IMPORTURI DE TERRA SIGILLATA ITALICĂ ÎN SPAȚIUL VEST-PONTIC
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Abstract: The presence of Italic artifacts in the West Pontic region has been widely addressed in
Romanian archaeological literature. This paper focuses on the presence of terra sigillata produced in
Italic workshops and found in Roman (and pre-Roman) settlements at the mouth of the Danube. We
catalogued four distinct categories of vessels, datable to the 1st century AD, possibly related to the
expansion of the Roman Empire in the Pontic region.
Rezumat Subiectul prezenței elementelor italice în spațiul vest-pontic a mai fost dezbătut în
literatura arheologică românească. Articolul supune atenției prezența veselei de masă de tipul terra
sigillata, produsă în atelierele italice, descoperită în așezările romane (dar și preromane) din zona gurilor
Dunării. Astfel au fost repertoriate patru forme distincte, databile în sec. I p. Chr., existența lor fiind
pusă în legătură cu expansiunea puterii Imperiului Roman în zona bazinului pontic.
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INTRODUCERE
Prin „terra sigillata italică” se înţelege totalitatea veselei de lux cu slip roşu
folosită pentru servitul mesei, produsă iniţial în atelierele din Arretium, apoi şi în
sucursalele din Peninsula Italică, activitatea acestora transferându-se ulterior și în
Gallia. În privinţa caracteristicilor definitorii ale pastei s-a constatat o variaţie largă a
nuanţei şi texturii acesteia1, datorită multitudinii de oficine (multe dintre ele
funcţionând cu statut de sucursală a atelierelor mamă din Arretium) răspândite pe o
arie geografică destul de întinsă. În aceste condiţii, în literatura de specialitate au fost
descrise mai multe serii cu caracteristici diferite în ceea ce priveşte nuanţa pastei şi
textura acesteia2. Nuanța pastei variază de la portocaliu mat (5 YR 7/4) la o culoare
roşie-maronie (2.5 YR 5/4); de asemenea pot fi observate diferențe și în ceea ce privește
consistența acesteia. Slip-ul este de nuanţă roşie-maronie cu aspect strălucitor3.
Zona de provenienţă a acestui tip de ceramică, după cum se subînţelege şi din
titulatura categoriei analizată în rândurile de față, este peninsula Italică. Principalele
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ateliere au fost localizate la Arretium, ce s-a bucurat de poziţia sa favorabilă pentru
producerea ceramicii, dar şi pentru exportarea acesteia (aşezarea fiind situată pe
cursul inferior al râului Tibru, fapt ce îi garanta acces direct la uriașa piață de
desfacere reprezentată de Roma şi Puteoli, centru situat în apropierea orașului
Neapole). Pe lângă oficinele menţionate anterior există o serie de ateliere, probabil cu
statut de sucursală, ce au funcţionat pe teritoriul Peninsulei Italice, însă şi la nord de
Alpi, precum La Muette în apropiere de Lyon.
Având în vedere regiunea geografică în care s-a dezvoltat producţia sigillatelor
italic, nu este de mirare că acest tip de veselă a stârnit interesul erudiţilor încă din
epoca medieval. Astfel, în 1282 un personaj din Arezzo vorbeşte despre vasele sigillate
italice ce se pot găsi în „subsolul oraşului său”4. În sec. al XVIII-lea mai mulţi pasionaţi
de antichităţi italieni şi-au îndreptat atenţia asupra ceramicii produse la Arezzo, tot de
la sfârşitul acestui secol datând şi primele investigaţii arheologice. Către sfârşitul sec.
al XIX-lea interesul pentru sigillatele italice era stârnit de ştampilele ce purtau numele
producătorilor, astfel H. Dressel realizează un corpus al acestor ştampile, publicându-le
în seria Corpus Inscriptionum Latinarum, volumul XV, 2. În ceea ce priveşte realizarea
tipologiei formelor sigillatelor italice, prima încercare i-a aparţinut lui H.
