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OBSERVAŢII ASUPRA CERAMICII MEDIEVALE DE UZ COMUN DE LA ZIMNICEA, 
JUD. TELEORMAN 

 
Ecaterina ŢÂNŢĂREANU 

 
Abstract: Together with the coins, the pottery from the medieval settlement of Zimnicea, 

Teleorman County, provide important dating evidence placing the main habitation to the second half 
of the 14th century. Widely distributed in the pit houses and domestic pits, the common use pottery is 
the most frequent type of archaeological find in the medieval complex. Although workshops have not 
been identified, the non-enamelled common use pottery from Zimnicea, especially the pots, show a 
well developed hand-made production technique, shape and decoration, that parallels patterns mostly 
used in the South Danube and North of the Balkan Peninsula regions during the same period. 

Rezumat: Pentru aşezarea medievală de la Zimnicea, jud. Teleorman, ceramica constituie, 
alături de monede, un important element de datare a  principalei locuiri în cea de-a doua jumatate a 
sec. al XIV-lea. Amplu răspândită în bordeie şi gropi menajere, ceramica uzuală este cea mai 
numeroasă categorie de material arheologic din complexul medieval. Fără a se fi putut identifica 
centrul de fabricaţie, vasele gospodăreşti nesmălţuite de la Zimnicea, în special olăria,  indică o 
producţie artizanală bine dezvoltată, care prin tehnică, formă şi decoraţie  corespunde unor tipare larg 
utilizate în epocă în  regiunea  Dunării de Jos şi  în nordul Peninsulei Balcanice. 

Key words: Zimnicea; medieval settlement; common use pottery; typological criteria; pots; 
special shapes; decoration.  

Cuvinte cheie: Zimnicea; aşezare medievală; ceramică de uz comun; criterii tipologice; 
vase; forme speciale; decor. 

 
Aşezarea medievală de la Zimnicea, vechiul Şviştov românesc1, vamă şi schelă la unul din 

importantele vaduri ale fluviului2, este situată pe terasa înaltă a Dunării, în locul numit ‘Cetate’ şi 
ocupă, prin suprapunere, aşezarea getică din sec. IV-II î. de Chr. şi parţial necropolele preistorice, 
tumulare şi plane, în zona de sud a acestora (Nestor 1949: 120; Nestor et al. 1950: 100). Nivelul 
medieval este reprezentat, cel puţin pe suprafaţa cercetată arheologic, dintr-un număr mare de 
locuinţe, aproximativ şaptezeci3, în exclusivitate bordeie, concentrate în grupuri care urmăresc în 
principal un ax longitudinal orientat pe direcţia est-vest, aflat spre extremitatea de nord a zonei locuite 
şi din alte grupuri, dispuse mai răsfirat, care ocupă partea de sud a platoului, până la marginea 
terasei. Decalajul semnificativ în comparaţie cu numărul locuinţelor din vetrele altor aşezări 
contemporane, cercetate în totalitate4, alături de celelalte considerente privind cantitatea şi calitatea 
materialului arheologic, indică drept probabilă ipoteza că la Zimnicea este vorba de o aşezare cu 
caracter urban (Popa 1972: 428). 

Descoperirile monetare din complexul medieval, reprezentate de monede de argint, emise de 
ţarii bulgari şi domnii Ţării Româneşti, situează principala perioadă de locuire în cea de-a doua 
jumătate a sec. al XIV-lea (Nestor şi colab. 1950: 100-1; Mitrea 1965: 255-6), existenţă încheiată în 
mod brutal, la sfârşitul aceluiaşi secol5, în contextul evenimentelor din toamna anului 1494, când 
Baiazid I a organizat o mare campanie de pedepsire a lui Mircea cel Bătrân, încheiată cu bătălia de la 
Rovine6. Ceramica, de uz comun şi smălţuită, constituie cel de-al doilea element de datare al aşezării 
de la Zimnicea.  

