DESCOPERIRI NOI ÎN NECROPOLA
DE LA NOVIODUNUM
- Raport preliminarGAVRILA SIMION

Descoperirile intîmplătoare şi mai ales cercetările şi studiile care s-au întreprins
asupra Noviodunum-ului au dus în ultimii ani la o frecvenţă sporitA în literatura de
specialitate a numelui acestei cetăţi de la Dunăre de Jos şi ca atare, de la sine înţelea,
la o mai buni cunoaştere a istoriei sale.
Privit sub aspect geografic, se recunoaşte cu multA uşurinţll. că poziţia locului
în coordonatele ansamblului zonal al gurilor marelui fluviu european avea să determine
in măsură considerabilă dinamica istoriei acestui important centru dunărean.
NoYiodunum este situat în imediata apropiere a vîrfului Deltei Dunării, pe unica
platformă care străpunge ghirlanda de lacuri şi terenuri inundabile din lungul fluviului,
ajungind pină la albia lui. ln acest loc de lingă oraşul Isaccea a fost identificată Inei.
din secolul trecut, vatra anticului Noviodunum 1• Graţie poziţiei sale geografice, Noviodunnm a jucat în perioada romană un rol strntcgic şi economic de importanţi majori 1 .
Punct de intersecţie a drumurilor de uscat cu cel militar şi comercial danubian 3 , a fost
unul din cele mai de scamă vaduri alr Dunării, sediu al flotei romane „Clasis Flavia
Mocsica" 4 , centrul Legiunii I Jovia '' şi în prrioada romano-bizantină ne este cunoscută şi ca reşedinţă rpiscopală 6 •
Astăzi, zona. arhrologică a Noviodunum-ului 7 ne atrage atenţia nu numai prin
cetatea fortificată cu ziduri, ori de trritoriul ri limitrof unde valuri cu şanţuri de apă
rare conturează limitele aşezării urbane pe o suprafaţă de patru ori mai mare decît a
castrului, ci şi prin nrcropola ri tumulară CI' dau locului un specific topografic pe distanţr de mulţi kilon1rtri (PI. I ~i III). Un sector din acra.stă ultimă zonă a constituit
şi obiectiYUI errl'rtărilor noastn· la mi număr de ~ase tu muli în anul 1958 8 (PI. II)
~i la alţi doisprrzrce în 197fl ~i 191"0 (PI. IT 1 ).
Am ţinut să facem nwnţiunilc <l<' mai rns a,;11pra. acPstui important centru de la
Dunăn', droarrce istoria sa ne PStP încă foartP p11ţi11 C"unoscutfl. DPscoperirilc noastre,
oricît de numeroase ar fi. ohi1·etPI<' dP]HtsP în morminte rămîn totuşi tributare practicilor rituale şi ca a.tarr şi de data a<·Pa.l'ta 1111 :-;p poatP oglindi în tot arnmmblu bogata
Yiaţă economică. a Noviod111111111-ul11i roman. Ea a~ka.ptft să fie cunoscută urni bine
în complrxitatPa situaţiilor din ertatP şi din a~PZllrt'a eivilii JIP 1·arc unrlP errcetări 9 ,
drşi încPput<' timid, încPa.rcă să IP <IPzl<'gP.
Subiectul comunicării noastr<' se rl'f<'ril numai la situaţia din nrrropolă şi face
<·.unoscut într-o formă sumară rezultatul <IPsl"opcririlor din ultimii ani ( 1979-1980).
CerC"etărilc arhrologice întrrprinsP î11 a<·P~ti a11i în nrcropola romană de la Isaccra. au
a.vut un caracter dr salvarr, cauzat<' dP apliear<'a. unui proirct al întrrprind<'rii dP Legume
~i Fructr din Tulcea. pentru rPalizan·;1. unui JWH<' romplPx pomicol. Ten•nul repartizat
acestei noi plantaţii înscrir în aria sa şi o marc• parte din zona nccropolri tumularc
a cetăţii Noviodunum, iar hu·rările proiPl'tatP prendcau nivelan•a. tml'i părţi din totalitatea de movile denumitr de localnici „La movilrle ch'sc"
Sub aspect topografic acest ansamblu tumular se reliefa pc o distanţă de circa
3 km de amh<'le părţi alr prineipalului drum din antichitate cc pornra. de la cetate
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pc dirrcţia sudică. Analizaţi însă
ultimă perioadă nu se bucurau

ca formă şi dimensiuni, tumulii cercetaţi în această
de monumentalitatea crlor ce s-au săpat în 1958 şi
nici de aceea pc care o mai păstrează cei rămaşi ca rezen·aţic arheologică (PI. III/1).
Extinderea ultimelor cercetări pc suprafeţe mult mai largi, cit şi studiul de fotointerprctare arheologică realizat de Al. S. Ştefan (PI. I) ne-a drterminat să întocmim o
nouă schiţă topografică a zonei (PI. III) prin intermediul cărria. am drlimitat sectoarele
în care s-au ·întreprins săpătmi şi s-a completat cu noi obirctin drpistatc în urma
ultimrlor interYrnţii. Traseul drumului roman de pc direcţia sudică, trritoriu denumit
de localnici „La movilele desc" a fost considerat în noul plan topografic zona „A" a
necropolei şi împărţită în 3 sectoare: de nord - cercetat în acrşti ultimi ani (19791980 şi în eontinuare), dl' mijloc - ccrcrtat în 1958 şi de sud - destinat ca rezervaţie.
:Movilrle Cl' urmrază dirrcţia. de sud-est din apropierea malurilor bălţii sr ca.rach'rizează
printr-o densitate mult mai rrdusă faţă dr prima, iar dimrnsiunilr lor nu ating monumcntalitatra majorităţii celor din prima zonă. Toată. acra.stă pa.rtr a fost marcată în
planul nostru ta zona „B". Restul de movile amplasate în teritoriul dinspre partea
dr sud-nst, urmînd traseul mai inultor direcţii, a fost marcată dr noi ea zona „C"
·(PI. III). Pentru uşurinţa trimiterilor la planurile şi eerc·etările antrrioarr, am păstrat
şi am contimmt sistrmul dr marcare şi numărătoare folosită şi publicată în 1958. Tumuliî
_din zoqele „B" şi „C". numerotaţi în planul nostru din 1958 ·eu numrrrlr MXXXI,
MXXXII, MXXXIII şi MXXXIV au prin1it o altă numărătoarr. acera a sretorului
în care au fost încadraţi. Ae<'str numrre au fost date la ultimilr ec·n·rtări acelor moYilr
earr s-au drpistat î11trr erh• eunosrntr şi 1111mrrotatP :rntrrior în srctorul dr nord al
ZOlll'i „A".
. . Dr asrnwnra. amintim d1 tumulii sau moYilrlP au foi;t prl'~enrtatr în eontinuan'
şi în raportul nostru cu .JI" ~i numrr<ltatP cu eifr1· ronwnP. iar mormintrlr ru .,m"
şi numrrotatr eu l'ifrP ara br.

Drsco peri ri
Din ZONA „A" - srctorul dr nord. în campania anilor amintiţi s-a <'PfC'rtat un
număr de şaptP movile şi s-au fr1cut douăsprrzecr sondaj!' la mormintP planr drrnnjatr
rlr lucrărilr a.gricolc, dcscoprrindu-se următoarele:
- l\f 11 = Amplasată pc latura dr răsărit a drnmului prinl'ipal. Bine mareatr1 în lH'isajul
topografic pînă în anii din urmă, aeum aplatizată pînă aproapr de i111perceptibilita!P. J)p acrea nu sr poat!' ,·orbi de rxistc·nţa urwi stratigrafii. La baza Pi s-au
drscoprrit următoarrlc mormintr:
- 111 1 : inhumat, poziţia culrat, braţele )H' lingă corp. oril1 11tat XE-S\', cu eapul la NE,
fără altr amenajări. Inv.: tr!'i cuie clin fier ţi una drniţă c·u o tortiţă..
-

m2

:

- 111 3

:

-

111 4 :
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:

- m6 :

- m7 :

inhumat - probabil dr eopil cu oasrle aproapP în totalitatP drscompuse. Inv.:
două euie din fi<·r, una diniţă cu tortiţă ~i c·u IH'rPţi l'a11l'laţi. un ulcior mic ~i
fragnwntr dintr-o altă uleieri.
inci1wraţir pc loc, distrns aproapr complet 11P arr1t11ră datorită amplasării salt·
în extremitatra dr vrst a tumulului. Im-.: fragnll'ntr l'Prarnic·e provenitP dr la
Yasr de• formr şi mărimi diferitr.
ineinrraţir pc loc. amplasat în rxtrrmitafra rnovilri, distrus aproape compll't
de lucrările agricole. Inv.: una uleieri şi în infl>riornl ei un opaiţ (PI. XVIIT/1)
şi fragmrntc dr la mai multe vasr mici.
inhumat, poziţia E- V cu capul la E. Sehelet de copil eu oasele în marc parte
descompusr. Inv.: trri cuir din fier, una căniţă cu pereţii acoperiţi cu vopsea
ro~ie şi în inkrior mai multe bucăţi de pucioasă.
incinrraţie pc loc. Partea superioară a gropii distrusă de lucrările agricole, orientat
SE-NV, eu dim. 2, 10/0,80-0,90 m. Inv.: un opaiţ şi un grupaj de: una căniţă,
una cană de mărime mijlocir, un ulcior şi un opaiţ (Pl. X\'III/2).
incinPraţir pP loc. Distrus aproape compkt dt> luerărilc agricole fiind situat în
c·xtremitatra dr sud a movilei. Inv.: fragmentr dr la vase şi ţigle.
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incinC'raţic pc loc. Distrus aproape complc•t, situat în cxtermitatca de SE a

:

movilei.
incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SEE-NVV, cu dim. : 2/1,5 m
distrns în marc parte. Inv. : două cuie de fier şi mai multe fragment de la
străchini şi amfore.
- m10 : înhumat, orientat NV-SE cu capul la SE. Oasele aproape descompuse. Inv.:
12 cuie şi una căniţă eu tortiţă.
- m11 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SE-NV şi dim. 1,90/1,10 m.
In~. : !ragmentC' dC' la o amforă şi altele cc rrîntregesc parţial o căniţă şi o
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strachioară.

