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FRAGMENTE INEDITE DE CERAMICĂ ROMANĂ, DIN 
CATEGORIA TERRA SIGILLATA, DESCOPERITE LA 

BĂRBOŞI, GALAŢI 
 
 

Mihaela Denisia Liuşnea* 
 
 
* Universitatea “Dunarea de Jos”, Galați; denisialiusnea@yahoo.it 
 
 
Abstract. In this article the author aim to present a few fragments of terra sigillata pottery that 
were discovered someyears ago duringthe practice activities in Roman camp of Bărboşi, Galaţi. 
Thus, the following typological forms were identified: Dragendorff 45, Dragendorff 36 and a 
few fragments of plain terra sigillata. 
 
Keywords: Bărboşi, fort, Danubian limes, mortarium, terra sigillata pottery. 
 
 

În perioada 2004–'13, în timpul activităţilor practice cu studenţii de la facul-
tatea de profil, au fost găsite, în perimetrul Promontoriului Tirighina, castellum-ul 
Bărboşi, Galaţi (Fig. 1), o serie de fragmente ceramice fără context. Printre acestea, au 
fost identificate şi fragmente de ceramică terra sigillata. 

 
Fig. 1. Bărboşi. Cursul vechi şi nou al Dunării1. 

                                                      
1 Liuşnea, 2008, p. 128, pl. II. 
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În literatura de specialitate, pentru această categorie a ceramicii romane de lux2, 
care a făcut serie mare în perioada secolul I – secolul III dHr, există mai multe tipo-
logii, începând de la sfârşitul sec. XIX, prin Hans DRAGENDORFF (1897) până la 
specialiştii de astăzi, care studiază ceramica din diverse regiuni ale fostului Imperiu 
roman. În literatura română, nu există decât câteva lucrări dedicate tipologiei ceramicii 
romane de import şi producţii locale.  

În una dintre aceste lucrări recente, ceramica romană de lux este clasificată ast-
fel: terra sigillata, ceramica ştampilată, ceramica glazurată, ceramica de cult, ceramica 
decorată în tehnica barbotinei, mortaria, amforele şi lucernae-le3. Clasificarea realizată 
în funcţie de origine, include terra sigillata de import, terra sigillata locală, iar în funcţie 
de tehnica de ornamentare, sunt amintite: ceramică ştampilată, cu pereţii fini, glazurată, 
cu decor aplicat în relief, cu decor în tehnica barbotinei, pictată, cu înveliş roşu pom-
peian şi vase cu destinaţie cultuală.  

În cazul ceramicii de la Bărboşi4, vom vorbi despre cele două categorii de 
terra sigillata, de import şi locală, precum şi de mortaria, ceramica lissa, cu decorul în 
relief, ceramica glazurată şi decorată în tehnica barbotinei. 

Ateliere ceramicii de import au fost atestate: în Italia (sigillata italică, datată în 
prima jumătate a secolului I dHr5, atelierul principal fiind la Arretium6, cu sucursale7 în 
Peninsula Italică, şi în perioada secolului I şi a doua jumătate a secolului al II-lea dHr), 
în Gallia Centrală şi de Est (meridională, cunoscută sub numele de ceramica samiană8, 
datată în epoca Flaviilor, cu centre de producţie la Graufesenque9 – anticul Condato-
magus, Montans, Banassac10), în bazinul oriental al Mării Mediterane, pe Rhin, pe 
Dunărea Superioară şi Mijlocie, în zona de Nord a Mării Negre11 (unde din sigillatele 
italice12 evoluează sigillatele pontice13), pe coasta Africii de Nord şi Hispania. 

Pentru terra sigillata italică14 au fost stabilite două categorii: lissa (fără decor) 
şi cu decor în relief (motivele fiind geometrice, fitoforme, zoomorfe, antropomorfe)15, 
importante fiind şi nuanţa pastei şi textura acesteia16.  

