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În cadrul vastului complex arheologic de pe teritoriul satului Enisala
(com. Sarichioi, jud. Tulcea), conţinând numeroase urme de veche locuire,
începând din epoca neolitică până în evul mediu târziu1, reţine atenţia în mod
special cetatea medievală2, situată pe un promontoriu înalt, ce înaintează spre
lacul Razelm, străjuind ceea ce altă dată reprezenta un golf de mare3. Cercetările
arheologice desfăşurate în mai multe etape în cadrul cetăţii medievale de la
Enisala–Novoe Selo–Ieni Sale4, au dezvăluit, pe lângă importante informaţii
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Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, e-mail: oanadamian63@gmail.com.
Vezi Lăzurcă, Mănucu-Adameşteanu 1980, p. 146–147, ig. 1; Iosipescu R., Iosipescu S. 2004,
p. 310.
Despre aşezarea medievală dublu fortiicată de pe Dealul Gras, vezi: Barnea 1971, p. 379–385;
Ciobanu 1971, p. 21–30; Dragomir 1972–1973, p. 29–48; Baraschi, Cantacuzino 1980, p. 459–
471; Baraschi 1991, p. 137–138; Iosipescu R., Iosipescu S. 2004, p. 310–313.
Golful marin, cu apă îndulcită şi fără legătură cu marea, s-a transformat în complexul lagunar Razelm–
Sinoe. Promontoriul pe care se ală cetatea este despărţit astăzi de apele lacului Razelm de o zonă
mlăştinoasă creată natural în urma procesului general de înnisipare a fostului golf.
Cercetări arheologice în cetatea de la Enisala au fost întreprinse de Grigore Avachian în 1938–1939
(Lambrino 1939, p. 499), de Ion Barnea şi I. T. Dragomir în anii 1963–1964 (Barnea 1971, p.
379–385, nota 7, ig. 116–118; Dragomir 1972–1973, p. 29–47, mai ales p. 30–32, ig. 2–3), de un
colectiv format din Silvia Baraschi şi Gh. I. Cantacuzino în 1976 (Baraschi, Cantacuzino 1980, p.
459–471), continuate de Silvia Baraschi în cadrul mai multor campanii – 1978, 1980–1984, 1986,
precum şi de un colectiv compus din Raluca Verussi-Iosipescu şi Sergiu Iosipescu în perioada
1991–1999 (cercetări arheologice şi studii de castelologie cf. CCA, campania 1993, p. 33, nr. 67;
CCA, campania 1994, p. 44, nr. 64; CCA, campania 1995, p. 63, nr. 72; CCA, campania 1998,
p. 57, nr. 68; CCA, campania 1999, p. 36, nr. 52; Verussi-Iosipescu 2003, p. 59; Iosipescu R,
Iosipescu S. 2004, p. 311–313).
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legate de sistemul de fortiicare5 (ig. 1) şi de cronologia cetăţii6, şi o serie de
complexe de locuire şi materiale arheologice, dintre care remarcăm, printre
altele, şi o cantitate destul de mare de ceramică, din păcate foarte fragmentară,
atât comună, cât şi smălţuită.
Deşi există mai multe loturi ceramice provenind din cetate7, acest
document arheologic, bogat şi sugestiv, a rămas în cea mai mare parte inedit,
ie publicându-se exemplare izolate8, ie făcându-se referiri globale9. Din
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Baraschi, Cantacuzino 1980, p. 459, 468, 470, cu bibliograia anterioară; Baraschi 1991, p.
137–138; Iosipescu R., Iosipescu S. 2004, p. 311–313.
Baraschi 1991, p. 137, nota 14: „Cercetările arheologice de la Enisala au documentat prezenţa
unui nivel medieval anterior construirii incintei interioare, al cărei şanţ de fundaţie distruge
parţial depunerile mai vechi. Stratigraic şi pe baza unor materiale descoperite deasupra nivelului
de construcţie a laturii de răsărit a incintei mici se poate aprecia că Enisala este cea mai târzie
fortiicaţie dobrogeană, aparţinând veacului al XIV-lea”; Baraschi 1991, p. 138, nota 19: „În ce
priveşte incinta construită în veacul al XIV-lea la Enisala, pare foarte puţin probabilă ipoteza
apartenenţei bizantine…Analiza factorilor politici din veacul al XIV-lea ne conduce la concluzia
că Mircea cel Bătrân a fost singurul suveran care putea înălţa cetatea”. Iosipescu R, Iosipescu S.
2004, p. 314: „Rezultatele stratigraice ale cercetărilor arheologice au plasat în secolul al XIVlea nivelul de locuire medievală contemporan constructorilor cetăţii”. Pentru corelarea între
cronologia cetăţii şi atribuirea ridicării/folosirii acesteia unei autorităţi politice dominante la
gurile Dunării, vezi şi Verussi-Iosipescu 2003, p. 57–63; Iosipescu R., Iosipescu S. 2004, p.
315–322. Pentru descoperirile monetare care susţin cronologia funcţionării fortiicaţiei, vezi
lista, preluată din cercetările Silviei Baraschi, la Iosipescu R, Iosipescu S. 2004, p. 311.
Este vorba de ceramica provenind din săpăturile lui Grigore Avachian, precum şi din cele ale lui
Ion Barnea şi I. T. Dragomir, alată în colecţiile Muzeului de istorie din Galaţi (Baraschi 1977, p.
113, nota 25), de cea descoperită de Silvia Baraschi, alată în depozitul Institutului de Arheologie
„Vasile Pârvan”, ce va constitui obiectul prezentării de faţă, precum şi de cea rezultată în urma unor
descoperiri întâmplătoare (Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 397, nota 26, p. 366, pl. V–VI), la care se
adaugă cea provenind din cercetările Ralucăi şi ale lui Sergiu Iosipescu (Iosipescu R., Iosipescu S.
2004, p. 314–315). Vezi şi Slătineanu 1958, p. 56, nota 7.
Slătineanu 1937, p. 12–14; Slătineanu 1938, p. 47, 78, ig. 34, pl. II a; Barnea 1965, p. 595, ig. 5/7–9
şi 6/1; Barnea 1971, p. 397–398, ig. 126–127; Slătineanu 1972, p. 286–287, 387, pl. II a.
Slătineanu 1958, p. 55–56; Ciobanu 1971, p. 27 („ceramică smălţuită colorată în verde, galben,
albastru, ornată cu motive animaliere, tipic feudală, datând din secolele XIII–XIV, provincial
bizantină”); Dragomir 1972–1973, p. 34 („numeroase fragmente ceramice, multe dintre
ele de mici dimensiuni, provenind din vase de felurite forme şi mărimi, lucrate la roată, în
majoritatea cazurilor smăţuite, cu decor itomorf, zoomorf şi geometric, executate de cele mai
multe ori în tehnica sgrafito, de factură bizantină şi locală şi puţine la număr de provenienţă
orientală, databile în secolele XIII–XIV”); Barnea 1971, p. 389–390 („Ceramică smălţuită
cu decor pictat, incizat sau excizat s-a descoperit în cantitate destul de mare la Enisala. Pe
fundul unor farfurii de la Enisala, în interior sunt incizate monograme bizantine prescurtând
diferite nume: Dimitrie, Mihail, care arată probabil pe meşter.”); Baraschi, Cantacuzino 1980,
p. 468 („ceramica medievală este databilă între secolele XIII–XVI, cuprinde ambele categorii
cunoscute: comună şi smălţuită. Ceramica comună este documentată în special prin fragmente
de oale şi ulcele cu toartă, în majoritatea cazurilor smălţuite pe faţa interioară a buzei, cu două
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analiza materialului ceramic provenit din cercetările desfăşurate de către Silvia
Baraschi în campaniile 1978, 1980–1984, 1986 în cetatea de la Enisala şi în
aşezarea din punctul Palancă, se poate constata că lotul medieval cuprinde
ambele categorii cunoscute, comună şi smălţuită, şi se datează larg între
sfârşitul secolului al XIII-lea şi secolul al XVI-lea10.
Demersul nostru se va referi doar la ceramica smălţuită de factură
bizantină11, încadrabilă între sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului
al XV-lea, provenind din săpăturile desfăşurate la Enisala în anii 70–80 ai
secolului trecut de către regretata Silvia Baraschi.
Ceramica smălţuită de factură bizantină a secolelor XIII–XV cuprinde
cupe sau boluri, străchini, farfurii, urcioare, iind, în majoritatea cazurilor,
lucrată dintr-o pastă roşie, mai aleasă decât ceramica de uz comun şi într-o
tehnică superioară acesteia. După modul de decorare, ceramica smălţuită se
împarte în mai multe categorii: simplu smălţuită, cu pictură sub smalţ, cu
ornamente incizate (în tehnica sgrafito), sgrafitată cu pictură sub smalţ,
cu motive excizate (în tehnica champ-levé). Vasele închise (urcioare) sunt
acoperite cu un strat de smalţ de culoare închisă, de obicei verde de diferite
nuanţe, peste care s-au executat cu cornul, cu vopsea sau humă, ornamente
liniare, constând din spirale şi cerculeţe combinate între ele, toate de culoare
deschisă, albă, mai rar gălbuie. Vasele deschise, străchini sau farfurii de
diferite forme şi mărimi, precum şi cupe–boluri, susţinute de o bază inelară,
sunt acoperite de un smalţ monocrom, alb-gălbui, galben-verzui, cărămiziu;
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observaţii şi anume prezenţa a numeroase fragmente de oale smălţuite cu smalţ incolor pe toată
suprafaţa lor interioară. Ca element decorativ, în afara smalţului întins doar pe buză, apare
fecvent huma albă, dispusă în pale oblice sau verticale. Ceramica smălţuită cuprinde farfurii,
străchini, urcioare, ultima formă iind însă mai rar întâlnită. Alături de materiale locale lucrate
din pastă roşie, decorate în tehnica sgrafito sau prin pictare, apar şi fragmente de provenienţă
orientală, în general restrânse ca număr, reprezentate de fragmente ale unor vase de faianţă,
decorate cu motive pictate în albastru şi de altele, confecţionate din pastă caolinată, ornamentate
geometric sau loral, cu albastru, roşu sau verde”). Făcând o paralelă între formele provenind
din cercetările efectuate în aşezarea rurală de la Enisala – Palancă şi cele rezultate în urma unor
descoperiri întâmplătoare din cetate, materialele alându-se în colecţiile muzeului din Tulcea,
Gh. Mănucu Adameşteanu remarca faptul că în fortiicaţie predomină ceramica de factură
superioară – castroane, farfurii, străchini – lucrate în tehnicile sgrafito şi champ-levé, dintre
acestea remarcându-se vasele cu monogramă sau ceramica de factură orientală, toate dovedind
o diferenţiere netă faţă de ceramica găsită în aşezarea rurală din vale (Mănucu-Adameşteanu
1991, p. 397, nota 26). Vezi, de asemenea, descoperirea la Enisala de ceramică smălţuită cu
monograme şi de ceramică mongolă crimeeană (Iosipescu R., Iosipescu, S. 2004, p. 314–315).
Baraschi, Cantacuzino 1980, p. 468.
Ilustraţia a fost realizată de Ileana Lăzărescu şi Mihai Vasile, cărora le adresăm mulţumirile
noastre.
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suprafaţa interioară a acestor vase şi, uneori, doar parţial, şi cea exterioară,
iind decorate prin aplicarea în pasta crudă a unor motive incizate (tehnica
sgrafito) sau excizate (tehnica champ-levé)12, geometrice, vegetale, zoomorfe,
mai rar antropomorfe, cu analogii în lumea bizantină şi orientală; ornamentele
incizate sunt de obicei combinate cu motive pictate, constând din pete şi
linii de diferite culori mai închise – verde, brun, cafeniu – pe fond deschis.
Decorul interior este dispus ie central, urmărind jocul formei circulare a
veselei şi principiul cercurilor concentrice, ie radial, cu elemente ce se
dezvoltă în jurul unui nucleu spre periferie, ie sub formă de reţea13. Motivele
geometrice sunt reprezentate de spirale, linii şi benzi de linii paralele, în zigzag, în reţea, împletite, conturând cercuri simple sau concentrice ori rozete;
motivele vegetale constau în frunze de brad, lujeri stilizaţi, palmete; motivele
zoomorfe sunt reprezentate de păsări, peşti, feline, animale fantastice. Mai rar
sunt reprezentate iguri umane, bust, întregi sau călare, ultimele reprezentând
probabil pe Sf. Gheorghe sau pe Sf. Dumitru14. Pe fundul unor vase deschise,
în interior sunt incizate monograme bizantine prescurtând diferite nume –
Dimitrie, Mihail, Paleologos, Prodromos15.
Grupa ceramică de la Enisala ce va i supusă analizei este reprezentată
de 50 de fragmente, dintre care jumătate sunt funduri provenind de la vase
deschise (cat. nr. 3–26, 48–50), iar restul părţi din marginea (cat. nr. 27–40)
sau pereţii altor recipiente (cat. nr. 41–47). Repertoriul formelor prezente în
lotul studiat este destul de redus, iind reprezentat, în foarte mică măsură, de
urcioare (cat. nr. 38–40) şi, cu precădere, de vase deschise, susţinute de o
Pentru date tehnice privind realizarea decorului incizat şi excizat, vezi Vogt 1993, p. 99–107.
În legătură cu principiile dispunerii decorului sgrafito, vezi Iosifova 1998, p. 112–113.
14
Barnea 1971, p. 389–390.
15
Cu privire la semniicaţia acestor monograme – prenume masculine, nume dinastice, legate
de împăraţii bizantini Paleologi, sau ţinând de domeniul religios, semne de meşter sau de
comanditar, indiciu al unui monopol imperial, simbol al unei unităţi de măsură ori decor la
modă într-o anumită perioadă –, discuţia rămâne deschisă (vezi François 1995, p. 103–108,
cu bibliograia problemei). De asemenea, tabelul comparativ al monogramelor realizat de
Véronique François, reunind descoperiri de la Constantinopol, Salonic, Thasos, Kaliakra, Varna,
Cetatea Albă–Belgorod (François 1995, p. 106–108, tableau 2). Vezi în acest sens şi concluziile
investigaţiilor arheometrice asupra unor fragmente ceramice decorate cu monograme provenind
de pe teritoriul Bulgariei, şi anume că vesela cu acest tip de marcaj nu era obţinută doar în
ateliere bizantine, iar produsele de acest gen din oraşele de pe litoralul Mării Negre nu erau în
mod obligatoriu importate doar din Bizanţ (Kuleff, Djingova 2001, p. 73). Extrem de interesant
în acest sens apare faptul că producţia locală include o varietate de monograme cu numele
Dimitrios, Mihail sau cu litera K, dar nici una identiicabilă ca Paleologos sau Ioan (Kuleff,
Djingova 2001, p. 73–74).
12
13
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bază inelară: cupe–boluri – vase cu buză dreaptă, oblică, având o terminaţie
subţiată, peretele cu pansa uşor curbată, bază inelară uşor evazată16 (cat. nr.
3–13, 27–28; ig. 2/5, 2/8, 5/4) sau vase de tipul farfuriilor – străchinilor (cat.
nr. 14–26, 48–50; ig. 2/1–4, 6–7; 3/1–6; 4; 5/1–3, 5–6; 6/1–3); farfuriile pot
i considerate vasele cu buză dreaptă şi oblică, având o terminaţie subţiată,
peretele cu pansa dreaptă şi oblică, bază inelară dreaptă sau evazată17 (cat.
nr. 29–32), iar străchinile vasele cu buză dreaptă, verticală sau uşor oblică,
având o terminaţie subţiată, peretele cu pansa joasă, bază inelară mai scundă
sau mai înaltă ori fund plat18 (cat. nr. 33–37). Se înregistrează totodată şi
prezenţa a două capace fragmentare (cat. nr. 1–2; ig. 3/7; 6/4), având corpul
conic, marginea aproape dreaptă, gâtul relativ înalt, plin şi toartă ovală în
secţiune.
Cupele–boluri (cat. nr. 3–13, 27–28) sunt vase de dimensiuni mici,
acoperite cu smalţ în general monocrom, de bună calitate, translucid,
predominând culorile galben în combinaţie cu brun închis, decorate ie în
tehnica sgrafito, ie în tehnica champ-levé. Există în lotul amintit două
buze, scunde şi drepte, ce ar putea, eventual, aparţine unor cupe–boluri, cu
deschiderea de 120–170 mm. Vasele deschise de dimensiuni mai mari sunt
reprezentate de farfurii şi străchini (cat. nr. 14–26, 48–50). Farfuriile (cat.
nr. 29–32) au deschiderea de 230–280 mm, acest ultim diametru iind mai
frecvent, proile în general simple, cu marginea uşor arcuită spre interior sau
spre exterior, ca un mic pinten, putând prezenta chiar o şănţuire largă (cat.
nr. 29); uneori, farfuriile au o margine scundă, înălţată vertical, realizând cu
linia peretelui mult evazat, prin înălţare, un unghi aproape drept (cat. nr. 14)
sau prezentând o şănţuire în grosimea peretelui, răsfrângându-se uşor atât
spre interior, cât şi spre exterior (cat. nr. 30, 32). Străchinile (cat. nr. 33–37)
au deschiderea de 180–200 mm, buzele drepte, rotunjite, înălţate vertical,
uşor subţiate spre partea superioară.
Vasele deschise au baze inelare, cu diametrul cuprins între 30 şi 85
mm şi înălţimea variind între 5 şi 15 mm, foarte rar atingând 20 mm sau
mai mult. În cazul cupelor, acest tip de vas se sprijinea pe un picior relativ
înalt, în jur de 9–15 mm, cu scobitură interioară în formă de cupolă (ig. 2/7;
4/4), distanţa dintre pereţi crescând către bază, ca la o pâlnie, ajungând la
un diametru de până la 50–60 mm; pentru străchini şi farfurii, aceste baze
Cf. Vogt 1993, p. 108, nota 9.
Cf. Vogt 1993, p. 108, nota 7.
18
Cf. Vogt 1993, p. 108, nota 8.
16
17
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inelare, cu diametrul cuprins între 40 şi 85 mm, sunt scunde, uşor evazate şi
cu o scobitură simplă în interior, cu înălţimea de 12–15 mm.
În cazul vaselor deschise, grosimea pereţilor are de asemenea limite
largi, cuprinse între 3 şi 12 mm, prezentând o evidentă îngroşare spre fund.
Toate vasele acestei grupe sunt din argilă obişnuită, bine pregătită, arsă
oxidant, culoarea lor iind cel mai adesea roşie, dar având tente gălbui sau,
mai rar, cenuşii. Uneori, suprafaţa lor interioară, ca şi cea exterioară, a fost
angobată în vederea pregătirii vaselor pentru ornamentarea lor ulterioară.
Smalţuri strălucitoare sau mate, de bună calitate, acoperă suprafaţa
interioară a vaselor şi, uneori, şi marginea lor exterioară, apărând sub formă de
pete şi dungi chiar şi pe fundul vaselor deschise; cele închise iind smălţuite pe
ambele părţi. Culorile dominante ale smalţului sunt galben, verde, portocaliu
şi brun, primele două cu nuanţe variate: alb gălbui, galben palid, galben verzui
sau bătând spre cafeniu, verde intens, gălbui sau măsliniu.
În afara câtorva vase acoperite doar cu smalţ, fără alt element decorativ
(cat. nr. 21, 31, 39; ig. 2/1; 4/1), ornamentarea lotului ceramic de la Enisala
utilizează drept tehnici: pictura (cat. nr. 1–2, 13, 16–19, 22–24, 29–30, 33,
36; ig. 3/7; 6/4) – prin trasarea cu pensula sau cu cornul a unor pete (cat. nr.
13, 16–19, 22–24, 29, 33, 36) sau dungi (cat. nr. 1–2, 30), cu vopsea colorată
sau cercuri cu humă albă (cazul unui urcior cu anouri – cat nr. 38)19; incizia
în pasta crudă – sgrafito (cat. nr. 3–4, 8–9, 11–12, 14–20, 22–25, 27–30, 32–
37, 41, 43–50; ig. 2/1–7; 3/1–6; 4/2–4; 5/1–3, 5–6; 6/1–3 ), linia acesteia,
adâncită prin angobă până la pastă, putând avea grosimi foarte diferite, de la
0,5 până la 2 mm, dar predominând ductul sgrafito-ului pronunţat, cunoscut
în zona Dunării de Jos de la începutul secolului al XIII-lea; excizia fondului
– champ-levé (cat. nr. 5, 7, 10–11, 26, 42; ig. 2/8; 5/4). În destul de multe
cazuri, se utilizează procedeul combinării tehnicilor ornamentale, ie că este
vorba de sgrafito asociat cu champ-levé (cat. nr. 11), ca în cazul rozetelor din
centrul cupelor–boluri (cat. 5, 7, 10–11, 22), ie, cel mai adesea, de ornamente
19