Ceramica uzuală, amplu răspândită în locuinţe şi gropi menajere,  reproduce un repertoriu 
similar cu descoperirile din alte centre de locuire din sec. al XIV-lea şi începutul sec. al XV-lea de la 
Dunărea de Jos, precum cele mai apropiate de la Frumoasa (Constantinescu 1965: 737-9; fig.4-6), 
Răreanca-Bragadiru (Bichir 1965: 430-4; fig.5, 7-8), Poiana-Flămânda (Ţânţăreanu 2005: 461; fig.3) 
cu cele de la Coconi (Constantinescu 1972: 110-21; Pl.XVII, XXII, XXXI, XXXV), de la Păcuiul lui Soare 
(Diaconu şi Baraschi 1977: 51-66; Pl.III-VI, VIII-IX), Basarabi-Calafat (Busuioc şi Vâlceanu 1976: 497-
504) şi de asemenea cu ceramica balcanică contemporană (Ovcearov 2000: 38-83), în special cu cea 
din nordul Bulgariei, de la Târnovo (Georgieva 1974: 12-44; fig. 2-4, 33, 35; Angelov 1980: 136-144) 
dar prezintă diferenţe nete comparativ cu ceramica din aşezările din jurul Bucureştiului (Panait 1965: 
216), mai apropiată ca factură de cea carpatică şi subcarpatică, puternic influenţată dinspre Europa 
Centrală (Panait 1971: 252)7. 

Ceramica uzuală, care servea pentru satisfacerea nevoilor gospodăreşti, este cea mai 
numeroasă categorie de material arheologic din aşezarea medievală de la Zimnicea. Ea întruchipează 
imaginea generală asupra vieţii şi activităţii cotidiene a comunităţii care o avea în folosinţă şi totodată 
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oferă o bază documentară pentru cunoaşterea nivelului cultural al populaţiei din acest teritoriu, în 
raport cu regiunile învecinate. 

Vasele de uz comun sunt lucrate, fără excepţie, la roata rapidă, modelate din argilă cu nisip 
fin, uneori cu mici incluziuni din pietricele  sau calcar şi în multe cazuri cu un conţinut diferit de paiete 
de mică. Arderea, întotdeauna oxidantă, nu era de fiecare dată  completă şi unitară în cuptoare, astfel 
încât vasele au căpătat la suprafaţă o culoare roşie, în multiple tonuri şi un aspect mai mult sau mai 
puţin neted, miezul rămânând în multe cazuri cenuşiu. 

Pentru definirea tipologiei formelor se face apel în general la criteriul morfologic, bazat pe 
parametrii cantitativi, vizând dimensiunile şi pe parametrii calitativi, care stabilesc tipul geometric 
(Postică 1974: 16-17). Gradul de deschidere al vasului, determinat de raportul dintre diametrul gurii, 
diametrul maxim şi înălţime (Orton, Tiers and Vince 1993: 157) grupează ceramica în forme deschise, 
la care diametrul gurii este mai mare, egal sau puţin mai mic decât diametrul maxim – farfurii, 
străchini, castroane, cupe, ceşti şi forme închise, când diametrul gurii este de 2 ori mai mic decât 
diametrul maxim, diametrul maxim mai mic decât înălţimea, sau gâtul este înalt – oale, căni, pahare, 
ulcioare. 

Pe lângă aceste două clase principale există şi una cu forme speciale cum sunt capacele, 
opaiţele, strecurătorile, piesele miniaturale, sfeşnicele ş.a.  

Un alt criteriu de clasare este cel în care formele pot fi grupate din punct de vedere utilitar: 
vase care serveau pentru prepararea hranei pe foc, motiv pentru care aceste vase, pe părţile expuse 
în mod repetat focului, au căpătat o culoare cenuşie sau chiar neagră, aşa cum sunt oalele; vase 
destinate lichidelor – ulcioarele, cănile, paharele; vase pentru servirea mesei – străchinile, vasele de 
folosinţă gospodărească – capacele, strecurătorile, opaiţele. De fapt tipul de folosinţă al acestor vase 
determină şi condiţionează dimensiunile, forma şi decoraţia lor (Georgieva 1974: 183). 

I. Forme deschise 
1. Strachina – este o formă rară a ceramicii nesmălţuite. Din bordeiele de la Zimnicea se 

cunosc numai două exemplare, lucrate din pastă fină, cu diametrul gurii în jur de 20 cm şi înălţimea 
de 6,7 cm. Buza înaltă şi subţire este uşor evazată spre exterior, iar fundul plat (Pl.I/14-15). 

II. Forme închise 
1. Oala cu toartă este forma fundamentală a ceramicii gospodăreşti de la Zimnicea, vasul 

borcan lipsind cu desăvârşire. De dimensiuni şi capacităţi diferite, cu particularităţi de formă şi stilistice 
variate, oalele reprezintă cea mai numeroasă categorie de vase descoperite. 

