
IMPLICAŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE PRODUCŢIEI DE CERAMICĂ 
î� EPOCA NEO-ENEOLITICĂ 

Unul dintre aspectele producerii de ceramică În perioada neo-eneolitică constă din Încadrarca 
acestei ocupatii În sfera activitătilor casnice sau ca meşteşug În sine, bine definit economic şi social. 
Importanta acestei activităli este o caracteristică evidentă prin cantitatea mare de ceramică 
invcntariată in majoritatea siturilor arheologice ale acestei perioade. 

În lucrarea de fată vom incerca să prezentăm unele aspecte şi ipoteze legate de implicatiile pc 
care această ocupalie a prezentat-o pentru viala aşezări lor neolitice. 

Ceramica apare in spaliul nostru prin intermediul migratiei populatiilor din regiunile Tessaliei 
şi de mai departe, din zonele Anatolici, tehnologia de producere pc care ace ,te grupuri o cunoşteau 
fiind de un înalt nivel. 

Cunoştinţele se vor perfeqiona şi diversifica pe acesl h.:riroriu crcând noi aspecte importante 
in contextul acestui meşteşug, constând din inovalii privind materia primă, metodele de prelucrare şi 
de ardere. 

Evolulia, de la tipul simplu de cuptor cu lllonocameră la cel cu cameră de ardere dispusi! 
lateral, in cadrul unuia dintre cele mai timpurii situri neoliticc din România,documcntat cu descoperiri 
de cuptoare, cum este cel din cadrul aşczării de la Cârcca- Viaduct, se poate explica prin necesitatea 
obţinerii in interiorul acestora a unor eondllii de ardere carc si! poată li cuntrolate, factor esenţial in 
obţinerea ceramicii pictate policrome caracteristice IiI/ei Cărcca IV (Nica 1978, I g). 

Trei dintre cele patru cuptoare descoperite aici, aparţinând neoliticului timpuriu (Starccvu
Criş IV), erau situate la marginea de sud a aşezării în apropierea sursei de apii. (Nica 1 97X , I S). 
Calitatea superioară a ceramicii pictatate aparţinând accstei perioade şi cantitatea mare, fală de alte 
aşezări contemporane invecinate, ridică ipoteza că aici exista un centru de producere a ceramicii, din 
care olarii specializali aprovizionau şi aşezăriIe Învecinate (Nica 1978,29). 

Un alt aspect important privind necesitatea producerii veselei in număr mare îl constituie 
cuptorul dublu de la Cârcea din faza Cârcea IV (Ni ca 1978, 27) şi cel similar de la Leu (fig. 1) 
aparţinând culturii Dudcşti (Ni ca 1978. 29; EIIis 1984,85). Aceste cuptoare prezintă o singură gură de 
alimentare, două camere de ardere şi de reglare a temperaturii. prin acest sistem ingenios şi foarte 
simplu de utilizat se pot arde un număr mare de vase prin eontrolarea unei singure arderi. 

\ " 
I 

v 

I 
, , 

! , 

-------
;----_.-

__ �_J 

Fig. 1. Cup!orul dublu descoperit la leu (după l. E1lis). 



38 DAN ANGHEL 

, 
In situl de la Zorlenţul Mare, aparţinând fazei B2 a culturii Vinea a fost descoperit un atelier 

în interiorul căruia se aflau trei cuptoare alăturate şi spatii pentru depozitarea şi uscarea vaselor (fig. 
2) (Rus, Lazaroviei 199 1, 104, pl.19 a, b,). 

Cuptoare simple, situate grupat sunt documentate la Ariuşd de la începutul etapei Cucuteni A, 
(aspectul Ariuşd) unde în partea de nord a aşezării, pe panta dinspre pârâu au fost descoperite mai 
multe cuptoare, patru dintre ele fiind alăturate (Laszl6 1914,313). Ulterior, în acelaşi sit, în partea de 
nord-est, au fost găsite resturile a opt cuptoare, iar în cea de nord-vest un număr mai mare, din care un 
complex, de trei cuptoare alipi te (Szekely, Bartok 1979 , 56). 

