
CUPTOARE DE ARS CERAMICA 
DIN FEUDALISMUL TIMPURIU, DE LA MÎRŞOV A 

Cercetare În practica studenţească din 3nul1995' 

Hîrşova', vechiul Carsiwn, unde împăratul Traian ridicase în anul 103 o cetate, reprezintă unul 
din şantier.le în care îşi desfăşoară practica de specialitate studenţii Univ. "Ovidius". 

Situat la cea. 78 Km. NV de Constanţa, oraşul Hîrşova reprezintă o aşezare cu bogate mărturii 
arheologice ce se constituie într-un veritabil complex istoric, alcătuit, până acum, dintr-o aşezare neolitică 
- un tell -, un castru dunărean roman, o cetate romano-bizantină şi apoi medievală. 

Dacă asupra sitului neolitic cercetătorii arheologi, care colaborează cu o echipă de specialitate 
franceză, s-au oprit în câteva rânduri în ultima perioadă. nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cetate 
�i chiar oraşul de aici. Ţinem să preciz.ăm de la început. că obiectivul istoric despre care va fi vorba se 
află pe malul drept al fluviului în apropierea Vadului Oii, imp0l1ant vad de trecere peste Dunăre din sau 
înspre Dobrogea. 

Este demn de reţinut că cetatea de la Hîrşova a atras atenţia unor cercetători precum V. Pârvan 
(Înaintea primului război mondial). Victor Brătulescu (1939)3, Andrei Aricescu (1964)', În care fiecare, 
mai ales ultimii, au executat săpături rămase din nefericire insuficient valorificate. Astfel, pentru lung 
timp, istoria acesteI aşezări. imp0l1antă din punct de vedere economic şi strategic, a fost şi este presărată 
CIl evidente lacune. 

Deschis în 1993, Şantierul universitar de la Hîrşova. punctul "Cetate", condus de conf.univ.dr. 
Panait l. Panait, îşi propune elucidarea acestor pete albe privind trecutul importantului complex istoric, 
plasat pe extrema nordică a Bălţii lalomiţei. 

În cele trei campanii, desfăşurate până acum, cercetările au scos la iveală vestigii arheologice din 
categoria cărora lucrarea de faţă Îşi propune să prezinte un adevărat complex de cuptoare de ars ceramica, 
semnalate în campania din vara anului 1995, în punctul numit "Profil est". 

8eneficiindu-se de lucrarea gospodărească a unui localnic, care a tăiat drumul de acces spre casa 
lui, În membrana laturii de est a cetăţii, s-a procedat la amenajarea profilului acestei excavaţii. Drumul 
respectiv s-a transformat, astfel, într-o seC\iune arheologică pe traseul căreia se putea lua În consideraţie 
profilul de V. Cu migala specifică arheologiei, "profilul" a fost îndreptat În aşa fel Încât el a devenit o 
secţiune, repet În membrana creată, în secolele de istorie, la poalele zidurilor cetăţii CarsiulI/. 

Cu această ocazie, au fost precizate gropi de locuinţe, gropi menajere din feudalismlll timpuriu, 
materiale rulate din cetate, inclusiv masive straturi de arsură, cărbune, care indicau evenimente de 
dramatică existenţă a cetăţii. Mlllte dintre acestea aparţineau fazei medievale a Hîrşovei. 

Intervenţia noastră nu-şi propune prezentarea straligrafiei sitului respectiv, ci se limitează, strict, 
la ceea ce noi, cu şi grupul de studenţi care am lucrat aici, am intreprins în legătură cu câteva dotări 
,chllice masatc pc cca. 5 mp. Este vorba de un grup de trei cuptoare adunate pe o suprafaţă deja precizată, 
într-o evoluţie strânsă în timp. Unul din cuptoare, C3, prezintă trăsături tipice cuptorului de ars pâinea, 
cclelalte două dovedeau Însă practicarea meşteşugului olăriei (de care mă leagă munca părinţilor mei, 
olari din Prahova). 

