CONTRIBUŢII PRIVIND CERAMICA ROMAN A DE LA DUROSTORUM

III
CRIŞAN MUŞETEANU ,

DAN ELEFTERESCU

În cuprinsul articolului ,"om prezenta ceramica descoperită În tr-un
singur complex , o groapă marcată cu sigla G 6 . Topografic, ca se plasează
tot pe m alul Dunării, mult mai aproape de Silistra decât celelalte deja
publicate 1 , la 50 m amonte de staţia de pompa re a fostul I.A.S. Ostrov
şi circa 400 m aval de debarcader, într-o zonă vecină cu mormântul puhlicat
de V. Culică În SCIVA, 25, · 1974, 1, p. 137 .
Groap~ ar'e o formă curbată cu d iametrul de 1,40 m ş i , o adâncime
d e 2,60 m. In afara pieselor pe care le vom prezenta, au fost recoltate şi
{) serie de fragmente atipice , care au:fost aruncate .2
.
În prezentarea ceramiCii din G6 am respect at aceleaşi scheme m etodologice aplicate şi pentru complexele preced ente .
Este un fapt deja cunoscut ex i ste nţ a in zonă a mai multor grupe UTamice . Cel mai important lot d e vase este executat dintr-o argilr, în general
bine a.rs ă, de culoare cărămiziu gălbui e sau cărăm iziu d eschi să atât la suprafaţă cât şi în spărtură. Pasi:'a, este finrt , consistentă, omogenă, cu un aspect
nisipos . Argila are în compoziţi e mica aurie, precum şi numeroase part icole
de fier si calcar.
F ir~isul, puţin lucios ş i n eader ant, variază ele la roşcat la castaniu
roşcat . Se observă goluri lăs at e de particulele organice după ardere. La
u nele vase se constată un v iciu t ehnologic, coacerea prea rapidă, înainte
ca piesele să fie bine uscate, duce la fisurarea lor. în cadrul ceramicii de
la Durostorum această grupă est e nume rotată cu cifra 4.
O a doua grupă importantă, notată cu nr . 9, este caracteristică vaselor de bucătărie. Pasta este zgrunţuroasă , in general bine arsă , de culoare
a lb gălbui e atât la suprafaţă cât şi în: spărtură, fără fÎrnis. Ea este aspră
,) \ ' . Culică, Pontica, 13, 1980, p . 321; C. Muşeţcanu, D . E lcfterescu, Contribuţii r,
p. 6 7; C . Muţeşcanu, D . Elcfte rescu, Contribuţii II, p. 89.
') Groapa a fost descoperită şi cercetată de D. Eleftcrescu. Numerele din ilustraţie
ale pieselor reprezintă num i rul lor curent din t ext. : Am folosit urm ăt oarele prescurtări în
text: G : groapă; Dg: diame trul gură ; db: diametru! b az ă ; l: înălţime.
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la pipăit, având în compoziţie pietricele în numr\r mare, paiete de mlCa
si rare urme de oxid de fi er.
Exemplarele a căror pastt\ nu îşi găsesc corespondentul în grupele
,
amintite şi care sunt în cea mai mare parte vase de lux, le vom descrie
în catalog argila amănunţit.
Am împărţit vasele din complex după utilizarea lor în v iaţa de zi
cu zi, cu vase de bucătăr i e , vese lă de servit ş i recipiente de transport at
şi depozitat a limentele, alte piese ceramice.
tn ceea ce priv eşte d( nun-. irea vaselor, problemă care a stârnit multe
controverse, am ales calca C;lrl' ni s-a păru t pentru moment cea mai bună,
adică desemnarea lor Cll tcrmlnii fo losiţi în limba r omână şi pe cât posibil identificarea lor cu hnm nal rrc pus de \Vemer Hilgers ca fiind folosit
de latini. 3

1. VASE DE BUCATARIE
Oală

cn

două torţi

(oUa)

Nr. 1.
Buza este răsfrântă în exterior, cu marginea rotunjită şi şenţuire interioară. La exterior buza est e brăzdată de o canelură. Umerii sunt bine
conturaţi. Corpul este de formă ovoidală, în partea super ioară apar coast ele. Toarta este lat ă si can e lat ă .
Pastă fină, bin e ;rsă de culoare cărămizie, firnis mat si aderent de
culoare castani e.
'
Nr. 1. Fragm e ntară. Dg : J20 mm, urm e de funingine . Inv. 14337 .
Nu foarte curentă, forma este semnalată în Tracia, la I vailovgrad,
ŞI la Ulpiana, în :Moesia Superioară, în cuprinsul veacurilor II-IlI.4

Ot!lli cu o

to ar tă

(olla)

Nr. 2-7
Buza evazată este rotunjită. La exterioru l ei o puternică şenţuire,
gâtuI scurt, corpul de formă ovoidală. Toarta se prinde imediat sub buză.
Argilă locală (grupa ceramică 4), cu foarte multă mica. Multe din exemplare au urme de vopsea a lb ă şi de funingine.
Nr. 2. Fragmentar. Dg 152 mm. Inv . 14.338.
Nr. 3. Fragmentar. Dg 196 mm. Inv. 14.339.
Nr. 4. Fragmentar. Dg 200 mm. Inv. 14.340.
Nr. S. Fragmentar. Dg 180 mm. Inv. 14341.
Nr. 6. Fragmentar. Dg 100 mm. Inv. 14.342.
Nr. 7. Fragmentar. Dg 230 mm. Inv. 14.346.
Vasul l-am r eg ăsit la Durostorum şi în alt complex datat în a doua
jumătate a veacului al II-lea ş i în prima parte a celui următor. 5
3) vV. Hilgers, Laleinisc"e GejasslIamw, Di\seldorf, 1969.
4) Gergana Kabakc ieva, K e'ramik a iz viU bliz- Ivailoc'gamda (J[ - IV vv n.e.), Sofia,

