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Abstract: Included into the Dobrudjan archaeological repertory as early as the end of the 19th 
century, the settlement placed on the promontory of Piatra Frecăţei (located at about 2,5 kilometres from 
the village of Ostrov) would have, in the course of time, several stages of research, in which the attention 
of the specialists has been directed to the evolution of the entire site, or towards auxiliary procedures (the 
study of the archaeo-zoological material, geophysical, magnetic and experimental electrical prospects), 
with a remarkable contribution to the completion of the archaeological – historical data. In Piatra 
Frecăţei, we have found traces of the prehistoric era (belonging to the Hamangia culture and to the 
Bronze Age), of the Geto-Dacian civilization, of the Roman period, of the Roman-Byzantine period, and 
of the early medieval period. 

The archaeological excavations, initially with a salvaging character, undertaken during the interval 
1958 - 1976, on a plateau that was located towards the north-east, in the immediate vicinity of the fortified 
area, have led to the identification of 1139 graves (dated to the 2nd – 7th and 10th – 12th centuries). The 
investigations that were undertaken in the civil settlement have unearthed three levels of habitation: one that 
lasted until the end of the 6th century AD and two successive ones, dated to the 10th – 12th centuries. 

Finally, our attention is drawn to a batch of 23 vessel bottoms, dated to the 11th – 12th centuries, 
which display potter’s marks, rendered in relief, or signs whose position or shape seem to suggest that 
they represent vestigial parts of a mark, depending on the extant surface of the container’s flat area (the 
description of the pieces contains data about the year of discovery, the position within the site, the type of 
baking of the vessel, the paste, the portrayal of the sign and further technical information). 

Key words: Ostrov–Piatra Frecăţei, potter’s marks, 10th –12th centuries. 
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Situl de la Ostrov, punctul Piatra Frecăţei, a fost „inclus” în repertoriul arheologic 

dobrogean încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1898 era semnalată aici o cetate romană, 
cu ziduri din piatră, apărată pe latura estică cu două şanţuri adânci de 5 m (dispuse la 100 m 
unul de celălalt) şi în mod natural pe părţile de nord, vest şi sud1. Aşezarea, amplasată pe malul 
drept al Dunării (Pl. I), pe un promontoriu stâncos, înalt de circa 30 m (situat la aproape 2,5 km 
sud de localitatea Ostrov), a beneficiat, în timp, de două „etape” de cercetare arheologică, de 
amploare diferită, în urma cărora au fost identificate urme de locuire din epocile preistorice 
(aparţinând culturii Hamangia şi epocii bronzului)2, ale civilizaţiei getice3, ale perioadei 
romane4, romano-bizantine5 şi medio-bizantine6. Rezultatele acestor campanii au evidenţiat 

                                                           
1  Polonic 1935, 22; Stănică 2004, 357. 
2  Morintz 1978, 89; Rădulescu, Bitoleanu 1979, 32; Barnea 2000, 312. 
3  Rădulescu, Bitoleanu 1979, 47; Barnea 2000, 312. 
4  Suceveanu 1977, 65, 101-102, 138-139. 
5  Aurelian 1962a, 565-589; Vâlceanu, Barnea 1975, 209-218; Barnea 2000, 312-313. 
6  Stănică 2004, 357-373. 

 
PEUCE, S.N. V, 2007, p. 313 - 334 



314 CRISTINA  PARASCHIV-TALMAŢCHI, AUREL STĂNICĂ 
 

                                                          

preferinţa oamenilor pentru constituirea, în această zonă, de habitate, cu perioadă de existenţă 
diferită, fapt deloc surprinzător dacă luăm în calcul poziţia dominantă, apărarea naturală, 
vecinătatea fluviului Dunărea (ca sursă de apă şi hrană), precum şi a pădurii7 (furnizoare de 
lemn şi vânat). 

