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Cercetările arheologice de pe colnicul Hora, începute în anul 1959 şi continuate cu mici 
întreruperi în perioada 1971-1998, au dus la dezvelirea anticului Aegyssus.  Au fost cercetate o 
serie de complexe (locuinţe, cuptoare, gropi menajere) cu niveluri de locuire din epocile romană, 
romano-bizantină şi bizantină1. S-a constatat astfel că aşezarea s-a înfiripat în epoca elenistică şi a 
continuat până în prima jumătate a sec. VII p.Chr. După un hiatus de aproape trei secole, începând 
cu sfârşitul secolului al X-lea se constată o reluare a locuirii pe locul anticei cetăţi2. Fortificaţia 
bizantină din acest punct va cunoaşte o scurtă existenţă, deoarece la 1064 este distrusă definitiv de 
atacul uzilor3. Două secole mai târziu, în secolul al XIV-lea, reapar urme de locuire pe colnicul 
Hora4. Din păcate, locuirea din secolele XVIII – XIX, a distrus complexele medievale din secolul 
al XIV-lea, pe care le-a suprapus, motiv ce a făcut ca materialul arheologic medieval, reprezentat 
în exclusivitate din ceramică, să fie surprins în condiţii nestratigrafice5. 

În depozitul Muzeului de Istorie şi Arheologie Tulcea, am identificat, printre fragmentele 
ceramice otomane descoperite la Aegyssus – Tulcea, două fragmente care nu fac parte din această 
categorie. 
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1. Aeg. ’76, Extramuros, S I, □ 7, -1,40-1,50, inv. 31 499, fragment cană, L = 7, 23 cm, l = 5,17 
cm, grosime perete = 5cm. (Pl. I). 

 
2. Aeg. ’76, M2d, N2a, N5, la est de şanţul de demantelare, inv. 31 079, fragment cană (fund 

drept), Ø = 10 cm, h = 3,4 cm, grosime la bază = 6,8 cm, grosime perete = 6,2 cm. (Pl. II). 
 
Cele două fragmente sunt din pastă omogenă, poroasă, de culoare bej, acoperite la exterior 

cu smalţ alb, opac şi pictate cu albastru cobalt. În mod sigur fragmentele provin de la căni 
smălţuite, cu corpul globular şi fundul drept, decorate cu traverse sau motivul „scării”, ce formau 
un medalion central, încadrat de motive vegetale stilizate.  

Fragmentele fac parte din grupa ceramicii de import  maiolica, produse la Faenza.   
Cuvântul „faianţă” îşi trage originea de la Faenza6, un mic orăşel din Italia, aproape de 

Bologna, situat la poalele Munţilor Apenini, care a fost, începând cu secolul al XV-lea, un centru 

                                                           
1  Baumann 1975, 223; Opaiţ 1977, 307-311; Vasiliu, Mănucu-Adameşteanu 1984, 143-150; Mănucu-

Adameşteanu 1993, 439-454; Mănucu-Adameşteanu  1995, 363-371. 
2  În urma cercetărilor din anii 1993 – 1995 a fost descoperit un tronson din zidul fortificaţiei bizantine. 
3  Vasiliu, Mănucu-Adameşteanu 1984, 150; Mănucu-Adameşteanu 1995, 363; Mănucu-Adameşteanu 

2001, 58-59. 
4  Oberländer-Târnoveanu 1980, 512; Mănucu-Adameştenu 1991, 585; Mănucu-Adameşteanu 1995, 565. 
5  Mănucu-Adameşteanu 1993, 440. 
6  Axis 1999 (2), 353; Axis 1999 (3), 1120.     
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renumit pentru fabricarea ceramicii a cărei difuziune în Europa a fost favorizată în perioada 
Renaşterii. Istoricii au rezervat denumirea de faianţă ceramicii produsă la Faenza7. 

Cuvântul „maiolica” (maiolique) este un sinonim pentru faianţa8. Acesta a apărut la 
sfârşitul secolului al XV-lea în Italia şi desemna pe atunci ceramica  –  faianţa –  cu lustru metalic 
ce era importată din Spania, de la Malaga şi  Valencia. În Italia, termenul de maiolica a fost utilizat 
prin extensie, în manieră generală pentru toată faianţa9. În Franţa şi alte ţări europene, termenul 
desemna în special faianţa italiană din Renaştere10.  

Pe teritoriul României, ceramica italiana este documentată prin descoperirile făcute în 
oraşele medievale de la Piua Pietrii (Oraşul de Floci)11, Baia12 şi Trotuş13. La Piua Pietrii, în 
inventarul unei locuinţe din secolul al XVI-lea14 a fost descoperită o „cană cu gura trilobată, corpul 
globular şi fundul drept (...). Ca decor, vasul are un medalion central, de formă ovală, marcat de un 
galon decorativ străbătut pe mijloc de un şirag de traverse. Medalionul este încadrat de un motiv 
vegetal. Aceste ornamente sunt realizate cu albastru”15 (Pl. III). Cana este specifică atelierelor 
ceramice de la Faenza şi face parte din grupa ceramicii de import – maiolica. De asemenea, 
ceramica italiană este documentată la Piua Pietrii şi prin alte descoperiri16.   

