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Abstract:  This study presents a typology of clay tobacco pipes which were discovered 
in Babadag, in the area of Mosque Ali-Gaza. The archaeological survey excavations praise a 
building that was constructing probably at the beginning of the 17th century. Among other 
archaeological materials recovered, we noticed a number of 215 clay pipes. From a 
typological point of view, the clay pipes are differentiating depending on bowl's dimension, 
form and type of decoration. For the classification it was used as a specific feature bowl's 
shape and pipes were divided in three groups. First group include pipes with rounded bowl, 
the second include pipes with the bowl in disk form and the third lily-shaped pipes, as R. 
Robinson used or bell-shaped pipes, as M. Stančeva used. Each group have types and variants 
depending on the form, decoration and dimension. Clay pipes from Babadag were made in 
two-part moulds of stone or metal; majority of them, after the application of an undercoat, 
were decorated and marked with the monogram signature seal, other have bird seal. The most 
frequent decoration's motifs are floral and geometrical one: palmettes, rayed dots, reverse – S, 
lozenge, line of larger rouletting like a zipper etc.  

Pipes from Babadag are set in the chronological frame in the 17th – 19th century. 
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În anii 1991-1993, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea a efectuat cercetări 
arheologice de salvare la Babadag, în perimetrul Geamiei Ali-Gazi Paşa. Cercetările au 
surprins un edificiu de dimensiuni apreciabile care a cunoscut mai multe etape, ce se deosebesc 
prin tehnicile de construcţie folosite. Unul dintre autorii cercetărilor afirma că „edificiul 
monumental a fost ridicat la începutul sec. al XVII-lea” şi a fost probabil, unul din cele opt 
caravanseraiuri ale oraşului1. Printre materialele arheologice recuperate în urma săpăturilor 
arheologice se remarcă şi un număr de 215 pipe, întregi sau fragmentare, care fac obiectul 
acestui studiu2. 

Tutunul, plantă originară din America de Sud, a fost iniţial folosit ca remediu. Obiceiul 
fumatului, în special a tutunului de pipă a fost introdus de către englezi în ultimul sfert al 
secolului al XVI-lea3, iar în Imperiul Otoman acesta devine o modă, deşi în secolul al XVII-lea 
s-a încercat interzicerea lui, pe motiv că nu este sănătos şi ar fi împotriva religiei4. Interdicţiile 
însă nu au avut efecte, cu atât mai mult cu cât tutunul şi implicit producţia de pipe încep să 
devină o sursă foarte importantă de venituri. Producţia de pipe a reprezentat un meşteşug aparte 
                                                           
1    Vasiliu 1996, 195-224. 
2  Materialul ne-a fost oferit spre studiu şi publicare de către domnul Ioan Vasiliu, căruia îi mulţumim şi 

pe această cale. 
3  Robinson 1985, 150; Ossko 2000, 13-19. 

 
PEUCE, S.N. V, 2007, p. 335 - 362 

4  Oişteanu 2000, 402-403. Sultanul Murad IV (1623-1640) a interzis în 1633 consumul de tutun şi opium. 
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şi trebuie corelată cu informaţiile privind răspândirea tutunului şi a obiceiului de a fuma. În 
Europa de Est, mai ales în Balcani şi în regiunile de margine ale Imperiului, pipele s-au 
răspândit sub numele de ciubuc5. Astfel,  începând cu secolul al XVII-lea apar şi se dezvoltă 
adevărate centre de producţie a pipelor,  precum Burgaz6 în Turcia, în prezent Lüleburgaz, 
Sofia, Varna7 în Bulgaria, Yiannitsa, Theba în Grecia8, dar şi Szepesvár9, în Ungaria.  

Colecţia de pipe din lut a muzeului tulcean este alcătuită din exemplarele descoperite, în 
marea lor majoritate în Tulcea, Măcin, Isaccea-oraş, Isaccea–Noviodunum, Baia, Nufăru, 
Enisala, Topolog, Teliţa, Mahmudia, Babadag, fie ca urmare a săpăturilor arheologice 
sistematice şi de salvare, fie au făcut obiectul unor descoperiri întâmplătoare. Aceasta cuprinde 
un număr mare de pipe şi de aceea ne-am propus prezentarea în acest articol doar a celor 
descoperite la Babadag cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în anii 1991-1993, în curtea 
interioară a geamiei Ali-Gaza Paşa10.  

Pipele sunt lucrate în tipare11 din piatră sau metal; cele două jumătăţi erau îmbinate şi 
netezite, apoi decorate, înainte de ardere. Din punct de vedere tipologic, exemplarele studiate 
se diferenţiază în funcţie de dimensiunea găvanului, a formei, a tipului de decor. Rebecca 
Robinson, într-un studiu în care analizează pipele descoperite la Corint şi Atena, în urma 
săpăturilor arheologice, le grupează în: a) pipe cu bolul sau găvanul de formă rotundă (Pl. I/1a, 
1b); b) pipe cu găvanul în formă de disc (Pl. I/2) şi c) pipe cu găvanul în formă de crin12  
(Pl. I/3), pentru fiecare grupă existând variante. M. Stančeva grupează pipele din colecţia 
muzeului de la Sofia în funcţie de forma specifică a găvanului, cu menţiunea că foloseşte 
termenii de floare de narcisă şi clopot13.  În literatura de specialitate care face referire la zona 
Balcanilor, cele mai timpurii pipe au fost datate în secolul al XVII-lea, iar ca o particularitate, 
acestea aveau găvanul de mici dimensiuni, fapt explicat de preţul crescut al tutunului. Tipurile 
de pipe cu găvanul în formă rotundă se răspândesc cu precădere în secolul al XVIII-lea; cele cu 
găvanul mult aplatizat, în formă de disc, evoluează dintr-o variantă a celor cu găvan rotund. 
Modelul de pipe cu găvanul în formă de clopot este caracteristic secolului al XIX-lea şi 
începutului de secol XX. Totuşi au existat şi forme sau modele de pipe care s-au menţinut o 
perioadă îndelungată, fiind considerate tipuri clasice. 