                                                      
2 Popilian, 1976, p. 35. 
3 Rusu-Bolindeţ, 2007, p. 18-24. 
4 Aici apare şi un fragment de terra sigillata cu ştampilă. (Sanie, 2003, pl. XXV, 6). 
5 La sfârşitul epocii elenistice după Baranyainé Bónis (1952, p. 23 şi urm.). 
6 Pe cursul inferior al râului Tibru. Din punct de vedere cronologic, activitatea atelierelor arre-
tine şi a sucursalelor acestora se poate încadra în limite cronologice cuprinse între ultimele trei 
decenii ale sec. I îHr şi a doua jumătate a sec. II dHr (Hayes, 2008, p. 41). 
7 Kenrick, 1985, p. 128. 
8 Samia vasa (lat.) menţionată de Pliniu cel Bătrân, Istoria naturalis, XXXV, 12 (46), 160.  
9 Hermet, 1934, p. 5-7; Vernhet, 1986, p. 96-103. 
10 Baumann, 2010, p. 192. 
11 Muşeţeanu, 2003, p. 122. 
12 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. 
13 Zhuravlev, 2008, p. 90-93. 
14 Kenrick, 1985, p. 128-129. 
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În aceeaşi perioadă, apare, în siturile din spaţiul roman sau cel de la periferia 
lumii romane, ceramica fină decorată în tehnica barbotinei17 (o emulsie cu o anumită 
consistenţă din argilă cu apă, fiecare vas fiind unicat, deoarece este decorat manual)18. 
Această tehnică, care îşi are originea în Pergam19, în ceramica cu vernis roşu-brun, din 
sec. II îHr – I dHr20 (continuată de boluri de la Çandarli21, tipurile Hayes 1, 3 şi 422 în 
cursul secolelor II–III dHr, după opinia unor specialişti), de unde s-a răspândit în cen-
trele din Asia Mică23 şi de aici în spaţiul nord-pontic24 (farfuriile cu firnis roşu).  

Astfel, în Crimeea au fost descoperite în special platouri, dar şi ceşti, cupe, 
decorate în această tehnică25. De asemenea, au fost descoperite fragmente aparţinând 
acestei categorii ceramice26 la Callatis27, Neptun28, Tomis29, Histria30, Enisala31, Băr-
boşi32, Dinogetia33, Troesmis34, Niculiţel-Noviodunum35 (28 de exemplare36), Carsium 

                                                                                                                                         
15 Mocanu, 2016, p. 120. 
16 Hayes, 2008, p. 42. 
17 Decorul barbotinat cu solzi de conifere este folosit la Graufesenque, din prima jumătate a sec. I 
dHr, pe cupe mici, semisferice. În acest sens, vezi Bemont, Vernhet, Beck, 1987-1989, p. 61-
63). Aceste motive ornamentale acoperă aproape în întregime sau numai partea superioară a 
recipientelor. 
18 Tehnica apare în Imperiul roman chiar de la începuturile lui, datorită fenomenului de intercultu-
raţie (Baumann, 2009, p. 290). Aceasta îşi are originea în centrele din Estul Mediteranei, la sfâr-
şitul perioadei elenistice, de unde s-a răspândit în Grecia Magna şi centrele sud-italice (Muşe-
ţeanu, 2003, p. 122).  
19 Vulpe, Teodor, 2003, p. 92.  
20 Baumann, 2010, p. 110. 
21 Baranyainé Bónis, 1952, p. 23-32. Eastern Sigillata C. Acest tip de ceramică ajunge în seco-
lele II – prima jumătate a sec. IV şi în Dobrogea, la Halmyris şi la Ibida (7 fragmente ceramice 
de tip Hayes 4) (Mocanu, 2014, p. 149). 
22 Topoleanu, 2000, p. 44. 
23 Ceramică cu pastă fină, micacee şi vernis portocaliu, grupe denumite de Kathleen KENYON 
– Estern Sigillata A, respectiv C, şi Estern Sigillata B (Kenyon, 1957, p. 281-288, cf Suceveanu, 
2000, p. 4-5). 
24 În acest spaţiu ajung şi vasele arrentine (Haynes, 2008, p. 41-47). 
25 Popilian, 1976, p. 50-52; Gudea, 1989, pl. XLI/1-2. 
26 Opaiţ, 1980, p. 337, pl. 6/3; 346, pl. 13/1, 3, 4, 6. 
27 Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea, 2014, p. 133. 
28 Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea, 2014, p. 133. 
29 Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea 2014, p. 133.  
30 Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea 2014, p. 133. 
31 Nuţu, Costea, 2010, p. 148. 
32 Sanie, 1981, pl. 20/2, 4, 6; Ursache, 1995, p. 215-217. 
33 Ştefan, 1958, p. 66; Nuţu, Costea, 2010, p. 148.  
34 Nuţu, Costea, 2010, p. 148.  
35 Baumann 1983, p. 158 şi 169, respectiv anexele 2 şi 5; La Noviodunum au fost descoperite 
printre altele, două fragmente de cupă, forma Goudineau 13/18 şi un fragment de platou, for-
ma Goudineau 23, datând din epoca lui Tiberius, şi un fragment de bol, forma Goudineau 21, 
din epoca Tiberius – Claudius. Acestora li se adaugă un fragment de cupă Conspectus 49, din 
categoria italică a ceramicii transpadane (vezi Baumann, 2008, p. 213-214, 219).  
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(Hârşova)37, Arrubium38, Beroe39, Aegyssus40, unde ajungea ceramica produsă în ateli-
erele din Nicopole (Nicopole ad Istrum, sec. II–III)41, Brad, Poiana42, Romula, Drobeta, 
Porollisum43, Buciumi44, Tibiscum45 etc., în spaţiul efectiv roman. Aceasta a fost des-
coperită şi la Brad (antica Zargidava) şi Poiana (antica Piroboridava). Datarea aces-
teia s-a realizat, de obicei, împreună cu terra sigillata, în secolul II dHr. 