Dragendorff5, în celebrul său articol publicat în 1895. Ulterior, o tipologie mai detaliată
a fost realizată de S. Loeschcke pe baza materialelor rezultate în urma investigaţiilor
arheologice de la Haltern, apoi urmează încercarea lui Oxé, publicată în anul 1933,
realizată pe baza ceramicii sigillate italice din zona Rinului. La toate acestea se adaugă
un număr considerabil de contribuţii pe acest subiect apărute imediat după cel de-al
Doilea Război Mondial. Vom menţiona doar lucrarea lui Goudineau6 şi Corpus
Vasorum Arretinorum realizat de A. Oxé şi H. Comfort, ambele titluri fiind publicate în
anul 19687. Ulterior apariţiei volumului II din Enciclopedia dell’arte antica classica e
orientale – Atlante delle forme ceramiche, a cărui capitol consacrat sigillatelor italice a fost
realizat de specialistul italian G. Pucci, notăm lucrarea lui P. M. Kenrick dedicată
descoperirilor de la Berenice, cu un capitol consistent în care este analizată prezența
sigillatelor italice8, sau lucraea colectivă apărută în 1990 sub egida Institutului German
de Arheologie din Frankfurt A. M., cu titlul Conspectus Formarum Terrae Sigillatae
Italico Mondo Confectae.
În ceea ce priveşte decorul specific sigillatelor italice, vesela a fost împărţită în
două mari categorii. Vasele fără decor, cunoscute sub numele de terra sigillata lissa, şi
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vesela cu decor în relief, decorul variind de la motive geometrice precum spirala sau
rozeta, la motive vegetale, zoomorfe sau antropomorfe. O caracteristică aparte a
sigillatelor italice este prezenţa ştampilelor cu numele producătorului, acestea având
în general două forme: cu cartuş rectangular şi în formă de planta pedis9.
Din punct de vedere cronologic activitatea atelierelor arretine şi a sucursalelor
acestora se poate încadra în limite cronologice cuprinse între ultimele trei decenii ale
sec. I a.Chr. şi a doua jumătate a sec. al II-lea p.Chr.10. Aria de răspândire a acestui tip
de ceramică cuprinde în mod evident Peninsula Italică, limes-ul de pe Rin, dar şi cel de
pe Dunăre (cu precădere cursul superior şi mijlociu al Dunării), ajungând totuşi până
în bazinul nordic al Mării Negre11, dar şi în bazinul oriental al Mării Mediterane12 sau
pe coasta nord-africană, unde prezenţa acestui tip ceramic este foarte bine
documentată, mai ales în sec. I p.Chr13.
REPERTORIUL FORMELOR SIGILLATELOR ITALICE
ÎN SPAȚIUL VEST-PONTIC
Cele mai timpurii vase de provenienţă italică descoperite în Dobrogea romană
sunt două boluri ce aparțin tipului Campana A, ceramică cu slip negru specifică sec. II–I
a.Chr. Primul vas de acest tip provine dintr-un context funerar de la Aegyssus14, al doilea
a fost descoperit în urma cercetărilor arheologice din punctul Sarichioi–Sărătura15.
Sigillatele italice cu slip roşu sunt foarte puţine în Dobrogea romană, provin din
contexte romane foarte timpurii, din aşezări militare de pe linia Dunării. De asemenea,
toate fragmentele ceramice specifice acestei grupe, cunoscute până în prezent, nu sunt
decorate, cu excepția vasului descoperit la Hârșova. O situaţie similară întâlnim în
Bulgaria16, sigillatele italice provenind în special din aşezări cu caracter militar de pe
limes-ul dunărean, cu amendamentul că numărul acestor vase este mult mai mare
decât cele din Dobrogea, situaţie ce poate fi explicată prin avansarea etapizată a
puterii romane către gurile Dunării în cursul sec. I p.Chr. Sigillate italice sunt atestate
şi în nordul Mării Negre, în peninsula Crimeea, unde această ceramică a influenţat
apariţia sigillatelor pontice17.
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Fig. 1. Harta descoperirilor sigillatelor italice și gallice în Dobrogea / Map of Italic and Gallic terra
sigillata finds in Dobrudja.