 
5  Ciubucul este alcătuit din muştiuc, băţ şi lulea sau pipă.  
6  Haralambieva 1986, 143; Robinson 1985, 152. 
7  Stančeva, Medarova 1968, 5. M. Stančeva admite existenţa la Sofia a unei bresle a producătorilor de 

pipe încă din anul 1604, potrivit unei liste a breslelor din oraş. Dacă admitem că încă din primii ani ai 
secolului al XVII-lea exista o breaslă a producătorilor de pipe, obiceiul fumatului trebuie să fi fost 
cunoscut încă de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Aceeaşi informaţie o preia şi R. Robinson, autoarea 
mai amintind şi de o breaslă înfiinţată în anul 1619, în Londra. 

8  Robinson 1985, 152, 167. Yiannitsa era renumită pentru tutunul de calitate dar şi pentru pipele lucrate 
din lemn, iar Theba era renumită pentru pipele lucrate din aşa numita spumă de mare (silicat de 
magneziu). Importante zăcăminte de silicat de magneziu se găsesc şi în Turcia. 

9  Tomka 2000, 27. Săpăturile arheologice realizate la Szepesvár au dovedit existenţa unui atelier care a 
funcţionat până la începutul secolului al XVIII-lea.  

10  Vasiliu 1996, 204. 
11  R. Robinson admite că unele pipe au fost lucrate la roată. 
12  Robinson 1985, 163. 
13  Stančeva, Medarova 1968, 8. 
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Pipele incluse în aceste trei grupe sunt numite, în literatura de specialitate, pipe sau 
lulele turceşti, făcându-se astfel o diferenţiere clară între tipul balcanic14, cu variantele sale şi 
tipul vest-european: pipe olandeze15, veneţiene16 şi ungureşti17.  

Pipele descoperite la Babadag–Geamie sunt lucrate în tipare şi se remarcă prin 
varietatea formelor şi a decorului. În studiul pipelor s-au avut în vedere următoarele 
caracteristici: pastă, culoare, formă şi decor, iar pentru descriere, elementele componente ale 
pipei: găvan, bordură, piciorul găvanului sau gambă, inel (Pl. I). Au fost împărţite în funcţie de 
forma găvanului în trei grupe, iar fiecare grupă cuprinde mai multe tipuri.  

Grupa A.  
Cele mai numeroase pipe descoperite la Babadag–Geamie sunt cele cu găvan de formă 

rotundă, cu piciorul relativ scurt şi inel bine evidenţiat şi decorat. Piciorul găvanului este decorat 
cu rotiţa dinţată. Pipele sunt lucrate din pastă de bună calitate, unele din caolin. În cadrul grupei 
există tipuri şi variante ce se deosebesc în funcţie de elementele distincte, precum pasta, decorul, 
forma şi dimensiunea găvanului. Evoluează de la forme cu decor simplu spre cele cu un decor 
bogat ce aminteşte chiar de tehnica folosită de meşterii bijutieri.  

Printre exemplarele incluse în această grupă există şi unele pipe deosebite atât prin 
calitatea pastei dar mai ales prin decor (Pl. IX/1, 2, 5). Tot în această primă grupă pot fi 
încadrate şi pipele a căror principală caracteristică este dimensiunea mare a găvanului; bordura 
este înaltă, gamba scurtă, inelul bine evidenţiat. Găvanul decorat în relief, este împărţit de linii 
incizate vertical, în registre, ce sugerează petalele unei flori (Pl. V/3). Aceste pipe au fost 
datate sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, iar analogii se pot face 
cu pipele descoperite la Iaşi18, Corint19, Atena20. 

Tipul I. Din lotul de pipe din lut de la Babadag–Geamie fac parte şi exemplare lucrate 
din caolin. Acestea sunt de mici dimensiuni, decorate prin incizare cu rotiţa dinţată. Bordura 
are formă cilindrică, cu diametrul mai mic decât cel al găvanului. Un exemplar prezintă 
găvanul modelat în formă de scoică; inelul este bine individualizat, decorat în relief cu două 
şiruri de S-uri răsturnate, încadrate de linii incizate realizate cu rotiţa dinţată (Pl. II/2a, 2b). 
Asemenea pipe au fost descoperite la Corint21, Provadia22, Iaşi23, iar analogiile permit datarea 
în secolul al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. 

Unele exemplare, diferite prin formă, pastă şi decor, le considerăm variante ale tipului I. 
Acestea au găvanul modelat în formă bitronconică; la partea superioară se continuă cu bordura 
cilindrică şi înaltă iar la partea inferioară se continuă cu gamba astfel încât formează un unghi 
obtuz. Analogiile cu pipele descoperite la Szeged24, Eger25, Budapesta26 în Ungaria, dar şi cu 
pipele din Sofia27 ne permit datarea lor în prima jumătate a secolului al XVII-lea (Pl. VII/6, 7, 8).  

 
14  Goose 2007; Stančeva 1972; Kovács 1963; Tomka 2000, 29. 
15  Goose 2007, 3-5; Kovács 1963, 139. 
16  Goose 2007, 7. 
17  Kovács 1963, 248-251; Tomka 2000, 25-32, tab. 1, 2; Szalay 2000, 33-38; Holl 2005, 160-163. 
18  Andronic, Neamţu, Dinu 1967, 265, fig. 70, 5-6; datate secolul al XVIII-lea. 
19  Robinson 1985, pl. 50/C33,C34; pl. 52/ C48. 
20  Robinson 1985, pl. 61/A13. 
21  Robinson 1985, 171, pl. 47/ C2. 
22  Haralambieva 1986, 145-146, tab. 2/12. 
23  Andronic, Neamţu, Dinu 1967, 265, fig. 69, 1-4. 
24  Tomka 2000, fig. 5a/8 (datare prima jumătate a secolului al XVIII-lea). 
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Tipul II. Patru exemplare, fragmentare, se înscriu în acest tip. Sunt lucrate din pastă de 
caolin, au o formă simplă, iar găvanul cilindric şi gamba alcătuiesc un întreg. Între gambă şi 
găvan se formează un unghi de aproximativ 90º (Pl. III/3, 4, 5). Este vizibilă zona de prindere a 
celor două jumătăţi, aceasta fiind ca o muchie teşită. Gamba se îngroaşă spre capătul modelat 
în forma unui inel. Un exemplar, de culoare alb-cenuşiu, din care s-a păstrat doar găvanul, 
decorat prin ştanţare cu mici rozete, dispuse pe ambele laturi (Pl. III/6). Bordura găvanului este 
definită doar printr-o linie orizontală.  