La Noviodunum, au fost identificate, de exemplu, un număr de 28 de exem-
plare reprezentând ceramica cu barbotină, adusă pe linia Dunării de Jos din atelierele 
din Moesia Butovo, Pavlikeni şi Hotniţa, la care se adaugă 75 de exemplare de terra 
sigillata, pe care Henrich Victor BAUMANN46 o împarte în trei subtipuri: lisă, arentină 
şi transpadană, importate din Italia, zona meridională a Galliei, din atelierele de la Grau-
fesenque şi Montans, Moesia, Pannonia, Dacia Inferior, Nicopole ad Istrum47 ş.a.48. 

În ateliere locale, ceramica de import a fost imitată, cum s-a întâmplat la Poro-
lissum, unde pasta este cenuşie, la Buciumi unde decorul include glazură, Troesmis 
şi Noviodunum.  

Ateliere de ceramică fină mai existau şi la Durostorum49, Butovo50, Hotnița, 
Pavlikeni51 din Bulgaria de astăzi. Existenţa acestora a condus la ideea că ar fi putut 
fi realizate şi aici astfel de vase, incluse de unii specialişti în categoria de sigillata 
moesică sau dacică.  

Şi în Gallia de Est se produceau astfel de vase, în atelierul de la Rheinzabern52. 
În Dobrogea, la fel ca şi în Bulgaria, au fost identificate patru forme de sigillate 

italice.  
În ceea ce priveşte ceramica romană din categoria terra sigillata, tehnica de 

realizare a vaselor este cunoscută: se foloseşte o matriţă pentru forma şi decorul din 
exterior, iar pentru suprafaţa interioară se utilizau ştampile individuale (poinçons), din 
argilă arsă chiar sau roţi mici cu motive repetitive, cum ar fi ove şi limba, care apar 
în timpul lui Augustus.  

                                                                                                                                         
36 Baumann, 2008, p. 192. 
37 Bounegru, 1988–1989, p. 99-111; Ceramică italică (Honcu, Chiriac, 2015, p. 255-260).  
38 Paraschiv, 1997, p. 321. 
39 Nuţu, Paraschiv, 2009, p. 180-181. 
40 Lungu 1996, p. 68-69; Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea, 2014, p. 133. 
41 Bounegru, 1988-1989, p. 99-11. 
42 Vulpe, Teodor, 2003, p. 238. 
43 Popilian, 1976, pl XVIII-XX, nr. 218-238. 
44 Isac, 1977, p. 156 ; Mocanu, 2014, p. 79.  
45 Benea, 1982, p. 22-23.  
46 Baumann, 2008, p. 219-211. 
47 Sultov, 1985 passim. 
48 Baumann, 2010, p. 122. 
49 Muşeţeanu, 2003, p. 33-42. 
50 Sultov, 1985, p. 66; Suceveanu, 2000, p. 82-84. 
51 Nuţu, Paraschiv, 2009, p. 185-186.  
52 Gudea, 1993, p. 227. 
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Deşi Silviu SANIE precizează că, la Bărboşi, s-au descoperit numeroase frag-
mente de ceramică din categoria terra sigillata, menţionând că nu s-a descoperit niciun 
vas întreg, totuşi nu au fost publicate decât câteva fragmente, care provin din mai mul-
te centre53. La acestea se pot adăuga fragmentele din categoria ceramică fină romană, 
descoperite, fără context, în perioada menţionată la început, ce pot fi clasificate în 
două grupe mari: terra sigillata de import și imitaţie locală. 