1986, nr. 145, pl. 39; S. Fidanovsl<i, Jlimska keramika Ulpijanf, Belgrad, 1990, tip 15, pl.
28. 22.
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Nr. 8-22
Buza este răsfrântă în exterior cu marginea rotunjită ş i şenţuire în
interior , corpul ovoidal este decorat în apropierea diametrulu i maxim cu
coaste. Toarta lată este prevăz u tă cu două şenţuiri .
Argilă local ă zgrunţuroasă (grupa ceramică 9) de culoare alburiu
gălbui e . Toate exemplarele prezintă unne de funingine.
Nr. 8 . Fragmentar. Dg 140 mm. Inv. 14 .34 8 .
Nr . 9 . Fragmentar. Dg 170 mm . In\'. 14.349.
Nr. 10. Fragmentar. Dg
J50 111m . In\'. 14. 350.
Nr. 11. Fragmentar . Dg 180 mm. In\'. 14 .351.
Nr. 12 . Fragmentar. Dg 130 mm . Inv. 14.352 .
Nr. 13 . Fragmentar. Dg 150 mm. 111\'. 14.353.
Nr. 14. Fragmentar. Dg 160 mm. In\' . 14.354.
Nr. 15 . Fragmentar. Dg J60 mm. In\' . 14.355 .
~r. 16 . Fragluentar . Dg
110 mIU , Inv. 14 .356 .
NI. 17. Fragmentar. Dg 180 mm. In\' . 14.357 .
Nr. 18 . Fragmentar . Dg 180 m111 . Inv . 14 .359.
NI. 19. Fragmentar . Dg 170 mm. Inv. 14 .360 .
Nr 20. Fragmentar . Dg 130 mm . Inv. 14.362 .
:Kr. 21 . Fragmentar . Dg 170 mm . In\'. 14.366.
NI. 22. Fragmentar. Dg 120 mm. Inv . 14 .368 .
Oala cu o toartă folos i tă la preparatul mâncării este bine cunoscută
la Durostorum ~i în alte complexe din veacul al II-lea şi prima parte a
celui următor. 6 în acelaşi spaţi1'l. cronologic o g~ls im şi la Histria, în termele
II, faza le, analogie ce întăreşte datarea noastră'.
Nr. 23
Buza evazată estc rotun jită, gâtui scurt , uşor curbat, umărul bine
profilat , corpul sferic are caneluri slab profilate şi largi. Pereţii vasu lui
sunt subţiri.
Pastă nisipoasă, de culoare roşiatică , fină cu mica, apropiată de grupa
ceranlică 9 . La· exteriOl' este acoperit cu un firnis din ace eaşi pastă, urme
d e funingine .
01'. 23. FragmentaT. Dg : 160 mm . Inv. 14.344 .
In zona provinciilor dunărene vasul este semnalat de timpuriu. Eva
Bonis il datează în Pannonia în secolul I, considerându-l de tradiţie La
TEme ; tot într-o epocă timpurie este descoperit ş i în provincia noastră la
Tropaeum Traiani, în schimb în Dacia Inferioară o formă asemănătoar e
este răspândită la Romula şi în împrejurimi, dar într-o epodl ceva mai
târzie, adică la începutul veacului al III-lea , În Dacia intracarpatică
recipiente asemănătoa r e sunt semnalate la Porolissum .3
S)C. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Contribuţii I , pl. 2, 11 şi 12.
6) C. iVluşeţcanu, D . Elefterescu, Contribuţii, 1, p. 70, pl 2, 10.
7) Al. Suceveanu, SCIV, 18, 1967,2 , p. 246, fig. 1, 221; Hislria, 6, pl. 106, p l. 9,
42 .
Sl Eva Bonis, DisSPann, seria Il, 20, 1942, pl. III, 7; TYopaettm Traiani, p . 182,
fi g . 147, NIT, 5 (4) ; CRO, nr. 358; N . Guclea, Porol issum , p . 198, p . 473, pl. XLI V , 1,
OR3.
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Nr. 24
Buza îngroşată şi evazată, în interior există o şenţuire, gâtuI scurt.
Diametrul era probabil spre mijlocul corpului, pe umeri două mici praguri.
Pastă zgrunţuroasă de culoare roşiatică (grupa ceramică 9), urme de
funingine.
Nr. 24. Fragmentar. Dg : 150 mm. lnv. 14.345.
Gh . Popilian include vasul în cadrul oalelor borcan. 9 Tipul este
cunoscut în zone foarte largi ale imperiului roman, pentru piesa noastră
cele mai apropiate analogii le găsim în spaţiul provinciilor dunărene.
Astfel la Histria este semnalat în faza lC a termelor 1 datând din ultimul
sfert al secolului al II-lea şi până la mijlocul veacului următor, precum
şi la Tropaeum Traiani în NIll din aceeaşi perioadă de timp, în schimb
în nordul Du nării, în Oltenia, recipientul se regăseşte în complexe de la
începutul veacului al III-lea. 10
Căniţe

Nr . 25-27
Buza este răsfrântă, umerii vasului sunt profilaţi, corpul este bombat
cu diametrul maxim în jumătatea inferioară a sa. Pe corp ca decor sunt
coaste.
Pastă zgrunţuroasă (grupa ceramică 9) de culoare cenuşIU negngioasă cu urme de funingine.
Nr. 25. Fragmentar. Dg 106 mm. lnv. 14.358.
Nr. 26. Fragmentară. Dg 90 mrn. lnv. 14.361.
Nr. 27. Fragmentar. Dg: 100 mm. lnv. 14.365.
Foarte apropiate morfologic de oalele cu o toartă nr. 8-22, ceea ce
le deosebeste în fond fiind doar dimensiunile. Ca si oalele, cănitele sunt
foarte răspândite în spaţiul provinciilor romane de la Dunărea' de Jos.
Ele sunt deja semnalate şi la Durostorum, în complexe publicate anterior.!1
Capac (operculum)
Nr. 28
Formă conică
Pastă

locală

a corpului, cu baza
(grupa ceramică 4),

uşor îngroşată.
fină

de ' culoare

cărămizie,

de funingine.
28. Fragmentar. Dg : 146 mm. Inv. 14.332.
Un profil asemănător este cunoscut la Durostorum în Gg.12
9)
10)
11)
12)