M. Stančeva încadrează aceste pipe ca fiind tipul II Varna28 şi admite că sunt o 
producţie locală care imită modelele olandeze. Analogii se pot face cu exemplare descoperite la 
Provadia29, Sofia30, Veliko Târnovo31, Corint32, Eger33 sau în Bucureşti34 şi sunt încadrate 
cronologic în secolul al XVIII-lea.  

 
Tipul III. Pipele incluse în acest tip (după Stančeva tip I Varna35 ) sunt lucrate din pastă 

de bună calitate, de culoare roşiatică, cu angobă de culoare crem (light brown – 7.5 YR 6/436).  
Acestea au găvanul scund iar gamba, de mici dimensiuni este faţetată, decorată cu puncte 
incizate, realizate cu rotiţa dinţată. Spre capăt, gamba se îngroaşă şi se termină cu un inel 
decorat cu rotiţa, asemănător unui tiv festonat. În privinţa decorului, pentru acest tip de pipe se 
remarcă împărţirea în registre, ce formează mici dreptunghiuri, atât pe suprafaţa găvanului cât 
şi a bordurii, dând un aspect polifaţetat. Pe găvan sunt redate în aceste registre dreptunghiulare 
mici ovale cu linii radiale iar în partea superioară sunt aplicate palmete cu vârful în jos astfel 
încât, cu cele aplicate pe bordură, dar cu vârful în sus, să formeze un tot compoziţional (Pl. 
III/8-10; Pl. XII/9-11); pe unele pipe, palmetele aplicate pe bordură sunt dublate. Pe găvan, în 
apropierea gambei este aplicat un marcaj în formă de frunzuliţă.   

Unele exemplare prezintă mărci ale meşterilor, dar slaba calitate a acestor ştampile 
indică mai degrabă faptul că sunt imitaţii după monogramele arabe.  

Pentru acest tip, găsim analogii la pipele descoperite la Corint37, în agora ateniană38, la 
Varna39, Ruse40, Veliko Târnovo41, Provadia42, Šumen43, Bucureşti44, Iaşi45. M. Stančeva le 
datează în secolul al XVIII-lea, iar R. Robinson în secolele XVIII-XIX.  

 
25  Kovács 1963, tab. 1/ 13. 
26  Tomka 2000, fig. 5g/2 (datare prima jumătate a secolului al XVIII-lea). 
27  Stančeva, Medarova 1968, fig. 2/g. 
28  Stančeva 1972, 87-88, fig. 11. 
29  Haralambieva 1986, 143, tab. 1/ 1-3. 
30  Stančeva, Medarova 1968, fig. 3/v. 
31  Ilčeva 1975, tab. 1/ 3. 
32  Robinson 1985, C10. 
33  Kovács 1963, 247-248, tab. 3/ 15. 
34  Ionaşcu, Zirra, 1959, 76, pl. 68/ 17. 
35  Stančeva 1972, 83-87; Robinson 1985, 187. 
36  Munsell 2000. 
37  Robinson 1985, 187, pl. 56/ C93, C94, C96, C99. 
38  Robinson 1985, 197, pl. 62/ A19, A20, A21. 
39  Stančeva  1972, 83-84, fig. 7, fig. 8. 
40  Sirakova 1987, 241, tab. 2/ 6. 
41  Ilčeva 1975, tab. 2/ 15, 16. 
42  Haralambieva 1986, 145. 
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Ca o variantă a acestui tip pot fi considerate câteva exemplare, fragmentare, lucrate 
îngrijit, din pastă de bună calitate, de culoare roşie, cu angobă roşu-cărămiziu, bogat decorate 
atât pe găvan cât şi pe gambă (Pl. IV/4, 5). Analogii se pot face cu pipele descoperite la 
Corint46 şi au fost datate la începutul secolului al XIX-lea.  

 
Tip IV. În acest tip (după Stančeva tipul III Varna47) se înscriu cele mai multe 

exemplare, în număr de 77. Pipele, majoritatea lucrate din pastă de bună calitate, de culoare 
maro-roşiatic (5YR 5/4) au găvanul de formă rotundă şi bordură înaltă. La exterior delimitarea 
dintre cele două părţi este făcută printr-o simplă linie orizontală; inelul de la capătul gambei 
este bine evidenţiat. Decorul incizat cu rotiţa dinţată apare doar pe gambă. Un element comun 
pentru acest tip de pipe îl reprezintă cele două marcaje aplicate, respectiv unul cu o pasăre stilizată 
iar celălalt cu un motiv geometric (Pl. VI/1a, b; Pl. XIII-XIV). Pentru acest tip găsim analogii cu 
exemplarele descoperite la Provadia48, Corint49 şi Bucureşti50. R. Robinson datează acest tip în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi admite că marcajul cu pasărea ar putea fi originar centrului 
de producţie de la Varna, cu atât mai mult cu cât acelaşi tip de pipe de la Saraçhane este datat de 
Hayes51 la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea.  

 
Grupa B  
În această grupă sunt incluse pipele al căror găvan este modelat în formă de disc. 

Evoluează dintr-un tip cu găvanul rotund, mult comprimat, astfel încât la bază capătă o formă 
discoidală. Marea majoritate a exemplarelor din această grupă sunt lucrate din pastă de bună 
calitate şi în mod deosebit angoba are culoarea roşie (2.5 YR, 5/6). Inelul este bine evidenţiat şi 
decorat astfel încât creează impresia unor petale de floare.  

 
Tip I. Un prim tip al acestei grupe îl reprezintă pipele lucrate, din pastă de culoare crem 

sau roşie, cu găvanul mult turtit şi bordură înaltă (Pl. VI/3, 4, 5a, 5b, 6, 7). Decorul constă din 
linii incizate. Analogii se pot face cu pipele de la Provadia52, Corint53, Atena54 şi au fost 
încadrate din punct de vedere cronologic în secolele  XVIII-XIX.  