În prima grupă, pot fi incluse fragmentele de ceramică fină romană ce provin 
de la vase importate din vestul Anatoliei, Africa, Italia şi Gallia. Inventarierea impor-
turilor de sigillate gallice ne conduce la concluzia că acestea se regăsesc mai ales în 
situri de pe linia Dunării54, prezente în perimetrul fortificaţiilor, ele fiind utilizate de 
militari în primul rând, care le produceau în propriile officinae. 

1. Terra sigillata de import 
1.1. Eastern Sigillata C (Çandarli Ware)55 
Ceramica fină produsă în centrele din vestul Anatoliei la Çandarli56. Acest tip 

de ceramică apare în Dobrogea în cantitate mare, fiind databilă în sec. II–III, în timp 
ce la Ibida apare în niveluri de secol IV57. De asemenea, la Halmyris58 în orizonturi de 
sec. II–III dHr. 

La Bărboşi a apărut un fragment de ceramică (Fig. 1) importată din zona men-
ţionată mai sus, ce poate fi inclus, după formă, caracteristicile pastei şi aspect în cate-
goria Hayes 4, care a circulat în bazinul Mării Mediterane în secolul III şi prima jumă-
tate a secolului IV dHr59. Fragmentul se adaugă la puţinele exemplare descoperite în 
Dobrogea (Halmyris – 2 fragmente60, Ibida – 7 fragmente, fiind un tip puţin cunoscut 
la Dunărea de Jos. 

Fragmentul de la Bărboşi este din pastă de culoare roşie maronie, fiind acope-
rită cu firnis brun roşcat de bună calitate, compact şi strălucitor ce se păstrează intact 
pe tot fragmentul atât în interior cât şi în exterior61. Provine de la un castron de dimen-
siuni medii, diametrul fiind de 11 cm, vasul fiind bitronconic, cu buza puternic arcu-
ită spre exterior, cu canelură adâncă sub ea, în exterior, şi perete oblic, arcuit uşor, îngro-
şat faţă de buză şi partea inferioară a corpului, cu umăr rotunjit şi perete subţire cobo-
rând oblic spre baza care nu se mai păstrează.  

 
                                                      
53 Sanie, 2007, p. 298. 
54 Chiriac, 1999, p. 80. 
55 Kenyon, 1957, p. 281-288 cf. Suceveanu, 2000, p. 10. 
56 În Pergam, valea Ketios, unde au mai fost identificate centre de producţie la Elaia şi Grynion. 
Terra sigillata pergamenă sau Hellenistică = perioada elenistică târzie şi romană timpurie (Bou-
negru, 2009, p. 171). 
57 Mocanu, 2014, p. 149. 
58 Opaiţ, 1991, p. 138/146; Topoleanu, 2000, p. 43-44; Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea, 2014, 
p. 135. 
59 Hayes, 1985, p. 78. 
60 Datate în sec. IV (Opaiţ, 1991, p. 138/146, pl .7; Topoleanu, 2000, p. 43-44, pl. 1/7). 
61 Vasele acoperite cu firnis brun-roşcat reprezintă peste 40% din producţia de terra sigillata în 
atelierele din Pergam (Mezer-Schlichtmann, 1988, p. 16). 
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1.2. Ceramică cu barbotină - Samian ware (Terra Sigillata) importată din 
Gallia 
Fragment de farfurie, care are ca decor, o scenă în care apare un pom cu ramuri 

răsfirate în dreapta şi în stânga, pe malul unei ape, pe care, în larg pluteşte ceea ce pare 
a fi o mică barcă, scena fiind delimitată de un câine sau lup, din care s-a păstrat doar 
partea din faţă – capul, pieptul şi un picior întins înainte, sugerând mişcarea spre dreap-
ta şi de ceea ce pare a fi un cal în poziţie statică, în stânga (Fig. 2). Întregul decor este 
de fapt o scenă şi nu este alcătuit din reprezentări izolate, cum sunt fragmentele de pla-
touri descoperite în Britannia, datate în sec. I–III dHr, şi cum se va întâmpla mai târziu, 
în secolele III–IV dHr, cu acelaşi tip de decor şi pe aceleaşi tipuri de vase, dar în Africa 
de Nord (Fig. 3). 