inhumaţiC', culcat )lC' spate, orientat SE-NV, cu capul la SE. Inventar depus la
picioare : una căniţă, una farfurioară, un ulcioraş, 3 nnguentarii de sticlă şi una
amforă din CPrarnică.
- rn 13 : incineraţ.ir fără groapă (direct pc solul de călcare antic), cu o urnă în care s-a
dC'pus o parte' din cinC'rarii. Inv. : un opaiţ, un ulcior, una c1miţă şi un medalion
mic din bronz.
- m 14 : incinC'raţiC' pC' loc, în groapă cu o trPaptă, orientat SV-NE, cu dim. 1,50/0,70 m.
Fără inYC'ntar. Distrus sau jefuit.
- rn 15 : incineraţie pC' loc, în groapă cu o trC'aptă, orientat SE-NV, cu dim. 1,50/0,50 m.
In~.: una căniţă crramică alburie.
- m16 : incineraţie pc loc, groapa distrusă dr m17 , orientat E- V, cu capul probabil
la E. Inv.: un opaiţ., un ungucntarium din sticlă şi mai multe fragmente ceramice
de la un vas mai marc.
- m 17 : înhumat, probabil de copil, orientat E- V, dim. : 1,20 m., a distrus parţial
groapa lui m 16 •
M xxvii - Situată în C'XtrC'mitatca sudică a sectorului de nord. Stratigrafia ci demonstrează (PI. IV) o structură alcătuită din două movile mai mici, unite şi supraînălţate. Cele două movile nucleu au fost orientate pe direcţia SE-NV, prima
fiind înălţată în partea de SE. Ca tehnică s-a folosit depunerea continuă a
pămîntului în vîrful movilei. Fiecare din ele acoperea un mormînt. La baza
movilelor, un şanţ circular înconjura mormintele, fiind astupat odată cu înălţarea
movilelor.
- m 1 : la baza movilei de SE, incineraţie în groapă cu o treaptă, cu dim. de 2,35/1,32 m
şi mult adîncită, dind pereţilor o formă verticală accentuată. Incinerare puternică, incit la suprafaţă, pe nivelul de călcare antic s-au păstrat în jurul gropii
urme de ardere pc o lăţime de peste 1 m.
Orientat N-S. Osemintele, cenuşa şi cărbunii au fost înveliţi ritual cu pînză,
peste care s-a construit un acoperAmînt din 4+4 ţigle dispuse în două ape, iar
pentru etanşeitate - muchea şi locurile de îmbinare s-au acoperit cu olană.
Inv. : 1 opaiţ şi 1 monedă de la Hadrian.
- m 2 : Descoperit la baza şi în centrul celei de a doua movile componrntă a M x xvII·
Este un mormînt de incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, cu puternice urme
de arsură, orientată N-S, cu dim. 2,30/1,35 m, fără să mai fie acoperită cu ţigle
sau alte materiale. Inv.: una amforă spartă ritual peste rug, cu un cui din firr şi
fragmente de la un vas getic lucrat cu mina.
- m 3 : descoperit în extremitatea de SV a tumulului, considnat chiar în afară şi integrat
în aria lui ca urmare a aplatizării şi extindrrii pămîntului din manta. Este posibil
să fi fost depus ulterior şi rămas la suprafaţă datorită aplatizării movilri. Este
un mormînt de incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientată SE- NV,
cu capul spre NV şi dim. 2,40/1,16 m. A fost acoprrit cu ţigle şi olane dispuse în
două ape. Inv.: una farfurioară, două opaiţe cu volute şi ştampilr, cuie, fragmente
de la un vas mare, fragmente de la un vas getic lucrat cu mina şi smochine.
- m 4 : Situat în extremitatea de SE a tumuluh1i şi considrrat ca mormînt secundar
depus ulterior sau în afara complexului. Ritual - incinrraţir, în groapă adîncă
cu o treaptă, cu dim. 2,60/1,25 m, orientat NEE-SVV. Inv. 1 ulcică şi fragmente
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de la un vas mai mare. După situaţia întîlnită şi dispuerea inventarului în groapă,
mormîntul a fost deranjat sau jefuit încă din antichitate.
M x :xvm - Se înscrie în grupa tumulilor monumentali, deşi în prezent nu se mai păstrează
această caracteristică decît prin dimensiunile diametrului - 38-40 m. A fost
construită. din mai multe movile unite printr-o manta. 1JUpraînA.Iţa.ti.
- m 1 - a fost considerat mormîntul central. Distrus din antichitate de jefuitori. S-au
mai păstrat „în situ" doar cîţiva bolovani proveniţi de la un sarcofag sau parte
dintr-o groapă cu urme de ardere şi acoperită cu bolovani.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă cu trepte, orientat E- V, situat în extremitatea. sudiclf.
Inv. : două cuie.
- m3 : incineraţie pe loc (situat în extremitatea de nord); distrus.
- m,: incineraţie pc Joc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, distrus în ma.re parte
şi jefuit complet.
Altar construit din cărămizi la baza movilei, spre extremitatea de sud, cu dim.
de 35/30 x 40 cm.
M x xI x· Foarte aplatiza Ul. După diametrnl său de 32 m, se înscrie în grupa movilelor
mari. Din înălţime nu s-a mai păstrat decît 1,20 m. Fără o stratigrafie complet!
se poate afirma totu~i că obscrvaţiilr făcute argumentează că ea s-a înălţ.at prin
construirea a două sau chiar mai multe movile. Cele doui movile cuprinse cu
certitudine în componenţa stratigrafică a tumulului erau a.liniate pc direcţia E-V.
La baza movilei componentă din partea de vest s-au descoperit trei morminte
de incineraţ.ie, iar în cea de est - două morminte de inhumaţie.
- m 1 : situat în centrul mo,·ilei (dP nst). :!lformint de incineraţie pe loc în groapă cu
două trepte, orientat E- V, cu capul la V. Dim: 3,70/1,50 m. Acoperit cu plici
de ceramică confectionate pentru morminte cu dim. 53/59 x 3 cm. şi între ele,
etanşeitatea asigurată cu un strat dC' mortar. Inventarnl a fost depus pe treapta
gropii: una ulcică, una cană oenochoe, una lamă de cuţit, una fibulă de aur
reprezentînd un cîine alergind (PI. IX 1), un bol cu pereţi dubli din argint (PI.
XI 1) şi ornamentat în exterior cu registre de palmete realizate în tehnica „au
repausse". una căldăruşă din bronz cu figuri în relief, ilustrînd scena mitologică
„CăderC'a lui Faiton" (PI. XI 2), un strigi! din bronz aurit ce imită forma unui
deget, 2 tuburi mici din bronz - probabil talismane, catarme, verigi şi plăcuţe
ornamentate' în formă de aplice din argint şi bronz, - şi mai multe cuie din fier.
- m 2 : incineraţie pe Joc, în groapă cu o trC'aptă, orientat N-S, cu capul la N. Dim.
3,80/2,20 m. Inv.: cuie şi fragmente ceramice de la diferite vase. Jefuit din antichitate.
- m3 : situat paralel cu m2 ; incineraţie pe Joc în groapă cu o treaptă, dim. 2,50/0,800,90 m. Inv.: una amforă marc spartă ritual pe rug, iar pe treaptă - un colier
cu mărgele din aur şi pietre semipreţioase (PI. IX 2), una oglindă din bronz şi
mai multe fragmente de la vase din sticlă.
- m, : de inhumaţie depus în sarcofag, orientat E- V. Jefuit şi distrus din antichitate.
S-a mai păstrat doar fundul sarcofagului şi foarte puţin din pereţi. Dim. 2,38/
1,46; grosimea pereţilor 10-14 cm, iar la capete - 16,5-17 cm. Capacul cu
acrotere.
- m 5 : înhumat, orientat E- V şi pe o latură a gropii un rînd de bolovani proveniţi
din sarcofagul distrus. Inv.: 1 pereche de cercei din aur. Mormînt de copil. Obs.
rituale: mormintele de inhumaţie au fost amplasate în jumătatea de nord a movilei, iar spre centrul movilei cu înhumaţi, pe solul de călcare antic s-a descoperit
o suprafaţă arsă de 2/1,40 m, pe care se mai păstrau mulţi cărbuni şi numeroase
fragmente ceramice de la diferite vase sparte ritual.
M x x x· La data întocmirii raportului, cercetările asupra acestei movile n-au fost terminate.
Descoperirile făcute vor fi publicate ulterior în mod unitar.
M x x xi· Identificată în cadrul actualelor cercetări. Situată la sud de movila marcată cu
nr. XXX. Deşi foarte aplatizată, se înscrie în grupa movilelor mijlocii, cu diam.
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de 22 m şi înălţimea numai de 0.60 m. Stratigrafie nesemnificativă. Acoperea
numai două morminte.
- m 1 : situat spre extremitatea estică a tumu]u]ui, ]a adîncimea de 2,20 m (de la nivelul
de călcare antic). Mormînt cu cistă cu pereţii groşi de 15 cm, zidit.i din cărămizi
(cu dim. de 15/13 x4,5 cm), prinse cu mortar.
'
Orien.tat N-S. Dim. 2,20/0,57 m, înălţimea în interior 0,47 m şi 0,65 m în
exterior. Fundul gropii pavat cu podea de cărămizi cu dim. de 56/56 x 5 cm.
A fost jefuit din antichitate.
- m 2 : situat în extremitatea de N-E a movilei. Mormînt cu cistă ziditli. din cărămidă
şi piatră. Orientat N- S, iar în pnetele de N se văd urmele unei deschideri lAsată
anume din construcţie. ln interior foarte multe oase deranjate de la mai mulţi
inhumaţi. Dim. 2/0,93 şi adîncă de 0,65 m. Fundul cistei ars şi nepavat. Jefuit
din antichitate.
Ritual - la 3 m SE de primul mormînt, un mic altar în formă de cub, cu dim.
de 30/30 x 25 cm construit din ţigle dispuse vertical. Pe direcţia inversă - la
3,5 m SV faţă de m 1 pe nivelul de călcare antic, un aranjament de pietre sub
formă de pavaj cu suprafaţa de 2/1 m.
'M:a:x xII· Identificare şi numerotare nouă. Situată la S de M x x xi· După diametru 35 m - acest turnul poate fi înscris în grupa celor mijlocii. Înă.lţimea - 1 111.
Foarte aplatizată, iar stratigrafia rămasă - nrsrmnificatfră. În incinta acc~tc
movile au fost descoperite patru morminte.
- m 1 : incinrraţie pc loc, în groapă cu donă treptr. cu dim. dr 3,35/1,85 m. Adîncime
mare : 80 cm pînă la prima treaptă şi încă 25-35 cm pînă. la a doua treaptă, iar
groapa pentru cinerarii - 30 pînă la 55 cm. fapt cc a detnminat rralizarra unor
pcrrţi oblici. Orirntat E- V, cu capul la E. Inv.: una căniţă c11 mai mulţi cărbuni
şi bucăţi mici de pucioasă în intrrior, 11na lamă de cuţit şi mai m11lte fragmente
de la vase crramice.
Mormintele numerotate cu : 2,3 şi 4 au fost drscopcrite într-o formă grupată spre
extremitatea de NEE a tumulului.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă fără trcptr. orientat NE-SV. Foarte slab conservat
sau poate chiar distrus din antichitatr.
- m 3 : situat în vecinătatea sudică a m 2 : incineraţ.ie pc loc, în groapă cu o treaptă, cu
dim. 2,50/1,26 m. Jrfuit din antichitate.
- m 4 : situat în vecinătatea sudică a crini anterior (2 m distanţă). Distrus.
M x u::III· Identificată şi numerotată la crrcctărilc actuale. Foarte aplatizată: înălţimea
de 0,50 m şi diametru] de 25 m. Stratigrafic nesemnificativă.
- m 1 : incineraţie pe loc, în groapă orientată NE- SV. Jefuit sau distrus.
Ritual: - În jumătatea sudică a tumulului o platformă romboidală din piatră
şi fragmente de cărămizi, ţigle şi de la Yase.

ZONA B
Din această zonă au fost cercetate complet două movile. Prima M1-B a fost
săpată numai în partea superioară, unde s-au descoperit morminte de inhumaţie
ce se încadrează în necropola feudal-tim puric, descrisă şi studiată de Ioan Vasiliu
în paginile acestui volum. Restul, se află în curs de cercetare.
Mn-B a fost cercetată complet. Deşi mai depărtată de zona necropolei plane feudaltimpurii, partea superioară a acestui turnul a fost şi el ocupat de mormintele de
inhumaţie de rit creştin ce se încadrează în limitele secolelor X-XI e.n. În
partea inferioară şi mai ales la baza acestei movile s-au descoperit patru morminte
romane.
- m 1 : inhumat în groapă simplă, cu adîncimea de 1, 70 m faţă de nivelul de călcare
antic. Jefuit din antichitate. Pe fundul gropii s-au descoperit foarte puţine fragmente de ţigle şi de vase ceramice, cîtcva cuie din fier, bucăţi de la o grindă din
lemn şi mai multe oase de la un inhumat. Toate aceste urme au fost considerate
rămăşiţele unui mormînt jefuit din antichitate.

'j
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incineraţir pe loc, în groaprt orirntată E- V prCYăzută cu o treaptă şi acoperită
eu cinci cărămizi mari 53/54 cm, aşezate orizontal pe treapta gropii. Înainte de
a se aşeza cărămizile, resturile cinerare au fost acoperite cu o pînză. Inv. : cuie,
fragmPnt de la rnse mici sparte ritual, şi un vas întreg de tip oenochoe.
- m3 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o trraptă, cu dim. de 2, 70/1,35 cm, orientat SE-NV,
cu capul la NV. Inventar descoperit pr o treaptă: o cană de tip oenochoe, cuie şi
mai multe fragmentr ceramice de la vase mici.
- m4 : incineraţie pe loc, groapa cu o trraptă, orientată SE-NV.
Mv-B· Foarte aplatizată, aproape impercrptibilă, cu o stratigrafie nesemnificativă
(strat ngrtal).
- m 1 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o treaptă. Marginea exterioară a gropii - placată
cu fragmente dr cărămizi, de ţigle şi de amfore pe o lăţime de 30-65 cm. Orientat E- V. Inv.: cuir, fragmentr de vasr dr sticlă şi bucăţi mici de bronz. Toate
trrcu 1P prin foc.
- m2 : incinrraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat NE-SV. Inv.: fragmente
dr la vasr ceramice sparte ritual, cuie din fier şi un ac de păr din bronz.
- m3 : incinPraţie pe loc. Situat la suprafaţă, fapt ce a dus la distrugerea lui aproape în
totali ta tr.
- m4 : inhumaţie, orientat NNV-SSE cu capul spre SSE, culcat pe spate, braţele
întinse pe lingă corp. Situat la suprafaţă, fapt care a dus la distrugerea parţială
a lui. Inv.: două cănuţe (una cu mulţi cărbuni), una cană de tip oenochoe, una
mărgică de sticlă, patru cuie din fier.
- m5 : incineraţie, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, cu capul la N. Acoperit cu
cărămizi mari aşezate în două ape (4+4) şi lipite cu mortar. Inv.: doi btuoni
din bronz, fragmente de la un lănţişor, cuie din fier şi un vas oenochoe. A fost
considnat monnînt principal.
- m11 : incinPraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S, acoperit cu ţigle şi
fragmrnte de cărămizi. Peste ele s-au depus ritual amfore şi alte vase. Inv. :
două amfore, doul'l. unguentarii ceramică, una căniţă, una aplică din bronz, una
fibulă bronz, un inel din aur cu gem!, un V8.l1 oval (lighean) din bronz aurit
(PI. XI/3, una baghetă mică din os.
- m7 : incineraţie pe loc, distrus.
- m8 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat N-S. A fost acoperit cu ţigle
şi olane. Jefuit şi răvăşit complet din antichitate.
- rn 9 : incineraţie pe loc, în groapă fără trepte, orientat NNV-SSE, dim. 1,35/0,55 m.
Mormînt de copil, situat la suprafaţă, fapt ce a determinat distrugerea lui în
mare parte.