 
Tip II. Al doilea tip (Pl. VII/1, 2a, 2b) include pipe deosebite ca formă, lucrate din pastă 

de bună calitate, de culoare roşie, la fel fiind şi angoba. Găvanul mult turtit îşi pierde funcţia 
propriu-zisă, aceasta fiind preluată de o bordura înaltă, de formă discoidală. Totuşi, la exterior 
se face demarcaţia dintre găvan şi bordură prin decorul incizat. Găvanul în formă de disc are 

 
43  Bojilova, Sirakova 1991, tab. 1/ 2. 
44  Ionaşcu, Zirra 1959, 76, pl. 68/ 1-3 (autorii datează acest tip de pipe în secolul al XVI-lea). 
45  Andronic 1967, fig. 69/ 6; fig. 70/ 7, 11. 
46  Robinson 1985, pl. 52, 53, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65. 
47  Stančeva 1972, 88-89, fig. 12. 
48  Haralambieva 1986, 144, tab. 2/ 15-16. 
49  Robinson 1985, C23. 
50  Ionaşcu, Zirra 1959, 76, pl. 38/ 9, 10. 
51  Hayes 1980, 5, fig. 1, Type XXII. 
52  Haralambieva 1986, tab. 4/ 31, 31. 
53  Robinson 1985, pl. 48, C11, C13. 
54  Robinson 1985, pl. 61, A8, A11. 
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marginile modelate ca nişte petale, de obicei 9-13 astfel de elemente iar bordura capătă o formă 
tronconică. Gamba este decorată prin incizare, formând un motiv al petalelor de flori.  

La acest tip, găsim analogii la Corint55, Atena56, Varna57, Ruse58, Veliko Târnovo59, 
Provadia60, Sofia61, Šumen62, Bucureşti63 şi au fost datate în secolele XVIII-XIX. 

 
Grupa C 
Pipele din această a treia grupă au forma găvanului modelată ca cea a unui clopot  

(Pl. VII/3). Capacitatea găvanului este mai mare decât a pipelor din celelalte două grupe; 
gamba este bine evidenţiată şi se termină cu un inel decorat asemănător cu petalele unei flori, 
de formă octogonală.  Analogii se pot face cu pipele descoperite la Iaşi64, Atena65, Corint66, 
Provadia67, Varna68, Ruse69, Sofia70 şi au fost încadrate din punct de vedere cronologic în 
secolele XIX-XX.  

Ca o variantă a grupei sunt pipele al căror găvan este polifaţetat, având aspectul unui 
fagure (Pl. VII/4, 5). Pe fiecare faţetă de formă aproximativ hexagonală este aplicat un motiv 
geometric. 
 

Catalog 
 

Pentru catalog au fost utilizate următoarele abrevieri:  
Dg = diametru găvan; Di = diametru inel; L = lungime; H = înălţime. 

 
 
1.  Pipă, fragmentară, inv. 43.319, Dg = 2,7; L = 4,9 cm, lucrată din pastă de caolin, cu 

angobă. Este vizibilă zona de prindere a celor două părţi. Inelul este bine evidenţiat, decorat 
cu rotiţa dinţată. Datare: sfârşitul secolului al XVII-lea şi început secolului al XVIII-lea,  
Gr. A, tip I (Pl. II/1). 

2.  Pipă, fragmentară, inv. 44.170, L = 5,1 cm, lucrată din pastă de caolin, găvan în formă de 
scoică; inel decorat cu două şiruri de S-uri încadrate de linii trasate cu rotiţa dinţată. Datare: 
secolul al XVII-lea, Gr. A, tip I (Pl. II/2a, 2b). 

 
55  Robinson 1985, pl. 57, C101, C103, C107, C108. 
56  Robinson 1985, pl. 62, A23, A24, A26, A27. 
57  Stančeva 1972, 91, fig. 16, 17. 
58  Sirakova 1987, tab. 3/ 2-6. 
59  Ilčeva 1975, tab. 2/ 21. 
60  Haralambieva 1986, tab. 4/ 25-30. 
61  Stančeva, Medarova 1968, fig. 1/a, i; fig. 2/e. 
62  Bojilova, Sirakova 1991, tab. 1/ 5, 6. 
63  Ionaşcu, Zirra 1959, 76, pl. 68/ 11-14; Cantea 1959, 127, pl. 102/ 1, 4. 
64  Andronic 1967, fig. 70/  9, 10 (sunt datate în secolul al XVIII-lea). 
65  Robinson 1985, pl. 63/ A 30, A 33, A 34. 
66  Robinson 1985, pl. 58/ C 109, C 118, C 119 (datate a două jumătate a secolului al XIX-lea). 
67  Haralambieva 1986, tab. 5/ 35, 36. 
68  Stančeva 1972, fig. 15. 
69  Sirakova 1987, tab. 4/ 1-8. 
70  Stančeva 1968, fig. 3/ a, b. 
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3.  Pipă, fragmentară, inv. 43.258, Dg = 3; L = 5,5 cm, lucrată din pastă de caolin, cu angobă. 
Găvanul este decorat prin incizare iar în partea superioară sunt aplicate mici rozete; inel mult 
îngroşat, decorat prin incizare; prezintă urme ale unui fir metalic. Pe partea inferioară a 
găvanului este aplicată o ştampilă sigillum Solomonis (Pl. II/3b ). Datare: secolele XVII-
XVIII (vezi pentru analogii nota 23, pipe cu sigillum Solomonis, fig. 69/1, 2), Gr. A, tip I  
(Pl. II/3a). 

4.  Pipă, fragmentară, inv. 43.263, lucrată din pastă de caolin, smălţuită. Smalţul este de 
culoare galben-muştar. Se mai păstrează doar partea inferioară a găvanului în formă de 
scoică şi gamba. Inelul este decorat cu motive geometrice. Datare: secolul al XVIII-lea,  
Gr. A (Pl. II/4). 

5.  Pipă, se mai păstrează un fragment de gambă, inv. 43.289, lucrată din pastă de caolin, 
smălţuită. La baza inelului este redată o inscripţie cu caractere arabe. Datare: secolul al 
XVIII-lea (Pl. II/5). 

6.  Pipă, fragmentară, inv. 44.188, Dg = 2,4; Di = 1,8; L = 4,5, lucrată din pastă de culoare 
maron. Pipa este de mici dimensiuni, are găvanul de formă rotundă şi gambă scurtă ce se 
îngroaşă spre capăt. Decorul vegetal  a fost realizat cu rotiţa dinţată şi prin ştanţare. Datare: 
secolul al XVIII-lea, Gr. A (Pl. II/6). 

7.  Pipă, fragmentară, inv. 44.272, Dg = 2,4; Di = 1,8; L = 4,3 cm; lucrată din pastă de culoare 
gri. Găvanul are formă rotundă şi este decorat prin incizare cu un obiect ascuţit. Gamba este 
scurtă şi se termină cu un inel evidenţiat. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A (Pl. II/7). 