 Şi modul de realizare a decorului diferă de exemplarele târzii, prin faptul că 
este superficial, distingându-se cu o oarecare dificultate scena respectivă. Fragmentul 
ceramic poate fi inclus în tipul Hayes 3B, aparţinând categoriei de sigillata sud-galică, 
de unde s-a răspândit în toată aria Adriatică, la Suoasa şi Madenese, fiind datată în ulti-
mul sfert al secolului I şi prima jumătate a secolului al II-lea dHr. Marginea buzei eva-
zate prezintă în exterior două caneluri, prima fiind executată neglijent superficial şi 
se întrerupe, estompată probabil la finisarea vasului înainte de ardere. 

 
Fig. 2. Bărboşi. Fragment ceramic Ceramică cu barbotină şi tip Hayes 3B. 

  
Fig. 3. Fragmente ceramice Ceramică cu barbotină  

descoperite în Nordul Africii62. 

                                                      
62 https://www.pinterest.com (accesat 20.09.2017). 
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1.3. Samian ware (Terra Sigillata) importată din Gallia 
La Bărboşi au fost descoperite fragmente de platou (Dragendorff 36)63, datate 

în anul 60 dHr şi ceramică glazurată64. 
1.3.1. Fragment de mortarium65 (mixing bowl), folosit pentru măcinarea ierbu-

rilor şi condimentelor, din pastă cărămizie, cu angobă roşu-portocaliu, decorat cu un 
cap de leu, din care s-a păstrat o parte din ceea ce pare a fi botul şi o parte din coama 
(Fig. 3), vasul putând fi încadrat în tipul Dragendorff 4566 (Fig. 4), provenind probabil 
din atelierul de la Lezoux67, din Gallia Centrală. După Peter WEBSTER, “Acest tip 
apare pentru prima dată la sfârşitul secolului al II-lea (cca 170 d. Hr. sau mai târ-
ziu)”68. Atelierul de la Leyoux începe să producă astfel de vase din anul 170 şi conti-
nuă până în secolul III dHr69. Spre mijlocul secolului III, trăsăturile decorului (leului) 
sunt tot mai estompate. Modul de realizare a decorului diferă de cel realizat pe fragmen-
tul descoperit de Silviu SANIE, analogii ale acestei tehnici de reprezentare regăsin-
du-se în Britannia70, la Canterburry, Kent, Nothingham şi Londra. După stilul de deco-
rare – foarte asemănător cu piese provenind din Gallia Centrală, este vorba de stilizarea 
mustăţilor pe bot cu ajutorul unor mici găuri imprimate în lutul moale şi reprezentarea 
coamei cu ajutorul unor linii incizate, credem că fragmentul găsit de noi poate fi datat 
în al patrulea sfert al secolului al II-lea, putând ajunge la Barboşi şi în primele decenii 
ale secolului următor. 

Este cunoscut faptul că originea acestui tip de vas - mortarium, o regăsim în 
Gallia de Est şi centrală, de unde s-a răspândit şi în Britannia71, după cum o arată frag-
mentele descoperite în timpul cercetărilor arheologice de la Whitefrians, Kent, Canter-
burry, datat în secolul II (Fig. 5b), Leicester, Nottingham72, Londra73 (anticul Londi-
nium, datate la sfârşitul secolului al II-lea şi secolul al III-lea dHr), Aardenburg (Mün-
chen) şi Helden (160–230/275).  

Unele exemplare decorate cu capul unui leu, cu gura deschisă, aveau un orificiu 
în dreptul acesteia, prin care se puteau scurge lichidele rezultate din măcinat. Şi origi-
nea acestui tip de ceramică este în atelierele din centrul şi Estul Galliei. Mai târziu, 
în secolele III–IV, au fost imitate şi în Britannia74, în Belgia, Germania şi Hispania, 
apărând în acelaşi timp cu alte două tipuri de mortaria: Curle 21 şi Dragendorff 4375. 