CRO, p. 87, tip 2,
Histria, 6, p. 96, pl. 2, 6; Tropaeum Traiani, p. 184, fig. 152.
C. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Contribuţii, 1, p . 75, pl. III, 19.
C. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Contribuţii, II, nr. 4, nota 8.
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II. VASE DE SERVIT

Castroane (acetab'Ulum , p aropsis, catinus)
Nr. 29
Fragment dintr-un vas T.S. de formă Drag. 37 . Inv . 20.400.
Pastă de bună calitate, de culoare rosu cărămiziu, f irnis aderent rosu
Încbis .
'
,
Decor: linie în zig-zag (R iFi 0247), spir a lă (RiFi 0152), m i streţ
alergând spre dreapta (RiFi T68)
Rheinzabern, stilul lui Comitialis IV, sfârsitul secolului al II-lea
începutul secolului al III-lea. Cf. C. Muşeţeanu, D: Elefterescu, în Dacia,
N .S ., 4, 1990, p. 242, nr . 11, cu corecturi le din prezentul articol.
Nr. 30-35
Buza rotunjită este îngroşată, sub buză se află o m i că sentuire. Pereţii corpului la partea superioară a vasului sunt drepţi , {ar 'în partea
inferioar ă con ici, fundul este inelar.
Argi l ă locală (grupa c e ramică 4), firnis de culoare castaniu roşcată ,
aderent , la exterior acop erind numai partea superioară.
NI. 30. Fragmentar. Dg 240 mm. db : 82 mm. Inv. 14.246 .
Nr. 31. Fragmentar. Dg 360 mm. Inv. 14.247.
Nr. 32. Fragm entar. Dg 370 mm. Inv. 14.250.
Nr. 33 . Fragmentar. Dg
246 mm . Inv . 14 .252.
NI. 34. Fragmentar. Dg 240 mm. Inv. 14.249 .
Nr. 35. F ragmentar. Dg 370 mm. Inv. 14 .251.
Castronul a fost atribuit unor surse de in spiraţie La Tene, fie că mest erii romani l-au preluat din olăria celtid sau au fost influenţaţ i în spâţiul dacic de m e şteri locali. 13 Nu putem să nu menţionăm existe nţa unor
piese apropiate tipolog ie de cele prezentate şi în oraşele din nordul Mării
Negre unde ele s unt socotite de inspiraţie micro-asiatică, fiind de curând
atribuite multe dintre ele unei grupe cunoscută sub numele de sigillata
pontică.l4.

În Dobrogea recipientul est e datat la Troesmis în ultimul sfert a
secolului al III-lea, în Tracia în v ila de la Ivailovgrad în veacurile II-III , în Oltenia, Gh. Popilian înclin ă s ă- I dateze în a doua jumăt ate a
veacului al II-Iea. 1s
NI. 36-37
Buza este rotunjită. Imediat sub buză se afl ă două şenţuiri, corpul are
pereţii bitronconici, fundul este inelar.
Argilă locală (grupa ceramică 4), de culoare cărămizie, firnis d e
culoare castan iu, acoperă la ext erior numai jumătatea superioară.
CRO, p. 119; Trocsmis, p l. IX, 4.
14) MIA, 85, 1958, fig. 5 ş i 13; Hayes, 1985, pl. XXII, 6-10.
16) G. Kabakcieva, op. cit., p. 12, tip III, varianta 3b ; CRO, nr. 771, tip 1.
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Nr. 36 . F ragmentar. Dg : 180 mm; db : 60 mm; 1 : 78 nm1. Inv.
14.270.
La Histria, în necropola tumulară, un castron similar datat în secolul al II-lea este considerat a fi de origine elenistică. La Tropaeum Traian
un vas asemănător a fost descoperit în K III, deci la sfârşitul veacului al
II-lea şi în prima parte a celui următor, analogia s emnalată fiind o
pies ă de la Atena din veacul al III-lea; în Tracia el are aceeasi datare.1 6
In nordul Dunării castronul în discuţie apare atât în Dacia rn'ferioară la
Romula, mai precis datat în veacul al II-lea, dar şi la Cristeşti, în Dacia
intracarpatică, cu o încadrare mai largă în veacurile II- IIIY Aceeaşi
cronologie o stabil eşte şi Olga Bruckner p entru forme similare descoperite
la Sinnium în Pannonia Inferioară.1 8
Nr. 37. Fragmentar. Dd : 121mm. Inv . 14.248 .
R e pr e zintă o variantă a tipului precedent . Deoseb irile semnalându-se
la buză, vasul acesta fiind prev ăzut cu o şănţuire pentru capac şi lipsindu-i
pragul de la mijlocul corpului . O formă similară o regăsim în veacul al
II-lea în tennele histriene 19
Nr. 38
Buza este
b itronconicrt.