8.  Pipă, fragmentară, inv. 44.287, Dg = 2,2 cm, lucrată din pastă de culoare cărămizie, cu 
angobă de culoare crem, urme de ardere secundară. Găvanul este decorat prin incizare şi 
ştanţare, sub forma a cinci triunghiuri cu vârful în jos. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A 
(Pl. II/8). 

9.  Pipă, fragmentară, inv. 44.289, Dg = 2,3; H = 3,1 cm, lucrată din pastă de culoare roşu-
cărămiziu, cu angobă de culoare roşu-maroniu. Bordura înaltă este evazată. Pe gamba 
decorată cu rotiţa dinţată este ştanţată o monogramă. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A 
(Pl. III/1). 

10. Pipă, inv. 44.192, Di = 1,8; L = 4,8; H = 2,7 cm, culoare neagră. Găvanul este modelat în 
formă de floare, decorat în relief. Datare: secolul al XVIII-lea (analogii Varna71) (Pl. III/2). 

11. Pipă, fragmentară, inv. 44.271, Dg = 2,2; H = 3,8 cm, lucrată din pastă de caolin, formă 
simplă. Găvanul şi gamba formează un unghi de aproximativ 90º; gamba nu prezintă decor. 
Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip II (tip Varna II), (Pl. III/3). 

12. Pipă, fragmentară, inv. 44.172, Di = 1,9; H = 3,7; lucrată din pastă de caolin, culoare alb-
roziu, formă simplă; găvanul şi gamba formează aproape un unghi drept; nu prezintă decor. 
Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip II (Pl. III/4). 

 
71 Stančeva 1972, 92, fig. 18. 
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13. Pipă, fragmentară, inv. 43.315, Di = 1,9; H = 3,5 cm, lucrată din pastă de caolin, de culoare 

alb-roziu. Decorul în relief prezintă linii paralele ce urmăresc forma pipei. Gamba are inel 
decorat cu două şiruri de S-uri culcate, despărţite de linii incizate cu rotiţa dinţată. Datare: 
secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip II (Pl. III/5). 

14. Pipă, fragmentară, inv. 44.175, Dg = 2,4; H = 4,1 cm, lucrată din pastă de caolin, culoare 
alb-cenuşiu, cu bordura găvanului diferenţiată printr-o simplă linie. Sunt aplicate prin 
ştanţare, pe ambele laturi ale pipei mici rozete, dispuse organizat, şase pe o parte şi şapte pe 
cealaltă. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip II (Pl. III/6). 

15. Pipă, fragmentară, inv. 44.190, angobă de culoare neagră, Di = 1,9; L = 5,9; H = 4,2; gamba are 
un aspect polifaţetat, inelul este decorat. Datare: secolul al XVIII-lea (analogii Robinson C10) 
Gr. A, tip II.  

16. Pipă, fragmentară, inv. 44.173, D = 2,1; H = 3,5 cm, pastă de culoare roşie, angobă de culoare 
roşu-cărămiziu, cu decor bogat realizat prin aplicarea aceluiaşi motiv geometric (Pl. IX/5). În 
partea inferioară a găvanului este aplicată o rozetă. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip II 
(Pl. III/7). 

17. Pipă, fragmentară, inv. 44.160, Dg = 3,7; Di = 2,8; L = 6,2; H = 3,2 cm, pastă de culoare 
roşiatică, angobă crem, găvan rotund, gambă scurtă, îngroşată spre capăt şi decorată cu 
rotiţa dinţată, ca un tiv festonat. Decorul constă din ovale şi palmete aplicate la partea 
superioară a găvanului cu vârful în jos astfel încât să se îmbine cu cele aplicate la partea 
inferioară a bordurii. Atât pe găvan cât şi pe bordură motivele decorative sunt încadrate în 
registre. Are aplicat un marcaj cu o frunzuliţă în partea superioară a găvanului iar gamba 
este decorată cu rotiţa dinţată. Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A, tip III.  

18. Pipă, fragmentară, inv. 43.261, Dg = 4,2; Di = 3,3; L = 6,1; H = 4,1 cm, pastă de culoare 
roşiatică, angobă crem. Găvanul este de formă rotundă iar gamba scurtă, polifaţetată, se 
îngroaşă spre capăt cu un inel decorat cu rotiţa dinţată, ca un tiv festonat. Decorul constă 
din palmete, mici ovale cu linii radiale, linii incizate; sunt aplicate două ştampile cu 
monogramă cu litere arabe şi marcajul cu frunzuliţa. Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A, tip 
III (Pl. III/8). 

19. Pipă, fragmentară, inv. 44.161, Dg = 3,6; H = 3,4 cm, pastă de culoare roşiatică, angobă de 
culoare crem. Găvanul este de formă rotundă, cu aspect polifaţetat. Decorul constă din 
palmete, mici ovale cu linii radiale, linii incizate; este aplicat marcajul cu frunzuliţa. Gamba 
este decorată cu rotiţa dinţată. Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A, tip III. (Pl. III/9) 

20. Pipă, fragmentară, inv. 44.162, Dg = 3,9; Di = 2,3; H = 3,1 cm, pastă de culoare roşiatică, 
angobă crem, găvan rotund, gambă scurtă, groasă. Decor realizat din ovale, palmete; are 
aplicată o monogramă. Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A, tip III. (Pl. III/10) 

21. Pipă, fragmentară, inv. 44.163, Dg = 3; Di = 2,1; L = 4,9; H = 2,8 cm, pastă de culoare 
roşiatică, angobă crem. Găvanul este decorat cu linii incizate vertical iar la partea 
superioară are aplicate mici palmete. Bordura înaltă este decorată cu palmete dispuse în 
acelaşi tip de registre, cu motive ce alternează. Gamba scurtă, polifaţetată, este decorată la 
capătul îngroşat cu rotiţa dinţată şi prezintă două monograme, cu litere arabe. Datare: 
secolele XVIII-XIX, Gr. A, tip III (Pl. IV/1). 



Pipe de lut descoperite la Babadag 343 
 
22. Pipă, fragmentară, inv. 44.159, Di = 2,5; L = 5,5; H = 3,2 cm, pastă de culoare roşiatică, 

angobă crem, găvan rotund, decorat cu linii oblice. În zona frontală găvanul prezintă într-un 
registru de formă triunghiulară un decor realizat prin ştanţarea aceluiaşi motiv de puncte cu 
mici linii radiale. Bordura este decorată cu palmete dispuse în registre. Pe gamba scurtă, 
polifaţetată sunt aplicate două ştampile. Inelul este decorat cu rotiţa dinţată, ca un tiv 
festonat. Datare: secolul al XIX-lea (analogii cu Robinson C98), Gr. A, tip III (Pl. IV/2). 