                                                      
63 Sanie, 1972, p. 410, pl.1/3; Sanie, Sanie, 1992, p. 85, pl. VIII/1a şi b. 
64 Sanie, Sanie, 1992, p. 81, pl. VIII/3a, IX, IX/6a şi p. 84, pl. VIII/4, IX/7. 
65 Este un al doilea fragment, de acest tip, după cel publicat de S. Sanie (Sanie, 1981, p. 103, 
Pl. 24/5). 
66 Webster, 1996, p. 55-56.  
67 France, Auvergne, Puy-de-Dôme, Lezoux. 
68 Webster, 1996, p. 55-56. 
69 Bird, 1993, p. 6-8, fig. 2/45. 
70 Hartley, Gurney, 1997, passim. 
71 Holbrook, Bidwell, 1991, p. 11. 
72 Nottingham University Museum. Fotografia este realizată de Robin Aldworth. 
73 British Museum, PE 1921.7-22. 3. 
74 Bedoyere, 1988, p. 47-49, fig. 40. 
75 Webster, 1996, p. 9-11. 
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Mortaria samiane sunt de dimensiuni relativ modeste, în comparație cu unele 
produse mortaria grosiere. O mare parte din aceste vase provin din Lezoux, după cum 
o dovedeşte tehnica de ornamentare şi stilul decorului.  

 
Fig. 4. Mortarium  

tip Dragendorff 45. 

Atelierul din Vichy era o altă sursă în Gallia 
Centrală. Aceste forme au fost, de aseme-
nea, produse, în număr considerabil, în cen-
trele Galliei de Est, în special la Trier, 
Rheinzabern și Argonne, de unde au fost 
importate în Britannia la mijlocul secolu-
lui III, aici devenind, după unii autori, mai 
populare, decât în Gallia, Spania şi Italia76, 
datorită obiceiurilor culinare. 
 

a.   b. 

Fig. 5. Fragmente de mortaria descoperite: 
a. la Bărboşi, Galaţi; b. Whitefrians, Canterburry77. 

Jeremy EVANS78 arată că erau mai răspândite în siturile rurale din Wales şi 
nordul Angliei, întrucât arată autorul, populaţiile din acele zone continuau o practică 
culinară străveche, folosind însă vase – mortaria noi. În anii '40 ai secolului trecut, 
Felix OSWALD79 sugerase chiar că vasele puteau să fi fost utilizate pentru a obţine 
subproduse din lapte, caracteristicile şi rezistenţa vasului, facilitând fermentarea, cum 
ar fi iaurtul, brânza etc. În 1997, însă P. RUSH80 vorbeşte de prezenţa acestor tipuri 
de vase în centrele urbane şi în arealul fortificaţiilor militare. Mai mult, descoperirea 
unui astfel de vas în Carrawburgh mithraeum, a determinat-o pe Brenda DICKINSON 
să presupună că aceste vase erau folosite în practici ritualice81 (posibil depozite rituali-
ce), în York acestea fiind asociate cu armata romană. 
 

                                                      
76 Hartley, Perrin, 1999, p. 215.  
77 http://www.canterburytrust.co.uk/ (accesat 27.09.2017). 
78 Evans, 1995, p. 49-52. 
79 Oswald, 1944, p. 45-50. 
80 Rush, 1997, p. 57. 
81 Dickinson, 1997, p. 957. Ideea nu este totuşi nouă (vezi Richmond, Gillam, 1951, p. 70-71). 
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1.3.2. Ceramica glazurată82. S. Sanie aminteşte de 4 fragmente de la 3 vase 
diferite, descoperite la Bărboşi, probabil skyphoi83, considerând că ar putea proveni 
din atelierele din Smirna84. 

Fragment de pahar probabil (Fig. 6a), cu buza înaltă şi dreaptă, argilă cărămizie, 
fină, cu glazură fină de nisip, aplicată prin suflare, pe suprafaţa exterioară a recipientului, 
tehnologie folosită, probabil, încă din secolele I–II dHr85. O analogie pare să fie frag-
mentul de oală de mici dimensiuni de la Histria (Fig. 6b), considerat produs histrian 
din sec. II – prima jumătate a sec. III dHr86, dar din pastă cenuşie.  

 
Fig. 6. Fragmente de ceramică glazurată: a – Bărboşi; b – Histria. 

2. Terra sigillata italică  
2.1. Ceramica lissa  
2.1.1. Farfurie sau platou, cu diametrul de 14 cm, cu buza verticală, uşor eva-

zată, cu partea superioară uşor îngroşată şi cu canelură în exterior, delimitată de pere-
tele vasului printr-un prag triunghiular în secţiune. 