Până în prezent, în Dobrogea romană am inventariat patru forme de sigillate
italice, descoperite în aşezări situate pe linia Dunării, ceea ce corespunde cu situaţia de
pe teritoriul Bulgariei. Menţionăm de asemenea prezenţa unui fragment atipic
aparţinând sigillatelor italice descoperit tot la Noviodunum18. Explicaţia pentru faptul
că sigillatele italice sunt foarte rare pe teritoriul Dobrogei este aceea că aceste vase
provin din contexte romane foarte timpurii, destul de puţin cercetate din punct de
vedere arheologic.
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1. Forma Goudineau 26. Farfurie sau platou cu buza verticală, concavă la suprafaţa
exterioară, extremităţile superioară şi inferioară decorate prin incizie executată cu rotiţa
dinţată. Pereţii vasului sunt orizontali, baza inelară, foarte înaltă. Aceste vase prezintă
marcă de fabricant. Pasta acestor vase este de culoare roz (5 YR 6/4, 6/6), iar slip-ul este
de nuanţă portocalie, lucios pe ambele suprafeţe (Fig. 2/1a-b). În provincia Moesia
Inferior, această formă este atestată la Oescus19. În Enciclopedia dell’Arte Anticha, G. Pucci
încadrează această farfurie în forma 1020. Farfurii asemănătoare se întâlnesc şi în
bazinul nord-pontic21. În Dobrogea romană această formă de farfurie a fost descoperită
la Noviodunum22, V.H. Baumann fiind de părere că este vorba de forma Goudineau 25 şi
datează fragmentul ceramic pe baza analogiilor dar şi a contextului stratigrafic în sec. I
p.Chr.
2. Forma Goudineau 38b. Bol sau castron de dimensiuni mici sau medii, cu buza verticală,

delimitată de corpul vasului printr-un prag triunghiular în secţiune, bine profilat. Pereţii
vasului sunt puternic arcuiţi acesta fiind de formă hemisferică. Baza este circulară, destul de
înaltă pentru a oferi stabilitate vasului. Pe suprafaţa exterioară a buzei întâlnim elemente
decorative în relief ce redau motive florale, spirala sau diferite figuri antropomorfe. Decorul
poate fi constituit dintr-un singur element sau din combinaţia acestora. Pe suprafaţa
interioară a bazei este redată marca producătorului, încadrată într-o ştampilă cu cartuşul în
formă de planta pedis (Fig. 2/2a-b). Pasta este de calitate superioară, cu nuanţe de roz (5 YR
6/4, 6/6, 7/4, 7/6). Slip-ul este de culoare roşie, cu nuanţe mai închise şi lucios pe ambele
suprafeţe ale vasului. Exemplarele formei Goudineau 38b au fost produse în ateliere din
Etruria sau Padania cu precădere în prima jumătate a sec. I p.Chr23. Aria de răspândire a
acestor vase depăşeşte cu mult limitele Peninsulei Italice fiind întâlnite în mai multe centre
din bazinul mediteranean. Opt exemplare fragmentare sunt menţionate la Corint, cu
decorul aplicat ce redă măşti antropomorfe sau rozete, datate pe parcursul sec. I p.Chr24.
Vase similare cu cele de la Corint apare în Agora Athenei, acestea fiind încadrate cronologic
în prima jumătate a sec. I p.Chr. Unele dintre fragmentele ceramice păstrează ştampila de
producător25. Pe coasta nord-africană prezenţa acestor vase este semnalată la Berenice, aici
fiind înregistrate şapte fragmente ceramice, toate datate pe parcursul sec. I p.Chr. Unul
dintre vase este marcat cu ştampilă în formă de planta pedis ce redă literele M.P.C26. În
Moesia Inferior trei asemenea vase au fost descoperite la Oescus, unul dintre fragmente
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purtând ștampila meșterului olar Gellius – L.GEL27. Vase similare cu aceeași ștampilă de
producător au fost descoperite și la Novae, Dimum sau Montana, pentru teritoriul Bulgariei
fiind inventariate 13 vase întregi sau fragmentare28. Singurul vas fragmentar din Dobrogea
ce poate fi încadrat formei Goudineau 38b a fost descoperit la Hârşova, împreună cu
numeroase fragmente ceramice specifice populației autohtone, datarea propusă de autori
fiind sec. I p.Chr29.

