialitate termenul de
„Late Roman Light Coloured Ware”. Pe baza acestor descoperiri au fost stabilite caracteristicile
morfologice ale acestei grupe ceramice, cât și încadrarea cronologică și aria de difuziune134.
Definiția oferită de J.W. Hayes în 1992 a fost completată în lucrarea din 2008 dedicată
ceramicii de masă de la Atena, după cum urmează: „[...] a small class of light‑bodied wares
made apparently somewhere in the Eastern Aegean region (source unlocated, possibly in the
Knidos region).”135.
Trăsăturile generale ale pastei din care au fost modelate vasele încadrate în categoria
„Light Coloured” sunt următoarele: ardere uniformă, culoare gri sau galben‑orange de
nuanță deschisă (7.5 YR 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/6), fără impurități în compoziție, dar cu prezența
particulelor de mica aurie. Slip‑ul este de calitate medie și este aplicat uniform pe toată
suprafața recipientelor. Culoarea acestuia este galben‑maronie de nuanță deschisă (10 YR
6/4, 6/6, 6/8, 7/6, 7/8). Decorul vaselor „Light Coloured” este în general de două feluri: decor
realizat cu rotița dințată, prezent în special pe vasele cu buza verticală și decor realizat prin
incizie în pasta crudă, prezent în special pe castroanele de dimensiuni mari. Acest al doilea
tip de decor este amplasat pe suprafața interioară a vaselor și este destul de elaborat.
Din punct de vedere istoriografic, această categorie ceramică nu a beneficiat de spații
largi în literatura de specialitate, atât datorită faptului că a fost identificată relativ recent, cât
și datorită cantității reduse a acestui tip de ceramică. Această realitate este valabilă și pentru
spațiul vest‑pontic, acolo unde până în urmă cu un deceniu acest tip de veselă nu apare în
literatura de specialitate.
În ceea ce privește localizarea atelierelor, cunoștințele noastre nu au avansat aproape
deloc față de cele oferite în definiția lui Hayes din 2008 și reprodusă mai sus. La congresul
RCRF de la Belgrad a fost prezentată ipoteza conform căreia centrul de producție ar putea
fi localizat în zona pergameniană, ceramica „Light Coloured” fiind considerată în acest caz
continuatoarea atelierelor de la Çandarli136. Cert este că ceramica „Light Coloured” este
întâlnită în bazinul est‑mediteraneean, în zona egeeană și în bazinul pontic cu precădere în
cursul secolului al V‑lea.
Repertoriul formelor Late Roman Light Coloured
în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu baza plană, prevăzută cu picior
foarte scund. Pereții sunt oblici, dar se arcuiesc în partea superioară. Buza este îngroșată și
ușor evazată către exterior. Partea superioară a buzei este prevăzută cu una sau două șănțuiri.
Pasta este de culoare galben‑maronie (7.5 YR 8/3, 8/4, 8/6), cu inserții de mica. Slip‑ul este
uniform și de culoare galben‑maroniu (10 YR 6/4, 6/6).
134
135
136

HAYES 1992, 7–8, fig. 1/1–10..
HAYES 2008, 91, fig. 43.
Prezentarea cu titlul, Late Roman light‑coloured ware: tradition and innovation, susținută de K. Domzalski.
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Fig. 52. Light Coloured

Aceste recipiente sunt decorate prin incizie, cu rotița dințată, fie pe partea interioară,
fie pe cea exterioară. Forme similare cu cea descrisă în aceste rânduri au fost produse atât
de atelierele pontice137, cât și de cele localizate în Cipru (LRD)138. Acest tip de castroane
a fost descoperit atât la Saraçhane139, cât și în Agora Atenei140. Singurele exemplare din
spațiul vest‑pontic, cunoscute până în prezent au fost descoperite la Aegyssus și Ulmetum.
Fragmentul ceramic de la Aegyssus a fost descoperit în urma cercetărilor arheologice din a
doua jumătate a secolului XX, astfel nu se cunoaște contextul arheologic din care provine.
Exemplarul în cauză este decorat cu rotița dințată pe suprafața exterioară a peretelui141. Alte
137
138
139
140
141

ARSEN’EVA, DOMZALSKI 2002, fig. 13/575–577.
HAYES 1972, 374, fig. 80, Form 2.
HAYES 1992, 7–8, fig. 1/7.
HAYES 2008, 91, fig. 43/1433–1434.
MOCANU, NUȚU 2017, 130, fig. 7/1.
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exemplare au fost descoperite la Ulmetum, unul în nivelul 3B, datat la mijlocul secolului
al V‑lea, și în faza a II‑a, datată în al treilea sfert al aceluiași secol142. Exemplarele de la
Ulmetum prezintă decor incizat pe suprafața interioară a recipientelor.
1. Farfurie / castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Aegyssus, passim. Dm: 27 cm; Hp: 3,3 cm.
Pastă de culoare galben‑maronie cu inserții de mica. Slipul este galben‑maroniu, de nuanță
deschisă. Suprafața exterioară a peretelui este decorat cu rotița dințată, în două registre.

Forma 2. Castron de dimensiuni medii și mari, baza este plană, prevăzută cu un picior
scud, dar destul de gros, pereții sunt arcuiți, buza este lată și orizontală. Partea superioară a
buzei este decorată cu rotița dințată. Pasta are toate caracteristicile acestei grupe, culoarea
este galben‑maronie de nuanță deschisă (7.5 YR 8/3, 8/4, 8/6), iar slip‑ul aplicat uniform
are aceeași nuanță (10 YR 6/4, 6/6). Exemplarele cunoscute prezintă decor în centrul bazei
realizat prin incizie. Fragmente ceramice similare au fost descoperite atât în Agora Atenei143
cât și la Saraçhane144, fiind datate în cursul secolului al V‑lea. În spațiul vest‑pontic un
exemplar cu profilul complet a fost descoperit în nivelul 8 de la Halmyris. Acesta a fost
publicat inițial de A. Opaiț145, apoi de F. Topoleanu146, ambii considerându‑l un produs
knidian. Un fragment ceramic cu decor identic a fost descoperit recent la Capidava147. De
asemenea există informații despre prezența unor fragmente ceramice cu decor similar la
Histria și la Tomis148. Un fragment ceramic descoperit la Sacidava și decorat în centrul bazei
cu o cruce perlată ar putea fi încadrat acestei forme149.
2. Castron, profil complet.
Halmyris, S 2, C 77, -3,10–3,70 m, inv. 40415. Dm: 34,5 cm; Dmb: 13 cm; H: 5,5 cm.
Pastă fină, de culoare galben‑maronie cu inserții de mica. Slip galben‑cărămiziu aplicat
inegal. Suprafața interioară a bazei este decorată prin incizie. Decorul este încadrat de două
cercuri concentrice. Pereții vasului au fost perforați pentru repararea recipientului.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 55/68, pl. 12/68.

Forma 3. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu baza plană, prevăzută cu un
picior extrem de scund. Pereții sunt oblici, cu un aspect ușor arcuit, buza este verticală.
Forma generală a acestor recipiente este asemănătoare cu cea a variantelor timpurii ale
formei Hayes 3 produsă în atelierele foceene. Pasta este de calitate, cu ardere uniformă,
iar culoarea este galben‑maronie (7.5 YR 8/3, 8/4, 8/6), fiind prezente și particule de mica.
Slip‑ul este identic cu cel prezent și pe suprafața celor două forme de vase descrise anterior.
O caracteristică aparte pentru aceste farfurii este prezența pe suprafața exterioară a buzei a
decorului realizat cu rotița dințată.

142
143
144
145
146
147
148
149

BĂJENARU 2018, 501, 504, fig. 4/73, fig. 7/111–112.
HAYES 2008, 91, fig. 43/1436–1437.
HAYES 1992, 7–8, fig. 1/6.
OPAIȚ 1991, 166, pl. 45/309.
TOPOLEANU 2000, 55, pl. 12/68.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 217, pl. 7/30.
Respectivele fragmente ceramice se află expuse în muzeele din Constanța, respectiv Histria.
SCORPAN 1978, 163–164, pl. 5/25.
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Fig. 53. Light Coloured
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Această formă a fost identificată în eșantionul din Agora, publicat de J.W. Hayes, și a
fost asociată unor contexte datate în secolul al V‑lea150. În spațiul vest‑pontic această formă
este întâlnită la Halmyris, fără a cunoaște nivelul arheologic din care provine151, la Aegyssus152
și Topraichioi153.
3. Farfurie / castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, passim, inv. 40724. Dm: 31 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare galben‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPAIȚ 1991, 166/312, fig. 45/312.
4. Farfurie / castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Aegyssus, passim. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,8 cm.
Pastă de culoare galben‑maronie cu inserții de mica, slip de aceeași nuanță.

Forma 4. Castron de dimensiuni medii sau mari. Din păcate nu cunoaștem exemplare cu
profilul întreg, prin urmare nu putem descrie baza acestor vase. Pereții în schimb sunt oblici
în jumătatea inferioară. În zona mediană a corpului aceștia fac un unghi obtuz, astfel încât
capătă un aspect vertical. Buza este orizontală, dreaptă și orientată către exterior. Pasta
exemplarelor studiate este de culoare galben‑maronie (7.5 YR 8/3, 8/4, 8/6) cu particule
de mica în compoziție. Slip‑ul este de aceeași culoare, dar nuanța este mai întunecată.
Sunt puține exemplare cunoscute în literatura de specialitate, printre acestea se numără cel
provenit din Agora Atenei154, sau cel descoperit la Saraçhane155. Nici unul dintre acestea nu
are diametrul sau profilul complet. Singurele exemplare din spațiul vest‑pontic cunoscute
până în momentul de față au fost descoperite la Argamum, în sectorul Faleză Est156.
5. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1981, S £. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,9 cm.
Pastă de culoare galben‑maronie, slip de nuanță galben‑roșcat.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 126/16, fig. 3/16.
6. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1981, S £. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,7 cm.
Pastă de culoare galben‑orange de nuanță deschisă, slip galben‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 126/17, fig. 3/17.

Repertoriul motivelor decorative Late Roman Light Coloured
în spațiul vest‑pontic
La fel ca majoritatea ceramicii de masă produsă în antichitatea târzie, și vesela „Light
Coloured” este decorată prin ștampilare. Deoarece cantitatea acestui tip de ceramică este
redusă în spațiul vest‑pontic și repertoriul motivelor decorative este unul limitat. Puținele
fragmente cu decor cunoscute până în prezent poartă motive ce se încadrează în prima
categoria (motive geometrice și vegetale).
150
151
152
153
154
155
156

HAYES 2008, 91, fig. 43/1430–1432.
OPAIȚ 1991, 166, fig. 45/ 312–313.
MOCANU, NUȚU 2017, 130, fig. 7/2.
OPAIȚ 1991A, 230, fig. 41/44–5.
HAYES 2008, 91, fig. 43/1435.
HAYES 1992, 7–8, fig. 1/5.
MOCANU 2020B, 121–122, fig. 3/16–17.
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A.1. Ramura de palmier în formă de „vârf de săgeată”157 este prezentă pe un castron
descoperit în nivelul 8, la Halmyris158. Exemplarul în cauză are profilul complet iar decorul
este amplasat în centrul bazei, după cum urmează: în centrul bazei se află două cercuri
concentrice, iar la exteriorul acestora sunt aplicate radial ramurile de palmier. Către exterior
au fost realizate alte două cercuri concentrice care încadrează decorul. Stilul decorativ
reprezintă o imitație micro‑asiatică a decorului specific atelierelor nord‑africane. Din punct
de vedere cronologic acest motiv decorativ este datat în a doua jumătate a secolului al IV‑lea
și în primele trei sferturi ale secolului următor.
A.2. Ramura de palmier tipul 2159 este prezent pe fragmentul unei baze de farfurie/castron,
descoperită în vechile săpături de la Topraichioi160. Ștampila este de dimensiuni reduse și
este amplasată radial în centrul bazei recipientului. Acest motiv decorativ are de asemenea
originea în atelierele nord‑africane, iar din punct de vedere cronologic este contemporan cu
motivul precedent.
Late Roman C / Phocaean Red Slip Ware
Ceramica de masă cunoscută sub numele de „Late Roman C” și mai apoi drept
„Phocaean Red Slip Ware” reunește producția atelierelor situate în vestul Asiei Mici, care
au funcționat din a doua jumătate a secolului al IV‑lea, până la jumătatea sau chiar finalul
secolului al VII‑lea. Principalele caracteristici ale acestei grupe ceramice este standardizarea
producției și utilizarea pe scară largă a decorului realizat prin ștampilare. Un alt element
important referitor la ceramica foceană este cantitatea uriașă de veselă produsă și răspândirea
acesteia pe o suprafață geografică extrem de întinsă.
Principalele trăsături ale pastei întrebuințate în atelierele foceene este arderea uniformă
și de calitate, care duce la o culoare a pastei care variază de la nuanțe de orange, roșu‑maroniu
și maroniu întunecat (2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 5/3, 5/4, 5/6, 5/8, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8; 5 YR 5/3,
5/4, 5/6, 5/8, 7/3, 7/4, 7/6, 7/8). Slip‑ul este aplicat uniform, este de calitate medie și are
nuanțe similare cu cele ale pastei. Un număr considerabil de exemplare este decorat cu rotița
dințată, fie pe suprafața exterioară a buzei fie pe suprafața interioară a corpului recipientului.
În afară de rotița dințată unele vase au suprafața exterioară a buzei acoperită cu vopsea de
culoare albă sau neagră. La toate acestea se adaugă decorul ștampilat care are o varietate
foarte mare de motive decorative.
În anul 1933 F.O. Waagé publica un studiu asupra ceramicii descoperită în Agora
Athenei. Ceramica de masă produsă în ateliere din vestul Turciei zilelor noastre a fost
denumită din acest moment „Late Roman C Ware”161. Clasificările și contribuția lui Waagé
au fost preluate ulterior și îmbunătățite de H. Robinson162, dar mai ales de discipolul acestuia
din urmă, J.W. Hayes, cel care în lucrarea sa din 1972 realizează tipologia formelor ceramice
„Late Roman C Ware”163.

157
158
159
160
161
162
163

HAYES 1972, 233, fig. 39/12l.
TOPOLEANU 2000, 55/68, pl. 12/68.
HAYES 1972, 229, fig. 38/2d.
Fragmentul ceramic este inedit și se află în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea.
WAAGÉ 1933, passim.
ROBINSON 1959, 82–120.
HAYES 1972, 323–404. Lucrări mai noi în care Hayes abordează problema acestei grupe ceramice sunt:
HAYES 1980, passim; HAYES 1992, 5–8; HAYES 2008, 83–88.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

179

Fig. 54. LRCW
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Din acel moment aproape toate tipologiile realizate pentru ceramica de masă din
perioada romană târzie au urmat modelul propus de Hayes.
Identificarea exactă a zonei geografice în care acest tip de veselă a fost produs s‑a
realizat abia către sfârșitul anilor 60 ai secolului trecut, când la Phocaea au fost descoperite
de E. Langlotz resturile unor cuptoare de ars ceramică. Abia mai târziu, în anii 80 s‑a realizat
legătura între cuptoarele de la Aiolis (nord‑vestul Turciei) și ceramica „Late Roman C Ware”,
pe baza analizelor fizico‑chimice a pastei acestor vase. Descoperirea a fost făcută de doi
cercetători francezi, M. Picon și P. Dupont, iar de la acea dată a fost introdus în literatură
termenul de ”Phocean Red Slip Ware”164.
Atelierele foceene se definesc printr‑o înaltă standardizare a producției, pe parcursul
celor aproximativ trei secole în care acestea au funcționat, au fost produse doar zece forme
principale. Acest fapt a permis producerea unei cantități uriașe de veselă ce s‑a impus în
secolele al V‑lea și al VI‑lea ca principală categorie de marfă de acest tip în partea estică a
Mării Mediterane, unde nu a avut rivali pe piață în intervalul cronologic amintit. Evident, aria
de difuziune a acestui tip de produs a fost una mult mai mare. Ceramica foceană a pătruns
și în bazinul vestic al Mediteranei, acolo unde a întâlnit concurența produselor provenite
din atelierele africane. Ceramică produsă în Phocaea a fost descoperită și în așezările de pe
coasta atlantică, ajungând până în insulele Britanice165. În bazinul pontic ceramica foceană
este preponderentă în partea de vest (de la strâmtoarea Bosfor până la gurile Dunării), în
timp ce în bazinul nord și est pontic cantitatea acestui tip de veselă scade, majoritară fiind în
această zonă vesela „Pontic Red Slip Ware”166.
Apariția și dezvoltarea unui centru de producție al ceramicii de masă atât de puternic
în secolele al V‑lea și al VI‑lea precum cel din Phocaea a fot posibilă datorită existenței
în apropiere a unui centru urban precum Constantinopolul. Dezvoltarea acestui pol
demografic și comercial a înlesnit difuziunea veselei atât în bazinul mediteraneean cât și în
zona litoralului vest‑pontic167.
Repertoriul formelor Late Roman C în spațiul vest‑pontic
Forma Hayes 1. Castron ce poate varia ca dimensiune, cu baza arcuită, prevăzută cu picior
circular, scund. Pereții vasului sunt arcuiți în continuarea bazei. Buza este în prelungirea
firească a corpului, în cele mai multe cazuri nu există elemente care să marcheze limita cu
peretele vasului. Diametrele acestor castroane variază destul de mult în funcție de variantă.
Astfel putem întâlni exemplare cu diametre de peste 35 de cm, dar și recipiente cu diametre
în jur de 15 cm. Pasta din care au fost modelate aceste castroane este de bună calitate, cu
ardere uniformă și unele impurități în compoziție, precum mica sau particule de calcar.
Culoarea pastei este în general roșie‑maronie, dar se pot întâlni exemplare a căror pastă
are culoare orange (2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 6/6, 6/8). Slip‑ul este de calitate medie, de
culoare roșie‑maronie sau orange (2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6, 4,8; 5 YR 6/6, 6/8). J. W. Hayes
consideră că forma 1 produsă în atelierele foceene continuă evoluția formei Atlante H4 târzii
164
165
166
167

HAYES 2008, 83 și nota 4.
HAYES 1972, hărțile 32–34.
În acest sens situația de la Tanais poate fi elocventă. Vezi ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002.
Influența Constantinopolului asupra atelierelor foceene este remarcată de Hayes. Vezi HAYES 1972, 370.
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a atelierelor de la Çandarli168. Au fost stabilite nu mai puțin de patru variante ale acestei
forme, ele deosebindu‑se în principal prin gradul de evazare a buzei către interiorul vasului
și dimensiunile piciorului. În opinia noastră ascendența acestei forme în tradiția ceramică a
meșterilor olari de la Çandarli trebuie nuanțată puțin. Este plauzibil ca variantele A și B ale
acestei forme să fie o evoluție a formei Hayes 4 Çandarli, însă variantele C și D evoluează mai
probabil din forma Hayes 5 Çandarli.
Varianta A este identică ca formă cu castroanele Atlante H4 produse la Çandarli – cu
picior circular înalt și cu buza puternic arcuită către interiorul vasului.
În cazul variantei B, piciorul devine masiv, însă sensibil mai scund, iar buza nu mai
este atât de puternic arcuită către interiorul vasului.
Varianta C are trăsături asemănătoare cu cele ale variantei B, cu excepția buzei care
devine aproape verticală, iar extremitatea sa superioară este îngroșată, căpătând în acest
fel aspect oval în secțiune. Castroanele din această variantă pot avea decor pe suprafața
exterioară a buzei, executat cu rotița dințată, sau după cum este cazul unor descoperiri din
Dobrogea pot fi decorate cu vopsea (în special de culoare neagră).
Varianta D se distinge prin aplatizarea aproape totală a bazei, cea ce implică reducerea
substanțială a dimensiunilor piciorului vasului, acesta devenind aproape insesizabil, iar buza
este verticală, ușor îngroșată la extremitatea superioară.
Castroanele specifice formei Hayes 1 au o arie de difuziune extinsă, fiind întâlnite cu
precădere în bazinul oriental al Mediteranei și pe coastele egeene, într‑un interval cronologic
cuprins între a doua jumătate a secolului al IV‑lea și în prima jumătate a secolului următor169.
Această formă este răspândită și în bazinul pontic, în nordul mării Azov fiind atestată la
Tanais170, iar în bazinul occidental al Mării Negre a fost descoperită în majoritatea așezărilor
romane târzii. În fortificațiile de pe litoral, forma 1 este atestată la Argamum, în sectorul
Faleză Est (variantele B și D)171 și în sectorul Central – Bazilica 2 (variantele A și D)172. În
urma săpăturilor recente de la Histria au fost descoperite numeroase fragmente ceramice
ce aparțin tuturor celor patru variante ale formei Hayes 1173. În așezările de pe linia Dunării
aceste castroane au fost descoperite la Halmyris (toate variantele)174, la Aegyssus în urma
vechilor săpături (variantele A, B și C)175, iar o bază a unui asemenea castron este menționată
la Capidava176. În interiorul provinciei forma Hayes 1 a fost menționată la Topraichioi177 și
la Ibida, în sectorul Extra‑muros Vest 3 (variantele B și D)178 și sectorul Extra‑muros Nord
1 (varianta D)179.

168
169
170
171
172
173

174
175
176
177
178
179

HAYES 1972, 325.
HAYES 1972, 325, fig. 65; HAYES 2008, 237, fig. 37/1233; ABADIE‑REYNAL, SODINI 1992, 18, fig. 3/56.
ARSEN`EVA, DOMZALSKI 2002, 480, 14/586.
Fragmente ceramice inedite descoperite în urma cercetărilor din ultimele două decenii ale secolului XX.
MOCANU 2018A, 339, fig. 2/18–19.
BĂDESCU, ILIESCU 2016, 142–144, fig. 1–4; ILIESCU 2017, 78–79, pl. 1/4; ILIESCU et alii 2017, 47–51,
pl. 1–6. Pentru cercetările arheologice mai vechi vezi: MUȘEȚEANU, BÂLTÂC 2007, 204, pl. 24/1;
SUCEVEANU 1982, 84, fig. 6/1–2.
MOCANU 2018, 238–239, fig. 6/1–5; TOPOLEANU 2000, 44–45, pl. 1/8–9, pl. 2/10–18.
MOCANU, NUȚU 2017, 130–132, fig. 7/3.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 214–215, pl. 4/8.
OPAIȚ 1996, 137, pl. 56/11–13.
MOCANU 2001, 232, pl. 2/10.
MOCANU 2014, 154, fig. 4/17.
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Varianta A
1. Castron, fragment buză.
Halmyris S I, C 12–14, -2,40 m, N6, inv. 29697. Dm: 12,5 cm, Hp: neprecizat.
Pasta roșie‑cărămizie, cu granule de calcar, slip portocaliu‑deschis, cu aspect metalic.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/255, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 44/8, pl. 1/8.
2. Castron, fragment buză.
Halmyris, poarta de vest, bastion nord, -2,30–3,20 m, N6, inv. 44325. Dm: 31 cm, Hp:
neprecizat.
Pasta roșie‑cărămizie cu inserții de calcar şi mica albă, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 44/9, pl. 1/9.
3. Castron, fragment buză.
Halmyris, sondaj extra‑muros, N 7, inv. 44318. Dm: 41 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie cărămizie cu granule de calcar și mica de culoare albă. Slip de aceeași
nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 44/10, pl. 2/10.
Varianta B
4. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: nedeterminabil; Hp: 2,3 cm.
La exterior buza este delimitată de restul vasului printr‑un șanț incizat. Pastă de culoare
orange – gălbuie, cu rare particule de nisip și calcar în compoziție. Buza vopsită la exterior,
culoare bej‑gălbuie.
Bibliografie: MOCANU 2011, 232/10, pl. 2/10.
5. Castron, fragment buză.
Halmyris, C V19, -2,25 m, N 8 (groapă), inv. 44321. Dm: 28,8 cm; Hp: neprecizat. Pasta
roșie‑cărămizie cu inserție de calcar, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 45/14, pl. 2/14.
Varianta C
6. Castron, fragment buză.
Halmyris, poarta de nord, martor vest, -1,30 m, N9, inv. 44323. Dm: 35 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu particule fine de calcar alb în compoziție. Slip de aceeași
nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 45/16, pl. 2/16.
Varianta D
7. Castron, fragment buză.
Halmyris, sondaj extra‑muros, N10? inv. 44324. Dm: 14 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare galben‑cărămizie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 45/17, pl. 2/17.

Forma Hayes 2. Farfurie/castron cu baza plană, prevăzută cu picior circular scund și
îngroșat, cu pereții puternic arcuiți și buza oblică, orientată către exteriorul vasului. La
suprafața exterioară a vasului, joncțiunea dintre buză și corpul vasului este marcată printr‑o
scobitură. Aceste castroane au fost confecționate dintr‑o pastă de calitate medie, cu unele
impurități în compoziție, precum particulele de calcar sau uneori mica argintie. Arderea
este uniformă iar nuanța pastei variază de la roșu‑maroniu spre orange (2.5 YR 4/3, 4/4. 4/6,
4/8, 5/6, 5/8). Slip‑ul este la rândul său de calitate medie și poate fi întâlnit în culori de la
roșu‑maroniu până la galben‑orange (2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6; 7.5 YR 8/6, 7/8, 8/8).
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Dacă în cazul formei 1 se observă o influență incontestabilă a atelierelor de la Çandarli,
forma 2 nu are o corespondență cu produsele atelierelor din zona Pergamului. Vase cu
formă asemănătoare apar în categoria „Pontic Red Slip Ware” – veselă care a circulat în
aria bazinului pontic în antichitatea târzie180. În stadiul actual al cercetărilor noastre este
imposibil să precizăm dacă meșterii olari din Phocaea au avut ca sursă de inspirație ceramica
pontică, sau realitatea este exact inversă. În 1972 J.W. Hayes a constatat existența a trei
variante pentru castroanele încadrate în forma 2 și a propus ca limitele cronologice să fie
cuprinse între sfârșitul secolului al IV‑lea și prima parte a secolului al V‑lea181.
Varianta A are ca element distinctiv buza lată, oblică, orientată către exteriorul vasului
și o scobitură proeminentă pe suprafața exterioară, executată cu scopul de a delimita mai
clar buza de corpul vasului.
Varianta B, spre deosebire de varianta precedentă are buza mai îngustă, oblică, însă
gradul de înclinare față de corpul vasului este mai redus, astfel buza capătă un aspect „mai
vertical”. Scobitura dintre buză și corp prezentă în cazul variantei A nu mai este atât de
evidentă.
În cazul variantei C buze este oblică, însă prin dispariția acelei scobituri ce delimitează
corpul vasului de buză, aceasta apare acum a fi în continuarea peretelui vasului. De asemenea
piciorul circular al acestei variante este scund însă nu mai este atât de îngroșat ca în cazul
celor două variante precedente.
Forma Hayes 2, cu toate cele trei variante ale sale a avut o arie de răspândire ce a
cuprins bazinul mediteraneean, de pe coastele nord‑africane până în Peninsula Iberică și
în așezări din Orientul Mijlociu182. Castroanele specifice formei Hayes 2 sunt întâlnite și în
așezările din bazinul pontic, cu amendamentul că uneori se face confuzie între castroanele
foceene și vesela „Pontic Red Slip Ware”. Aceste castroane sunt foarte răspândite și în
așezările romane târzii din Dobrogea. La Tropaeum Traiani varianta B a formei Hayes 2 a
fost descoperită în nivelul V183. Forma 2 a fost descoperită și în fortificația de la Halmyris,
varianta A fiind prezentă în nivelul 7184. În cazul catalogului alcătuit de F. Topoleanu pentru
ceramica de masă de la Halmyris, piesa numărul 20 nu aparține categoriei „Late Roman C
Ware”, așa cum o încadrează editorul ei, ci avem de‑a face cu un produs pontic, așa cum a
fost el considerat de A. Opaiț în 1991185. În urma cercetărilor recente, la Halmyris au fost
descoperite și fragmente ceramice ce aparțin variantelor B și C186. Forma Hayes 2 a fost
consemnată și în așezarea de la Capidava187. O altă așezare de pe limes în care este atestată
prezența formei 2 este Aegyssus, unde, în urma vechilor cercetări au fost descoperite două
exemplare ce aparțin variantei A188. Variantele A și B ale formei 2 sunt atestate la Histria189,
în timp ce la Argamum este prezentă varianta C190. Ca urmare a cercetărilor sistematice de
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190

Discuţia referitoare la ceramica „Pontic Red Slip Ware” este tratată separat, la pagina 212.
HAYES 1972, 327–328, fig. 66.
HAYES 2008, 238, fig. 37/1238; KENRICK 1985, 381, fig. 71/687.2.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA, 1979, 187/2(16), fig. 160/2(16).
TOPOLEANU 2000, 46/19, pl.2/19.
TOPOLEANU 2000, 47/20, pl.3/20 vs. OPAIȚ 1991, 165, fig. 44/300.
MOCANU 2018, 239, fig. 6/6–8.
OPRIŞ 2003, 150/354, pl.54/354; RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 132, pl. 4/9.
MOCANU, NUȚU 2017, 132, fig. 7/4–5.
ILIESCU 2017, 80–81, pl. 1/5–6; ILIESCU et alii 2017, 51–52, pl. 7/1–4; BĂDESCU, ILIESCU 2016,
144–145, fig. 5/2–3.
Fragment ceramic inedit descoperit în sectorul Faleză Est.
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la Ibida, până în prezent au fost identificate variantele A și B, în ambele cazuri fragmentele
ceramice au fost descoperite în afara incintei fortificate191. Un exemplar aproape întreg, care
păstrează și decorul ștampilat a fost descoperit în așezarea de la Topraichioi192.

Fig. 55. LRCW
191
192

MOCANU 2011, 222, pl. 2/12; MOCANU 2014, 154, fig. 4/19.
OPAIȚ 1991A, 234–235, fig. 44/3.
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Varianta A
8. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, passim. Dm: 30 cm; Hp: 3,5 cm.
Pasta de culoare portocalie cu particule de calcar în compoziție. Slip cu o nuanță mai închisă
decât pasta, slab conservat.
Bibliografie: MOCANU 2014, 164/19, fig. 4/19.
9. Castron, fragment buză.
Halmyris, S I, C 12–14, N7, inv. 29687. Dm: 27 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de nuanță roșie‑cărămizie, slip portocaliu.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 165/256, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 46/19, pl. 2/19.
Varianta B
10. Castron, fragment buză și treimea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 1, C 1, -1,20 m. Dm: nedeterminabil, Hp: 3 cm.
Pastă de culoare maro deschis cu foarte puține particule albicioase de calcar în compoziție.
Slip de bună calitate, nuanța puțin mai deschisă decât cea a pastei. La exterior buza prezintă
urme de vopsea neagră.
11. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 18,8 cm; Hp: 2,5 cm.
Pasta de culoare brun‑roșcat, nuanță deschisă cu foarte rare particule de calcar. Slip la culoare.
Bibliografie: MOCANU 2011, 232/12, pl.2/12.
12. Castron, fragment buză.
Capidava 1994, III, C S 74, inv. 8681. Dm: 30 cm; Hp: 5 cm.
Pasta de culoare galben‑portocalie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 150/354, pl. 50/354.
Varianta C
13. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Argamum 1995, Faleză Est, C 15, -1,50 m. Dm: nedeterminabil; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare orange, cu particule de calcar în compoziție, slip de aceeași nuanță.