 Peretele vasului, cu o grosime mai mare (0,5 cm) decât buza (0,3 cm), este 
uşor arcuit spre exterior şi coboară oblic spre bază. Pasta acestor vase este foarte fină, 
textura este densă, nuanţa fiind de cărămiziu deschis, cu slip de nuanţă maronie, lucios 
ce acoperă în întregime parte internă a vasului şi în parte partea exterioară, circa 2 cm 
sub prag.  

3. Terra sigillata locală imitaţii - noviodunense 
Fragment de bol sau cupă tronconică87, de mici dimensiuni (Fig. 7a), cu buza 

evazată, canelată în exterior, imediat sub ea, cu corpul acoperit de solzi mari de con 
de pin, distribuiţi în şiruri verticale neuniforme. Pasta este fină, iar la exterior prezintă 
un slip maroniu. Este asemănătoare cu fragmentul descoperit şi publicat de S. Sanie 

                                                      
82 Rusu-Bolindeţ, 2007, p. 323. 
83 Sanie, Sanie, 1992, p. 81 
84 Sanie, Sanie, 1992, p. 84. 
85 Muşeţeanu, 2003, p. 46-47. Originea acestei tehnici pare să fi fost spaţiul mesopotamian, de 
unde a fost preluată de centrele elenistice din Orientul Apropiat şi Asia Mică.  
86 Suceveanu, 2000, p. 111, nr. 25 – tip 33, pl. 46/25. 
87 Dacă avem în vedere asemănarea cu vasul descoperit la Noviodunum, imitaţie după forma 
Dragendorf 33, şi din care se păstrează 5 fragmente, care au ajutat la reconstituirea tectonicii 
vasului (Baumann, 2010, p. 121). 
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(Fig. 7b)88, pe care însă autorul îl considera import din Gallia sau Butovo “având în 
vedere imperfecţiunile”. Credem că poate fi încadrat în tipul 8b Popilian, asemănător 
tipului 7 Sultov Iatrus – Krivina. Diametrul gurii vasului este de 6 cm. Credem că poate 
fi inclusă în categoria imitaţiilor şi că poate fi datată, ca şi vasul similar de la Novio-
dunum, în secolele II–III dHr89.  

a.   b. 

Fig. 7. Terra sigillata locală imitaţii – noviodunense: a şi b – Bărboşi. 

4. Sigillata Pontică90 
Numele convenţional desemnează ceramica din Bazinul Pontic, datată în prima 

jumătate a secolului I – sec. III dHr. Se regăsesc influenţele ceramicii de tip: Eastern 
sigillata (Pergame sigillata şi Eastern sigillata B) şi sigillata italică, în ceea ce priveşte 
tectonica vaselor (platouri, boluri, castroane, chalice, cupe, skyphoi ş.a.), tehnica de 
ornamentare şi decorul91. Mariana Cristina POPESCU92 propune descoperirile de la 
Bărboşi ca posibilitate de a stabilit terminus ante quem pentru aşezării geto-dacice dato-
rită cuceririi romane, preluând însă ideea constuirii unui castru93 şi nu a unui castellum, 
cum s-a întâmplat94. În acelaşi timp, autoarea sugerează, în mod corect credem, posi-
bilitatea stabilirii unei cronologii relative a formelor vaselor, pe baza descoperirilor din 
acest punct95. Silviu SANIE a publicat astfel de fragmente de castroane96. 

4.1. Fragment de platou cu decoraţie în relief pe buză (Fig. 8a), slip roşu, cu 
analogii la Pompeiopolis (Fig. 8c)97. Datare sec. II–III dHr. A circulat în nordul şi nord-