Vezi analogiile cu piese descoperite la Păcuiul lui Soare – Baraschi 1977, p. 96–98 şi notele
60–64, ig. 77/2–3, 5–6, 80/2–5, 8, unele dintre urcioarele decorate cu inele de humă albă iind
confecţionate în secolele XIII–XIV în aşezarea dunăreană (Baraschi 1977, p. 110, ig. 89/1, 3–4,
6–8; Baraschi 1979, p. 32–34, ig. 1).
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incizate asociate cu pictarea unor pete şi linii de diferite culori mai închise
(verde, cafeniu, brun) pe fond deschis (cat. nr. 13, 16–19, 22–24, 29–30, 33,
36) ori, mai rar, de combinarea tuturor celor trei tehnici amintite (cat. nr. 26).
Decorul incizat şi excizat este compus din motive geometrice20 – cele mai des
întâlnite, vegetale – uneori foarte stilizate, zoomorfe21 ori umane22 (acestea din
urmă rarisime).
Motivele decorative sunt dispuse central (cat. nr. 3–8, 10, 12, 15,
20, 22, 48–50), radial (cat. nr. 11, 16–17, 19, 23–24), sub formă de reţea,
în genul unei table de şah (cat. nr. 9)23 sau al carourilor umplute cu mici
spirale (cat. nr. 18, 25)24. Uneori, apare asocierea dintre un motiv central,
ca un medalion, de la care pornesc dezvoltări de tip radial, ca în cazul
unui proil de farfurie/strachină (cat. nr. 14; ig. 3/2; 6/2) şi eventual, al
unui picior de cupă–bol (cat. nr. 11) . Dintre motivele geometrice cele
mai utilizate menţionăm liniile paralele, drepte, oblice, ondulate, curbe,
spiralate sau în zig-zag. Uneori, apar perechi de cercuri concentrice, ie
constituind ele însele decorul (cat. nr. 14, 48; ig. 3/1; 6/1), ie delimitându-l
(cat. nr. 50; ig. 2/2; 3/3, 6; 5/1, 5–6; )25. Cercurile concentrice, duble sau
triple, subliniază atât fondul, cât şi deschiderea vasului, uneori iindu-le
asociate liniile drepte şi în val (cat. nr. 49). Aceste elemente se combină cu
benzile împletite (entrelac-uri) duble sau triple, rotunjite sau unghiulare, cu
triunghiurile echilaterale formând stele în colţuri, precum şi cu rozetele şi
caroiajul sau aşa numita tablă de şah, însoţite adesea de spirale. Rozetele26,

