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Abstract: The 90 pottery fragments presented in this paper were discovered in 2015 at Histria, in the Acropolă Centru‐Sud sector (excavation 

coordinated by the University of Bucharest). The pottery pertains to seven forms with 14 types of kitchen ware. This category of artefacts is very 

important and, at the same time, very discriminated. Common ware – and most of the kitchen ware is part of this category – is overlooked in 

favour of luxury ware, lamps and amphorae, and a very large quantity of material pertaining to this category remains unstudied. This situation is 

common, in spite of the fact that, due to its fragility and the lack of a waterproof coating (which means that in a short time organic matter and 

mold make it unusable), it had a short life and therefore provides archaeologists with a much more refined chronological marker. Apart from the 

chronological information, the study of kitchenware can shed new light on the trade directions and the zone of political influence in Scythia 

Minor during the Late Roman period. The publication of the entire pottery lot from and excavation can lead, now or in the future, to the 

clarification of certain problems for which we can only make suppositions at the present moment. 
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Rezumat: Cele 90 de fragmente ceramice prezentate în acest studiu au fost descoperite în campania 2015, la Histria, în sectorul Acropolă 

Centru‐Sud (săpătură coordonată de Universitatea din București). Materialul ceramic se încadrează în şapte forme cu 14 tipuri de veselă de 

bucătărie. Ceramica de uz comun – în care se încadrează majoritatea veselei de bucătărie – este trecută cu vederea în favoarea ceramicii de lux, 

a opaițelor și a amforelor, și, ca urmare, o cantitate uriașă de ceramică aparținând acestei categorii nu este studiată. Această situație este des 

întâlnită, în ciuda faptului că, datorită fragilității și lipsei unui strat impermeabil (ceea ce făcea ca materiile organice și mucegaiul să o facă de 

nefolosit în scurt timp), vesela de bucătărie avea o durată de folosire scurtă, ceea ce oferă arheologilor repere cronologice mult mai rafinate. Pe 

lângă informația cronologică, studiile dedicate ceramicii de bucătărie pot evidenția direcţiile economice și zona de influenţă politică în care se 

situa Scythia Minor în perioada romană târzie. Publicare întregului material ceramic descoperit poate duce, acum sau în viitor, la clarificarea 

unor aspecte care, în prezent, sunt doar intuite. 