Mai întâi, cele două cuptoare erau amenajate Într-o masivă membrană extramuros, pământ purtat. 
rulat de către ocupanţii celălii În urma degajării resturilor de construcţie din incintă. Ele au ie�it la iveală 
clar În urma amenajării profilului. 
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Comunicare ţinută I<! sesiunea studenţească de la Alba Iulia. no\'. 1995. 

llîrşov�l in paleoslavă fnscamnă stftncă. Radu Ciohanu. r.'n monllmunf istoric plilin Cunoscut, celalea ti!! la j Ifr;.,:ova. 
In Hliletimt! MonulIlente/ar IstOl';ce, XXXIX, nr. L 8uc .. 1970. p.25. 

IbidO;?/Il, 

A. Aric�scu, Noi dat.! dl!S(WC cetatea de /a lfir.'j(H'a, ill POfltica. IV. ! 971. 
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Cuptorul 1 (CI). Surprins pe latura de est, avea următoarele dimensiuni: camera de depunere 
a recipientelor s-a păstrat până la o înălţinle de 0,90 m., având în partea inferioară un diametru de 0,78 
m, iar către gură 0,60 m. Platforma ce separă camera de coacere de camera de foc are o grosime de 0,37 
m., iar camera de foc un diametru longitudinal de 1,07 m. 

Datorită structurii slabe a solului în care a fost amenajat cuptorul, meşterul a apelat, pentru 
ridicarea pereţilor camerei de coacere, la fragmente de tegule, groase de 3-4 Cfi. Acestea sunt puse unele 
peste altele în poziţie orizontală. Pentru întărirea pereţilor, meşterul a procedat apoi, la căptuşirea lor cu 
o lipitură de pământ, mai groasă pe fundul camerei de coacere şi mai subţire spre gura cuptorului, lipitură 
efectuată probabil de jos în sus, după cum arată amprentele digitale ce se păstrează încă pe alocuri. în 
această lipitură, care se prelinge puţin şi în cotlonul plăcii separatoare, se observă cioburi de vase, slabe 
urme de chiar de erp""; 
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Fig. J. Cuptorul 1 surplins 

Canalul are 37 em adâncime şi 13 cm lăţime. 

Pereţii camerei interioare de 
coacere prezintă aspectul obţinut în 
urma unei arderi puternice, iar din 
grosimea vetrei, de 5-6 Cfi, 2-3 cm 
sunt vitrificaţi. Aceasta denotă o 
îndelungă folosire a cuptorului 
(apreciez eu ca fiică de olar). 

în interiorul camerei de 
coacere se afla o bucată masivă de 
pământ ars (amestecat cu cioburi şi 
pietriş), bucată ce se pare că provine 
de la placa de închidere a camerei. 

în momentul 'aescoperirii 
cuptorul deţinea un singur canal de 

J 
legătură între camera de foc şi camera 
de coacere', Nu putem afirma cu 
certitudine că acest cuptor a funcţionat 
cu un singur canal, sau cu mai multe, 
cel pe care îl avem putând fi canalul 
de SV, Această ipoteză ne-a fost 
Întărită mai ales după golirea cavităţii, 
când s-a constatat plasarea excentrică 
a acestui cotlon, în cazul în care ar fi 
fost unul singur, între golul acestui 
canal şi pereţii camerei de ardere 
rămâneau 10-12 cm, În timp ce spre 
porţiunea de NV măsoară 0,30 m. 
Este, deci, posibil să fi existat patru 
orificii de legătură între cele două 
camere, de foc şi de coacere, aşa cum 
s-a observat În cuptorul 26• 

Canalul de legătură între cele 
două camere, cercetat in situ, a fost 

De asemenea, puteau exista chiar mai multe orificii, aşa cum se prezintă la cuptorul de la Epureni· Vaslui (sec, IX-XI), 