Pentru decorul geometric pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 398, ig. 127/1, 3.
Pentru decorul zoomorf, cu precădere aviform, pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p.
397, ig. 126/1; Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 367, pl. V/5.
22
Pentru decorul antropomorf pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 397, ig. 126/2–3.
23
Pentru decorul gen tablă de şah pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 398, ig.
127/2.
24
Pentru decorul cu spirale pe ceramica de la Enisala, vezi Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 366,
pl. V/1 a, 5.
25
Pentru decorul cu cercuri concentrice pe ceramica de la Enisala, vezi Mănucu-Adameşteanu
1991, p. 366, pl. V/2.
26
Pentru decorul cu rozete centrale pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 397, ig.
126/4–5.
20
21
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considerate uneori drept motive vegetale, dar care, prin caracterul lor, uneori
foarte stilizat, se apropie mai degrabă de cele geometrice, sunt dispuse cel
mai adesea în partea centrală a fundului vasului, sub forma unui medalion
în mijlocul suprafeţei interioare, iind extrem de variate – de la simple cruci
incizate la asocieri de petale, cu vârfurile rotunjite sau unghiulare, realizate de
cele mai multe ori prin combinarea tehnicii sgrafito, folosită pentru trasarea
desenului rozetei, cu cea a champ-levé-ului, utilizată pentru reliefarea fondului.
În ceea ce priveşte motivele vegetale, în afara rozetelor cu petale evident trasate
(cat. nr. 4, 7, 10–11, 22), menţionăm prezenţa vrejurilor (cat. nr. 9, 20, 41)27 şi a
frunzelor de brad (cat. nr. 44)28. Referitor la reprezentările zoomorfe, amintim
imaginea unei păsări (cat. nr. 15; ig. 3/4; 6/3), văzută din proil, reprezentând,
probabil, un porumbel, din care se păstrează corpul, cu coada lungă şi dreaptă,
cu penajul redat prin incizii scurte, şi picioarele. În lotul analizat mai apare şi
un picior inelar, provenind de la un vas deschis, conţinând, eventual, un decor
aviform central (cat. nr. 26; ig. 2/7; 4/4). Grupul ceramic mai conţine şi o bază
inelară scundă, provenind de la un vas deschis, probabil o cupă–bol, conţinând o
monogramă (cat. nr. 3; ig. 2/5), situaţie valabilă şi pentru alte câteva fragmente
ceramice descoperite la Enisala29.
***
Din cele prezentate, constatăm faptul că materialele ceramice de la
Enisala prezintă particularităţi stilistice care le disting de produsele altor
centre dobrogene contemporane, cum ar i, de pildă, cel de la Păcuiul lui
Soare30, centre purtătoare ale olăriei dunărene, apropiindu-le, în general, de
Pentru decorul cu vrejuri pe ceramica de la Enisala, vezi Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 367,
pl. V/4.
28
Pentru decorul cu brăduţ pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 397, ig. 127/3.
29
Pentru prezenţa monogramelor pe ceramica de la Enisala, vezi Barnea 1971, p. 398, ig. 127/4,
6; Mănucu- Adameşteanu 1991, p. 367, pl. VI/3–6. Pentru monograme precum Dimitrios,
Paleologos, Ioan, Andronikos, Mihail, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 71, 73, ig. 2. Pentru
monograme cu numele Dimitrios, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/1–5. Pentru
monograme cu numele Paleologos, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/6–7, 20. Pentru
monograme cu numele K, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/8–10. Pentru monograme
cu numele Ioan, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/11. Pentru monograme cu numele
Andronikos, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/12–13. Pentru monograme cu numele
Mihail, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/16–19.
30
Vezi, în acest sens, Baraschi 1977.
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ceramica bazinului Mării Negre, zonă alată atât în orbita inluenţei civilizaţiei
constantinopolitane, cât şi în a celei a lumii orientale, persane, armene,
islamice31.
În secolele XIV–XV creşte numărul atelierelor locale care, alături de
ceramica de uz comun, produc ceramică de lux smălţuită, după modelul celei
bizantine, adusă pe calea Dunării şi prin intermediul cetăţilor maritime, olărie
care va pătrunde şi în stânga Dunării32, întâlnindu-se în centre de pe ambele
maluri33, până la Turnu Severin34.
În acest context, sub influenţa atât a centrelor bizantine, cât şi
a celor dunărene şi balcanice, se poate vorbi de o dezvoltare a unei
producţii locale şi în zona Mării Negre 35, cunoscute prin intermediul
descoperirilor vest-pontice de la Histria 36 , Mangalia 37 , Kaliakra 38 ,
Vezi şi Nicolescu, Petrescu 1974, p. 10.
Slătineanu 1972, p. 280.
33
Sistemul decorativ de ordin liniar deineşte „ceramica de tip „radiar” ca un bun comun teritoriilor
de la nordul şi sudul Dunării”, aceasta putând i numită şi „dunăreană” (Nicolescu 1965, p. 103;
Nicolescu, Petrescu 1974, p. 51–52).
34
Barnea 1971, p. 389.
35
Vezi aprecierile lui Barbu Slătineanu: „grupa b) străchini cu fond alb-verzui, cu desene stilizate,
incizate mai larg şi mai adânc. Sunt colorate cu galben, verde şi maron, fără ca de multe ori să
se i ţinut seama de desen. Smalţul plombifer este frumos. Corpul este de lut roşu. Incizia apare
în culoarea maron sau brună închis, datare sec. XIII; grupa c) olăria seamănă mult cu tipul
b), dar inciziile sunt şi mai largi, iar angoba este scoasă pe o suprafaţă mai mare. De obicei,
decorarea este monocromă, galbenă sau verde; motivele, din cauza lărgimii fondului scos, apar
câteodată în relief şi sunt făcute mai mult în partea centrală a vasului. Vasele au corpul roşu şi
sunt mai cu seamă din secolul al XIV-lea şi al XV-lea. Unele bucăţi amintesc tehnica champlevé” (Slătineanu 1938, p. 38–39). Pentru ceramica deinită drept pontică, vezi Nicolescu 1963,
Nicolescu 1968, Nicolescu, Petrescu 1974, p. 10 şi nota 20.
36
Histria, asemeni cetăţii de la Enisala, este situată într-un fost golf de mare. Pentru descoperiri
ceramice aparţinând epocii medievale la Histria, vezi Slătineanu 1938, p. 47 şi nota 2, p. 80 şi
nota 2; Preda 1954, p. 535, ig. 3–4; Baraschi 1991, p. 134, nota 8.
37
Analogii pentru decorul geometric pe ceramica de la Mangalia, vezi Barnea 1959, p. 908, ig. 4/2.
38
Pentru descoperiri ceramice la Kaliakra, vezi Slătineanu 1938, p. 47; Bobceva 1979, p. 125,
130, 134; Iosifova 1981, p. 437–444; Iosifova 1997, p. 151, ig. 10, p. 153. Analogii în cazul
descoperirilor ceramice de la Kaliakra, datate în secolele XIII–XV, cu decor: cu cercuri
concentrice – Bobceva 1979, pl. IV/42; V/51; VII/102; Iosifova 1981, p. 439, ig. 1; cu spirale
– Bobceva 1979, pl. VI/63; pl. VII/94; Iosifova 1997, p. 151, ig. 10; cu rozete – Bobceva 1973,
pl. 16; Bobceva 1979, pl. I/1, 3, 5–6; pl. IV/37–40; pl. V/45; pl. VII/92; pl. IX/109–111; Iosifova
1981, p. 441, ig. 4; Iosifova 1997, p. 151, ig. 10; cu tablă de şah – Bobceva 1973, pl. 15.2;
Bobceva 1979, pl. VI/77; VII/78; Iosifova 1981, p. 441, ig. 4; Iosifova 1997, p. 151, ig. 10; cu
decor vegetal, inclusiv palmete – Bobceva 1979, pl. 1/1; Iosifova 1981, p. 440, ig. 2–3; cu decor
zoomorf – Iosifova 1981, p. 442, ig. 6; cu decor aviform – Bobceva 1979, pl. I/4; X–XI; Iosifova
1997, p. 151, ig. 10; cu decor antropomorf – Iosifova 1981, p. 441, ig. 5, Džingov 1987, p. 174,
ig. 11 a–b. Pentru descoperiri de monograme pe ceramica de la Kaliakra vezi Bobceva 1973,
31
32
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Kavarna39, Balcik40, Varna41, Nessebar42, Sozopol43, precum şi a celor nord-