Fig. 2. Terra sigillata italică descoperită în Dobrogea / Italic terra sigillata found in Dobrudja (1, 34. Noviodunum, 2. Carsium).
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3. Forma Goudineau 39c. Farfurie sau platou de dimensiuni medii sau mari, cu buza verticală,
dreaptă, cu partea superioară uşor evazată către exterior, delimitată de peretele vasului printrun prag triunghiular în secţiune. Pereţii vasului sunt aproape orizontali, baza inelară, foarte
înaltă (Fig. 2/3). Pasta acestor vase este foarte fină, textura este densă, nuanţa fiind de rozdeschis (5 YR 7/4, 7/6), slip de nuanţă roşie, lucios pe ambele suprafeţe. Această formă
ceramică are o largă răspândire în bazinul mediteranean pe parcursul sec. I p.Chr.30, însă este
întâlnită şi în bazinul nord-pontic31. În Moesia Inferior farfurii ce aparţin acestei forme au fost
descoperite la Oescus32, iar pe teritoriul Dobrogei romane un asemenea exemplar apare la
Noviodunum33, descoperit în anul 2003.
4. Forma Goudineau 42. Boluri de dimensiuni mici sau medii de formă hemisferică, cu buza
orizontală, lată, pereţii arcuiţi, baza inelară. Suprafaţa superioară a buzei este decorată cu
linii oblice realizate prin incizie în pasta crudă şi cu motivul dublei spirale aplicată în relief.
Pasta are nuanţe de roz-închis (2.5 YR 5/4, 5 YR 5/4), slip relativ de aceeaşi nuanţă, lucios în
special pe suprafaţa interioară a vasului. În Enciclopedia Dell’arte Antica bolul în cauză este
încadrat în forma 35, fiind considerat un produs al meşterilor olari din Campania, datat pe
parcursul sec. I p.Chr34. Fragmentul ceramic descoperit în Dobrogea romană provine de la
Noviodunum, şi a fost publicat de V.H. Baumann ca fiind un produs al atelierelor nordpontice, databil în sec. II–III35. Acelaşi cercetător ajunge la concluzia că vasul de la
Noviodunum este unul de factură nord-pontică, pe baza a două analogii mai mult decât
inexacte. Prima dintre ele este cu tipul 15 stabilit de A. Suceveanu pentru ceramica de la
Histria36, vase ce sunt datate într-adevăr în sec. II–III, însă nu au decorul vasului de la
Noviodunum, iar a doua analogie este cu două forme de la Berenice37 – de această dată
coincide decorul, însă vasele sunt datate la sfârşitul sec. I p.Chr. şi în prima parte a secolului
următor. De asemenea trebuie să ţinem cont că nici V.H. Baumann, nici autorul acestor
rânduri nu au găsit o analogie pentru vasul de la Noviodunum în zona nord-pontică sau pe
teritoriul Bulgariei. Ca ultim argument pentru încadrarea bolului descoperit la Isaccea în
grupa sigillatelor italice menţionăm că din aşezarea extra muros de la Noviodunum, din
locuința L 13, acolo unde a fost descoperit fragmentul analizat în aceste rânduri, provine un
fragment de terra sigillata sud-gallică datat de V.H. Baumann în epoca Flaviilor38.