uşor

oblică

şi

puţin

îngroşată,

lar corpul are o

formă

Pastă locală (grupa c eramică 4), foarte fin ă de culoare caramIZIe, firnis aderent de culoare roşu castaniu, acop eră int er iorul şi treimea super i oar ă
a exteriorului.
Nr. 38. Fragmentar. Dg : 200 mm. Inv. 14.269.
Castronul pare să îşi aib ă originea în ceramica de lux ori ent a lă aprop iindu-se din punct de vedere morfologic de forma 38 a Eastern Sigillata A .20
El este cunoscut şi la Atena, fiind apoi semnalat în veacul al II-lea în cent r ele balcanice, dar şi în oraşe l e pontice; mai rar castronul apare şi în
nordul Dunării, in Dacia Inf erioară.21

Nr. 39-45
Buza este uşor invazată, corpul emisferic ş i baza tăiată drept. Pastă
lo cală (grupa ceramică 4), fină de culoare cărămizie, firmis aderent castaniu roşcat. La ext erior fimisul nu acop eră decât jumătatea superioară.
Nr. 39. Fragmentar. Dg 124 m m; db : 42 mm; 1: 40 mm. Inv.
14.324.
Nr. 40. Fragmentar. Dg 102 mm; d b : 40 rom; 1: 30 mm. Inv.
14.325.
16) Tropaeum Tmia.n i , p. 183, fig. 151,2, 14, NIll; G. Ka bakcieva , ap . cit., p. 12 ,
n r. 11, tip III varianta 3 v, pl. 7.
17) Materiale, II, 1956, fig. 103, 13; CRO, p . 118 - 119, t ip 1, nr. 761.
18) Bruckner, p. 94 , tip 59, pl. 83, nr . .59 .
10) Histria , 6, p. 102, pl. 6, 4.
20) Hayes, 198.5, p l. V.
21) Agora, V, p. 87, .M 31, pl. 61 ; Sultov, pl.
XLII, 5, tip 3 a; G, KabakCieva,
op. cit., p. 10, tip 1 varianta 2a; H~stria, II, p. 212, pl. 100, XXVII, 12 ; CRO, nr. 777.
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Nr. 41. Fragmentar. Dg 110 mm. Inv. 14.326.
Nr. 42. Fragmentar. Dg 110 mm. Inv. 14.327.
Nr. 43. Fragmentar. Dg J20 mm. Inv. 14.328.
Nr. 44. Fragmentar. Dg 160 mm. Inv . 14.329.
Nr. 45. Fragm entar. Dg 110 mm. Inv. 14.330.
La Durostorum aceste castroane de mai mici dimensiuni sunt cunoscute
şi din alte descoperiri. Exemplarele din G18 nr . 20-27 nu aveau profilul întreg, lipsindu-Ie baza; este foarte probabil ca ele să facă pal:te din
ac eeaş i categorie c e ramică. Forma foarte simp lă, este larg răspândită În
perimetrul provinciilor romane din Balcani şi din nordul Mării Negre .
Judecând după pastă şi firni s, vasul pare să fie o încercare de a imita
produse micro-asia ticc . 22

Farfurie (catiwus, ace tabulnm, paropsis)
Nr. 46
est e marcată În interior de un prag, pereţi i corpului
piciorul est e inelar.
localtt (grupa ceramică 4) de culoare cărămiziu roşcată, firnis
de culoare castan iu roşcat. La exterior, firnisul apare numai în partea
sup erioară a recipielltulu i.
Nr. 46. Fragmt ntar. Dg : 280 I11m. 111 \' . 14 .254.
Analogi i găs i m într-un lot mult m a i mare descoperit În G18 (nr . 41-56). Originea este d e dutat în ceramica ele tip lerra s'igt"llata , fonna Ludo vici Tb .
Buza

sunt

evaza t ă

arcuiţi,
Argilă

Nr. 47-59
Buza evazată este pr evăz ută cu o put e rnică şenţ u ire p entru capace .
Partea supe rioară a corpului este uşor curbată înspre interior, iar partea
inf erioa ră este conic ă, baza est e in e lară.
Argila loc a lă (grupa ce r amică 4) de culoare c?rămi7. i e , firnis aderent
roşu Închis . La exterior el se înt inde numai p e buză ş i umăr.
Nr. 47. Fragmentar. Dg 284 mm; db : 110 m111 . Inv . 14.253.
Nr. 48. Fragmentar. Dg 300 mm. Inv . 14255.
Nr. 49. Fragmentar. Dg 260 mm; dh : 90 mm; 1 : 60 mm.Inv.
14.256.
Nr. 50. Fragm entar. Dg 280 mm . Inv . 14.257.
Nr. 51. Fragm entar. Dg 260 mm. Inv. 14.258 .
N:r. 52. F ragmen tar . Dg 260 mm. Inv. 14.259.
250 mm. Inv. 14.260.
Nr. 53. Fragmentar. Do'
c
Nr. 54. F ragm entar. Dg 270 mm. Inv. 14.262.
Nr. 55. Fragm entar. Dg 280 mm . 111" . 14 .264.
NI. 56. Fragmentar. Dg 260 mm. Firnis roşu, aclerant ŞI lucios .
Inv . 14.265.
Nr. 57. Fragmentar. Dg 300 mm; dh 103m111. Inv . 14.266.
22)

J. \oV.

Haycs. Lale

r O)}"'1!

pollcry . L ond ra , 1972 . p. 3 16 - - 317.
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Nr. 58.Fragmentar. Dg : 290 mm . Inv. 14.268.
Nr. 59. Fragmentar. Dg . : 300 mm. Inv . 14.267.
Din punct de vedere morfologic farfuria se apropie întrucîtva de castronaşul nr. 15 din Gg , dar dimensiunile ş i anumite detalii ne fac să le considerăm două forme deosebite . Originea vasului trebuie căutată tot în ceramica de lux terra sigi llata, prototipul fiind forma Ludovici Ta. Analogii apropiate sunt semnalate în Germania într-o perioadă timpurie , la sfârş itul veacului 1 şi începutul celui următor. 23 în zona provinciilor ~e la Dunărea de Jos farfuria se regăseşte în mod curent în răstimpul
veacunlor II-III.24