39

40

41

42

43

pl. 14; Bobceva 1979, pl. IX/22–23, 112–118; pl. X/84, 119–121; pl. XII; Iosifova 1981, p. 442,
ig. 6; Iosifova 1997, p. 151, ig. 10. Pentru monograme cu numele Mihail, Paleologos, Ioan din
loturi provenind de la Kaliakra, dar nu produse acolo, ci ajunse pe calea importului, vezi Kuleff,
Djingova 2001, p. 73, ig. 2/16–19, 2/6–7, 20, 2/11, p. 74, 80, table 4. Pentru monograme cu
numele Dimitrios, Mihail, K din loturi provenind de la Kaliakra, produse local, vezi Kuleff,
Djingova 2001, p. 73, ig. 2/1–5, 2/16–19, 2/8–10, p. 74, 80, table 4.
Pentru descoperiri ceramice la Kavarna, vezi Mircev, Tonceva, Dimitrov 1962, p. 78–89, ig. 56–
61, pl. X–XIV; vezi şi Iosifova 1981, p. 442, nota 4. Analogii în cazul descoperirilor ceramice de
la Kavarna, datate în secolele XIII–XV, cu decor: geometric radial – Mircev, Tonceva, Dimitrov
1962, p. 83, pl. XII/2; cu cercuri concentrice – Mircev, Tonceva, Dimitrov 1962, p. 83, pl. XI/1;
cu spirale – Mircev, Tonceva, Dimitrov 1962, p. 79, ig. 58, p. 85, ig. 59; cu rozete – Mircev,
Tonceva, Dimitrov 1962, p. 81, pl. XI/6; cu decor vegetal, inclusiv palmete – Mircev, Tonceva,
Dimitrov 1962, p. 83, pl. XII/3; cu decor zoomorf, aviform – Mircev, Tonceva, Dimitrov 1962,
p. 87, ig. 61. Pentru monograme cu numele K din loturi provenind de la Kavarna, dar nu
produse acolo, ci ajunse pe calea importului, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/8–10, p.
74, 80, table 4.
Pentru descoperiri ceramice la Balcik, vezi şi Iosifova 1981, p. 442, nota 4. Pentru monograme
cu numele K din loturi provenind de la Balcik, produse local, vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73,
ig. 2/8–10, p. 74, 80, table 4.
Pentru descoperiri ceramice la Varna, vezi şi Iosifova 1981, p. 442, nota 4. Analogii în cazul
descoperirilor ceramice de la Varna, datate în secolele XIII–XIV, cu decor: cu spirale – Kuzev
1975, tabl. I, 1–2; cu cercuri concentrice şi decor radial – Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat. nr.
91–92; Kuzev 1980, p. 22, ig. 23; cu cercuri concentrice – Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat.
nr. 91–92; Kuzev 1980, p. 22, ig. 24–25; cu rozete – Dimitrov et alii 1965, p. 151–152, cat. nr.
93–94; Kuzev 1980, p. 19, ig. 1, 3, p. 21, ig. 11–14, p. 22, ig. 22; cu tablă de şah – Kuzev 1980,
p. 19, ig. 1; cu decor vegetal – Kuzev 1980, p. 21, ig. 21; cu palmete – Kuzev 1980, p. 19, ig.
3, p. 21, ig. 12, 21; cu decor zoomorf – Dimitrov et alii 1965, p. 150, cat. nr. 82, p. 151, cat. nr.
88 (păsări şi peşti); Kuzev 1980, p. 21, ig. 20; cu decor aviform – Dimitrov et alii 1965, p. 151,
cat. nr. 88; Kuzev 1980, p. 21, ig. 18–19; cu decor antropomorf – Dimitrov et alii 1965, p. 150,
cat. nr. 86–87; Kuzev 1980, p. 21, ig. 16–17. Pentru descoperiri de monograme la Varna, vezi
Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat. nr. 89; Kuzev 1974, p. 157–170; Kuzev 1980, p. 21, ig. 15.
Pentru monograme cu numele Dimitrios, Mihail, Paleologos şi Ioan din loturi provenind de la
Varna, dar nu produse acolo, ci ajunse pe calea importului, vezi Kuzev 1975; Kuleff, Djingova
2001, p. 73, ig. 2/1–5, 2/16–19, 2/6–7, 20 şi 2/11, p. 74, 80, table 4. Pentru monograme cu
numele Mihail, K şi A din loturi provenind de la Varna, produse local, vezi Kuleff, Djingova
2001, p. 73, ig. 2/16–19, 2/8–10, 2/12–13, p. 74, 80, table 4.
Pentru descoperiri ceramice de la Nessebar, vezi Miiatev 1928–1929, p. 347–355. Analogii în
cazul descoperirilor ceramice de la Nessebar, datate în secolele XIII–XVI, cu decor: geometric,
cu spirale – Miiatev 1928–1929, p. 349, ig. 210–212; p. 352, ig. 218; cu brăduţ – Miiatev 1928–
1929, p. 352, ig. 219; cu tablă de şah – Miiatev 1928–1929, p. 352, ig. 217. Pentru monograme
cu numele Dimitrios, Mihail, K, A, Paleologos din loturi provenind de la Nessebar, dar nu produse
acolo, ci ajunse pe calea importului vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/1–5, 2/16–19, 2/8–10,
2/12–13, 2/6–7, 20, p. 74, 80, table 4. Pentru monograme cu numele K, provenind de la Nessebar,
produse local vezi Kuleff, Djingova 2001, p. 73, ig. 2/8–10, p. 74, 80, table 4.
Pentru descoperiri ceramice la Sozopol, vezi şi Iosifova 1981, p. 442, nota 4. Analogii în cazul
descoperirilor ceramice de la Sozopol, datate în secolele XIII–XVI, vezi Drajeva 1992, p. 293–
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pontice de la Cetatea Albă–Maurocastro–Akkerman–Belgorod44, Chersones45,
Soldaia–Sudak46, Caffa–Feodosia47, Aluşta48, Tana–Azak–Azov49). De altfel,
analogiile între materialele smălţuite sgrafitate descoperite la Enisala,
Histria, Cetatea Albă şi Kaliakra au fost de mult remarcate50. Apariţia, printre
materialele de la Enisala, a unor fragmente ceramice de factură proprie Cetăţii
Albe51 şi Kaliakrei52, cu analogii până la identitate, dă ocazia sublinierii
existenţei unor contacte cât se poate de normale între aceste aşezări portuare,
de factură maritimă.
Mai mult decât alte categorii de materiale, ceramica descoperită
la Enisala, decorată cu smalţ mono-, bi- sau policrom, în tehnica sgrafito
şi champ-levé, cu motive geometrice, vegetale, zoomorfe şi antropomorfe,
demonstrează, pe baza analogiilor ce se pot stabili, legăturile sale cu alte
301; cu decor geometric – Drajeva 1992, p. 295, ig. 3, p. 296, ig. 4; cu tablă de şah – Drajeva
1992, p. 298, ig. 6; cu vrejuri – Drajeva 1992, p. 296, ig. 4.
44
Pentru descoperiri ceramice de la Cetatea Albă, vezi Avachian 1931, p. 98–100 şi ig. 117–
123; Slătineanu 1938, p. 38–39, ig. 4–5, 7, p. 46–47 şi nota 3, p. 80 şi nota 3, pl. I b, VII
a-d; Constantinescu 1959; Nicolescu 1965, p. 106, 108, 110, 112, pl. LXIV–LXV, LXVI b,
LXVIII–LXIX; Nicolescu 1968, p. 189; Kravcenko 1986, p. 65, 70, 72, 74, 76, ig. 25–29;
Spinei 1993, p. 42–46, ig. 1–4. Analogii în cazul descoperirilor ceramice de la Cetatea Albă,
datate în secolele XIII–XVI, cu decor: geometric, de tip entrelac – Constantinescu 1959, p. 452,
pl. II; Nicolescu 1965, tav. LXIX a–b; cu rozetă – Slătineanu 1938, pl. VII a; Constantinescu
1959, planşa I.1 şi I.3; Spinei 1993, p. 43, ig. 1/3, p. 44, ig. 2/4; cu tablă de şah – Slătineanu
1938, pl. VII b; Constantinescu 1959, p. 442, planşa I.2; cu decor radial – Constantinescu 1959,
planşele II, III.2; cu cercuri concentrice – Constantinescu 1959, p. 453, pl. III.2; cu decor vegetal
– Slătineanu 1938, pl. I d (palmete); Constantinescu 1959, p. 453, pl. III.1, 3; cu decor zoomorf
– Slătineanu 1938, p. 80, pl. I b; Constantinescu 1959, p. 442 (decor aviform); Spinei 1993, p.
43, ig. 1/5, p. 45, ig. 3/6, 9 (feline), p. 44, ig. 2/1, p. 45, ig. 3/1–5, 7–8, 10–12 (păsări); cu
decor antropomorf – Slătineanu 1938, pl. VII c; Slătineanu 1972, p. 387, pl. I b; Spinei 1993, p.
43, ig. 1/2, 4, p. 44, ig, 2/2–3, p. 46, ig. 4/2–3, 7; cu monograme – Slătineanu 1938, p. 38–39,
46, ig. 4–5, 7, pl. VIIb (Mihail şi Andronic Paleolog); Slătineanu 1958, p. 53, cat. nr. 41, p. 55;
Constantinescu 1959, p. 442 – monograma K înscrisă într-un cerc; Slătineanu 1972, p. 405, pl.
LIV c; Spinei 1993, p. 43, ig. 1/1, p. 46, ig. 4/1, 4–6, 8–18.
45
Pentru descoperiri ceramice de la Chersones, vezi Jakobson 1950. Analogii în cazul descoperirilor
ceramice de la Chersones, datate în secolele XIII–XIV, cu decor: tablă de şah – Jakobson 1950,
pl. XXXII, 89 a, 89 b; cu decor zoomorf – Jakobson 1950, p. 195, pl. XXXIV.
46
Baranov 1998, p. 21–24. Pentru monograme, vezi Baranov 1998, ig. 2.
47
Aibabina 1998, p. 7–12, ig. 2; Boiarov 1998, p. 51, ig. 1/2, 4, p. 52, ig. 1/1.
48
Boiarov 1998, p. 51, ig. 1/5.
49
Boiarov 1998, p. 51, ig. 1/1.
50
Slătineanu 1938, p. 46–47.
51
Vezi, de exemplu, Barnea 1971, ig. 127/1; Constantinescu 1959, pl. 2. Pentru prezenţa ceramicii
smălţuite sgrafitate de la Cetatea Albă la Enisala, datorată schimbului, vezi şi Baraschi 1991,
p. 145, nota 60a.
52
Vezi, de exemplu, Iosifova 1981, p. 439, ig. I b.
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centre pontice, eventuale producătoare de ceramică, având corespondenţe în
Imperiul bizantin şi zona de inluenţă a acestuia.
Având în vedere cantitatea considerabilă a ceramicii de factură bizantină
de la Cetatea Albă, se poate presupune că măcar o parte a ei nu era adusă pe
calea schimbului, ci se producea în portul de la limanul Nistrului de către olari
greci şi, eventual, de cei localnici53. Motivele ornamentale de bază nu diferă
de cele întâlnite în alte aşezări, dar concepţia stilistică şi maniera de redare
sunt speciice oraşului Cetatea Albă, în care inluenţele orientale se resimt mai
puternic. Decorul, realizat printr-o incizie pronunţată, este gândit amplu şi
acoperă în majoritatea cazurilor întreaga suprafaţă interioară, iar excizia este mai
frecventă decât în Dobrogea54.
Se poate estima că majoritatea vaselor care au circulat în zona pontică au
fost confecţionate în ateliere locale care au funcţionat pe litoralul Mării Negre.
Nu este cazul Kaliakrei, aici lipsind argilele potrivite şi nedescoperindu-se
ateliere ceramice sau urmele vreunei producţii în acest sens55. Certiicarea
unei producţii locale de ceramică pontică este atestată deocamdată doar prin
descoperirea de cuptoare, datate în secolul al XIV-lea, la Varna56 şi Sozopol57.
Cât priveşte problema existenţei la Enisala a unui sau a unor ateliere de olărie,
deocamdată nu există niciun indiciu arheologic în acest sens. Din punct de
vedere stilistic, după cum am mai arătat, ceramica de aici se deosebeşte de cea
din alte aşezări, mai ales dunărene, ceea ce ar i un argument, insuicient însă
pentru o demonstraţie.
Schimbul de produse, ceramice în cazul de faţă, poate i privit şi la scara
unui import local, restrâns la comerţul între două centre apropiate din aceeaşi
zonă, cum ar i Cetatea Albă şi Enisala sau Kaliakra şi Enisala. Dacă produsele
ceramice smălţuite cu inscripţii greceşti, cruciuliţele duble relicviar, alte piese
confecţionate de meşteşugarii bizantini atestă, în secolele XIII–XIV, comerţul
cu centrele din imperiu şi sugerează, ca în cazul Cetăţii Albe, atât frecventarea
zonei de către comercianţii bizantini, cât şi prezenţa, în oraşele portuare, a
unor comunităţi de limbă greacă58, amplasarea ţinuturilor de la Dunărea de
Jos la periferia Imperiului mongol explică notele speciice imprimate evoluţiei
Spinei 1993, p. 41–42.
Nicolescu 1968, p. 188.
55
Iosifova 1981, p. 443.
56
Kuzev 1960; Kuzev 1975.
57
Drajeva 1992, p. 293–301.
58
Spinei 1993, p. 41–42.
53
54
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diferitelor fenomene, în special celui al schimbului59. Includerea Cetăţii Albe
în marele circuit pontic, ca şi fenomenele de ordin demograic înregistrate în
secolele XIII–XIV la nordul gurilor Dunării, oferă similitudini între situaţia
centrului de la limanul Nistrului şi cea a cetăţilor din Crimeea60.
Totodată, trebuie menţionat aportul genovezilor la prosperitatea aşezării
portuare de la Cetatea Albă în secolele XIII–XIV, ca şi, eventual, la construirea
unor importante cetăţi din Moldova, inclusiv a celei de pe ţărmul vestic al
limanului Nistrului61, deşi modelul nu poate i extins la întreaga lume pontică.
Rolul coloniştilor din metropola din Marea Ligurică în comerţul cu lumea
bizantină este esenţial, prezenţa unor piese ceramice în centre diverse iind
rezultatul extinderii dominaţiei marine occidentale până pe coastele Mării
Negre62. Airmaţia rămâne valabilă în sine, chiar dacă în privinţa oraşelor
maritime din sudul Dobrogei acest lucru este departe de a i evident atâta
vreme cât se găseau sub autoritatea lui Dobrotiţă, personaj politic cu o conduită
antigenoveză cunoscută63, iar, în cazul cetăţii de la Enisala, considerată uneori
chiar opera coloniştilor ligurici64, singurul indiciu cu privire la eventualitatea
unei asemenea prezenţe iind apariţia unor monede locale purtând pe avers
portalul şi crucea genoveză65.
Deşi restrâns, lotul ceramic analizat prezintă o serie de caracteristici
care îl individualizează în cadrul grupei olăriei smălţuite de la Dunărea de Jos
din secolele XIII–XV, grupă ilustrată cel mai convingător de descoperirile de
la Păcuiul lui Soare66.
Descoperirile arheologice au prilejuit constatarea faptului că ceramica
de factură bizantină era expediată departe de centrele sale de producţie:
Constantinopol, Corinth, Salonic, Olynthus Serres, Didymoteichon, Paphos,
Enkomi, Lapithos, apărând şi în bazinele Mării Negre şi Mării Mediterane, la
Ephes, Gülpinar, Isthmia, Milet, Sardes, în vechea Armenie, în zona balcanică,
în cea nord-dunăreană, în sudul Italiei sau Siria şi Palestina.
59