Primele observaţii cu caracter ştiinţific au fost întreprinse se pare de Em. Desjardins 
şi P. Polonic, soldate cu rapoarte nepublicate sau publicate sumar, după cum preciza, 
aproape o jumătate de secol mai târziu E. Comşa8. În 1911 C. Moisil a întocmit un „itinerariu 
arheologic”, pentru segmentul dunărean cuprins între Brăila şi Hârşova, în care a inclus şi 
date referitoare la stadiul de conservare al anticii cetăţi Beroe9. În iunie 1953, arheologul  
E. Comşa a realizat o cercetare de suprafaţă pe malul drept al Dunării, între Ostrov (jud. 
Tulcea) şi Hârşova (jud. Constanţa), demers datorat publicării rezumative a datelor culese de 
antecesorii săi şi finalizat prin publicarea unui raport în care sitului de la Piatra Frecăţei i-au 
fost alocate aproape trei pagini, incluzând şi redări grafice10. Cinci ani mai târziu, alţi doi 
cercetători de la Institutul de Arheologie din Bucureşti, P. Aurelian şi D. Vîlceanu, întreprind 
o cercetare în zonă (aprilie 1958 – iunie 1959), pentru periegheze, sondaje şi săpături de 
salvare, dictate de necesitatea construirii unor spaţii de locuit11. Surpriza extinsei campanii a 
reprezentat-o descoperirea unei necropole de mari dimensiuni12. Deoarece materialul colectat 
a fost numeros, din puncte izolate şi perioade diferite, s-a acordat atenţie, iniţial, celui apărut 
în necropolă (secolele II-VII şi X-XII), prezentarea lui fiind destul de generoasă13. 
Cercetarea necropolei din apropierea zonei fortificate a continuat până în 197614, iar în 
perioada 1970-1973 s-au efectuat săpături sistematice şi în teritoriul intramuros al cetăţii, de 
către D. Vîlceanu şi Al. Barnea15. Aceste cercetări au fost reluate, însă, pentru o perioadă 
scurtă (1998-2002)16, după aproape două decenii. 

Între numeroasele faze de locuire existente pe promontoriul Piatra Frecăţei şi în imediata 
lui apropiere se distinge şi aceea a evului mediu timpuriu. Asupra acestei etape ne vom opri în 
rândurile care urmează, prezentând, după cum anunţam, date privind stadiul cercetărilor. 

Suprapunând locuirea antică (veacurile I-VI p.Chr.), habitatul medieval timpuriu se 
prezintă prin două niveluri succesive, încadrate în secolele X-XII17. Este vorba de o aşezare 
dezvoltată şi în afara perimetrului delimitat de zidurile romano-bizantine18, refăcute, se pare, 
spre sfârşitul veacului al X-lea19 sau la începutul celui următor20. Locuirea de la începutul 

 
7  Udrescu 1980, 56-57. 
8  Comşa 1959, 761 şi nota 1. 
9  Moisil 1911, 45-46. 
10  Comşa 1959, 761-764. 
11  Aurelian 1962a, 565. 
12  Aurelian 1962a, 566; Barnea 2000, 314; Stănică 2004, 358. 
13  Aurelian 1962a, 565-589; Aurelian 1962b, 215-234; Aurelian 1963, 346-347, 352. 
14  Popescu 1960, 581; Popescu 1961, 575; Popescu 1962a, 525; Popescu 1962b, 211; Aurelian 1964, 

59-80; Babeş 1971, 380; Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 79. 
15  Babeş 1971, 380; Vîlceanu, Barnea 1975, 215; Stoia 1975, 294. 
16  Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 78-79; Barnea et alii 2000, 72-73; Barnea et alii 2001,  

173-174; Barnea, Paraschiv, Stănică 2002, 225-226. 
17  Barnea 2000, 313-314.  
18  Mănucu-Adameşteanu 2001, 48. 
19  DID III, 80. 
20  Babeş 1971, 380; Mănucu-Adameşteanu 2001, 48. 
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evului mediu este probată prin descoperirea mai multor locuinţe. În campaniile din 1998 – 
2000 în secţiunea SI, orientată S-N, au fost identificate 13 complexe de locuit, semiîngropate 
sau de suprafaţă21, cărora li s-au adăugat altele apărute în 2001 – în secţiunile S VI, S VII, S 
VIII şi S IX – ajungându-se la 1922; instalaţii de foc dispuse în colţul de SE, în mai multe 
complexe de locuit. De asemenea, au fost identificate un cuptor „săpat în pământ steril”23, 
gropi menajere24, ceramică, obiecte de podoabă şi alte materiale contemporane lor. Materialul 
cel mai bine reprezentat este ceramica. 