Plato1wi (Phiala)
Nr. 60
Buza în continuarea umărului uşor evazat şi tăiat oblic spre interior
o cane lură se profilează în partea internă a vasului.
Pastă locală (grupa ceramică 4), moale, cu rare urme de m ică, dar
mult oxid, aspect general neîngrijit, culoarea argilei este gălbuie. Firnis
în pete , neaderent şi mat de culoare castanie. El nu acoperă în partea exterioară a vasului decât treimea superioară.
Nr . 60. Fragmentar. Dg : 320 mm. Inv . 261.
Foarte răspândit în toată lumea romană, tipul este prezent atât în
occidentul imperiului în veacul al II-Iea,25 cât şi pe limesul dunărean în
Pannonia Inferioară, la Intercisa şi Sirmium,26 în Moesia Superioară la
Ulpiana , Î_n centrele nicopolitane şi în Dacia Inferioară a aceeaşi perioad ă
de tImp.21
Nr. 61
Buza, în continuarea corpului este d r eaptă şi rot u n jit ă. Pereţ ii vasului
sunt oblici, fundul este tăia t drept .
Argi l ă loca l ă (grupa cerami că 4), nisip oasă , cu multă mica, calcar ş i
oxid de fier. Urm e de firnis ro şu deschis atât în interior cât ş i în ext erior.
~r. 61. Fragmentar. Dg : 210 mm ; db : 170111m; 1 : 43 mrn . I nv.
14.263.
Forma este cunoscută practic în tot imperiul, oe o durată foarte
lung ă de timp. La Heidelberg est e pr e z ent ă într-un complex de la sfârşitul secolului 1 ş i începutul celui urm ăto r, la Hofheim în veacul al
II-lea, dar la Trier o piesă apropiată morfologic este datată în veacul al
") D. H eukemes, Romische Ke ramik a us H iedelberg, B onn , 1964, p. 93, pl.
complexul 6.
") eRo , p l. LYII , nr . 803 ; Sulto\' , tip 6, p l. X YII , 5 -7; Hislria , 6, p . 96,
]'rocsmis , p . .359, 11 r. 8 1; H . Bauma n , Peu ce, 8 , 198-:1 , pl. X X X II , 5; I. E. Kadee\',
islorii ekoltomiki H ersonesa vI - IV veka H. e., Harko\" , 1970 , p . 93, f i.g . 10, 4, tip 4.
OS) G ose , p . 19 , nr . 230.
,.) Bruckner, p. 86, tip 3, m. 13.
-17) S . Fidanov ski, Of . cit., p l. 22, n1'. 37 , tip 12; Sultav, pl. X XYIII, 6,
eR o, p . 126, tip 2, nr . 895.

26 , 2,
p l. 2;
OCe1·ki

tip 9;
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III-lea. 28 În Pannonia Inferioară la Intercissa lOara Păczy îl datează în
secolul a l II-lea, Olga Bruckner cons i deră că forma există în provincie din
veacul I şi până în secolul al IV-lea. 29 In Dacia el este prezent atât în
Oltenia, în a doua jum ătate a veacului al III-lea, cât ş i în Transilvania
la Cristeşti şi în castrul de la Buciumi la începutul secolului al II-lea. 30
În nordul Mării Negre el este sem nalat în aceeaşi perioadă la Olbia. 31
în Dobrogea vasul este descoper it la Troesmis în primul sfert al secolului
al III-lea. 32

Strachini (catim4-s)
Nr. 62
Buza evazată brusc, est e rotunjită la cap~a. Umă rul, îngust, este uşor
înclinat spre interior. Corpul de formă emisfer i că are p ereţ ii subţiri, b aza
este inelară .
Pasta de culoare v ânăt roscată, foa rte fin~l, bine arsă cu mica si
incluziuni feroase în cantităţi mici . Firnis măsliniu cu pete metalizat~,
aderent, în jumătat ea inf erioară de la exterior este numai stropit cu firnis .
Nr. 62. Fragmentar. Dg: 160mm; db : 62mm; 1: 52 mm. Inv.
14 .333 .
Recipientul este deja cunoscut la Durostorum în alte gropi datate
cu încep ere d in prima jumătate a veacului al II-lea şi până în prima
parte a celui următor. 33 Bodgan Sultov co nsideră acest tip descoperit şi
între produsele centrelor nicopolitane, ca având originea într-un model
din metal,3·1
NI. 63
Buza este

rotunjită

cu

u şoare tendinţe

de invazare, corpul este de

form ă

emisf eric ă .
Argilă

loca lă (grupa ceramică 4) de culoare c ărăm i zie, firnis ader ent si lucios de culoare castanie.
'NI. 63. F ragment<u. Dg : 192 mm. I nv. 14 .334 .
Ş i această formă se regăseşte la Durostorum în complexe deja publicate, datate în a doua jumătate a secolului al II-lea şi la începutul celui
următor. 35

Nr. 64-65
Buza dreaptă,
sferic.

l ată

este

trasă

oblic spre exterior, corpul este eml-

B . Heukem es, 01'. cit ., p. 68, 1'1. 13, 52; Gose, p . 40, 1'1. 45, nr. 465 şi 479.
Intercissa., II, fig . 38, la; Bruckncr, p. 86, nr . 12-13, 1'1. 65, t ip 3 .
'0) CRO, p. 121, nr. 848; ::vIateriale , II, 1956, p. 163, f ig . 100 , 11; N . Dudca, Caslrul
roman de la Buc;"mi, Cluj, 1972, 1'1. XVIII, 6, XIX , 17, p. 46-47.
31) MIA, 25, 1952, p. 318-3 19, tip 23 a, fig. 12, 1.
82) Troesmis , p. 330, nr. 22, pl. IV, 4.
33) V. Culică, 01'. cit" p . 321, nr. 22, fig . 2, 8; C. Muşeţeanu, D. Elefterescu, Contri buţii I, p. 75, p1. IV, 25.
34) Sultov, p . 67, t ip 5, p1. XXX, 2.
35) C. Muşeţean u, D. Eleftercscu, Contr ibuţii I, p. 75, p l. 26.
28)