- m2 :

ZONA „C" cuprinde movilele de pe teritoriul din partea de sud-vest a cetăţii. O
privire de ansamblu asupra topografiei zonei, observăm că tumulii din această
parte nu sînt amplasaţi într-o anumită ordine. Numai studiul de foto-interpretare (Pl. I) a putut elucida situaţia şi ordinea acestor monumente funerare. Din
totalul lor a fost necesar să se cerceteze două movile, numerotate cu I şi II în
concordanţă cu realizarea lucrărilor noastre şi nu după amplasarea lor în teren.
M1-e. Situată în apropierea vetrei oraşului şi a şoselei Tulcea - Isaccea. Stratigrafia
tumulului documentează rralizarea lui din mai multe movile. Intervenţiile ulterioare asupra acestui monument: tranşee, bordei, groapă pentru depozitare,
etc., au împiedicat posibilitatea întocmirii unui plan de situaţie exact. Un calcul
sumar susţine posibilitatea existenţei unui număr de şapte moviliţe în structura
generală a acestui turnul. În interior s-au făcut următoarele descoperiri:
- m1 : descoperit în sectorul de SE al movilei, incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă,
dim. 1, 75/0,55 m, orientat NE- SV. Jefuit din antichitate.
- m 2 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, dim. 2/1,40 m, orientat N-S, cu capul
la N. Fără acoperămînt. Jefuit.
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- m3

:

- m4

:

d~scopcrit !n srcto_rul de NE al movilei, incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă.
dim. 2/0_,61J m, one_ntat N-S, cu capul la S. Inv. : şase cuie din fier, plăcuţe,
colţ.arc ş1 o rozetă dm alamă sau bronz(?) care au împodobit probabil o casetă din
lemn însoţită de un fragment de brăţrtră din bronz, un ulcioraş si o ulcică.
inci1~craţic pr loc, ~n groapă cu ? trcaptri, jefuit din antichitat~. A fost acoperit
cu ţ1glr, onPntnt l" NV- SSE, dim. 2,101),20 m. Inv. : trei ţinte cu floarea lată

din bronz şi mai multe fragmente crrarnicc <le la vase mici.
descoperit în extrcrnitatra de N a movilei, incineraţie pr loc, în groapă cu o
treaptă, cu dim. 2,20 m lungirnr. Una din laturi a fost distrnsă de groapa unui
alt mormînt de inhumaţie orientat E- V, cu capul la E. Distrus. Fără inventar.
- m6 : dl'scoperit în extrrmitatra de vrst a movilei, incineraţie pc loc, în groapă cu o
trraptă, cu o formă trappzoiclală, orientată N- S. Inv.: una oală cu donă toarte,
un ulcioraş şi un opaiţ.
- m7 : drscoperit în extremitatea de SY a mobilei, inci1wraţic pc loc, în groapă cu o
treaptă. Jefuit şi distrus din antichitate.
Mn-C. Se înscrie în grupa movilelor monumentall'. Diamrtrul ei măsoară 40 m, iar
înă.lţimra -2,25 m (PI. V). Pentru cercetarea Pi s-a adoptat un plan de săpături
alcătuit numai din secţiuni longitudinale şi transversale în vederea obţinerii
unei stratigrafii detailate, demonstrîndu-sp astfel construcţia ei din mai multe
movile.
- m1 : Considerat mormînt principal, incineraţie pc loc, în groapă fără trepte, cu dim.
2,50/1,20 m, adînc. 0,50 m, perrţii aproape drepţi, orientat NV-SE, marginea
exterioară a gropii - placată cu fragmente crramicc de la vase mari. Inv. : mai
multe cuie din fier.
Ritual Lîngă m1 , spre centrul movilei pc o suprafaţă de 3/3 m la nivelul de călcare
antic, solul puternic ars şi multe fragmente ceramice de la străchini, ulcioare şi
alte vase de dimensiuni mici.
- m2 : situat în rxtremitatea straturilor cc alcătuiesc mantaua movilei. A fost depus
ulterior în marginea movilei şi adîncit faţă dP nivelul de călcare prin depunerea
pămîntului pronnit din vîrful movill'i. Inlrnrnat, în poziţia culcat pe spate cu
braţele întinse pc lingă corp, orirntat N-S, cu capul la N. Schelet de matur 1,50 m lungime. Fără inventar.
- m3 : situat la sud de m2 • Incineraţie pr Joe, în groapă cu treaptri orientată N-S, dim.
2,55/1,35 m. Jefuit din antichitate. Fitră in\'entar.
- m4 : situat în continuare sprl' sud şi extremitatra movilei. Incineraţie pe loc, în groapă
cu o treaptă, orientat NE-SV, cn dim. 2,50/l ,~O m. Fărft inventar, jefuit din
antichitate.
- rn 5 : amplasat în continuare. A fost considerat ca cenotaf sau ca un aspect ritual
necunoscut pentrn acPastri zonă. EstP alcătuit dintr-o placă de piatră marc sub
forma lm<'i stele funerare asupra cftrria s-a î11crput să se lucreze un model, dar
a fost abandonată. Împn·11nr1 c11 alte matPriale forma11 o platformă cu aspect·
de mormîn t.
- m6 : amplasat în rontinuarP în Pxtn•mitatPa de sud. Incineraţie pc loc, în groapă cu
o trt>aptă, orientat NE- SY, cu clim. de 2,20/1 ,25 m. Inv.: cuie din fier, un vas.
ornochoe spart ritual pe tn•aptă, o plăcuţă de fier şi un os de animal neincinerat
drpus p<' treaptrt.
111 7 : înhumat, în poziţia cukat, cu braţul dn·pt întins pc lîngft corp şi cel stîng pe
abdonwn, orientat E- V. În apropierra scheletului: un vas de tip oenochoe şi
una căniţă prevăzută cu tortiţă şi pereţii canrlaţi, avînct în interior cîţiva cărbuni
şi mai multe bucăţi de pucioasă.
·
- m8 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat E- V şi cu dim. de 1,90/1,10 m.
Inv. : mai multe cuie din fier, un vas de tip oenochoe. un opaiţ şi una căniţă cu o
-

m5

:

toartă şi pereţii canelaţi.

- m9

:

în vecinătatea imediată a celui anterior. IncinPraţic pc loc în groapă cu o treaptă,
oriPntat SEE- ~YY, cu dim. de 1,Gi3/0.90 m. Innntarul a fost descoperit pr treaptă:
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un ulcior, una

căniţă,

un colier din aur (PI. XVIJ/4), un inel din aur, un obiect
os sau fildeş.
loc, în groapă fără trepte, orientat SE- ~TV, dim. 1,40/0,50 m.
Probabil de copil. Inv. : în centrul gropii peste cenuşă - un vas cilindric din
bronz cu pereţii ornamentaţi cu cercuri canelate paralele (PI. XI, 4), pe treaptă un vas de tip oenochoe, una plăcuţă din bronz.
- m11 : incineraţie pe loc, în groapă de formă ovală, fără trepte, cu dim. 1,58/0, 73, adînc.
0,60 m, orientat SE-NE. Inv.: cuie din fier, un opaiţ, două unguentarii din
sticlă trecute parţial prin foc, un unguentariu din ceramică, trei farfurioare
ceramică, nuci şi smochine.
- m12 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat SE-NV, cu dim. 2,40/
1,45 m. Inv. : cuie. fragmente ceramice dr la un vas mic (ulcică?) şi o monedă Diva Faustina.
- m13 : incineraţie pe loc, în groapă cu o treaptă, orientat NV- SE, cu dim. 2, 70/1,30 m.
Inv.: peste cenuşă - cuie din bronz cu floarea lată; pe treaptă - una pereche
cercei din aur, un vas de tip ornochor, avînd în interior un cui din fier şi una
căniţă cu pereţii canelaţi.
Cerceti1rile întreprinse la necropola tumulară din zona „La movilele desc'', concluzionează cit acest sector funerar este legat de viaţa cetăţii şi a aşezhii civile de
Jîngă castru în perioada de la primele începuturi ale stăpînirii romane la. Noviodunum
(din a doua jum. a sec. I şi pînă în prima parte a sec. III e.n.).
Analizate sub raport tipologic şi stratigrafic, movilele de la Isaccea se înscriu
în tipul de tumuli monumentali cu mantaua de pllmînt construită în tehnica straturilor alternante 10 sau din mai multe movile unite prin supraînălţarea părţii centrale.
Considerlim că. toate movilele cercetate de noi se înscriu în acest tip de tumuli monumentali 11 , chiar dacii. în momentul de faţli, cele mai multe din ele s-au găsit într-o
stare de aplatizare foartr accentuată. Una din cauzele acestui fenomen îl considerăm
a se datora acţiunii de profanare care a dus la răvişirea pămîntului din manta şi la
crearea posibilitA.ţilor ca în perioada modernă. şi contemporanll să se poată ara pe suprafaţa lor.
Dupl'i. rit şi dupli. practica ritualului funerar, mormintele descoperite se grupează
tn urmA.toarele tipuri :12 (PI. VI/2, 3 şi 4. PI. VII şi PI. VIII).
a) Morminte de incineraţie pe loc cu groapa. de ardere în forma. paralelipipedică,
fArli. trepte.
b) Morminte de incineraţie pc loc cu groapa de ardrre în formă o,·ală, fără trepte.
c) Morminte de incineraţie pe loc cu groapa de ardere în formă paralelipipedică,
conetruitl'i. mai mult sau mai puţin îngrijit şi prevăzute cu una sau cu douli. trepte.
d) Morminte de inhumaţie monumentale, cu sarcofag cioplit dintr-un bloc de
piatră, cu sau fără decor, cu capacul cioplit şi el dintr-un bloc de piatră cu forma. în
douli. ape şi acrotere în colţuri, ori simplu. în forma unei plăci groase ce acoperea
întreaga suprafaţă.
e) Morminte de inhumaţ.ic cu groapa zidită din cărămidă.
f) Morminte de inhumaţie eu groapa simplă, nea.mrnajată şi cu defunctul depus
ln poziţie culcat pe spate.
g) Morminte de inhumaţir cu groapă neamenajată şi cu defunctul depus în pozi(amuletă) din
m10 : incineraţie pe

ţie chircită.

Aplatizarea

accentuată

a

majorităţii

movilelor cercetate în

acea.stă perioadă

cu

o stratigrafie deranjată şi lipsită de posibilităţi conclusin, cu un număr destul de ridi-

cat de morminte jefuite şi distruse încă din antichitate n-a dat posibilitatea realizării
unei corelări între toate clementele funerare ale complexului tumular. Rămînc ca. crrcetlrile viitoare să urmărească acest raport, avînd în vedere că tumulii care au rămas,
mulţi mai păstrează încă dimensiuni apreciabile. Tot sub aspect ritual-funerar rămînc
neelucidată prezenţa şanţului de la baza unor movile r.r ne apare în stratigrafia de
la MXXVII-A, MXXX-A, MV-B şi Mil-f'.
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a f ~st. săpat în prima. part~ din ciclul proceselor ritual-funrra.re ca.fi' sP în fă ptumu, mcon]unnd la o anumită distanţă mormîntnl principal, fără ca să-l înl'hidă si
se acoperea odată eu ridicarea movilei (PI. V).
·
Inventarul mormintdor. După natura şi fn11qio11alitatra p<' earP a.n avut-o, după
forma şi ornamentica lor, obiectele descoperite în morminte se pot grupa m;tfel:
a) Arme. Acestea alcătuiesc grupul de obiecte eel nrni puţin numeros. Fie eă
asemenea obiecte ce se purtau de un anumit grup de oameni s-au distrus în procesul
incinerării, fie că ele nu se înscriau în lista celor uzuale vieţii, sau că numărul mormintelor de luptători este foarte redus, cert este că o astfel dr categoric de obiecte
ne apare săracă şi mai mult în forma unor mici lame dP cuţite din fier. Într-un singur
mormînt din MXXX (rămas sfi fie comunicat cu alt prilej) s-au drscoperit donă arme:
un pumnal şi o sabie cu teaca sa.
b) Podoabele alcătuiesc grupul de obiecte ceva mai numeros. Ele ni sr prezintă,
fie în formatul de coliere alcătuite din mărgele de aga.tă neagră în alternanţă. cu perle
din foaie de aur sau numai dintr-un şirag de asemenea piese clin aur, fie ca errcei si
inele din aur (PI. IX).
·
Tot clin grupa amintită fac parte şi obiectele de podoabă din argint. Acestea
ni se prezintă mai mult sub formă de aplice, folosite cu probabilitate Ia înfrumuseţarea
unor obiecte de purtat: eingătoare, teaca de la un pumnal sau de la sabir, ete. (PI.

X).
Podoabele din bronz se alătură aceluiaşi grup ca funcţionalitate, fie d1 sînt tot
ca aplice şi catarame, fie ca ace cle păr, cu multe sau mai puţine decoraţii (PI. X).
c) Vasele de ofrandă formează grupa de obiecte era mai numeroasă. Cele confrcţionate din metal, de obicei din bronz şi mai puţin din metale nobile, ca şi cele din
sticlii, ocupă ~i ele un loc puţin dominant în lista descoperirilor noastre.
Dintre vasele şi obiectele din metal, subliniem descoperirea unui al doilea ,·as
în formă de căldăruşă din bronz cu pereţii decoraţi cu figuri în relief 12-bis. De data.
aceasta, bazorelieful redă o scenă mitologică - „Căderea lui Faiton" (PI. XI/2).
Un alt vas demn de remarcat îl constituie un bol din argint realizat î11 trhnica.
au repou.sse cu pereţii dubli. Suprafaţa exterioară a vasului este decorată în totalitate
cu palmete, realizate probabil după ce vasul a fost confecţionat, fapt cc explică necrsitatea prezenţei căptuşelei de piele între pereţii din exterior şi cel din interiorul vasului
(PI. Xl/1).
Tot din această categorie face parte şi un vas în formă de lighenaş di11 bronz
aurit, precum şi paharele din bronz, de dimensiuni mici în formă cilindrică, cu sau
fără capac (PI. XI).
Un strigilium din bronz aurit, cu aspectul exterior în formă de deget, completează inventarul acestei categorii de obiecte.
Sticlăria. Deşi se face prezentă în multe morminte, ea ne apare sub formă de
vase de tip unguentarium, realizate din sticlă incoloră - verzuie prin trhnica suflări
în formă. Corpul are o formă semisferică, gîtul a.lungit cu profil tronconic·, buza inelată
vi aplatizată, fundul drept (PI. XI/5-8).
Ceramica. VasC'le d<' ofrandă din ceramică constituie fondul principal în lista valorilor materiale depuse în mormint<'. Datorită destinaţiei cc le-a fost dată prin depunerea lor în morminte, bogăţia vas<'lor ceramice descoperite nu concordă însă cu varietatea de forme şi tipuri care ne apare într-o gamă destul de' redusă. Acest aspect rli.mîne tributar gîndirii şi practicilor rituale.
Ca atar<', pi<'selc din ceramică descoperite în necropola tumulară romană de la
Isaccea le putem împărţi în următoarele grupuri şi tipuri:
A. - ln grupa pieselor de import - pe primul loc se înscriu amforele. În comparaţie
cu vasele de uz casnic, amforele an ajuns mai rar să fie depuse în morminte ca ofrandă,
ori în practicarea ritualului funerar a spargerii vaselor. Din această. catC'goric dr vaf:c
s-au întîlnit următoarele tipuri:
1) Amf orc mari confecţionate dintr-o pastă curată, bine arsă, de culoare roşie
deschisă şi cu suprafaţa exterioară. acoperită eu angobă gălbuie. Gura este în formă