Spinei 1993, p. 64. Vezi şi menţiunea, în tratatul de comerţ de largă audienţă în epocă al lorentinului
Francesco Balducci Pegolotti, către sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, a principalelor
centre din Marea Neagră care aprovizionau Constantinopolul şi Pera: Maocastro (Cetatea Albă),
Asila (Anchialos), Zaora (Varna), Vezina (Vicina) şi Sinopoli (Sozopolis), cf. Spinei 1993, p. 52.

Spinei 1993, p. 64.
Spinei 1993, p. 42, 47.
62
François 1995, p. 143–144, 148, pl. 22
63
Baraschi 1991, p. 150.
64
Vezi, de exemplu, Ciobanu 1971, p. 28.
65
Baraschi 1991, p. 149 şi nota 91.
66
Baraschi 1977.
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O parte a ceramicii descoperite la Enisala poate i încadrată grupei
Elaborate Incised Ware, stabilită de David Talbot Rice67, cu concordanţele
dintre Constantinopol68, Salonic69, Olynthus70, Thasos71 şi, mai ales, Crimeea
şi zona Caucazului72. Atribuită perioadei împăraţilor Paleologi (1261–1453),
aşadar cu precădere secolului al XIV-lea, şi considerată ca ultima expresie,
în sens cronologic, a marii producţii ceramice bizantine73, grupa Elaborate
Incised Ware, stabilită de David Talbot Rice74, este o prezenţă arheologică
destul de frecventă în centrele occidentale (precum Enisala, Kaliakra, Kavarna,
Balcik, Varna, Nessebar, Sozopol75) şi septentrionale (precum Cetatea Albă–
Belgorod, Chersones, Sudak, Feodosia, Aluşta, Azov76) ale Mării Negre,
sugerând relaţiile istorico-economice existente între capitala bizantină şi Pont,
cu puţin înainte de prăbuşirea imperiului77.
Circumscrierea unui anume tip ceramic zonei oraşelor de pe litoralul
Mării Negre, prin adăugarea, la descoperirile de pe coastele vestică şi nordică
Talbot-Rice 1930, grupa B 2, p. 108, pl. I, II, XIV.
Ebersolt 1910, grupa A a, p. 7, 14–28, cat. nr. 7–91, ig. 1–25; pentru monograme, vezi p.
20–22, cat. nr. 52–59, ig. 11–15. Excepţie fac piesele provenind de la Smirna (p. 23, cat. nr.
66–67, ig. 19), Adrianopole (p. 26, cat. nr. 81, ig. 22), Troia–Hyssarlîk (p. 27, cat. nr. 82–
91, ig. 23–25). Pentru Constantinopol, vezi şi Stevenson 1947, p. 55, pl. 26.I; Talbot-Rice
1958, p. 120, ig. 28. d, e. Pentru descoperiri la Constantinopol de vase cu monograme,
atribuibile perioadei Paleologilor, vezi Talbot-Rice 1930, p. 76, nr. 24, 28; Stevenson 1947,
p. 57, pl. 20.33; Talbot-Rice 1958, p. 112–113, 120, ig. 28. a, b, c.
69
Bakirtzis, Papanikola-Bakirtzis 1981. În legătură cu existenţa unor ateliere pentru producerea
ceramicii la Salonic, vezi descoperirea de tripozi, de vase ceramice neinisate sau rebutate,
ca şi varietatea producţiei (Bakirtzis, Papanikola-Bakirtzis 1981, p. 429–430, 434, ig. 12).
Pentru prezenţa decorului aviform la Salonic, vezi Bakirtzis, Papanikola-Bakirtzis 1981, p.
434–435, ig. 19–20.
70
Xyngopoulos 1933.
71
François 1995. Pentru descoperiri de monograme la Thasos, vezi François 1995, ig. 50/c.
267, 269, 270, pl. 17 a.
72
De Bock 1897, grupele II, IV, VI a, apud Ebersolt 1910, p. 8, nota 5, apud Talbot-Rice 1930,
p. 108; pentru descoperiri în Crimeea, menţionate de către de Bock şi von Stern, vezi şi
Stevenson 1947, p. 59, notele 2–3, p. 60, nota 2. Vezi şi Nicolescu, Petrescu 1974, p. 7 şi
nota 6, precum şi Adahsina 1998, p. 5–7, ig. 1.
73
François 1998, p. 195.
74
Talbot-Rice 1930, grupa B 2, p. 108, pl. I, II, XIV; vezi şi Slătineanu 1938, p. 55, grupa B–
b4 şi Slătineanu 1972, p. 286–287, 290 pentru ceramica decorată în tehnica sgrafito de la
sfârşitul perioadei latine (1237–1400).
75
Vezi notele 38–43.
76
Vezi notele 44–49.
77
François 1998, p. 195.
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ale Mării Negre, a celor de pe coastele sudică (Trapezunt) şi estică (Georgia –
Tbilisi şi Armenia – Erevan, Dvin)78, a determinat chiar creionarea unei categorii
aparte, numite ceramică „pontică”, cu o serie de trăsături caracteristice, care
o diferenţiază de cea „danubiană”79. Proprii bazinului Mării Negre, prin
unele particularităţi ale tehnicii, decorului şi coloritului, produsele pontice,
alăturându-se celor din centrele balcanice sau nord-dunărene, contribuie la
conturarea imaginii olăriei bizantine din secolele XIII–XV.
În urma studiilor efectuate pe o arie largă, corespunzătoare vastului
Imperiu bizantin şi stăpânirii lui culturale, în unele cazuri depăşind cu mult
graniţele politice, obiectele ceramice, indiferent că sunt găsite în Turcia,
Grecia, Sicilia, vechea Armenie, Siria, Bulgaria sau România, au câteva
trăsături comune – moştenirea formelor greco-romane, coloritul, tehnica
smalţului, de origine orientală, îmbogăţirea repertoriului decorativ cu o serie
de motive noi, preluate din arta islamică, persană şi armeană80.