Oalele cu toartă din aşezarea de la Zimnicea se prezintă cu dimensiuni variabile, de la cele 
mari, cu înălţimea de la 20 până la 23,5 cm, puţine din punct de vedere procentual, doar 6%, în timp 
ce vasele de dimensiuni mici,  cu înălţimea între 11 – 15 cm  reprezintă 25% iar cele de dimensiuni 
medii, între 15 şi19,5 cm sunt cele mai răspândite, şi ocupă un procent de 36%. 

Tipologia formei se restrânge la o siluetă în general ovoidală, cu unele tendinţe spre o 
dezvoltare mai mare în zona diametrului maxim, când corpul devine aproape sferic sau când linia 
umerilor este mai coborâtă şi teşită, capătând  aspectul bitronconic. 

Eşantionul de oale analizat este format din oale întregi, întregite şi întregibile şi din 
fragmente care prezentau un profil al buzei, nu neapărat profilul complet. Grosimea pereţilor nu este 
egală, fiind mai mare spre fund şi către gură şi mai subţire în dreptul pereţilor, de la 0,4 cm la 0,7cm. 
Baza de sprijin este plată, iar diametrele fundurilor sunt întotdeauna mai mici decât ale gurii. Toartele 
sunt în cele mai multe cazuri în formă de bandă, deci ovale în secţiune, şi sunt fixate cu un capăt de 
muchia buzei ori imediat sub ea, foarte rar sunt supraînălţate, celălalt capăt fiind aplicat pe corp, în 
zona diametrului maxim. 

Din punctul de vedere al construcţiei buzei, oalele cu o toartă de la Zimnicea pot fi incluse în 
următoarele serii tipologice: 

1.1. Vase cu gât înalt în punctul de întâlnire cu pereţii, marcat în general de o nervură şi 
foarte rar nemarcat, profilul buzei formând o linie dreaptă, cu muchia egală sau uşor subţiată. 

1.1.1. Buză înaltă şi evazată mai mult sau mai puţin, spre exterior (Pl.I/1-9 şi Pl.VI/1-7).  
1.1.2. Buză scundă şi evazată spre exterior (Pl.I/10-13 şi Pl.VI/8-13). 
1.1.3. Buză înaltă şi aproape verticală (Pl.I/13 şi Pl.VI/14-16). 
1.2. Vase cu gâtul mai scurt, în cele mai multe cazuri marcat de o nervură sau un şanţ şi 

linia buzei cu marginea întoarsă spre interior, astfel încât să formeze o concavitate. 
1.2.1. Buză  înaltă – cuprinde majoritatea vaselor din grupă. (Pl.II/1-8 şi Pl.VII/1-4). 
1.2.2. Buza scundă – cuprinde un număr mai redus de vase (Pl.II/9-12 şi Pl.VII/5-9). 
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1.3. Vase cu gâtul scurt şi nemarcat în vreun fel, buza fiind subţiată la margine, prin teşirea 
oblică a muchiei în exterior, cea ce dă profilului o linie sinuoasă (Pl.III/1-6 şi Pl.VII/1o-12). 

1.4. Vase cu buza puternic profilată la margine, care imediat sub muchie devine proeminentă 
ca o streaşină, dând liniei de profil aspectul pronunţat al literei S (Pl.III/7-10 şi Pl.VII/13-15). 

2. Ulcioarele se prezintă în primul rând într-o notă de varietate a dimensiunilor, implicit a 
capacităţilor şi a efortului decorativ şi mai puţin în ceea ce priveşte  tipologia formei. 

2.1. Ulcioarele amforoidale, care confirmă forma universală a amforei antice, sunt 
caracterizate de prezenţa a două toarte masive şi au dimensiunile mai ample. 

2.1.1. Două exemplare de ulcioare, cu înălţimea de 32 cm şi respectiv 38,5 cm prezintă un 
corp ovoidal, cu fundul plat, cu gâtul cilindric şi cu buza dreaptă în continuarea acestuia, cu o nervură 
în dreptul punctului de inserţie al toartelor şi sunt lipsite de decor (Pl.IV/1 şi Pl.VIII/13). 

2.1.2. Ulcioare cu corpul ovoidal, ceva mai zvelt, cu înălţimi între 27 m şi 38 cm, cu gâtul 
cilindric, demarcat la bază de o nervură simplă sau alveolată, cu buza îngroşată şi delimitată de un 
prag, piese care  se remarcă printr-o atenţie deosebită acordată decorului. (Pl.IV/2-4 şi Pl.VIII/8; 11-
12). 