Dan Gh. Teodor. Teritoriul est-carpatic 1.n veacurile V-Xl e.n.., ContribuPi arheologice şi istorice /a problema formării 
poporului român, Iaşi, Ed. "Junimea", 1978, p. 102-223; sau cel de la Suceava, M. Nicorescu, Cuptoare de ars 
ceramica de la Suceava (sec. XIV-Xl'?, in SCIV, XVI, 1, 1965, p, 101, fig,N. 
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amenajat din construcţie, El servea la transmiterea căldurii spre camera de coacere. In momentul 
descoperirii, canalul era umplut cu pământ măzăros, fără ciob uri . Pereţii lateral i îi sunt vitrificaţi. El are 
o înălţime de 0,37 m. 

Camera de foc se prezintă scundă, corespunzând limitelor părţii inferioare a camerei superioare 
de coacere. Pe vatră s-au găsit cărbuni de salcie, ceea ce arăta că lemnul de. combusti� era cel specific 
bălţii din vecinătate. 

G\lra C l este orientată spre E. Pentru amenajarea ei au fost foiosite câteva cărăm izi şi bulgări de 
piatră. Gura este însoţită de o mipă ieşitură a vetrei, marcată de bucaţi de cărămidă, cărbune şi cenuşă. 

Făcând o secţiune orientată EV, prin porţiunea păstrată constatăm următoarea situaţie: se porneşte 
de pe vatra camerei de foc, cameră ce are partea superioară uşor boltită; urmează cotlonul şi după acesta 
vatra camerei de ardere. Se înalţă pereţii bombaţi către afară şi o restrângere către gura cuptorului' (pUII 
şi fig. 111 ,2). 

Presupunem că acest cuptor şi-a încetat activitatea ca urmare a fisurării lui puternice. 
Fragmentele ceramice descoperite în interiorul cuptorului, prin pereţii groşi şi pasta ce foloseşte 

ca degresant nisip grosier sau chiar pietriş,'denotă o ceramică de uz comun local. Ele aparţin unor oale
borcan, de formă scundă, puternic bombată. 

Ceramica din camera de coacere este puternic arsă secundar. Predomină vasele cu striuri 
adânci,care au căpătat o nuanţă gri. 

Prin calitatea superioară a arderii, forma buzei terminată în unghiuri drepte, ca şi ornamentaţia 
(cămp de linii orizontale sau benzi în val)'ce acoperă jumătatea superioară a vasului (cea inferioară fiind 
nedecorată), ca şi prin analogie cu ceramica descoperită la Nufărul' şi Dinogepa-Garvall , putem 
presupune că este vorba de ceramica post Dridu, databilă la sf'arşitul sec. al Xl-lea şi începutul sec. al XlI
lealD (pUT). 

Cuptorul 2 (e2). După degajarea solului, la o adâncime de 1,85 m. faţă de nivelul actual, a 
apărut o pată circulară de arsură. Aflată la acelaşi nivel cu camera de foc aCI şi la o distanţă de numai 
0,35 m, aceasta s-a dovedit a fi, spre surpriza noastră, partea inferioară a unei alte camere de coacere ce 
provenea de la al doilea cuptor. 

În momentul descoperirii se mai păstrau din el următoarele: din camera de coacere a vaselor doar 
o mică parte din peretele de vest pe o înălţime de 0,23 m; placa ce desparte camera de foc de camera de 
coacere, apoi patru orificii, camera de foc şi gura cuptorului. 

Deoarece din camera de coacere nu s-a păstrat, cum am semnalat, decât o mică parte, restul fiind 
distrusă, nu ne rămâne decât să presupunem că ea era identică cu cea aCI, având formă de pară, clopot 
sau cilindru. 

Cantitatea de fragmente de tegule care a fost găsită în orificii, ca şi În camera de·fbc, 'ne face să 
presupunem că ele au fost folosite, eventual, la căptuşirea camerei de ardere a e211• 

'. 