'
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de pîlnic, buza puţin îngroşată şi îndoitrt în interior, Gîtul tronconic şi toartPlc ovale
în secţiune se prind de umerii vasului şi de partea superioară a gîtului. Corpul ovoidal
pîntecos şi străbătut de caneluri. Este tipul de amforă cunoscut şi în alte centre de
pc limes-ul Dunării de Jos 13 • la Histria 14 , pc coasta scptPntrională a Mării Negre
]a Chersones 15 • Pentru acest tip de amfore s-a emis ipotrza asupra originii lor dalmatinr 16 şi s-a datat cronologic în src. al II-iea. În cazul nostru, amfora descrisă mai
~ms ~i drseopcrită în Mv-B, 111 1 (PI. XII/1) rste şi ra încadrată în acrpaşi perioadă,
fiind datată dr o monedă dr la l\larcus Aurrlian (lGl-180).
2) Tot în eatrgoria amforrlor mari (H-74 cm. diam. 44 em) sr înscrir un alt tip
mai puţin obişnuit. Est<' vorba d(• o amforă drscopcrită în l\ly, m 2 (PI. VII/2). Ea estr
confr<'tionată dintr-o pastă alrasă. dl' culoarr cărămizie şi angobă propriP. Gîtul foarte
scurt. buza lată şi rrtsfrîntă în afară, toa.rtr mici şi lăţit<', corpul pîntPcos şi ornamrntat
în partea ePntralrt eu tîtern encuri canPlatr. Deşi lini<~ tindr spre conicitatP, în partra
inf Prioară prrrţii se arcuirsc brusc spre intrrior şi se închric printr-un picior scurt.
Datarra ri nr-a fost uşurată prin moneda descoperită în acrlaşi contPxt şi care rste
<'misiune de la Hadrian. Nu HI' mai rstr srmnalată în a)tr drscoperiri.
3) Cele mai drs întîlnitr în necropola de la Noviodunum sînt amforele dP talie
mijloeir. confrcţionat<' dintr-o pa.stă cu foarte mult pirox<'n. fapt car<' Ic dă un aspect
zgrunţuros. Elr <~u o culoare alb-gălbuir şi angobă. proprir. Forma lor sr carnctrrizează
prin înălţ.inwa rrmarcabilă a gîtului cu ;~sprct eilindric şi trrminat l'U o buză îngroşatft inPlar. Toartrlc sînt ovalr în sreţiunc cu o şănţuire mrdiană longitudinală. Ele
sînt prinse de partea superioară a gîtului şi supraînălţat1• uşor pentru a fi frîntc şi
prinsr de umrrii \·asului. Corpul conic sr termină printr-1111 pieioi· inelar. Pr era mai
marr partr din suprafaţ.a vaselor au fost rralizatr uşoarr eaiwluri cc constituie elcmrntc <le <ll·eor (PI. XII/3 şi 4).
Acest tip de amforă se face prezent în toate• staţiunile istroponticc şi se datează
Ia :;fîrşitul src. I şi în prima jumătatr a sec. II e.11. 17 Cele proirctate de noi au fost
dt·seoprri!P împreunrt cu amfora mrnţionată anterior şi datată eu ajutorul monedei
d(' la Hadrian.
-1) Un alt tip o formrază prezenţa unei amforctc de mici dimensiuni (înălţime
3i:> cm şi diamrtrul numai 13 cm) (PI. XII/o). Este confrcţionatrt dintr-o argilă cu
mult piroxen, arc o culoare alb-gălbuie şi angobă proprir. Linia formei rstc diferită
dr (·rlr amintite mai sus. Gurn Pi este îngustă, buza drrptunghiula.ră în sccţiunr, gîtul
tronconic, toartei" plat1• şi supraînălţate pînă aproapr ele ninlul gurii, umărul îngust
şi eonnx iar corpul piriform şi trrminat cu o bază conică. Ncînsoţitrt de monedă,
însă deseopcrită în acelaşi mormint cu mai multr unguentarii din sticlă şi într-un
t11m11l (M 11 _n) unde majoritatra mormintelor s-au putut data cu ajutorul monedelor,
putrrn afirma că şi amfora noastră se înscrir în limitrle sec. II c.n.
Tot în grupa nsrlor dP import se mai înscriu şi alte catrgorii, din care mPnţionăm:
- o farfurie din pastri roşie foarte fină, cu pereţii subţ.iri şi suprnfaţ.a aeoperită
eu rnpsra roşiP foarte înehisă. În intrrior fundul vasului l'Ste decorat eu două cercuri
('OIH"Pntricr de linii incizatr, realizate cu rotiţa dinţată. În crntrul lui, o formă indcscifrnbilf1, în n•lirf, ar putra constitui ştampila. centrului dl' fahricaţ.ir. Raritatra acrstcia
pl'ntru colecţia. noastrrt şi eomparaţia făcută cu celrlaltr obiecte dPscoperitc ne determină să afirmăm eă ra. provine dintr-un crntru marc dr fabricaţie, balcanic (ca dr
l'xrmplu Butovo) sau microasiatie urHk-i c·stP considl'rată şi originra 18 . A fost încadrată
în s1•c·. II r .1i.
- un uleiu„ tip oenochor, din pastrt fină roşie l'U suprafaţa. acopPrită cu vopsra
nragră (nrnis nrgru) este considerat dr noi ca fiind tot un obiect de import. Gîtul
îl an· scurt ~i tronconic, corpul bombat şi dccornt cu canrluri (coaste). În complexul
în care s-a descoperit - (mormînt izolat în sarcofag de piatră) - a fost şi o monedă.
dr la Marcus Aurelius (161-180) (PI. XIII/1).
- un vas în formă de castron (farfurie) cu modele imprimate pc buze şi interiorul drcorat cu o eompoziţie figurativă realizată în relirf şi aplicată. (PI. XII/7 şi 8).
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Pa.sta rste foarte fină, ro~ie-cărămizie şi aeoperită cu vopsea ro~iP. Pereţii usor
arcuiţi se termină cu o buză oblică spre interior şi evazată în ambele srnsuri. Fundul
profilat şi decorat cu crrcuri concentrice în relief. Buza a fost decorată cu şase frunze
în formă de palmetă rralizate prin imprimare şi prevăzutri cu două. toarte de care s-a
prins cîtc o verigă.
În interior pe fundul vasului a fost aplicatri o compoziţie figurativă realizată
separat cu ajutorul tiparului şi aplicată înainte de arderr. Scena rrdă un personaj
masculin cu un acoperămînt l'Uma.r. în g<'mtl veşmintelor purtate de locuitorii regiunilor tropicale (eaehrsrx) în poziţie dP rrpaos, şezînd }l<' o stîneft şi sprijinindu-se într-o
mînă lîngă ca.rr se află un coş. În mîna dnpt ft ţine o undiţă în ca.re s-a prins un peşte.
Apa este rrdatrt prin ondulemi în rrlief. Totul este îneadrnt ca într-o ramă cu 3 falduri circulc1rr.
Originra ,-aselor dt'eoratt> cu figuri <tplica.te în relirf a fost stabilită pentru PPrgam, prrluată de olarii din Arrrtium şi răspînditrt în mai multe crntrc din provinciile
Imperiului încît chiar dacă ar fi să aclmitrm că rl a constituit un produs local, tiparul
f igurnt <t fost în mod sigur importat.
Tipul pescH.n1lui nud sau îmbrăcat nparr freewnt şi pc vasPIP terra sigillata occidentale precum şi pc vasPle grecrşti.
De asemenra tipul de vas cu Vl'rigft introdusft pr toarta vasului estP sPmnalată
şi în ceramica ateniană din Agora, publieată de H. Robinson 19 , în muzeul din Nova
Zagora 20 şi rstc datată în sPc. II-III e.n.
B. Ceramica produsă în afelirrefr locale, constituie' fondul principal al coleC'ţiC'i noastre
şi se referă cu preeădNP la vasPlc denumite de „uz comun".
Din grupa acC'stora distingC'm următoarp)c forme şi tipuri:
1) O primă categorie o forme<tză ulcioarele eu o singură toartă care sînt <lPstul de
numeroase. Ele sînt confrcţionatC' dintr-o pastă bine arsă şi în nuanţe de culori difrritc:
roşie, cărămizie, vineţie şi chiar alb-gălbuie. În exterior pereţii sînt acoperiţi în cea mai
marc parte cu vopsea roşie-brună. Analizate după forma lor, vasele din această categorie
se pot împărţi în· mai multe tipuri:
a) - cu buza verticală şi canelatrt la C'XtC'rior, gît înalt, toartă în bandă cu două
caneluri mediane longitudinale, corp globular şi bază inelară. Se găsesc în mărimi diferite 21
(PI. XIII/2).
b) - cu gura trilobată în bandă, corpul ovoidal sau fusiform, baza inelară. La unrle
exemph1rc se constată tendinţa spre forma sfrroidală. 22 (PI. XIII/3-7)
c) - cu gura sub formă de disc, umflătură pc gît, toarta în bandi:i, corp globular,
bază inelară 23 •

(PI. XN/7-9)

d) - cu buza răsfrîntă orizontal sprC' Pxterior. La partea superioarft o toartă în
bandă, corp fusiform, bazft inl'iară 24 • (P. XIV/3 ţi 4)
e) - Se face prezent şi un exemplar din pasti"t 1'1·1111şie acoperită eu vopsea nrngră
(P. XIV/G).
Buza este răsfrîntă oblic, pîlniformă, toarta în bandă porneşte clP JlC' buză cu nrrvuri
la partea superioară, corpul ovoidal şi baza inelară. În interiorul buzei, pC' nPrvura gîtul11i
şi pc umărul vasului SC' a.firi un decor realizat cu rotiţa.
Prin trăsăturile sale morfologice acPst tip de vas arc o origină geti('i:i.
f) Ulcioarele cu două toarte sînt mai rare. AeC'stC'a sînt confecţionate din pastă
cărămizie, iar unele sînt acoperite cu o angobă alb-grtlbuic. Buza o au VC'rticală şi şănţuită
adînc la exterior, torţile sînt în bandă cu una sau două şănţuiri mediane longitudinale.
gJ Ulcioare mici cu gura în formă de pîlnir (PI. XIV/5).
La unele corpul este decorat cu caneluri 25 (PI. XIV /1 şi 2).
2) Vase de tip Krater care sînt confrcţionate dintr-o pastă de bună calitate de
culoare gălbui-cărămizie şi cu pereţii acoperiţi pînă sub pîntecul vasului, eu o vop!'ra
roşie. Gîtul larg, cilindric şi înalt se termină cu o buză dreaptă, şănţuită, sub care sînt
prinse cclr două toarte ce se arcuiesc frumos şi cad pe umerii vasului. Corpul propriu zis
are o formă globulară şi se termină cu fund îngust inelar. Se datează către sfîrşitul sec. I
e.n. 26 (PI. XV/1). Analogii în zona Troesmis 27 , Horia 28 şi în altP centre u.
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3) Un loc deosebit de important ca număr îl ocupă oalele mici. Ele ni se prezintă
într-o varietate destul de mare, atît în ceea ce priveşte dimensiunile cit şi argila care ne
apare roşir, cărămizie, alb-gălbuie şi gri sau alternînd de la negru-cenuşiu şi gri la
alb-gălbui (PI. XV/2-6).
În general pasta din care s-a confecţionat este binr arsă şi cu o compoziţie aspră,
fapt ce le dă un aspect spongios.
Unele şi în special cele mari sînt prevăzute cu o toartă mică dar cele mai multe
nu au asrmcnea apucători. De asemenea, la unele pereţii sînt nrtezi, la altele sînt acoperiţi
parţial de caneluri.
în gmrral, ele au o formă bitronconică şi tronconică cu gura largă, buza arcuită
Bprc interior şi fundul mic. Se datrază de la sfîrşitul sec. I, în sec. II şi sec. III e.n. so
Tot în grupa oalelor mici se înscrir şi un exemplar cu două toarte. El este realizat
din pastă fină, acoperit cu vopsea gri, formă sferică, buza drraptă. Are analogii în mai
multe centre din ţară 31 şi se încadrează în limitele sec. II e.n. (PI. XV/10).
4) O altă categorie o formează cupele confecţionate de obicei din pastă superioară
bine arsă, de culoare roşir şi în exterior sînt acoperite cu vopsea roşie fină care imită
vernis-ul (PI. XVII/1).
Păstrrază rvidrntr trăsături ale bolurilor rlenistice, cu aspectul lor sferoidal, gura
largă, buza răsfrîntă în rxtcrior şi fundul profilat inelar. Dimensiunile lor variază fără să.
depăşească limitele convenţ.ionalc ale vaselor. Ascmenra tip de vas se face prezent în
multr crntre din provincia istro-pontică şi este datat în sec. J e.n. 32 •
5) Cele mai numeroase sint căniţele. Ele apar în diferitr variante pc care vom încerca
să le grupăm după cum urmează:
a) Crlc mai tin1purii au fost datate căniţele cu toartă, confecţionate dintr-o pastli.
fină, cărămizie-bej, cu pereţii subţiri iar la uncie exemplare aceştia sînt acoperiţi cu
glazură dr euloare gri.
Forma lor tinde către un profil bitronconic cu o linie mai zveltă şi cu diametrul
maxim în jumătatea inferioară. Fundul este mic, puţin înălţat şi inelar. (PI. XVI/1 - 2)
Ele au o răspîndirc destul de largă şi sînt datate în sec. I şi prima jumătate a sec. II e.n. 33
b) O altă variantă sînt căniţele cu aspect globular (PI. XVI/3-8) .Acest tip de
vas este foarte răspîndit în toată lumea romană 34 • În general ele sînt lucrate dintr-o pastă
fină şi cu pereţii subţiri, obţinîndu-se culorile roşu, cărămiziu, portocaliu sau alb-gălbui.
În extrrior au fost date cu vopsea roşie ce imită vernis-ul şi care uneori are o aderenţă
slabă. întîlnim de asemenea şi căniţe care au pc suprafaţa pereţilor o glazură gri-argintie.
Caractrristica formei lor o dă aspectul aproape perfect globular; în general cu linia de
bombare maximă. - în jumătatea inferioară a vasului, precum şi buza care este dreaptă.
sau puţin arcuită şi evazată spre exterior. Tortiţa este proporţională, iar fundul puţin
înălţat şi mic.
Cele mai multe au în zona de inserţie dintre bază şi corp un brîu proeminent care
constituic un clcmrnt de decor. În majoritatea lor sînt datate în limitele sec. II e.n.
c) Tot în proporţie dcstul de ridicată întîlnim şi căniţe cu o toartă şi cu caneluri pe
corp. Ca şi cele prcrcdcntc, rlc au o arie de răspîndire foarte vastă 35 • În general, ele sînt
lucrate din argilă alb-grtlbuic şi nu împărtăşim părerea confecţionării lor din caolin 36 bis
Forma acestor cănite tinde către o linie globulară, au buza evazată spre exterior şi şănţuită
spre interior. La unele din ele fundul este de dimensiuni mici, bine profilat, cu un aspect
de picioruş, la altele însă acesta se remarcă mai puţin. Se datează în limitele sec. II e.n.
(PI. XVI/9)
d) Clniţclc cu o toartă şi cu suprafaţa acoperită doar parţial de caneluri constituie
o vari \ntă a celor dcscri~e m:i.i sus la punctul „c" (PI. XVI/10-11). Acestea sînt de
dim3n~iuni puţin m1i m'.l.ri, pasta roşie, cărămizie sau gri, bine arsă, mai puţin aspră şi
acoperite cu vopsea roşie sau cu o glazură gri-sidefată 38 • În general la. asemenea căniţe
canelurile ocupă circa două părţi din suprafaţa vasului.
e) Cănitele cu două toarte alcătuiesc o altll. variantă. Ca proporţie numărul lor este
destul de redus şi în m1i multe forme: globulare sau kantharos-uri cu pereţii drepţi şi
I 'L
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subţiri, din i:iastă .fi~ă, bine arsă, de culoare cărămizie şi acoperiţi cu o vopsea maronie.