2.2. Subgrupa cuprinde ulcioarele cu o toartă de dimensiuni medii, cu înălţimea  nedepăşind 
25,4 cm, media fiind între 17 cm şi 20 cm, cu corpul ovoidal, mai rar bitronconic, cu fundul plat şi 
gâtul înalt, cu buza dreaptă sau evazată, cu toarta ovală în secţiune, având părţile corpului bine 
marcate de nervuri, brâuri sau linii incizate şi în mod special pe părţile superioare pete scurse de smalţ 
colorat (Pl.IV/5-7,10 şi Pl.VIII/5-7;9-10). 

2.3. Fac parte vasele de cele mai mici dimensiuni, ulcioraşele, cu corpul bombat, aproape 
sferic, cu gâtul înalt, mai gros (Pl.IV/8 şi Pl.VIII/3-4) sau mai subţire (Pl.VIII/1), cu buza evazată, cu 
toarta aplicată sub nivelul muchiei buzei şi acestea cu demarcaţii accentuate ale fiecărei părţi a 
corpului cu nervuri şi lini incizate, la care se adaugă decoraţia cu angobă albă şi pastile de smalţ 
colorat. Înălţimea acestor văscioare se situează între 10 cm şi 16 cm. 

3. Ulcelele. Un anumit număr de vase au toate caracteristicile oalelor cu toartă şi în plus 
cele mai multe au primit pastile de smalţ, dimensiunile însă sunt mult reduse, astfel încât înălţimea 
variază între 7 şi 11 cm. Profilul buzei corespunde chiar variantelor de oale: buză înaltă şi evazată 
(Pl.V/7-9 şi Pl.IX/9;11), buză înaltă cu marginea întoarsă spre interior (Pl.V/6;10 şi Pl.IX/6;12), buză 
înaltă şi verticală (Pl.IX/7), buză scundă şi evazată (Pl.V/12 şi Pl.IX/10) şi buză scundă şi întoarsă spre 
interior (Pl.V/11 şi Pl.IX/8;12). În general se observă că ulcelele au beneficiat de mai mare atenţie în 
ceea ce priveşte decorul decât oalele. 

4. Cănile sunt vase care sunt mai apropiate ca formă, în special în partea lor superioară, dar 
şi ca registru decorativ, de ulcioare. Şi la căni este evidentă grija deosebită acordată de olari decorului. 
Ceea ce este specific cănilor de la Zimnicea este fundul, modelat după două tipare: ori inelar,  înalt şi 
profilat (Pl.IX/4), ori aplatizat, chiar până la orizontală (Pl.IX/2). După forma corpului se pot distinge 
trei tipuri de căni. 

4.1. Căni cu corpul bitronconic, mai înalte, până la 16 cm, (Pl.V/1-2 şi Pl.IX/1-2) sau scunde, 
de maximum 12,5 cm , cu gâtul înalt şi larg,  cu buza simplă sau îngroşată şi  evazată. 

4.2. Căni cu corpul sferic, cu diametrul maxim şi înălţimea aproape egale, cu buza înaltă, 
puţin evazată sau verticală, cu toarta supraînălţată sau alipită cu partea superioară imediat sub 
marginea buzei (Pl.IX/4-5). 

4.3. Tipul de cană înaltă cu corpul aproape cilindric, este reprezentat de un singur exemplar, 
cu diametrul buzei egal cu cel maxim. Profilul vasului are o linie uşor sinuoasă, precizată de fundul 
profilat, dezvoltarea pântecului şi evazarea buzei. Toarta ovală în secţiune este alungită (Pl.V/3 şi 
Pl.IX/3).  

III. Forme speciale. 
1. Opaiţul este reprezentat de un singur exemplar dintr-un vas scund în formă de tăviţă, 

folosit la iluminat, cu o feştilă, cu diametrul de 11,4 cm şi peretele cu înălţimea de 3,5 cm, perete care 
se arcuieşte într-o parte formând un cioc de scurgere (Pl.V/21 şi Pl.IX/18). 

2. Capacele – sunt forme de ceramică utilizate la acoperirea vaselor – motiv pentru care o 
primă clasificare se referă la tipul de vas pe care îl proteja. 