Reconstituind operaţiile de amenajare a camerei de ardere, acestea se prezintă astfel: de la nivelul 
de călcare contemporan, meşterul a trasat şi săpat o groapă circulară. Nu este exclus ca ea să fi benefil-'iat, 
ca şi CI, de un strat de 1 ipitură pentru întărire. 
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Platforma despărţitoare are o înălţime de 0,66m., cu diametrul de 0,91 m. ' . • 
.� . .. 

Aminlim că tot cuptorul este amenajat in umplutură. Practic, el pleacă din stratul cenuşiu capacuit de o dungă cenuşiu 

alburic, taie un strat cenuşiu amestecat cu cioburi, oase şi îşi afundă camera de foc intr-un strat cenuşiu tasat. 
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Un cup,or medieval de ars ceramica de /a Nuflrul, jud. Tu/cea, 1n SC/VA, 42, 12, 1991, 

p.67. 

Ibidem. 

Sunt fragmente ceramice arse la roşu cărămiziu. Denotă oale borcan, de fonnă scundă, puternic bombată, dar şi oale 

borcan mari. cu buza uşor oblică in afară. Ca decor: striuri orizontale distanţate, deci, nu Câmp de striuii, ci adevărate> 
caneluri bine conlurate. Ceramica acestui cuptor este alcătuită din vase cu dublu val, de obicei realizat mărunt. Tot, 
motivul este realizat grosier. 
Sunt tegule cu placă subtire de 2,5 cm� cu muchia de cea. 2 cm, olane de acoperiş. 
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După dcgajarea umpluturii au ie�il la iveală palru oriticii lalerale şi un pilon central. Aceste patru 
oriticii reprezintă culoarele de legă tură Între camera de coacere şi cea de foc a cuprorului, culoare care 
permiteau trecerea cftldurii spre vasele ce suportau pro�esul de coacere (p1.1i2). 

Placa separatoare a C2 este la �0.80 OI fală de stâncă. Orificiile de sud se adâncesc la -0,60 m. 
Pentru asluparea orificiului de NE a fost folosită o piatră lungă de 0,23 OI x 0.09 m. Orific iul de SE arc 

gura de pornire mai adunată pentru a se Iăţi în partea de sus. 
Aceste cotloanc pornesc din bolta camerei cle foc. pereţii lor fiind în acelaşi timp şi pereţi i 

cuptorului. Ele erau umplute cu bucăţi de cărămidă. bulgări de pământ ars, fragmentc ceramice. fragmente 
de te;(ulc . • 

Camera de foc este construită Într-un pământ cenuşiu tasat. spre deosebire de camera de coacere 
care a fOSI amenaj31ă În stratul de pământ cenuşiu măzăros. în care a fost construit şi CI. Sub ca se afla 
un strat subţire de pământ, gros de 6-7 cm, după care se afla stânca. Constatăm. deci, că în zona C2 stânca 
este la -2,80 m faţă d� nivelul actual. 

Ciura cuptorului se opreşte În drept�iI peretelui de nord al orific iului de NE. Ea nu se prelungeşte 
în afară) ci doar cenuşa se prelinge pe 0.30 m spre NE. 

Ca o trăsătură genc.raIă, remarcăm faptul că instalaţia cuptorului s-a făcut mai neîngrijit decât la 
CI. ceea ce a dus la folosirea acestuia pe o perioadă mai scurtă, fal'I dovedit prin aceea că pereţii sunt mai 
puţin arşi. fără a fi \·itrificaţi. 

Deasupra lui C2 se află o groapă menajeră al cărei fund a ciupil din perete le de V al camerei de 
coacere a cuptorului. Această groapă este căpăcuită de o lentilă de pământ roşu provenit de la pereţii lui 
CI. Deci. cronologic, C2 este anterior lui CI. ultimul fiind construit. probabi l , ca urmare a eşecului de 
folosire a primului. 