În iunie 1953, în timpul perieghezei efectuate de E. Comşa, au fost strânse, de „pe 
promontoriu” numeroase fragmente ceramice de la începutul evului mediu25. În mare parte ele 
proveneau de la vase-borcan şi prezentau ornament incizat sub formă de linii orizontale, ca 
unic decor, sau precedat de o linie în val, uneori suprapus de fascicule scurte, oblice în zona 
umerilor; bandă de linii în val; impresiuni făcute cu rotiţa dinţată, precedate, în zona umărului, 
de o linie în val sau de şir de crestături dispuse oblic etc. (Pl. II)26. Vase-borcan27, amfore28, 
urcioare29, căldări de lut30, întregi sau fragmentare, au fost descoperite şi în campaniile din 
1998-2002. Tehnica (lucrate în special la roată lentă şi arse oxidant sau arse insuficient), 
formele, elementele gamei decorative (linii orizontale sau în val incizate, impresiuni realizate 
cu rotiţa dinţată, smalţ verde-măsliniu etc.) şi prezenţa mărcilor de olar plasează materialul 
ceramic de aici în evul mediu timpuriu (Pl. III). Din această categorie amintim un vas-borcan, 
care a fost descoperit în campania din 200231, ars oxidant, lucrat la roata lentă din pastă cu 
mică, calcar, pigment roşu şi scoică pisată, ornamentat cu impresiuni realizate cu rotiţa dinţată, 
precedate, în zona umărului de o linie în val, incizată. La îndreptarea profilului, la mică 
adâncime sub stratul vegetal – Pl. III/2) a fost descoperit şi un fragment de amforă, lucrat din 
pastă de bună calitate (care a dobândit, prin ardere, culoarea bej), pe care a fost graffitată o 
imagine zoomorfă, ce pare a reprezenta un cerb sau un cal (fragmentul a fost descoperit în anul 
2001, în nivel – Pl. III/1). Graffiti cu reprezentări de cai, călăreţi, animale sălbatice (cerbi, 
mistreţi etc.), corăbii etc. sunt destul de des întâlnite în secolele VIII–XI, pe un areal mai larg, 
încât putem spune că reprezintă, prin imagistică şi nivel artistic, un reper cronologic. Imaginii 
de pe fragmentul de la Ostrov–Piatra Frecăţei îi găsim analogii, în teritoriul dobrogean, printre 
graffitii din mormântul elenistic de la Mangalia (secolele X–XI)32, la Murfatlar pe un perete din 
cariera de cretă (secolul al X-lea)33, pe peretele de est al masivului-peninsulă (secolul al  

 
21  Barnea et alii 2000, 72; Barnea et alii 2001, 173. Unele complexe prezentau gropi de par. Complexul 

2 avea următoarele dimensiuni: 4,5 × 4 m.  
22  Barnea et alii 2002, 225-226. 
23  Barnea et alii 2000, 73. 
24  Barnea et alii 2000, 73; Barnea et alii 2002, 225; Stănică 2004, 358. 
25  Comşa 1959, 761. 
26  Comşa 1959, 763, fig. 2-3. 
27  Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 79; Barnea et alii 2001, 173;  Barnea et alii 2002, 225-226; 

Barnea et alii 2003, 224. 
28  Barnea et alii 2001, 173; Barnea et alii 2003, 224. 
29  Barnea et alii 2003, 224. 
30  Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 79; Barnea et alii 2003, 224. 
31  Barnea et alii 2003, 224. 
32  Papasima, Georgescu 1994, 224, 225, pl. 1/4-5, 226, pl. 2/6. 
33  DID III, 187, fig. 46. 
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X-lea)34. Astfel de reprezentări întâlnim şi pe teritoriul extra-dobrogean amintindu-le, pentru 
comparaţie, pe cele de la Pliska (secolele IX–X)35, Preslav (secolele IX–X)36, Carevec (districtul 
Vračanski)37, Pernik (sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea)38 – Bulgaria, 
aşezarea Majacko (secolele VIII–IX)39 – Rusia şi Bijuk-Isara (secolele IX–X)40 – Ukraina. 

Dintre celelalte categorii de material arheologic amintim descoperirea unor piese din 
metal (cruciuliţe simple sau reliquar)41, sticlă (fragmente de brăţări, mărgele)42, piatră (râşniţe), 
rocă (fusaiole), ceramică (fusaiole şi greutăţi pentru plasa de pescuit), os-corn (igliţe, mânere 
de cuţit)43, reprezentând obiecte de cult, de uz casnic şi de port44. Acestora li se adaugă 
descoperirile monetare45, destul de reduse cantitativ şi materialul arheozoologic. Analiza 
acestuia din urmă a dus la constatarea că „animalele domestice au reprezentat o sursă 
importantă de hrană” pentru locuitorii acestei aşezări, cele mai frecvente specii fiind bovinele 
(„cu coarne relativ scurte, de talie mică sau, mai rar, medie” – tip brachyceros), ovicaprinele şi 
porcinele. Printre materialul paleofaunistic provenit de la Piatra Frecăţei, au apărut, reduse 
cantitativ, resturi de la cai („de talie mică sau medie”), câini („de talie mijlocie şi mare”) şi 
pisici. Destul de frecvente sunt resturile de păsări, mamifere sălbatice (cerb, mistreţ, iepure, 
vulpe etc.) şi peşti, ultimele două categorii atestând, printre ocupaţiile locuitorilor de aici, 
practicarea vânătorii şi a pescuitului46. 

Pentru perimetrul zonei fortificate amintim şi realizarea unor prospecţiuni geofizice-
magnetice şi electrice-experimentale. Acestea au fost făcute în anii 1966-1967, anterior 
începerii cercetării sistematice a locuirii de pe promontoriu, au vizat „formaţiunile arheologice 
de epocă romană” şi „au permis urmărirea continuării posibile a unor formaţiuni arheologice 
vizibile parţial, precum şi localizarea unor formaţiuni arheologice în zone lipsite de indicaţii de 
suprafaţă” 47. 