Fundul profilat ŞI melar. La noi este datată în sec. II e.n. 37
f) Tot ca formă diferită se înregistrrază căniţe în formă de pahare confecţionate
din aceeaşi pastă fină, cu nuanţe de culori diferite, acoperite sau nu cu vopsea roşie şi
ornamentate parţi.al sau total cu caneluri. Ele au pereţ.ii drrpţi ca şi paharele dar sînt
prevăzute cu tortiţe 38 (PI. XVII/2).
6) Unguentariile imită forma celor din sticlă sau a amforelor şi se datează în sec. I
şi II e.n. Ele s-au descoperit pînă acum în complexele funerare din regiunea Balcanilor
şi în cea nord-pontică 39 • (PI. XV/7 şi 8).
7) Un ulcior amforoidal face trecerea de la vasele mari la grupa celor mici. Confecţionat din pastă brună şi bine arsă., vasul are o culoare roşie-crtrămizic şi cu partea superioară acoperită cu vopsea roşie.
Corpul arc o formă tronconică cu partea inferioară mai alungită şi terminată cu un
picior inelar. Gîtul este înalt şi larg, buza îngroşată şi răsfrîntă spre afară sub care se
prinde o singură toartă Iată cc cade perpendicular pc umerii vasului.
Este cunoscută în foarte multe staţiuni arheologice din zona istro-pontică 4 0 şi
mai ales în partea de nord a acesteia. A fost datată în sec. II r.n. (PI. XII/6)
8) Străchinile şi farfuriile constituie de asemenea un fond c!Pstul de numeros şi sînt
confecţionate în general din pastă fină şi foarte bine arsă. Mai toatr sînt acoperite cu
vopsea roşie sau portocalie. Limitele raportului nostru nu ne permit să facrm o tipologie
a lor după mărimi şi detalii. Tipurile rrprezrntativc se pot grupa în:
a) Cele de forma castroanelor cu pereţii drepţi şi partea inferioară tronconică,
fundul profilat şi inelar. Sînt de diferite mărimi şi cu buza mai mult sau mai puţin îngroşată 41 • (PI. XVII/3-4).
b) Se fac prezente şi străchioarele cu pereţii curbaţi şi arcuiţi spre interior 42 • Este
o formă tradiţională pc care o găsim încă de la cele care s-au lucrat cu mîna (PI. XVII/5).
c) Cca m:ti numeroasă grupă o formează farfuriile a căror formă derivă de Ia cele
de tcrrn sigillata - descrise în catalogul lui Dragendorf - forma Curlc 22 sau Ludowici,
tipul Tb. Asemenea tip ne este cunoscut ca foarte frecvent în toată Dacia 43 • (PI. XVII/
G-9).
9) Opaiţele constituie ofranda aproape nl'lipsită la fiecare mormînt fapt cc-a constituit pentru noi o creştrrc a colecţiei, importantă nu numai prin numărul acestui gen
de obiecte, ci şi prin varietatra sa de tipuri şi forme (PI. XVIII). Au fost drscopcrite:
a) Opaiţe cu ciocul rotund, cu discul simplu, cu bordura decorată cu ove 44 • Pasta
lor are acum o culoare bPj-gălbuic acoperită cu o vopsra neagră-maronie. Tradiţia lor
elenistică ne apare destul de cvidrntă şi au fost datate ca fiind din sec. I e.n.
b) Opaiţe din lut gălbui cu ciocul triunghiular flancat de volute, cu bordura şi discul
decorat cu ove şi lini inciz<ttc şi colorate cu o vopsra brun închisă. Pc fund poartă marca
realizată prin ştampilă incizată cc reprezintă o talpă de picior. Sînt datate în sec. I e.n. 46
c) Sînt prezente de asemenea şi opaiţele de tipul „Firmalampcn" 46 cu corpul rotund
şi discul plat mărginit de brîu în rrlicf cc se desface în dn'ptul ciocului cu bordura ornamentată cu butoni iar pc spate simple ori cu ştampile: Fortis, CASSI (US). Nu lipsesc
nici imitaţiile după acest tip de opaiţe.
d) Sînt frecvente şi opaiţele cu corpul rotund, de dimensiuni variabile - în jurul
celor medii - cu ciocul scurt, discul concav şi delimitat de bordură prin două cercuri
incizate.
Asemenea forme se întîlnrsc şi fără alte ornamentaţii, ori numai cu bordura şi cu
discul decorat 47 • Suprafaţa acestora este ornamentată cu rrprczcntări figurative: vulturul, elefantul, Icul, gladiatori în luptă, scoica, etc. Toate aceste forme de opaiţe sînt
datate în limitele sec. II şi în prima parte a sec. III c.n. 48
ln concluzie, după cum am subliniat la început, fiind vorba ele rezultatele unor
cercetări efectuate asupra necropolei, ceramica de import descoperită aici nu reflectă
decît în mică măsură relaţiile comerciale şi rolul pe care l-a jucat în această direcţie Noviodunum în epoca romană.
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Deşi puţine, obiectivele descoperite ne indică totuşi direcţia schimburilor pc care
le-a avut acest centru de ]a Dunăre şi ele ne trimit în continuare, cel puţin pentru anumite
mărfuri: vin şi untdelemn, pe vechile drumuri către centrele mediteraneene. Din aceleaşi
centre meşteşugăreşti mediteraneene ori pontice, ca şi din altele cunoscute în Moesia
inferioară au venit ca marfă de import şi vasele mici cu decor imprimat sau aplicat, ca
şi acele opaiţe cu ciocul triunghiular cu volute şi ştampilate cu „talpa piciorului", ori
cele de tipul „Firmalampen" sau cu ciocul cordiform şi cu reprezentări pc disc.
Asupra ceramicii de uz casnic se pot face următoarele precizări: deşi succint, tablou]
cronologic prezentat pe tipuri şi variante - atît cit ne-a permis forma acestei comunicări,
ne este suficient pentru a ~u ul inia o seric de particularităţi tipice provinciei istropontice.
Provenienţa. ei poate fi din atelierele oraşului dar şi din alte centre meşteşugăreşti din
zonă sau olării din împrejurimi, gîndindu-ne la rolui pe care l-a jucat în menţinerea unor
astfel de relaţii - flota romană a Dunării cu sediu] ]a Noviodunum.
După caractrristicile trhnicr, şi după formă ca poate fi împărţitrL în două categorii:
1. - Vase cu forme proprii provmciei istro-pontice. Acestea sînt cele care păstrează
linia tradiţiilor getice, cum i:;înt străchinile, unele oale şi ulcioare. Tot în această categorie
se înscriu şi cele ca.re au evoluat din formele elenistice, difuzate în permanenţă de marile
centre meşteşugărrşti de pe litoralul pontic şi care au influenţat puternic celelalte olării
din provincie înainte ~i după venirea romanilor.
2. - Vase cu forme cunoscute în toate provinciile romane, cum sînt unele farfurii
şi mai ales imitaţiile după ceramica de lux. Aceste trăsături comune s-au născut din
marile intersecţii de influenţe, din împletirea. diferitelor aspecte culturale care au fost
încorporate şi au circulat prin multiple căi şi forme în tot Imperiul roman. (vezi ilustraţia p. 481)
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NOUVEAUX RESULTATS DES FOUILLES DE LA NECROPOLE
DE NOVIODUNUM
(RESUJIIE)
et enfin, durant la derniere etape historique de
cet important centre rotlUhiQ-byzantin, c'etait
la aussi un sicge episcopal 8 • }
De Uf3..S jours, la zone arch1ologique de Noviodunum_!) attire l'interet des specialistes non
seulement en raison de sa forteresse ren(orcee
de solides murailles et dotee d'un territoire urbain
limitrophe quatre fois plus grand qu'elle, maia
aussi par son importante necropole tumulaire

Noviodunu,{i'J occupe une position geographique qui lui assura a l'epoque romaine
un r6le str~gique et economique de tout premiere maii!.Y. En e(fet, c'etait la que se trouvait
emplace l'un des principaux gues du Danube,')
la encore il y avait un nreud de routes terrestreţ._V
rejoignant la grande voie militaire et marchande
- du fleuve; la egalement !~ient leurs quarti~
la classis Flavia Moesi: ';t la legio I lovi\ 6)
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mythologie (•la chute de Phaeton •) (pi. XI, 2)
Une auire piece remarquable est un bol d'argent
a doub.es parois, <Ucore au repousse. Ajouto1tsleur encore une petite cuvetle de bronze dore et
quelques petits gobelets de bronze, de forme cylindrique, avec ou sans couvercle (pi. XI).
Enfin, un strigile de bronze clore revetant la
forme d'un doigt vient completer celle liste cl'objet
metalliques.
Bien que present souvenl dans Ies tombes, le
verre est surtout illuslre par des boftes cl'onguenl
de type unguentarium, generalement incolores
ou verddtres, souf(lees dans des moules (pi. XI)
La ceramique represente donc le principal
fonds des valeurs materielles <Uposees dans Ies
tombes sous la forme de vases d'offrandes. Celte
ceramique, retiree de la necropole lumulaire
d'epoque romaine ezploree par Ies fouilles de
Noviodunum peut se classer dans Ies groupes et
1elon Ies types suÎt'ants:
A. Les pi~ces d'importation, avec Ies amphores au premier plan. Par rapport a la vai11elle d'usage courant, Ies amphores sont plus
rares a servir de vases d'offrandes ou dans la
pratique du rituel funeraire qui ezige de la
poterie brisee intentionnellemerit. On y dislingue, neanmoins, plusieurs types:
1. Les grandes amphores faites d'une plite
tres pure, bien CllÎle, de teinte rouge clair et
avec une engobe blanche tirant sur le jaune.
Ce type d'amphore est atteste aus~ns Ies
aut~ centres du limes bas-danubien!:I a Histria. H) et sur la c61e ~tentrionale ae la mer
Noire, a Chersonese 1~_ L'hypothese avancee
au suj~t ce type ă'amphore evoque une origine
dalmate 11 et propose le Jle siecle pour ce qui est
de leu chronol-Ogie. Dans notre cas, l'amphore
<Ucouverte en M v _s, m1 a ete datee grlice a une
monnaie de Marcus Aurelius (161-180) (Pl
Xll/1).
2. Toujours dans la categorie des amphores
de grande taille (H = 74 cm, diam.= 44 cm)
s'inscril aussi un autre type, moins courant
(Pl. XIl/2). li s'agit d'une piece modelee dans
une plite de qualite de teinte brique et engobee
de sa propre substance decouverte en M V• "'3
(Pl. XIl/2). Sa datation a ete facilitee par la
mise au jour dans le meme contexte d'une monnaie faisant partie des emissions de Hadrian.
3. Mais l'espece la plus frequente de la N~
cropole de Noviodunum est celle des amphores
de taille moyenne, qui doivent leur aspect grumeleuz a une plite comporlant une tres grande
quantite de pyrozene. Ce sont des pieces d'un
blanc-jaunlitre, engobees de leur propre substance. C'est un type d'amphore ( Pl. XIl/3
et 4) alt este dans toutes les stalions histro-pontiques el date de la fin du [rr ~le et la premiere
moitie du li' siecle de n.e/ 17 /Nos ezemplaires
ont ete mis au jour avec la piece decrite ci-dessus
el dates au moyen de la dite monnaie de
Hadrian.
4. Cette categorie comporte aussi une amphorette ( Pl. Xll/6) (H = 35 cm; diam.= 13 cm),
de taille naine. Sans qu'aucune monnaie puisse
la dater avec certitude, il nous semble pouvoir
l'inscrire de la fin du l•r siecle a la premiere