Nicolescu 1968, p. 190–191. Nicolescu, Petrescu 1974, p. 7, notele 7, 14–15.
Nicolescu 1965, p. 99–100, 102, 106, 108; Nicolescu 1968, p. 190–191; Nicolescu, Petrescu
1974, p. 7 şi notele 6–8, 14–15, p. 10, p. 14 şi notele 32–33, p. 56, ig. 1. Această grupă
ceramică includea şi producţia centrelor din Moldova. Vezi în acest sens Nicolescu 1971, p.
41–42: „Olăria produsă în centrele dobrogene şi dunărene, răspândită treptat în tot spaţiul
dintre Carpaţi şi Dunăre, a fost numită „dunăreană”, spre deosebire de aceea răspândită la est
de Carpaţi, în Moldova, denumită „pontică”. Termenul de „pontic” dat olăriei din Moldova
se referă la particularităţile tehnice, concepţia ornamentală şi elementele comune care o
leagă de lumea bizantină din bazinul Mării Negre, iind înrâurită sub raport decorativ de
repertoriul tipic Orientului apropiat. Decorul linear, în care predomină liniile paralele vălurite
sau valul incizat din olăria comună de tradiţie romană, este obişnuit şi ceramicii smălţuite.
Aceasta constituie o particularitate mai rar întâlnită în olăria bizantină de la Constantinopol
şi din Grecia, pe care o considerăm ca o trăsătură proprie a ceramicii provinciale din lumea
românească şi din Bulgaria. Sub raportul tehnicii, în Moldova sgrafito-ul bizantin este
de multe ori înlocuit cu excizia în pastă – champ-levé, procedeu întâlnit frecvent în olăria
smălţuită a ţărilor din Orientul apropiat (Georgia, Persia, Armenia)”. Nicolescu, Petrescu
1974, p. 56: „…valul apare ca un element nelipsit producţiei din spaţiul carpato-dunărean,
…, trăsătură particulară, care deosebeşte întrucâtva ornamentaţia acestui mare grup al
olăriei „dunărene” de cea bizantină din bazinul Mării Negre şi din Moldova, denumită
„pontică”, în care înrâuririle vechii Georgii, ale Armeniei şi lumii islamice sunt evidente”.
80
Vezi, în acest sens, şi Nicolescu, Petrescu 1974, p. 10.

78
79

408
CATALOG
Abrevieri folosite în cadrul catalogului ceramic: gr = grosimea peretelui;
Dg = diametrul gurii; Db = diametrul bazei inelare; I = înălţimea părţii din vas
păstrate (sau a întregii piese); Ib = înălţimea bazei inelare; S = secţiune; C =
casetă; c. = carou.
1. Capac de vas, Enisala – Cetate, 1980, C.E., din locuinţă, I = 80 mm,
D = 130 mm, gr = 5–7–10 mm, fragmentar, păstrat în proporţie de 1/3, corpul
conic, cu marginea aproape dreaptă, foarte uşor răsfrântă în afară, cu un gât
relativ înalt, plin, cu o alveolă ale cărei margini sunt uşor răsfrînte, străbătută
de un oriiciu extreme de îngust, ce nu corespunde cu interiorul capacului, cu
o toartă, ovală în secţiune, cu un punct de sprijin la baza gâtului, iar celălalt
imediat la baza corpului conic, pastă roşie, smalţ galben verzui strălucitor,
exterior, decor pictat sub forma unor unor dungi dispuse radial, trasate cu
vopsea verde, urme de ardere secundară pe marginea interioară a buzei;
analogii: Enisala (Barnea 1971, p. 398, ig. 127/5); ig. 3/7; 6/4;
2. Capac de vas, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 5, –0,40 m, I = 80 cm,
D = 130 mm, gr = 5–7–10 mm, fragmentar, păstrat în proporţie de 1/4, corpul
conic, pastă roşie cenuşie, smalţ verde gălbui; analogii: Enisala (Barnea 1971,
p. 398, ig. 127/5);
3. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1980, C. A., c. 1,
–0,25–0,30 m, I = 17 mm, Db = 60 mm, Ib = 9 mm, gr = 4–6 mm, fragmentar,
cu picior inelar, pastă roşie, ină, angobă roşiatică exterioară, smalţ gălbui
mat, interior, monogramă realizată în tehnica sgrafito în centrul vasului,
urme de tripod; analogii: Enisala (Barnea 1971, p. 398, ig. 127/4, MănucuAdameşteanu 1991, p. 367, pl. VI/3-6); Cetatea Albă (Kravcenko 1986, p.
111, ig. 43/1–3, 5–10, 12–13; Spinei 1994, p. 477, ig. 43/2–3, 5–6, p. 479,
ig. 45/3); Kaliakra (Bobceva 1973, pl. 14; Bobceva 1979, pl. IX/22–23, 112–
118, X/84, 119–121, XII; Iosifova 1981, p. 442, ig. 6; Iosifova 1982, 1, p. 66,
ig. 10/c); Varna (Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat. nr. 89, Kuzev 1974, pl.
I–IX); Salonic (Sotiriou G., Sotiriou M. 1952, pl. 95/Ύ, Δ); Thasos (François
1995, ig. 50/c 267, pl. 16 c, 17 a; ig. 2/5;
4. Fund vas deschis, cupă–bol ?, ceaşcă ?, Enisala – Cetate, 1980, C.B.,
–0,20 m, I= 16 mm, Db = 28 mm, Ib = 5 mm, gr = 4–5 mm, fragmentar, cu picior
inelar foarte scund, rupt, pastă roşie, angobă albă interioară şi exterioră, smalţ
gălbui mat, interior şi exterior, decor sgrafito, în centrul vasului, delimitat
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de un cerc, reprezentând o rozetă compusă din patru petale, cu marginile
rotunjite, umplute cu linii scurte, oblice, secţionată de o cruce înscrisă întrun cerc; analogii: Enisala (Mănucu-Adameşteanu 1991, 2, pl. V/3); Salonic
(François 1995, ig. 47/c 255, pl. 18/255, 27);
5. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1980, C. B., –0,20
m, I= 28 mm, Db = 50 mm, Ib = 17 mm, gr = 6–9 mm, fragmentar, cu picior
inelar, relativ înalt, cu scobitură interioară în formă de cupolă, pastă roşie,
ină, smalţ alb-gălbui şi maro strălucitor interior şi dispus pe partea exterioară
a piciorului, decor champ-levé, în centrul vasului, reprezentând o rozetă
compusă din şase spiţe, marcată de un registru dispus concentric, umplut cu
linii scurte, oblice, fondul apare maro închis şi rozeta alb-găbuie;
6. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1980, C. E., –0,45
m, din zona cu arsură; I= 25 mm, Db = 60 mm, Ib = 9 mm, gr = 7–10 mm,
fragmentar, cu picior inelar, relativ înalt, cu scobitură interioară în formă de
cupolă, pastă roşie, angobă interioară şi exterioară, smalţ maro strălucitor
interior, decor în relief, dispus în centrul vasului, compus din linii în val
de culoare portocalie, în genul decorului cu humă albă; mai apar încă trei
fragmente aparţinând probabil aceluiaşi vas;
7. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1980, passim, I= 22
mm, Db = 38 mm, Ib = 15 mm, gr = 5–7 mm, fragmentar, cu picior inelar,
relativ înalt, cu scobitură interioară, pastă roşie, ină, smalţ gălbui strălucitor
interior şi maro strălucitor interior şi dispus pe partea exterioară a piciorului,
până la limita superioară a inelului, decor champ-levé, în centrul vasului,
reprezentând o rozetă compusă din cinci petale, cu marginile rotunjite,
înconjurată de benzi împletite (entrelac), fondul apare maro închis şi rozeta şi
entrelac-urile găbui; analogii: Enisala (Slătineanu 1938, p. 78, ig. 34; Barnea
1971, p. 397, ig. 126/4–5; Mănucu-Adameşteanu 1991, 2, p. 367, pl. VI/2);
Chersones (Jakobson 1950, pl. XXIII /88);
8. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1983, S 12, c. 9, – ?
m; I = 24 mm, Db = 60 mm, Ib = 13 mm, gr = 7 mm, fragmentar, cu picior
inelar, pastă roşie, ină, smalţ galben verzui strălucitor interior, decor sgrafito
pronunţat, în centrul vasului, reprezentând o cruce înconjurată de două cercuri
concentrice, spaţiul delimitat de braţele crucii este umplut cu vopsea maro,
creând un puternic contrast;
9. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1983, S 12, c. 6, –0,15
m; I = 18 mm, Db = 30 mm, Ib = 10 mm, gr = 4 mm, fragmentar, cu picior
inelar, rupt, pastă roşie, ină, urme de angobă albă, smalţ gălbui verzui şi brun