29)
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Pastă lo cal ă (grupa ceramică 4) de culoare cărămiziu gălbuie, iirnis
aderent şi lucios de culoare roşu castaniu.
Nr. 64. Fragment ar. Dg : 260 mm. Inv.61î332+Nr. 65. Fragmentar. Dg : 104 mm. Inv. 14.321.
Tipul este cunoscut la Durostonlm din alte gropi din a doua jumă 
tate a secolului al II-lea. Vasul îşi găseşte analogii în mai multe cen tre
romanf din Balcani, într-o perioadă apropiată cronologic cu cea de la
Durostorum. 36

Bol
Nr. 66
Buza este puterpic răsfrântă, corpul are pereţii tronconici, piciorul
inelar, bine marcat. In "partea superioară a corpului se află o canelură .
Pastă fină, dură de culoare cenuşie. Firnis111 de culoarea pastei este
aderent şi acoperă tot vasul.
Nr. 66. Lipsesc mici fragmente. Dg: 109111m; db : 43 mm; 1:
: 51 mm. Inv . 14 .316 .
Balul este o imitatie după ceramica de lux terra sigillata, forma
Drag. 46 , fiind datată in general la mijlocul şi în a doua jumătate a
secolu lui a l II-lea .37
Nr. 67-69
Bun este rotunjită, corpul are profilul tronconic Ş I b aza t ă ia tă
drept.
Argilă foarte fin{t de culoare castaniu deschis, f irnic aderent castaniu,
la exterior el nu acope r ă decât numai trei sferturi din suprafaţ ă.
Nr . 67 . Fragmenta?'. Dg 104 111111; db : 56 mm; 1: 49 mm . Inv.
143 17 .
Nr. 68. Fragmentar . Dg 110 mm. In\'. 14 .318.
Nr. 69. Fragmentar. Dg : 80 mm. Iri\'. 14 .319
Recipientul apare destul de des în ceramica roman ă de la Durostorum, fie d intr-o argilă care indică o altă origine decât cea locală, fie
în număr mare din pastă loc a l ă. Forma ca atare o găsim şi în ceramica
microasiatică, la Atena, dar ş i în nordul jUrii Negre sau în centrele din
jurul aşezării N icopolis ad Istrum. Larg răspândit, vasul are ş i o vi aţă
lungă, fi ind încadrat cronologic nu numai în veacul 1, dar Tegăsii1du- se şi
în secolul al II-Iea. 3s
36) C. Muşeţ.eanu, D. Elefteresc", Contribuţii II , nr. 32-40A G . Kabakcic"a, op. cii . ,
p. 12, tip III vRrianta 3 a ; Idem, Arh eologika , 25 , 1983, 4, p . 1, fig . 6; Bruc!mcr, p . 90,
pl. 75 , nr. 73, tip 22; Hist,.ia, 6, pl. S, 3, p. 105.
3') F. Os\ral cl, T.D . Pr)'ce , An hll-rodu etion ta til e slu dy of T ena Sigillafa, Londra, 1966,
pl. LV , 25.
3S) S. Loeschke, AthMitt, 37 , 1912, pl. X::-;.YIII, 17; JI!L\., 85, 1958, fi g. el, 2 şi i ig .
6, 5 şi fig . 24, 4; HRyes, 1985, forma 72, pl. X\-, 2; SuItO\! , p. 67 , tip G, 1'1. XX , , 3;
C. M uşeţeanu, D . Eleftcrescu, Contribuţii r, 1'1. 1, 7 ş i notele 20, 21 şi 22 .
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Căniţe

Nr . 70-72
Buza este mult evazată şi prezintă o serie de caneluri. Corpul este
puternic bombat, diametrul maxim plasat în jumătatea inferioară. Baza
este tăiată drept, iar toarta este ovală în secţiune.
Argil ă locală (grupa ceramică 4) fină, puternic arsă de culoare castanie, f irnis de aceeasi culoare .
Nr. 70. Lipsă ~ m ică parte din buză. Dg : 67 mm; db: 30 mm;
I : 72 mm. Inv. 14.271.
Nr. 71. Fragmentar. Dg : 70 mm ; I : 68 mm. Inv . 14 .272.
Nr. 72. Fragmentar. Dg: 38 mm . Firnis neaderent şi mat, gălbui
roşcat . Inv. 14.314.
Căniţele sunt extrem de răspândite în lumea romană din secolul al
II-lea şi până În veacul al IV-lea, nici Durostorum nu face excepţie de l a
această regulă.

Nr. 73-77
Buza Înaltă, uşor evazată, delimitată de corp prin două caneluri.
Corpul este bombat cu diametrul maxim în jumătatea inferioară, pereţii
vasului sunt subţiri. Fundul este tăiat drept.
Pasta de culoare cărămiziu închisă, foarte fină si bine arsă. Firnis
aderent de culoare castanie .
'
NI. 73 . Fragmentar. Dg : 64 mm; db : 26 mm; I : 92 mm. Inv.
14.273 .
NI. 74. Fragmentar. Dg : 64 mm. Inv. 14.274.
NI. 75. Fragmentar. Dg : 62 mm; I : 66 mm . Pa stă de culoare cără
miziu gă lbuie (grupa ceramică 4), firnis neaderent de culoare roşu Închis .
Inv . 14.275,.
Nr. 76. Fragmentar. db : 33 mm. Inv. 14.313.
NI. 77. Fragmentar. Dg : 60 mm. Firnis n eaderent de culoare roşu
Închis. Inv. 14.315.
Formă comună olări e i romane, ea este prezentă în numeroase complexe de la Durostorum. 39
Nr. 78 .
Buza uş or îngroşată şi rotunjită este puţin evazată, gâtuI este scurt,
corpul piriform cu diametrul maxim în partea inferioară. Corpul este decorat cu coaste puternic profilate.
Pastă locală (grupa ce r am ic ă 4), de culoare cărămiziu gălbuie , firnis
neaderent şi mat, roşu gălbui, la exterior nu acoperă decât trei sferturi
din vas.
Nr. 78. Fragmentar. Dg : 80 mm. Inv . 14.320.
39)