Capacele pentru oale – formează tipul comun, constituit din corpul tronconic, terminat cu un 
buton, care se sprijină pe o ramă circulară cu marginea ridicată şi are o toartă pentru prindere. 
Diametrul oscilează între 14,5 şi 17 cm iar înălţimea corpului nu depăşeşte 8 cm. 
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Capacele din prima subgrupă au drept caracteristică comună toarta care se prinde de baza 
gâtului şi marginea ramei, cu un arc mai larg. Butonul cu care se încheie corpul este şi el tronconic  
sau trilobat. Toarta este întotdeauna plată, în formă de bandă (Pl.V/2;6 şi Pl.IX/13-14). 

A doua subgrupă cuprinde capacele cu toarta ovală în secţiune, prinsă cu capetele de partea 
superioară şi de baza corpului, care capătă astfel o formă de arc strâns (Pl.V/14-15 şi Pl.IX/15), 
butonul în această variantă este deschis în interior. 

Capace pentru ulcior – A fost identificat un singur astfel de capac cu corpul în formă de 
calotă terminată cu un buton de prindere cu capul aplatizat (Pl.V/20 şi Pl.IX/16). 

3. Strecurătoarea. Este o formă cunoscută într-un singur exemplar. Are aspectul unei 
farfurii cu diametrul de 12  cm şi înălţimea de 1,5 cm, cu fundul perforat cu 3X3 rânduri de orificii 
circulare (Pl.V/19 şi Pl.IX/17). 

Decorul ceramicii uzuale 
Ca şi formele, decoraţia ceramicii de uz curent din sec. XIV reprezintă nu numai o continuare 

a modelelor din epocile precedente ci şi o permanentă perfecţionare a lor (Theodorescu 1970: 6). 
Aceasta este epoca în care s-au definitivat caracteristicile olăriei ca meşteşug şi manifestare a artei 
populare, în spaţiul carpato-balcanic (Georgieva 1974: 182). Dacă forma este întotdeauna 
subordonată destinaţiei, ornamentica răspunde mai repede tradiţiilor şi gustului artistic al utilizatorilor 
decât formei funcţionale. 

Analiza decorului ceramicii uzuale din aşezarea de la Zimnicea implică structurarea ei în trei 
direcţii: tehnicile de decorare; motivele ornamentale; organizarea decorului pe diferitele părţi 
anatomice ale vaselor. 

Tehnicile de executare a decorului sunt cele întâlnite în tot arealul Ţării Româneşti 
(Slătineanu 1938: 61-82; Constantinescu 1972: 109-23; Pl.XXXIII; Idem 1984: 122-35; Fig.56; 
Diaconu şi Baraschi 1977: 49-67; Fig. 37, 39, 42; Busuioc şi Vâlceanu 1976: 504; Fig. 3, 7) şi foarte 
asemănătoare cu cele din Bulgaria (Ovcearov 2000: 38-83; Fig.66-68; Georgieva 1974: 5-6, 11, 19). 

a) Incizia este tehnica cea mai răspândită, şi este aplicată în pasta moale cu un vârf subţire, 
ascuţit, în cele mai mult cazuri, cu un vârf bont, mai lat, doar la unele oale cu toartă  şi cu pieptenul. 
Motivele folosite de meşterii olari în incizie sunt limitate la linia dreaptă, întotdeauna orizontală, 
întrebuinţată în bandă circulară pe suprafeţele concave de pe buza, umerii şi pântecele oalelor şi linia 
ondulată şi frântă, în formă de val. 

- Pe oalele cu toartă de la Zimnicea aceste motive sunt plasate în primul rând pe buză, unde 
apar sub forma benzilor de linii drepte (Pl.II/1;5) sau sub forma unui val Pl.II/8), cât şi în combinaţia 
de linii drepte şi val (Pl.I/5). Pe umeri ornamentele pot fi liniile drepte în bandă (Pl.II/12) şi asociaţiile 
de val şi bandă de linii (Pl.I/8) sau, foarte rar, de val şi reţea de linii orizontale şi verticale. 

Când se foloseşte un vârf bont, care lasă o impresiune mai puţin adâncă iar distanţa dintre 
linii mai mare, aspectul realizat este mai aproape de excizie. Motivul este aplicat de asemenea pe buză 
şi umeri independent, în benzi de linii (Pl.II/2,12), sau de val pe gât (Pl.I/3). 