Se observă, deci. o perfectă asemănare tipologică Între cele două cuptoare de la Hîrşova. Deşi la 
CI nu s-au găsit toate orificiile, mărimea camerei de ardere ne face să presupunem că ele existau. Putem 
conSidera, aşadar. că unul din cele două cuptoare a servit ca model celuilalt , constructorul fiind eventual 
aceiaşi olar. 

Fragmentele ceramice dcscoperile În e2 sunt asemănătoare celor analc în CI (fragmenle de vas 

borcan. de formă scund�, ars la cărămiziu)" (p1.1l1) Asemenea tipuri de vase sunl produse ale meşterilor 
locali, create ca urmare a creşterii necesităţilor obiective ale populaţiei. 

, 

In ce priveşte datare a cuptoarelor, am procedat la efectuarea aceste ea pe baza fragmentelor 

ceramice precum �i prin folosirea monedei (de sec. XI), ce se atla în stratul cenuşos alburiu tasat, strat 
în care a fost construită placa separatoare a lui C2. Credem că nu greşim dacă plasăm perioada de 
funcţionare a celor două cuptoare la sfârşitul sec. al XI-lea-inceputul sec. al XII-lea. 

Importanţa acestor cuptoare, la care se adaugă şi C3 învecinat, constă in aceea că ele reprezintă, 
deocamdată, un tip de cuptor dobrogean cu palru orificii tubulare de legătură înlre cele cI"uă camere. 

Dacă luăm în conside-rare şi cel de al treilea cuptor. datat, pe baza fragmentelor ceramicc, În sec. 
IV -VI e.n., putem reţine că pe o suprafaţă de numai 5 mp, la Hîrşova, au funcţionat trei cuptoare. Fireşte. 
nu este exclus ca numărul lor să crească. odată cu extinderea cercetărilor arheologice pe care noi, 
studenţii, le aşteptăm Cu indreptăţit interes. 

CRISTINA PARASCHIV 
Universitatea "Ovidius" 

Constanta 

În e2 s-au găsit fragmente de la câteva oali: borcan scundc, arse la cărămiziu. Au buza înaltă şi uşor trasă în afară; gâtuI 

înalt îară curbură. Ca decor: brâie de striuri in val. adânei. neregulate. in orifidul de SV a fost găsit un fragment mare 
de vas borcan ars la cărJ.miziu. Are buza uşor tra� in aram, tăiată cu muchie spre exterior: gâtui sCl:nd. Decor: pe umăr 
o bandă Iată de striuri concentrice, latc. Pasta an: ca degresant nisip mare. 
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FOURS DE CUIRE LA CERAMIQUE DANS 
L'HAUT MOYEN AGE DE HÎRŞOV A - LES FOUILLES DE 1995 

RESUMf: 

Dans ce! articJe l'auteuT fa it une presentation de quelques unes des dotations techniques deCOlivertes 
extramuros pendant la campagnie archeologique de !'ete 1995 il Hîrşova. 

II s'agit d'un groupe de trois fours rassambles sur une surface de cea. 5 m. L;n de ces fours, C3, reprcsente 
des traits typiques au fOUT destine a c-uiTe le pain. Ies autres. CI, e2 font I'epreuvc de la pratiquc du metier de la 
poteTic dans ceHe region. 

L'importance de ces demiers fours e'eSI meme le fa it qu'ils representcnt, pour le moment, un type de: four 
dobrogean, done de quatre orifftces tubulaires de liaison entTe la chambre avec le feu et la chambre pour cui Te. 

Ă I'aide des fragments ceramiques et d'une monnaie. l'auteur place la periodc de fonctionnement de e.l et 
C2 a la fin du XI-ome siecle et le debut du XII-ome siecle et le C3 dans le V-eme - VI-eme siecles apres loC. 


