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pannonici. Se remarcă fibulele norico-pannonice8, 
străchinile cu trei picioare de tip Dreifußschale, 
ceramica decorată cu pieptenul, Kammstriche și 
măturicea, Besenstrich. În prezent, putem confirma, 
datorită înmulțirii descoperirilor de obiecte tradiționale 
specifice, faptul că această așezare a aparținut norico-
pannonilor. De altfel, celții norico-pannonici sunt 
atestați, atât arheologic cât și epigrafic, în regiunea 
cuprinsă între Valea Mureșului și cea a Oltului, cu o 
prezență importantă în regiunea Târnavelor9. 

Cercetările derulate pe parcursul a mai multor 
campanii, începând cu anul 200410, au dus la 
recuperarea unui număr impresionant de fragmente 
ceramice, peste 3600 fiind incluse într-o bază de 
date. Baza de date este într-o continuă extindere fiind 
necesară, pentru a ajunge la zi, înregistrarea unui 
număr aproximativ egal cu cel al fragmentelor ceramice 
introduse deja. Un loc aparte în cadrul acestei mase 
de obiecte ceramice îl ocupă cele tradiționale norico-
pannonice. 

Pentru a ilustra importanța deosebită a elementelor 
norico-pannonice în ansamblul descoperirilor de 
materiale ceramice de la Ocna Sibiului - Fața Vacilor / 
La Făgădău și pentru a prefața o cercetare mai amplă, 
aflată în curs de derulare, referitoare la ceramica norico-
pannonică din această așezare, vom prezenta succint 
elementele specifice: vasele tripodes (Dreifußschale) și 
tipurile de oale ornamentate în tehnicile tradiționale.

Pentru vasele tripodes (Dreifußschale) au fost 
identificate, până în prezent, următoarele tipuri:

1. Dreifußschale - Buza rotunjită și ușor curbată spre 
interior, este realizat cu roata, pasta este zgrunțuroasă, 
culoarea cenușie, degresant nisip mediu, ornamentată 
cu cinci caneluri. Deschidere gură: 180 mm, grosime 
perete: 6 mm. Proveniență: secțiunea 7, caroul 24, 
adâncimea -1,10 m (planșa II. 1, nr. inventar 315).

2. Dreifußschale - Buza este rotunjită și ușor 
curbată spre interior, este realizat cu roata, pasta este 
zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant nisip mediu, 
ornamentată cu opt caneluri. Deschidere gură: 180 
mm, grosime perete: 10 mm. Proveniență: secțiunea 7, 
caroul 2, adâncimea -0,97 m  (planșa I. 2, nr. inventar 
855).

3. Dreifußschale - Umăr carenat și buza ușor 
curbată spre exterior, este realizat cu roata, pasta este 
zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant nisip mediu, 
ornamentată cu o canelură. Deschidere gură: 140 mm, 
grosime perete: 7 mm. Proveniență: secțiunea 7, caroul 
19, adâncimea -0,93 m (planșa II. 3, nr. inventar 
1107).

4. Dreifußschale - Umăr carenat și buza foarte ușor 
curbată spre exterior, este realizat cu roata, pasta este 
zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant nisip mediu, 
ornamentată cu patru caneluri. Deschidere gură: 200 
mm, grosime perete: 7 mm. Proveniență: secțiunea 7, 
caroul 25, adâncimea -0,95 m (planșa II. 4, nr. inventar 

1264).
5. Dreifußschale - Umăr carenat și buza ușor 

curbată spre exterior, este realizat cu roata, pasta este 
zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant nisip mediu, 
ornamentată cu trei caneluri. Deschidere gură: 200 
mm, grosime perete: 6 mm. Proveniență: secțiunea 7, 
caroul 22, adâncimea -0,95 m (planșa II. 5, nr. inventar 
1346).

6. Dreifußschale - Umăr carenat și buza ușor 
curbată spre exterior, este realizat cu roata, pasta este 
zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant nisip mediu, 
ornamentată cu două caneluri. Deschidere gură: 180 
mm, grosime perete: 6 mm. Proveniență: secțiunea 
7, caroul 20, adâncimea -0,85 m (planșa III. 6, nr. 
inventar 1372).