(pl. I). Tout un secteur de celle-ci - appeUe
par Ies habitants des Zieuz • La movilele dese •
- fit Z'objet des investigations que nous ffmes
en 1958 (siz tumuli, pl. li) et en 1979-1980
(clouze tumuli). Selon Ies resultats obtenus, le
secteur funeraire ezplore se raltache tl Z'ezistence de la forteressc el de l'agglomeration civile
satellite des premiers temps de la domination
romaine (fin du ltr siecle de nolre ere jusque
vers le milieu du Jlle siecle).
Sous le rapport typologique el straligraphique,
Ies tu mulă de N oviodunum (Isaccea) sont du
lype monumental avec le manteau de terre qui
Ies recoui·re rfolise au moyen des couches allernees ou forme de plusieurs bultes reunies en
surhaussanl leur partie centrale.
Qua11t auz tombes <Ugagees par Ies fouilles,
leurs rile el riluel funeraires Ies rangent dans
plusieurs groupes comme suii:
a) Tombes tl ir1cinerahon sur place, en fosse
parallelt!pipedique sans marches.
b) Tombes a incineralion sur place en fosse
ovale, sans marches.
c) Tombes a incineralion sur place en fosse
parallelepipedique amenagee plus ou moina
soigneusemenl el dotee d'une ou deuz marches.
d) Tombes monumerilales tl inhumalion en un
sarcophage taille dans un bloc de pierre, avec ou
sans decoralion, le couvercle taille lui auBBi
dans un seul bloc, a deuz pentes el auz angles
dotes d'acroleres, ou bien forme d'une grosse
dalle le recouvranl enlierement.
e) Tombes a inhumalion en fosse doubUe de
briques.
f) Tombes a inhumalion en fosse simple, non
amenagee, ou le defunl elail depose reposanl
sur le dos.
g) Tombes a inhumalion en fosse non amenagee, avec le defuni accroupi.
Mobilier funeraire. Suivant leurs nature el
fonction, ainsi que compte tenu de leurs formes
el ornementalions, on peut grouper les objets
recuperes dans plusieurs categories, a savoir:
a) Arme~. Celle categorie, la moins nombreu1e, est surtoul representee par quelques petiles
lames de couleauz de fer.
b) Bijoux. Un peu plus riche que la categorie
precedente, celle-ci se compose de quelques colliers
faits d'agates noires alternees de perles d'or
ou uniquemenl de celte sorte de perles, de queLques
boucles d' oreille el bagues d' or (pi. I X).
L'argent aussi y est represente, notamment sous
la forme d'appliques. Quanl auz objets de parure
en bronze, ii s'agit surtout d'appliques el de
differenles sortes de boucles, ou encore d'epingles
a cheveuz, plus ou moins ornes (pi. X).
c) Vases d'offrandes. lls represenlent la
categorie la plus nombreuse. Dans celle categorie le metal - bronze tout d'abord el metauz
nobles - ou le verre tiennenl une place moins
importante que la ceramique.
Retenons parmi Ies pieces metalliqucs quelques
tmes plus rr.presentalives. Toul d'abord, un
auire petit chaudron de bronze dont Ies parois
sonl ornees de scenes pir ese de lan reiseln
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moitie du
siecl~ de n.e., du (ait que la meme
tombe a livre plus1eurs boUes de verre a onguent
el que le tout se trouvait place dans un tumulus
d~nt la plupart des tombes elaient datees par des
pieces de eonmnai de Domilien (81-96) et
Tiberius (14-37) avec une contremarque du
1Je siecle.
Le tneme groupe de vases d'importation comporte encore d'autres categories ceramiques
dont nous mention11erons:
'
- f!n plat, dont I~ pdte rouge est de qualite
ezceptionnelle; sa mince parois est recouverte
d'une peinture rouge (oncee. A l'i11terieur, le
(ond du plat est decore de deux cercles concenirique, a traits incises, executes a la roulette.
- Une cruche de type amochoe, modelee dans
une pdte rouge de qualite superieure et recouverte d'un verni tioir. A twtre avis il s'agit toujours d'un objet d'importation. L~ panse bombee, couverte de cannelurcs ( c6teler) est surmontee d'un col bas, tronconique. Le meme ensemble livra aussi une monnaie de Marcus
Aurelius (161-180 ).
- Un vase en.form_e de bol (ou assictte creuse),
a~ec l~ rebord impnme de moti(s decorati(s et
l'i~teneur orne d'un petit relief figurali( surimprime.
L'im~ge reproduit un persomiage masculin
som!Y'airement vetu ( cachesex). a l'instar des
habitants des pays chaud, au rcpos, assis sur
un rocher et s'appuyant sur u11 bras, a c6te d'un
panier. De sa main droile, il retient une ligne au
boul de. laquelle s' e~t .Pris un poisson. Quelques
ondulations en sailhe reproduise11t l' eau. La
sc~ne .est e~cadree d'une bordure (aite de trois
p~is circulaires. On attribue comme pairie d'origine des vases ornes de scenes en relief le Pergame; ce serait de la que cette mode ful adoptee
par les potiers d' Arretium et vehiculee dans
plusieurs centres provinciaux de l' Empire, de
sorte que meme s'il s'agissait d'un produil local,
le modele en etait surement importe. N otre piece
date des lle-Ille siecles de n.e.
B. La poterie locale represente le principal
f?nds de notre collection et elle se compose essentiellement de la categorie de vases dits d'usage
commun. Voici Ies diverses (ormes et les types
de cPtte categorie:
1. Tout d'abord notons Ies cruches el une
seule anse - espece assez (requente. Elles sont
con(ectionnees dans ttne pdte cuite, a point
et faisant montre d'un eventail de teintes assez
large: rouge, brique, violace, voire blanc-jaundtre.
A l'exterieur, leurs parois sont dans leur majeure partie peintes en rouge-brun. Suivant
leurs formes, on peut distir1guer plusieurs types
de cetti> categorie.
a) L'espece avec le rebord vertical, profite
el l'exterieur le col long, l'anse bandee ( Pl. XllJ)".
Ces pieces peuvent etre de dif(erentes tailld,~
b) Le recipient a l' ouverture trilobee, anse
bandee, firps ovo~ ou fusiforme, ba se baguee
( Pl. XIIl/3-7 ~'Y
c) Avec l'ouverture en forme de disque (PI.
XIV /7 -9) et une sailie (aisant le tour du col,

l' anse bandee, le corps glob1tlaire rep~antJ sur
un fond bague, de petites dimensiottl_Y.
d) Les vases a l'embouchure en entonnoir.
e) Le ~ase au rebord evase jusqu~'
'horizontale, muni d'une anse dans sa partie s erieure
le corp (usi(orme et la base baguee st.
'
() Un auire exemplaire atteste est celui model~ dans une pdte grise et recouvert d'un verni
~~ir.. Comme ces . caracteres morphologiquea
l rndiquent, cette piece est d'origine getique
(Pl. XIV, 6).
g) Plus rares, Ies cruches a deu:& anses sonl
(aites d'une pdte dont la teinte brique est recouver~'une engobe d'un blanc tirant sur le
jaunt:Y. (Pl. XIV, 5).
. 2) Les vases de type kantharos sont con(ecti,onn~s dans. une ptlte de qualite superieure,
d un Jaune-brique, les parois recouvertes jusqu'endessous de la panse. d'une peinture rouge.
On Ies date de la fin du l'~iecle. Notrepiece offre, des ana!~ ave.c les exemplaires
recuperes a Troesmi~ ~,/Horia 2s t ailleurs 211.Y
3) U ne place de tout premier rang sous le
r~pport numeriq.ue revient auz petits pots,
d ':'ne grande variete tam pour ce qui est de leur
tai.lle, que par. la teinte qu'ils revetent - rouge,
brique, blanc tirant sur la jaune ou alterne de
noir cendre et gris avec le blanc jaunO.tre,· generalemcnt, ce sont des echantillons con(ectionnes
dans une pdte rugueuse, qui leur con(ere un
aspect spongieuz.
On les~ate de la fin du 1re du IJe el llle
siecles 80 /
'
4) Ă rete,nir . au~si la categorie des coupes,
model~es el l ord~naire d~ns une pdte de qualite
superieure et cuite el pornt, de teinte rouge. Ces
pi~ces ont l' exterieur recouvert d'une fine pelicule de peinture rouge imitant le verni (PI.
X V li, 1, 2). Ce genre de pieces est atteste dans
bon nombre des centres de la provinca histropontique et date du ier siecle de n.~. aa/
5) M ais Ies plus nombreuses sont Ies petites
tasses, dont nous tdcherons de grouper Ies dif(erentes variantes comme suit:
a) - Les plus anciennes semblent les petite•
tasses, a une anse ( Pt. XV I}, faites d'une
pdte . de q.ualite superieure, d'un beige rose le•
paŢois minces et dans certains cas glacees de
gris. Elles ont connu une assez large dif(usion
et ~~nt date~,s du !'r siecle et de la premiere
moitie du siecle suivant de notre ere aa.~J
b) - Une autre variante est celle des petitei
ta.sses d'aspect g~obutaire. C'est un type de rect-'\
pient fort connu a travers tout te monde romain 3'. /
(PI. XVI).
c) - Toujours assez nombreuses sont egalement les petites tasses a une an.~e el couvertes
de cannelures ( Pl. X V I). De meme que Ies
preceden,, elles sont attcstecs dans un vaste
espace_:~. On le.~ con(ectionnait generalement
dans une argile blanc/ie tirant sur le jaune,
mais nous ne partageons pas l' avis de nos con(reres .?ui parlent de ka~li:n a leur suj~t_ 85 bis:/
Ces pieces sont elles aussi datees dans Les UmittB
du IJe siecle.
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incisees
Les pieces de celte forme peuve11t ne
pas etr rnees ou avoir ta11t6t seulement le disque,
lat1t6t le disque et la bordure ornes d'un aigle,
un elep/iant, Utl lion OU de gladiateurS combattant, quand ii ne s'agil pas ă'un coquillage ou de
quelque auire motif oruemental.
Tomes ces la111pes so11t datees du [[e siec;
et de la premiere moitie du JJJe siecle de 11.e. 'e
Pour conrlure. Quel~ue riches soient Ies
(randes frmeraires, ciles 11'e11 reste11t pas moins
lributaircs a11x praliques rituelles el, commc
lclles, inaples a ref/eter et1lierement l'exisience
de celle cite, d0t1t le tableau aussi complet que
possible s'ebauchera seulement a partir d11
mo111e11t 016 1'011 rhrnira loules Ies dom1ees fournies par l'elude approfotidie des situatio11s comple:i;es presentees aussi bien par la forteresse
que par l'ag17lomeratio11 civile des alentours. La
eeramique d'importalio11 el auloclrto11e prese11tec
ici de meme que Ies objets eu verroterie, les bro11zes, Ies pii:ces d'or el d'argent, ne saura donner
a elle seule la pleine mesure des relatio11s commercialcs et de la i·ie sociale dans le centre de
Not·iodunum a l'epoq11e romaine. Mais, si peu
nombreux, qu'ils soient, les objeclifs explores
indiquenl loutefois la directio11 des echanges
ef{eclues a u poi11t du Bas-Danube.C'est des
CClilres mediterra11eens et po11tiques, aUSSÎ bien
que de ceux fom:tiom1a11t en Muie inferieure
que so11t part•enus, comme produits ă'importa
tio11, dat1s la regio11 du Bas-Danube Ies petits
vascs a dicor imprime ou applique, Ies lampes
mw1ies de becs triangulaires a volules et la
semelle marque d'une estampille, ou encore Ies
• Firmalampen •, ou celle at•ec un bec cordiforme ct le disquc orne de represe11tations.
Nous aimerions ajoutcr quelques mots au sujet
de la poterie d'usage coura11t. Bien que succinct
SOII tableau chro110/og1:quc a ete presente par
types el t•ariantes, dans la mesure ou le temps
nous a permis de degagcr quelques particularites
typiques de la province histro-pontique. Celte
ceramique a pour origine soit Ies ateliers de la
viile, soit ceux fonctionnant dans les autres
ce11tres de production de celte zone el des environs. Et ii convient de ne point oublier a cel
egard le r6le qu'a pu jouer la notte romaine qui
siegeait a Noviodunum. 1l s'agil d'u11e ceramique susceptible d'etre rangee dans deux
categories, d'apres ses caraeti:res teehniques el
sa morpliologie:
1) Formes speei(iques a la province histropontique, fidi:les a la tradition getique, dans le
genre des ecuelles, de quelques pots et des cruches.
Dans celte meme categorie se rangent aussi les
pieces dont la forme a evolue depuis un type
hellenistique, sans cesse diffus~ par les gran~
centres du littoral pontique et qui ont exerce
une for te influence sur tous Ies potiers de la
province, avani comme apres l'arrivee des
Romains.
2) V ases de forme couratole dans toutes les
provinces romaines - tels certains plats et
surtout les pieces imitanl la ceramique de luxe.
Ces formes communes sont nees aux grands
carrefours des inftuences, de la fusion de divers
courants culturels qui, ayanl fiai par etre assimiles, ont circule par des voies multiples a
travers tout l' Empire romain.

d) - La pl'iile lasse 111u11ir· d'1111e a11se el
arce la surface partielle111e11t courerte de caumlures est w1e varia nle de ccllcs que 11ous
re11ons de decrire ( Pl. XY I). ll s'ag(Îl/,'u11e
rnrianle vlus d'une taille plus yramfe 38 J
e) - U11e auire rnriante est celle des -petites
tasses 11 deux a11scs. Ce so1it des pil'crs at'ec le
fond bague el 11ettem~rofile, datecs chez 11ous
du JJr siecle de 11}. 37 •
f) - Noto11s aussi I pelite lasse de la forme
d'un yobelct (PI. Xl'J), realisec dans la meme
pâte de qualite s11pericur1', da11s diffrre11les
couleurs, rccourerle au 11011 d' 1111e pci11l11re rouge
et ornee, soii c11 parlic, soit e11lil;re111e11t, de cannelurcs. Celte sorle de pii:ces 0111 Ies parois dro~
d'w1c yobdd, mais clles so11t 111u11ics de 111a11ches 3 o/.
6. - Les boîles a ongucnt i111ite11t Ies formes
de unguentarii romains e11 n:rre Oll des amphores. Ellcs so11t datees des Jrr ci I Jr siicle de
n.l\ el allcstecs da11s Ies e11scmblcs fu11~.
· es de
la regi011 balka11ique d 1wrd-po11tiquk 3/ (PI.

xv, 7, 8).