Forma Hayes 3. Farfurie/castron cu baza aproximativ plană, prevăzută cu un picior circular
mai mult sau mai puțin proeminent, pereții vasului sunt oblici sau arcuiți, buza este verticală,
rectangulară sau triunghiulară în secțiune, delimitată la exterior de peretele vasului printr‑un
prag mai mult sau mai puțin proeminent în funcție de variantă. Buza poate fi decorată pe
suprafața exterioară cu rotița dințată, decorul fiind dispus în unul sau mai multe registre.
De asemenea în cazul unor variante buza poate fi vopsită, nuanțele cele mai întâlnite fiind
negru sau alb. Pe lângă decorul prezent pe suprafața exterioară a buzei, farfuriile/castroanele
formei 3 au decor ștampilat aplicat pe suprafața interioară a recipientul. Caracteristicile
pastei și a slip‑ului prezent pe farfuriile/castroanele formei Hayes 3, variază atât în ceea
ce privește compoziția cât și culoarea. Pasta conține particule de calcar sau mica și a fost
supusă unui proces de ardere uniform. În general culoarea pastei este roșie‑maronie (10 R
4/3, 4/3, 5/3, 5/4; 2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6, 4/8), dar există și exemplare a căror pastă are diferite
nuanțe de orange (2.5 YR 6/6, 6/8; 5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 7/8; 7.5 YR 7/8, 8/8). Slip‑ul este
aplicat uniform, pe toată suprafața vaselor, dar există exemplare a căror suprafață exterioară
a bazei nu prezintă slip. Calitatea slip‑ului este medie și de obicei culoarea coincide cu cea a
pastei. Forma 3 a fost produsul atelierelor din Phocaea ce s‑a bucurat de cel mai mare succes
pe piață și a circulat pe întreaga suprafață a Imperiului Roman și chiar a depășit granițele
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acestuia în a doua jumătate a secolului al V‑lea și în prima jumătate a secolului următor193.
Farfuriile/castroanele acestei forme reprezintă evoluția vaselor produse în ultima fază de
funcționare a atelierelor de la Çandarli și încadrate potrivit tipologiei lui Hayes tot în forma
3 (cunoscută mai bine în terminologia de specialitate cu denumirea de Hayes 3 Çandarli).
Această formă are însă rădăcini mult mai vechi, fiind identificată în tradiția meșterilor olari
din epoca elenistică, iar apoi evoluând și fiind preluată de numeroase ateliere ceramice din
zona orientală a bazinului mediteraneean (forme ce pot fi considerate ca predecesoare ale
castroanelor/farfuriilor Hayes 3 întâlnim în grupele ceramice Eastern Sigillata A, B și C, dar
și în tradiția altor centre ceramice, unele dintre ele chiar din Europa apuseană). Urmând
clasificarea lui Waagé din perioada interbelică, J.W. Hayes stabilește nu mai puțin de opt
variante pentru forma 3. De la publicarea lucrării lui Hayes în 1972, tipologia formei 3 a
fost extinsă prin identificarea unor noi variante (în special variante de tranziție cum ar fi
Hayes 3 A/C). Totuși, aceste noi variante complică în mod excesiv o tipologie și așa destul de
complexă, astfel încât vom prezenta în rândurile următoare doar cele opt variante stabilite
în 1972 de J.W. Hayes.
Varianta A – vase de dimensiuni medii cu buza verticală, subțire, convexă la exterior,
pragul dintre buză și corpul vasului fiind foarte discret. Pereții sunt arcuiți, baza este plană
cu picior circular subțire, înalt. În spațiul vest‑pontic vase ce aparțin formei Hayes 3, varianta
A au fost descoperite la Halmyris194, la Ibida, în sectorul Extra‑muros Nord I195 și la Histria
(două fragmente încadrate în varianta A/C)196 sau în așezarea de la Topraichioi197. Toate
aceste descoperiri au fost datate în a doua jumătate a secolului al IV‑lea și prima jumătate a
secolului următor. Recent au mai fost identificate fragmente ceramice încadrate în varianta
A/C, acestea au fost descoperite în urma săpăturilor din sectorul Faleză Est, de la Argamum.
Varianta B – castron, în general de dimensiuni mari, cu buza verticală, înaltă, masivă,
rectangulară în secțiune, pereții oblici, baza plană cu picior inelar cu diametrul destul de
mare pentru a asigura stabilitate vasului. În unele cazuri, pe exteriorul buzei apar ca decor
linii ondulate realizate prin incizie. În bazinul vest‑pontic, varianta B a formei Hayes 3
este atestată la Tropaeum Traiani198. La Halmyris, 20 de exemplare au fost descoperite în
nivelurile 8 și 9199, iar în urma săpăturilor recente au mai fost identificate alte fragmente
ceramice200. Alte situri din spațiul vest‑pontic în care a fost atestată prezența variantei B sunt:
Capidava201, Aegyssus202, Argamum203 și Ibida204. Această variantă a fost datată în a doua
jumătate a secolului al V‑lea.
Varianta C – farfurie/castron de dimensiuni mari, având buza verticală, înaltă, însă
mai zveltă decât cea a variantei precedente și ușor convexă spre exterior, pereții curbați și
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197
198
199
200
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203
204

HAYES 2008, 85–86.
TOPOLEANU 2000, 47–48, pl.3/21–22; MOCANU 2018, 239, fig. 6/9–11.
MOCANU 2014, 156, fig. 4/23.
BĂJENARU 2014, 242, pl. 1/4–5; SUCEVEANU 1982, 84, fig. 6/3.
OPIȚ 1991A, fig. 43/7.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 187, NV 2(11), fig. 160/2(11).
TOPOLEANU 2000, 48–49/23–26, pl.3/23–26.
MOCANU 2018, 241, fig. 6/13.
OPRIŞ 2003, 151/355, (neilustrat).
MOCANU, NUȚU 2017, 132, fig. 7/6.
MOCANU 2018A, 339, fig. 2/20, fig. 3/21–23.
MOCANU 2011, 232–233 pl.3/13–15.
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baza plană cu picior inelar, scund. Unele fragmente prezintă decor pe partea exterioară a
buzei, realizat cu rotița dințată și dispus în unul sau mai multe registre. Am remarcat că
unele fragmente au urme de vopsea de culoare neagră pe partea superioară și cea exterioară
a buzei. Această variantă este foarte răspândită în așezările romane târzii din Dobrogea în
contexte databile în a doua jumătate a secolului al V‑lea. Printre siturile cele mai importante
în care au fost descoperite asemenea farfurii/castroane amintim de Halmyris205 sau Histria206.
La Ibida varianta C a fost descoperită în toate sectoarele207. Alte situri în care este atestată
prezența acestui tip de recipiente sunt: Topraichioi208, Aegyssus209 și Argamum210. Varianta
C a formei Hayes 3 este atestată și în situri arheologice din zona balcanică sau egeeană tot în
contexte databile în a doua jumătate a secolului al V‑lea211.
Varianta D – Castroane/farfurii relativ asemănătoare cu cele care aparțin variantei
precedente, însă cu diametre sensibil mai mici, cu buza mai scundă, partea inferioară a
acesteia fiind mai pronunțată și mai puternic profilată către exterior. Unele exemplare sunt
decorate pe partea exterioară a buzei cu rotița dințată, decorul fiind dispus în unul sau mai
multe registre. În Dobrogea varianta D este mai puțin răspândită comparativ cu varianta
precedentă, fiind atestată la Halmyris, atât în vechile săpături212, cât și în cele din ultimul
deceniu213. La Ibida, varianta D a fost atestată în sectoarele Extra‑muros Vest III214, Sector
X215 și Baza 3216. Pe lângă aceste situri, varianta D mai este atestată la Ulmetum217, Aegyssus218
și Argamum, în sectorul Central219. Varianta D a formei Hayes 3 este la rândul ei specifică
celei de‑a doua jumătăți a secolului al V‑lea.
Varianta E – farfurii/castroane de dimensiuni medii (diametrul cuprins în general
între 20–30 cm). Buza este verticală, uneori decorată fie prin incizii realizate cu rotița dințată
sau cu vopsea de culoare neagră sau albă. Pereții sunt arcuiți, baza este plană, cu picior
circular de dimensiuni reduse. Varianta E, alături de varianta C este cel mai răspândit tip de
vas al formei Hayes 3, fiind prezent practic în toate așezările romane târzii de pe teritoriul
provinciei Scythia. Intervalul cronologic în care se înscrie varianta E a formei Hayes 3 este
cuprins între sfârșitul secolului al V‑lea și primele decenii ale secolului al VI‑lea. Principalele
fortificații de pe limes în care este atestată prezența variantei E sunt: Capidava220, Aegyssus221
sau la Halmyris, acolo unde respectivele fragmente ceramice sunt asociate cu nivelurile
205
206
207

208
209
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211
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213
214
215
216
217
218
219
220
221

TOPOLEANU 2000, 49–50/27–34; MOCANU 2018, 241.
SUCEVEANU 2007, 204, pl.74/2–3.
MOCANU 2011, 233–235, pl.3–4/18–29; MOCANU 2014A, 289–290, fig. 3/15–16; MOCANU 2014, 156,
fig. 4/26; MOCANU 2020A, 206, fig. 3/3.
OPAIȚ 1991A, fig. 43/9.
MOCANU, NUȚU 2017, 132–133, fig. 6/14.
MOCANU 2018A, 339, fig. 3/24–28.
BŐTTGER 1991, 164/710, taf. 50/710; ABADIE‑REYNAL, SODINI 1992, 19–20 CF 68–76, fig. 4/68–76.
TOPOLEANU 2000, 50/35–38, pl.4/35–38.
MOCANU 2018, 241.
MOCANU 2011, 235–236/40–43, pl.4/40–43.
MOCANU 2014A, 290, fig. 3/19.
MOCANU 2020A, 208, fig. 3/4–5.
BĂJENARU 2018, 504.
MOCANU, NUȚU 2017, 133.
MOCANU 2018A, 339, fig. 3/19.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 215–216, pl. 5/13–17; OPRIȘ 2003, 151.
MOCANU, NUȚU 2017, 133.
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9, 10 și 11222. În așezările de pe litoralul Mării Negre, varianta E apare la Histria223 și la
Argamum224. În interiorul provinciei Scythia, acest tip de recipiente este atestat la Tropaeum
Traiani225, Ulmentum226 și Ibida227.
Varianta F – în linii mari forma vaselor este asemănătoare cu cea a formei Hayes 3,
varianta E, principala deosebire fiind buza care este mai scundă, uneori decorată cu incizii
realizate cu rotița dințată. Această variantă este cea mai răspândită în siturile romane târzii
din Dobrogea, după variantele C și E, care ocupă primele două poziții. Drept dovadă a se
vedea situația eșantionului de ceramică fină descoperit la Halmyris228 sau cel provenit de la
Ibida229. Varianta F a formei Hayes 3 este menționată și în alte așezări, precum: Tropaeum
Traiani230, Capidava231, Argamum232, Aegyssus233 sau Histria234. Farfuriile și castroanele
avute în discuție se întâlnesc în contexte arheologice ce aparțin primei jumătăți a secolului
al VI‑lea.
Varianta G – Vasele încadrate în această variantă au ca principale caracteristici buza
verticală, scundă și destul de groasă, despărțită la interior de corpul vasului printr‑o șănțuire.
Spre deosebire de variantele precedente (C, E și F) castroanele variantei G sunt mai puțin
răspândite în această regiune. Ele apar totuși în contexte atribuite primei jumătăți a secolului
al VI‑lea la Halmyris235, Histria236, Argamum237, Capidava238, Aegyssus239 și Ibida240.
Varianta H – se caracterizează prin buza scundă, triunghiulară în secțiune, uneori ușor
evazată spre exterior. Ca și în cazul variantei precedente această variantă a formei Hayes 3
este destul de puțin întâlnită în teritoriul vest‑pontic. Cunoaștem informații despre existența
unor fragmente ceramice la Halmyris, în nivelurile 9, 10 și 11241 și Ibida242. Datarea este
similară cu cea a variantei precedente.
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TOPOLEANU 2000, 50–51, pl. 4/39–42, pl. 5/43–46; MOCANU 2018, 241.
BĂDESCU, ILIESCU 2016, 145, fig. 5/4–11, fig. 6/1–6; ILIESCU et alli 2017, 52–53, pl. 7/5–7, pl. 8–9.
MOCANU 2018A, 339, fig. 3/35–39, fig. 4/40–43.
GAMUREAC 2009, 265–266, pl. 12/105.
BĂJENARU 2018, 510.
MOCANU 2011, 236–238, pl. 5/44, pl. 6/53–59; MOCANU 2014, 157, fig. 4/28; MOCANU 2014A, 290,
fig. 3/20–24; MOCANU 2020A, 208, fig. 3/6–10.
TOPOLEANU 2000, 51–52, pl.5/47–52.
MOCANU 2011, 238–239pl.6–7/67–74.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA, 1979, 189/2(6), fig. 167/2(6); GAMUREAC 2009, 266, pl. 12/106.
OPRIŞ 2003, 151/363, pl.54/163; RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 216, pl. 5/18, pl. 6/19–22.
MOCANU 2018A, 340, fig. 4/44–57, fig. 5/58–63.
MOCANU, NUȚU 2017, 133.
SUCEVEANU 2007, 205–206, pl.74/4–13; ILIESCU et alii 2017, 53–54.
TOPOLEANU 2000, 53, pl.6/57–61; MOCANU 2018, 241.
SUCEVEANU 2007, 206, pl.74/15–16; ILIESCU et alii 2017, 54, pl. 10/4–8..
MOCANU 2018A, 340, fig. 5/64–77.
RAȚIU, OPRIȘ, DUCA 2017, 217, pl. 6/23.
MOCANU, NUȚU 2017, 133.
MOCANU 2011, 239–240, pl.7/81–84.
TOPOLEANU 2000, 53–54, pl.7/63. Pentru cercetările recente vezi MOCANU 2018, 241.
MOCANU 2011, 240, pl.7/88.
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Varianta A
14. Castron/farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1981, Faleză Est. Dm: 28 cm; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip roșu‑maroniu, mat.
15. Fragment buză și treimea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2006, Extra‑muros N I, passim. Dm: 16,5 cm, Hp: 2,8 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie deschisă cu foarte puține particule fine de calcar. Urme de
vopsea neagră pe partea exterioară a buzei.
Bibliografie: MOCANU 2014, 165/23, fig. 4/23.
16. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, S I, C 70, -1,90 m, N 8, inv. 29679. Dm: 24,5 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare bej‑cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 163/258, pl. 41; TOPOLEANU 2000, 48/21, pl. 3/21.
Varianta B
17. Fragment buză.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 31 cm; Hp: 3 cm.
Pasta de culoare brun‑roșcat, nuanță deschisă cu nisip și rare particule de calcar în
compoziție, slip la culoare. Pe partea superioară a buzei se observă o șănțuire realizată prin
incizie, de asemenea la exteriorul buzei este vizibilă o linie ondulată incizată. La interior buza
este despărțită de corpul vasului printr‑o scobitură.
Bibliografie: MOCANU 2011, 233/13, pl. 3/13.
18. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Aegyssus, passim. Dm: 32 cm; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip maroniu. Suprafața exterioară a buzei este decorată cu
rotița dințată, în patru registre.
Bibliografie: MOCANU, NUȚU 2017, 132, fig. 5/6.
19. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1991, Faleză Est, C 1/4, -0,85 m. Dm: 32 cm; Hp: 3,6 cm.
Pastă de culoare orange, slip de aceeași nuanță.
20. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, C F 17, -2,90 m. N 8, inv. 44328. Dm: 34 cm; Hp: nedeterminabil.
Pasta roz‑cărămizie cu inserție de calcar, slip de nuanță roșiatecă.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000,48/23, pl. 3/23.
Varianta C
21. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 27 cm, Hp: 4,5 cm.
Pastă de culoare brună, nuanță deschisă, cu particule de calcar și de nisip în compoziție. Slip
la culoare. Partea exterioară a buzei este decorată cu rotița dințată, în două registre.
Bibliografie: MOCANU 2011, 233/19, pl. 3/19.
22. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 20,4 cm, Hp: 3,4 cm.
Pastă de culoare brună, compoziția pastei identică cu cea a fragmentului precedent. La
exterior buza este decorată cu rotița dințată, decorul fiind dispus în trei registre. De asemenea
pe partea superioară a acesteia se observă urme de vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2011, 233/20, pl. 3/20.
23. Castron, fragment buză.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 27 cm, Hp: 2,6 cm.
Pasta de culoare orange, mat, cu nisip și foarte rare particule de mica argintie în compoziție.
Slip de aceeași culoare, dar nuanța puțin mai închisă decât a pastei.
Bibliografie: MOCANU 2011, 234/22, pl. 3/22.
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24. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 27,4 cm, Hp: 3,5 cm.
Pasta de culoare brună, cu impurități, particule de nisip si de calcar în compoziție. Slip la
culoare. Partea exterioară a buzei este decorată cu rotița dințată, într‑un singur registru. La
exterior buza este despărțită de corpul vasului printr‑o șănțuire pe care sunt vizibile urme de
vopsea de culoare albă.
Bibliografie: MOCANU 2011, 234/24, pl. 4/24.
25. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 21,6 cm, Hp: 3,5 cm.
Pastă de culoare orange, cu impurități, particule de calcar și nisip în compoziție. Slip de
aceeași culoare.
Bibliografie: MOCANU 2011, 234/27, pl. 4/27.
26. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 26 cm, Hp: 3,4 cm.
Pasta identică cu cea a fragmentului precedent. Slip de aceeași culoare.
Bibliografie: MOCANU 2011, 234/28, pl. 4/28.
27. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 28 cm, Hp: 2,8 cm.
Pastă de culoare brună, cu particule de calcar și nisip în compoziție. Foarte rare particule de
mica argintie. Slip la culoare.
Bibliografie: MOCANU 2011, 234/29, pl. 4/29.
28. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2008, S X, C 6, -2,25–2,40 m. Dm: 32 cm; Hp: 3,5 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule de calcar în compoziție, slip de culoare orange.
Bibliografie: MOCANU, 2014A, 297/15, fig. 3/15.
29. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2009, SX 1, C 6, – 2,50 m. Dm: 32 cm; Hp: 3,3 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule de calcar în compoziție, slip roșu‑maroniu.
Suprafața exterioară a buzei este decorată cu rotița dințată.
Bibliografie: MOCANU 2014A, 298/16, fig. 3/16.
30. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, C X19, -1,40 m, N 9, inv. 44333. Dm: 37 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie cu inserții de calcar și mica, slip roșu‑cărămiziu.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 49/29, pl. 3/29.
Varianta D
31. Farfurie. fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 24 cm, Hp: 2,7 cm.
Pasta identică cu cea a fragmentului nr. 41. Slip la culoare. Partea superioară a buzei este
puternic evazată spre exterior.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/43, pl. 4/43.
32. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Argamum 1998, Bazilica 2, extra‑muros. Dm: 23 cm; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare cărămizie, nuanță închisă, cu inserții de particule calcaroase, slip
roșu‑maroniu. Suprafața exterioară a buzei este decorată cu rotița dințată într‑un singur
registru.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 345/29, fig. 3/29.
33. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2000, Bazilica 1, S 1, C 1. Dm: 20,4 cm; Hp: 4,1 cm.
Pastă de culoare cărămizie închisă, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 345/30, fig. 3/30.
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Varianta E
34. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 26 cm; Hp: 2,7 cm.
Pasta de culoare orange‑galben, cu particule fine de nisip și calcar în compoziție. De asemenea
rare particule de mica argintie. Slip de culoare orange.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/44, pl. 5/44.
35. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 27 cm; Hp: 3 cm.
Pasta de culoare orange. Pasta are în compoziție particule fine de nisip și calcar. Slip de
culoare orange.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/45, pl. 5/45.
36. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 30 cm; Hp: 2,6 cm.
Pasta est de culoare maronie, cu inserții calcaroase și nisip în compoziție. Slip de culoare
maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/46, pl. 5/46
37. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 30 cm; Hp: 2,5 cm.
Pasta de culoare maronie, cu nisip, calcar și particule de mica argintie în compoziție. Slip
maro. La exteriorul buzei, în treimea superioară se observă urme de vopsea albă.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/47, pl. 5/47.
38. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 20,6 cm; Hp: 2,2 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, nuanță deschisă, slip de culoare roșu‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/48, pl. 5/48.
39. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 18 cm; Hp: 3 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, nuanță deschisă, cu particule fine de nisip și calcar în
compoziție. De asemenea sesizăm și prezența câtorva particule de mica argintie. Slip de
culoare maro. Partea exterioară a buzei este decorată cu vopsea de culoare albă.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236/50, pl. 5/50.
40. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 25,4 cm, Hp: 2,7 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, nuanță deschisă. Slip de culoare maronie. Decor cu rotița
dințată dispus în trei registre, însă mai puțin vizibil.
Bibliografie: MOCANU 2011, 236–237/53, pl. 6/53.
41. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM N I, S α, -2,20 m. Dm: 26 cm; Hp: 2,5 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule fine de nisip și calcar în compoziție. Slip de
aceeași culoare, mat. Exteriorul buzei este decorat cu vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2014, 166/28, fig. 4/28.
42. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2000, S II, C 1. Dm: 24,1 cm; Hp: 4 cm.
Pasta este de culoare maronie, nuanță deschisă, cu particule de calcar în compoziție. Slip de
aceeași culoare. Partea exterioară a buzei este decorată cu rotița dințată în două registre.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 345/35, fig. 3/35.
43. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Argamum 2000, Bazilica 1, S II, C 1. Dm: 23,8 cm; Hp: 3 cm.
Pastă de culoare maronie, nuanță închisă, slip de culoare maronie închisă. Suprafața
exterioară a buzei este decorat cu rotița dințată. Se observă urme de vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 346/36, fig. 3/36.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

194

Marian Mocanu

Fig. 58. LRCW

44. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2004, B 3, C 2–3, -1,20 m. Dm: 28 cm; Hp: 3,3 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași culoare, dar o nuanță mai închisă.
Bibliografie: MOCANU 2020A, 211/6, fig. 3/6.
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45. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2003, B 3, C 2, -1,20 m. Dm: 24 cm; Hp: 2,1 cm.
Pastă de culoare maro‑deschis, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: MOCANU 2020A, 211/8, fig. 3/8.
Varianta F
46. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 18 cm; Hp: 2,6 cm.
Pasta de culoare cărămizie, nuanță deschisă, cu particule fine de nisip și calcar în compoziție.
Slip roșu‑maroniu, mat.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/67, pl. 6/67.
47. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 14,6 cm; Hp: 2,3 cm.
Pasta de culoare maronie cu rare particule de mica argintie în compoziție. Slip de culoare
maro. Buza este decorată la exterior în trei registre, cel superior și cel inferior cu vopsea de
culoare neagră, iar cel intermediar cu vopsea de culoare albă.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/68, pl. 6/68.
48. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 19 cm, Hp: 2,3 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, nuanță deschisă. Slip de aceeași culoare. La exterior buza
este decorată cu vopsea de culoare neagră.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/71, pl. 6/71.
49. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 25 cm, Hp: 3,7 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/72, pl. 7/72.
50. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 26 cm, Hp: 3 cm.
Pasta este de culoare orange, iar slipul de aceeași nuanță.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/73, pl. 7/73.
51. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 24 cm, Hp: 2 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu impurități în compoziție, slip cărămiziu.
Bibliografie: MOCANU 2011, 238/74, pl. 7/74.
52. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1998, Bazilica 2, colțul de nord‑est. Dm: 26,1 cm; Hp: 4,5 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu impurități în compoziție, slip roșu‑maroniu, mat. Pe
suprafața exterioară a buzei sunt vizibile urme de vopsea maronie.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 346/44, fig. 4/44.
53. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1998, Bazilica 2, S α extra‑muros. Dm: 20,4 cm; Hp: 3,1 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie deschisă, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 347/45, fig. 4/45.
Varianta G
54. Farfurie, fragment buza și treimea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dm: 25,8 cm; Hp: 3,1 cm.
Pastă de culoare cărămizie, nuanță deschisă, cu impurități, particule de nisip și calcar în
compoziție. Slip de culoare roșu‑maroniu.
Bibliografie: MOCANU 2011, 239/81, pl. 7/81.
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Fig. 59. LRCW

55. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1998, Bazilica 2, passim. Dm: 30 cm; Hp: 2,8 cm.
Pastă de culoare maronie deschisă, cu impurități în compoziție. Slip de culoare orange.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 348/64, fig. 5/64.
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56. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2001, Bazilica 2, C 8. Dm: 28 cm; Hp: 2,4 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie cu particule de calcar în compoziție, slip maroniu de nuanță
deschisă. Suprafața exterioară a buzei este acoperită cu vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 349/65, fig. 5/65.
57. Farfurie, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 2001, Bazilica 2, C 8. Dm: 20 cm; Hp: 2 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, ardere intensă, slip maroniu. Pe suprafața exterioară a buzei
se observă urme de vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 349/66, fig. 5/66.
Varianta H
58. Farfurie, fragment buză și parte a corpului.
Ibida 2006, EM, V III, S I. Dimensiuni nedeterminabile.
Pasta de culoare cărămizie deschisă, cu particule fine de nisip și calcar în compoziție. Slip la
culoare, mat, atât la interior cât și la exterior.
Bibliografie: MOCANU 2011, 240/88, pl. 7/88.
59. Farfurie, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Argamum 2001, Bazilica 2, C 8. Dm: nedeterminabilă; Hp: 3,9 cm.
Pastă de culoare orange cu unele impurități în compoziție, slip de culoare galben‑orange.
Bibliografie: MOCANU 2018A, 350/78, fig. 5/78.

Forma Hayes 4. Farfurie cu pereții arcuiți, baza inelară, buza este verticală, asemănătoare
formei Hayes 3, varianta A, însă de dimensiuni sensibil mai mici. Pasta din care au fost
modelate aceste recipiente este de calitate medie, cu unele impurități în compoziție și
ardere uniformă. Culoarea pastei este orange sau roșie‑maronie (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8;
5 YR 6/6, 6/8). Slip‑ul acoperă uniform ambele suprafețe ale vaselor, iar culoarea este în
general roșie‑maronie (2.5 YR 5/6, 5/8). Diametrele farfuriilor pot atinge 30 de cm, iar unele
exemplare prezintă decor ștampilat. De altfel această formă a fost considerată de J.W. Hayes
”o variație timpurie a formei 3”, ea fiind datată în prima jumătate a secolului al V‑lea243.
În spațiul vest‑pontic analogii pentru această formă se cunosc până în prezent doar la
Halmyris244, Histria245, Aegyssus246 și Ibida247, forma fiind întâlnită în Agora Atenei248 și la
Thassos, în bazinul egeean249.
60. Farfurie, fragment buză și partea superioară a peretelui vasului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S 0, C 1, -0,50 m. Dm: 28 cm; Hp: 3,2 cm.
Pasta de culoare orange cu particule fine de calcar și mica argintie. Deși starea de conservare
a fragmentului ceramic este precară, la exteriorul buzei se observă urme de vopsea neagră.
Bibliografie: MOCANU 2014, 166/31, fig. 4/31.

243
244
245
246
247
248
249

HAYES 1972, 338, fig. 69, form 4.
TOPOLEANU 2000, 56/73–74, pl. 8/73–74.
ILIESCU et alii 2017, 54–55, pl. 11/6.
MOCANU, NUȚU 2017, 133, fig. 8/5.
MOCANU 2014, 157, fig. 4/31.
HAYES 2008, 243, fig. 41/1299.
ABADIE‑REINAL, SODINI 1992, 24/CF107, fig. 7/CF107.
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61. Farfurie, fragment buză.
Halmyris, C X 20, -1,40 m, N9, inv. 44366. Dm: 17 cm; Hp: neprecizat. Pasta de culoare roșie,
nuanță deschisă, slip roșcat.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 56/73, pl.8/73.

Forma Hayes 5. Farfurie/castron de dimensiuni medii sau mari, cu buza orizontală, concavă
în partea sa superioară, cu pereții puternic curbați, baza plană prevăzută cu picior circular
scund. Pasta este de calitate medie, cu inserții calcaroase și mica în compoziție. Arderea este
uniformă, iar culoarea poate fi roșie‑maronie sau orange (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8; 5 YR
6/6, 6/8). Slip‑ul este de calitate medie și poate fi roșu‑maroniu sau orange (2.5 YR 5/6, 5/8,
7.5 6/6, 7/6, 6/8). Diametrele specifice acestor castroane variază, existând variante mai mici
(15–20 cm.), dar există și exemplare foarte mari (diametre peste 35 de cm.) În tipologia sa
J.W. Hayes a identificat două variante ce se disting prin aspectul buzei.
Varianta A – are buza îngustă, iar suprafața sa superioară este decorată cu cercuri
concentrice realizate prin incizie. Fragmente ceramice specifice acestei variante au fost
descoperite la Halmyris250, Ibida251 și în vechile săpături de la Aegyssus252. În mod tradițional
varianta A este datată în a doua jumătate a secolului al V‑lea.
Varianta B – buza este mai lată, concavă pe suprafața superioară, decorată cu rotița
dințată, decorul fiind dispus în unul sau mai multe registre. Varianta B este atestată la
Halmyris, descoperită în nivelurile 9, 10 și 11253, la Histria254 și în sectorul Faleză Est de la
Argamum255. Varianta B a fost datată în prima parte a secolului al VI‑lea.
Varianta A
62. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2005, Extra‑muros N I, S I, C 3, -0,30 m. Dm: 25 cm; Hp: 2,4 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie cu particule fine de calcar în compoziție. Slip de aceeași
culoare, mat.
Bibliografie: MOCANU 2014, 166/32, fig. 5/32.
Varianta B
63. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, S I, C 20, N 9, inv. 29664. Dm: 29 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie‑cărămizie cu inserție de calcar și mica albă în compoziție, slip de
aceeași culoare. Partea superioară a buzei decorată cu rotița dințată în trei registre.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 164/274, pl.43; TOPOLEANU 2000, 58/84, pl.9/84.
64. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, S II, C 53, N 10, inv. 37148. Dm: 28 cm; Hp: nedeterminabil.
Pastă de culoare roșie‑cărămizie, slip roșu‑maroniu.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 164/276, pl.43; TOPOLEANU 2000, 58/85, pl.9/85.

250
251
252
253
254
255

MOCANU 2018, 245, fig. 9/20.
MOCANU 2014, 158, fig. 5/32.
MOCANU, NUȚU 2017, 133, fig. 8/6.
TOPOLEANU 2000, 58, pl.9/84–87, pl.10/88–89.
SUCEVEANU1982, 92/24, fig. 11/24; ILIESCU et alii 2017, 55, pl. 11/7.
Fragmente ceramice inedite din colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

200

Marian Mocanu

Forma Hayes 6. Castroane de dimensiuni medii sau mari, asemănătoare cu forma 5, cu
baza plană, prevăzută cu un picior circular foarte scund. Pereții sunt puternic arcuiți,
îngroșându‑se spre buză, care aste asemănătoare cu cea a formei precedente, doar că este
mult mai îngustă, căpătând un aspect aproape oval în secțiune. Pasta este de calitate medie,
cu particule de calcar și alte impurități în compoziție. Culoarea pastei este roșie‑maronie
(2.5 YR 4/4, 4/6, 5/6, 5/8), iar slip‑ul este de aceeași nuanță. Diametrele recipientelor variază,
existând exemplare mici (15 cm.), dar și castroane de dimensiuni mari (aproximativ 30 cm.).
Aceste castroane erau decorate prin ștampile aplicate în centrul vasului. Forma în cauză nu
pare să fi avut o arie de răspândire foarte întinsă, iar în spațiul mediteraneean a fost datată
în prima jumătate a secolului al VI‑lea256. În spațiul vest‑pontic este cunoscută datorită
celor patru fragmente ceramice publicate de la Halmyris, două dintre ele fiind descoperite
în nivelul 9 și două în nivelul 10, fiind datate astfel în a doua jumătate a secolului al V‑lea și
în prima parte a secolului următor257. Într‑un articol recent forma 6 este atestată la Histria,
însă unele exemplare prezentate în articol par a fi produse pontice. De asemenea analogia cu
Babadag‑Topraichioi este eronată, întru‑cât exemplarul publicat de A. Opaiț este încadrat în
mod corect ca un produs pontic258.
65. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, S II, C 96–98, -2–2,40 m, N 9 groapă, inv. 38656. Dm:16 cm; Hp: neprecizat.
Pastă roșie‑cărămizie cu particule de calcar în compoziție. Slip de nuanță roșie.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 59/90, pl.10/90.
66. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Halmyris, S I, C 22, -1,30 m, N 10, inv. 29684. DM: 27 cm; Hp: neprecizat.
Pastă roz‑cărămizie, slip de aceeași culoare.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 164/278, pl.43; TOPOLEANU 200, 59/93, pl.10/93.

Forma Hayes 8. Castron de dimensiuni medii, cu buza orizontală și puternic curbată în
jos. Pereții vasului sunt oblici sau arcuiți, baza este plană sau arcuită la rândul ei. Piciorul
circular este înalt pentru a asigura stabilitate vasului. Pe suprafața superioară buza este
decorată cu niște caneluri incizate, concentrice. Caracteristicile pastei castroanelor formei 8
sunt cele specifice atelierelor foceene. Culoarea este în general roșie‑maronie, maronie sau
orange (2.5 YR 92.5 YR 4/4, 4/6, 4/8, 5/6, 5/8, 6/6, 6/8), fiind prezente anumite incluziuni
precum particulele de calcar sau mica argintie. Slip‑ul este roșu‑maroniu sau orange
(2.5 YR 4/6, 4/8; 5 YR 6/6, 6/8). În general diametrele acestor castroane nu depășesc 20
de cm. și nu sunt decorate prin ștampilare. Aria de difuziune corespunde în general cu
bazinul oriental al Mediteranei, dar există suficiente descoperiri și în zona limes‑ului
dunărean, iar intervalul cronologic specific formei 8 este încadrat între a doua jumătate
a secolului al V‑lea și începutul secolului următor259. În regiunea vest‑pontică fragmente
ale formei 8 au fost identificate la Ibida260, și la Halmyris în contexte ce au fost încadrate
cronologic în a doua jumătate a secolului al V‑lea și prima jumătate a secolului următor261.
256
257
258
259
260
261

HAYES 1972, 341.
TOPOLEANU 2000, 58–59, pl.10/90–93.
ILIESCU et alii 2017, 55–56 și nota 98, pl. 11/8–12, pl. 12/1–2.
HAYES 1972, 342.
MOCANU 2011, 240, pl. 8/90–92; MOCANU 2014A, 291, fig. 4/30.
TOPOLEANU 2000, 59–60, pl. 10/94–97. MOCANU 2018, 245, fig. 9/21.
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Pe lângă exemplele amintite anterior trebuie adăugate exemplarele identificate recent la
Histria262, Aegyssus263 și Argamum264.
67. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 14,6 cm; Hp: 1,9 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, mată, cu particule de calcar și nisip în compoziție. Slip
cărămiziu. Partea superioară a buzei prezintă două caneluri incizate concentrice.
Bibliografie: MOCANU 2011, 240/90, pl. 8/90.
68. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2006, EM V III, S I. Dm: 14,2 cm; Hp: 1,8 cm.
Pasta de culoare orange, cu impurități și particule fine de nisip în compoziție. Slip de nuanță
orange. Partea superioară a buzei este decorată cu trei caneluri incizate concentrice. La
extremitatea buzei se observă urme de vopsea de culoare neagră.
Bibliografie: MOCANU 2011, 240/91, pl. 8/91.
69. Castron, fragment buză și treimea superioară a corpului.
Ibida 2008, S X, C 6, -2,60 m. Dm: 14,2 cm; Hp: 2,9 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: MOCANU 2014A, 300/30, fig. 4/30.
70. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, C X 20, -1,60 m, N 9, inv. 44380. Dm: 18 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 59/94, pl. 10/94.
71. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, C 109–110, -1,30 m, N 9, inv. 29698. Dm: 17 cm; Hp: neprecizat.
Pastă de culoare roșia‑cărămizie cu particule fine de calcar alb în compoziție, slip de aceeași
nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 59/96, pl. 10/96.