7. Dreifußschale - Umăr carenat și buza ușor curbată 
spre exterior, acesta este întregibil, este realizat cu roata, 
pasta este zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant 
nisip mediu, ornamentat cu trei caneluri. Deschidere 
gură: 180 mm, grosime perete: 8 mm. Proveniență: 
secțiunea 6, caroul 3, adâncimea -0,85 m (planșa III. 
7, nr. inventar 1589).

Elementele ornamentale caracteristice comunităților 
norico-pannonice, realizate cu pieptenul sau cu 
măturicea, apar cu preponderență pe oale. Cele două 
modalități de ornamentare sunt aplicate pe aceleași 
tipuri de oale, din acest motiv vom enumera variantele 
identificate care au aplicat decorul cu pieptenul, cu 
o compoziție ornamentală mai complexă față de cele 
decorate cu măturica:

1. Oală - Cu umerii marcați și corpul bombat, 
realizată cu roata rapidă, cu buza ușor îngroșată și 
răsfrântă, Decorul este realizat cu ajutorul pieptenului., 
pasta este zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant 
nisip mediu. Deschidere gură: 300 mm, grosime 
perete: 18 mm. Proveniență: secțiunea 7, caroul 2, 
adâncimea -1,07 m (planșa IV. 1, nr. inventar 1019).

2.  Oală - Cu buza ușor îngroșată și răsfrântă, cu 
umerii marcați și corpul bombat, realizată cu roata 
rapidă. Decorul este realizat cu ajutorul pieptenului, 
pasta este zgrunțuroasă, culoarea cenușie, degresant 
nisip mediu. Deschidere gură: 240 mm, grosime 
perete: variabilă. Proveniență: secțiunea 9, caroul 1, 
adâncimea -0,95 m (planșa IV. 2, nr. inventar 1857).

3. Oală - Cu buza dreaptă, pasta este zgrunțuroasă, 
culoarea cenușie, ornamentată cu pieptenul, degresant 
nisip mediu, realizată cu roata rapidă. Deschidere 
gură: 180 mm, grosime perete: variabilă. Proveniență: 
secțiunea 6, caroul 9, adâncimea -0,90 m planșa IV. 3, 
nr. inventar 1854).

4. Oală - Realizată cu roata înceată, buza este 
înălțată și gâtul puțin îngustat, pasta este zgrunțuroasă, 
culoarea cenușie, ornamentată cu pieptenul, degresant 
nisip mediu. Deschidere gură: 200 mm, grosime 
perete: variabilă. Proveniență: secțiunea 8, caroul 1, 
adâncimea -0,85 m (planșa IV. 4, nr. inventar 1744).
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secțiunea triunghiulară, cu ambele laturi curbate și un 
început de mâner. Prezintă aceeași nervură la întâlnirea 
lamei cu mânerul, un fel de pseudo gardă. Lungimea: 
74 mm, lățimea: 25, S3/2007, m. 14-15, ad. -1,13 m 
(planșa V. 8).

La momentul prezentării acestor obiecte, 
presupuse a fi utilizate în scopul producerii de 
ceramică, nu fusese identificat încă un cuptor care să 
fi făcut posibilă confirmarea acestei ipoteze17. În urma 
cercetărilor din ultima perioadă, a fost identificat, în 
imediata apropiere a zonei din care proveneau obiectele 
menționate mai sus, un cuptor folosit pentru arderea 
ceramicii. Cuptorul  (planșa VI) a fost identificat în 
carourile 4 și 5 din secțiunea S 13, adâncimea de 1,25 
m. Dimensiunile acestuia sunt de 1,20 m x 0,70 m. 
În urma secționării complexului s-a putut observa 
atât grătarul cât și stâlpul de susținere al acestuia. În 
ciuda faptului că nu se mai păstrează forma inițială a 
grătarului, acesta prăbușindu-se în camera de ardere, s-a 
putut stabili faptul că avea o grosime de aproximativ 10 
cm. Se mai pot distinge  o parte din orificiile grătarului. 
Piciorul grătarului se definește destul de clar, având un 
diametru de aproximativ 20 cm. Piciorul a fost realizat 
din lut, fiind ars la exterior de focul din camera de ardere.