7. - Unc cruche amphoroldale rrprese11le la
tra11sition de la categorie des rnses de grande
taille a celle des petits. C'cst tme forme de t:ase
connue dans maintc'8h.,tio11s arcMoloyiques de
la zone istro-po11tique 40 ,Jet surloul da11s le nord
de celte zone. Ot1 l'a dalees du JJr siccle de 11.c.
( Pl. XII, 6).
8. - Les ccuelles et Ies pluts ou assieltes
composenl a leur tour un (011ds assez riche. Jls
sont gb1erale111ent con{ecliom1es da11s une pdle
de bonne qualite el meme de qllalite superieure,
cuils a point el recout•erts d'une peinture rouge
ou orange. II 110us (aut 111e11tiom1er tout au
moins leurs lypes Ies plus rcprese11lalifs, qui
peut·e11t se grouper com111e suii:
a) - Les bols, at·cc Les parois droites el la
porlion inferieure tro11co11ique, le forul bague
et nettement profite; ils soi
tailles diverses,
la lh·rc plus ou moins epais 41 Pl. Xl' I I).
b) - Les ecuclles au x par: · incurt•ees vers
l'i1iterieur - formees a la maiit 42
c) - Les plats, co11slilua11t l groupe le plus
110mbreux, dont la forme derirc de celle des
terra sigilata de~rilcs par le calalo1ue de Dragtdl~')
dor( - Cttrle 23 ou Ludwici, lypc Tb 48 /
(PI. XVII).
9) Les lampes so11t des objels d'offrandes qui
tlC ( ont presque jamaÎS defaut a CCS lombes, Ce
qui explique lcur grand 110mbre, ainsi que la
grande variete de types el de formes enregistres.
(Pl. XVIII).
a) Lampes de traditio11 hellb1islique, le bec
circu.atnx et .e disque simp.e, la bordure decoree
d' ovei''. )
b) Lampes de ia meme argile blanche-jaundtre,
bec tria11gulaire, flanque de deux volutes, anse
annulaire. La decoration de la bordu re est fai te
d'oves, alors que le disque s'orne de traits. Le
fond marque de l'empreinte d'une planta pedis.
Sont datees de la 11,;conde moitiKu Jcr siecle et
la premiere partie de JJr siecle 45)
c) Egaiemenl atlestfos sont ies 1a~ type
• Firmalampen • et leurs imitation4 8 •
d) Toui aussi frequentes sont Ies
· s lampes
a .a panse g.obulaire, de tailles variable autour
de la moyenne, le bec court el le disque concave
el delimite par une bordure faile de deu:i; cercles
{
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N"ElTE FVNDE Dr GRXBERFELD VON NOVIODUNmr
(VORL:\UFJGER BERICHT)
Novioclunum befindet si<'h in <ler năchsten
cler Spitze des Dona n<leltas, auf dem
Festlande das die Kette cler Seen und iiberSl'hwembaren Gclăndcstiicke entlang (Ies Flufies durchbricht unei bis zu desscn Bett gel a ngt.
An cler betreffendcn Stelle neben der Stadt
Isaccea wurde bereits in vorigen Jahrhundert
das Stadtgebiet von N oviodunum geortet 1 •
Dank seiner Lage hat Nioviodunum eine bedeutende 2 strategische unei wirtschaftliche
Rolle zur Zeit cler Romer g~spielt, denn es
war cine cler bedeutesten Ubergangsstelleu
cler Donau, cine Kreuzung der Landwcge mit
dem l\lilitiir- unu 1-Iandclsweg a cler Donau,
Sitz cler romischen Flo/Ic Classis Flavia
Jloesiaca \ l\Iittelpunkt der Lcgion I Jovia 5 ;
a uch war es in byza ntinischer Zeit bckttuut als
Bischofsitz 6 •
Heutzutage bietet das archii.ologischc Arral
von Noviodunum 7 mehrere Sehenswiirdigkeiten,
und zwar die Schutzmauern - de Festung,
die Schutzwălle mit ihren Srhutzgrăben,
wekhe das Stadtgebiet - das Vicrfache de~
riimischen Lagers - abstecken, clas hiigc·
lartige Grăberfeld, welches in einem U mkrcis
von rnehrercn Kilometern cler Landschaft ihren
kennzeichnenden Charakter uufprii.gt (Taf. I
u. III). Ein Abschnitt dieser Gegend, von don
Ortsbewohnern „zu den vier Hiigcln" benannt,
bildet unser Grabungsobjekt u. zwar sochs
Grabhiigel im Jahre 1958 8 (Tnf. II) unu
zwolf anderc in den Jahrcn Hli!.I urui 1!)80
(Taf. lll).
Unser Vortrag befallt sich nur mit dem
Grăberfeld und berichtet kurz iibcr clic Ergebnisse der Grabungen der lctzten Jahre ( 1979 80).
Die Erforschung des „Zu den vielen JI iigeln" genannten Abschnittes des Grăberfelde~
hat zur Schlullfolgernng, gefiihrt, daU dieser
Friedhof am Anfange der riimischcn Ilerrschaft in Noviodunum (Endc 1.-.'.\littc III.
Jhdts) sowohl dem l\lilitărlagcr als auch dcr
benachbarten zivilcn Siedltmg gedient hat.
Aus typologischer unu stratigraphischer
Sicht gehiiren dic Hiigel aus Isarcca zu dcn
GroBhi.igeln mit mehreren aufeinandcrfolgenclen Erclschichten 10 odcr aus ciner Heihc
von iiberlagerten Hiigcln mit erhiihtcn Inncnkern bestchend.
Nach dem Ritus und clcm llcstattungsritual
zu urteilen, kann man folgendc Abarten untcrseheiden 12 :
a) Branclgriibcr am Ort mit rcchtcckigl'r,
treppenloser llrandgrube
b) Brandgrăbcr am Ort mit ovalcr trcppenloser Brandgrubc
e) Ilranclgrăber am Ort mit rcchtcckigcr
Ilrandgrube in nachlăssigcr Ausftihrung und
mit einer odcr zwci Trcppen vcrsehcn
d) Monumentale Korpcrbestattungen mit
verziertern oder unverziertcm Stcinsarg aut
einem einzigcn Steinblock uncl glcichcm Deckel; an elen Eckcn mit Akrotlwricn Vl'rschen
oder als cinfache, dickc Dcckelplattr.

c) Kiir)Jerbestattungen mit Ziegelpackung
f) Korperbestattungen in einfacher Grabgrube; der Tote in gestrcckter Lage beigesetzt
g) Korperbestattungen in einfacher Grabgrube; der Tote in Hockerlage beigesetzt.
Die Austattung der Graber Nach ihrer Zweckmăssigkeit, ihrer Forrn und Verzierung kann
~an die gefundenen lleigaben folgendermaBen
emordnen:
a) Waffen. Sic bilden die klcinste Gruppc
und sind durch kleine l\lcsscrklingen aus Eisen
vertreten
b) Der Schmuck bildet cine zahlreichere
Gruppe von Beigabcn. Er tritt in Gestalt von
Halsbăndern, die abwechselnd aus Perlen und
schwarzen Achatpcrlen bestehen, von Golblech oder von Ohrgehiingen und Ringen aus
Gold, auf. (Taf. IX).
Dazu gehiiren auch die Silbcrstiicke. Die
meisten von ihnen sind Beschlăge.
Auch die bronzenen Schmuckstiicke dienen
dcmselben Zweck, sowohl die Beschliige und
Schnallen als auch dio mehr oder weniger
verziertcn Haarnadeln (Taf. X).
c) Dic Opfergefă/Je bilden die zahlreichste
Gruppe von Heigaben. Unter ihnen nehmcn
die Metall- und Glasgcfii.Be einen bescheidenen Plntz ein, wobei die ersteren gewohnlich aus Bronzc und nur selten aus einern Edelmetall sind.
Wir mochten clas Auffinden cines bronczcncn Kesselchen mit Reliefverzierung unterst rcichen 12 bis. Auf seinen Wăndeu ist da:s
myt hologische
Thcma - „Der
Sturz des
Phaeton" (Taf. XI) dargestellt.
Auch eine Silberschale mit Doppelwancl
„a u repoussc" ausgefiihrt, ist erwăhnenswert.
llierher gehtirt auch cine vergoldetes Bronzcsrhiisselchen und die Bronzeglăser von versrhiedcner GrtiJle, mit oder ohnc einen Dcckel
(Taf. XI).
Ein fingcrfiirmigcs 8chabeisen aus vergoldcter Uronze ergănzt dicsc Gruppe von Bcigabcn
Die rnaswarcn sind durch die un vielcn
Grăbt>rn
aufgefundenen Salbengefălle vertrrten, die aus farbloscn, griinlichen Glas,
durl'h Blasen in cine Fonn, hcrgestellt wunleu
(Taf. X I).
J\.1•r11111ik. Dic UpfcrgefăBc aus Kcrarnik
hilden zahlcnmiiBig und wcrtmăBig dio 1-Iauptlwiga brn dcr untcrsuchten Grăbcr.
})p 111zufolgc kann man dio Tonware aus dcm
Gritbcrfcld von Novio(lunum in folgcnde Grupprn uud Artcn eintPilen.
A. - I 111portware. An erster 8telle stchen
din Amphoren. Im Vergleich zu dcn Gebrauchstiipfen, wurden clic Amphorcn scltener nls
Bciga bcn oder im Destattungsritus des zerhro<'hcncn GefăBes verwendet. Untcr ihncn
sind foi gen de Arten zu unterscheiden:
1) groBe Amphoren aus einer hcllroten, rcincn, gut ausgebranntcn Tonmasse, dercn
Obcrfliiche mit gclblicher Engoba bezogcn
wurdr.
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Angel an der ein Fisch zappelt. Das Wasser
wird durch Wellen wiedergegeben. Das ganze
wird von einem <lreifachen Gtirtel eingerahmt.
Die reliefverzierten Gefii.Be wurden urepriinglich in Perga mon hergestellt, spăter von
den Topfern aus Arretium iibernommen und in
mehrere Reichsstădtc weitervcrbreitet. Hiermit,
auch wenn wir sie als iirtliche Tiipferware
betrachten wtirden, so wii.rden ihre Formen
bestimmt eingefiihrt. Das Gefii.B stammt aus
dem II-III. Jhclt.
B. Die i11 de11 i:irtliche11 Werkslătteu hergesteUte Kerarnik bildet den Hauptteil unserer
Sammlung, \'ornehmlirh die sogenannten GefăBe des tăglichen Gebra uchs. Folgende Arten
sind zu unterscheiden.
1) Ale erste sind die einhenkeligen Kriige
zu nennen, die ziemlich zahlreich sind. Sie
wurden aus einer vielfarbigen, gut ausgebrannten Tonmasse (rot, ziegelrot, dunkelblau u. sogar gelblirh-weiB), hergetellt. Die
GefăBoberfliiche wurde zum griiBten Teii mit
einer brăunlirh-roten Farbe iiberzogen. Ihrer
Form nach kann man die Gefăfie in mehrere
Abarten aufteilen: a) mit senkrechtem, profiliertem Rond, mit langem Hals, mit flackem
breitem Henkel, der doppelt kanneliert ist;
mit bauchigem Kiirper und FuBring. Davon
gibt es verschiedene Griiflen (Taf. XIII) 21 ;
b) - mit kleeblattfiirmigen Mund und mehr
oder wl'niger einformigen Korper und Stand.ring; mane he Exemplare wirken kugelfiirmig
Taf Xlll, 3-7.
c) - mit i;rheibenfiirmigen Mund, breitem
Henkel, kugelformigem Kiirper und Stand.ring;
d) - GefăBe mit trichterftirmigem Mund
(Tal. XI\").
e) - mit ausgezogcnem Rand, breitem Bentei, spindelformigen Korper und Standring
(Taf . .XI\');
f) - Es gibt auch ein Exemplar aus grauer
Tonmasse, mit schwarzer Farbe iiberzogen
(Ta.f. XI\', 6). Seine morphologischen Ziige weisen
auf eine getische Abstammung aller Gefăfle
dieser Art ;
g) - zweihenklige Kriige gibt es eeltener.
Sie wurden aus einer ziegelroten Tonmasee
hergestellt, wobei manche mit einer gelblichweifien Engoba bestrichen wurden.
2) Gefăpe 1·0111 Ka11tharos-Typus, die aus
einer hochwertigen, gelblichziegelroten Tonmass<' herge~tellt und mit roter Farbe bis unter
dem Hauch des Gefa.fles iiberzogen wurden.
Sie werden am Ende des I. Jhdts. datiert 21 •
Ahnlirhe gefafie iu cler Gegend von Troesmis 27 ,
Horia 28 und in anderen Siedlungen 29 •
:J) ĂuBerst zahlreich sind die kleinen Topfe.
Sie wcisen eine Vielfat von Farben (rot, ziegelrot, gelblich-wei.6 und grau oder schwarzgrau) auf; auch sind sie in versrhiedenen
Grofien vertreten.
Im allgemeinen ist die Tonmasse aus der
sie hergestellt wor<len waren, gut ausgebrannt,
mit einem rauhen Gehalt, der ihnen ein
schwammigee Aussehen verleiht. Sie werden
in das Ende des II. und am Anfang <les III.
Jhdh. datiert so.