Material arheologic specific evului mediu timpuriu a fost surprins şi în apropierea 
promontoriului fortificat. În martie 1953, au fost descoperite fortuit cinci brăţări de sticlă 
albastră (secolele X–XII), la sud-est de acesta, la circa 400 m48. După cum menţionam anterior, 
în perioada 1958-1976 a fost cercetată, în apropierea lui, spre NE, o necropolă cu 1139 
morminte, unele dintre acestea, aparţinând secolelor X–XII. Sunt morminte de inhumaţie din al 
căror inventar amintim: inele (pe unele sunt incizate pentagrame sau o pajură cu aripile 

 
34  DID III, 207, fig. 56/1. 
35  Ovčarov 1979, 50, fig. 2/a, 51, fig. 4; Dončeva-Petkova 1985, 106, fig. 25/a-b (reni).   
36  Ovčarov 1979, 51, fig. 3, 56, fig. 14. 
37  Stanilov 1981, 30, fig. 3/e. 
38  Vasilev 1981, 98, fig. 2/b, 100, fig. 4/g. 
39  Dimitrov 1987, capitolul 2.3, desenele 14-15 (fără paginaţie). 
40  Jakobson 1979, 103, fig. 64/55. 
41  Mănucu-Adameşteanu 1984, 376-377, 383, nota 28 unde se menţionează că o cruce reliquar a fost 

descoperită fortuit, pe platoul cetăţii, în anul 1979; Barnea et alii 2001, 173;  Barnea et alii 2002, 225; 
Barnea et alii 2003, 224. 

42  Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 79; Barnea et alii 2003, 224.  
43  Barnea et alii 2002, 225. 
44  Stănică 2004, 359. 
45  Mănucu-Adameşteanu 2001, 48; Barnea et alii 2003, 224; Stănică 2004, 359.  
46  Udrescu 1980, 57-58; Haimovici 1984, 311-319. 
47  Petre, Apostol 1970, 165-182. 
48  Comşa 1959, 764. 



Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov – Piatra Frecăţei 317 
 

                                                          

deschise)49, cercei de argint50, cruce reliquar din bronz51 etc., în general de factură bizantină52 
(Pl. VIII). 

Patru morminte de inhumaţie au fost descoperite, în campania din 2001, pe un 
promontoriu, altul decât cele cercetate de P. Aurelian, situat la N de cel fortificat. Din 
inventarul acestora amintim: vas borcan, insuficient ars, cu buza răsfrântă în exterior, lucrat la 
roată lentă din pastă cu nisip şi ornamentat cu linii orizontale incizate – M2 (Pl. III/3), cană cu 
toartă, arsă oxidant, lucrată din pastă semifină, ornamentată cu linii orizontale incizate, în zona 
mediană – M4 (Pl. III/4), pandantiv (medalion) din sidef, ce prezintă un decor realizat prin 
puncte incizate – M3 etc.53 

În anii 2001 şi 2002 au fost realizate cercetări de teren, pe segmentul Ostrov – 
Peceneaga, ce au dus şi la identificarea unei aşezări medievale, la 2 km sud de Peceneaga, în 
punctul Colţanul Mare54. 

Constatăm, aşadar, că deşi cunoscut de mai mult de un secol, situl de la Ostrov–Piatra 
Frecăţei nu a fost beneficiarul unor campanii arheologice susţinute pe o perioadă lungă, excepţie 
zona necropolei. Departe de a fi epuizat, nu putem decât să presupunem că el ar putea oferi date 
numeroase şi interesante privitoare la diverse aspecte ale evului mediu timpuriu în Dobrogea. 

Încheiem materialul nostru prin prezentarea unui catalog cu 23 baze de vase, 
descoperite în campaniile din 1998-2001, datate în secolele XI-XII, care prezintă marcă de 
olar, redată în relief, sau semne a căror dispunere sau formă le fac susceptibile a reprezenta 
părţi rămase dintr-o marcă, în funcţie de suprafaţa care se mai păstrează din zona plată a 
recipientului (Pl. IV – VII). 

 

 
CATALOGUL MĂRCILOR DE OLAR DESCOPERITE LA OSTROV, JUD. TULCEA 

 
 

OSTROV (com. Ostrov, jud. Tulcea). Pct. Piatra Frecăţei. Aşezare. 