- Pe ulcioare decorul incizat este organizat astfel încât pe piesele amforate benzile de linii 
sunt amplasate fie numai pe buză,  fie pe buză şi gât (Pl.IV/2), fie pe buză şi umeri (Pl.IV/3). Pe 
piesele cu o toartă el este amplasat de obicei pe umeri, în bandă îngustă (Pl.IV/6), pe buză (Pl.VIII/7) 
dar şi gât (Pl.VIII/4). Pe un singur exemplar liniile sunt asociate cu valul. 

- Pe ulcele liniile incizate fie depăşesc suprafaţa buzei, (Pl.V/7) fie sunt doar pe marginea 
acesteia (Pl.V/9). 

 - Cănile şi cănuţele de la Zimnicea nu se încadrează în general în categoria decoraţiei 
incizate, numai pe două exemplare fiind aplicate benzi de linii, pe buză (Pl.IX/1) şi gât (Pl.IX/3). 

b) Impresiunile sunt realizate cu pieptenul, cu un vârf bont, cu degetul sau cu unghia. 
 - Pe oale, decorul prin impresiune, în mod obişnuit, când este realizat cu unghia sau scoica  

marchează diametrul maxim (Pl.I/7) sau diametrul maxim şi extremităţile umerilor (Pl.I/2), situaţie în 
care pe muchia buzei sunt făcute mici crestături. Tot câte două registre de impresiuni, practicate de 
această dată cu un vârf bont, delimitează umerii altor oale. Pe un număr restrâns de toarte sunt 
dispuse impunsături pentru ornamentare. 

 - Ulcioarele  au drept decor şi impresiunile cu unghia, sub formă de brâu. Pe ulcioarele cu o 
toartă şi gât înalt acesta ornează gâtul (Pl.IV/7 şi Pl.VIII/1) şi accentuează linia de maximă dezvoltare 
a corpului (Pl.IV/10). 

- Aceleaşi motive, când decorează cănile, sunt fixate numai pe gât (Pl.V/3) şi pe umeri 
(Pl.V/2). 

- Alveolele realizate cu degetul decorează marginea ramelor unor capace (Pl.V/14). 
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c) Relieful este o tehnică de decorare mai puţin utilizată la ceramica uzuală de la Zimnicea, 
exemplele oprindu-se la o singură categorie, ulcioarele şi oricum la un număr restrâns de exemplare: 
un singur ulcior de tip amforă are dispuse radiar pe umeri mici brâie în relief, crestate. De altfel vasul 
este un exemplu de asociaţie de motive şi tehnici: brâiele sunt acoperite de pete de smalţ verde-oliv şi 
sunt încadrate de tringhiuri duble şi de o bandă din linii punctate între ele, pictate cu angobă albă; 
linia gâtului este întărită de impresiuni cu unghia, iar pântecele este acoperit de linii oblice lustruite. 
Din tipul cu o toartă există un exemplar cu decor complex, care are pe linia gâtului un brâu în relief, 
crestat, din care coboară pe umeri trei mici asemenea brâie verticale ce ating punctul de întâlnire cu 
pântecele. Acesta este trasat printr-o bandă de linii incizate încadrate de două linii în val. Buza şi 
brânele sunt marcate de pete scurse de smalţ verde-oliv, iar corpul este acoperit de linii oblice 
lustruite (Pl.VIII/9). Al treilea exemplu este un ulcior de mici dimensiuni, pe umerii căruia au fost 
plasaţi trei butoni în formă tronconică. Şi de această dată este vorba de o combinaţie de tehnici şi 
motive, gâtul fiind acoperit de smalţ verde-oliv, asociat cu pictură în angobă şi impresiuni cu unghia 
(Pl.VIII/1). 

d) Petele scurse şi pastilele de smalţ acompaniază alte tehnici precum şi diferite motive 
decorative pe ulcioarele, cănile şi ulcelele de la Zimnicea (Pl.VIII/1; Pl.IX/1; 3; 5; 9). În aceste cazuri 
smalţul  fiind aplicat pe buze şi pe toarte (Pl.IX/7) sau scurs numai pe buză şi sub formă de pastile pe 
pântec (Pl.VIII/2). 

e) Pictura cu angobă albă, este restrânsă la două categorii de vase şi la un registru redus de 
motive. Pe ulcioare se prezintă sub forma unor linii ondulate în semicerc, dublate de o linie punctată 
(Pl.VIII/1; 4). Pe unele căni  desenul este  în linie frântă, ca un tringhi, de asemenea dublat de o linie 
întreruptă (Pl.IX/1), iar o cană este ornată cu linii desenate radiar pe gât (Pl.IX/5). Acest decor pictat 
este concentrat întotdeauna în zona gâtului şi a umerilor. 