410
strălucitor interior şi brun şi verde strălucitor exterior, decor sgrafito de tipul
caroiajului sau tablei de şah, cu mici vrejuri incizate pe pătratele de culoare
deschisă, urme de tripod ?; analogii: Enisala (Barnea 1971, p. 398, ig. 127/2;
Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 367, pl. VI/1); Cetatea Albă (Constantinescu
1959, pl. I/2), Caffa–Feodosia (Boiarov 1998, ig. 1/2); Kaliakra (Bobceva
1973, pl. 152; Bobceva 1979, pl. III/29–30, VI/77, VII/78; Iosifova 1981,
p. 441, ig. 4); Chersones (Jakobson 1950, pl. XXIII /89 a–b); Olynthus
(Xyngopoulos 1933, pl. 207/16/stânga sus); Thasos (François 1995, ig. 52/c
284, pl. 18/284, 27);
10. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, C. E., –0,45
m, din zona cu arsură; I= 24 mm, Db = 50 mm, Ib = 15 mm, gr = 3–7 mm,
fragmentar, cu picior inelar, relativ înalt, cu scobitură interioară în formă
de cupolă, pastă roşie cenuşie, smalţ maro mat interior şi dispus pe partea
exterioară a piciorului, exfoliat în mare măsură, decor champ levé, în centrul
vasului, reprezentând o rozetă compusă din patru petale rotunde;
11. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2,
–0,70 m, din zona gropii 1; I = 30 mm, Db = 32 mm, Ib = 12 mm, gr = 4–6
mm, fragmentar, cu picior inelar, pastă roşie, ină, urme de angobă exterioară,
smalţ gălbui şi maro strălucitor, interior şi maro şi verde strălucitor exterior,
decor sgrafito şi champ-levé, compus dintr-o rozetă cu petalele rotunjite şi
unghiulare şi împletituri (entrelac-uri); fondul apare maro închis şi rozeta şi
entrelac-urile sunt gălbui; au mai fost descoperite alte cinci fragmente care
provin din acelaşi vas, două decorate cu benzi de entrelac-uri, celelalte două
cu benzi în „V”, întors terminate cu spirale, iar ultimul cu o spirală compusă
din benzi împletite; ig. 2/8; 5/4;
12. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 4, –0,13
m, I = 23 mm, Db = 35 mm, Ib = 15 mm, gr = 5–7 mm, fragmentar, cu picior
inelar, pastă gălbuie, angobă interioară şi exterioară, smalţ cărămiziu, strălucitor,
interior, decor sgrafito, în centrul vasului, reprezentat de linii în val;
13. Fund vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 4,
–0,13 m, I = 22 mm, Db = 40 mm, Ib = 10 mm, gr = 7 mm, fragmentar, cu
picior inelar, pastă gălbuie, ină, angobă albă interioară şi exterioară, smalţ
portocaliu, strălucitor, interior, decor pictat din pete foarte mărunte cafenii;
analogii: Enisala (colecţiile ICEM Tulcea);
14. Proil vas deschis, farfurie ?, strachină ?, Enisala – Cetate, 1984,
S 13, c. 3, –0,40 m, I = 70 mm, Dg = 230 mm, I = 70 mm, Db = 68 mm, Ib
= 15 mm, gr = 5–7 mm, fragmentar, margine scundă, înălţată vertical, ce se
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subţiază spre capăt, realizând cu linia peretelui mult evazat, prin înălţare, un
unghi aproape drept; cu picior inelar, pastă roşie, ină, angobă albă interioară şi
exterioară, smalţ galben verzui, strălucitor, interior, decor sgrafito, constând
din registre de cercuri concentrice în centrul vasului, de la care pornesc radial
triunghiuri, spirale, ghirlande; ig. 3/2; 6/2;
15. Fund vas deschis, strachină ? farfurie ?, Enisala – Cetate, 1980, C.A.,
c. 1, –0,30 m, I= 40 mm, Db = 65 mm, Ib = 12 mm, gr = 3–6 mm, cu picior
inelar, pastă roşie, ină, angobă albă interioară şi cu urme vagi în exterior,
urme de ardere secundară pe picior, smalţ galben portocaliu mat, interior,
decor sgrafito cu motiv zoomorf, în centrul vasului, reprezentând o pasăre,
văzută din proil, din care se păstrează corpul, cu coada lungă şi dreaptă, cu
penajul redat prin incizii scurte, şi picioarele; analogii pentru motive aviforme:
Enisala (Barnea 1971, p. 397, ig. 126/1; Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 367,
pl. V/5); Cetatea Albă (Kravcenko 1986, p. 76, ig. 29/1–8, p. 109, ig. 42/1–3,
5–7, 9–10; Spinei 1994, p. 477, ig. 43/4, p. 479, ig. 45/5); Kaliakra (Bobceva
1979, pl. X/90, XI/85, 91); Varna (Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat. nr. 88);
Chersones (Jakobson 1950, p. 195, pl. XXIV, XXVI, XXVIII/109–113,
XXXII, XXXIV); ig. 3/4, 6/3;
16. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1976,
S 6, c. 26, –0,30 m, I = 32 mm, Db = 65 mm, Ib = 15 mm, gr = 10 mm,
fragmentar, cu picior inelar, pastă roşie gălbuie, ină, smalţ gălbui strălucitor,
interior, decor sgrafito interior, cu grupuri de linii dispuse radial, pornind din
centrul vasului, şi spirale, cu urme de pictură cu vopsea brună; urme de tripod;
analogii: Enisala (Barnea 1971, p. 397, ig. 127/1, Mănucu-Adameşteanu
1991, p. 366, pl. V/7); Cetatea Albă (Constantinescu 1959, pl. II, dreapta sus
şi registrul de jos); Chersones (Jakobson 1950, pl. IX/46–47); ig. 2/6; 4/3;
17. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1980, C.
A., –0,15 m, I = 32 mm, Db = 40 mm, Ib = 12 mm, gr = 7–12 mm, fragmentar,
cu picior inelar, pastă roşie gălbuie, ină, smalţ gălbui strălucitor, interior,
decor sgrafito interior, cu grupuri de linii dispuse radial, pornind din centrul
vasului, cu urme de pictură cu vopsea brună şi verde, analogii: Enisala (Barnea
1971, p. 397, ig. 127/1, Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 366, pl. V/7); Cetatea
Albă (Constantinescu 1959, pl. II, dreapta sus şi registrul de jos); Chersones
(Jakobson 1950, pl. IX/46–47);
18. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1980, C. A.,
c. 1, –0,15 m, I = 27 mm, Db = 70 mm, Ib = 12 mm, gr = 8–12 mm, fragmentar,
cu picior inelar, pastă roşie cenuşie, ină, smalţ gălbui mat, interior, exfoliat
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pe alocuri, decor sgrafito interior, marcat de un cerc conţinând alternanţe
de registre decorate şi nedecorate dispuse paralel, registrele decorate conţin
liniuţe paralele, dispuse oblic, urme de pictură cu vopsea brună şi verde, urme
de tripod, analogii: Salonic (Sotiriou G., Sotiriou, M. 1952, pl. 100/k, datare
– sec. XIV–XV;
19. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1981, C.C.,
din răzuială, I = 42 mm, Db = 48 mm, Ib = 15 mm, gr = 6 mm, fragmentar, cu
picior inelar, pastă roşie gălbuie, angobă gălbuie exterioară, smalţ gălbui mat,
interior, decor sgrafito interior, compus din benzi de împletituri (entrelac-uri),
dispuse oarecum radial şi mici spirale în jur, cu urme foarte palide de pictură
cu vopsea verde;
20. Fund vas deschis, strachină ? farfurie ?, Enisala – Cetate, 1983, S 12,
c. 7, –0,30 m, I = 24 mm, Db = 50 mm, Ib = 13 mm, g = 5–6 mm, fragmentar,
cu picior inelar, pastă roşie, smalţ gălbui mat interior, decor sgrafito, dispus
în centrul vasului, reprezentat de vrejuri incizate; analogii: Kavarna (Mircev,
Tonceva, Dimitrov 1962, p. 84, pl. XIII/1);
21. Fund vas deschis, strachină ? farfurie ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13,
c. 2, –0,10 m, I = 25 mm, Db = 80 mm, Ib= 23 mm, gr = 5 mm, fragmentar,
cu picior inelar, rupt, pastă gălbuie, ină, angobă albă interioară şi exterioară,
smalţ galben-verzui, strălucitor, interior, fără decor; ig. 2/1; 4/1;
22. Fund vas deschis, strachină ? farfurie ?, Enisala – Cetate, passim, I
= 28 mm, Db = 55 mm, Ib= 15 mm, gr = 8 mm, cu picior inelar, pastă roşie,
angobă albă interioară şi exterioară, smalţ gălbui mat interior, decor sgrafito,
dispus în centrul vasului, delimitat de un cerc, reprezentând o rozetă compusă
din opt petale, cu marginile rotunjite, secţionată de o cruce, cu şiruri de puncte
incizate, pete pictate cu vopsea verde;
23. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, passim, I = 35
mm, Db = 40 mm, Ib = 15 mm, gr = 6–8 mm, fragmentar, cu picior inelar, pastă
gălbuie, angobă albă interioară şi exterioară, smalţ gălbui strălucitor, interior, decor
sgrafito interior, cu grupuri de linii dispuse radial, pornind din centrul vasului, cu
urme de pictură cu vopsea brună şi verde, urme de tripod ?, analogii: Cetatea Albă
(Constantinescu 1959, 2, pl. II, dreapta sus şi registrul de jos);
24. Fund vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, passim,
I = 40 mm, Db= 40 mm, Ib = 15 mm, gr= 5–10 mm, fragmentar, cu picior
inelar, pastă roşie, uşoare urme de angobă exterioară, smalţ gălbui strălucitor,
interior, decor sgrafito interior, compus din benzi de împletituri (entrelac-uri),
dispuse oarecum radial şi mici spirale în jur, urme de pictură cu vopsea brună
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şi verde, urme de tripod ?, analogii: Cetatea Albă (Constantinescu 1959, 2, pl.
II, stânga sus, pl. III/1, 3); ig. 2/2; 4/2;
25. Fund, vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, passim,
Db = 70 mm, Ib = 11 mm, gr = 6 mm, fragmentară, pastă roşie, ină, smalţ
portocaliu strălucitor interior, decor sgrafito compus dintr-un caroiaj – o reţea
de pătrăţele, umplute cu spirale; analogii: Cetatea Albă (Kravcenko 1986,
p. 65, ig. 25/13); Varna (Dimitrov et alii 1965, p. 151, cat. nr. 90), Salonic
(Sotiriou G., Sotiriou, M. 1952, pl. 100/η, datare sec. XIV–XV), Chersones
(Jakobson 1950, pl. XVI/61);
26. Fund, vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Cetate, passim, I
= 48 mm, Db = 60 mm, Ib = 25 mm, gr = 6 mm, fragmentară, cu picior inelar,
înalt, cu scobitură interioară în formă de cupolă, cu baza evazată, pastă roşie,
ină, angobă albă, smalţ alb gălbui strălucitor interior, decor champ-levé, în
centrul vasului, sugerând penajul unei păsări, pete de vopsea brună, urme de
tripod; ig. 2/7; 4/4;
27. Buză, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2, – ? m, Dg
= 120 mm, gr = 3–4 mm, fragmentară, scundă, dreaptă, pastă roşie gălbuie,
smalţ verde închis strălucitor exterior, decor sgrafito, compus din cercuri
concentrice dispuse în exterior;
28. Buză, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 3, –0,60 m, Dg
= 170 mm, gr = 2 mm, fragmentară, scundă, dreaptă, pastă roşie cenuşie,
smalţ galben deschis strălucitor interior şi exterior, decor sgrafito compus din
cercuri concentrice şi linii în val dispuse pe partea exterioară;
29. Buză, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1981, S 11, c. 3, –0,85 m, din
pământul pigmentat, Dg = 240 mm, gr = 5 mm, fragmentară, proil simplu,
cu marginea uşor arcuită în interior, ca un mic pinten, pastă roşie cenuşie,
urme de angobă albă exterioară, smalţ alb gălbui mat, interior şi pe marginea
exterioară a buzei, decor sgrafito compus din cercuri concentrice şi linii în val
dispuse pe marginea vasului, linia în val marchează uşoara albiere dintre prag
şi marginea propriu-zisă a vasului şi pete pictate de culoare verde, dungă de
humă albă sub buză în partea exterioară, analogii: Kavarna (Mircev, Tonceva,
Dimitrov 1962, p. 80, pl. X/3), Kaliakra (Bobceva 1973, pl. 151);
30. Buză, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1983, S 11, c. 3, –0,50 m, Dg
= 280 mm, gr = 5–6 mm, fragmentară, cu marginea scundă, înălţată drept,
prezentând o şănţuire în grosimea peretelui, răsfrângându-se uşor atât spre
interior, cât şi spre exterior, pastă roşie cenuşie, smalţ alb gălbui strălucitor,
interior şi pe marginea exterioară a buzei, decor sgrafito compus din cercuri
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concentrice şi linii în val dispuse pe marginea vasului şi dungi pictate cu
vopsea cafenie şi verzuie;
31. Buză, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1983, S 12, c. 10, –0,25 m, din zona
locuinţei, Dg = 280 mm, Ig = 20 mm, gr = 4–7 mm, fragmentară, rotunjită,
cu marginea mai conturată, cu proilul cu o şănţuire largă pe partea exterioară,
pastă roşie, urme de angobă albă exterioară, smalţ gălbui, mat, interior şi pe
marginea exterioară a buzei, fără decor;
32. Buză, farfurie ?, Enisala – Cetate, 1980, C.A., c. 4, –0,32 m, Dg
= 240 mm, gr = 3–4 mm, fragmentară, scundă, dreaptă, pastă roşie, smalţ
galben strălucitor exterior şi pe marginea interioară a buzei, decor sgrafito
exterior, compus din spirale alternând cu grupuri de câte două linii verticale în
exterior şi cercuri concentrice dispuse pe marginea interioară a buzei, analogii:
Kavarna (Mircev, Tonceva, Dimitrov 1962, p. 85, ig. 59/2–6, mai ales 2–3);
ig. 3/5; 5/3;
33. Buză, strachină ?, Enisala – Cetate, 1980, C. B., c. 4, –0,80 m, Dg
= 200 mm, gr = 4–5 mm, fragmentară, rotunjită, pastă roşie, angobă albă
exterioară, smalţ gălbui strălucitor, interior şi pe marginea exterioară a buzei,
decor sgrafito interior, compus din cercuri concentrice dispuse pe marginea
buzei, spirale alternând cu linii dispuse în forma unui V întors de culoare brun
închis şi pete pictate brune şi verzi, şi exterior, reprezentat de grupuri de câte
trei linii oblice; ig. 3/6; 5/5;
34. Buză, strachină ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2–3, –0,60–0,70
m, din placa de mortar, Dg = 180 mm, Ig = 18 mm, gr = 3–5 mm, fragmentară,
dreaptă, pastă roşie, urme de angobă albă exterioară, smalţ exfoliat interior,
decor sgrafito compus din cercuri concentrice de culoare brun închis şi linii
drepte alternând cu puncte; ig. 3/3; 5/6;
35. Buză, strachină ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2, –0,40 m, Dg =
180 mm, Ig = 18 mm, gr = 3–5 mm, fragmentară, dreaptă, pastă roşie, urme
de angobă albă exterioară, smalţ portocaliu stins, strălucitor, interior şi verde
închis pe marginea exterioară a buzei, decor sgrafito compus din cercuri
concentrice de culoare brun închis;
36. Buză, strachină ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 4, –0,13 m, Dg
= 200 mm, gr = 4–6 mm, fragmentară, rotunjită, înălţată drept, uşor subţiată
spre partea superioară, pastă roşie, urme de angobă albă exterioară, smalţ alb
gălbui strălucitor, interior şi pe marginea exterioară a buzei, decor sgrafito
compus din două registre de cercuri concentrice de culoare brun închis între
care au fost trasate perechi de linii verticale şi pete pictate verzi;
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37. Buză, strachină ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 4, –0,13 m, Dg
= 180 mm, gr = 3–5 mm, fragmentară, scundă, perete foarte arcuit, pastă
gălbuie, angobă albă exterioară, smalţ gălbui strălucitor, interior şi exterior,
decor sgrafito interior, compus din cercuri concentrice dispuse pe marginea
buzei, atât în interior, cât şi în exterior, şi pete de vopsea brună în exterior;
38. Gură, vas închis, urcior, Enisala – Cetate, 1980, C.B. –0,20 m, Dg
= 60 mm, gr = 3 mm, fragmentară, pastă roşie, angobă albă interioară, smalţ
cafeniu strălucitor exterior şi pe marginea interioară a buzei, decor pictat
compus din cercuri de humă albă colorate în galben portocaliu;
39. Gură, vas închis, urcior, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2, –0,70 m,
zona gropii 1, Dg = 60 mm, gr = 6 mm, fragmentară, pastă roşie, smalţ verde
strălucitor exterior şi galben cafeniu strălucitor interior, fără decor;
40. Gură, vas închis, urcior, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 3, –0,40
m, zona gropii 1, gr = 6 mm, fragmentară, gură trilobată, pastă gălbuie, smalţ
verde gălbui strălucitor exterior şi interior, decor în relief, compus din caneluri;
41. Perete, vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1980, C. E., –0,15
m, gr = 3–4 mm, fragmentară, pastă gălbuie, angobă albă exterioară, smalţ
gălbui-verzui strălucitor interior şi exterior, decor sgrafito compus din cercuri
concentrice, linii şi vrejuri brun închis, dispuse atât în interior, cât şi în relief,
şi dungi de vopsea verde;
42. Perete, vas deschis, cupă–bol ?, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 3,
–0,30 m, sub podea, din pământul cenuşiu, gr = 4–5 mm, fragmentară, pastă
gălbuie, smalţ galben cafeniu strălucitor interior, decor champ-levé compus
din benzi dispuse oblic;
43. Perete, vas deschis, Enisala – Cetate, 1980, C. A., –0,15, gr = 4–6
mm, fragmentară, pastă gălbuie, angobă roşiatică exterioară, smalţ galben
strălucitor interior, decor sgrafito compus din cercuri concentrice şi spirale;
44. Perete, vas deschis, Enisala – Cetate, 1980, C. B., –0,15, gr = 3 mm,
fragmentară, pastă roşie, angobă albă exterioară, smalţ galben mat interior,
decor sgrafito compus din linii formând motivul brăduţ şi cercuri concentrice;
45. Perete, vas deschis, Enisala – Cetate, passim, gr = 4–5 mm, fragmentară,
pastă roşie, urme de angobă albă exterioară, smalţ galben strălucitor interior,
decor sgrafito compus din cercuri concentrice şi linii drepte;
46. Perete, vas deschis, Enisala – Cetate, S 11, 1983, c. 1, din mal, de sub
locuinţă, gr = 4–7 mm, fragmentară, pastă roşie gălbuie, urme de angobă albă
pe picior în exterior, smalţ portocaliu stins, strălucitor interior, decor sgrafito
compus din cercuri concentrice şi linii în val dispuse pe verticală;