1.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 5). 
 Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant, fără profunzime (de culoare brun-cenuşiu 

în spărtură), lucrat la roată lentă din pastă cu bucăţi mari de mică. Pe fund (al cărui diametru este 
de 7 cm, iar grosimea de 0,7 cm) prezintă un semn, în relief, care poate reprezenta urma unei 
mărci: o linie dispusă lateral (Pl. IV/1). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
2.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 6). 
 Fund fragmentar (cu un diametru existent de 8,5 cm şi o grosime de 0,7 – 1 cm) de vas ars 

oxidant, fără profunzime, lucrat la roată semi-rapidă din pastă cu bucăţi de mică de mărime 
medie şi rare urme de calcar, care prezintă marcă în relief: cerc cu un diametru care taie două 
semicercuri înscrise (Pl. IV/2). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 

49  Aurelian 1962a, 585. 
50  Aurelian 1962a, 585. 
51  Aurelian 1962a, 585. 
52  Barnea  2000, 315. 
53  Stănică 2004, 360-361, 369-373, pl. 3-7. 
54  Barnea et alii 2003, 224. 
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3.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 9). 
 Fund fragmentar (cu diametrul existent de 7,3 cm şi o grosime de 0,8 cm – neuniformă) de vas 

ars oxidant fără profunzime (în spărtură este cenuşiu-negricios), lucrat la roată lentă din pastă cu 
mică şi calcar alb, care prezintă marcă redată în relief: trei cercuri concentrice (Pl. IV/3). Pe 
suprafaţa interioară se observă urme ale finisării finale rămase de la ţesătura utilizată, dar mai 
ales de la degete. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
4.  Descoperită în anul 1998 (SI, c. 10). 
 Porţiune din partea inferioară a unui vas ars oxidant (în profunzime peretele este brun), lucrat la 

roată lentă din pastă cu mică şi rare urme de calcar. În zona superioară a fragmentului (gros de 
0,6 cm) se observă un şir de impresiuni triunghiulare, realizate cu un obiect dinţat. Pe fundul 
fragmentar (cu un diametru prezent de 3,6 cm. şi o grosime de 0,6 cm) se păstrează urma unei 
mărci în relief: două segmente de cerc, sugerând un semn iniţial ce înfăţişa, probabil, două 
cercuri concentrice (Pl.  IV/4). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
5. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 10). 
 Fund fragmentar (cu un diametru existent de 8 cm şi o grosime de cca. 0,8 cm) de vas ars 

oxidant (de culoare brun în profunzime), lucrat la roată lentă din pastă uşor poroasă, cu rare 
urme mici de calcar, care prezintă marcă în relief: două linii paralele tăiate de o a treia dispusă 
orizontal (Pl. IV/5). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
6.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 10). 
 Fund fragmentar de vas de mici dimensiuni (cu diametrul existent de 5,7 cm şi gros de 0,7 cm) 

ars oxidant, lucrat la roată lentă din pastă cu dese microprundişuri, care prezintă marcă în relief: 
bident (?) sau litere unite (Pl. IV/6). Vasul pare a fi fost lucrat cu dificultate. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
7.  Descoperită în anul 1998 (SI, c. 11). 
 Partea inferioară a unui vas, ars reducător (pe alocuri pe exterior prezintă mici pete cărămizii, 

dar interiorul peretelui este negru, ca şi mare parte a suprafeţei exterioare), lucrat la o roată mai 
performantă decât cea lentă, din pastă cu rare urme de calcar, care prezintă ornament incizat 
format din benzi compuse din patru linii orizontale mai late. Pe fund (al cărui diametru este de 
9,7 cm, iar grosimea de 0,5 cm) poartă marcă redată în relief: cerc cu punct în mijloc tăiat de un 
diametru comun cu cel al fundului de vas (Pl.  V/7). Aspectul exterior al acestuia nu este grosier, 
iar pe interior prezintă urme circulare, fine, ale ţesăturii cu care s-a efectuat finisarea.  

 Datare: secolele XI–XII. 
 
8.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 11). 
 Fund fragmentar (cu un diametru existent de 8 cm şi gros de cca. 0,9 cm – neuniform) de vas ars 

oxidant fără profunzime (brun pe interior), lucrat la roată lentă din pastă cu nisip, mică şi rare 
urme de calcar, care prezintă marcă în relief: o linie (lungă de 3,6 cm) de la mijlocul căreia 
pornesc două ramificaţii îndreptate lateral, spre unul din capete (Pl. V/8). Partea exterioară a 
fundului prezintă un aspect grosier, în timp ce pe aceea interioară se observă, pe alocuri, urmele 
ţesăturii folosite pentru finisare. 