Forma Hayes 10. Farfurie/castron de dimensiuni medii spre mari cu buza puternic îngroșată
ce capătă aspect dreptunghiular sau oval în secțiune. Pereții vaselor sunt oblici, iar în partea
inferioară sunt foarte puternic curbați pentru a realiza legătura cu baza plană. Piciorul este
masiv însă foarte scund. Pasta formei 10 este de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/4, 4/6, 4/8,
5/6, 5/8) cu impurități în compoziție și ardere uniformă. Slip‑ul este de culoare roșie‑maronie,
uneori mat (2.5 YR 4/6, 4/8, 5/6, 5/8). Forma 10 este descendenta formei Hayes 3, ocupând
intervalul cronologic din a doua jumătate a secolului al VI‑lea (variantele A și B) și prima
jumătate a secolului al VII‑lea (varianta C)265. După aspectul buzei, J.W. Hayes a stabilit trei
variante ale acestei forme, toate trei fiind întâlnite și în așezările romane târzii din spațiul
vest‑pontic.
Varianta A are ca principală caracteristică buza puternic îngroșată, dreptunghiulară în
secțiune. Exemplare ale acestei variante sunt decorate cu ștampile, iar în teritoriul Scythiei
Minor au fost atestate la Tropaeum Traiani266, la Histria267, Capidava268 sau Halmyris269. Toate
262
263
264
265
266
267

268
269

ILIESCU et alii 2017, 56, pl. 12/3.
MOCANU, NUȚU 2017, fig. 8/7.
Exemplare inedite descoperite în sectorul Faleză Est.
HAYES 1972, 343–346.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 189, 2(1), fig. 167/2.1; GAMUREAC 2009, 266, pl. 12/108.
ILIESCU et alii 2017, 57–58, pl. 12/7–8; SUCEVEANU 2007, 206–207, pl. 74/17–19; SUCEVEANU 1982,
99, fig. 14/11–15, fig. 17/2–3.
OPRIŞ 2003, 152/364–370, pl. 55/364–370.
TOPOLEANU 2000, 61/100–103, pl. 11/100–103; MOCANU 2018, 245–246, fig. 9/23–24.
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aceste fragmente ceramice au fost descoperite în contexte arheologice databile în a doua
jumătate a secolului al VI‑lea și chiar la începutul secolului următor.

Fig. 61. LRCW
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Varianta B spre deosebire de varianta A, are buza mai alungită, astfel capătă aspect oval
în secțiune. Această variantă a fost descoperită la Halmyris, cele două fragmente ceramice
provenind din nivelurile 10 și 11270 și la Histria271.
În cazul variantei C buza se aplatizează, aspectul oval în secțiune ne mai fiind atât de
evident. O serie întreagă de fragmente ceramice care pot fi încadrate în varianta C provin de
la Halmyris, fiind descoperite într‑un nivel de la sfârșitul secolului al VI‑lea272, de la Histria273
sau Tropaeum Traiani274.
Varianta A
72. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, C U 16, -1,10–1,20 m., N 10, inv. 44384. Dm: 29 cm; Hp: neprecizat.
Pastă roșie‑cărămizie, slip de aceeași culoare.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 166/315, pl.46; TOPOLEANU 2000, 61/100, pl. 11/100.
73. Castron, profil complet.
Halmyris, S I, C 22, -0,80 m, N 11, inv. 27959. Dm: 28 cm; Dmb: 10,7 cm; H: 6,5 cm.
Pastă de culoare maronie cu particule de calcar, slip de nuanță roșie. Vasul este decorat cu
ștampilă aplicată în centrul bazei.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 164/280, pl. 43; TOPOLEANU 2000, 61/101, pl. 14/101.
74. Castron, profil complet.
Capidava 1994, III, C T 73, inv. 12860. Dm: 22,5 cm; H: 6,2 cm.
Pastă roșie‑cărămizie, nuanță deschisă, slip de aceeași nuanță. Vasul este decorat cu ștampilă
aplicată în centrul bazei.
Bibliografie: OPRIŞ 2003, 152/364, pl. 54/364.
Varianta B
75. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, C U 18, -1,20 m, N 10, inv. 44386. Dm: 25,4 cm; Hp: neprecizat.
Pastă roșie‑cărămizie cu particule de calcar și mica albă în compoziție, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: TOPOLEANU 2000, 61/104, pl. 11/104.
76. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1987, FE, passim, Dm: 25 cm; Hp: 3,5 cm.
Pastă de culoare orange cu particule mici de calcar, slip roșu‑maroniu.
77. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum, FE, passim. Dm: 30 cm; Hp: 4,5 cm.
Pastă de culoare gri‑maronie, slip roșu‑maroniu, nuanță întunecată. Suprafața exterioară a
buzei este acoperită cu vopsea neagră.
Varianta C
78. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Halmyris, S II, C 13, -0,80 m, N 12, inv. 37153. Dm: 18 cm; Hp: neprecizat.
Pasta roșie‑cărămizie, slip de aceeași nuanță.
Bibliografie: OPAIŢ 1991, 165/286, pl. 43; TOPOLEANU 2000, 62/106, pl. 11/106.
79. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1987, FE, passim. Dm: 22 cm; Hp: 3,3 cm.
Pastă de culoare orange, slip maroniu, nuanță deschisă.
270
271
272
273
274

TOPOLEANU 2000, 61–62/104–105, pl. 11/104–105; MOCANU 2018, 245–246, fig. 10/1.
ILIESCU et alii 2017, 57–58, pl. 12/9–10.
TOPOLEANU 2000, 62/106, pl. 11/106; MOCANU 2018, 245–246, fig. 10/2.
ILIESCU et alii 2017, 57–58, pl.13; SUCEVEANU 2007, 206–207, pl. 74/20.
GAMUREAC 2009, 266, pl. 12/109.
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80. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Argamum 1987, FE, passim. Dm: 26 cm; Hp: 2,4 cm.
Pastă de culoare maronie, nuanță deschisă, slip cărămiziu.

Ceramica romană cu decor ștampilat este întâlnită în majoritatea siturilor arheologice
ale antichității târzii din Dobrogea, nordul Mării Negre sau așezări similare din Bulgaria și
zona micro‑asiatică. În ceea ce privește spațiul vest‑pontic, cel mai numeros și reprezentativ
eșantion de veselă de masă cu decor ștampilat cunoscut până în prezent a fost descoperit
la edificiul cu mozaic din Tomis275, dar astfel de artefacte sunt semnalate și în alte puncte
ale orașului antic276. Un alt centru urban situat pe litoralul Mării Negre din care provine
un număr important de fragmente ceramice cu decor ștampilat este Histria277. Pe limes‑ul
Danubian astfel de fragmente ceramice au fost descoperite la: Sacidava278, Capidava279,
Carsium280, Dinogetia281, Noviodunum282, Aegyssus283 și Halmyris284. În ceea ce privește
siturile romane târzii din interiorul provinciei, asemenea fragmente ceramice au fost
descoperite la Tropaeum Traiani285, Ibida286 sau în așezarea de la Topraichioi287. În Moesia
Secunda, notăm prezența unui important număr de fragmente ceramice cu decor ștampilat
la Odessos288. În nordul Mării Negre, asemenea fragmente ceramice au fost descoperite în
așezările romane din Crimeea289 și la Tanais290.
Pe baza observațiilor efectuate asupra motivului decorativ redat de ștampile, am
grupat ceramica romană târzie cu decor ștampilat din spațiul vest‑pontic în 4 tipuri: Tipul
A – decor cu motive geometrice sau vegetale. Tipul B – decor cu motive zoomorfe. Tipul C
– decor cu motive antropomorfe. Tipul D – decor cu motive paleocreștine. Această manieră
de abordare a ceramicii romane târzii cu decor ștampilat a fost utilizată pentru eșantionul de
la Halmyris291. Pentru fiecare motiv decorativ prezentat în cele ce urmează am precizat cărui
stil decorativ îi aparține, potrivit tipologiei propuse de J. W. Hayes în lucrarea sa292.
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PAPUC 1973, 153–192.
MUNTEANU, PAPUC 1976, 147–154.
POPESCU 1965, 695–724.
SCORPAN 1978, 163–164/ 21–25.
COVACEF 1999, 159–163, pl. 13 – 14. Pentru ceramică romană cu decor ștampilat la Capidava, vezi
OPRIŞ 2003, passim și MATEI 1987, 100, pl. 62/fig. 2.
ARICESCU 1971, 354, fig. 4a.
ŞTEFAN 1948 (1945–1947), 305–306, fig. 3–4.
TOPOLEANU 1984, 192/24, pl. 10/10.
Piese inedite aflate în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie Tulcea.
TOPOLEANU 1996, 143–168, sau vezi TOPOLEANU 2000, passim. De asemenea ceramică cu decor
ștampilat de la Halmyris, vezi la OPAIŢ 1991, vol I, 163–165, vol II, 211, pl. 48.
BOGDAN‑CĂTĂNICIU, BARNEA 1979, 186–187, fig. 160.
MOCANU 2011A.
OPAIŢ 1985, 154, pl. 1/8.
MINČEV 1982, 25–26, pl. 5.
KNIPOVICI 1952, 320, fig. 14; ZHURAVLEV 2002, 266–267, fig. 20, fig. 21.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 484, fig. 25.
TOPOLEANU 1996, 143–144.
HAYES 1972.
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R e p e r t o r i u l m o t i v e l o r d e c o r a t i v e L a t e R o m a n C Wa r e
în spațiul vest‑pontic
Tipul A
A.1. Frunze de palmier – Potrivit tipologiei lui J.W. Hayes, motivul decorativ aparține
stilului I293, frunzele de palmier fiind dispuse radial în jurul centrului vasului, între ele fiind
intercalate câte trei cercuri concentrice. Fragmente ceramice cu decor asemănător au fost
descoperite în vestul Mării Negre la: Histria294, Tomis295, Ibida296, iar în așezări de pe linia
Dunării la Iatrus297. Acest motiv decorativ este datat în a doua jumătate a secolului al IV‑lea.
A.2. Cercuri concentrice – Pe fragmentele ceramice ștampilate se observă patru cercuri
concentrice dispuse în jurul centrului vasului, spre exterior fiind delimitate de o canelură
realizată prin incizie. Suntem de părere că motivul decorativ este mai complex, cercurile
concentrice fiind complementare altor motive vegetale sau zoomorfe. Astfel, raportându‑ne
la tipologia lui J.W. Hayes, motivul decorativ poate fi circumscris stilului I sau II A298. În
Dobrogea fragmente ceramice cu decor asemănător au fost descoperite la Tomis299 și Ibida300.
Intervalul cronologic specific acestui motiv decorativ este cuprins între a doua jumătate a
secolului al IV‑lea și sfârșitul secolului al V‑lea.
A.3. Palmete – Potrivit tipologiei lui J.W. Hayes motivul aparține stilului decorativ II A și
II B301. Ștampilele sun amplasate pe suprafața interioară a recipientelor, în jurul centrului
vasului. De obicei motivele decorative sunt încadrate la exterior de unul sau mai multe
cercuri concentrice realizate prin incizie. În spațiul vest‑pontic ștampile care redau motivul
decorativ al palmetelor au fost descoperite la edificiul cu mozaic din Tomis302. Motivul
decorativ redat de ștampilă este datat în a doua jumătate a secolului al V‑lea.
A.4. Kantharos – Motivul decorativ este repetat în bandă circulară și încadrat spre exterior
de mai multe cercuri incizate executate cu rotița dințată și alte cercuri concentrice incizate
spre interiorul vasului. În alte cazuri vasul este decorat cu 4 kantharoi, aplicați circular în
jurul centrului vasului, ștampila fiind sensibil mai mică față de exemplul precedent. Potrivit
tipologiei lui J. W. Hayes303, acest motiv decorativ aparține stilurilor II A și II B. În așezările
romane din spațiul vest‑pontic veselă decorată cu kantharoi au fost descoperite la: Ibida304,
Histria305 și Tomis306. Aceste fragmente ceramice pot fi datate în a doua jumătate a secolului
al V‑lea.
A.5. Romb cu volute – Există două moduri în care ștampila a fost aplicată. În primul caz
motivul decorativ este amplasată în jurul centrului vasului și este de dimensiuni mari. În
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

HAYES 1972, 350 (Palm‑branch), fig. 72/1 și 2a.
POPESCU 1965, 698, fig. 1/1.
PAPUC 1973, 156, fig. 1/2.
MOCANU 2011A, 295/1, fig. 2/1.
CONRAD 2007, 223–225, Abb. 25.
HAYES 1972, 351, fig. 72/2b.
PAPUC 1973, 156, fig. 2/ 1–5.
MOCANU 2011A, 295/2, fig. 2/2.
HAYES 1972, 351, fig. 73/8 (palmette).
PAPUC 1973, 156–160, fig. 3/1–3.
HAYES 1972, 346–350.
MOCANU 2011A, 296, fig. 2/5.
POPESCU 1965, 701, fig. 2/9.
PAPUC 1973, 167–168, fig. 11/1–3.
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acest caz aparține stilului decorativ II B307. În al doilea caz motivul decorativ este dispus în
bandă, deși ștampila este sensibil mai mică și aparține stilului II A. Acest tip de ștampilă este
întâlnit la: Ibida308, Tomis309, Halmyris310 sau Iatrus311. Motivul decorativ este datat în a doua
jumătate a secolului al V‑lea.
A.6. Lanț de cercuri încadrat între două înlănțuiri de semicercuri – Ștampila este de
dimensiuni mari, repetată de trei ori succesiv și amplasată în centrul vasului. Probabil poate
fi încadrată în stilul III312. Prezența unor asemenea ștampile este înregistrată la Ibida313
și Tomis314
A.7. Bulb de ceapă stilizat – Motivul decorativ este amplasat în bandă circulară în jurul
centrului vasului, iar potrivit tipologiei lui J.W. Hayes aparține stilului II A315. Fragmentul
ceramic descoperit la Ibida este singurul din Dobrogea care poartă acest motiv decorativ316
și este datat în a doua jumătate a secolului al V‑lea.
A.8. Muguri de lotus – Motivul decorativ este amplasat radial, în jurul centrului vasului,
spre exterior fiind delimitat de unul sau mau multe cercuri realizate prin incizie. Potrivit
tipologiei lui J.W. Hayes motivul decorativ aparține stilului II B317. În spațiul vest‑pontic
motivul decorativ este întâlnit la Ibida318, Tomis319 și la Halmyris320. Acest tip de ștampilă este
specific celei de‑a doua jumătăți a secolului al V‑lea.
A.9. Motiv în formă de „S” cu dublu contur – Ștampila este amplasată pe suprafața
interioară a vaselor, fie în jurul centrului bazei, fie la limita buzei cu peretele farfuriei și se
repetă în bandă. Acest motiv decorativ poate aparține stilului II A321. Motivul decorativ este
larg răspândit în Dobrogea, fiind întâlnit la: Ibida322, Histria323, Tomis324 sau la Halmyris325 și
este datat în a doua jumătate a secolului V.
A.10. Motiv în formă de „S” ornamentat cu volute – Ștampila este aplicată în jurul centrului
bazei sau chiar în centrul bazei. În primul caz motivul este repetat în bandă și încadrat la
exterior de cercuri realizate cu rotița dințată, în a doua variantă ștampila este aplicată o
singură dată. În funcție de aceste caracteristici decorul poate fin încadrat stilurilor II A și
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314
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317
318
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320
321
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HAYES 1972, 353/17, fig. 73/17w.
MOCANU 2011A, 296, fig. 2/6–7.
PAPUC 1973, 160, fig. 5/1.
TOPOLEANU 1996, 146/9–10, pl. 2/9–10.
CONRAD 2007, 223, Abb. 22/1120.
HAYES 1972, 335, nr. 23, fig. 74/23a.
MOCANU 2011A, 297, fig. 2/8.
PAPUC 1973, 160, fig. 5/9; MUNTEANU, PAPUC 1976, 149, Pl.2/fig. 4.
HAYES 1972, 353, nr. 13, fig. 73/13q.
MOCANU 2011A, 297/7, fig. 2/9.
HAYES 1972, 353 (lotus‑bud), fig. 73, nr. 12 o.
MOCANU 2011A, 297, fig. 3/10.
PAPUC 1973, 160, fig. 4, 1–7; MUNTEANU, PAPUC 1976, 149, pl. 1, fig. 2.
TOPOLEANU 1996, 145, pl. 1/5,6.
HAYES 1972, 353, nr. 19, fig. 73/19aa.
MOCANU 2011A, 297, fig. 3/11.
POPESCU 1965, 706, fig. 7/2.
MUNTEANU, PAPUC 1976, 149, Pl. 1/fig.3.
OPAIŢ 1991, 165, nr. 293, pl. 48; TOPOLEANU 1996, 145, nr. 7, pl. 2/7.
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B sau stilului III326. În spațiul vest‑pontic acest motiv decorativ a fost atestat la Tomis327,
Halmyris328 și Histria329. Datare: a doua jumătate a secolului al V‑lea și prima jumătate a
secolului următor.
Tipul B
B.1. Iepure – Există mai multe moduri în care a fost întrebuințat acest motiv decorativ. În
primul caz avem de‑a face cu ștampile de mici dimensiuni, motivul este amplasată radial
în jurul centrului vasului. În al doilea caz ștampila este de dimensiuni medii și este aplicată
în bandă, delimitată la interior de cercuri concentrice incizate. În al treilea caz motivul
decorativ este redat în bandă, spre interiorul vasului fiind delimitat de incizii circulare,
iar spre exterior de cel puțin două cercuri concentrice realizate cu rotița dințată. Motivul
decorativ aparține stilurilor II B330 și II A331. Exemple pentru acest motiv decorativ întâlnim
la: Tomis332, Ibida333 sau pe coasta dalmată la Salona334. Motivul decorativ este specific pentru
a doua jumătate a secolului al V‑lea.
B.2. Pasăre – Motivul decorativ est de dimensiuni reduse, cu trăsături stilizate. Ștampila
este aplicată circular, în jurul centrului vasului. Aparține stilului decorativ II, specific celei
de‑a doua jumătăți a secolului al V‑lea335. În spațiul vest‑pontic un asemenea exemplar a fost
descoperit în vechile săpături de la Histria336.
B.3. Câine – Ca și în cazul ștampilelor care redau iepuri există mai multe feluri în care
acest motiv decorativ este întrebuințat. Ștampila de mari dimensiuni este aplicată radial în
jurul centrului vasului. Decorul fragmentelor ceramice aparține stilului II B337. În spațiul
vest‑pontic acest motiv decorativ este întâlnit la: Ibida338, Histria339, Tomis340, Odessos341, sau
Halmyris342. Motivul decorativ este datat în a doua jumătate a secolului V.
B.4. Leu – Două fragmente cu acest motiv decorativ au fost descoperite la Halmyris în
nivelurile 10 și 11, fiind datate în secolul al VI‑lea343. De asemenea acest motiv decorativ
apare și în lotul ceramic descoperit la edificiul cu mozaic din Tomis, cele patru fragmente
fiind datate asemănător cu cele de la Halmyris344.
B.5. Cerb – Șase fragmente ceramice ce poartă această ștampilă au fost descoperite la edificiul
cu mozaic din Tomis, editorul lor datându‑le pe parcursul secolului al VI‑lea345. La Halmyris
326
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333
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337
338
339
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HAYES 1972, 353 (s‑scroll), fig. 73/19y.
PAPUC 1973, 160, fig. 5/4–6.
TOPOLEANU 1996, 145, pl. 2/7.
POPESCU 1965, 708, fig. 7/2.
HAYES1972, 357, nr. 35, fig. 74/35l.
HAYES 1972, 357, nr. 35, fig. 74/35p.
PAPUC 1973, 161 și 176, fig. 8/4 și 7.
MOCANU 2011A, 297–298/10, fig. 3/12–14.
MARIN 1994, 259, nr. 17.
HAYES 1972, 361, fig. 77/46 (chick).
POPESCU 1965, 706, fig. 5/5.
HAYES 1972, 357, nr. 35, fig. 75/35e (asemănător).
MOCANU 2011A, 298, fig. 3/15–17.
POPESCU 1965, 703, fig. 4/4.
PAPUC 1973, 167, fig. 9/7.
MINČEV 1982, 26, nr.12, pl. 2/12.
TOPOLEANU 1996, 147, nr. 16, pl. 3/16.
TOPOLEANU 1996, 148/19–20, 4/19–20.
PAPUC 1973, 176, fig. 12/2,3,5,7.
PAPUC 1973, 176–177, fig. 13/3, 7–11.
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există trei fragmente ceramice imprimate cu acest motiv decorativ. Ștampila este aplicată în
centrul vasului, iar contextele arheologice coincid cu secolul al VI‑lea346.
B.6. Păun – Acest motiv decorativ este prezent pe vesela foceană dar și pe vesela nord‑africană.
În cazul veselei foceene, un fragment ceramic a fost identificată la Histria, exemplarul fiind
datat în secolul al VI‑lea347. La Tomis au fost descoperite trei asemenea fragmente ceramice
cu datare similară cu cele de la Histria348, iar la Halmyris există un vas întreg (restaurat),
încadrat în forma Hayes 10, varianta B, ștampila, uzată, fiind aplicată în centrul vasului349.
B.7. Delfin – Ștampila poate fi de dimensiuni reduse, aplicată în jurul centrului vasului. sau
de dimensiuni mari, fiind aplicată în centrul bazei vasului. Există cazuri în care ștampila
a fost dublată prin realizarea a încă uni motiv decorativ similar. Caracteristicile enunțate
anterior fac ca acest motiv decorativ să aparțină stilului II, în primul caz și stilului III în a
doua variantă350. Fragmente ceramice ce poartă acest motiv decorativ au fost descoperite la
Histria, fragmentul respectiv poate fi încadrat stilului II351 și la Tomis, acestea aparținând
stilului III352. Ștampila este datată în a doua jumătate a secolului al V‑lea și în cursul secolului
al VI‑lea.
Tipul C
C.1. Figurină antropomorfă – Fragmentele ceramice foceene decorate cu motive
antropomorfe sunt mult mai rare comparativ cu cele nord‑africane. După știința noastră,
până în momentul de față există doar două asemenea fragmente ceramice în regiunea
vest‑pontică. Primul a fost descoperit la Halmyris, în nivelul 10 (prima jumătate a secolului
al VI‑lea), din păcate ștampila este ruptă observându‑se doar o parte a capului și umărul
drept al personajului353. Al doilea fragment a fost identificat la Ibida, într‑un context relativ
asemănător ca datare cu cel de la Halmyris. Și în acest caz ștampila este fragmentară,
personajul fiind redat din profil, în postură dinamică354.
Tipul D
D.1. Cruce grecească cu dublu contur și brațele lărgite – Spre deosebire de majoritatea
motivelor paleocreștine acest motiv decorativ este de dimensiuni reduse și este aplicat fie
circular, în jurul centrului vasului, fie doar o singură dată pe suprafața interioară. În acest
ultim caz ștampila este încadrată la exterior de mai multe cercuri concentrice. Potrivit
tipologiei lui J.W. Hayes motivul decorativ aparține stilului II A, fiind datat în a doua
jumătate a secolului al V‑lea355. Baza unei farfurii, forma Hayes 3 cu acest motiv decorativ
a fost descoperită la Halmyris, în nivelul 9, datat în a doua jumătate a secolului al V‑lea356.
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TOPOLEANU 1996, 148/21–23, pl. 4/21–23.
POPESCU 1965, 706, fig. 6.
PAPUC 1973, 177, fig. 16/5–7.
TOPOLEANU 1996, 148–149/24, pl. 5/24.
HAYES 1972, 361, fig. 76/45 (dolphin).
POPESCU 1965, 706, fig. 7/1.
PAPUC 1973, 167, fig. 10/3–6.
TOPOLEANU 1996, 149/25, pl.5/25.
MOCANU 2011A, 299/13, fig. 4/19.
HAYES 1972, 365, fig. 78/69 o, p.
TOPOLEANU 1996, 149, pl. 6/26.
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Fig. 63. LRCW.
Apud HAYES 1972
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D.2. Cruce cu monogramă – Motivul decorativ este larg răspândit în așezările romane din
spațiul vest‑pontic, fiind întâlnit printre altele la: Histria357, Tomis358, Sacidava359, Odessos360
sau Capidava361. Mai există și varianta de ștampilă aplicată central, iar sub brațele orizontale
se află literele grecești Ά și Ω. Acest motiv este atestat la: Histria362, Tomis363 sau Halmyris364.
Ambele motive decorative se încadrează în stilul III. Datare: sfârșitul secolului V –
secolul VI.
D.3. Cruce grecească cu dublu contur – De asemenea un motiv decorativ cu o largă
răspândire în așezările romane târzii din spațiul vest‑pontic. Ștampilele sunt atestate
la: Histria365, Tomis366 sau Noviodunum367. Dacă ne raportăm la tipologia lui J.W. Hayes,
motivul decorativ aparține stilului III fiind datat la sfârșitul secolului al V‑lea și pe parcursul
secolului următor368.
D.4. Cruce cu pandantive – Ștampila este aplicată în centrul vasului, sub brațele orizontale
ale crucii sunt amplasate două pandantive de formă ovală, cu dublu contur. Motivul decorativ
aparține stilului III, specific secolului al VI‑lea369. Exemple în Dobrogea am identificat la
Histria370, la edificiul cu mozaic dar și în alte zone ale Tomisului371 și la Halmyris372.
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POPESCU 1965, 710, fig. 8/2, 3, fig. 9/2.
PAPUC 1973, 180, fig. 21.2/5, 7.
SCORPAN 1978, 163, nr. 23, pl. 5/23.
MINČEV 1982, 25, nr. 9, pl. 5/9.
COVACEF 1999, 159, nr. 3, pl. 14/inv.37925.
POPESCU 1965, 712, fig. 13/1–2.
PAPUC 1973, 180, fig. 19/2
TOPOLEANU 1996, 154, nr. 33, pl. 7/33.
POPESCU 1965, 714, fig. 13/8.
PAPUC 1973, 180, fig. 24/2.
TOPOLEANU 1984, 192, nr. 24, pl. 5/8 şi pl. 10/10.
HAYES 1972, 367, nr. 72, fig. 79/72h.
HAYES 1972, 365/68, fig. 78/m,n.
POPESCU 1965, 710, fig. 11/2–4.
PAPUC 1973, 187, fig. 20/1,2,4,6; MUNTEANU, PAPUC 1976, 151, pl. 4/fig.10.
TOPOLEANU 1996, 151/30–32, pl. 7/30–32.
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Ceramica pontică
Pontic Red Slip Ware
Tradiția atelierelor ceramice din bazinul pontic continuă și în antichitatea târzie.
Astfel, categoria „Pontic Red Slip” grupează vesela de masă produsă în această regiune de la
sfârșitul secolului al IV‑lea până către jumătatea secolului al VI‑lea. În zona occidentală a
Mării Negre ceramica pontică este prezentă în cantități reduse, comparativ cu zona nord și
sud‑pontică. Pasta veselei pontice este de culoare roșie‑maronie (2.5 YR 4/3, 4/4, 4/6, 4/8;
5 YR 4/4, 4/6, 4/8) cu ardere puternică și inserții de particule calcaroase și pe alocuri mica
argintie. Slip‑ul are aspect poros și nuanță de roșu‑maroniu ((2.5 YR 5/3, 5/4, 5/6, 5/8; 5 YR
5/6, 5/8). Vesela pontică din antichitatea târzie este decorată prin ștampilare sau prin incizie.
Decorul este amplasat în general pe suprafața interioară a recipientelor, iar repertoriul
motivelor decorative este extrem de simplu și limitat.
În anul 1985, A. Opaiț publică un articol în revista Dacia în care prezentă o serie
de fragmente ceramice de masă rezultate în special în urma cercetărilor arheologice ce se
efectuau la acea dată în horeum‑ul fortificat de pe malul bălții Topraichioi, în apropiere de
Babadag. Fragmentele ceramice aveau trăsături aparte (consistența și textura pastei, calitatea
slip‑ului) ce le diferențiau de categoriile consacrate deja în literatura de specialitate, precum
„African Red Slip” sau „Late Roman C”. În articolul menționat anterior A. Opaiț numește
acele fragmente ceramice – „Local Red Slip Ware”373. Ulterior, el revine asupra acestui subiect
identificând acest tip de ceramică și în așezarea de la Halmyris374, dar și câteva fragmente
descoperite la Aegysus375.
Pentru o vreme nu au mai existat nici un fel de mențiuni despre această categorie
ceramică în literatura de specialitate. Abia în anul 2000, K. Domžalski publică un articol
în actele congresului RCRF dedicat unor descoperiri similare, de data aceasta din spațiul
nord‑pontic (regatul bosporan), propunând pentru acest tip de ceramică denumirea de
„Pontic Red Slip Ware”376. În același articol cercetătorul polonez pune și problema localizării
geografice a atelierelor ce au produs acest tip de veselă. Din păcate aceasta a rămas o problemă
nesoluționată chiar și în momentul de față, informațiile existente până în prezent ne conduc
la concluzia că atelierele au existat fie în nordul Pontului (în Crimeea) fie pe litoralul pontic
al Anatoliei (zona Sinope fiind cel mai probabil loc în care aceste ateliere și‑au desfășurat
activitatea).
În anul 2002 T.M. Arsen’va și K. Domžalski publică un articol consistent despre
ceramica de masă descoperită la Tanais377. Cu această ocazie cei doi autori realizează o
tipologie a formelor veselei pontice, tipologie pe care o vom întrebuința mai jos și în cazul
descoperirilor din arealul vest‑pontic.
Din punct de vedere cronologic vesela „Pontic Red Slip Ware” circulă în zona pontică
în special în secolul al V‑lea și prima parte a secolului al VI‑lea, chiar dacă unele prototipuri
pot fi încadrate chiar și în a doua jumătate a secolului al IV‑lea.

373
374
375
376
377

OPAIŢ 1985, passim, OPAIŢ 1991A, 230.
OPAIŢ 1991, 165, fig. 44/300–303.
OPAIŢ 1996, 165–166.
DOMŽALSKI 2000, 162.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002.
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Fig. 64. Pontic Red Slip

În regiunea vest‑pontică acest tip de ceramică este destul de rar întâlnită, la acea dată
piața din această regiune fiind dominată de vesela „Late Roman C Ware”. În literatura de
specialitate dedicată spațiului vest‑pontic, în afară de A. Opaiţ, doar în câteva articole recente
despre ceramica de la Slava Rusă378 și Ulmetum379 apare menționată vesela „Pontic Red Slip”.
R e p e r t o r i u l f o r m e l o r P o n t i c R e d S l i p Wa r e
în spațiul vest‑pontic
Forma 1. Castroane de dimensiuni medii sau mari, cu baza plană, pereții oblici și buza de
mici dimensiuni ușor răsfrântă către interiorul vasului. Pasta acestui tip de veselă întrunește
caracteristicile specifice grupei Pontic Red Slip: culoare roșie deschisă până la orange‑gălbui
(2.5 YR 4/6, 4/8; 5 YR 6/6, 6/8), cu diferite impurități în compoziție, în special particule fine
de calcar. Slip‑ul este de nuanță roșie‑cărămizie (5 YR 4/6, 4/8) cu aspect poros, în special
pe suprafața exterioară a vaselor. În bazinul Mării Negre această formă este întâlnită atât
în spațiul nord‑pontic, la Tanais fiind datată între mijlocul secolului al IV‑lea și mijlocul
secolului al V‑lea380. Castronul încadrat formei 1 este prezent și în așezările din estul
378
379
380

MOCANU 2011, 229–230.
BĂJENARU 2018, passim.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 425–426, fig. 5–7.
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Mării Negre, dar și în aria sud‑pontică, datat în același interval cronologic381. Pentru teritoriul
vest‑pontic castroane ce aparțin formei 1 sunt menționate la Halmyris, fiind descoperite în
nivelurile 7, 8 și 9, astfel datate la sfârșitul secolului al IV‑lea și în prima jumătate a secolului
al V‑lea382. Un vas asemănător a fost descoperit la Histria, în nivelul III A383, deci în același
orizont cronologic cu cele trei exemplare de la Halmyris. Alte două exemplare provin din
horeum‑ul fortificat de la Topraichioi384. La acestea se adaugă descoperirile de la Aegyssus385
și Ulmetum386.
1. Castron, fragment buză.
Halmyris, S I, C 12–14, N 7, inv. 29680. Dm: 34 cm; Hp: neprecizat.
Caracteristicile pastei și a slip‑ului nu sunt menționate.
Bibliografie: OPAIȚ 1991, 165/301, pl. 44/301.
2. Castron, fragment buză.
Halmyris, S I C 15–17, N 8, inv. 29654. Dm: 24 cm; Hp: neprecizat.
Caracteristicile pastei și a slip‑ului nu sunt menționate.
Bibliografie: OPAIȚ 1991, 165/302, pl. 44/302.
3. Castron, fragment buză.
Halmyris, S I, C 23, N 9, inv. MIATL 29661. Dm: 26 cm; Hp: neprecizat.
Caracteristicile pastei și a slip‑ului nu sunt menționate.
Bibliografie: OPAIȚ 1991, 165/303, pl. 44/303.
4. Castron, fragment buză.
Histria 1969, S.A, C 6, -1,50–1,65 m. Dm: 30 cm.
Pasta de culoare roșie‑maronie, caracteristicile slip‑ului, neprecizate.
Bibliografie: SUCEVEANU 1982, 84/3, fig. 7/3.