23. Pipă, fragmentară, inv. 43.288, Dg = 3,4; Di = 2,4; L = 5,8 cm, pastă de culoare roşie, 
angobă de culoare maro-roşiatic. Decorul pe găvan este realizat prin incizare, astfel încât 
imită forma unor petale de floare. La partea superioară sunt aplicate palmete cu vârful în 
jos. Bordura polifaţetată este decorată cu un motiv vegetal aplicat în registre. Gamba 
polifaţetată are două monograme de formă ovală, cu litere arabe; se termină cu un inel bine 
evidenţiat şi decorat cu rotiţa dinţată, ca un tiv festonat. Datare: secolul al XIX-lea (analogii 
cu Robinson C 96), Gr. A (Pl. IV/3). 

24. Pipă, fragmentară, inv. 37.389, Dg = 3,4; Di = 2,2; L = 5,6 cm, pastă de culoare roşie, la fel 
şi angoba. Decorul bogat constă din linii şi puncte incizate aplicate pe găvan astfel încât se 
imită forma unor petale iar la partea superioară sunt ştanţate palmete. Decorul se continuă 
spre bordură cu un motiv geometric. Gamba este scurtă, are aspect polifaţetat şi decor 
geometric. Prezintă o monogramă de formă rotundă, cu litere arabe. Inelul este decorat cu 
rotiţa dinţată ca un tiv festonat. Datare: început de secolul al XIX-lea, Gr. A (Pl. IV/4). 

25. Pipă, fragmentară, inv. 43.265, Dg = 3,5; Di = 2,3; L = 5,8 cm, pastă de culoare roşie, angobă 
de culoare maro-roşiatic. Decorul bogat constă din linii de puncte incizate trasate cu rotiţa 
dinţată pe verticală, astfel încât imită forma unei petale. Gamba este bine evidenţiată; gamba 
are aspect polifaţetat şi prezintă o monogramă cu litere arabe; inelul este decorat ca un tiv 
festonat. Datare: secolele XVIII-XIX (analogii Robinson, C 40, C42), Gr. A (Pl. IV/5). 

26. Pipă, fragmentară, inv. 44.284, Dg = 3,3; Di = 2,2, pastă de culoare roşie, angobă de 
culoare roşu-maroniu. Găvanul are formă rotundă şi este decorat cu un motiv floral; gamba 
este scurtă, rotundă şi se termină cu un inel decorat cu motive florale. Datare: secolele 
XVIII-XIX, Gr. A (Pl. IV/6). 

27. Pipă, fragmentară, inv. 44.276, Dg = 3,2; Di = 2,2; L = 5,2; H = 4,1 cm; pastă şi angobă de 
culoare roşie. Găvanul are formă rotundă, decorat prin incizare. Bordura înaltă (1,3 cm) este 
uşor evazată. Gamba scurtă, circulară, se termină cu un inel bine evidenţiat. Datare: secolul 
al XVIII-lea, Gr. A (Pl. IV/7). 

28. Pipă, fragmentară, inv. 44.281, Dg = 3,5; Di = 2,5; L = 5,6; H = 4,1 cm, pastă de culoare 
roşie, angobă de culoare roşu-maroniu. Găvanul este decorat cu mici caneluri. Bordura 
înaltă este uşor evazată. Gamba este scurtă, circulară şi se termină cu un inel evidenţiat, 
decorat ca un tiv festonat. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A (Pl. IV/8). 

29. Pipă, inv. 44.181, Dg = 3; Di = 1,9; L = 5,2; H = 4,2 cm. Este lucrată din pastă de culoare 
roşie, la fel şi angoba. Găvanul este decorat cu linii incizate vertical iar la partea superioară 
sunt aplicate palmete, astfel încât imită aspectul petalelor de flori. Bordura înaltă, uşor 
evazată, este decorată cu rotiţa dinţată. Gamba scurtă, cu aspect polifaţetat, se termină cu un 
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inel decorat cu rotiţa dinţată, ca un tiv festonat. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A (Pl. 
IV/9). 

30. Pipă, fragmentară, inv. 44.171, Dg = 3,2; H = 4,4 cm; pastă de culoare roşie, angobă de 
culoare crem-portocaliu (5 YR, 7/6). Găvanul este decorat cu linii incizate vertical iar la 
partea superioară sunt aplicate mici palmete. Bordura este evidenţiată doar la exterior de 
două linii trasate cu rotiţa dinţată. Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A (Pl. V/1). 

31. Pipă, fragmentară, inv. 44.180, Dg = 3,2; H = 4,2 cm, pastă şi angobă de culoare roşie. 
Găvanul este decorat prin aplicarea succesivă a aceluiaşi motiv (un cerc încadrat de mici 
linii radiale). La exterior se face demarcarea între găvan şi bordură prin linii incizate. 
Datarea: secolele XVIII-XIX, Gr. A (Pl. V/2). 

32. Pipă, fragmentară, inv. 44.183, Dg = 3,4; H = 4,8 cm; pastă de culoare roşie, angobă de 
culoare roşu-maroniu. Găvanul este decorat cu caneluri, mai bine evidenţiate la partea 
superioară astfel încât imită aspectul de petale de flori. Bordura înaltă este uşor evazată. 
Datare: secolele XVIII-XIX, Gr. A (Pl. V/3). 

33. Pipă, fragmentară, inv. 44.277, Dg = 3,1; Di = 2,5; H = 3,5 cm; pastă de culoare crem, fără 
angobă. Decorul pe găvan este realizat din aplicarea aceluiaşi motiv (un punct cu linii 
radiale). Gamba este scurtă, circulară, decorată cu rotiţa dinţată spre capăt. Datare: secolul 
al XIX-lea, Gr. A (Pl. V/4). 