Dieser Typus ist auch aus anderen Ortscha.ften des Limes an der Unteren Donau u, aus
Histria 14 und aue Chersonesos 15 an der nordlichen Schwarzmeerkiiste bekannt. Vermutlich stammt er aus Dalmatien 18 und wird
in dae II. Jhdt angesetzt. Die von uns beschriebene Amphore, welche in Mv-Bm 1 (Taf.
XII) aufgefunden wurde, gehiirt in dieselbe
Zeit, da sie durch eine Mtinze des Marcus
Aurelius (lGl-180) datiert ist.
2) Ebenfalls zu den groBen Amphoren gehiirt ein etwas ungewohnlicher Typus. Es handelt sich um die My, m 2 (Taf. XII, 2) gefundene Amphore, die aus einer ziegelroten, besonderen Tonmasse mit einer eigenen Engoba
angefertigt ist.
Eine von lladrian gepriigte Mtinze hat ihre
Datierung erleichtert. Ihr Typus wird nirgends
sonst erwăhnt.
3) Die hăufigsten Amphoren sin von mittlerer Grofie, die aus einer Tonmasse mit viei
Pyroxenit angefertigt wurden, wodurch aie
ein ăufieret rauhes Aussehen erlangten. Auch
sind sie gelblich weiB und besitzen eine eigene
Engoba.
Diese Amphorenart (Taf. Xll/3, 4) findeu
wir in allen Siedlungen der Unteren Donau und
des Pontos; sie stammen vom Ende des I. und
aus der ereten Hălfte des li. Jhdts. Die von
uns vorgeftihrten Stiicke wurden zusammen
mit der w.o. angeftihrten Amphore aus der
Zeit Hadrians gefunden.
4) Einem anderen Typus bilden die kleinen
Amphoren mit einem Ausm~ von 35 cm.
HGhe und bloB 13 cm. im Durchschnitt
(Taf. XII, o).
Obwobl sie miinzenlos war, wurde sie sowohl in einem Grab mit glăsernen 811.lbenbehi.ltern ale auch in einem Hiigelgrab (Mll-B)
gefonden, in dem die Mehrzahl der Best&ttungen anhand von Milnzen des Domitian
(81-96) und des Tiberius (14-37) datiert
werden konnten. Auch spricht der Topferstempel aus dem li. Jhdt. ftir den bereite erwăhn
ten Zeitraum.
Auch zur Importware gehOren folgende
T6pferwaren: - e1n Teiller aus sehr feiner,
roter Tonmasse, mit diin.nen Wănden dessen
Oberflăche mit einer dunkelroten Farbe beatrichen wurde. Der in.nere Boden hat eine
Randgeritzte Verzierung, die aus zwei konzentrischen Kreisen besteht. Es wurde dem
II. Jhdt. zugewieeen.
- ein Krug vom Oinochoe-Typus, aus feiner,
rotar Tonmasse, deasen Oberfliiche mit Firnis
bestrichen wurde, den ich ebenfalls als lmportware betrachte. Sein Hals ist kurz und kegelstumpfformig, sein Korper gewiilbt und gefurcht. Im Einzelgrab mit Steinsarg in dem
er gefunden wurde befand sich auch eine l\fiinze
des Marcus Aurelius (161-180).
- ein schusselartiges GefăP mit aufgestempelten Muster auf dem Rand und plastiecher
Figurenverzierung a uf der Innenflăche. Dieee
stellt einen ăuBerst spii.rlich bekleideten Mann
(bloB mit einem Lendenschurz), der auf einem
Felsen sitzt und sich ausruht, indem er sich
auf eine lland stiitzt, neben der sich ein R.orb
befindet. In der rechten Iland halt er eine
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4) Eînc andere Art von GefăBen bilden <lie
Scbalen, die gewohnlicb aus einer roten, gut
ausgebrannten Tonmasse hergestellt wurden
und dercn ăuBerstc Flăchc mit einer feinen,
roten, firnisăhnlîchen Farbe iiberzogen wurde
(Taf. XVII, l, 2). GefăBe dieser Art, dic jetzt
in vielen Ortschaften
des
Donau - und
Schwarzmeerraumes hergestellt werden, sînd
in das erste Jhdt. u.
datiert 3 2 wordcn.
o) Am zahlreichsten sin<l dic Kănnchen.
Sie treten in verschiedenen Abarten auf:
a) Als ăltesto werden die ei11he11keligeH
Kătmchen betracbtet, die aus einer feinen,
beige-ziegelroten Tonmasse hergestellt worden
waren: sie haben diinne Wănde und manche
von ihnen sind grau glasiert (Taf. XVI).
Waren weit verbreitet und stammen aus dem
I. Jhdt. un<l aus der ersten Hălfte des II.
Jhdts 38 •
b) Eine andere Abart bil<len die kugel/ăr
migen Kiinnchen (Taf. XVI). Dieser Typm;
ist in der ganzen ri:imischen Welt stark verbreitet 84 •
Die meisten dieser Gefă.Be fallen in <len
Rahmen des II. Jhdts.
c) Die einhenkeligen, kannelîerten Kănnchen
treten ebenfalls in groBen Mengen auf und
hatten eine groBe Verbreitung gekannt 35 •
Gilwi:ihnlich wurden sie aus weiB-gelblicher
Tonmasse und nicht aus Kaolin 36 bis), wîe es
mancbe glauben, hergestellt. Sie werden ins
II. Jhdt. angesetzt (Taf. XVI).
d) Eîne andere bekannte Sonderform sind
die glasăhnlicben Kannchen aus derselben
feinen Tonmasse, in den verschiedenen Farbti:inen, gănzlich oder teilweise mit roter Farbe
iiberzogen und kannelieert ae (Taf. XVI).
6) Die Selbenbehălter ahmen die GlaebehiiJter oder die Amphoren nach; werden in den
beiden ersten Jabrhunderten datiert. Bisher
wurden sie in den Grabern aus der Balkanhalbinsel und den nord-pontischen Gegenden
gefunden (Tab. XV, 7, 8) 119•
7) Ein Amphoren-Krug bildet den Obergang von der Gruppe der groBen Gefă.Bc zu
den kleinen. Er ist bekannt aus vielen Grabungen des Donau- und Schwarzmeerraumes '°,
insbeeondere in dessen ni:irdlichem Teii. Es
wurde in das II. Jhdt (Taf. XII, ti) datiert.
8) Anch SchiiBel und Teller gibt ee in ansehnlicher Anzahl. Gewohnlich wurden sie aus
einer feinen und sehr gut ausgebrannten Tonmaeee gemacht. Fast alic eind mit ciner roten
oder orangenfarbenen Farbe bedeckt wor<len.
Die kennzeichncndsten Arten dieser GefăB
gruppe sind folgende:
a) Die Năpfe mit geraden Wăn<len und .~em
kegelstumpfformigen Unterteil un<l profihertem Ringstand. Es gibt verschieclene Gro1len
nnd mit einrm mehr oder weniger di<"krrem 41
Rand (Taf. XVII);
b) Auch gibt. es 8chii6clchen mit n~ch innen gewolbten Wăndcn 42 • Es handelt s1<:h um
eine altilberlieferte Form, die man noch în
der handgemachten Keramik antreffen kann

c) Die zahlreichste Gruppe bilden <lie Teller,
deren Form von den terra sigilata stummen im Katalog von Dragendorf beschrieben die Formen Curle 22 oder Ludowici, der
Typusb. Letzteren kennen wir sehr gut aus
Dakien 43 • (Taf. XVII).
9) Dic Lampcn bîlden cine Bcigabe <lie fast
in keinem Grn b feblcn diirfte, weshalb unsere
Sammlung sich stark anreichern konnte und
einc groBe Vielfăltigkeit aufwcisen kann (Taf.
XVIII). So z. Il.:
a) Lampen mit runder Tuile, cinfacher
Rund ung und Eiermuster am Rand u;
b) Lampen aus gelber Tonmassc mit dreieckigcr Tiille, von Voluten umgeben, mit Eîermuster und eingeritzten Linien am Rand um
die Lampenrundung, welche dunkelbraun gefărbt waren. - Als Stempcl besaBen sie eine
eingeritzte FuBsohle. Sic wurden in dic zweîte
Halfte des I. Jhdts 40 und in die ersto Hălfte
des II. Jhdts datiert.
c) Es gibt auch Lampen vom Typus der
„Firrualampen"
d) Zahlreich sind aurh die Lampen mit
rundem Ki:irper, von echwankender GroBe mit kurzcr Tiille u. gesenkter Rundung, welche
durch zwei eingeritzte Kreise vom Rande
getrennt ist.
Solche Formen erscbeînen auch ohne l\Insttir
oder nur mit verziertem Rand und Rundung ' 7•
Deren Flăche wird mit folgenden bildlichen
Darstellungen verziert: Adler, Elephant, Lowe,
Kămpfer, die Muschel usw. Die erwăhnten
Lampen werden im I.- II. Jhdt. dat iert ca.
AbschlieBend mtichtc ich wiederholen, wae
ich bereite eingangs hervorgehoben babe, daO
die hiesige Jmport kera mik - du. ee eich uru
die Erforschung eines Grăberfeldes handelt nur în einem kleinen AuemaB die llandelsbeziehungen und die von Noviodunum geepielte
Rolle în romiecher Zeit wicderspiegelt.
Obwohl nur wenige Funde zu verzeichnen
waren gestatten sie <loch die Ausrichtung des
Handels von Noviodunum zu erkennen. So
kommen gewisee Waren, wie Ol nnd Wein
auf den alten Handelswegen aus dem Mittelmeer. Eben daher oder aus anderen pontischen
oder moeeiechen Werketătten kamen auch die
kleinen GefăBe mit eingeritzter oder mit Relicfverzierung, oder jene Lămpchen mit dreieck.iger Tiille und Volutenverzierung, mit geetempeltem FuBring, die sogenannten „Firmalampen" o<ler diejenigen mit Herzformigcr
Tiille un<l mit Darstcllungen auf der Lampenrundung.
Zur Ha uskera mîk kann folgendes gesagt
wer<len: obwohl ăuBerst biindig, gcstattet die
zeitliche Eiureihung derselben mit îhren vers1·hiedenen Arten u. Abarten, im Rahmen unseres Yortrages, einigc kennzeichnen<le Ziige
des Gebietcs zwisrhen .Mrer und Donau hervorzuheben. Dieso Keramik kann sowohl aus
den ortlichen Werkstătten der Kiistenstii.dte
oder aus anderen 'l'opfereien aus der Umgegend stammen, wenn wir an die Rolle denekn,
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welche die romische Donauflotte mit ihrem
Sitz in Noviodunum bei der Erhaltung derartiger Handelsbeziehungen gespielt hat.
Nach ihrer Form und den technischen l\lerkmalcn kann sie folgendermaBen gegliedcrt
werden.
1) GefăBe deren Form der Gegend zwischen
Donau und Meer eigen sind. Es sind jene
welche die getische Oberlieferung befolgen,
wie S~hiisseln und einige Topfe und Kriige.
Hierher gehoren auch jene die sich aus hellenistischen Formen entwickelt hatten. Letztero
wurden stă.ndig - vor un<l nach cler romisrhen
Erobcrung - von elen groilen Werkstătten der
Kiistcnstădte verbreitet und ha hen hiermit
die anderen Topfereicu der Gegend stark
beeinfluBt.

2) Gefă.Be deren Form in allen Reichsprovinzen wohlbekannt sind, wie manche Teller
und vor aliem die Nachahmungen der Luxuskeramik. Diese gemeinsamen Merkmale sind
als Folge einer Synthese der verschiedenen
Kulturaspekte, welche im ganzen Reiche in
Erscheinung traten und in mannigfaltigcr
Weise bekannt wiuden, entstanden.
Das \•on uns besprochene Fundgut, ungeachtet seiner Menge, besteht bloB aus Beigaben
die in dcn Grăbern beigelegt wurdcn. Deshalb
sind sie an den Ritus gebunden und konnen
den vollcn Reichtum des Wirtschaftslebens
a us I\' oviodunum nicht wiedergeben. Dic
ăuBerst komplexe Lage, sowohl in der Festung
als auch in der Siedlung, wartct noch auf ihre
vollstăndige
Klă.rung,
deren Anfang aber
durch einige Arbeiten 49 bereits gemacht wurde.
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