 Datare: secolele XI–XII. 
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9.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 11; în dărâmătură).  
 Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără profunzime (brun-cenuşiu în spărtură), 

lucrat la roată lentă din pastă cu mică şi calcar. Pe fund (al cărui diametru existent este de  
6,6 cm, iar grosimea, neuniformă, oscilează între 0,5 şi 0,9 cm) prezintă marcă slab reliefată: o 
linie pe centrul căreia este aşezat un triunghi unit printr-o altă linie scurtă de un al doilea triunghi 
mai mic (Pl. V/9). Este posibil ca semnul să nu fie realizat cu intenţie. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
10. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 20). 
 Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără profunzime, lucrat la roată lentă din 

pastă cu bucăţi mari de mică şi calcar (?), care prezintă marcă în relief: o linie ca un diametru al 
zonei plate (Pl. V/10). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
11. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 21). 
 Fund fragmentar (cu diametrul existent de 7,2 cm şi o grosime de 1 – 1,2 cm) de vas ars 

reducător, lucrat la roată semi-rapidă din pastă cu calcar alb de granulaţie medie, care prezintă 
marcă în relief: probabil un semicerc cu raze. Linia care îl închide are ramificaţii laterale  
(Pl. V/11). Pe suprafaţa interioară, datorită impurităţilor din pastă, prezintă un aspect grosier. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
12. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 22; complexul 6 sub 4). 
 Fund fragmentar (cu diametrul de cca. 8,2 cm şi gros de 0,6 cm în zona centrală, ajungând la 

aproximativ un centimetru în apropierea pereţilor recipientului) de vas ars oxidant fără 
profunzime (în interior brum-negricios), lucrat la roată lentă din pastă cu mică şi calcar alb, care 
prezintă marcă redată în relief: trei cercuri concentrice, cu diametre de 2,4 cm, 3,7 cm şi 
respectiv 5,5 cm (Pl. V/12). Pe interior fragmentul prezintă puternice urme de fum. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
13. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 22). 
 Fund fragmentar de vas ars reducător (cu rare pete de culoare brun pe exterior), lucrat la roată 

lentă din pastă cu mică. Prezintă marcă în relief: probabil un triunghi unit la unul din vârfuri cu 
un alt triunghi sau doar cu două laturi prelungite spre exterior. De una din laturi are lipit, pe 
exterior, un alt triunghi, dar de dimensiuni mici (Pl. VI/13). 

 Datare: secolele XI–XII. 
  
14. Descoperită în anul 1998 (?). 
 Partea inferioară a unui vas de mici dimensiuni, ars oxidant (în profunzime ceramica este brun-

cărămizie), lucrat la roată lentă din pastă cu rare microprundişuri, ornamentată cu linii orizontale 
fin incizate. Pe fund (al cărui diametru existent este de 5,5 cm, iar grosimea de cca. 0,8 cm) poartă 
marcă în relief: o linie cu două ramificaţii orientate lateral, spre capătul păstrat (Pl. VI/14). Partea 
exterioară a fundului de vas prezintă un aspect uşor grosier, în timp ce pe interior se observă clar 
urmele eventualei ţesături cu care a fost realizată finisarea. 

 Datare: secolele XI–XII. 
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15. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 9-10). 
 Fund fragmentar (cu un diametru existent de 7,4 cm şi o grosime de 0,4 – 0,5 cm) de vas ars 

oxidant, lucrat la roată lentă din pastă cu nisip şi mică fină, care prezintă marcă în relief: 
probabil două cercuri concentrice (Pl. VI/15). 
 Datare: secolele XI–XII. 
 

16. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 9-10). 
 Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără profunzime (brun-cenuşiu în spărtură), 

lucrat la roată semi-rapidă din pastă cu mică fină. Pe fund (al cărui diametru existent este de 8,5 
cm., iar grosimea de 0,5 – 0,7 cm.)  prezintă marcă în relief: se mai păstrează două linii dispuse 
în unghi (Pl. VI/16).  

 Datare: secolele XI–XII. 
 
17. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 20). 
 Fund fragmentar (cu un diametru existent de 5,5 cm şi o grosime de cca. 0,7 cm – neuniformă) 

de vas ars oxidant, cărămiziu-brun (în profunzime brun-negricios), lucrat la roată semi-rapidă 
din pastă cu nisip şi mică. Prezintă marcă în relief: roată cu patru spiţe (Pl. VI/17). Pe partea 
interioară se păstrează urme circulare de la obiectul cu care a fost finisat vasul, dar şi semne 
rezultate din apăsarea uşoară cu degetul. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
18. Descoperită în anul 1999 (SI, c. 20). 
 Partea inferioară a unui vas ars oxidant fără profunzime (cenuşiu în spărtură), lucrat la roată 

semi-rapidă din pastă cu mică fină şi rare microprundişuri, ornamentată cu linii orizontale fin 
incizate. Pe fund (al cărui diametru existent este de 8,6 cm, iar grosimea de 1 cm) prezintă marcă 
slab reliefată: o linie barată de alte două dispuse una în capăt, cealaltă mai jos (Pl. VI/18). Pe 
suprafaţa interioară se observă urmele finisării efectuate, probabil, cu o ţesătură.  