C. Muşeţeanu. D. Elefterescu. Contribuţii
Dr. 40, pl. VIII. 4.

Troesmis, p. 355,

r. p. 68, pl. r, 2

şi

p. 75, pl. 3, 20
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Şi acest vas este des Întâlnit în aşezările şi necropolele pro\'inciilor
romane de la Dunărea de Jos, ca de altfel ~i în nordul ?l1ării ~eg r e în răs
timpul veacurilor II- III.40
Gh. Popili an opinează p entm o datare mai precisă în Dacia Inf e rioar ă
d in a doua jumătat e a veacului al II-lea ş i în primele decenii a le celui
urm ătorY

Cânite w

două torţi

(cantharos)

?\fr. 79-80
Buza uşor răsfrântă prezintă o can e lnr ă p e partea int er ioară, gâtui
este decorat cu două nervur i. Corpul bitronconic ' cu diametrul maxim în
partea i nferioară, este prevăzut cu două tortiţe, ovale în secţiune, fundul
este inelar .
Pastă locală (grupa ceramică '{), de culoare cărămiziu gălbu i e, firnis
de culoare castaniu roşcat , la exterior acoperă numai jumătatea superioară.
~r. 79. Fragmentar. Dg
110 mm; dh: 39 mm; 1: 80 mm. In\'.
14.322.

Nr . 80. Fragmentar. Dg
100 mm . Inv . 14 .323.
Vasul este întruc:h'a deosebit de cele din GIR (nr. 6]-62), putând
să le cons i d erăm o altă variantă de cantharoi , că r eia îi găsim analogii atât
la Atena, cât şi în zone mai apropi ate de Durostorum, cum ar fi centrele ccramice din jurul aşezării Nicopolis ad I stmm, unde Bogdan SuItov
le datează din secolul al Il-lea până la începutul veacului ai 1\'-1ea .42
La Hi stria în termele romane tipul se regăseşte În faza a II A-B, datată
în veacur ile III- IV, datare confirm att, şi pentru piesele descoperite la
Olbia .43

Ulcior cu gl:I' .• Irilobatâ (oi1/ohoes)
::\r. 81
Buza este treflată, toarta lat~t, corpul este bombat în partea superioar;t ş i decorat cu eaneluri.
Pastă locală (grupa ceramică 4), fină ele culoare c~lfăm i zie, firnis ader ent roşu castaniu .
Kr . 8 1. Fragmentar. Dg : 50 mm. In\·. 14 .336 .
Cunoaştem acest tip d e ulcior la Durostorum, din alte complexe de ja.
publicate. 44
40) .'.1. Barncit , SCIY,\ , 25, 197-1, 1, p. 109, fig. 1, 5-6; A . Y. R(tdulcscu, Pontica,
8, 1975, p. 336, p1. 1\', nr . 6; H . Dauman, op. cit . , p . 411, pl. XXXI, 1; Y.~I. ZuLar,
Nekropol Hersonesa lavrieesl1m:o [-IV vv u.e . , hic\', 1982, lig . 50 , 15, p. 78, tip 2.
41) CRO, p . 106, tip 3 a .
'2) .-\ :;or<1, \', p. 84, '\1 2, p1. 18; Sulto\', p . ÎI> , tip 10, pl. 58, 2.
43) Hisl!';", 6, p 1. 15, 4; Enipov ic i, 1"1. ILI, JG,
44) C. '\[u5cţeanu, D. Elcltcrcscu , Contribuţii r, p . 73, pi. 3, 10; C. :'Iuşcţcan u, D.
Eleftcrcscu, Contributii lI, nota 13, nr. S- 10 .
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Chiup (dohum)
Nr. 82
Buza este groasă, Întoarsă oblic în afară. Marcat de o incizie, gâtu I
este scurt, umerii putern ic prof i laţi, corpul are diametrul maxim în partea
superioară.
Pastă cărămizie,
mica , calcar, scoici şi

bine arsă, sonoră şi dură, aspră la pipăit, cu puţ i nă
incluziuni feroase, urme de substanţe organice, firnis
castaniu puternic tocit.
Nr. 82. Fragmentar. Dg : 210 mm. Inv. 14.343.
Analogii sunt semnalate în Dacia intracarpatică, la Cristeşti, în secolele II-III, iar în provincia noastră la Tropaeum Traiani, la sfârşitul secolului al II -lea şi începutul celui următor. 45

IV. ALTE PIESE CERAMICE
Opaiţe

Nr.