34. Pipă, fragmentară, inv. 44.176, Dg = 3,1; Di = 2,1; L = 5; H = 4,2 cm, pastă de culoare 
roşie. Angoba are o culoare asemănătoare, uşor mai închisă datorită arderii. Decorul pe 
găvan este realizat din motive vegetale. Bordura înaltă este uşor evazată. Gamba scurtă, 
circulară, se termină cu un inel bine evidenţiat, decorat cu forme geometrice în pasta crudă. 
Datare: secolul al XIX-lea, Gr. A. (Pl. V/5) 

35. Pipă, fragmentară, inv. 44.288, Di = 2,2; pipa are culoarea negru-cenuşiu, urmare a unei 
puternice arderi secundare. Găvanul este decorat prin aplicarea aceluiaşi motiv, un punct cu 
linii radiale. Gamba scurtă se lăţeşte spre capăt cu un inel decorat cu rotiţa dinţată. Datare: 
secolul al XIX-lea, Gr. A. (Pl. V/6) 

36. Pipă, fragmentară, inv. 43.262, Dg = 3,4; H = 3,9; L = 5,3 cm pastă de culoare roşu-
cărămiziu, angobă roşie. Decorul găvanului este în relief, realizat prin ştanţare şi imită 
forma unui con de brad. Gamba este scurtă şi îngustă, decorată înspre capăt. Datare: secolul 
al XIX-lea, Gr. A (Pl. V/7; Pl. IX/1). 

37. Pipă, fragmentară, inv. 43.266, Dg = 2,9; Di = 2,1; L = 4,9, pastă de culoare roşie; se mai 
păstrează pe alocuri urme din angoba tot de culoare roşiu-închis. Găvanul de formă rotundă are 
aplicat pe două rânduri acelaşi motiv decorativ al rozetei. Gamba este scurtă şi se termină cu un 
inel bine evidenţiat, decorat cu rotiţa dinţată. Datare: secolul al XIX-lea, Gr. A (Pl. V/8). 

38. Pipă, fragmentară, inv. 44.179, Dg = 3,8; H = 4,5 cm,  pastă de culoare roşie, angoba are o 
nuanţă mai închisă; prezintă urme de ardere secundară. Găvanul de formă rotundă este 
decorat la partea superioară prin aplicarea unui motiv vegetal iar bordura mică este uşor 
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evazată. Gamba este decorată cu rotiţa dinţată. Datare: secolul al XIX-lea, Gr. A (Pl. V/9; 
Pl. IX/2). 

 

39. Pipă, fragmentară, inv. 43.318, Dg = 2,9; Di = 2,1; L = 5,3 cm, pastă şi angobă de culoare 
maro-roşiatică. Gamba este scurtă, cu inel bine evidenţiat. Decorul constă doar din câte trei 
linii incizate cu rotiţa dinţată pe gambă. Pe gambă este aplicat marcajul cu pasărea stilizată. 
Datare: secolul al XVIII-lea (analogii Stančeva, tip III Varna), Gr. A, tip IV (Pl. V/10). 

40. Pipă, fragmentară, inv. 44.168, Dg = 3,1; Di = 1,8; L = 5,1 cm, pastă de culoare maronie. 
Bordura este înaltă, găvanul mult aplatizat, gamba scurtă şi se termină cu un inel evidenţiat. Are 
aplicate o monogramă şi marcajul cu pasărea stilizată. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A, tip 
IV (Pl. VI/1a, 1b). 

41. Pipă, fragmentară, inv. 43.259, Dg = 2,8; H = 3,2 cm, lucrată din pastă de caolin, cu 
angobă. Găvanul are o formă elipsoidală şi este decorat cu rotiţa dinţată şi rozete ştanţate, la 
fel şi bordura înaltă (păstrează la partea ei superioară un fir metalic). Gamba este decorată 
cu rotiţa dinţată; are diametru mic (1,2 cm). În interiorul găvanului se păstrează grătarul cu 
9 găuri. Datare: secolul al XVIII-lea, Gr. A (Pl. VI/2; Pl. IX/3). 

42. Pipă, fragmentară, inv. 44.275, Dg = 3,3; Di = 2,2; L = 5,4 cm, pastă de culoare maro-
roşiatic, pe alocuri se mai păstrează urmele unei angobe de nuanţă mai închisă. Găvanul 
este mult aplatizat şi capătă formă de disc. Bordura este foarte înaltă (3,1 cm); gamba, 
decorată cu rotiţa dinţată este scurtă şi se termină cu un inel bine evidenţiat. Datare: 
secolele XVIII-XIX, Gr. B, tip I (Pl. VI/3). 

43. Pipă, fragmentară, inv. 44.285, Dg = 3,3; Di = 2,1; L = 5,1 cm, pastă de culoare roşu-
cărămiziu, angoba de culoare maro închis. Găvanul este mult aplatizat şi are formă de disc. 
La baza bordurii înalte este aplicat un decor vegetal; gamba scurtă se termină cu un inel 
bine evidenţiat, decorat ca un tiv festonat. Datare: secolul al XIX-lea, Gr. B, tip I (Pl. VI/4). 

44. Pipă, fragmentară, inv. 43.312, Dg = 3,7; Di = 2,8; L = 5,8 cm, pastă de culoare cărămizie, 
angoba de culoare roşu-roziu. Găvanul este mult aplatizat şi are formă de disc; gamba este 
bine evidenţiată şi decorată cu rotiţa dinţată, aspect polifaţetat şi se termină cu un inel mult 
îngroşat, decorat cu rotiţa dinţată ca un tiv festonat. Are aplicate o monogramă cu litere 
arabe şi marcajul cu frunzuliţa. Datare: secolele XVIII-XIX.  

45. Pipă, fragmentară, inv. 44.165, Dg = 3,7; Di = 2,4; L = 5,5 cm, pastă de bună calitate, de 
culoare roşie. Găvanul are formă de disc, gamba scurtă este decorată cu rotiţa dinţată, se 
termină cu un inel bine evidenţiat. Are aplicată o ştampilă cu motivul păsării, mult stilizat. 
Datare: secolul al XIX-lea, Gr. B, tip I (Pl. VI/5a-b). 

46. Pipă, fragmentară, inv. 44.164, Dg = 3,4; Di = 2,4; L = 5,3 cm, pastă de culoare roşu-
cărămiziu (10 R, 4/6 HUE), cu angobă de culoare roşu-roziu, bine lustruită. Găvanul are 
formă de disc, gamba scurtă este decorată cu rotiţa dinţată şi se termină cu un inel bine 
evidenţiat. Datare: secolul al XIX-lea, Gr. B, tip I (Pl. VI/6). 