Forma 3. Farfurii/castroane de mari dimensiuni, cu pereții curbați, buza lată, oblică evazată
sau dreaptă, uneori cu decor incizat pe suprafața superioară. Baza acestor farfurii este
prevăzută cu un picior scund. Diametrele acestor vase sunt de aproximativ 30 cm. Pasta este
de culoare roșie-maronie (5 YR 5/6, 5/8), cu particule fine de calcar și mica argintie. Slip-ul
are aspect poros în special pe suprafața exterioară și este de nuanță roșie-maronie (2.5 YR
4/8, 5/6, 5/8). Forma 3 este extrem de asemănătoare cu vasele Hayes 2 încadrate în categoria
„Late Roman C Ware”, de aceea nu de puține ori veselă aparținând atelierelor pontice a fost
încadrată eronat în producția atelierelor foceene. În Dobrogea cunoaștem trei asemenea
fragmente la Ibida387 și unul la Halmyris, datat în a doua jumătate a secolului al IV-lea sau la
începutul secolului următor388. La acestea se adaugă un exemplar cu profil complet descoperit
în vechile săpături de la Aegyssus389 și o serie de exemplare descoperite la Ulmetum390.
381
382

383
384
385
386
387
388

389
390

DOMŽALSKI 2012, 6, fig. 3/1–6.
OPAIȚ 1991, 165/301–303, fig. 44/ 301–303. Aceste trei fragmente ceramice au fost publicate ulterior de
F. Topoleanu, considerându‑le în mod eronat ca fiind produse ale atelierelor africane. TOPOLEANU 2000,
71–72, pl. 17/142–146.
SUCEVEANU 1982, 85/3, fig. 7/3.
OPAIȚ 1991A, 230, pl. 42/2–3.
MOCANU, NUȚU 2017,135, fig. 9/3.
BĂJENARU 2018, 504, fig. 4/69.
MOCANU 2011, 229-230/6-8, pl. 2/6.
OPAIŢ 1991, 165/300, pl. 44. Fragmentul ceramic a fost publicat ulterior şi de F. Topoleanu, acesta fiind
de părere că vasul ar aparţine atelierelor foceene, în acest sens vezi TOPOLEANU 2000, 46/20, pl. 3/20.
MOCANU, NUȚU 2017, 135, fig. 9/4.
BĂJENARU 2018, 504, fig. 2/28-31; fig. 4/70.
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Fig. 65. Pontic Red Slip
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Un fragment din baza unui castron specific formei 3 provine din așezarea civilă de la
Troesmis391. În spațiul pontic numeroase fragmente ceramice ce aparțin platourilor încadrate
în forma 3 au fost descoperite la Tanais, fiind datate la jumătatea secolului al V-lea392.
Platourile sunt larg răspândite și în estul dar și în sudul bazinului pontic393. O caracteristică
importantă a acestor platouri o reprezintă decorul prezent pe suprafața superioară a buzei,
realizat prin incizie în pasta crudă și cele două cercuri concentrice realizate prin ștampilare
și amplasate în centrul vasului.
5. Platou, fragment buză și corp (profilul aproape întreg).
Ibida 2006, Extra‑muros V III, S I. Dm: 29 cm; Hp: 7 cm.
Pastă de culoare orange, cu rare particule de calcar în compoziție. Slip orange, nuanță ceva
mai închisă decât cea a pastei.
Bibliografie: MOCANU 2011, 230/6, pl. 2/6.
6. Platou, fragment buză și corp (profilul aproape întreg).
Halmyris 2006, passim. Dm: 30 cm, Hp: 3 cm.
Pasta de culoare galben‑orange, de asemenea slip orange, nuanță mai închisă decât cea a
pastei. Partea superioară a buzei este delimitată de restul vasului printr‑un șanț incizat.
Bibliografie: MOCANU 2018, 236–237, fig. 4/4.
7. Platou, fragment buză și corp (profilul aproape întreg).
Halmyris, S II, C 74, N 8, inv. 38591. Dm: 36 cm; Hp: neprecizat.
Pasta de culoare orange, cu particule de calcar în compoziție. Slip de nuanță orange, pe
suprafața superioară a buzei motiv în val realizat prin incizie în pasta crudă.
Bibliografie: OPAIȚ 1991, 165/300, fig. 44/300.
8. Farfurie / castron, profil complet.
Aegyssus, passim. Dm: 31 cm; Dmb: 17,5 cm; H: 4,6 cm.
Pastă de culoare roșie‑maronie, slip de aceeași nuanță.

Forma 4. Castron de dimensiuni medii sau mari. Baza este plană, prevăzută cu un picior
inelar foarte scund, pereții vasului sunt arcuiți astfel încât capătă un aspect vertical. Buza
este verticală, rotunjită și ușor îngroșată în partea superioară. Pe suprafața interioară aceasta
este delimitată de corpul vasului printr‑o șănțuire. Pasta are aspect granulos și inserții de
particule calcaroase. Culoarea poate fi roșie‑maronie de nuanță deschisă sau orange (2.5 YR
5/6, 5/8, 6/6, 6/8). Slip‑ul aste de culoare roșie‑maronie sau orange (5 YR 5/6, 5/8, 6/6, 6/8) și
prezintă tendința de exfoliere, în special pe suprafața exterioară. Exemplare similare, dar cu
diametre mai reduse, descoperite în nordul Mării Negre au fost datate la sfârșitul secolului
al IV‑lea și în prima parte a celui următor394. În spațiul vest‑pontic au fost descoperite două
exemplare la Ibida, în sectorul X395 și la Ulmetum, într‑un context datat în prima jumătate a
secolului al V‑lea396.
9. Castron, fragment buză și partea superioară a corpului.
Ibida 2009, S X, C 6, – 2,90 m. Dm: 27,6 cm; Hp: 3,5 cm.
Pastă de culoare maronie, nuanță deschisă, slip de culoare roșie, exfoliat pe suprafața
exterioară.
Bibliografie: MOCANU 2014A, 296/6, fig. 2/6.
391
392
393
394
395
396

MOCANU 2020, 216.
AESEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 426, fig. 8/270-443.
DOMŽALSKI 2012, 7, fig. 6.
ARSEN’EVA, DOM ŽALSKI 2002, 427, fig. 13/568–574.
MOCANU 2014A, 288, fig. 2/6.
BĂJENARU 2018, 504, fig. 4/71.
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Fig. 66. Pontic Red Slip

Forma 7. Castron de dimensiuni medii sau mari, buză redusă ca dimensiuni și trapezoidală
în secțiune, ușor evazată spre exterior. În cazul unor exemplare partea superioară a buzei
este prevăzută cu două șănțuiri incizate, concentrice. Pereții sunt oblici, ușor curbați în
treimea inferioară a vasului, iar baza este plană, prevăzută cu un picior scund, inelar. Pasta
din care au fost confecționate aceste recipiente este de culoare roșie‑maronie (5 YR 4/6,
4/8), puternic arsă, cu particule de calcar în compoziție. Slip‑ul este maroniu, de nuanță
deschisă (2.5 YR 5/6, 5/8). Asemenea vase au fost atestate la Topraichioi397, Ulmetum398 și la
Ibida399. Forma în cauză este datată în a doua jumătate a secolului al V‑lea, posibil în prima
parte a secolului următor. La fel ca formele precedente și castroanele ce aparțin formei 7
circulă în număr mare în zonele de nord, est și sud ale Mării Negre. Fragmentele ceramice
atribuite acestei forme, descoperite la Tanais se datează în ultimul sfert al secolului al V‑lea
și începutul secolului următor400.
10. Castron, profil complet.
Argamum 1995, FE, C 9, – 1,30 m. Dm: 38 cm; H: 6,2 cm.
Pasta de culoare maronie, nuanță deschisă, cu aspect ușor poros. Slip cărămiziu, aplicat
inegal pe suprafața exterioară.
Bibliografie: MOCANU 2020B, 126/18, fig. 3/18.
397
398
399
400

OPAIŢ 1985, 155 (Tip IV), fig. 1/7–9, 11.
BĂJENARU 2018, 504, fig. 4/72.
MOCANU 2011, 230/9, pl. 2/9.
AESEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 427, fig. 13/575–577.
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R e p e r t o r i u l m o t i v e l o r d e c o r a t i v e P o n t i c R e d S l i p Wa r e
în spațiul vest‑pontic
Decorul prezent pe vesela „Pontic Red Slip Ware” în regiunea vest‑pontică este de două
feluri: decor incizat ce redă o serie de linii ondulate concentrice, prezent fie pe suprafața
interioară a recipientului, fie pe partea superioară a buzei după cum este cazul formei 3. Al
doilea tip de decor este cel realizat prin ștampilare. Ștampilele redau motive geometrice (ce
se încadrează în tipul A potrivit metodologiei prezentate anterior) și apar în combinație cu
decorul incizat. Decorul ștampilat a fost identificat pentru vasele formei 3.
Tipul A
A.1. Două cercuri concentrice – Ștampila este aplicată în centrul vasului, cele două cercuri
concentrice fiind de mari dimensiuni. Motivul decorativ a fost identificat până în prezent pe
fragmente ceramice descoperite la Ibida401 și la Halmyris402. Motivul decorativ este specific
secolului al V‑lea, el fiind atestat și în așezări din nordul Mării Negre403.

401
402

403

MOCANU 2011A, 296/3, fig. 2/3.
TOPOLEANU 1996, 144–145, pl. 1/3. Fragmentul ceramic este încadrat în mod greșit în grupa Late
Roman C de editorul vasului.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 465/285, pl. 9/285 și fig. 21.
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CAPITOLUL IV
Ceramica de masă din spațiul vest‑pontic în contextul lumii romane
Epoca Principatului
Asupra economiei spațiului vest‑pontic și‑au îndreptat atenția în decursul anilor o
serie de specialiști ce au abordat acest subiect în paginile unor lucrări cu caracter general
referitoare la istoria zonei geografice1 sau în lucrări special dedicate acestui subiect2.
Singura lucrare existentă până în prezent care încearcă să pună descoperirile ceramice în
contextul mai larg al economiei lumii romane îi aparține lui A. Opaiț și se referă la perioada
romano‑bizantină3, continuând astfel tema lucrării lui A. Suceveanu publicată încă din 1977.
Recent a apărut o nouă lucrare ce tratează în mod general problema economică și socială a
provinciei Moesia Inferior, în contextul lumii romane4. La toate acestea se adaugă un număr
impresionant de lucrări ale istoriografiei universale ce abordează subiectul economiei lumii
romane. În acest context vom încerca în rândurile următoare să interpretăm ceramica de
masă din epoca principatului descoperită în spațiul vest‑pontic din perspectiva mai largă și
mai complexă a economiei Imperiului Roman. După cum se poate constata din repertoriul
formelor prezentat anterior, mare parte a ceramicii fine de lux, în care includem și ceramica
de masă, reprezintă importuri ajunse în această zonă urmând rutele comerciale ale lumii
romane din acea epocă.
La fel ca și celelalte categorii de mărfuri, ceramica de masă reprezintă un produs
angrenat în fluxul comercial al lumii romane. Ceramica de masă, cu excepția amforelor,
este ceam mai răspândită dintre categoriile funcționale, aria pe care circulă aceste produse
este una foarte mare, acoperind în unele cazuri întreg teritoriul Imperiului Roman, și nu
de puține ori depășind granițele acestuia. Circulația amforelor pe spații geografice extrem
de largi se datorează în primul rând conținutului pe care acestea îl transportă (vin, ulei de
măsline, etc.). Amfora în sine, ca recipient nu are valoare intrisecă, ea îndeplinind rolul de
simplu ambalaj (costul de producție al amforei se regăsește în costul final al produsului pe
care îl transportă). Cu alte cuvinte amfora nu reprezintă o marfă, în schimb vesela de masă
este o marfă în sine și am putea spune că este o marfă cu o perioadă lungă de întrebuințare
(un castron sau un set de farfurii este utilizat pentru o perioadă de mai mulți ani de la
data achiziției, ba chiar există suficiente exemple de asemenea recipiente cu urme vizibile
de reparație5). Din acest motiv, o analiză cantitativă a ponderii diverselor ateliere de pe
teritoriul Imperiului Roman în totalul ceramicii de masă descoperită în siturile arheologice
din această regiune, ne poate aduce unele indicii referitoare la fluxurile comerciale la care
era racordată zona vest‑pontică în acea epocă. Desigur, nu trebuie să ajungem a crede că
ceramica de masă ne poate oferi imaginea clară și concretă asupra comerțului și a economiei
lumii romane, deoarece producția și comercializarea veselei reprezintă doar o foarte mică
1
2
3
4
5

SUCEVEANU, BARNEA 1991.
SUCEVEANU 1977.
OPAIŢ 1996. Pentru varianta tradusă în engleză a aceleiași lucrări vezi OPAIŢ 2004.
IACOB 2013.
Un exemplu la îndemână este un castron nord‑african descoperit la Halmyris. În acest sens vezi
TOPOLEANU 1996, 144, nr. 1, pl. 1/1.
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parte a mărfurilor care se comercializau pe întreg cuprinsul Imperiului Roman, în acest
sens există o serie întreagă de studii dedicate ponderii diferitelor categorii de mărfuri în
activitatea de comerț, iar printre cele mai interesant și relevante totodată, se numără studiile
efectuate asupra încărcăturii epavelor antice descoperite în urma cercetărilor subacvatice6.

Ceramica levantină
„Eastern Sigillata A” produsă în zona siro‑palestiniană este extrem de rar întâlnită în
spațiul vest‑pontic, acest tip de ceramică fiind specific în principal secolului I p. Chr., iar
în literatura de specialitate este menționată doar la Histria și recent la Troesmis. Cele 11
fragmente ceramice de la Histria sunt puse de A. Suceveanu pe seama prezenței elementelor
levantine atestate pe cale numismatică sau epigrafică7. Fragmentele ceramice de la Troesmis
au fost descoperite în urma cercetărilor non‑invazive desfășurate de o echipă multinațională,
atât în perimetrul castrului legiunii V Macedonica cât și în zona așezării civile8. Alte
mențiuni clare privind acest tip de sigillate pentru zona vest‑pontică nu sunt cunoscute, deși
considerăm că prezența veselei levantine la Tomis sau la Callatis ar trebui să fie o certitudine.
În demersul nostru am identificat câteva fragmente ceramice „Eastern Sigillata A” și în așezări
mai îndepărtate de litoralul pontic, cum ar fi așezarea tip villa rustica de la Niculiţel, din
teritoriul noviodunens. Existența ceramicii din zona siro‑palestiniană pe teritoriul Dobrogei
este una întâmplătoare, dacă ținem cont de numărul foarte scăzut de fragmente ceramice ce
pot fi încadrate în această categorie. Cu toate acestea sigillatele siro‑palestiniene se înscriu
într‑o paletă mai largă de produse importate din acea regiune, cum ar fi unele vase din sticlă9
sau amforele pentru transportul vinului10. Luând în considerare faptul că la Histria există cel
mai numeros lot identificat până în prezent, considerăm că aceste produse ajung pe coastele
vest‑pontice prin intermediul comerțului naval, ulterior din centrele grecești de pe litoral
fiind distribuite și în interiorul Dobrogei.
Cele opt forme identificate ca făcând parte din categoria Eastern Sigillata A însumează
un total de 18 fragmente ceramice, din care 12 au fost descoperite la Histria, trei la Troesmis
și unul la Ibida – Slava Rusă. Prezența sigillatelor orientale A în regiunea vest‑pontică nu
este una singulară pentru regiunea Mării Negre. Într‑un studiu recent au fost publicate
14 fragmente ceramice Eastern Sigillata A descoperite la Pantikapaoin11, fapt ce vine să
demonstreze că ceramica levantină a avut ca arie de difuziune printre altele și bazinul vestic
și nord‑pontic. Revenind la Dobrogea, înclinăm a cred că pe lângă fragmentele prezentate
în această lucrare există cu siguranță și alte descoperiri similare, cel puțin în orașele grecești
de pe litoral.
6

7
8
9

10

11

Pe lângă lucrări de sinteză consacrate, publicate în a doua jumătate a secolului XX, care prezintă descoperiri
din bazinul mediteraneean, în ultimul deceniu au fost prezentate rezultatele unor cercetări subacvatice
realizate chiar în zona litoralului vest‑pontic. Pe lângă rapoartele aferente publicate în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România referitoare la cercetările efectuate la Gura Portiței (campania 2016) vezi și:
DIMITRIU, NUȚU, POPA, BARBU 2018.
SUCEVEANU 2000, 177.
WALDNER 2016, 250, tf. 1/K12‑K13.
Pentru paharele din sticlă decorate cu motivul “mugurelui de lotus” provenite din zona levantină vezi
BOŢAN, MOCANU 2012, 146.
PARASCHIV 2006, 82–83/tip Robinson G 199. Amfore cu originea în zona siro‑palestiniană din sec. I
p. Chr.
ZHYRAVLEV, ZHURAVLEVA 2014, 262, fig. 10.
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Fig. 67. ESA în spațiul vest‑pontic

Ceramica micro‑asiatică
Asia Mică a reprezentat principala arie geografică de interferență culturală pentru
spațiul vest‑pontic cu multe secole înaintea stăpânirii romane. Această realitate istorică este
explicabilă prin faptul că regiunea micro‑asiatică deține ”cheile” de acces în bazinul pontic
prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, a căror importanță strategică pentru Marea Neagră
a fost constată în decursul istoriei, din cele mai vechi timpuri până în contemporaneitate.
Aceste relații economice și culturale extrem de intense se reflectă în spațiul vest‑pontic
și în prezența unei cantități semnificative de ceramică de masă importată din centrele
producătoare din Asia Mică.
În clasificarea sa din 1985 J.W. Hayes stabilea 80 de forme pentru ceramica de masă
ESB. Din aceste 80 de forme, 14 sunt întâlnite în spațiul vest‑pontic. Pentru această regiune
am repertoriat un total de 44 de fragmente ceramice descoperite în opt situri distincte. Șapte
din cele 44 de exemplare aparțin categoriei ESB 1 în timp ce restul de 37 sunt încadrate în
categoria ESB 2. Se observă păstrarea tendinței din bazinul egeean, conform căreia ESB 2
este mult mai răspândită decât ESB 1, fapt consemnat în mai toate lucrările de specialitate
din ultimul secol. Forma cea mai răspândită în zona vest‑pontică este Atlante 60, cu 37%
din totalul ceramicii de masă ESB, urmată de forma Atlante 70, cu 18 procente. Forma
Atlante 63 este la rândul ei întâlnită în proporție de 9%, în tip ce formele Atlante 38 și 58
înregistrează 7 procente. Restul formelor repertoriate nu se regăsesc într‑o proporție mai
mare de 5 procente.
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Fig. 68. Ceramica micro‑asiatică în spațiul vest‑pontic

Din perspectivă cantitativă, pentru intervalul cronologic al secolelor I – III p. Chr., în
bazinul vest‑pontic ceramica de masă ESB se clasează pe locul trei, după ceramica pontică
și ceramica pergameniană (ESC). Pentru comparație, în nordul bazinului egeean în primele
două secole ale erei creștine, ceramica de masă ESB este a doua cea mai răspândită categorie,
după ESC, cu un procent de 15,3%. Din punct de vedere cronologic, vârful difuziunii ESB se
înregistrează la începutul secolului al II‑lea12, formele ESB II fiind mult mai răspândite decât
ESB I, observație valabilă atât pentru spațiul egeean cât și pentru bazinul pontic. Dacă ne
referim la formele ESB cele mai răspândite constatăm următoarele: în nordul Mării Negre
sunt atestate 13 forme ESB (Atlante 29, 32, 58, 60, 62B, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 75, la care se
adaugă o formă ne repertoriată de Hayes)13. În spațiul egeean au fost înregistrate cel puțin
11 forme (Atlante 8, 15, 60, 63, 70, 71, 76, 80, la care se adaugă cel puțin trei forme ne
repertoriate în tipologia lui J. W. Hayes din 1985)14. Astfel se observă un tipar comun al
difuziunii ESB atât pentru bazinul egeean cât și pentru zona Mării Negre.
Revenind la spațiul vest‑pontic, dacă analizăm distribuția teritorială a ceramicii de
masă ESB, situația se prezintă astfel: situl cu cele mai numeroase descoperiri este Histria, cu
43% din total, urmat de Troesmis cu un procentaj de 30% și Tomis cu 12 procente. Restul
siturilor arheologice menționate în cuprinsul capitolului II au o pondere mai mică de 10
procente. Această situație trebuie totuși analizată cu precauție, procentele înregistrate fiind
influențate semnificativ de stadiul actual al cercetării și mai ales al publicării ceramicii. În
12
13
14

BESS 2015, 36–38, fig. 19, 20 și 21.
ZHURAVLEV 2010, 23–32.
MALAMIDOU 2005, 29–32.
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opinia noastră Tomis ar trebui să înregistreze un procent cel puțin similar cu Histria, dacă
nu mai mare. Faptul că ceramica de masă ESB este atestată cu predilecție în cetățile de pe
litoral nu reprezintă nici un fel de surpriză, deoarece legăturile comerciale dintre vechile
centre grecești din spațiul vest pontic cu regiunea micro‑asiatică, datează cu multe secole
înaintea apariției ceramicii ESB și vor continua și după dispariția acesteia. În acest context,
cetățile de pe litoral au jucat rol de punct de legătură între centrele economice micro‑asiatice
și așezările din interiorul provinciei, cum ar fi cele de pe linia Dunării și chiar depășind
limesul Imperiului Roman.

Fig. 69. Distribuția ESB în spațiul vest‑pontic

Este interesantă prezența în cantitate substanțială a ceramicii de masă ESB la Troesmis.
În afara descoperirilor din vechile săpături, echipa austriacă care a desfășurat cercetări de
teren între 2010 și 2014 a înregistrat două fragmente ESB, unul încadrat formelor Atlante 77
sau 78, al doilea atipic15. Din punct de vedere cronologic (forma Atlante 60 înregistrată cu 9
exemplare descoperite în urma vechilor cercetări din 1977) se suprapune cu perioada în care
acolo a staționat legiunea V Macedonica, ori legăturile acesteia cu spațiul oriental sunt bine
cunoscute în literatura de specialitate din România16.
Prezența ceramicii de masă ESB în zona vest‑pontică trebuie să fi avut și o anumită
influență culturală asupra populației din această regiune. În mod tradițional, apariția
sigillatelor pontice este pusă pe seama imitațiilor formelor produse în atelierele italice. Nu
putem trece cu vederea repertoriul comun al formelor ESB și al sigillatelor pontice (spre
exemplu forma Atlante 70), și dacă luăm în considerare faptul că din punct de vedere cantitativ,
dar și al distribuției teritoriale, ESB depășește net prezența sigillatelor italice, influența avută
de această categorie a ceramicii de masă asupra atelierelor din spațiul vest‑pontic nu trebuie
minimalizată.
Grupa „Eastern Sigillata C” reprezentată de formele ceramice produse în atelierele de
la Çandarli, în apropiere de Pergam, este de departe cea mai răspândită dintre ceramicele
sigillate produse în Asia Mică. Formele acestor ateliere pătrund în spațiul vest‑pontic
începând cu secolul I p. Chr. și circulă în această regiune până în momentul în care
producția de la Çandarli încetează, în prima parte a secolului al IV‑lea. Formele timpurii
15
16

WALDNER 2016, 203, fig. 1/K14.
MATEI‑POPESCU 2010, 281–283.
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subscrise tipologiei lui Loschke, specifice primului secol din era creștină și primei jumătăți
a veacului următor sunt relativ rare în așezările romane din vestul Mării Negre, în schimb
formele târzii, specifice perioadei cronologice cuprinse între a doua jumătate a secolului
al II‑lea și prima parte a secolului al IV‑lea, subscrise tipologiei lui Hayes, sunt extrem
de răspândite și întâlnite în mai toate așezările de pe teritoriul dobrogean17. În legătură
cu aceste forme târzii ale atelierelor de la Çandarli trebuie subliniat faptul că unele forme
precum Atlante H 1 și Atlante H 2 au fost imitate în cantități destul de mari de atelierele din
zona pontică18.
În vestul Mării Negre am repertoriat nouă forme distincte produse în atelierele
pergameniene. Patru dintre aceste nouă forme aparțin perioadei timpurii a atelierelor de la
Çandarli, în timp ce cinci forme sunt specifice ultimei perioade de funcționare a acelorași
ateliere. La prima vedere pare că avem de‑a face cu un relativ echilibru între diferitele faze de
existență ale atelierelor care au produs ceramica ESC, însă disproporția este covârșitoare în
favoarea formelor târzii datorită cantității mult mai mari de fragmente ceramice care au fost
încadrate în această ultimă categorie tipo‑cronologică (formele Atlante H1 – H5).
Spre deosebire de ESB, ceramica ESC este prezentă în toate așezările romane din
spațiul vest‑pontic, fie că vorbim despre orașele grecești de pe litoral, fortificațiile de pe
limes sau așezările civile (urbane și rurale) din interiorul provinciei. Din acest punct de vedere
este aproape imposibilă obținerea unei imagini clare, sub forma unei hărți sau a unui grafic,
asupra distribuției formelor ESC în zona vest‑pontică. Ceea ce se observă în urma cercetărilor
arheologice este că pentru intervalul cuprins între secolul al II‑lea și începutul secolului al IV‑lea
ceramica ESC este a doua categorie ca importanță după ceramica pontică, în ansamblul ei.
Pentru a argumenta cele enunțate în rândurile anterioare vom prezenta pe scurt
situația înregistrată în situri din nordul Dobrogei, precum Niculițel – Teicom, Troesmis sau
Sarichioi – Sărătura. În cazul vilei rustice de la Niculițel ceramica pergameniană se situează
pe locul doi, după ceramica pontică19. În eșantionul ceramic descoperit la Troesmis în urma
cercetărilor arheologice efectuate în anul 1977, ceramica ESC este prezentă prin nu mai puțin
de 92 de fragmente ceramice, dintr‑un total de 283 de exemplare studiate. La fel ca în cazul
așezării de la Niculițel, și la Troesmis ceramica de masă ESC se află pe locul doi ca pondere,
după ceramica pontică. Situația este asemănătoare și într‑o așezare rurală situată pe litoral,
la Sarichioi – Sărătura ceramica ESC a fost identificată prin 20 de fragmente ceramice, fiind
pe locul doi în urma producției pontice20.
Exemplele prezentate mai sus pot fi extrapolate în opinia noastră la toate așezările
romane timpurii din această regiune, ceea ce demonstrează puterea de pătrundere a
produselor ceramice pergameniene și intensitatea schimburilor comerciale ale așezărilor
din spațiul vest‑pontic cu zona bazinului egeean.

17

18
19
20

La Halmyris, O. Bounegru a identificat două fragmente ceramic produse la Çandarli, în epoca lui Augustus.
După știința noastră acestea ar fi cele mai timpurii exemplare ale atelierelor în cauză de pe teritoriul
Dobrogei. În acest sens vezi: BOUNEGRU 2007, 247–250.
Aceste forme au fost încadrate în grupa Early Pontic Red Slip Ware.
MOCANU 2014B, 81, grafic 2.
MOCANU 2018B, 71, grafic 1.
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Ceramica occidentală
Prezența sigillatelor italice (și a ceramicii produsă în peninsula Italică în mod special)
pe linia Dunării de Jos se leagă de fenomenul istoric mai complex ce a constat în avansarea
stăpânirii romane către gurile Dunării și transformarea acestui fluviu în graniță a Imperiului
Roman. Transformarea liniei Dunării în limes al Imperiului în secolul I p. Chr. a presupus
aducerea și staționarea în această zonă a unităților militare romane, odată cu acestea
pătrunzând în zonă elemente ale culturii materiale din Imperiul Roman. Ceramica terra
sigillata produsă în atelierele italice, fie că este vorba de atelierele aretine sau de atelierele
tardo‑padane este extrem de redusă din punct de vedere cantitativ în regiunea vest‑pontică și
se regăsește exclusiv în fortificațiile de pe linia Dunării, fie că este vorba de Carsium, Troesmis
sau de Noviodunum. Numărul redus al fragmentelor ceramice italice poate fi explicat și prin
natura cercetărilor arheologice ce se desfășoară în siturile romane din Dobrogea, deoarece
în foarte puține cazuri săpăturile arheologice ating niveluri de locuire din secolele I – II p.
Chr., interval cronologic în care acest tip de veselă a circulat în regiune. Referitor la modul
în care sigillatele italice pătrund în regiunea pontică, D. Zhuravlev, luând în considerare
numărul mic al acestui tip de ceramică, este de părere că vesela în cauză a ajuns întâmplător
în această regiune, odată cu alte mărfuri importate din aria mediteraneeană, afirmând că nu
au existat legături comerciale directe între Italia și nordul Pontului21.
Pentru spațiul vest‑pontic am identificat un număr de patru forme distincte, fiecare
dintre ele, cu excepția formei Conspectus 34, reprezentate printr‑un singur exemplar.
Formele Conspectus 20.4, 22 și 37.1 au fost descoperite la Noviodunum și se datează în
cursul secolului I p. Chr, în timp ce forma Conspectus 34 a fost descoperită la Carsium și la
Troesmis fiind încadrată în același orizont cronologic.
În ceea ce privește spațiul vest‑pontic, apariția sigillatelor italice în așezări de pe linia
Dunării poate avea două explicații. Prima dintre ele este aceea că acest tip de ceramică
apare în mediul militar, deoarece atât la Carsium, Troesmis, cât și la Noviodunum au fost
dislocate importante unități militare romane. Din punctul nostru de vedere însă trebuie
tratată cu atenție această ipoteză, problema fiind reprezentată de momentul în care armata
romană își face simțită prezența în aceste așezări fortificate. Spre exemplu, fortificația de la
Carsium a fost construită în vremea împăratului Traian, în contextul războaielor dacice, aici
a staționat de la începutul secolului al II‑lea Ala II Hispanorum et Ar(a)vacorum22, însă nu
cunoaștem informații despre o prezență militară romană mai timpurie în această locație.
Aceeași situație se conturează și la Troesmis, acolo unde legiunea V Macedonica apare după
campania militară a lui Traian în Dacia. La Noviodunum a fost încartiruită flota dunăreană
– Classis Flavia Moesica – constituită în timpul domniei lui Vespasian23, în ultima treime a
veacului I p. Chr.
În aceste condiții conexiunea dintre sigillatele italice și prezența militară romană pe linia
Dunării nu mai pare atât de sigură, deoarece acest tip de ceramică este specific intervalului
cronologic cuprins între domnia lui Augustus și în cel mai rău caz, sfârșitul secolului I p.
Chr. Având în vedere aceste realități istorice suntem de părere că difuziunea sigillatelor
italice în regiunea vest‑pontică se datorează mai degrabă arterei comerciale importante
21
22
23