83~84

Nr . 83 Fragmentar, se păstrează o parte din disc, decorat cu o rozet ă~
cordiform, bordură neornamentată. Pastă locală (grupa c eramică 4).
Lucerna se încadrează în tipul IV varianta a a lucernelor de la Durostorum şi se încadrează din punct de vedere cronologic în veacul al II-Iea46
Nr. 84. Fragmentar, ciocul scurt, bordura largă cu trei butoni?, pe
fund înscrisă în trei cercuri concentrice ştampila CA ]SS] I.
Pastă locală (grupa ceramică 4), de culoare cărămizie .
Opaiţul face parte din tipul Firmalampen , forma neobişnuită pentru
Durostorum este prezentă în clasificarea lui E. Buchi, producătoru l Cassius fiind cunoscut în general în veacul al II-lea şi la Durostorum .47
CJOC

*

în G6 sunt o serie de vase pe care le regaSIm ŞI 111 alte complexe
din perimetru, lucru normal având în vedere larga folosire a acestor tipuri
de obiecte, care În cea mai mare parte erau şi produse locale . Pentru a
rezuma , prezentăm un tabel cu formele care sunt Întâlnite ş-i în complexele
de ja publicate de la Durostorum.
Veselă

de

bucătărie:

1. Oale cu o toartă (nr. 2-7) le regăsim
2 . Căn i ţe (nr. 25-.21) - În G I (nr . 5)
3. Capac (nr. 28 - In G17 (nr . 4)

ŞI

în G;; (nr . 37).

Materiale, II, 1956, f ig. 106, l1; Tl'Opaett'" Traiani, p. 185, fig. 152, 5 (7).
C. Muşeţca nu, D. Eleftcrescu, Dacia, N.S., 27, 1983, p . 114.
47 ) E . Buchi, L"cente del Museo di Aquileia; I, Aquileia, 1975, p . XXIX; C.
V. Ciulică, D. Elefterescu, Dacia, N:S., 24, 1980, p . 289.

45)
46)

ţeanu,
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de

masă

1. Castroane (nr. 9-45 - GIS (nr . 20-27).
2. Farfurie (nr . 46) - în G IS (nr . 41-56).
3. Strachină (nr. 62) - in G,
4. Strachină (nr. 63) - în G3 (nr. 43).
5. Strachinele (nr. 64-65) - în G18 (nr. 32--40).
6. Bolurile (nr. 67-69) - în GI (nr. 2) şi în G3 (nr. 31).
7. Căniţele (nr. 70-72) şi (73-77) - în G.'i (nr. 63) şi în G4 (nr. 57) .
8. Ulciorul (nr, 81) - în Gz (nr. 19) şi în Gs (nr . 8-10).
In acest complex, piesele de factură locală sunt de departe cele mai
numeroase . Pe categorii funcţi onale vesela de masă este mai num eroasă
decât cea de bucătărie şi, cum era firesc, vasele de transport şi păstrat alimentele sunt cele mai reduse numeric.
N ici în ceea ce priveşte influenţ e l e care se exercită asupra meşterilor
olari locali nu sunt deosebiri de celelalte complexe deja publicate. Sesizăm
atât influenţe venite din vestul imperiului, cât şi din est, filiera atelierelor
nicopolitane p entru promovarea anumitor tipuri de vase fiind semnificativă
Demn de remarcat este şi faptul că dacă produsele atelierelor occidentale
de terra sigillata sunt prezente, pentru cele din zona orientală putem postula
în stadiul actual al cercetării prezenţa foart e probabilă a vaselor de tip
sigillata pontică ş i poate în mult mai mică măsură a produselor de tip
Eastern Sigillata B.
Toate categori ile ceramice din Gs se încadrează din punct de vedere.
cronologic într-o perioadă de timp din a doua jumătate a veacului al
II-lea ş i până în prima parte a celui următor. Totuşi o nuanţare mai fină.
a cronologiei acestui complex ne este oferită de vasul T.S. de la Rheinzabern ,
ca şi de opaiţele nr. 83-84, aşa Încât socot im că nu greşim datând G6 la
sfârşitu l secolului al II-lea şi în primele decenii ale veacului următor.
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CONTRIBUTIONS TO RO MAN CERAl\'lIC AT DUR OSTORUM

Absirac t
The article p resents the ceram ics collected \'1 ithin a s ingle comp lex , nam el y G 6 • F r om
t opographic point of v iew it is close t o Sil istra, situated 50 met ers upstream t h e water
p ump sta tion irom irriga tions a nd app roximately 400 m e t ers downst ream the u n l oadin g
dock , in a ra mified a r ea w ith t he tomb published by V. Culică , in SCIVA , 25, 1974, p.
17:J
W hile study ing the p ieces of G 6 we took into considera tion the sa me m eth oelolog ica l
criteria we applied to tlle formerl y p u blish ed researehes (in Cultură şi civilizaţ ie la Dunărea de J os , r, 1985, p. 67, a n el V - V I, 1988- 1989, p . 89).
The k it che n u st en s ils : pots of difierent fe rm s and volumes, sm aJl jugs a nd lids. Th is
ceramics is com m on to large a re a s of t he emp ire is ch aract erized by a spec if ic p aste nnd t lle
traces of soot.
Tlle l argest quantity is rep r esented b y t able obj ects, such as: tureen s, b owls, plates
a nel tumblers. Among tllem w e can notice a fragm ent of a b owl of the t ype t erra sigillata ,
having the shape Drag. 37, manufactured at Re inzab~ ' dated l a t e 2nd century and early
3rd century .
As n atural, tlle vessels for food prcservation and tra nsporta tion are not numerous ,
this category being represented by a dol,um.
There are no differenees concerning the other complexes already publish ed, as iar as
the influen ees on the local craftsn emn are concerned. We can point out influences which
carne both irom the western and eastern part of the empire, the workshops round Nicopolis ad I strum bein g the m ost significant channel of this influences. We have to stress th e
fact that at Durostorum w e discover ed genuine pieces irom the western part of the empire.
Vv'hile irom the eastern part, of the prezent stage of the researches we might signal witll
agreat probability the presence of the Pontic Si gillat a types and in a lesser extent the
Eastern Sigill ata produces.
We consider w e can chronol ogicaJly place G 6 towards the end oi the 2nd century and
the first decades of the ncxt century.
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