47. Pipă, fragmentară, inv. 43.267, Dg = 3,3; H = 3,5 cm, lucrată din pastă de caolin, cu 
angobă. Găvanul are formă de disc şi este decorat prin ştanţarea aceluiaşi motiv, 
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asemănător unui vârf de săgeată. Bordura este înaltă (2 cm), decorată cu rotiţa dinţată. 
Datare: secolul al XVIII-lea (analogii Robinson C11), (Pl. VI/7a-b; Pl. IX/4). 

48. Pipă, fragmentară, inv. 43.264, Dg = 4,2; H = 3,9, pastă şi angobă de culoare roşie. Găvanul 
în formă de disc este modelat cu 13 protuberanţe. Gamba este decorată cu rotiţa dinţată.  
M. Stančeva aseamănă acest tip de pipă cu forma unei flori de narcisă. Datare: secolul al 
XIX-lea, Gr. B, tip II (Pl. VII/1). 

49. Pipă, fragmentară, inv. 43.321, Dg = 3,7; Di = 2,2; L = 6,9 cm, pastă de culoare roşu-roziu 
(10 R, 5/6). Găvanul în formă de disc este modelat cu 9 protuberanţe. La baza bordurii este 
decorată cu rotiţa dinţată. Pe spatele găvanului gamba este bine evidenţiată şi decorată cu 
rotiţa dinţată. Inelul are o formă octogonală (imită forma unei flori). Datare: secolul al  
XIX-lea, Gr. B, tip II (Pl. VII/2a-b). 

50. Pipă, fragmentară, inv. 44.184, Dg = 2,8; Di = 2,6; L = 5,6; H = 4,1 cm, pastă şi angobă de 
culoare neagră. Găvanul este polifaţetat, decorat prin incizare, bordura înaltă, evazată; 
gamba este evidenţiată şi se continuă spre inelul de formă octogonală. Datare: secolele 
XIX-XX, Gr. C (Pl. VII/3). 

51. Pipă, fragmentară, inv. 44.167, Di = 2,3; L = 5,3, pastă de culoare cărămizie, angoba de 
culoare roşu-maroniu. Găvanul are la exterior un aspect polifaţetat, aproximativ în formă de 
fagure. Pe fiecare astfel de faţetă este aplicat un motiv geometric romboidal. Gamba este 
polifaţetată şi se termină cu un inel mult îngroşat, de formă octogonală, cu o monogramă cu 
litere arabe. Datare: sec. XIX, Gr. C (Pl. VII/4). 

52. Pipă, fragmentară, inv. 44. 187, Di = 2,7; L = 5,5 cm, pastă şi angobă de culoare maro. 
Găvanul este polifaţetat, în forma unui fagure. Pe fiecare faţetă este aplicat un motiv 
romboidal. Gamba este bine evidenţiată, decorată spre capăt cu rotiţa dinţată; se termină cu 
un inel de formă octogonală şi imită aspectul unei flori. Datare: secolul al XIX-lea, Gr. C 
(Pl. VII/5) 

53. Pipă, fragmentară, inv. 44.169, Dg = 2,7; Di = 2,2; L = 6,6 cm, lucrată din pastă de caolin, cu 
angobă. Găvanul are forma unui disc care la partea superioară se continua cu bordura iar la cea 
inferioară formează împreună cu gamba un unghi obtuz, fiind modelat ca un trunchi de con. 
Gamba este polifaţetat şi se termină cu un inel bine evidenţiat, decorat cu linii incizate oblic; 
prezintă un decor geometric realizat din romburi şi puncte. Datare: secolul al XVII-lea  
(Pl. VII/6) 

54. Pipă, fragmentară, inv. 43.313, Dg = 2,6, Di = 2,2; L = 5,1; H = 3,5 cm, lucrată din pastă de 
caolin, arsă secundar. Găvanul are formă bitronconică; la partea superioară se continuă cu 
bordura înaltă şi decorată iar la cea inferioară formează cu gamba un unghi obtuz. Gamba 
este scurtă, decorată cu acelaşi motiv întâlnit pe bordură şi se termină cu un inel bine 
evidenţiat. Datare: secolul al XVII-lea (Pl. VII/7). 

55. Pipă, fragmentară, inv. 44.189, Dg = 2,7; Di = 2; L = 5,4; H = 3,4 cm, pastă de culoare gri, 
angobă de culoare neagru-metalic. Găvanul are formă bitronconică; la partea superioară se 
continuă cu o bordură înaltă şi decorată iar la cea inferioară formează cu gamba un unghi 
obtuz. Pe gamba decorată cu acelaşi motiv de S-uri înlănţuite, ca şi bordura, este vizibilă 
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zona de prindere a celor două jumătăţi de pipă. Se termină cu un inel bine evidenţiat. 
Datare: secolul al XVII-lea (Pl. VII/8). 

Între exemplarele descoperite există şi o pipă fragmentară, inv. 44.193, Dg = 2,3;  
Di = 1,8; L = 5 cm, lucrată din pastă de culoare gri, cu angobă de culoare negru-metalic, al 
cărei decor vegetal aminteşte de cel al pipelor lucrate din spumă de mare (analogii Corint72) şi 
poate fi încadrată cronologic în secolele XVIII-XIX (Pl. VII/9). De remarcat este faptul că nu a 
fost descoperit nici un fragment de pipă lucrată din spumă de mare, în lotul pieselor de la 
Babadag–Geamie. 50 de fragmente de pipe (inv. 44.290) au mărcile meşterilor, ştanţate cel mai 
frecvent pe gambă (Pl. VIII/5-20). Şase astfel de fragmente de gambă au inscripţie redată cu 
litere arabe, situată într-un chenar, la baza inelului, din care doar la patru este inscripţia lizibilă 
(Pl. VIII/1-4). Restul reprezintă monograme de formă rotundă şi ovală, aplicate chiar de câte 
două şi trei ori (Pl. VIII/6, 9). Un număr de 40 de fragmente de pipe prezintă marcajul cu 
pasărea stilizată şi pe cel cu motiv geometric (Pl. XIII-XIV). 

 
Analiza primară a lotului de pipe descoperite la Babadag ne oferă o serie de date şi 

informaţii, deocamdată limitate, cu privire la această categorie ceramică puţin aflată în atenţia 
specialiştilor care s-au preocupat de Dobrogea în perioada stăpânirii otomane. Tipologia 
propusă constituie un punct de plecare pentru cercetările viitoare.  
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