ZHURAVLEV 2008, 97.
ARICESCU 1977, 55–56.
ARICESCU 1977, 70.
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Fig. 70. Ceramica occidentală în spațiul vest‑pontic

reprezentată de valea Dunării, decât de prezența armatei romane. Mai cu seamă putem
afirma că pătrunderea sigillatelor italice către gurile Dunării precede cu un pas avansarea
militară a Romei în această regiune. Nu putem încheia subiectul sigillatelor italice fără a face
o comparație cantitativă între prezența acestui tip de veselă în așezările de pe linia Dunării
din Dobrogea și cele de pe teritoriul Bulgariei. Astfel vom constata că în siturile romane de
pe limes‑ul din Bulgaria sigillatele italice sunt mai numeroase cantitativ și mai diversificate
din punct de vedere al formelor24. Astfel putem afirma că sigillatele italice pătrund spre
gurile Dunării în secolul I p. Chr. urmând ruta comercială a limes‑ului dunărean.
Sigillatele italice nu sunt singurul produs al meșterilor olari din apusul Imperiului
Roman descoperit în regiunea vest‑pontică. În contrast cu ceramica terra sigillata italică,
sigillatele produse în Gallia sunt mult mai numeroase și mai răspândite, ce‑i drept și datorită
faptului că acestea apar mai târziu, în special în secolele al II‑lea și al III‑lea, moment în
care stilul de viață impus de procesul de romanizare capătă o altă conotație, chiar și într‑o
regiune geografică aflată la periferia lumii romane. În secolul al II‑lea, mai precis după
războaiele dacice ale împăratului Traian, în Dobrogea staționează un număr considerabil de
unități militare, printre care amintim doar prezența efectivelor a două legiuni cantonate la
Durostorum și la Troesmis. În acest context piața de desfacere pentru produsele importate
în arealul vest‑pontic capătă o altă dimensiune. Cert este că începând cu epoca Flaviilor
la gurile Dunării ajung produse ale atelierelor ceramice atât din Gallia meridională – cum
24

DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 5–9, pl. 1–5. Specialistul bulgar a repertoriat un număr de 91 fragmente
ceramic italic pentru așezările romane de pe linia Dunării din Bulgaria.
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ar fi La Graufesenque – cât și din Gallia centrală – Lezoux – sau zona limesului de pe Rin
– Rheinzabern.
În alcătuirea repertoriului formelor vaselor importate din occident, vesela terra
sigillata a fost împărțită în două categorii principale. Prima dintre ele este vesela fără decor
în relief, cunoscută în literatura de specialitate ca terra sigillata lisa. Opt forme ceramice au
fost identificate pentru această categorie, marea majoritate provin din loturile publicate din
așezări de pe limes precum Durostorum și Noviodunum. La acestea se adaugă o formă de
veselă marmorată, descoperită în nivelurile romane timpurii de la Carsium. Terra sigillata cu
decor este reprezentată prin trei forme, însă este mai numeroasă din punct de vedere cantitativ.
Dintre cele trei forme două le putem numi excepții deoarece sunt reprezentate printr‑un
singur exemplar (bolul Dragendorff 30 de la Dinogetia și mortarium‑ul Dragendorff 43 de
la Troesmis), în timp ce restul fragmentelor ceramice aparțin formei Dragendorff 37 foarte
răspândită în așezările romane din acea epocă.
Formele cele mai răspândite ale sigillatelor gallice în zona Dunării de Jos sunt bolurile/
castroanele forma Dragendorff 35/36 și bolurile forma Dragendorff 37, din acest punct de
vedere situația fiind similară cu cea de pe teritoriul Bulgariei25. Spre deosebire de sigillatele
italice, ceramica ce are ca zonă de proveniență regiunea Galliei și a limes‑ului renan se
întâlnește și în alte așezări romane din spațiul vest‑pontic, în afara celor de pe linia Dunării,
fiind atestată chiar și în situri cu caracter rural, cum ar fi cele de la Teliţa26 sau Niculiţel27.
Excepție fac orașele grecești de pe litoral, acolo unde prezența ceramicii sigillate occidentale
este sporadică, spre exemplu la Histria, pentru primele trei secole ale erei noastre au fost
inventariate doar zece fragmente ceramice provenite din atelierele occidentale28, iar la Tomis
și Callatis numărul acestora este neprecizat. Nu în ultimul rând amintim și de castronul
fragmentar cu ștampilă de producător descoperit la Argamum.
Cel mai numeros lot de ceramică sigillată occidentală din spațiul vest‑pontic publicat
până în momentul de față este cel de la Noviodunum, unde V.H. Baumann a inventariat 60
de fragmente ceramice ce au fost încadrate în rândul importurilor din zona occidentală a
Imperiului Roman29. Situația de la Noviodunum este caracteristică pentru așezările romane
de pe linia Dunării, în special pentru siturile cu o puternică prezență militară. În cazul acestui
eșantion remarcăm o prezență slabă de aproximativ cinci procente a sigillatelor italice, în
schimb atelierele de pe teritoriul Galliei sunt reprezentate în proporții aproape egale.
Un alt lot de vase terra sigillata occidentale publicat în anul 1990, a fost descoperit la
Durostorum30, fiind inventariate 42 de fragmente ceramice produse în atelierele Galliei sau
chiar în unele ateliere de pe cursul mijlociu al Dunării. Spre comparație cu ceramica terra
sigillata descoperită la Noviodunum, lotul de la Durostorum prezintă unele particularități.
Vesela cu decor în relief este dominantă, fiind identificate 30 de fragmente ceramice, la care
se adaugă și un fragment considerat a fi imitație locală, în timp ce terra sigillata lisa este
reprezentată de 11 fragmente ceramice, toate produse la Rheinzabern și Westerndorf. În
ceea ce privește importurile veselei cu decor în relief, cele mai multe fragmente ceramice
25
26
27
28
29
30

DIMITROVA‑MILČEVA 2000, 14–16.
BAUMANN 1995, 100, nr. 21–22, pl. 58/1–2.
MOCANU 2014B, 65–66, pl. 16/110–111.
SUCEVEANU 2000, 179.
BAUMANN 2008, 213–216.
MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990, 235–244.
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provin din atelierele panonice, urmate de cele de pe limes‑ul Rhenan, din Gallia Centrală și
Gallia Meridională.

Fig. 71. Noviodunum – Ponderea centrelor de producție a sigillatelor occidentale.
Apud BAUMANN 2008

Această compoziție a lotului de la Durostorum sugerează o legătură comercială mai
intensă cu partea occidentală a Imperiului Roman în secolele al II‑lea și al III‑lea, deoarece
vesela mai timpurie produsă în sudul și centrul Galliei este puțină din punct de vedere
cantitativ, iar numărul sigillatelor produse în atelierele de pe limes‑ul dunărean este destul
de important.

Fig. 72. Durostorum – Ponderea centrelor de producție a sigillatelor occidentale.
Apud MUȘEȚEANU, ELEFTERESCU 1990

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

229

O problemă aparte în studierea sigillatelor occidentale o constituie atribuirea
recipientelor unui anumit meșter olar. Acest lucru este lesne de realizat când fragmentele
ceramice avute spre studiu poartă ștampila de producător. Din păcate, pentru fragmentele
ceramice de sigillate occidentale din spațiul vest‑pontic există doar două fragmente care
păstrează ștampilă de producător. Unul dintre fragmente a fost descoperit la Argamum, iar
al doilea la Durostorum, ambele provin din centrul de la Westerndorf. În aceste condiții,
cei care au publicat asemenea veselă au încercat să atribuie respectivele fragmente ceramice
unuia sau altuia dintre meșterii olari cunoscuți pe baza analogiilor motivelor decorative,
pornind de la premisa că fiecare meșter a dezvoltat un stil decorativ propriu, lucru perfect
adevărat. Această realitate se complică atunci când luăm în calcul ipoteza mai mult decât
plauzibilă că un anume tip de decor realizat de un meșter olar putea fi foarte ușor preluat
și copiat de alți meșteri olari. Din această perspectivă, o încadrare exactă a unui anumit vas
într‑o serie de producție a unui anumit olar dintr‑un anumit ateliere este riscantă fără a
avea ștampila de producător și chiar în cazul ștampilei de producător nu avem o siguranță
indubitabilă cu privire la autenticitatea acesteia. Având în vedere rezervele exprimate în
rândurile anterioare, vom prezenta în tabelul care urmează meșterii olari identificați în
urma publicării loturilor ceramice sigillate de la Durostorum și Noviodunum.
Atelierele de proveniență

Durostorum

Noviodunum

Gallia Meridională

GERMANUS, MASCUUC,
NATALIS

NATALIS, GERMANUS VII

Gallia Centrală

PATERNUS, CINNAMUS,
AVENTINUS I

CINNAMUS, PATERNUS,
B.F. ATONI,
QUINTILIANUS, DOECCUS,
ATTIANUS

Rheinzabern/Westerndorf
Pfaffenhofen

CEREALIS I, COMITALIS VI, IANUARIUS, REGINUS II,
IANUARIUS II, SEROTINVS COMITALIS V, COBNERTUS
HELENIUS
Fig. 73. Producători occidentali atestați în spațiul vest‑pontic.
Apud MUȘEȚEANU ELEFTERESCU 1990 și BAUMANN 2008

Printre importurile occidentale prezente în siturile romane timpurii din spațiul
vest‑pontic, întâlnim și veselă produsă în atelierele localizate pe cursul mijlociu al Dunării,
care au fost numite „sigillata danubiana”. Această categorie a ceramicii de masă a fost
ignorată aproape în totalitate în lucrările de specialitate, cu excepția articolelor dedicate
descoperirilor de la Durostorum și parțial Noviodunum. În urma cercetărilor noastre am
identificat prezența acestui tip de veselă și în eșantionul ceramic rezultat în urma vechilor
săpături arheologice de la Troesmis. Fragmente ceramice identificate la Troesmis sunt
imitații grosiere ale formelor Dragendorff 24/25, 36 și 37. Au fost identificate șase exemplare,
dintr‑un total de 283 fragmente ceramice studiate. Dacă analizăm situația din cele trei
centre militare de pe limes (Durostorum, Troesmis și Noviodunum) constatăm că sigillata
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danubiana constituie o prezență sporadică în arealul vest‑pontic și se întâlnește cu precădere
în siturile de pe linia Dunării. Remarcăm de asemenea prezența mai numeroasă a acestui tip
de veselă la Durostorum, acolo unde se pare că influențele occidentale au fost mai pregnante
decât în așezările aflate mai aproape de gurile Dunării.
Dacă luăm în considerare faptul că produsele atelierelor occidentale se întâlnesc
preponderent în fortificații și așezări urbane de pe linia Dunării, dar și în teritoriul acestora,
este lesne de înțeles că aceste produse au pătruns în aria noastră de interes urmând calea
comercială a Dunării, fie pe apă, fie pe calea terestră reprezentată prin drumul de limes,
tranzitând unele centre de desfacere intermediare din bazinul superior și mijlociu al
Dunării, cum ar fi Aquincum sau Sirmium, în Panonii, ori Singidunum sau Viminacium în
Moesia Superior.
Prezența sigillatelor occidentale în zona Dunării de Jos a avut și alte implicații
economice și culturale, în afară de legăturile comerciale cu partea occidentală a Imperiului
Roman. Astfel atelierele locale care au produs ceramică de masă în Moesia Inferior începând
cu prima parte a secolului al II‑lea vor copia o serie de forme de vase și de tehnici (în special
în ceea ce privește decorul), dezvoltându‑se pe această bază o serie aparte a ceramicii pontice,
care a fost produsă aproape în exclusivitate în teritoriul orașelor Nicopolis ad Istrum sau
Durostorum. Aceste ateliere au fost menite să satisfacă o cerere în continuă creștere, generată
în special din secolul al II‑lea de prezența numeroasă a militarilor și apoi a veteranilor și a
familiilor acestora. Printre formele din repertoriul centrelor occidentale imitate de atelierele
nicopolitane31 dar și de cele de la Durostorum32 trebuie luate în discuție platourile cu decor
în relief ce aparțin formei Dragendorff 39. Aceste platouri au fost produse pe scară largă
în atelierele mai sus amintite, fiind întâlnite în toate așezările romane din această regiune
începând cu secolul al II‑lea.
După cele prezentate în rândurile anterioare se poate concluziona că ceramica terra
sigillata produsă în partea occidentală a Imperiului Roman pătrunde pe teritoriul Dobrogei
începând cu sfârșitul secolului I a. Chr. sau începutul secolului următor, mai întâi sporadic
prin prezența câtorva importuri italice. Apoi, odată cu stabilirea și consolidarea dominației
romane asupra gurilor Dunării și a zonei vest și nord‑pontice din secolul al II‑lea, pătrunderea
sigillatelor occidentale este mai puternică, în special datorită produselor din Gallia. Prezența
acestor grupe ceramice în aria noastră de interes este atestată până în a doua jumătate a
secolului al III‑lea, moment în care, din cauza evenimentelor istorice fluxul comercial între
partea occidentală a Imperiului Roman și vestul Mării Negre este întrerupt. Pentru a avea
o imagine cât mai completă asupra ceramicii de masă din epoca principatului, importată
în spațiul vest‑pontic din zona occidentală a bazinului mediteraneean, trebuie amintită și
prezența câtorva fragmente ceramice nord‑africane în siturile de pe linia Dunării33, dar și
absența ceramicii terra sigillata produsă în peninsula Iberică34.

31
32
33
34

SULTOV 1985, 78–79/type 11, pl. 28/3.
MUŞEŢEANU 2003, 34–35.
MOCANU 2012, 332.
Singura mențiune a unei posibile prezențe a ceramicii sigillate hispanice în literatura arheologică
vest‑pontică vezi la BOUNEGRU 1988–1989, 106. Autorul amintește de două vase descoperite la Carsium
pentru care propune cu titlu de ipoteză originea hispanică.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

231

Ceramica pontică
Ceramică pontică este categoria predominantă a veselei de masă prezentă în spațiul
vest‑pontic în intervalul cuprins între secolul I p. Chr. și sfârșitul secolului al III‑lea. Desigur
că această realitate este logică și firească dacă ținem cont de contextul istoric în care a evoluat
această regiune în intervalul cronologic menționat. Ceea ce surprinde cu adevărat în cazul
ceramicii pontice este diversitatea producției, atât în ceea ce privește formele vaselor, cât și
în cazul diferitelor influențe culturale (tehnici și motive decorative, slip, etc.), originare fie
din spațiul micro‑asiatic și est‑mediteraneean, fie din partea occidentală a Imperiului. În
acest context apare o producție a ceramicii de masă care sintetizează mai multe influențe
culturale, căpătând astfel un element de originalitate.
În ceea ce privește sigillata pontică, până în prezent au fost repertoriate 18 forme
principale prezente în spațiul vest‑pontic. Dacă pentru categoriile ceramicii de masă
analizate anterior au fost folosite tipologii existente, pentru ceramica pontică a fost creată o
nouă tipo‑cronologie, deoarece atât tipologia sumară din Atlante II35 cât și cea publicată de
D. Zhuravlev36 în 2010 sunt incomplete. Repertoriul formelor sigillatelor pontice prezentat
în capitolul al doilea are la bază studiul ceramicii de masă descoperită în așezarea civilă de la
Troesmis37 și a eșantionului rezultat în urma cercetării arheologice de la Sarichioi‑Sărătura38.
Sigillata pontica a fost împărțită în trei categorii principale: veselă fără decor, cu 12 forme
identificate, veselă cu decor în tehnica barbotinei, cu cinci forme identificate și veselă cu
decor în relief cu o singură formă. O notă aparte reprezintă fragmentele ceramice (în special
baze de farfurii) cu ștampilă în formă de plantapedis.
Formele sigillatelor pontice sunt similare cu cele ale veselei produse în atelierele
micro‑asiatice (în special ESB) și cele italice. Cu alte cuvinte originea sigillatelor pontice se
regăsește în tradiția meșterilor olari din zona mediteraneeană. În literatura de specialitate
este avansată ipoteza conform căreia sigillatele pontice apar ca influență directă a atelierelor
italice39, însă în opinia noastră, nu trebuie minimalizat nici elementul micro‑asiatic, cu atât
mai mult cu cât primele ateliere care au produs sigillate pontice în a doua jumătate a secolului
I p. Chr., ar putea fi localizate în zona sud‑pontică, desprinzându‑se probabil de tradiția
centrelor din bazinul egeean (ESB). În ce măsură sigillatele pontice apar după sau chiar
odată cu ceramica ESB este greu de stabilit în momentul de față, certă este însă influența
atelierelor italice, atât în apariția ceramicii ESB cât și a sigillatelor pontice.
Principalul element de originalitate al acestei categorii de veselă este dat de decorul
realizat în tehnica barbotinei. El apare și în repertoriul unor ateliere din alte zone geografice,
însă este utilizat sporadic, în schimb în zona pontică acest tip de decor este folosit pe
scară largă. Din eșantioanele ceramice studiate se observă că sigillata pontica decorată cu
barbotină a fost produsă aproape în totalitate în atelierele din Moesia Inferior, începând cu
prima parte a secolului al II‑lea. Preferința pentru decorul în tehnica barbotinei a făcut ca
decorul în relief să fie întrebuințat doar în cazul unei singure forme, aceasta fiind o imitație
a platourilor occidentale forma Dragendorff 39. La decorul în tehnica barbotinei se adaugă
35
36
37
38
39

HAYES 1985, 92–96.
ZHURAVLEV 2010, 40–69.
MOCANU 2020.
MOCANU 2018B.
ZHURAVLEV 2009.
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ca element de originalitate ștampila în formă de plantapedis, considerată de unii specialiști
ca fiind originară din zona vest‑pontică și adoptată ulterior și în atelierele situate pe cursul
mijlociu al Dunării40.

Fig. 74. Sigillata pontica & Durostorum Red Slip

Un aspect neglijat în literatura de specialitate este aria de difuziune a sigillatelor pontice.
În mod tradițional se consideră că acest tip de veselă a circulat la nivel local (în regiunea
vest‑pontică) și regional, fiind întâlnită în provinciile vecine, precum Moesia Superioar
sau Dacia. Totuși, aria de circulație a sigillatelor pontice pare să fi fost mai mare, cele mai
îndepărtate exemplare descoperite în săpături arheologice provin din nordul Africii, de la
Berenice41.
În stadiul actual al informației este dificil să facem aprecieri de ordin cantitativ în ceea
ce privește sigillatele pontice, în special comparativ cu alte categorii de veselă produsă tot în
zona bazinului pontic. În așezarea civilă de la Troesmis, în urma săpăturilor din 1977 au fost
descoperite 36 de fragmente ceramice care aparțin sigillatelor pontice, dintr‑un total de 283
de exemplare, în timp ce în așezarea rurală de la Sarichioi‑Sărătura au fost descoperite 29 de
fragmente ceramice dintr‑un total de 78 de exemplare studiate. Se constată astfel o variație
destul de mare între diverse suturi arheologice, iar o interpretare mai exactă din punct de
vedere cantitativ, la nivel regional, este riscantă.
40
41

NAGY 2017, 7.
KENRICK 1985, 271–282.
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Complementar cu sigillata pontica, în spațiul vest‑pontic au fost produse o serie
de forme ceramice de masă specifice, care au avut o arie de difuziune locală sau cel mult
regională. Una dintre aceste categorii este ceea ce am numit „Durostorum Red Slip Ware”.
Încadrarea acestei categorii a fost realizată pe baza caracteristicilor pastei din care au fost
modelate respectivele vase, caracteristici care coincid cu vesela produsă la Durostorum. Din
păcate numărul de fragmente ceramice studiate este foarte restrâns, acestea fiind descoperite
în așezarea civilă de la Troesmis. Cu toate acestea au fost identificate patru forme distincte,
care, spre deosebire da majoritatea formelor sigillatelor pontice (cu care au fost contemporane
și au circulat în paralel), reprezintă imitații ale formelor produse în atelierele din bazinul
Rinului sau din bazinul mijlociu al Dunării. Caracteristicile pastei caolinitice face ca aceste
vase să poată fi asimilate unei categorii ceramice mai ample, prezente la Dunărea de Jos și
denumită recent de P. Dyczek „Lower Danube Kaolin Ware”.
O influență remarcabilă a atelierelor occidentale asupra spațiului vest‑pontic este
reprezentată de ceramica de masă glazurată sau marmorată. Chiar dacă acest tip de veselă a fost
produsă în cantități extrem de reduse și a circulat la nivel local, ea demonstrează conexiunile
culturale complexe dintre regiunile geografice amintite anterior. În ceea ce privește ceramica
glazurată, au fost identificate până în prezent două forme distincte, prezente în așezări de pe
linia Dunării, precum Durostorum și Troesmis. Interesantă este descoperirea recentă a unui
fragment ceramic glazurat în așezarea de la Jijila (în imediata vecinătate a fortificației de la
Măcin), în umplutura unei locuințe tip bordei, datată la jumătatea secolului al II‑lea, ceea ce
dovedește că acest tip de ceramică pătrunde în medii sociale diverse, atât în arealul urban,
cât și în comunitățile indigene din zona rurală. O altă trăsătură aparte a ceramicii glazurate
produsă în zona vest‑pontică este combinarea tehnicilor decorative. Astfel avem decor
în relief pentru platourile care imită forma Dragendorff 39 și decor în tehnica barbotinei
pentru bolurile hemisferice.
Ceramica marmorată a fost identificată în urma descoperirilor de la Ibida, din sectorul
Curtina G. Fragmentele ceramice respective provin dintr‑un context datat în cursul secolului
al II‑lea, din ceea ce se conturează tot mai clar în urma cercetărilor recente a fi o așezare
întemeiată de veterani. Pe lângă descoperirile de la Ibida, prezența veselei marmorate mai
este atestată la Durostorum și în așezarea civilă de la Troesmis. Până în prezent au fost
identificate trei forme distincte.
Elementul principal care atrage atenția în cazul veselelor Durostorum Red Slip, a
ceramicii glazurate și a ceramicii marmorate este pasta aproape identică din care au fost
modelate aceste recipiente. Acesta este un indiciu că cele trei categorii menționate au
fost contemporane, au circulat în paralel și că probabil au fost produse în același centru
meșteșugăresc, care după toate indiciile cunoscute până în prezent poate fi localizat la
Durostorum.
În afară de ceramica de masă provenită din aria bazinului pontic prezentată în rândurile
anterioare, o altă grupă cu denumirea de „Early Pontic Red Slip Ware” este documentată în
așezările de pe litoral, cum ar fi Histria, sau în centrele urbane și cele rurale din interiorul
spațiului vest‑pontic. Ceramica „Early Pontic Red Slip Ware” a fost identificată pentru prima
dată în anul 2014, pe baza cercetărilor efectuate în așezarea romană de la Niculițel42.
42

MOCANU 2014B 71–74.
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Fig. 75. Ceramica glazurată & ceramica marmorată

Deoarece este o categorie a ceramicii pontice identificată recent, în momentul de față
nu avem o imagine completă pentru toată regiunea vest‑pontică, nici în ceea ce privește
numărul formelor, nici a elementelor ce țin de încadrarea cronologică sau de intensitatea
cu care s‑a răspândit acest tip de veselă, cu toate acestea considerăm că vesela în cauză este
întâlnită în toate siturile din această epocă. De asemenea nu există până în prezent suficiente
informații care să ne permită localizarea atelierelor în care a fost produs acest tip de ceramică.
Nu excludem însă din calcul ipoteza ca măcar o parte din aceste vase să fi fost produse în
ateliere din regiunea vest‑pontică, având în vedere cantitatea mare de ceramică și faptul că
aceste forme se pot întâlni și în așezări de pe cursul inferior al Dunării și chiar pe teritoriul
Daciei romane43.
Până în prezent au fost identificate 11 forme distincte, acestea reprezentând în marea
lor majoritate imitații de slabă calitate a formelor micro‑asiatice, în special a formelor târzii
produse în atelierele de la Çandarli. O caracteristică aparte a ceramicii „Early Pontic Red
Slip Ware”, care o diferențiază de restul ceramicii pontice, este influența tradiției locale
pre‑romane, care se manifestă atât în cazul unor forme care au derivat din repertoriul
ceramicii getice cât și prin întrebuințarea unor tehnici de producție tradiționale. În opinia
noastră, prin această categorie ceramică populația indigenă încearcă să se adapteze la noul
stil de viață adus de coloniștii romani. Spre deosebire de ceramica pontică analizată mai sus,
vesela „Early Pontic Red Slip Ware” nu necesită un grad înalt de specializare a meșterilor
care o produc. Poate și din acest motiv decorul prezent pe acest tip de recipiente este extrem
de simplu, fiind constituit din cercuri incizate realizate cu rotița dințată.
43

NEDELEA 2016, pl. 4.
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Fig. 76. Early Pontic Red Slip &
Pontic Gray / Brown Slip

În paralel cu ceramica „Early Pontic Red Slip Ware” am identificat o altă categorie,
denumită „Pontic Gray/Brown Slip Ware”. Aceasta din urmă este similară ca forme cu
ceramica „Early Pontic Red Slip Ware”, doar că diferă procedeul de ardere, cea din urmă
fiind veselă de culoare cenușie cu aspect lustruit (element clar de tradiție locală), sau de
culoare maronie spre negru. Au fost identificate până în prezent șase forme distincte, la care
sa adaugă o bază de farfurie cu ștampilă în formă de plantapedis. Ceramica pontică cu slip
gri este mult mai redusă cantitativ, comparativ cu vesela „Early Pontic Red SlipWare” și se
întâlnește cu precădere în așezări cu caracter rural, locuite de populația indigenă. Un element
caracteristic pentru ceramica cu slip gri este prezența unor motive decorative similare cu
cele ale sigilatelor pontice, realizate tot prin tehnica barbotinei.
În stadiul actual nu dispunem de suficiente informații pentru a stabili o relație
cronologică între cele două grupe ceramice avute în discuție, dar putem presupune că
ceramica cu slip roșu este un indiciu al schimbărilor culturale generate de fenomenul mult
mai amplu al romanizării. Renunțarea la ceramica gri de tradiție getică în favoarea ceramicii
cu slip roșu (chiar dacă aceasta din urmă este o imitație grosieră a produselor originale) poate
fi comparată cu același fenomen care a avut loc în secolul I a. Chr., în bazinul mediteraneean.
Practic în acea perioadă s‑a produs trecerea de la ceramica cu slip negru de tradiție elenistică
la ceramica cu slip roșu, care a fost adoptată la jumătatea aceluiași secol de atelierele italice,
iar această modă a ceramicii cu slip roșu a fost exportată în toată lumea romană.
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În final se impun anumite concluzii preliminare referitoare la ceramica pontică. Până
în prezent producția ceramicii de masă în această regiune a fost considerată una periferică,
cu caracter local sau cel mult regional. La o analiză mai aprofundată se observă însă
complexitatea acestui fenomen cultural și economic, cu implicații foarte importante atât în
ceea ce privește legăturile comerciale cu alte zone geografice cât și cu privire la fenomene
mai profunde cum ar fi spre exemplu romanizarea populației indigene.
Faptul că ceramica pontică este predominantă în epoca principatului în toate siturile
din spațiul vest‑pontic, este demonstrat de cercetările arheologice din ultimul secol. Totuși
este interesant de urmărit raportul cantitativ între diferitele categorii ale ceramicii pontice.
Pentru aceasta vom întrebuința eșantioanele ceramicii de masă descoperite pe linia Dunării,
în așezarea civilă de la Troesmis.

Fig. 77. Troesmis – ponderea grupelor de ceramică pontică

În cazul așezării de la Troesmis au fost identificate nu mai puțin de 142 de fragmente
ceramice pontice, dintr‑un total de 283 de exemplare studiate, ceea ce reprezintă exact
jumătate din totalul ceramicii de masă. Cele mai bine reprezentate categorii sunt „Early
Pontic Red Slip Ware” cu 88 de fragmente ceramice și sigillata pontica cu 36 de fragmente (20
de exemplare fără decor și 16 cu decor). Restul categoriilor ceramicii pontice au o pondere
marginală. Șase exemplare au fost atribuite categoriei „Durostorum Red Slip Ware”, patru
ceramicii pontice marmorate, un singur fragment ceramicii pontice glazurate, iar șapte
fragmente ceramice au fost încadrate în categoria „Pontic Gray/Brown slip Ware”.
Situația generală a ceramicii de masă din așezarea civilă de la Troesmis, conform figurii
de mai jos, se prezintă după cum urmează: ceramica pontică se situează pe primul loc cu 53
de procente, urmată de ceramica micro‑asiatică cu 39 de procente. Ceramica occidentală
însumează șase procente, în timp ce importurile levantine reprezintă doar două procente
din totalul ceramicii de masă din epoca principatului.
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Fig. 78. Ceramica de masă din așezarea civilă de la Troesmis

Se constată că în intervalul cuprins între secolele I – III principalele ateliere care
aprovizionează cu ceramică de masă regiunea vest‑pontică sunt cele locale (pontice) și
atelierele micro‑asiatice (în special atelierele de la Çandarli). Importurile din regiuni mai
îndepărtate acaparează sub zece procente din piața de desfacere din zona vest‑pontică. Acest
fapt se datorează în principal existenței unor ateliere locale puternice, cu o producție susținută
și mulțumitoare atât din punct de vedere calitativ cât și din punct de vedere al costurilor.
În altă ordine de idei se remarcă legăturile comerciale extrem de intense cu regiunea
micro‑asiatică și bazinul egeean, aceste conexiuni având la bază o îndelungată tradiție care
precede cu multe secole apariția puterii romane în spațiul vest‑pontic. Restul importurilor
(din zona levantină sau occidentală a Imperiului Roman) reprezintă mai degrabă prezențe
exotice care ar putea fi legate mai degrabă de gusturile unor elite ale societății, decât de
nevoile generale de consum ale populației din această regiune.
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Antichitatea târzie
Reformele de natură administrativă, politică, socială, economică, inițiate la sfârșitul
secolului al III‑lea de împăratul Diocletian au produs efecte din cele mai diverse și până la urmă
au reușit să modifice paradigma socio‑economică a lumii romane în bazinul mediteraneean
și pontic. Această modificare profundă, cu consecințe istorice din cele mai importante, ce au
înlesnit drumul Europei către Evul Mediu, au avut și alte cauze istorice mult mai profunde
(dintre acestea amintim răspândirea creștinismului în bazinul mediteraneean), însă nu este
în intenția noastră să le analizăm în aceste pagini. Este interesant de urmărit cum aceste
schimbări sunt oglindite și în eșantioanele alcătuite din ceramică de masă descoperite în
așezările romane târzii din spațiul vest‑pontic.
Nu doar sfârșitul secolului al III‑lea a reprezentat o perioadă de profunde transformări
pentru întreg Imperiul Roman și pentru zona gurilor Dunării în mod special. Toată această
epocă istorică – cunoscută în zilele noastre ca antichitatea târzie – s‑a aflat sub semnul unor
evenimente politice care au tulburat pacea acestei regiuni. La nici un secol de la reformele
împăratului Diocletian, primele populații barbare pătrund definitiv pe teritoriul Imperiului
Roman, iar acest lucru se petrece la Dunărea de Jos. Din acest moment acest spațiu geografic
va fi periodic supus invaziilor triburilor barbare, fie că este vorba de huni, kutriguri sau slavi
și bulgari. Toate aceste evenimente își vor pune amprenta asupra aspectelor economice și
sociale din provincia Scythia.

Ceramica nord‑africană
În demersul nostru de a repertoria formele veselei „African Red Slip Ware”, descoperită
în regiunea vest‑pontică, am identificat 27 de forme, unele dintre acestea, în special cele
datate în secolele al‑V‑lea și al‑VI‑lea, fiind prezente cu mai multe variante. Cea mai timpurie
dintre acestea este forma Hayes 27 din a doua jumătate a secolului al II‑lea, iar cea mai târzie
este forma Hayes 109, databilă pe parcursul secolului al VII‑lea. Dintre siturile arheologice,
cel mai bine reprezentat ca număr de forme este Halmyris, cu numai puțin de 15 din cele
27 de forme atestate. Considerăm că acest fapt nu se datorează unor condiții geo‑istorice
anume, ci mai degrabă modului exhaustiv în care s‑a desfășurat cercetarea arheologică și de
asemenea a fost publicat materialul ceramic. La polul opus se situează Durostorum, căruia
în momentul de față putem să‑i atribuim doar două forme din cele 27 prezente în regiunea
vest‑pontică.

Fig. 79. ARSW – Halmyris, apud TOPOLEANU 2000, tabel IV
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Fortificația de la Capidava constituie un element aparte din perspectiva ceramicii
nord‑africane, comparativ cu restul așezărilor romane târzii din teritoriul vest‑pontic. Din
punct de vedere cantitativ ceramica „African Red Slip Ware” apare aici în proporție de
aproximativ trei ori mai mare, spre deosebire de restul siturilor undea aceasta se încadrează
între cinci și zece procente din totalul ceramicii de masă databilă în secolele V – VI. Din cele
45 de piese prezentate de I.C. Opriș în lucrarea sa, 17 sunt de proveniență nord‑africană, restul
fiind micro‑asiatice44. Capidava atrage atenția și în privința decorului identificat pe această
categorie ceramică. Menționăm aici platoul cu decor în relief Hayes 56 și platourile Hayes
104 ce redau un decor complex în centrul cărora se află motive antropomorfe combinate cu
motive paleocreștine.