f) Liniile oblice lustruite constituie caracteristica inventarului de ceramică uzuală de la 
Zimnicea. Dacă vasele din alte staţiuni nu posedă un asemenea decor în mod obişnuit, cele de la 
Zimnicea, reprezentând toate categoriile – străchini, oale cu toartă, ulcioare, ulcele, căni au aproape 
întotdeauna asociate cu alte tehnici şi motive decorative linii oblice lustruite care acoperă pântecele de 
la umeri până la o anumită înălţime, diferită de la vas la vas, faţă de  bază. 

- Străchinile. Sunt decorate atât în interior, cu liniile în poziţie radiară, cât şi în exterior, în 
mai multe registre . 

- Oalele cu toartă pe care s-au lustruit linii oblice reprezintă procentual 38% din totalul 
inventarului analizat, acest mod de decorare fiind diferit distribuit pe seriile tipologice stabilite: seria 1 
conţine 60% vase cu linii lustruite, seria 2 - 12%, seria 3 - 21%, seria 4 - 38% . 

- Ulcioarele conţin de asemenea o proporţie ridicată a pieselor ce au pe corp, între umeri şi 
bază, linii lustruite. Un exemplar are liniile executate în registre divergente, dându-i-se un aspect 
deosebit (Pl.IV/4). 

- Pe un ulcior cu gât înalt şi o toartă şi pe o singură cană liniile lustruite sunt trasate sub 
formă de reţea rombică. 

O problemă încă nerezolvată este aceea a centrelor de producţie cărora le aparţine 
materialul ceramic nesmălţuit8 descoperit în situl medieval de la Zimnicea. Aici, cu toate că săpătura 
arheologică a acoperit o bună parte din suprafaţa aşezării, nu au fost identificate urme ale unui atelier 
de olar, un cuptor sau deşeuri de ardere, nici rebuturi care să ateste o producţie locală9. În aceste 
condiţii provenienţa ceramicii de la Zimnicea, deşi ar trebui căutată deocamdată, teoretic, în afara 
limitelor sale teritoriale,  apare ca foarte posibil locală. Pe de o parte difuzarea unei cantităţi atât de 
mari de vase, de la distanţă, nu era lesnicioasă şi implica costuri mai mari, pe de altă parte vasele, în 
special oalele cu toartă de aici au anumite particularităţi, cum ar fi marea incidenţă a decorului cu linii 
lustruite, care nu se regăsesc în producţia celor mai apropiate centre de olărie contemporane 
cunoscute. La Coconi, unde în epocă a funcţionat un centru de olărit, nu s-au semnalat oale cu decor 
din linii oblice lustruite (Constantinescu 1972: 110-12) iar la Păcuiul lui Soare vasele cu un asemenea 
decor sunt sporadice (Diaconu şi Baraschi 1977: 53), cele mai evidente referinţe, din acest punct de 
vedere, fiind oferite de vasele uzuale din ceramică de la sudul Dunării, din timpul celui de-al doilea 
ţarat bulgar, produse în atelierele de la Târnovo (Georgieva 1977: 2-15; Fig.2-4). Indiferent unde a 
fost fabricată, ceramica gospodărească de la Zimnicea indică o producţie artizanală bine dezvoltată, 
care prin tehnică, formă şi decoraţie  corespunde unor tipare larg utilizate în regiune şi care satisfăcea 
nevoile cotidiene ale unei populaţii adaptate atât tradiţiilor cât şi modelor epocii. 

În final îmi exprim recunoştinţa şi aduc sincere mulţumiri reprezentanţilor tuturor instituţiilor 
care deţin material medieval rezultat în urma cercetărilor arheologice de la Zimnicea, pentru 
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bunăvoinţa şi sprijinul pe care mi le-au acordat spre a-l studia şi pentru informaţiile pe care mi le-au 
pus la dispoziţie: d-nei dr. Oana Damian şi d-lui dr. Daniel Spânu de la Institutul de Arheologie ‘Vasile 
Pârvan’ din Bucureşti, d-nei dr. Anca Păunescu de la Muzeul Naţional de Istorie a României  şi d-lui 
Traian Popa de la Muzeul Judeţean ‘Teoharie Antonescu’ din Giurgiu. 
 