Obiectele presupuse a fi fost utilizate în activitatea 
de prelucrarea ceramicii au fost descoperite la distanțe 
cuprinse între aproximativ 20 m și 5 m de cuptor. Este 
foarte posibil ca toate aceste obiecte descoperite să fie în 
asociere cu o clădire din lemn identificată în imediata 
apropiere18, aflată încă în curs de cercetare.

Susținerea existenței unui atelier de olar în așezarea 
de la Ocna Sibiului - Fața Vacilor / La Făgădău, pare a fi 
dovedită și de descoperirea în aceeași zonă, secțiunea S 
1 B19, a unui fragment ceramic inscripționat înainte de 
ardere,  ce a făcut parte dintr-o oală de tradiție norico-
pannonică lucrată cu roata înceată20. Textul păstrat 
poate fi citit: …ICIS sau … ILIS, deși au mai fost și 
alte presupuneri21. Literele realizat în pasta moale a 
vasului este posibil să fi făcut parte dintr-un nume, 
posibil numele unui localnic celt22. 

Având în vedere argumentele menționate anterior, 
trebuie să luăm în calcul existența unui atelier ceramic 
la Ocna Sibiului - Fața Vacilor / La Făgădău, specializat 
în producerea ceramicii tradiționale norico-pannonice. 
Producerea ceramicii aici a fost posibilă și datorită 
existenței, de-a lungul cursului Visei, a unui lut de 
bună calitate, utilizat și de locuitorii așezării eneolitice 
din imediata apropiere23. Acest atelier a funcționat 
în secolul II, după cum ne indică fibulele descoperite 
în zonă24, precum și moneda emisă de Antoninus 
Pius25 din imediata apropiere a rotiței de ornamentat 
ceramică. Cercetările viitoare vor conduce la întregirea 
puzzle-ului arheologic și vor permite reconstituirea 
structurii acestei așezări importante pentru cunoașterea 
comunităților de coloniști norico-pannonici, deosebit 
de importante în ansamblul vieții din provincia romană Dacia.

PLANȘA I. 1. Localizarea sitului; 2. Localizarea 
atelierului; 3. Locurile în care au fost găsite 
instrumentele (1-8) și cuptorul (9).

PLANȘA II. Castroane de tip Dreifußschale
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Note:

1. Drăgănescu 2006, p. 13.
2. Ciuntu, Voinica, Pascu 2006, p. 28.
3. Luca, Pinter, Georgescu 2003, p. 153-161.
4. Popa 2000, p. 72.
5. Popa 2006 p. 142; Fodorean 2006, p. 274-279.
6. Popa 2002, p. 134-135; Popa 2006, p. 141-142.
7. Popa 2011, p. 34.
8. Husar 1999, p. 107, 177; Man 2011, p. 47-50; Chiriac 
2016, p. 103-108; Popa 2002, p. 48-49, cu bibliografia.
9. Husar 1999, p. 107; Chiriac 2016, p. 104-105; Macrea 
1959, p. 417-421, Popa 2000, p. 51, 116-117.
10. Popa 2006, p. 240.
11. Rusu-Bolindeț 2007, p. 115; Rusu-Bolindeț, Cociș 
2005, p. 150-151; Ardeț 1991, p. 140.
12. Vom relua această problemă în studiile ce vor urma.
13. Este in curs de realizare un volum dedicate ceramicii 
norico-pannonice de la Ocna Sibiului-Fața Vacilor / La 
Făgădău.
14. Popa 2011, p. 34-36; Cociș 1998, p. 109-111.
15. Popa 2011, p. 34-35.
16. Popa 2011, 35.
17. Popa 2011, p. 36.
18. Popa, Purece 2011, p. 92.
19. Popa 2009, p. 35.
20. Popa 2009, p. 35.
21. Popa 2009, 35.
22. Popa 2009, p. 35-36.
23. Paul 1970, p. 97-104.
24. Popa 2011a, p. 271-274.
25. Popa 2011a, 273.
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