Fig. 80. ARSW – Capidava, apud OPRIȘ 2003, grafic 8

Într‑un articol publicat în 1997, care are ca scop prezentarea unor descoperiri
arheologice de epocă romană la Măcin, sunt menționate o serie de farfurii încadrate ca fiind
ceramică „African Red Slip Ware”. Articolul ne‑a atras atenția deoarece totalitatea materialului
arheologic aparține epocii romane timpurii, iar încadrarea unor forme în tipologia ceramicii
de masă nord‑africane ridică unele probleme. Primul dintre aceste vase, potrivit autorului
articolului ar aparține formei Hayes 1145. Din păcate profilul întreg al vasului nu s‑a păstrat,
astfel încât o încadrare tipologică exactă a acestuia din urmă este imposibilă, cu atât mai
mult cu cât desenul veselei în cauză nu ne poate convinge că farfuria respectivă ar semăna
cu cea prezentată de Hayes46. Chiar dacă descrierea pastei veselei descoperită la Măcin47 ne
poate duce cu gândul la atelierele nord‑africane, din prudență am optat pentru a nu include
ipotetica formă Haeys 11 în repertoriul formelor nord‑africane din regiunea vest‑pontică.
Pentru alte două vase, autorul propune încadrarea tipologică specifică formei Hayes 1648, de
această dată unul dintre vase având păstrat profilul întreg, numai că cele două farfurii de la
Măcin49 au diametrele duble față de vesela descrisă de Hayes50. Întru‑cât nu avem siguranța
44
45
46
47
48
49
50

OPRIȘ 2003, 143.
PARASCHIV 1997, 319, nota 9, pl. 1/3.
Spre comparaţie, a se vedea HAYES 1972, 38, Fig. 5/Form 11.
PARASCHIV 1997, 326/3.
PARASCHIV 1997, 319, nota 10, pl. 1/4–5.
PARASCHIV 1997, 326, nr. 4–5.
HAYES 1972, 41.
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că cele două vase de la Măcin pot fi încadrate fără rezerve în categoria „African Red Slip
Ware”, nu le‑am inclus nici pe acestea în repertoriul formelor nord‑africane din regiunea
vest‑pontică, existând posibilitatea ca acestea sa fie produse ale unor ateliere pontice.

Fig. 81. African Red Slip Ware

Din cele 27 de forme repertoriate, din punct de vedere cronologic, două se înscriu
în perioada secolelor II – III (formele Hayes 27 și Hayes 49), în timp ce restul de 25 de
forme se încadrează în limitele cronologice cuprinse între secolele IV – VII. Forma Hayes 27
este atestată în mai multe situri, unul dintre vasele susceptibile de a aparține acestei forme
fiind descoperit la Troesmis. Potrivit descrierii și desenului publicat de editorul acestui vas51,
dimensiunile și caracteristicile pastei coincid cu cele ale veselei produse în nordul Africii.
Cu toate acestea autorul nu se pronunță asupra zonei geografice de proveniență a farfuriei
în cauză, fără a exclude posibilitatea ca aceasta să fie o imitație locală a unei forme comune
și destul de populare în epocă. Un al doilea vas a fost descoperit la Histria52, însă farfuria
în cauză are diametrul sensibil mai mic decât cel al veselei Hayes 27, fiind considerată o
imitație a atelierelor pontice. În afara exemplarelor amintite mai sus, a căror apartenență
la grupa ceramică „African Red Slip Ware” este discutabilă, farfurii aparținând acestei
forme care au ajuns în zona Dunării ca importuri, sunt atestate la Arrubium, Aegyssus
și Halmyris.
51
52

OPAIŢ 1980, 359, pl. 15/11.
SUCEVEANU 2000, 13, nr. 1, pl. 1/1.
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Dintre formele avute în vedere, se evidențiază platourile Haeys 53 și Hayes 56,
descoperite la Durostorum53 și Capidava54, deoarece sunt singurele vase din regiunea studiată
cu decor în relief. În schimb vesela africană decorată prin ștampilare este prezentă în mai
toate siturile antichității târzii din spațiul vest‑pontic. Dificultăți de a încadra ceramica în
grupa „African Red Slip Ware”, întâlnim atunci când ne îndreptăm atenția asupra formei
Hayes 62 descoperită la Halmyris. Primul editor al acestor vase, A. Opaiţ, este de părere că
sunt de proveniență pontică55. În schimb, F. Topoleanu, în cartea sa dedicată ceramicii de la
Halmyris, încadrează tipologic aceste vase ca aparținând atelierelor nord‑africane, mai precis
formei Hayes 6256. Prima observație este aceea că forma în cauză a fost descoperită până în
prezent în spațiul vest‑pontic doar la Halmyris (8 exemplare), într‑un context stratigrafic
destul de ambiguu57 (nivelele 6, 7 și 9), drept urmare încadrarea cronologică fiind în limite
destul de largi (a doua jumătate a sec. IV – a doua jumătate a sec. V). A doua observație o
deducem prin comparația profilelor vaselor descoperite la Halmyris (pl. 17, nr.142–146)
cu vase aparținând formei Hayes 62 descoperite în situri arheologice din nordul Africii58
și constatăm că analogiile nu sunt chiar perfecte. În schimb analogii foarte apropiate există
în zona nord‑pontică, vesela în cauză fiind produsă de ateliere din bazinul Mării Negre59.
Deși suntem tentați să considerăm vasele de la Halmyris, ca fiind de producție pontică,
această dilemă nu va fi rezolvată decât prin efectuarea de analize fizico‑chimice asupra pastei
farfuriilor în cauză, și compararea rezultatelor obținute cu analiza de același fel efectuate
asupra ceramicii provenite în mod cert (descoperite in situ) din atelierele nord‑africane.
Situația celor opt vase de la Halmyris fiind incertă, nu au fost incluse în repertoriul formelor
ceramicii de masă nord‑africane.
În urma cercetărilor arheologice efectuate până în prezent în regiunea vest‑pontică
se poate constata că cea mai răspândită formă este cea a castroanelor Hayes 99, urmate de
forma Hayes 104. Acest fapt indică că perioada de maximă pătrundere a ceramicii de masă
nord‑africane în spațiul vest‑pontic se situează între jumătatea secolului al V‑lea și sfârșitul
secolului al VI‑lea. De asemenea trebuie amintită și prezența decorului ștampilat prezent
pe vesela nord‑africană, tip de decor care a reprezentat sursa de inspirație pentru atelierele
micro‑asiatice, care‑l vor prelua și utiliza pe scară largă.
Prezența ceramicii „African Red Slip Ware” la gurile Dunării, începând cu a doua
jumătate a secolului al II‑lea, ridică problema unor posibile „rute comerciale” prin care vesela
de masă nord‑africană a ajuns în această zonă geografică. Dată fiind distanța apreciabilă
între regiunea vest‑pontică și provinciile din nordul Africii, suntem de părere că produsele
ajunse în această regiune geografică au trecut probabil prin „piețe de desfacere intermediare”.
Posibilitatea ca vesela de masă de proveniență africană să fi fost achiziționată direct de la
producători (meșterii olari sau mai degrabă de la proprietarii atelierelor) și apoi revândută
direct pe piețele de la gurile Dunării este puțin probabilă. Ipoteza poate fi susținută datorită
procentajului scăzut de veselă de masă provenită din nordul Africii, acesta situându‑se
aproximativ între 5 și 10 procente din totalul veselei descoperită în siturile arheologice de
53
54
55
56
57
58
59

MUŞEŢEANU, ELEFTERESCU 1996, 395–399.
OPRIŞ 1998, 161–162, fig. 1/1–2; OPRIŞ 2003, 145, pl. 50/.337–338.
OPAIŢ 1991, 165, nr. 301–303, pl. 44.
TOPOLEANU 2000, 71–72, pl. 17/142–146.
TOPOLEANU 2000, 71.
BONIFAY 2004, 199, fig. 106/Forme Hayes 62, variante Sidi Jdidi 1.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002, 427–428 (forma 7), fig. 13/575–577.
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epocă romană din Dobrogea60. Astfel, apare întrebarea, prin ce modalitate a pătruns vesela
de masă nord‑africană până în regiunea vest‑pontică și chiar mai departe61? Suntem de
părere că răspunsul la această întrebare trebuie căutat din două perspective. Prima dintre
ele vizează perioada secolelor II – III, în care ceramica de masă nord‑africană pătrunde în
mod „accidental” până în această zonă periferică a Imperiului Roman, probabil odată cu
alte tipuri de mărfuri din partea occidentală a Imperiului. Cu titlu de ipoteză, considerăm
că formele timpurii ale ceramicii „African Red Slip Ware”, pătrund prin nordul Italiei și
sudul Galliei62, urmând apoi cursul Dunării până în bazinul pontic. Pentru a verifica această
ipoteză, ar fi de urmărit apariția și distribuția în teritoriu a formelor timpurii ale ceramicii
de masă nord‑africane, în provinciile dunărene ale Imperiului Roman. Prezența sau absența
ceramicii de acest tip în provinciile amintite ar putea valida sau infirma această ipoteză.
A doua perspectivă este dată de prefacerile administrativ‑teritoriale, politice și economice
ale Imperiului, începând cu domnia lui Diocletian. Începând cu secolul al IV‑lea, ceramica
„African Red Slip Ware” pătrunde în bazinul pontic prin Marea Egee și estul Mediteranei,
Constantinopolul devenind placă turnantă a comerțului între estul Mediteranei și
bazinul pontic.

Ceramica micro‑asiatică
Legăturile culturale și economice dintre regiunea vest‑pontică și zona micro‑asiatică
se păstrează la cote ridicate și în antichitatea târzie, iar ceramica de masă nu este decât un
element complementar din aceste legături extrem de complexe. Prima categorie a ceramicii
de masă micro‑asiatice supusă analizei noastre este vesela numită „Light Coloured Ware”
provenită din atelierele egeene. Prezența acestui tip de veselă nu este foarte ridicată din
punct de vedere cantitativ, dar este importantă deoarece demonstrează continuitatea
legăturilor comerciale între regiunea vest‑pontică și bazinul egeean și în mod special cu
zona pergameniană.
Până în prezent au fost repertoriate patru forme distincte ale veselei „Light Coloured
Ware”, toate fiind castroane sau farfurii de dimensiuni medii sau mari. Formele acestui tip
de ceramică prezintă trăsături comune atât cu ceramica nord‑africană cât și cu alte categorii
de ceramică micro‑asiatică și chiar pontică. Decorul prezent pe aceste recipiente este realizat
prin ștampilare și prin incizie, cu rotița dințată. Din punct de vedere stilistic, decorul este
reprezentat de motive vegetale, ceea ce este explicabil deoarece acest tip de veselă a circulat
în special în cursul secolului al V‑lea.
Ceramica de masă „Light Colured Ware” era asociată în mod tradițional cu orașele
de pe litoralul regiunii vest‑pontice, care au o îndelungată tradiție a relațiilor culturale și
economice cu bazinul egeean. Unele articole publicate recent au scos în evidență prezența
acestui tip de veselă și în așezări din interiorul regiunii sau în fortificații situate pe linia
Dunării, fapt care ne face să credem că ceramica în discuție era răspândită în majoritatea
așezărilor romane târzii din spațiul vest‑pontic.
60

61

62

TOPOLEANU 2000, 87, Grafic 4; În lotul de vasa escaria de la (L)Ibida, sectorul Extra‑muros Vest III,
ceramica de masă nord‑africană apare în proporție de 5%. În acest sens vezi MOCANU 2011, 242, Grafic 4.
O explicație privind importurile de Western Sigillata în nordul Pontului întâlnim la ZHURAVLEV 2008,
86 și nota 3. În opinia noastră această explicație poate fi plauzibilă și în cazul ceramicii African Red Slip
Ware.
BONIFAY 2004, 53–56.
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Fig. 82. Light Coloured Ware & Late Roman C Ware

În antichitatea târzie piața de desfacere din spațiul vest‑pontic a fost acaparată aproape
în totalitate de ceramica de masă cunoscută sub denumirea „Late Roman C”, produsă în vestul
Anatoliei și exportată la scară largă în bazinul mediteraneean și cel vest‑pontic. Primele produse
ale acestor ateliere apar în regiunea vest‑pontică în contexte arheologice datate la jumătatea
secolului al IV‑lea. Uneori forme precum Hayes 1 sau Hayes 3 varianta A sunt descoperite în
contexte în care se găsesc și forme târzii produse de atelierele de la Çandarli (formele H 3 și
H 4)63. Este de notorietatea în literatura de specialitate că atelierele foceeene au preluat și
dezvoltat evoluția cel puțin a unor forme produse la Çandarli.
Perioada de maximă expansiune a ceramicii foceene începe la jumătatea secolului al
V‑lea și se încheie odată cu începutul secolului al VII‑lea. Acest interval de aproximativ un
secol și jumătate coincide cu perioada în care au fost produse și au circulat formele Hayes 3 și
Hayes 10. În intervalul cronologic menționat anterior pe piața provinciei Scythia, produsele
foceene ocupă o cotă de aproximativ 85 de procente64. Dacă este să ne referim la forma 3 –
cea pentru care Hayes a propus nu mai puțin de 8 variante – în spațiul vest‑pontic cele mai
răspândite sunt variantele C, E și F, prima datată în a doua jumătate a secolului al V‑lea,
63

64

La Halmyris forma Hayes 4 Çandarli apare pe nivelul N6, pe același nivel fiind identificate patru fragmente
aparținând formei Hayes 1 foceană. Vezi TOPOLEANU 2000, 43–44. O situație similară există în cadrul
eșantionului ceramic inedit de la Ibida, descoperit în sectorul Extra‑muros Nord I.
La Ibida, în cazul eșantionului din sectorul Extra‑muros Vest III ceramica foceană ocupă o pondere de 87
de procente (MOCANU 2011, 242, grafic 4), iar la Halmyris apare în proporție de 89% (TOPOLEANU
2000, 87, grafic 4).
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varianta E se încadrează la limita secolelor al V‑lea și al VI‑lea, iar varianta F se datează în
prima jumătate a secolului al VI‑lea65. Formei Hayes 3 i‑a urmat forma Hayes 10, acesta fiind
castronul/farfuria specific celei de‑a doua jumătăți a secolului al VI‑lea și chiar a primelor
decenii ale secolului al VII‑lea.
Cercetări arheologice sistematice întreprinse în ultimele decenii în unele fortificații
romane târzii din regiunea vest‑pontică au permis o mai bună înțelegere a tipurilor și
formelor ceramice din această epocă, cu atât mai mult cu cât săpăturile menționate s‑au
concentrat pe documentarea nivelurilor de locuire din această perioadă (în special secolul
al VI‑lea este foarte bine documentat în Dobrogea). Poate și din acest motiv forme ceramice
specifice acestei perioade apar în număr mult mai mare comparativ cu forme ce se datează
într‑o epocă mai timpurie. Un exemplu de cercetare arheologică sistematică ce a dus și la
publicarea materialului ceramic rezultat este Halmyris.
La Halmyris ca și în toate celelalte situri din spațiul vest‑pontic, ceramica de masă
specifică acestei perioade este produsă în atelierele foceene, iar forma predominantă este
Hayes 3, cu cele opt variante ale sale. În afară de forma Hayes 3, la Halmyris mai sunt
documentate și alte forme specifice atelierelor foceene (Hayes 1, Hayes 2, Hayes 4, Hayes 5,
Hayes 8 și Hayes 10). Din punct de vedere numeric doar formele 1 și 10 au o prezență mai
importantă, restul formelor fiind identificate prin câteva exemplare.
La Halmyris forma Hayes 3 reprezintă 82 de procente din totalul importurilor provenite
din atelierele foceene, urmată de forma Hayes 10 prezentă în proporție de opt procente.
Revenind la forma Hayes 3, este important de analizat distribuția procentuală dintre cele
opt variante existente. Varianta A, ca și în cazul altor situri din această regiune, este destul
de rar întâlnită, la Halmyris fiind inventariate cinci exemplare. Varianta A este specifică celei
de‑a doua jumătăți a secolului al IV‑lea și în opinia unor specialiști ar reprezenta veriga de
legătură și elementul de continuitate între producția anterioară a formei 3 în atelierele de la
Çandarli și producția ulterioară
ce s‑a dezvoltat în vestul Asiei
Mici66. La Halmyris cele mai
răspândite variante sunt E și F,
specifice sfârșitului secolului
al V‑lea și primei jumătăți a
secolului următor. Forma Hayes
3, varianta E este atestată la
nivelul anilor 2000 prin 107
exemplare, iar varianta F prin
102. Prezența masivă a acestor
două variante coincide cu
perioada de maximă înflorire
a fortificației de la Halmyris
în antichitatea târzie. Pe lângă
cele două variante menționate
Fig. 83. LRCW – Halmyris. Apud TOPOLEANU 2000, tabel IV

65
66

Vezi: TOPOLEANU 2000, 86, grafic 2; sau MOCANU 2011, 231, grafic 3.
HAYES 2008, 87.
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anterior, din punct de vedere numeric trebuie amintită și varianta C, specifică celei de‑a
doua jumătăți a secolului al V‑lea.

Fig. 84. Forma Hayes 3 – Halmyris. Apud TOPOLEANU 2000, grafic 2

Pentru a avea termen de comparație pentru situația de la Halmyris prezentată în
rândurile anterioare, în cele ce urmează vom analiza un eșantion de veselă de masă foceană
provenit din cercetările proprii desfășurate la Ibida – Slava Rusă. Prelucrarea materialului
ceramic la nivelul campaniei 2010 pentru sectoarele Extra‑muros Vest 3, Extra‑muros Nord
1 și Curtina X ne conduc către concluzia că forma Hayes 3 cu variantele sale este majoritară
în proporție covârșitoare, restul formelor produse în atelierele foceene fiind atestate prin
câteva exemplare. De asemenea la Ibida – Slava Rusă se constată o prezență puțin mai
scăzută a formei Hayes 10, comparativ cu Halmyris, probabil că cetatea de pe valea Slavei a
avut o existență destul de zbuciumată în a doua jumătate a secolului al VI‑lea. Trecând peste
aceste mici detalii situația formelor ceramicii foceene este foarte asemănătoare cu cea de la
Halmyris.

Fig. 85. LRCW – Ibida – Slava Rusă
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În ceea ce privește ponderea procentuală a variantelor formei Hayes 3 descoperite
la Ibida – Slava Rusă, situația este similară cu cea de la Halmyris. Astfel cele mai bine
reprezentate variante sunt E, F și C, la polul opus situându‑se variantele A și H.

Fig. 86. Forma Hayes 3 – Ibida – Slava Rusă

În încercarea de a obține o imagine cât mai completă a prezenței ceramicii foceene
în spațiul vest‑pontic vom include în analiza noastră și un eșantion dintr‑o așezare de pe
litoralul Mării Negre, provenit din sectorul „Faleză Est” de la Argamum. Spre deosebire de
exemplele analizate anterior (Halmyris și Ibida – Slava Rusă) în sectorul „Faleză Este” de la
Argamum se evidențiază anumite particularități. Dacă ponderea formelor Hayes 1, 2, 4, 5 și
8 este relativ similară cu cea înregistrată în alte situri din această regiune, procentul formei
Hayes 10 este unul foarte mare, ceea ce implică de la sine și scăderea procentului formei
Hayes 3. La Argamum, cel puțin în sectorul „Faleză Est” avem o locuire intensă la sfârșitul
secolului al VI‑lea și în prima jumătate a celui următor. Totuși, trebuie subliniat faptul că în
cazul fortificației de la Capul Dolojman avem imaginea de pe un singur sector de cercetare
arheologică, nu o vedere de ansamblu pentru toată așezarea. Din acest motiv o comparație
dintre situația de la Argamum pe de o parte și cea de la Halmyris și Ibida pe de altă parte
trebuie interpretată cu prudență. Pentru o locuire intensă în sectorul „Faleză Est” în secolul
al VI‑lea pledează și distribuția procentuală a variantelor formei Hayes 3. Se poate observa
cum variantele târzii (E, F și H) sunt majoritare.
Pentru antichitatea târzie, ceramica produsă în atelierele foceene reprezintă principala
sursă de fragmente ceramice cu decor ștampilat, specifică acestei perioade istorice.
Principalele loturi ceramice de acest tip au fost identificate la Histria, Tomis, Halmyris și
de curând la Ibida. Fragmentele ceramice au fost analizate din perspectiva stilului decorativ
(după tipologia propusă de J.W. Hayes în 1972) și după motivul decorativ redat de ștampilă
(loturile de la Halmyris și Ibida). Din punct de vedere al stilului decorativ, majoritare sunt
fragmentele ceramice încadrate în stilurile II și III, specifice celei de‑a doua jumătăți a
secolului al V‑lea și secolului al VI‑lea.
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Fig. 87. LRCW – Argamum – „Faleză Est”

Fig. 88. Forma Hayes 3 – Argamum – „Faleză Est”

Dacă ne raportăm la ștampile, motivele decorative cele mai răspândite aparțin tipului
1 (motive geometrice și vegetale) și tipului 4 (motive paleocreștine). Acest fapt se observă
foarte ușor prin compararea eșantionului de ceramică cu decor ștampilat de la Halmyris cu
cel de la Ibida. Se poate constata raritatea ștampilelor ce redau motive antropomorfe, mai
ales în comparație cu decorurile similare realizate în atelierele nord‑africane.
Ceramica de masă produsă în atelierele foceene ajunge în antichitatea târzie să
înlocuiască pe piața din spațiul vest‑pontic produsele atelierelor din bazinul oriental al
Mediteranei s‑au din bazinul Egeean prezente în această zonă în epoca principatului. Desigur,
cantitatea impresionantă de ceramică foceană în această regiune geografică se explică prin
distanța redusă și prin accesul maritim facil dintre cele două zone. De asemenea nu trebuie
neglijat faptul că atelierele foceene au profitat de prezența în imediata vecinătate a celui mai
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însemnat pol comercial din antichitatea târzie – și anume Constantinopolul. Prin piața de la
Constantinopol acest tip de veselă a „iradiat” în tot bazinul oriental al Mediteranei, dar și în
bazinul vest‑pontic mai bine de un secol și jumătate67.

Ceramica pontică
În contradicție cu perioada principatului, atunci când pe piața din spațiul vest‑pontic
predomina ceramica produsă local (ceramica pontică), în antichitatea târzie ceramica de
masă pontică este extrem de redusă din punct de vedere cantitativ. O grupă a ceramicii de
masă puțin cunoscută până în prezent și apărută relativ recent în lucrările de specialitate este
„Pontic Red Slip Ware”. Identificată de A. Opaiţ acum mai bine de 25 de ani68, ea a fost mai
intens studiată în siturile din bazinul septentrional al Mării Negre69, iar mai nou în așezări
de pe coasta pontică a Anatoliei70. În acest context nici în zilele noastre nu se cunoaște

Fig. 89. Pontic Red Slip Ware

cu exactitate zona geografică în care au funcționat atelierele care au produs această veselă.
Ipotezele se împart între bazinul nord‑pontic (Peninsula Crimeea) și litoralul sud‑pontic
(zona Sinope). Pentru spațiul vest‑pontic această grupă ceramică reprezintă continuitatea
67

68
69
70

Influența Constantinopolului în apariția și dezvoltarea atelierelor foceene este discutată în literatura de
specialitate încă de pe vremea în care Hayes publica în 1972 lucrarea sa Late Roman Pottery.
OPAIŢ 1985, passim.
ARSEN’EVA, DOMŽALSKI 2002.
DOMŽALSKI 2012.
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veselei de masă produsă în regiunea pontică în antichitatea târzie. Prin urmare ceramica
„Pontic Red Slip Ware” este continuatoarea tradiției ceramicii pontice și în mod special a
ceramicii „Early Pontic Red Slip Ware”. Din punct de vedere cantitativ, vesela „Pontic Red
Slip Ware” este la nivelul ceramicii africane, ponderea acesteia cifrându‑se în jurul a zece
procente. Faptul că acest tip de veselă este foarte răspândit în siturile din Crimeea și de pe
coasta pontică a Anatoliei, însă este prezent în cantitate aproape neglijabilă în Scythia Minor,
demonstrează că regiunea de la gurile Dunării se afla în acea epocă sub influența comercială
aproape exclusivă a pieței din Constantinopol. Totuși prezența ceramicii „Pontic Red Slip
Ware” atestă în opinia noastră continuitatea existenței rutei comerciale atât de utilizată în
epoca principatului ce realiza legătura între centrele urbane de pe litoralul vest pontic și cele
din zona sud‑pontică cum ar fi Heraclea sau Sinope.
Diversificarea pe viitor a cercetărilor arheologice în siturile romane târzii din regiunea
vest‑pontică poate aduce modificări substanțiale în ceea ce privește cunoștințele noastre
despre această grupă ceramică, deoarece, fiind identificată relativ recent ea lipsește din
monografiile care prezintă descoperirile ceramice din unele așezări din regiune71. Astfel pe
viitor nu excludem modificarea ponderii veselei de masă pontice în totalul acestei categorii
funcționale și cu siguranță se va îmbogăți repertoriul formelor și al motivelor decorative. Nu
în ultimul rând rămâne să sperăm și în localizarea geografică cu precizie a atelierelor în care
a fost produsă această veselă.
Dacă pentru perioada romană timpurie discuția despre producția locală a ceramicii de
masă în Dobrogea este una extrem de complexă, cu aspecte controversate, pentru perioada
romano‑bizantină situația se simplifică. Această simplificare se datorează realităților istorice
specifice acestei perioade. Într‑o epocă istorică în care asistăm la un fenomen de insecuritate
colectivă generată de numeroasele invazii ale populațiilor barbare și într‑o perioadă în care
dispar așezările cu caracter rural, populația căutând adăpostul oferit de așezările fortificate,
este greu de presupus că au funcționat mari ateliere pentru producerea veselei de masă în
această regiune. Faptul că piața de desfacere din Scythia Minor în această epocă este ocupată
aproape în totalitate de produse micro‑asiatice vine în sprijinul afirmației din rândurile
anterioare.
Lipsa unor ateliere cu activitate susținută nu exclude însă în totalitate producerea
în această zonă a veselei de masă. Există unele recipiente ceramice susceptibile de a fi fost
produse în ateliere locale. Calitatea pastei este inferioară datorită materialelor utilizate
în compoziția acesteia și datorită procesului de ardere realizat în structuri de combustie
rudimentare. În condițiile epoci este greu de atribuit un element etnic pentru această
ceramică și este imposibil de spus dacă aceasta reprezintă un element de continuitate a
tradiției ceramice a populației alogene (aici avem în vedere ceramica modelată cu mâna ce se
găsește în Dobrogea până în secolul al III‑lea și este atribuită prin tradiție elementului etnic
autohton, preroman) sau, mai degrabă, reprezintă interferențe culturale aduse în această
regiune de diferitele populații migratoare.

71

În lucrarea sa despre ceramica de la Halmyris, F. Topolenu nu menționeză grupa ceramică Pontic Red Slip
Ware, deși ea apare în articolul lui A. Opaiț. În acest sens vezi OPAIȚ 1991, passim. Nici în lucrarea lui
I.C. Opriș despre ceramica de la Capidava nu apare nici o mențiune despre această grupă ceramică.
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Considerații finale
Regiunea vest‑pontică a fost integrată în Imperiul Roman cel mai probabil în a doua
jumătate a secolului I p. Chr. Mărfurile produse pe teritoriul Imperiului ajung în zona
vestică a Mării Negre cu aproape 200 de ani mai devreme, afirmația fiind valabilă și în
cazul produselor ceramice. Spre exemplu vase cu slip negru de tipul Campana A au fost
descoperite în necropola de la Aegyssus sau într‑o așezare indigenă din zona Sarichioi72.
Cele mai timpurii vase de tipul terra sigillata pătrund în interiorul spațiului vest‑pontic prin
intermediul coloniilor grecești situate pe litoral. Probabil orașele grecești precum Histria
sau Tomis au reprezentat în acea epocă centre de difuziune a acestui tip de produse, în
special a ceea ce numim astăzi în mod generic „Eastern Sigillata”. Odată cu consolidarea
puterii politice romane și în contextul campaniilor militare în Dacia ce au presupus masarea
unui număr considerabil de trupe pe linia limes‑ului Dunărean, în această zonă pătrunde
ceramica terra sigillata produsă în centre din nordul Italiei (atelierele tardo padane), din
Gallia Centrală (atelierele de la Lezoux sau Les Martres de‑Veyre) sau Meridională (La
Graufesenque) și Orientală (Rheinzabern, Trier).
Ceramica terra sigillata produsă în bazinul pontic (grupa ceramică pe care Hayes a
numit‑o în 1985 Pontic Sigillata) este prezentă în regiunea vest‑pontică în contexte funerare
sau în așezările de pe litoral (Tomis, Callatis, Histria) ori în cele de la Dunăre (Noviodunum,
Troesmis) începând chiar din finalul epocii lui Augustus. În prima parte a secolului al II‑lea
în provincia Moesia Inferior (din care a făcut parte și spațiul vest‑pontic) se dezvoltă centre
autohtone de producție ale ceramicii de masă. Atelierele de la Hotnica, Pavlikeni și Butovo
(din teritoriul orașului Nicopolis ad Istrum) au introdus în circulație o varietate de forme
ceramice, fiind influențate atât de moda levantină cât și de tendințele occidentale. Atelierele
de la Durostorum ce s‑au axat în special pe imitația unei forme occidentale (Dragendorff
39) sunt singurele din mediul militar mai bine cunoscute până în prezent, deși pentru
Bulgaria se presupune că centre ceramice asemănătoare au existat la Nove sau la Oescus. Și
pentru teritoriul vest‑pontic se poate specula posibilitatea existenței unor instalații pentru
producerea de ceramică de masă la Troesmis sau Noviodunum, deși aceste teorii sunt
insuficient documentate din punct de vedere arheologic.
Din cele patru grupe Eastern Sigillata, trei au fost identificate și în teritoriul vest‑pontic.
„Eastern Sigillata A” (ESA) importată din Orientul Mijlociu apare sporadic în coloniile
grecești de pe litoral. La Histria numărul fragmentelor ESA nu este mai mare de 20, fiind
descoperite în contexte datate între secolele I a. Chr și I p. Chr. „Eastern Sigillata B” (ESB)
este prezentă în unele situri de pe linia Dunării (Troesmis, Noviodunum), în cetățile de
pe litoral (Tomis, Histria) dar și în unele așezări rurale (Sarichioi – Sărătura) în a doua
jumătate a secolului I p. Chr. ESB ca și „Eastern Sigillata C” (ESC) sunt importate din vestul
Anatoliei. Ceramica produsă în ultima fază de funcționare a atelierelor de la Çandarli (ESC)
este răspândită în aproape toate așezările romane din spațiul vest‑pontic, fiind încadrată
cronologic între a doua jumătate a secolului al II‑lea și începutul secolului al IV‑lea. Sunt
întâlnite și unele forme timpurii de ESC datate în secolele I – II însă numărul acestora este
redus în comparație cu formele mai târzii de ESC.
Sigillatele italice sunt foarte puține din punct de vedere numeric. Fragmentele ceramice
au fost descoperite în așezările de pe linia Dunării (Carsium, Troesmis și Noviodunum).
72

BAUMANN 1995, passim.
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Sigillatele gallice, mult mai numeroase comparativ cu cele italice, apar în toate așezările
dunărene, iar în unele cazuri (Ibida, Tropaeum Traiani) și în situri din interiorul provinciei.
Sigillatele occidentale nu au pătruns în cetățile de pe litoral, cu excepția câtorva fragmente
produse în atelierele de la Weterndorf, descoperite la Histria sau Argamum.
Ceramica pontică este extrem de numeroasă și răspândite pe tot teritoriul vest‑pontic,
în special formele grosiere mai târzii (sec. II – III). Există și veselă pontică de o calitate
remarcabilă (cele mai multe sunt imitații ale produselor micro‑asiatice sau italice) descoperită
în siturile urbane de la Marea Neagră și de pe limes. La acestea se adaugă produsele atelierelor
nicopolitane sau de la Durostorum, care au circulat în număr mare în întreaga regiune în
cursul secolelor II – IV.
Concluzionând asupra aspectelor legate de economie și comerț în spațiul vest‑pontic,
din perspectiva ceramicii de masă, remarcăm că în epoca principatului această regiune
geografică a fost conectată la marile fluxuri comerciale cu aspecte globale din lumea romană.
Constatăm prezența importurilor din zona occidentală a Imperiului Roman, mărfuri ce au
avansat pe cursul Dunării, uneori precedând cu câteva decenii puterea politică romană în
această regiune. Pe de altă parte importurile din zona orientală a lumii romane, ajunse în
această regiune îndeosebi datorită comerțului desfășurat pe cale navală confirmă legăturile de
tradiție ale cetăților grecești de pe litoralul vest‑pontic cu diferite centre ale lumii elenistice,
continuate și în epoca romană. Chiar dacă în siturile romane timpurii din Dobrogea am
putut identifica forme ceramice importate din regiuni geografice situate la mare depărtate
(zona siro‑palestiniană, Gallia sau Italia), mare parte a comerțului și a activităților economice
se restrânge la un caracter regional ce include bazinul pontic și bazinul Egeean, deoarece
centrele urbane din aceste arii geografice au reprezentat principalii parteneri comerciali
pentru zona noastră de interes.
Din a doua jumătatea a secolului al III‑lea p. Chr. se pot observa schimbări ce se
vor accentua cu timpul, referitoare la principalele trasee comerciale din Imperiul Roman.
Acest fapt este valabil și pentru teritoriul vest‑pontic și se reflectă inclusiv în importurile
produselor ceramice, cum ar fi și ceramica de masă. Începând cu această perioadă istorică
marcată de presiunea tot mai mare a populațiilor migratoare exercitată asupra Imperiului
Roman, atelierele care produc ceramică de masă în special în Occident își încheie existența.
Fenomenul este documentat pe cale arheologică și pentru zona vest‑pontică, deoarece din
a doua jumătate a secolului al III‑lea dispare ceramica terra sigillata importată din Gallia și
din provinciile de la Dunărea Mijlocie. Această realitate se datorează restrângerii masive a
activității atelierelor din regiunile menționate anterior. La aceasta se adaugă amenințarea
barbară asupra sistemului de limes, atât cel de pe Rin cât și cel de pe Dunăre, în acest context
importanța comercială a drumului de‑a lungul limes‑ului (dunărean în cazul nostru)
scade în mod dramatic. Din secolul al IV‑lea mărfurile importate în zona gurilor Dunării
tranzitează prin bazinul egeean, prin Dardanele și Bosfor, iar apoi prin bazinul pontic. Pe
lângă condițiile de ordin istoric amintite anterior, întemeierea Constantinopolului în anul
330 și mutarea în acest oraș a capitalei Imperiului vor spori și mai mult influența bazinului
egeean și a strâmtorilor Bosfor și Dardanele în sistemul comercial a ceea ce avea să devină
ulterior Imperiul Roman de Răsărit.
Dispariția ceramicii terra sigillata occidentale din regiunea vest‑pontică a lăsat loc pe
piața acestei regiuni unor produse ceramice importate din alte zone, cum ar fi nordul Africii.
Atelierele ceramice nord‑africane au profitat de pe urma faptului că s‑au aflat într‑o regiune
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geografică ferită de incursiunile populațiilor barbare, extinzându‑și și diversificându‑și
producția pe o perioadă de aproape șapte secole. Ceramica nord‑africană descoperită mai
ales în siturile perioadei romane târzii pătrunde în această regiune cel mai probabil prin
piața de la Constantinopol, aceasta devenind din secolul al V‑lea placa turnantă a comerțului
în bazinul vest‑pontic.
La fel ca și în perioada romană timpurie spațiul vest‑pontic rămâne sub puternica
influență a atelierelor micro‑asiatice, cu amendamentul că în epoca romană târzie această
influență se accentuează în mod vizibil. Mărturie a acestui fenomen istoric, printre altele,
este și procentajul extrem de ridicat al veselei de masă produsă în vestul Asiei Mici. Atelierele
foceene, ce se dezvoltă din a doua jumătate a secolului al IV‑lea pentru a satisface nevoile
noii capitale de la Constantinopol, ajung din a doua jumătate a secolului al V‑lea să acapareze
aproape în întregime piața de desfacere a ceramicii de masă din zona vest‑pontică. Pe lângă
atelierele foceene se mai întâlnesc sporadic produse ale unor alte centre micro‑asiatice, cum
ar fi ceramica light‑coloured, produsă în bazinul egeean.
*