416
47. Perete, vas deschis, Enisala – Cetate, 1984, S 13, c. 2, –0,40 m, în
dreptul vetrei 3, gr = 4–5 mm, fragmentară, pastă roşie, angobă albă interioară
şi exterioară, smalţ galben strălucitor interior, exfoliat în cea mai mare parte,
decor sgrafito compus din cercuri concentrice şi linii drepte;
48. Fund, vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Palancă, 1980, S
1, c. 2, –0,65 m, I = 75 mm, Db = 85 mm, Ib = 15 mm, gr = 6 mm, fragmentară,
pastă roşie, ină, smalţ portocaliu strălucitor interior, decor sgrafito, în centrul
vasului, compus din două registre de două cercuri concentrice; analogii:
Enisala (Mănucu-Adameşteanu 1991, p. 366, pl. V/2); Kaliakra (Iosifova
1981, ig. I b); ig. 3/1; 6/1;
49. Fund, vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Palancă, 1986,
S 3, Gr. 5, I = 26 mm, Db = 75 mm, Ib = 15 mm, gr = 6 mm, fragmentară,
pastă roşie, ină, smalţ portocaliu strălucitor interior, decor sgrafito, în centrul
vasului, compus din linii în val; ig. 2/4; 5/2;
50. Fund, vas deschis, strachină ?, farfurie ?, Enisala – Palancă, S 3, 1986,
c. 9, –0,55–0,75 m, I = 27 mm, Db = 75 mm, Ib = 20 mm, gr = 6 mm, fragmentară,
pastă roşie, ină, smalţ portocaliu strălucitor interior, exfoliat în mare parte,
decor sgrafito, în centrul vasului, reprezentat de un motiv geometric, înconjurat
de registre de cercuri concentrice, urme de tripod;; ig. 2/3; 5/1.
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DES CONSIDÉRATIONS SUR LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE PONTIQUE.
LES DÉCOUVERTES D’ENISALA
Résumé
L’étude sur les vases à glacure découvertes dans la forteresse d’Enisala (dép. de
Tulcea) reussit à completer un groupe constitué par des pièces fréquemment attestées dans les
fouilles des villes fortiiées telles que Kaliakra, Varna, Sozopol, Belgorod, Sudak, Feodosia,
Alusta, Azov. La série de vases (bols, écuelles, assiettes) aux décors incisés (sgrafito) et
champ-levés, appartenant au groupe, nomé par D. Talbot-Rice, Elaborate Incised Ware, peut
être attribuée à la période paléologue (plutôt au XIVème siècle). La présence de cette céramique
sur les côtes occidentales et septentrionales de la mer Noire conduit à brosser un tableau des
relations établies entre Constantinople et cette région peu avant la chute de l’Empire.
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Fig. 1. Enisala.
Planul cetății (după Baraschi, Cantacuzino 1980, fog. 1), completat cu săpăturile
arheologice din anii 1978-1984.
Le plan de la forteresse (d’après Baraschi, Cantacuzino 1980, ig. 1); les fouilles
archéologiques de la période 1978-1984.
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Fig. 2. Enisala.
Ceramică smălțuită decorată în tehnicile sgrafito și champ-levé.
Céramique à glacure au décor sgrafito et champ-levé.
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Fig. 3. Enisala.
Ceramică smălțuită decorată în tehnica sgrafito și prin pictare.
Céramique à glacure au décor sgrafito et peint.
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Fig. 4. Enisala.
Ceramică smălțuită decorată prin pictare și în tehnicile sgrafito și champ-levé.
Céramique à glacure au décor peint, sgrafito et champ-levé.
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Fig. 5. Enisala.
Ceramică smălțuită decorată în tehnicile sgrafito și champ-levé.
Céramique à glacure au décor sgrafito et champ-levé.
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Fig. 6. Enisala.
Ceramică smălțuită decorată în tehnica sgrafito și prin pictare.
Céramique à glacure au décor sgrafito et peint.