În urma cercetărilor arheologice din oraşul medieval Baia a fost descoperită o cană, datată 
în secolul al XV-lea, „de dimensiuni mijlocii (...) de factură sudică sau orientală, lucrată din caolin 
alb-gălbui. Forma este simplă, cu buza înaltă şi evazată, cu corpul lărgit spre buza bine profilată. 
Toarta, frumos modelată, specific orientală, este prinsă de buză şi de parte bombată a cănii. 
Aceasta a fost pictată înainte de smălţuire cu un motiv vegetal de culoare albastră, glazura 
transparentă având o nuanţă alb-gălbuie”17. 

La Tg. Trotuş în invetarul unei locuinţe din secolele XV-XVI, s-au descoperit fragmente 
ceramice de import, lucrate din pastă fină, de caolin, „decorate la exterior cu benzi de linii albastre 
şi cu benzi de linii verzi, încadrate de diverse motive florale şi vegetale”18. 

În Italia şi bazinul Mării Mediterane, ceramica italiană maiolica cu motivul „scării”, datată 
în ultima jumătate a secolului al  XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea, este bogat 
reprezentată în cadrul descoperirilor arheologice din Italia sau Creta19. 

Pe baza analogiilor cu materialele descoperite în Italia, Creta, Piua Pietrii şi Baia pledăm 
pentru o datare a celor două fragmente de ceramică italiană maiolica, descoperită la Aegyssus-
Tulcea, în secolul al  XVI-lea. 

                                                           
7   Axis 1999 (2), 353; Axis 1999 (3), 1120. 
8  Giacomotti, Fourest 1992, 236. 
9  Hill, Hassan 1991, 168-169; Clot 1993, 260, anexa 5; Fourest 1964, 5-25; Giacomotti, Fourest 1992, 237; 

Goldschmidt et alii 1992, 734; Cruzet 1992, 831-832. 
10  Giacomotti, Fourest 1992, 236. 
11  Rădulescu et alii 1982, 148, fig. 12; 144, 148, Fig. 12/ a, b 
12   Neamţu, Neamţu, Cheptea 1982, 225, fig. 98/9. 
13   Artimon 2003, 104, 150, 331, fig. 33/5,8,12. 
14  http://www.cimec.ro/Arheologie/orasul_de_floci/ceram/index.html. În lucrări mai vechi, vasul este datat 

în secolul al XVII-lea, Rădulescu  et alii 1982,148, Fig. 12/ a, b. 
15  Rădulescu  et alii 1982. 
16  Mihai 1997, 279. 
17  Neamţu, Neamţu, Cheptea 1982, 225, fig. 98/9. 
18   Artimon 2003, 104, 150, 331, fig. 33/5,8,12. 
19  Hann 1989, 232, fig. 9; Rackham 1952, pl. 27/B; Liverani 1969, pl. 8/A, B. 
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Prezenţa la Tulcea a ceramicii maiolica produsă la Faenza atestă intensele schimburi 
comerciale din regiunea gurilor Dunării. 

 
* 
 

În mod sigur, pe Dunăre, pe Mare sau pe „drumul turcesc”20, care venea de la Istanbul şi 
ajungea la Tulcea21, pe drumurile din Ţara Românească sau Moldova, negustorii au transportat o 
serie de produse occidentale, printre care şi ceramica italiană – maiolica. 
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La céramique maiolica découverte à Aegyssus – Tulcea 

 
Résumé 

 
Les recherches archéologiques entreprises dans la cité Aegyssus – Tulcea, commencées en 

1959 et continuées avec de courtes interruptions,  par les fouilles de la période 1971-1998. 
Malheureusement, l’habitat des XVIIIe et XIXe siècles a détruit les complexes médiévaux de 

la période du XIVe siècle, raison pour laquelle le matériel archéologique médiéval – en spécial la 
céramique  – se trouve, plusieurs fois, dans les conditions nonstratigraphiques. 

Dès les fouilles plus anciennes provient deux fragments en pâte homogène beige, couverte 
d’émail blanc, opaque et peinte au bleu cobalt. 

Ce sont des fragments proviennent des crouches dont le corps globulaire et le fond droit 
sont décorés avec des traverses au motif de „l’échelle” qui forment un médaillon central, encadré 
des motifs végétaux stylisés et qui appartiennent au groupe de céramique d’importation maiolica, 
produite à Faenza. 

Conformément aux analogies avec les matériaux découverts à Piua Pietrii (Oraşul de 
Floci), Baia (dép. de Suceava), Trotuş (dép. de Bacău),  en Créte (Khania) et en Italie, on plaide 
pour la datation des deux fragments de céramique maiolica, découverts a Aegyssus – Tulcea, au 
XVIe siècle. 
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Pl. I. Ceramică maiolica. Fragment 1 
Pl. I. La céramique maiolica. Fragment no 1 
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Pl. II. Ceramică maiolica. Fragment 2 
Pl. II. La céramique maiolica. Fragment no 2 
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Pl. III. Cană cu gură trilobată descoperită la Piua Pietrii, sec. XVI / Crouche avec le bord trilobé 
découvert à Piua Petrii, XVIe siècle (apud Rădulescu et alii 1982, fig. 12) 