Comparând cele două mari etape din existența Imperiului Roman, constatăm unele
trăsături definitorii valabile fie pentru întreg Imperiul, fie pentru zona noastră de interes.
Privind situația în ansamblu constatăm că în epoca principatului existau o multitudine de
centre ceramice, ce produceau o varietate extrem de mare de vesele. Această realitate este
sesizabilă și în regiunea vest‑pontică, unde pentru primele trei secole ale erei creștine au
fost inventariate patru regiuni geografice distincte pentru importuri, la care se adaugă și
posibilitatea bine conturată a producției locale. De asemenea numărul formelor este destul
de mare. În epoca romană târzie, datorită realităților istorice, situația se schimbă remarcabil,
pentru acest interval fiind înregistrate doar două regiuni geografice pentru importuri, la
care se adaugă producția atelierelor pontice. Se observă și o simplificare (sau standardizare)
a producției. Atelierele foceene (prezente într‑o proporție de peste 80% din totalul ceramicii
de masă descoperită în siturile romane târzii din spațiul vest‑pontic) produc doar zece
forme ceramice, iar această tendință este vizibilă și în cazul decorului prezent pe vesela
de masă. În secolul al VI‑lea decorul se simplifică și sunt prezente aproape în exclusivitate
motivele paleocreștine.
*

Situată într‑o zonă periferică a lumii romane în epoca principatului, regiunea
vest‑pontică este supusă influențelor culturale și comerciale conjugate, atât din partea
atelierelor ceramice micro‑asiatice și levantine care continuă vechea tradiție elenistică, cât
și influențelor occidentale ce avansează în această regiune odată cu expansiunea romană în
bazinul pontic. În antichitatea târzie, poziționarea spațiului vest‑pontic în raport cu noua
capitală a Imperiului Roman, va spori importanța politică și militară a acestei regiuni, însă
din punct de vedere cultural și economic ea va deveni dependentă aproape în totalitate de
spațiul micro‑asiatic.
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SUMMARY
INTRODUCTION
With the initiation of extensive archaeological investigations, since the second half of
the nineteenth century, it was found that the ceramic containers predominate in the share of
discoveries in archaeological sites dating back to Roman times. Thus arose the need to study
this category of commodities to understand better how ceramic artefacts were produced
and then distributed in a particular territory. The premises stated in the previous lines are
also valid for the archaeological sites from the Roman era located in the West‑Pontic region.
For about six centuries, this geographical area was part of the Roman Empire, an integral
part of Moesia Inferior, during the Early Empire, either from the province Scythia, in Late
Antiquity.
This volume tries to capitalise on tableware discoveries, starting from the groups
already published for some sites such as Histria, Tropaeum Traiani, Capidava, Troesmis,
Halmyris. The aim is to realise an overall approach on the tableware discovered in the
West‑Pontic region and correlation of this information with other geographical areas of the
Roman Empire, for which there are already works published in this regard (for example,
M. Bonifay in 2004: Etudes sur la céramique romaine tardive d’Afrique). So far, all the works
dedicated to tableware discovered in the West‑Pontic region present pottery from a specific
archaeological site without offering an overview of a wider geographical area. For this reason,
a general situation of tableware in this geographical area is not known at the present stage
of the research. Neither in terms of the share of imports nor in terms of the production of
possible local workshops. We also do not know precisely the percentage of workshops that
export tableware to this region. Topics such as trade routes or markets have been almost
ignored in the literature on Roman pottery discovered in the West‑Pontic area. For the
problem stated above, we try to find answers as objective as possible.

METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS
Before pointing out some methodological principles of writing this publication, we
consider it necessary to define `tableware`, as understood in this volume. For the pottery we
present in this volume, a series of terms were used in many specialised prints published last
century. The tableware can be found in various works under the name `terra sigillata`, but this
term primarily defines ceramic containers bearing a manufacturer’s stamp (or the workshop
owner), thus excluding most of the pottery that belongs to this functional category. Another
widely used term is `fine pottery` (instead of in the sense of `luxury pottery`), but this is also
a restrictive term because most tableware cannot be considered `fine pottery` and even less
so `luxury pottery`. Another term generally used for tableware is `red slip pottery`. Unlike
the previous terms, the latter is too vague, including other functional categories of ceramics,
because not only the tableware has covered outer surfaces with red slip. In some papers
published in recent decades, the Latin term `vasa escaria` is used, including tableware for
different food types, and differs from `vasa potatoria` for liquids.
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Due to this multitude of terms used in the literature, confusion can be created, and
in recent years a series of works have appeared that address this problem and try to offer
specific solutions1. Nevertheless, we must not ignore that all these terms are susceptible to
the subjectivity of the modern researcher, and it is not easy to appreciate how well they relate
to the everyday realities of the Roman world.
As can be seen from the volume’s title, the term used is `tableware`. In our opinion,
this term manages to synthesise best the archaeological material analysed in the following
chapters. It should be underlined that in this volume, we will analyse only part of the
tableware, namely dishes for food (vasa escaria), without taking into account the containers
for liquids (vasa potatoria). Outside Latin terms to define these two categories of tableware
in literature (especially the Italian), we can found terms of `forme aperte` (open shapes)
and `forme chiuse` (closed shapes). The difference is given by the ratio between the rim
diameter and the maximum diameter. When the rim diameter is smaller than the maximum
diameter, we have closed shapes, generally used for liquids. When the maximum diameter
of the ceramic container coincides with the rim diameter, we have open shapes, generally
used for food. In conclusion, this volume refers to the tableware used for food, known as
`vasa escaria`.
Once established the functional limits of the Roman ceramics that are the object of
our work, we will refer to our approach’s geographical and chronological limits. The phrase
`West‑Pontic area` means the territory between the Black Sea coast and the Danube. In other
words, this term is the equivalent of the phrase well known in the Romanian archaeological
literature as `Roman Dobrogea`. The term `Roman Dobrogea`, which refers strictly to the
part of Dobrogea in Romania, was introduced in the scientific circuit by A. Suceveanu in
1975 by publishing the book entitled Economic life in Roman Dobrogea, 1st – 3rd centuries.
We preferred the phrase ‘’West-Pontic area’’. It is free from modern political constraints that
still interfere between Romanian and Bulgarian archaeology. However, we have avoided
interference with the territory of present‑day Bulgaria, as there are already works dedicated
to this category of ceramics, such as the one published in 2000 by A. Dimitrova‑Milčeva,
entitled Terra sigillata und Dünnwandige keramik aus Moesia Inferior (Nordbulgarien).
Nevertheless, as can be seen from the title itself, Dimitrova‑Milčeva’s efforts focus
exclusively on the territory of Bulgaria, the Romanian part of Dobrogea, which was in the
province of Lower Moesia for almost three centuries, was not taken into account. An objective
reason why the classification of tableware forms was made exclusively for the West‑Pontic
area, as defined in the previous lines, is given by the enormous amount of pottery and the
impossibility of covering such an ample geographical space. The chronological limits of this
volume are marked by the appearance of the Roman political power in the West‑Pontic area
in the 1st century AD and its disappearance from that region at the end of the sixth century
or the beginning of the seventh century.
For this volume, we took into account several methodological principles to realise
the classification of tableware in the West‑Pontic region and synthesise information to
obtain the most relevant and objective conclusions. Some criteria were used to describe the
ceramic containers, such as the vessel shape, the presence or absence of decorative elements,
the description of fabric characteristics from which the vessel was modelled, the type of
combustion or the slip properties covering the outer surface.
1

ALLISON, PITTS 2018. A similar discussion see at BESS 2015, 1–2.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

255

Based on these general characteristics, was made the typology of tableware from the
West‑Pontic region. Tableware was grouped into geographical areas of origin (Levantine,
micro‑Asian, Western, Pontic, North African pottery) to highlight the cultural and
commercial links of the West‑Pontic area with different geographical regions of the Roman
Empire. The grouping by geographical areas of origin is subjective and applicable only to
the tableware present in the West‑Pontic region and conditioned by the quantity of the
pottery studied. If we tried a similar approach for another region of the Roman Empire,
the geographical grouping of the workshops would take into account the particularities of
the tableware present in that region. From this perspective, we can explain why, for the
West‑Pontic region, products of the workshops in southern Gaul and those from central
Gaul and the Rhine were grouped in a single category called `sigillata gallica`. Instead, the
Eastern Mediterranean dishes were divided into `Levantine tableware` and `micro‑Asian
tableware`.
The forms classification of tableware from the West‑Pontic region was made within
these categories, using existing typologies generally accepted in the international literature.
Levantine and micro‑Asian tableware were classified according to the typology published in
the second volume of Enciclopedia dll’arte antica classica e orientale. For `sigillata Italica`,
the classification was made according to Conspectus formarum terrae sigillatae italico mondo
confectae, while for `sigillata Gallica` and `sigillata Danubiana`, we used the typology of
Dragendorff. Instead, we made our typology for the `Pontic tableware` because the existing
ones were incomplete. The repertoire of tableware from the West‑Pontic region in late
antiquity was made using the 1972 publication of J.W. Hayes, Late Roman Pottery.
Several methods were used to write the last chapter of this volume, such as statistics,
which consists of analysing the results obtained from the classification of tableware forms
present in the West‑Pontic region to obtain each group’s percentage share. Ceramics of each
workshop or each form (and variants) are analysed to use this information in the context of
cultural and commercial connections of the Roman world.

TABLEWARE FROM THE EARLY ROMAN EMPIRE
Levantine Tableware
Eastern Sigillata A produced in the Syro‑Palestinian area is scarce in the West‑Pontic
area. This type of pottery is specific mainly to the first century AD, and in the literature is
mentioned only in Histria and recently in Troesmis. A. Suceveanu attributes the 11 ceramic
fragments from Histria to Levantine elements attested by numismatic or epigraphic means2.
The ceramic fragments from Troesmis were discovered following non‑invasive research
carried out by a multinational team, both in the perimeter of the camp of the 5th Macedonica
Legion and in the area of the civil settlement3. Other mentions of this type of tableware
for the West‑Pontic area are unknown, although we believe that the presence of Levantine
tableware at Tomis or Callatis should be a certainty. In our approach, we identified some
ceramic fragments of Eastern Sigillata A in settlements further away from the Black Sea
coast, such as the site from Niculiţel, in the territory of Noviodunum. Eastern Sigillata A in
2
3
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the West‑Pontic region is accidental if we consider the small number of ceramic fragments
included in this category. However, the Syrian‑Palestinian tableware is part of a broader
range of products imported from that region, such as some glass vessels4 or amphorae for
transporting wine5. Considering the most significant group identified so far is in Histria, we
argue that these types of pottery reach the West‑Pontic region through naval trade, from the
Greek cities on the coast being distributed within the West‑Pontic region.
The eight forms identified as Eastern Sigillata A category count 18 ceramic shards, of
which 12 were discovered at Histria, three at Troesmis and one at Ibida–Slava Rusă (Fig. 67).
The presence of Eastern Sigillata A in the West‑Pontic region is not unique to the Black Sea.
In a recent study, 14 Eastern Sigillata A ceramic fragments discovered at Pantikapaoin were
published6, proving that Levantine pottery had its diffusion area, besides others regions, in
western and north‑Pontic basins. Returning to Dobrogea, we are inclined to believe that
there are undoubtedly other similar discoveries in addition to the fragments presented in
this volume, at least in the Greek cities on the Black Sea coast.

Micro‑Asian Tableware
Asia Minor was the main geographical area of cultural interference for the West‑Pontic
region, starting many centuries before Roman rule. This historical reality is explained by the
fact that the micro‑Asian region has the `keys` for access in the Pontic basin through the
Bosphorus and Dardanelles, whose strategic importance for the Black Sea has been noted
throughout history, from ancient times to this day. These highly intense economic and
cultural relations are reflected in the West‑Pontic area by a significant amount of tableware
imported from Asia Minor.
In his 1985 classification, J.W. Hayes established 80 forms for ESB tableware. Of these
80 forms, 14 are found in the West‑Pontic area. For this region, we have listed 44 ceramic
fragments discovered in eight archaeological sites (Fig. 68). Seven of the 44 shards belong
to the ESB 1 category, while the remaining 37 are in the ESB 2 category. The same trend
from the Aegean is observed, according to which ESB 2 is much more widespread than
ESB 1, a reality recorded in literature from the last century. The most common form in
the West‑Pontic region is Atlante 60, with 37% of the total ESB tableware, followed by the
Atlante 70 form, with 18 per cent. The Atlante 63 form is also recorded in a proportion of
9%, while the Atlante 38 and 58 forms register 7 per cent. The rest of the listed forms are not
found in a proportion higher than 5 per cent.
From a quantitative perspective, for the chronological interval of the 1st – 3rd centuries
AD, ESB tableware ranks third after Pontic and pergamenian (ESC) tableware in the
West‑Pontic region. For comparison, in northern Aegean in the first two centuries of the
Christian era, ESB tableware is the second most widespread category, after ESC, with a
percentage of 15.3%. Chronologically, the peak of ESB diffusion is recorded at the beginning
of the second century7. The ESB 2 forms are much more widespread than the ESB 1, an
observation valid for both the Aegean and the Pontic area. If we refer to the most common
4
5
6
7

For the glass vessels decorated with “lotus bud” from the Levantine area see BOŢAN, MOCANU 2012, 146.
PARASCHIV 2006, 82–83/type RobinsonG 199. Syro- Palestinian amphorae from the 1st century AD.
ZHYRAVLEV, ZHURAVLEVA 2014, 262, fig. 10.
BESS 2015, 36–38, fig. 19, 20 and 21.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

257

ESB forms, we find the following: in the North Black Sea, there are 13 ESB forms (Atlante 29,
32, 58, 60, 62B, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 75, in which add a form not listed by Hayes)8. At least 11
forms have been recorded in the Aegean space (Atlante 8, 15, 60, 63, 70, 71, 76, 80, to which
are added at least three forms not listed in the typology of J.W. Hayes from 1985)9. Thus, a
typical pattern of ESB diffusion is observed for both the Aegean and the Black Sea areas.
Returning to the West‑Pontic area, if we analyse the territorial distribution of ESB
tableware, the situation is as follows: the site with the most discoveries is Histria, with
43% of the total, Troesmis with a percentage of 30% and Tomis with 12 per cent. The rest
of the archaeological sites mentioned in Chapter II have a share of less than 10 per cent
(Fig. 69). However, this situation must be carefully analysed, as the percentages recorded
are significantly influenced by the current state of research and especially the publication
of ceramics. In our opinion, Tomis should have a percentage at least similar to Histria,
if not higher. The fact that ESB tableware is predominantly attested in coastal cities is no
surprise, as trade links between the ancient Greek settlements in the West‑Pontic area with
the micro‑Asian region date back many centuries before the advent of ESB pottery. They
will continue even after its disappearance. In this context, the coastal cities represent a link
between the micro‑Asian economic centres and the settlements inside the province, such as
those on the Danube line and beyond the Roman Empire borders.
The presence of a substantial quantity of ESB tableware at Troesmis is interesting. In
addition to the findings of the ancient excavations, the Austrian team that conducted field
research between 2010 and 2014 recorded two ESB fragments, one belonging to the forms
Atalante 77 or 78, the second atypical10. From a chronological perspective (the Atlante 60 form
recorded with nine specimens discovered following the old research from 1977), it overlaps
with the period when the 5th Macedonica legion is stationed there, and its connections with
the oriental space are well known in the Romanian literature11.
The presence of ESB tableware in the West‑Pontic area must have had a particular
cultural influence on the population of this region. Traditionally, the appearance of pontic
sigillata is attributed to imitations of the shapes produced in Italic workshops. We cannot
overlook the standard classification of ESB forms and pontic sigillata (for example, the
Atlante 70 form). If we consider the fact that in terms of quantity and territorial distribution,
ESB exceeds the presence of italic sigillata, the influence had by this category of tableware on
the workshops in the West‑Pontic region should not be minimised.
The `Eastern Sigillata C` group, represented by the ceramic forms produced in the
workshops at Çandarli, near Pergamum, is the most widespread tableware produced in Asia
Minor (Fig. 68). The forms of these workshops enter the West‑Pontic space starting with
the 1st century AD and circulated in this region until the production of Çandarli ceased in
the first part of the fourth century. Early forms subscribed to Loschke ‘s typology, specific
to the first century of the Christian era and the first half of the next century, are relatively
rare in Roman settlements in the western Black Sea. However, late forms, specific to the
chronological period between the second half of the second century and the first part of
the 4th century, subscribed to Hayes’s typology, are prevalent and found in almost all the
8
9
10
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settlements on the Dobrogea territory12. In connection with these late forms of the Çandarli
workshops, it should be emphasised that some forms such as Atlante H 1 and Atlante H 2
were imitated in reasonably large quantities by the Pontic workshops13.
We have listed nine forms produced in the pergamenian workshops in the West‑Pontic
region. Four of these nine forms belong to the early period of the Çandarli workshops, while
five forms are specific to the last period of the same workshops. At first glance, it seems that
we are dealing with a relative balance between the different phases of the workshops that
produced ESC ceramics. However, the disproportion is overwhelming in favour of the late
forms due to the much larger ceramic fragments included in this last typo‑chronological
category (forms Atlante H1 – H5).
Unlike ESB, ESC ceramic is present in all Roman settlements in the Western Black
Sea area, whether we are talking about the Greek cities on the coast, border fortifications or
civilian settlements (urban and rural) within the province. From this point of view, it is almost
impossible to obtain a clear picture of the distribution of ESC forms in the West‑Pontic area
in the form of a map or graph. What is observed from archaeological research is that for the
period between the second century and the beginning of the fourth century, ESC pottery is
the second category in importance after the Pontic tableware.
In order to argue the above mentions, we will briefly present the situation recorded
in settlements from northern Dobrogea, such as Niculițel–Teicom, Troesmis or Sarichioi–
Sărătura. In the villa rustica from Niculițel, the pergamenian tableware is in the second
place, after the Pontic pottery14. In the ceramic group discovered at Troesmis following
the archaeological research carried out in 1977, ESC is present in no less than 92 ceramic
fragments, out of a total of 283 studied specimens. As in the settlement from Niculițel and
in Troesmis, the ESC tableware is in second place after the Pontic pottery. The situation is
similar in a rural settlement located on the coast, at Sarichioi–Sărătura ESC was identified by
20 ceramic fragments, being in the second place after the Pontic tableware15.
The above examples can be extrapolated in our opinion for all early Roman settlements
in this region, demonstrating the power of penetration of pergamenian ceramic products
and the high trade rate between settlements in the West‑Pontic area and Aegean.

Western Tableware
The presence of Italic sigillata (and pottery produced in the Italian peninsula in
particular) on the West‑Pontic area is related to the more complex historical phenomenon
of advancing Roman rule to the mouth of the Danube and transforming this river into the
border of the Roman Empire. The transformation of the Danube into the limes of the Empire
in the 1st century AD involved bringing Roman military units, with them coming elements
of the Roman material culture. Terra sigillata produced in the Italic workshops, whether
the Aretine workshops or the Tardo‑Padana workshops, is extremely low in quantity in the
West‑Pontic region and is found exclusively in the fortifications on the Danube, such as
12
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Carsium, Troesmis or Noviodunum (Fig. 70). The small number of Italic sigillata in the
West‑Pontic region can be explained by the nature of archaeological research carried out
in Roman sites in Dobrogea, because in very few circumstances, archaeological excavations
reach layers from the first to second centuries AD, the chronological interval in which
this type of sigillata circulated in this region. Regarding how the Italic sigillata enter the
Pontic region, D. Zhuravlev, taking into account the small number of this type of pottery,
believes that the tableware in question arrived by chance, along with other goods imported
from the Mediterranean, stating that there were no direct trade links between Italy and
northern Pontus16.
For the West‑Pontic region, we identified four distinct forms, each of them, except for
the form Conspectus 34, represented by a single specimen. The forms Conspectus 20.4, 22
and 37.1 were discovered at Noviodunum and date back to the 1st century AD. In contrast,
the form Conspectus 34 was discovered at Carsium and Troesmis framed in the same
chronological horizon.
Regarding the West‑Pontic region, the appearance of italic sigillata in settlements
on the Danube can have two explanations. The first one is that this pottery appears in
settlements such as Carsium, Troesmis and Noviodunum, where major military units were
deployed. From our point of view, however, this hypothesis must be approached carefully,
the problem being represented by the moment when the Roman army makes its presence
felt in these fortified settlements. For example, the fortification at Carsium was built during
the reign of Emperor Trajan, in the context of the Dacian wars, where Ala II Hispanorum
et Ar(a)vacorum was deployed here from the beginning of the 2nd century17. Nevertheless,
we do not know any information about an earlier Roman military unit in this location. The
same situation is outlined at Troesmis, where the V Macedonica legion appears after Trajan’s
military campaign in Dacia. The Danube fleet – Classis Flavia Moesica – formed during the
reign of Vespasian was encamped at Noviodunum18 in the last third of the first century AD.
Under these conditions, the connection between the Italic sigillata and the Roman
military presence on the Danube no longer seems so secure because this type of pottery
is specific to the chronological interval between the reign of Augustus and the worst case,
the end of the 1st century AD. Given these historical realities, we believe that the spread of
Italic sigillata in the West‑Pontic region is due to the critical trade artery represented by the
Danube Valley rather than the presence of the Roman army. In particular, we can say that
the penetration of the Italic sigillata to the mouth of the Danube precedes by one step the
military advance of Rome in this region. We cannot conclude the subject of italic sigillata
without making a quantitative comparison of this type of tableware in the settlements on
the Danube in Dobrogea and those on the territory of Bulgaria. Italic sigillata from the
settlements situated in Bulgaria are more numerous and diversified in terms of forms19. Thus
we can say that the Italic sigillata entered the Lower Danube and the West‑Pontic area in the
first century AD following the trade route of the Danube limes.
Italic sigillata are not the only tableware of potters in the western Roman Empire
discovered in the Western Black Sea. In contrast to italic sigillata, tableware from Gallia
16
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are more numerous and more widespread because they appear later, especially in the
2nd and 3rd centuries, when the lifestyle imposed by the Romanisation process acquires
another connotation, even in a geographical region on the periphery of the Roman world.
In the second century, more precisely after the Dacian wars, Emperor Trajan stationed in
Dobrogea a considerable number of military units. We mention only the presence of two
legions deployed at Durostorum and Troesmis. In this context, the market for commodities
imported into the West‑Pontic area is taking on other dimensions. What is certain, starting
with the Flavian era, merchandises from the pottery workshops from southern Gaul – such
as La Graufesenque, and central Gaul – Lezoux, or the Rhine limes – Rheinzabern reach the
West‑Pontic region.
Compiling the repertoire of forms imported from the Western Roman Empire,
the tableware was divided into two main categories. The first of them is sigillata without
decoration, known in the literature as terra sigillata lisa. Eight forms have been identified
for this category, and the vast majority come from groups published from settlements on
the limes, such as Durostorum and Noviodunum. To these is added a form of marbled
tableware, discovered in the early Roman layers of Carsium. Terra sigillata with decoration
is represented by three forms, but it is more numerous in quantity. Of the three forms, two
can be called exceptions because they are represented by a single specimen (the Dragendorff
30 bowl from Dinogetia and the Dragendorff 43 mortarium from Troesmis), while the
rest of the ceramic fragments belong to the Dragendorff 37 form prevalent in the roman
settlements of that era.
The most widespread Gallic sigillata in the Lower Danube are bowls of form
Dragendorff 35/36 and bowls of form Dragendorff 37. From this point of view, the situation
is similar to that in Bulgaria20. Unlike the Italic sigillata, the Gaulish and the Rhine limes
tablewares are found in other Roman settlements in the West‑Pontic area, apart from those
on the Danube, recorded even in sites with rural areas, such as those in Telita21 or Niculiţel
(Fig. 70)22. Exceptions are the Greek coastal cities, where the presence of Western sigillata is
sporadic. For example, in Histria, only ten pottery fragments were recorded from Western
workshops23, and in Tomis and Callatis, their number is not specified. Last but not least, we
mention the fragmentary bowl with the manufacturer’s stamp discovered at Argamum.
The largest group of Western sigillata from the West‑Pontic area published so far
was discovered at Noviodunum, where V.H. Baumann recorded 60 pottery fragments
included among the imports from the western part of the Roman Empire24. The situation at
Noviodunum is characteristic for all Roman settlements on the Danube, especially for sites
with a strong military garrison. If we notice a limited presence of about five per cent of italic
sigillata in this group, workshops across Gaul are represented in almost equal proportions
(Fig. 71).
Another group of western terra sigillata, published in 1990, was discovered at
Durostorum25, being recorded 42 ceramic fragments produced in the workshops of Gaul
or even in some workshops on the middle Danube. In comparison with the terra sigillata
20
21
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discovered at Noviodunum, the group from Durostorum has some peculiarities. Tableware
with relief decoration is dominant, being discovered 30 ceramic fragments, to which is added
a fragment considered to be a local imitation. In comparison, terra sigillata lisa is represented
by 11 ceramic fragments, all produced at Rheinzabern and Westerndor. Regarding tableware
imports with relief decoration, most potteries came from Pannonian workshops, followed
by the Rhine limes and Central and Southern Gallia (Fig. 72).
This composition of the Durostorum group suggests a more intense trade connection
with the western part of the Roman Empire in the 2nd and 3rd centuries, as earlier tableware
produced in southern and central Gaul is scarce in terms of quantity, and the number of
sigillata produced in the workshops on the Danube limes is quite essential.
The assignment of ceramic vessels of western sigillata to a particular potter can be
difficult. The assignment is easy to achieve when the ceramic fragments studied have the
manufacturer’s stamp. Unfortunately, only two fragments retain stamp manufacturers for
ceramic fragments of western sigillata in the Western Black Sea. One of the fragments
was discovered at Argamum, and the second at Durostorum, both from the workshop of
Westerndorf. Under these conditions, those who published such tableware tried to assign the
ceramic fragments to one or another of the potters based on the analogies of decorative motifs,
starting from the premise that each artisan developed his decorative style, which is perfectly
accurate. This reality is complicated when we consider the plausible hypothesis that a type of
decoration made by a potter could be easily taken over and copied by other potters. From this
perspective, an exact classification of a specific vessel in a series of production of a certain potter
from a particular workshop is risky without having the manufacturer’s stamp. Even in the case
of the manufacturer’s stamp, we do not have an undoubted certainty about its authenticity.
Given the reservations expressed in the previous lines, we will present in the table below
(Fig. 73) the potters identified after the publication of the sigillata groups from Durostorum
and Noviodunum.
Among the western imports present in the early Roman sites in the West‑Pontic area,
we also find tableware produced in the workshops located on the middle Danube, which
were called “sigillata danubiana”. This tableware category was almost wholly ignored in the
Romanian literature, except for the articles dedicated to the discoveries from Durostorum
and partly Noviodunum. As the result of our research, we have identified this type of sigillata
in the ceramic group resulting from old excavations from Troesmis (Fig. 70). Ceramic
fragments known in Troesmis are a coarse imitation of the shapes Dragendorff 24/25, 36
and 37. In total, there are six copies of middle Danube sigillata from a total of 283 ceramic
fragments. If we analyse the three military centres of the limes (Durostorum, Troesmis and
Noviodunum), we find that “sigillata danubiana” is a sporadic presence in the West‑Pontic
region and occurs mainly in sites along the Danube. We also notice the more numerous
presence of this type of tableware at Durostorum, where it seems that the western influences
were more substantial than in the settlements closer to the mouth of the Danube.
If we take into account, the products of the western workshops are found mainly in
fortifications and urban settlements on the Danube, but also their territory, and it is easy
to understand that these products entered our area of interest following the Danube trade
route, represented by the limes road, passing through some intermediate outlets in the upper
and middle Danube, such as Aquincum or Sirmium, in the Pannonia, or Singidunum or
Viminacium in the Upper Moesia.
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Western sigillata in the Lower Danube area had other economic and cultural implications
besides the trade links with the western part of the Roman Empire. Thus the local workshops
that produced tableware in Lower Moesia from the beginning of the second century will
copy a series of forms and techniques (especially in terms of decoration), developing on
this basis a unique series of Pontic tableware, which was produced almost exclusively in the
territory of Nicopolis ad Istrum or Durostorum. These workshops were designed to meet
growing demand, generated primarily in the second century by the significant presence
of soldiers and then veterans with their families. Among the forms specific to western
workshops imitated by artisans from Nicopolis ad Istrum26 and Durostorum27 were the relief
decorated plates belonging to the Dragendorff 39 form. These plates were widely produced
in the workshops mentioned above, being discovered in all Roman settlements from this
region starting with the second century.
After those presented in the previous lines, it can be concluded that the terra sigillata
from the western part of the Roman Empire enters the territory of Dobrogea starting with
the end of the 1st century BC, or the beginning of the next century, first sporadically by
the presence of several Italic imports. Then, with the establishment and consolidation of
Roman domination over the mouths of the Danube and the western and north‑Pontic areas
in the second century, the penetration of Western sigillata is stronger, mainly due to Gallic
commodities. These ceramic groups in our area of interest are attested until the second half
of the third century. Due to historical events, the trade flow between the western Roman
Empire and the western Black Sea is disrupted. In order to have a complete picture of the
tableware from the Early Roman Empire, imported in the West‑Pontic region from the
western area of the Mediterranean, we must mention the presence of some North African
tableware in the sites on the Lower Danube28, but also the absence of terra sigillata produced
in the Iberian Peninsula29.