 Datare: secolele XI–XII. 
 
19. Locuinţă. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 20-22). 
 Fund fragmentar (cu diametrul existent de 6,7 cm şi gros de cca. 0,5 cm – neuniform) de vas ars 

oxidant fără profunzime (în interior este gri-negricios), lucrat la roată lentă din pastă cu nisip şi 
mică. Prezintă marcă în relief: spirală (Pl. VII/19). Partea exterioară a fundului de vas este 
netedă, fină, în timp ce pe interior lasă să se întrevadă urmele ţesăturii cu care a fost realizată 
finisarea. 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
20. Descoperită în anul 1999 (SI, c. 22). 
 Partea inferioară a unui vas ars oxidant (în profunzime peretele este brun-cărămiziu), lucrat la 

roată lentă din pastă cu urme de  mică. Pe fundul fragmentar (cu un diametru existent de 9,8 cm 
şi o grosime de 0,3 cm în zona centrală şi 0,5 cm în exteriorul semnului) prezintă marcă în relief: 
probabil cerc (Pl. VII/20). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
21. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 23). 
 Fund (cu diametrul de 7 cm şi gros de 0,9 cm) de vas ars oxidant fără profunzime, lucrat la roată 

lentă din pastă cu calcar, nisip şi scoici sau cochilii de melci pisate, care prezintă marcă slab 
reliefată: cruce (Pl.  VII/21). 

 Datare: secolele XI–XII. 
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22. Descoperit în anul 2001 (S VII, c. 3; locuinţă). 
 Fund fragmentar (cu diametru existent de 7,6 cm şi gros de cca. 0,8 cm –  neuniform) de vas 

borcan, ars oxidant fără profunzime (gri-brun pe interior), lucrat la roată lentă din pastă cu nisip 
şi rare microprundişuri, care prezintă marcă în relief: asemănătoare unui pătrat, dar cu laturile 
uşor arcuite. Din colţurile figurii pornesc linii scurte (Pl. VII/22). 

 Datare: secolele XI–XII. 
 
23. Descoperit în anul 2001 (locuinţă). 
 Fund de vas (cu diametrul de 10,3 cm şi gros de cca. 1,2 cm – neuniform) ars oxidant fără 

profunzime (în interior gri-negricios), lucrat la roată lentă din pastă cu nisip fin, care prezintă 
marcă slab reliefată: probabil două frunze (Pl. VII/23). Pe partea interioara sunt vizibile urmele 
ţesăturii cu care s-a urmărit finisarea finală a recipientului, iar pe marginile zonei exterioare apar 
neregularităţi care trădează desprinderea puţin greoaie a vasului de pe roată. 

 Datare: secolele XI–XII. 
* 

* * 
 
 
 
 

 
Numărul de piese cunoscut de noi, în acest moment, pentru situl de la Ostrov–Piatra 

Frecăţei, îl plasează în grupa de localităţi dobrogene, cu un număr de mărci descoperite variind 
între 20 şi 3755. Datarea lor, autentificată şi de prezenţa monedelor în strat56, indică o fază 
târzie a fenomenului marcării pentru teritoriul dobrogean, identificată şi în aşezările de la 
Garvăn–Dinogetia (jud. Tulcea)57, Hârşova–Carsium (jud. Constanţa)58 şi Nufăru (jud. 
Tulcea)59. În ultimele trei situri amintite au apărut şi cuptoare de ars ceramica. Instalaţiile de la 
Garvăn au fost datate, prin prezenţa monedelor în nivel60, în secolele X–XII; cele de la Hârşova 
în a doua jumătate a veacului al XI-lea şi începutul celui următor61, iar una din cele trei 
instalaţii specifice descoperite la Nufăru are aceeaşi încadrare cronologică cu a cuptoarelor de 
la Hârşova62. 

Cele 23 de funduri cu marcă au apărut în timpul campaniilor arheologice desfăşurate în 
anii 1998, 1999 şi 2001, 20 dintre ele fiind descoperite în secţiunea SI, zonă în care au fost 
identificate, după cum am observat, mai multe locuinţe63.  

Analizând pasta din care au fost confecţionate recipientele cărora le-au aparţinut, am 
observat că cinci dintre acestea (nr. 2, 9, 10, 12 şi 17 – numere conforme cu poziţia descrierii 
fragmentelor respective în catalog) prezintă acelaşi tip de pastă (compoziţie, consistenţă şi 
culoare dobândită prin coacere), trădând chiar şi un stil de lucru asemănător, ceea ce ne 
determină să considerăm că ele sunt produsul muncii unui singur meşter olar. Altul a fost 
meşteşugarul care a confecţionat vasele ale căror mărci sunt descrise la poziţiile 15 şi 16. 