                                                      
88 Sanie, 1981, pl. 20/4, p. 108. 
89 Baumann, 2010, p. 121. 
90 Această categorie de ceramică a circulat înainte de cucerirea romană fiind descoperită în situri 
geto-dacice: 206 piese – Piroboridava (Poiana, Galaţi), 125 piese – Tamasidava (Răcătău 
Bacău), 29 piese – Zargidava (Brad, Vaslui), precum şi în situri din spaţiul roman, Bărboşi (5 
piese), Buridava (1 piesă), Covasna (2 piese) (Popescu, 2013, p. 76-77, n. 42). 
91 Popescu, 2013, p. 65. 
92 Popescu, 2013, p. 77, n. 42. 
93 Deşi, mai departe în lucrare, vorbeşte de castellum (Popescu, 2013, p. 194). 
94 Pentru tipul fortificaţiei romane de pe Promontoriul Tirighina – Bărboşi vezi Liuşnea, 2008, 
p. 92-102. 
95 Popescu, 2013, p. 77, n. 42. 
96 Sanie, 1973, p. 410, pl.1/1 şi 2, pl. 2/4, 7 şi 12; Sanie, Sanie, 1992, p. 84, pl. X/3.  
97 Zhuravlev, 2011, p. 152/157, pl. 3/10. pl. 5/3. 



345 

vestul Mării Negre98. Analogii şi la Aegyssus (Fig. 8b)99, vasele provenind din atelie-
rele din Neapolis, Crimeea. 

a.  b.  c. 

Fig. 8. Fragmente de ceramică Sigillata Pontică: 
a. Bărboşi; b. Aegyssus; c. Pompeiopolis. 

4.2. Fragment de platou cu decoraţie în relief pe buză (Fig. 9), slip roşu, asemă-
nător cu cel prezentat mai sus, cu o realizare a decorului în stil diferit, fiind vorba de 
artizani diferiţi sau în perioade diferite. Analogii la Pompeiopolis100 (Fig. 9b)101, pro-
venind din atelierele din Neapolis, Crimeea. 

a.   b. 

Fig. 9. Fragmente de ceramică Sigillata Pontică:  
a. Bărboşi; b. Pompeiopolis. 

 
Fig. 10. Bărboşi. Fragmente  

de ceramică Sigillata Pontică. 

4.3. Fragment de platou, de Ceramică marmorată 
(Fig. 10), descoperită în cantităţi mari în Palatul 
regal scit de la Neapolis în centrul Crimeii, este 
datată în secolele II–III dHr102. Atelier necunoscut. 
4.4. Fragment de cupă cu buza verticală, înaltă de 
4 cm, şi canelură pe marginea superioară, în exte-
rior. Tip Hayes VI. Diametrul 10 cm. Pastă cără-
mizie, cu slip cărămiziu. Grosimea pereţilor vasu-
lui este uniformă, de 0,5 cm. Cu analogii la Pom-
peiopolis (Fig. 11b), fragmentul de la Bărboşi fiind 

                                                      
98 Sanie, 1981, p. 119, pl. 20, 3. 
99 Zhuravlev, 2011, p. 157, fig. 3/10. 
100 Zhuravlev, 2011, p. 159, fig. 5/3. 
101 Nuţu, Mihailescu-Bîrliba, Costea, 2014, p. 134, fig. 2/12. 
102 Zhuravlev, 2011, p. 152, n. 50.  
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a.   b. 

Fig. 11. Fragmente de ceramică Sigillata Pontică: 
a. Bărboşi; b. Pompeiopolis103. 

mai bine realizat tehnic – tectonică şi ornamentare. 
Concluzia la care am ajuns, după studierea fragmentelor prezentate mai sus, 

este că punctul de la Bărboşi, Tirighina, jud. Galaţi, emporiu104 în perioadă greacă şi 
elenistică, amplasat în Antichitate la circa 8 km de Garvăn, antica Dinogetia, a jucat 
un rol important economic şi strategic şi în perioadă romană, fiind capătul sudic al dru-
mului ce urca spre Nord, de-a lungul Siretului. Astfel că s-a găsit o cantitate mare de 
ceramică de factură romană în davae-le Piroboridava (Poiana, Galaţi), Tamasidava 
(Răcătău, Bacău) şi Zargidava (Brad, Vaslui), după care, prin Pasul Oituzului, se ajun-
gea uşor în interiorul arcului Carpatic, la Angustia (Breţcu). Din această perspectivă, 
neuitând faptul că la Bărboşi a fost ridicat şi un castellum, cu mai multe faze de evolu-
ţie, credem că trebuie reconsiderată importanţa acestui punct, atât din perspectiva stra-
tegiei militare romane, cât mai ales a legăturilor comerciale din perioda anterioară dom-
niei împăratului Traian. 
  

                                                      
103 Zhuravlev, 2011, p. 155, pl. 1/16. 
104 Ştefan, 1938, p. 341. 
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