Pontic Tableware
Pontic vessels are the predominant tableware category present in the West‑Pontic
region between the end of the first century BC and the third century AD. Of course, this
reality is logical and natural if we consider the historical context in which this region evolved
in the mentioned chronological period. What is surprising in the case of Pontic tableware
is the diversity of production, both in terms of forms and in the matter of various cultural
influences (techniques and decorative motifs, slip etc.), originating from either micro‑Asian
and Eastern Mediterranean, or the western Roman Empire. In this context, tableware
production appears as a synthesising of several cultural influences, thus gaining originality.
Regarding the Pontic sigillata, so far in the West‑Pontic region, 18 primary forms were
recorded. If existing typologies were used for the categories of tableware analysed previously,
a new classification was created for Pontic sigillata because both the typology from Atlanta
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II30 and the one published by D. Zhuravlev31 in 2010 are incomplete. The forms classification
of the Pontic sigillata presented in the second chapter is based mainly on the study of
tableware discovered in the civil settlement of Troesmis32 and the group resulting from the
archaeological research at Sarichioi‑Sărătura33. Pontic sigillata was divided into three main
categories: tableware without decoration, having 12 forms, tableware with decoration in the
barbotine technique, with five forms and vessels with relief decoration with a single form. A
particular entry is the ceramic fragments (especially footplates) with a stamp in the shape of
a plantapedis.
The Pontic sigillata forms are like those of the tableware produced in the micro‑Asian
workshops (especially ESB) and the Italic ones. In other words, the Pontic sigillata origins
are to be found in the traditions of the Mediterranean potters. In literature, we found the
hypothesis according to which the Pontic sigillata appear as a direct influence of the Italic
workshops.34 However, in our opinion, the micro‑Asian element should not be minimised
either, especially since the first workshops that produced Pontic sigillata in the second
half of the 1st century AD could be in the south‑pontic area, probably separating from the
tradition of the Aegean workshops (ESB). To what extent Pontic sigillata appear after or
even simultaneously with ESB ceramics is challenging to establish currently. However, the
influence of Italic workshops is certain, both in the appearance of ESB and Pontic sigillata.
The main element of originality for this tableware category is the decoration made in
the barbotine technique. It also appears in workshops from other geographical areas but
is used sporadically. In the Pontic area, this type of decoration is widely used. From the
studied ceramic groups, we observed that the pontic sigillata decorated with barbotine was
produced almost entirely in the workshops of Lower Moesia, starting with the first part of
the second century. Preference for barbotine style decoration made the relief decoration be
used only for a single form, which is an imitation of the plateau form Dragendorff 39. To
the barbotine decoration, plantapedis stamps are added as an element of originality. Some
specialists consider these stamps to be native in the West‑Pontic area and later adopted in
the workshops located on the middle Danube35.
One aspect neglected in the literature is the area of distribution for pontic sigillata.
Traditionally, this type of tableware circulated locally (in the West‑Pontic region) and
regionally, in neighbouring provinces, such as Moesia Superior or Dacia. However, the
circulation area of the Pontic sigillata seems to have been more significant. The most distant
examples discovered in archaeological excavations come from North Africa, in Berenice36.
At the current information stage, it is not easy to make quantitative assessments
regarding Pontic sigillata, especially compared to other categories of tableware also produced
in the Pontic area. In the civil settlement of Troesmis, following the 1977 excavations, 36
ceramic fragments belonging to the Pontic sigillata were discovered, out of 283 specimens,
while in the rural settlement of Sarichioi‑Sărătura, 29 shards from a total of 78 studied
exemplars. There is a reasonably significant variation between various archaeological
30
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sites, and a more accurate interpretation from a quantitative point of view at the regional
level is risky.
Complementary to the Pontic sigillata, a series of specific tableware was produced in
the West‑Pontic region, which had a local or, at most, a regional diffusion area. One of these
categories is what we called “Durostorum Red Slip Ware”. The classification of this category
was made based on the characteristics of the fabric used to modelled, characteristics that
coincide with the dishes produced at Durostorum. Unfortunately, the number of ceramic
fragments studied is minimal, these being discovered in the civil settlement of Troesmis
(Fig. 74). However, four distinct forms were identified, which, unlike most forms of
Pontic sigillata (with which they were contemporary and circulated in parallel), represent
imitations of the forms from the workshops in the Rhine basin and the middle Danube. The
characteristics of the kaolinitic fabric make it possible for these vessels to be assimilated to
a broader ceramic category, present on the Lower Danube and recently named by P. Dyczek
“Lower Danube Kaolin Ware”.
The glazed or marbled tableware represents a remarkable influence of the western
workshops over the West‑Pontic region. Even though this type of vessel was produced in
minimal quantities and circulated locally (Fig. 75), it demonstrates the complex cultural
connections between the geographical regions mentioned above. Regarding glazed pottery,
two distinct forms were identified so far, present in settlements on the Danube, such as
Durostorum and Troesmis. Interesting is the recent discovery of a glazed bowl in settlement
of Jijila (near Arrubium), in the filling of a hut‑type house, dated to the middle of the second
century, which proves that this type of tableware penetrates diverse social environments,
both in the urban area and in the indigenous communities from the rural environment.
Another unique feature of glazed pottery produced in the West‑Pontic area is the combination
of decorative techniques. Thus we have relief decoration for the plates that imitate the
Dragendorff 39 form and decoration in the barbotine technique for hemispherical bowls.
The marbled tableware was identified following the discoveries from Ibida in the
Curtina G sector. The shards come from a context dated during the second century, from
what is becoming more and more clear after recent research to be a settlement established
by veterans. In addition to the discoveries from Ibida, marbled tableware is attested at
Durostorum and in the civil settlement of Troesmis (Fig. 75). So far, three distinct forms
were identified.
The main element that attracts attention in the case of Durostorum Red Slip, glazed
and marbled tableware is the almost identical fabric used to modelled these containers. This
kind of fabric indicates that the three categories mentioned were contemporary, circulated in
parallel, and probably produced in the same craft centre, which, according to all indications
known so far, can be located at Durostorum.
In addition to the tableware from the Pontic region presented in the previous lines,
another group called `Early Pontic Red Slip Ware` is recorded in coastal settlements, such as
Histria, or urban and rural settlements in the interior West‑Pontic area. `Early Pontic Red
Slip Ware` tableware was first identified in 2014, based on research conducted in the Roman
settlement of Niculițel37.
As it is a category of Pontic tableware recently identified, at the moment, we do not
have a complete picture for the entire West‑Pontic region, neither in terms of the number of
37
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forms nor of the elements related to the chronological framing or the intensity of distribution
for this type of tableware. However, we consider that the tableware in question is found in
all sites of this era in the region (Fig. 76). Also, there is not enough information to locate
the workshops where this type of tableware was produced. We can not exclude that some
of these vessels were produced in workshops from the West‑Pontic region, given a large
quantity of pottery. Also, this tableware can be found in settlements on the middle Danube
and even on the territory of Dacia38.
To date, 11 forms were identified, most of which represent poor quality imitations of
micro‑Asian forms, especially late forms produced in the Çandarli workshops. A unique
feature of the `Early Pontic Red Slip Ware` pottery, which separates it from the rest of the
Pontic tableware, is the influence of the local pre‑Roman tradition, which is revealed both
in the forms of vessels derived from the Getic pottery and the use of traditional production
techniques. In our opinion, through this ceramic category, the indigenous population tries to
adapt to the new lifestyle brought by the Roman colonists. Unlike the Pontic pottery analysed
above, the `Early Pontic Red Slip Ware` does not require a high degree of specialisation
of the craftsmen who produce it. Perhaps, for this reason, the decoration on this type of
container is straightforward, being made up of rouletting incised circles.
In parallel with the `Early Pontic Red Slip Ware`, we identified another category called
`Pontic Gray / Brown Slip Ware`. The latter is similar in shape to the `Early Pontic Red
Slip Ware`, but the firing process differs, having grey or brown to black slip with a polished
appearance (a clear element of local tradition). Six forms were identified so far, to which
should be added a footplate with a plantapedis stamp. Pontic pottery with grey slip is much
smaller in quantity compared to the `Early Pontic Red SlipWare` pottery and is discovered
mainly in rural settlements inhabited by the indigenous population (Fig. 76). A characteristic
element for tableware with grey slip is decorative motifs similar to pontic sigillata, also made
in barbotine style.
Today we do not have enough information to establish a chronological relationship
between the two ceramic groups, but we can assume that tableware with red slip indicates
cultural changes generated by the much broader phenomenon of Romanisation. The
abandonment of the grey pottery of Getic tradition favouring the tableware with red slip
(even if the latter is a crude imitation of the original commodities) can be compared with
the same phenomenon from the 1st century BC in the Mediterranean. Practically, there was
a transition from ceramics with a black slip of Hellenistic tradition to ceramics with red slip,
which was adopted in the middle of the same century by Italic workshops, and this fashion
of ceramics with red slip was exported throughout the Roman world.
Finally, certain preliminary conclusions regarding Pontic tableware are required. Until
now, tableware production in this region has been considered peripheral, local, or regional
within the Roman Empire. However, a deeper analysis shows the complexity of this cultural
and economic phenomenon, with significant implications both in terms of trade links with
other geographical areas and deeper aspects such as the romanisation of the indigenous
population.
The fact that Pontic tableware is predominant in the Early Roman era in all sites within
the West‑Pontic region is demonstrated by archaeological research from the last century.
However, it is interesting to follow the quantitative ratio between the different categories of
38
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Pontic pottery. For this, we will use the groups of tableware discovered on the Danube in the
civil settlement of Troesmis.
In Troesmis, no less than 142 Pontic tableware fragments were classified, out of a
total of 283 studied examples, which represents precisely half of the total tableware. The
best‑repre‑sented categories are “Early Pontic Red Slip Ware”, with 88 ceramic fragments and
the Pontic sigillata with 36 fragments (20 shards without decoration and 16 with decoration).
The rest of the categories of Pontic tableware have a marginal share. Six exemplars were
assigned to the `Durostorum Red Slip Ware` category, four marbled pontic pottery, one
fragment of glazed pontic tableware, and seven shards in the `Pontic Gray / Brown slip Ware
category (Fig. 77).
According to the figure below (Fig. 78), the general situation of tableware in the civil
settlement of Troesmis is as follows: Pontic tableware is in first place with 53 per cent,
followed by micro‑Asian pottery with 39 per cent. Western tableware accounts for six per
cent, while Levantine imports account for only two per cent of the total tableware of the
Early Roman era.
In the period between the 1st and 3rd centuries, the main workshops that supply tableware
to the West‑Pontic region are the local ones (Pontic) and the micro‑Asian workshops
(especially the Çandarli workshops). Imports from more remote regions account for about
ten per cent of the tableware market in the West‑Pontic area. This ratio is mainly due to
strong local workshops, with sustained and satisfactory production in terms of quality and
prices. In other words, the intense trade links with the micro‑Asian region and the Aegean
are noticeable, and these connections are based on a long tradition that precedes by many
centuries the appearance of Roman authority in the West‑Pontic area. The rest of the imports
(from the Levantine or western area of the Roman Empire) represent exotic presences related
to the inclinations of some elites of society rather than to the general consumption needs of
the population in this region.

TABLEWARE FROM THE LATE ANTIQUITY
North African Tableware
In our effort to classify the `African Red Slip Ware` discovered in the West‑Pontic
region, we identified 27 forms, some of them, especially those dating back to the 5th and
6th centuries, which has several variants. The earliest of these is the Hayes 27 form from
the second half of the second century, and the latest is the Hayes 109 form, dating to the
seventh century. The most considerable amount of African Red Slip forms were discovered
at Halmyris, with 15 of the 27 present in the West‑Pontic region (Fig. 79). We consider that
this reality is not due to certain geo‑historical conditions but rather to the exhaustive way
the archaeological research was carried out and also the ceramic material was published.
On the opposite is Durostorum, where only two of the 27 forms present in the West‑Pontic
region are recorded.
Compared to the rest of the late Roman settlements in the West‑Pontic territory,
Capidava is a particular case regarding the North African tableware. From a quantitative
perspective, the `African Red Slip Ware` appears here in a proportion of about three
times higher, unlike the rest of the sites where it falls between five and ten per cent of the
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total tableware dating from the 5th and 6th centuries (Fig. 80). Of the 45 tableware shards
presented by I.C. Opriș in his volume, 17 are of North African origin, the rest being
micro‑Asian39. Capidava also draws attention to the decor identified in this ceramic category.
Here, we mention the plateau with relief decoration Hayes 56 and the plateaus Hayes 104,
which render an elaborate decoration with anthropomorphic figurine combined with
Paleo‑Christian motifs.
Archaeological research to date in the West‑Pontic region shows that the most common
form is Hayes 99 bowls, followed by the Hayes 104 plateau. These circumstances indicate
the maximum penetration of North African tableware in the West‑Pontic area between
the middle of the 5th century and the end of the 6th century. We must also mention the
stamped decoration on North African tableware, which was the source of inspiration for the
micro‑Asian workshops, taking it over and using it widely.
The presence of `African Red Slip Ware` at the mouth of the Danube, starting with the
second half of the second century, raises the issue of possible trade routes through which
North African tableware reached this geographical area. Given the appreciable distance
between the West‑Pontic region and the provinces of North Africa, we believe the products
arriving in this geographical region have probably gone through `intermediate markets`.
The possibility that tableware of African origin was purchased directly from producers
(potters or rather from workshop owners) and then resold directly in the market from the
West‑Pontic area is unlikely. The hypothesis can be supported due to the low percentage of
tableware from North Africa, which is approximately 5 to 10 per cent of the total tableware
discovered in Roman archaeological sites in Dobrogea40. Thus, the question arises. By
what means did the North African tableware penetrate to the West‑Pontic region and even
further41? We believe the answer to this question must be sought from two perspectives.
The first of these refers to the period of the 2nd-3rd centuries. North African tableware enters
`accidentally` to this peripheral area of the Roman Empire, probably with other goods from
the western part of the Empire. As a hypothesis, we consider that the early forms of `African
Red Slip Ware` penetrate through northern Italy and southern Gaul42, then following the
course of the Danube to the Pontic region. In order to verify this hypothesis, it would be
necessary to follow the distribution of the early forms of North African tableware in the
Danube provinces of the Roman Empire. The presence or absence of such pottery in the
mentioned provinces could validate or invalidate this hypothesis. The second perspective
is given by the administrative‑territorial, political and economic transformations of the
Empire, starting with the reign of Diocletian. Beginning in the 4th century, `African Red Slip
Ware` penetrated the Pontic area through the Aegean Sea and the eastern Mediterranean.
Constantinople became the centrepiece of trade between the eastern Mediterranean and the
Pontic region.
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Micro‑Asian Tableware
The cultural and economic links between the West‑Pontic region and the micro‑Asian
space are maintained at high levels in late antiquity. Tableware is only a complementary
factor of these highly complex connections. The first category of micro‑Asian tableware
under our analysis is the `Light Colored Ware` from the Aegean workshops. The presence
of this type of vessel is not very high in terms of quantity. However, it is essential because it
demonstrates trade links between the West‑Pontic and Aegean regions, especially with the
pergamenian area.
So far, four different forms of `Light Colored Ware` were recorded, all of which are
medium or large bowls or plates. The shapes of this type of tableware have standard features
with both North African pottery and other categories of micro‑Asian and even Pontic
tableware. The decoration on these containers is made by stamping and rouletting. From a
stylistic point of view, the decoration is represented by vegetal motifs, which is explainable
because this type of tableware circulated, especially during the 5th century.
`Light Coloured Ware` tableware was traditionally associated with the cities on the
coast of the West‑Pontic region, which have a long tradition of cultural and economic
relations with the Aegean. Some recently published articles have highlighted this type of
tableware in settlements within the region or in fortifications located on the Danube, which
leads us to believe that the pottery in question was widespread in most of the late Roman
settlements in the West‑Pontic region (Fig. 82).
In late antiquity, the market in the West‑Pontic area was almost entirely occupied by
tableware known as `Late Roman C`, produced in western Anatolia and widely exported to
the Mediterranean and West‑Pontic regions. The first products of these workshops appear in
the West‑Pontic region in archaeological contexts dating to the middle of the fourth century.
Sometimes forms like Hayes 1 or Hayes 3 variant A are discovered in contexts with late
forms produced by the Çandarli workshops (forms Atlante H 3 and H 4)43. It is notorious in
the literature that the Phocean workshops took over and developed the evolution of at least
forms produced at Çandarli.
The maximum expansion of Phocaean pottery begins in the middle of the 5th century
and ends with the beginning of the 7th century. This interval of about one hundred and
fifty years coincides with the production and distribution of forms Hayes 3 and 10. In
the above‑mentioned chronological range, the Scythian market is dominated by Phocean
workshops, which occupy a sheer of approximately 85 per cent of the local market44. If we
refer to form Hayes 3 – the one for which Hayes proposed no less than eight variants – in the
West‑Pontic region, the most widespread are variants C, E and F, the first dated in the second
half of the fifth century, variant E falls at the limit of the 5th and 6th centuries. Variant F dates
to the first half of the 6th century.45 The Hayes 3 form was followed by the Hayes 10 plates,
specific to the second half of the 6th century and even the first decades of the 7th century.
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In Halmyris the Hayes 4 Çandarli form was discovered in layer N6, in the same layer being identified
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Systematic archaeological research undertaken in recent decades in some late Roman
fortifications in the West‑Pontic region has allowed a better understanding of the types
and forms of pottery of this era, primarily since the excavations focused on documenting
layers from this period (especially the sixth century is very well documented in Dobrogea).
Perhaps, for this reason, tableware specific to this period appear in much larger numbers
compared to forms dating back to an earlier era. An example of systematic archaeological
research that led to the publication of the resulting ceramic material is Halmyris.
In Halmyris, as in all other sites from the West‑Pontic area, the tableware specific
to Late Antiquity is produced in the Phocaean workshops. The predominant form is
Hayes 3, with its eight variants. In addition to the Hayes 3 form, other forms specific to
the Phocaean workshops (Hayes 1, Hayes 2, Hayes 4, Hayes 5, Hayes 8 and Hayes 10) are
recorded in Halmyris. From a numerical point of view, excluding Hayes 3 form, only forms
1 and 10 have a more substantial presence, the rest of the forms being identified by a few
examples (Fig. 83).
In Halmyris, Hayes 3 form represents 82 per cent of the total imports from the
Phocaean workshops, followed by Hayes 10, with eight per cent. Returning to the Hayes 3
form, analysing the percentage distribution between the eight existing variants is essential.
As in other settlements in this region, Variant A is quite rare, with five specimens being
inventoried at Halmyris. Variant A is specific to the second half of the 4th century. Some
specialists argue it would represent the connecting bond and the continuity between the
previous production of form 3 in the Çandarli workshops and the subsequent production
developed in western Asia Minor46. In Halmyris, the most common variants are E and F,
specific to the end of the 5th century and the first half of the following century. The Hayes
3 form, variant E, is attested in the 2000s by 107 specimens and F by 102. The significant
presence of these two variants coincides with the maximum development of the Halmyris
fortification in late antiquity. From a numerical point of view, in addition to the two variants
stated above, we must also mention variant C, specific to the second half of the 5th century
(Fig. 84).
In order to have a term of comparison for the tableware from Halmyris presented
in the previous lines, we will analyse a group of Phocaean tableware from our research
conducted in Ibida–Slava Rusă. The processing of tableware for the Extra‑Muros West 3,
Extra‑Muros Nord 1 and Curtina X sectors leads us to conclude that the Hayes 3 form with
its variants is dominant, the rest of the forms produced in the Phocaean workshops being
attested by several copies. Also, in Ibida–Slava Rusă, there is a slightly lower presence of
Hayes 10 form. Compared to Halmyris, probably the fortress of Slava Rusă had a somewhat
troubled existence in the second half of the sixth century. Going over these small details, the
Phocaean tableware forms are very similar to that of Halmyris (Fig. 85).
Regarding the percentage share of the variants of the Hayes 3 form discovered at Ibida
–Slava Rusă, the situation is similar to that of Halmyris. Thus, the best‑represented variants
are E, F and C, at the opposite pole being variants A and H (Fig. 86).
In an attempt to obtain a complete picture of the presence of Phocaean tableware in
the West‑Pontic region, we will include in our analysis a group from a settlement on the
Black Sea coast, from the `Faleză Est` sector of Argamum. Unlike the previously analysed
examples (Halmyris and Ibida–Slava Rusă) in the `Faleză Est` sector from Argaum, certain
46
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peculiarities are highlighted. If the share of Hayes forms 1, 2, 4, 5 and 8 is relatively similar
to that recorded in other sites in this region, the percentage of Hayes form 10 is very high,
implying a decrease in the percentage of Hayes form 3 (Fig. 87). In Argamum, at least in
the `Faleză Est` sector, we have an intense habitation at the end of the 6th century and in the
first half of the following one. However, in the case of the fortification at Cape Dolojman, we
have the image of a single sector of archaeological research, not an overview of the whole
settlement.
For this reason, a comparison between the situation at Argamum on the one hand and
that at Halmyris and Ibida on the other must be interpreted with caution. For an intense
habitation in the `Faleză Est` sector in the 6th century, argues the percentage distribution of
the variants of the Hayes 3 form. It can be observed how the late variants (E, F and H) are
predominant (Fig. 88).
For late antiquity, tableware produced in Phocaean workshops is the primary source
of ceramic fragments with stamped decoration, specific to this historical period. The main
ceramic groups of this type were discovered in Histria, Tomis, Halmyris and recently in
Ibida. The ceramic fragments were analysed from the perspective of the decorative style
(according to the typology published by J.W. Hayes in 1972) and to the decorative motif
represented by the stamp (the groups from Halmyris and Ibida). From the decorative style
point of view, most shards are framed in the second and third styles, specific to the second
half of the 5th and 6th centuries.
If we refer to the stamps, the most common decorative figurines belongs to type 1
(geometric and vegetal motifs) and type 4 (Paleo‑Christian motifs). This fact is very easily
observed by comparing the groups of tableware with stamped decoration from Halmyris
with Ibida. The rarity of stamps depicting anthropomorphic motifs can be seen, especially
compared to similar decorations made in North African workshops.
The tableware produced in the Phocaean workshops arrives in late antiquity to
replace on the market in the West‑Pontic region pottery of the workshops from the eastern
Mediterranean were from the Aegean, present in this area during the Early Roman Empire.
Of course, the substantial amount of Phocaean tableware in this geographical region is
explained by the short distance and easy maritime access between the two areas. We must
also not neglect that the Phocaean workshops took advantage of the vicinity of the most
important commercial centre in late antiquity – namely Constantinople. This type of
tableware `diffused` throughout the eastern Mediterranean and in the West‑Pontic region
for more than one and a half‑century through the market in Constantinople47.

Pontic Tableware
Contrary to the Early Roman period, when the locally produced tableware prevailed
on the market in the West‑Pontic region, in late antiquity, Pontic tableware is extremely
low in terms of quantity. A group of tableware little known until now that appeared
relatively recently in the literature is `Pontic Red Slip Ware`. Identified by A. Opaiţ more
than 25 years ago48, it has been more intensively studied in the sites of the northern
47

48

The influence of Constantinople in the emergence and development of Phocaean workshops has been
discussed in the literature since Hayes published his 1972 Late Roman Pottery.
OPAIȚ 1985, passim.

https://biblioteca-digitala.ro / https://icemtl.ro

Ceramica de masă din spațiul vest-pontic. Secolele I – VII

271

Black Sea49 and recently in settlements on the Pontic coast of Anatolia.50 In this context,
even today, it is unknown precisely the geographical area in which the workshops produced
this tableware functionated. The hypotheses are divided between the North‑Pontic area
(Crimean Peninsula) and the South‑Pontic coast (Sinope area).
This ceramic group represents the continuity of the tableware produced in the pontic
region in late antiquity. Therefore, the `Pontic Red Slip Ware` is the continuation of the
tradition of Pontic workshops and especially of the `Early Pontic Red Slip Ware`. From a
quantitative perspective, the `Pontic Red Slip Ware` is at the same level as African tableware,
its share being around ten per cent. This type of tableware is widespread in Crimea and on
the Pontic coast of Anatolia. However, it is present in almost negligible quantity in Scythia
Minor, showing that the Danube region was under the exclusive commercial influence of the
market in Constantinople. However, the presence of `Pontic Red Slip Ware` pottery attests
in our opinion the continuity of the trade route so used in the earlier times that connected
the cities on the West‑Pontic coast and those in the South‑Pontic region, such as Heraclea
and Sinope.
The future development of archaeological research in the late Roman sites in the
West‑Pontic region may bring substantial changes in our knowledge of this ceramic group.
Being identified relatively recently, it is missing from the monographs presenting ceramic
discoveries from some settlements in the region.51 Thus, in the future, we do not exclude
the change of the share of Pontic tableware in the total of tableware and will undoubtedly
improve the classification of forms and decorative motifs. Last but not least, we can hope
for the precise geographic location of the workshops in which `Pontic Red Slip Ware`
where produced.
If for the early Roman period, the discussion about the local production of tableware
in the West‑Pontic region is highly complex, with controversial aspects, for the late antiquity,
the situation is simplified. This simplification is due to the historical realities specific to this
period. In a historical age in which we are witnessing a phenomenon of collective insecurity
generated by the numerous invasions of the barbarian populations and rural settlements
disappear because the population seek the shelter offered by the fortified settlements, it is
hard to assume that they worked large workshops for the production of tableware in this
region. The fact that micro‑Asian products almost entirely occupy the Scythia Minor market
at this time supports the statement in the previous lines.
However, the lack of workshops with the sustained activity does not entirely exclude
tableware production in this area. Some ceramic containers can be produced in local
workshops. The fabric quality is inferior due to the materials used in its composition and
due to the firing process performed in rudimentary kilns. In these particular historical
conditions, it is difficult to attribute an ethnic element to this pottery. It is impossible to say
if it represents an element of continuity of the ceramic tradition of the allogeneic population
(here we consider the hand‑shaped pottery found in Dobrogea until the 3rd century and is
traditionally attributed to the indigenous, pre‑Roman ethnic element) or, rather, represents
cultural interferences brought in this region by different migrant populations.
49
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51

ARSEN'EVA, DOMŽALSKI 2002.
DOMŽALSKI 2012.
In his work on tableware from Halmyris, F. Topolenu does not mention the ceramic group Pontic Red Slip
Ware, although it appears in A. Opaiț's article (OPAIȚ 1991, passim). There is no mention of this ceramic
group in the volume on ceramics from Capidava (OPRIȘ 2003).
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CONCLUSIONS
The West‑Pontic region was most likely integrated into the Roman Empire in the second
half of the 1st century AD. The goods from the Empire’s territory arrived in the western Black
Sea almost 200 years earlier, the statement being valid also in the case of tableware. For
example, vessels with dark slip – Campana A, were discovered in the necropolis at Aegyssus
or in an indigenous settlement in the Sarichioi area52. The earliest terra sigillata enter the
West‑Pontic region through Greek settlements along the coast. Probably Greek cities such as
Histria or Tomis were at that time centres of dissemination of this type of product, especially
what we now generically as `Eastern Sigillata`. With the consolidation of Roman political
power and in the context of military campaigns in Dacia that involved massing a considerable
number of troops along with the Danube limes, in this area enters the terra sigillata produced
in centres from northern Italy, Central Gaul (Lezoux or Les Martres‑de‑Veyre workshops)
or Southern Gaul (La Graufesenque) and Eastern Gaul (Rheinzabern, Trier).
Terra sigillata produced in the Pontic area is present in the West‑Pontic region in
funerary contexts or coastal settlements (Tomis, Callatis, Histria) or those on the Danube
(Noviodunum, Troesmis) since the very end of the time of Augustus. In the first half of
the second century in the province of Moesia Inferior (of which the West‑Pontic area was
part), local centres for tableware production were developed. The workshops in Hotnica,
Pavlikeni and Butovo (in Nicopolis ad Istrum territory) introduced various ceramic forms
into circulation, influenced by Levantine fashion and Western trends. The workshops at
Durostorum that focused mainly on imitating a Western form ( Dragendorff 39) are the only
ones in the military environment better known to date. However, for Bulgaria, it is assumed
that similar ceramic centres existed at Nove or Oescus. For the West‑Pontic territory, one
can speculate on installations’ existence to produce tableware at Troesmis or Noviodunum.
However, these theories are insufficiently documented from an archaeological point of view.
Of the four Eastern Sigillata groups, three were identified in the West‑Pontic territory.
“Eastern Sigillata A” (ESA) imported from the Middle East occurs sporadically in the Greek
colonies on the coast. In Histria, the number of ESA fragments is not more than 20, being
discovered in contexts dated between the 1st century BC and 1st century AD. “Eastern Sigillata
B” (ESB) is present in some sites on the Danube (Troesmis, Noviodunum), in coastal towns
(Tomis, Histria) but also in some rural settlements (Sarichioi–Sărătura) in the second half of
the 1st century AD. ESB and ”Eastern Sigillata C” (ESC) are imported from western Anatola.
The tableware produced in the last phase of the Çandarli (ESC) workshops is widespread in
almost all Roman settlements in the West‑Pontic area, chronologically framed between the
second half of the second century and the beginning of the fourth century. Some early forms
of ESC dated to the 1st – 2nd centuries, but their number is small compared to later forms
of ESC.
Italic sigillata are very few. Such ceramic fragments were discovered in the settlements
on the Danube (Carsium, Troesmis and Noviodunum). Gallic sigillata, more numerous than
those italics, appear in all settlements of the Danube, and in some cases, (Ibida, Tropaeum
Traiani) and sites within the province. Western sigillata did not enter the coastal cities,
except for a few fragments produced in the Weterndorf workshops, discovered at Histria
or Argamum.
52

BAUMANN 1995, passim.
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Pontic tableware is highly numerous and spread throughout the West‑Pontic territory,
especially the later coarse forms (from the 2nd – 3rd centuries). There is also Pontic tableware
of a remarkable quality (most are imitations of micro‑Asian or Italic products) found in cities
on the Black Sea and the limes. These are added pottery of the Nicopolitan or Durostorum
workshops, which circulated broadly throughout the region during the 2nd – 4th centuries.
Concluding on the aspects related to economy and trade in the West‑Pontic area, from
the perspective of tableware, we note that this geographical region was connected to large
trade flows with global aspects of the Roman world in Early Roman times. We note imports
from the western part of the Roman Empire, goods that advanced along the Danube,
sometimes preceded by several decades of the Roman political power in this region. On the
other hand, tableware from the eastern part of the Roman world arrived in this region mainly
due to the naval trade and confirmed the traditional connections of the Greek cities on the
West‑Pontic coast with different centres of the Hellenistic world, which continued in Roman
times. Although in the early Roman sites in Dobrogea we were able to identify ceramics
imported from distant geographical regions (Syrian‑Palestinian area, Gaul or Italy), much
of trade and economic activity is restricted to a regional character that includes the Pontic
area and the Aegean, because the urban centres in these geographical areas were the main
trading partners for the West‑Pontic region.
From the second half of the third century AD, changes that will increase over time
regarding the main trade routes in the Roman Empire occurred. This reality is also actual for
the West‑Pontic territory and is reflected in imports of tableware. Starting with this historical
period marked by the increasing pressure of the barbarian populations on the Roman
Empire, the workshops that produce tableware, especially in the West, end their existence.
The phenomenon is documented archaeologically for the West‑Pontic area because, from
the second half of the third century, the terra sigillata imported from Gaul and the provinces
of the Middle Danube disappears. This reality is due to the massive restriction of the activity
of the workshops in the regions mentioned above. It added an increasing threat to the limes
system, both on the Rhine and the Danube. In this context, the commercial importance
of the road along the limes (the Danube in our case) decreases dramatically. From the 4th
century, the goods imported in the West‑Pontic region transit through the Aegean, through
the Dardanelles and the Bosphorus, entering the Black Sea. In addition to the historical
conditions mentioned above, the establishment of Constantinople in 330 and the relocation
of the Empire’s capital to this city will further increase the influence of the Aegean and the
Bosphorus and Dardanelles straits in the trading system of what would later become the
Eastern Roman Empire.
The disappearance of western terra sigillata from the West‑Pontic region has given
way to this region’s market for tableware imported from other areas, such as North Africa.
The North African pottery workshops benefited from their location in a geographical
region protected from the incursions of barbarian populations, expanding and diversifying
their production for almost seven centuries. The North African tableware discovered
primarily in the late Roman period enters this region most probably through the market
from Constantinople, this be coming from the 5th century the turntable of the trade in the
western‑pontic basin.
As in the early Roman period, the West‑Pontic region remains under the strong
influence of micro‑Asian workshops, with the amendment that in the late Roman era, this
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influence is visibly accentuated. Testimony of this historical phenomenon, among others, is
the extremely high percentage of tableware produced in western Asia Minor. The Phocaean
workshops, which have been developing since the second half of the 4th century to meet the
needs of the new capital of Constantinople, conquer the West‑Pontic market almost entirely
in the second half of the 5th century. In addition to the Phocaean workshops, tablewares from
other micro‑Asian centres, such as light‑coloured produced in the Aegean, are sporadically
encountered.
Comparing the early Roman Empire with the late Empire, we find some defining
features confirmed for the whole Empire or the West‑Pontic region. Looking at the situation
as a whole, we find many ceramic centres in the Early Roman era, which produced various
tableware. This reality is also noticeable in the West‑Pontic region, where between 1st and
3rd centuries were recorded four geographical regions for imports, adding the well‑defined
possibility of local production. Also, the number of ceramic forms is quite large. In the late
Roman era, due to historical context, the situation changes remarkably, for this interval
being registered only two geographical regions for imports, added the production of Pontic
workshops. There is also a simplification (or standardisation) of production. The Phocaean
workshops (present in a proportion of over 80% of the total tableware discovered in the
late Roman sites in the West‑Pontic area) produce only ten ceramic forms. This trend is
also visible in the case of the decoration present on the tableware. In the sixth century, the
decoration was simplified, and the paleo‑Christian figurine is present almost exclusively.
The West‑Pontic region, located in a peripheral area of the Roman world during the
early Roman era, is subject to cultural and commercial influences, both from the micro‑Asian
and Levantine pottery workshops that continue the ancient Hellenistic tradition and from
Western influences advancing in this region with the Roman expansion in the Black Sea.
In late antiquity, the positioning of the West‑Pontic area concerning the new capital of the
Roman Empire will increase the political and military importance of this region. However,
it will become almost entirely dependent on the Asia Minor region from a cultural and
economic perspective.
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