 
55  Paraschiv-Talmaţchi 2006, 23. 
56  Mănucu-Adameşteanu, Paraschiv 1999, 79; Barnea et alii 2000, 72. 
57  Dinogetia I, 204. 
58  Aricescu 1971, 355. 
59  Mănucu-Adameşteanu 1991, 67. 
60  Dinogetia I, 29.  
61  Panait et alii 1995-1996, 133. 
62  Mănucu-Adameşteanu 1991, 73; Mănucu-Adameşteanu 1998, 81; Damian, Andonie, Vasile 2003, 242. 
63  Barnea et alii 2000, 72; Barnea et alii 2001, 173. 
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Ambele au o pastă consistentă, curată, în ea găsindu-se doar mică fină, şi au căpătat, prin 
ardere, aceeaşi culoare. Fragmentul descris la poziţia 7 este produsul unui al treilea olar, al 
cărui stil de lucru şi procedeu de ornamentare anunţă, parcă, vasele din secolele următoare. 
Atelierele acestor meşteri olari ar putea să apară, cu prilejul altor campanii arheologice, chiar în 
situl de la Ostrov–Piatra Frecăţei, sau pot fi în aşezări contemporane habitatului de aici, 
precum cele unde deja cunoaştem instalaţii de ars ceramica, mai ales că o parte dintre 
„degresanţi”, prezenţi în pasta vaselor de la Ostrov–Piatra Frecăţei, se găsesc la Dinogetia 
(calcar, scoici pisate)64, sau Isaccea–Noviodunum (calcar, cochilii de melci pisate)65. 

Cât priveşte tipurile de semne redate ca mărci, constatăm că, de regulă, ele sunt 
reprezentări geometrice (cerc, linie). Avem, însă, şi rune (nr. 8, 14, probabil nr. 6 şi 18), o 
spirală (nr. 19), probabil o cruce (nr. 21) şi elemente vegetale (nr. 23). Mărcile care redau 
semne geometrice sunt des întâlnite pe întreaga perioadă de desfăşurare a fenomenului marcării 
vaselor, atât în Dobrogea, cât şi în alte zone. Semnul spiralei îl întâlnim pe fundul unor vase 
descoperite la Garvăn–Dinogetia66 şi Isaccea–Noviodunum67, iar un semn asemănător frunzei 
pe un recipient de la Garvăn–Dinogetia68. 
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	9.  Descoperit în anul 1998 (SI, c. 11; în dărâmătură).
	Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără p
	Datare: secolele XI–XII.
	10. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 20).
	Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără p
	Datare: secolele XI–XII.
	11. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 21).
	Fund fragmentar (cu diametrul existent de 7,2 cm şi o grosim
	Datare: secolele XI–XII.
	12. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 22; complexul 6 sub 4).
	Fund fragmentar (cu diametrul de cca. 8,2 cm şi gros de 0,6 
	Datare: secolele XI–XII.
	13. Descoperit în anul 1998 (SI, c. 22).
	Fund fragmentar de vas ars reducător (cu rare pete de culoar
	Datare: secolele XI–XII.
	14. Descoperită în anul 1998 (?).
	Partea inferioară a unui vas de mici dimensiuni, ars oxidant
	Datare: secolele XI–XII.
	15. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 9-10).
	Fund fragmentar (cu un diametru existent de 7,4 cm şi o gros
	Datare: secolele XI–XII.
	16. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 9-10).
	Fragment din partea inferioară a unui vas ars oxidant fără p
	Datare: secolele XI–XII.
	17. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 20).
	Fund fragmentar (cu un diametru existent de 5,5 cm şi o gros
	Datare: secolele XI–XII.
	18. Descoperită în anul 1999 (SI, c. 20).
	Partea inferioară a unui vas ars oxidant fără profunzime (ce
	Datare: secolele XI–XII.
	19. Locuinţă. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 20-22).
	Fund fragmentar (cu diametrul existent de 6,7 cm şi gros de 
	Datare: secolele XI–XII.
	20. Descoperită în anul 1999 (SI, c. 22).
	Partea inferioară a unui vas ars oxidant (în profunzime pere
	Datare: secolele XI–XII.
	21. Descoperit în anul 1999 (SI, c. 23).
	Fund (cu diametrul de 7 cm şi gros de 0,9 cm) de vas ars oxi
	Datare: secolele XI–XII.
	22. Descoperit în anul 2001 (S VII, c. 3; locuinţă).
	Fund fragmentar (cu diametru existent de 7,6 cm şi gros de c
	Datare: secolele XI–XII.
	23. Descoperit în anul 2001 (locuinţă).
	Fund de vas (cu diametrul de 10,3 cm şi gros de cca. 1,2 cm 
	Datare: secolele XI–XII.
	*
	* *
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