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CONCLUZII

Prezenţa sigillatelor italice (şi a ceramicii produsă în Peninsula Italică în mod
special) pe linia Dunării Inferioare se leagă de fenomenul istoric mai larg ce a
constat în avansarea dominaţiei romane către bazinul vest-pontic şi transformarea
acestui fluviu în limes al Imperiului. Organizarea liniei Dunării în limes al Imperiului
în sec. I p.Chr. a presupus apariţia şi staţionarea în această zonă a unităţilor militare
romane, odată cu acestea pătrunzând în zonă elemente ale vieţii materiale din
Imperiul roman. Ceramica terra sigillata produsă în atelierele italice, fie că este vorba
de atelierele aretine sau de atelierele tardo-padane este extrem de puţină din punct de
vedere cantitativ pe teritoriul Dobrogei şi se întâlneşte exclusiv în aşezările de pe linia
Dunării, fie că este vorba de Carsium sau de Noviodunum. Numărul redus al
fragmentelor ceramice italice poate fi explicat şi prin natura cercetărilor arheologice ce
se desfăşoară în aşezările romane din Dobrogea, deoarece în foarte puţine cazuri
săpăturile arheologice ating niveluri de locuire din sec. I p.Chr., moment în care acest
tip de veselă a circulat în regiune. Referitor la modul în care sigillatele italice pătrund
în regiunea pontică, D. Zhuravlev, ţinând cont de numărul mic al acestui tip de
ceramică, este de părere că vesela în cauză a ajuns întâmplător, odată cu alte mărfuri
importate din aria mediteraneană, afirmând că nu au existat legături comerciale
directe între Italia şi nordul Pontului39.
Pentru spațiul dobrogean am identificat un număr de patru forme distincte,
fiecare dintre ele reprezentate printr-un singur exemplar. Formele Goudineau 26, 39
C și 42 au fost descoperite la Noviodunum și se datează în cursul sec. I p.Chr, în timp
ce forma Goudineau 38 B a fost descoperită la Carsium fiind încadrată în același
orizont cronologic.
În ceea ce priveşte Dobrogea romană, apariţia sigillatelor italice în aşezări de
pe linia Dunării poate avea două explicaţii. Prima dintre ele este aceea că acest tip
de ceramică apare în mediul militar, deoarece atât la Carsium, cât şi la Noviodunum
au staţionat importante unităţi militare romane. Din punctul nostru de vedere însă
trebuie privită cu atenţie această ipoteză, problema fiind reprezentată de momentul
în care armata romană îşi face simţită prezenţa în aceste aşezări. Spre exemplu,
fortificaţia de la Carsium a fost construită în vremea împăratului Traian, în contextul
războaielor dacice, aici staţionând de la începutul sec. al II-lea Ala II Hispanorum et
Ar(a)vacorum40, însă nu cunoaştem informaţii despre o prezenţă militară romană mai
timpurie în această locaţie. La Noviodunum a fost încartiruită flota dunăreană –
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Classis Flavia Moesica – constituită în timpul domniei lui Vespasian41, în ultima
treime a sec. I p.Chr. În aceste condiţii conexiunea dintre sigillatele italice şi
prezenţa militară romană pe linia Dunării nu mai pare atât de sigură, deoarece acest
tip de ceramică este specific intervalului cronologic cuprins între domnia lui
Augustus şi în cel mai rău caz, sfârşitul sec. I p.Chr. Având în vedere aceste realităţi
istorice, suntem de părere că difuziunea sigillatelor italice în regiunea Dunării de Jos
se datorează mai degrabă arterei comerciale importante reprezentată de cursul
fluviului, decât de prezenţa trupelor romane. Mai cu seamă putem afirma că
pătrunderea sigillatelor italice către gurile Dunării precede cu un pas avansarea
militară a Romei în această regiune. Nu putem încheia subiectul sigillatelor italice
fără a face o comparaţie cantitativă între prezenţa acestui tip de veselă în aşezările
de pe linia Dunării din Dobrogea şi cele de pe teritoriul Bulgariei. Astfel vom
constata că în fortificaţiile romane de pe limes-ul din Bulgaria sigillatele italice sunt
mai numeroase cantitativ şi mai diversificate din punct de vedere al formelor42. În
acest context putem afirma că sigillatele italice pătrund spre gurile Dunării în sec. I
p.Chr. urmând ruta comercială reprezentată de cursul fluviului.
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