Note 
 
1. În drumul lor spre Ţara Românească cei doi pelerini catolici, Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstadt, 
autori ai relaţiei din 1385, amintesc că au trecut Dunărea şi au sosit în Ţara Românească „unde are şi 
voievodul de aici un oraş care se numeşte Şviştov” (Călători 1968: 19). 
 
2. De mare însemnătate pentru lămurirea statutului aşezării medievale de la Zimnicea este documentul 
din anul <1479-1480> prin care Basarab cel Tânăr Ţepeluş porunceşte ca mănăstirea Bolintin „să nu 
dea vamă la Brăila, la Dârstor, la Giurgiu, la Sfiştov, la Nicopoe, la Ţimbru (DRH: 268, doc. 162)”. 
 
3. În cazul în care am admite acelaşi număr de bordeie şi pentru suprafaţa rămasă nesăpată, atunci 
aşezarea ar fi cuprins cel puţin 150 de locuinţe. 
 
4. Satul de la Coconi în faza A, încheiată înainte de 1396, cuprindea 15 bordeie, (Constantinescu 1972: 
69) şi cel de la Măicăneşti, pe Colentina, care în timpul lui Mircea cel Bătrân avea 6 bordeie (Panait 
1965: 190). 
 
5. Monedele descoperite au fost emise în Ţara Românească de domnitorul Vlaicu Vladislav şi cele din 
Bulgaria de ţarii Ioan Şişman, Ivan Alexandru cu fiul său Mihail şi Ioan Sracimir, dar nu s-au semnalat 
monede ulterioare acestei epoci, nici măcar de la Mircea cel Bătrân. 
 
6. N. Constantinescu pune în seama aceloraşi evenimente distrugerea aşezării de la Coconi în faza A 
(Constantinescu 1972: 154) şi Gh. Bichir indică aceleaşi cauze pentru incidentul care a distus aşezarea 
de la Răreanca-Bragadiru (Bichir 1965: 439). 
 
7. În aceste zone forma tipică este vasul borcan cu buza triunghiulară în secţiune, iar în ceea ce 
priveşte caracteristicile pastei, aceasta este realizată din lut amestecat cu nisip cu mult siliciu care 
imprimă o suprafaţă cu asperităţi şi după ardere o culoare vânăt roşietică în diferite nuanţe 
(Constantinescu 1984: 124) 
 
8. Aceeaşi problemă rămâne deocamdată fără răspuns şi în ceea ce priveşte ceramica smălţuită, de 
factură bizantină, la descoperită la Zimnicea. 
 
9. Silvia Baraschi a întocmit seria criteriilor care pot demonstra o producţie locală a ceramicii smălţuite 
(Baraschi 1979: 31), criterii aplicabile şi producţiei de ceramică nesmălţuită. 
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Oale cu toartă cu profilul buzei formând o linie dreaptă (1-13) şi străchini (14, 15). 
One-handled pots with a straight line rim profile (1-13) and bowls (14, 15). 

 
 
 
 
 
 
 

Planşa I 
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Oale cu toartă cu profilul buzei formând o concavitate în interior. 
One-handled pots with a concave inside rim profile. 

 
 
 
 

Planşa II 
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Oale cu toartă cu profilul buzei teşit. 
One-handled pots with a flattened rim profile. 

 
 
 
 
 
 

Planşa III 
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Diferite tipuri de ulcioare. 
Different pitcher types. 

 
 
 
 

Planşa IV 
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Căni (1-5), ulcele (6-12) şi forme speciale: capace (13-18, 20), strecurătoare (19), opaiţ (21). 
Mugs (1-5), pitchers (6-12) and special shapes: lids (13-18, 20); strainer (19); and rush light (21). 

 
 

Planşa V 
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Oale cu toată cu profilul buzei în linie dreaptă. 
One-handled pots with a straight line rim profile. 

 
 
 
 

Planşa VI 
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Oale cu toată cu profilul buzei albiat în interior (1-9) şi cu profilul buzei teşit (10-12) sau răsfrânt ca o streaşină 
(13-15). 

One-handled pots with a concave inside rim profile (1-9) and with flattened or turned-down (eaves) rim profile 
(13-15). 

 
 
 
 

Planşa VII 
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Tipuri de ulcioare. 
Different pitcher types. 

 
 

Planşa VIII 
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Căni (1-5), ulcele (6-12) şi diferite forme speciale (13-18). 
Mugs (1-5), pitchers (6-12) and different special shapes (13-18). 

 
 
 

Planşa IX 
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