In aria de răspândire a culturii Cueutcni în Moldova şi sud-estul Transilvaniei se cunosc Il 

complexe în cadrul cărora s-au descoperit resturi de cuptoare, dispunerea lor acoperind intregul areal 
de extindere al culturii (Comşa 1976, 23). Cuptoare similare celor de la GIăvăneştii Vechi (Nestor 
1951, 63) şi Valea Lupului (Dinu 1957, 164) sunt documentate in situl de la Jvaneţ din Republica 
Ucraina (:vIovşa 1974, 230) unde într-un punct situat la oarecare depărtare de aşezare. se aila un 
complex format din trei şiruri de cuptoare, dovedind existenţa unui centru de produs ceramica. La 
Yarvarovka, în Republica Moldova, este atestată o constrUCţie de mari dimensiuni, în interiorul căreia 

, 
se găseau trei cuptoare de ars ceramică (fig. 3) (EI lis 19H4, 61-62). In aria culturii Cueuteni. 
cuptoarele simple (monocameră) sunt caracteristice doar perioadei timpurii a fazei Cucuteni A. [n 
faza Cucuteni A se va răspândi tipul perfecţionat cu camera de ardere şi vatra dispuse vertical, 
despărţite de un grătar perforat. În unele cazuri cuptoarele evoluate se aflau grupate în afara aşezări lor 
(GIăvăneştii Vechi, Tarniţa) (Antonescu 1976, 37), în comparaţie cu cele simpJc aflate în interior sau 
la periferia aşezări lor . 

Aceste grupări de cuptoare atestă existenţa unor zone. în preajma comunităţilor, cu destinaţie 
specială pentru producerea de ceramică, dovedind că olăritul a început să se desprindă de operaţiunile 
casnice. devenind un meşteşug în sine. Această ipote7ă este susţinută în special de cantitatea mare de 
cunoştiinţe tehnice şi experienţă necesare pentru confecţionarea veselei de lux, decorarea ci, în 
special cea reali7ată prin pictare precum şi controlarea armosferei de ardere din interiorul cuptorului. 

Prin urmarc, In cadrul comunităţilor nco-cneolitice se utilizează două tipuri principale de 
ceramică. cca de uz comun, grosieră, produsă probabil în mediul casnic şi vase de lux, din pastel fin[L 
ornamentate, aflate în cantitate mai mică, produse de me�teri specializaţi locali sau din centre 
apropiate (Com�a 19R 1, 22R) . 

Un alt aspect legat de tehnologia prelucrării ccramicii care susţine ideea apariţiei unor meşteri 
strict specializaţi, constă din condiţiile climaterice necesare pentru obţinerea acestCIa. În pe"ioade!e 
umede ale anului uscarea vaselor în vederea arderii nu cste posibilă decât în spaţii închise şi încălzite, 
prin urmare perioada propice acestei activităţi se întinde doar în lunile de vară coinci7ând cu aceleaşi 
perioade ale anului când se pot afeetua muncile agricole esenţiale pentru existenţa acestor comunităţi 
(Marinescu-BâJcu 1974, 146). 

, 

In general amplasarea aşezări lor neolitice este dictată de existenţa mai multor factori 
geogra!lci esenţiali, surse de apă, terenuri agricole, eventual depozite de sare şi nu în ultimul rând a 
celor de lut. Acest material era indispensabil pentru construirea locuinţelor, cuptoarelor şi la , 
confecţionarea vaselor, iar transportul lui de la distanţe mari ar fi [osl greu de realizat. In paralel. era 
necesară şi apropierea de zonele împăduri te penrtru procurarea lemnului utilizat drept combustibil. 

O altă explicaţie privind necesitatea construirii cuptoarelor la periferia în aşezării sau la 
oarecare distanţă de ca constă, în afară de necesitatea aprovizionării cu materie primă şi combustibIl, 
din riscul provocării unor incendii prin cantitatea mare de lemn care trebuia arsă În cadrul unei 
produc eri masive de ceramică. În cazul producerii ceramicii în mediul casnic, numărul de \icsclă 
relativ redus necesar unei singure familii nu necesita probabil mai mult de una sau două arderi pe an, 
fapt care nu ar fi periclitat comunitatea. 

Prin urmare prez.enţa cuptoarelor la perifera sau ia oarecare depărtare de aşezare estc o 
dovadă ipotetică a existenţei unor membrii ai comunităţii care se ocupau în special de manufacturarea 
eeramcii pentru uzul intregii aşezări şi poate pentru zonele în\'Ceinatc (Ellis 1996,82). 

Atelierele descoperite dovedesc necesitatea ca aceşti meşteri să'şi poată continua activitatea 
şi în perioadele reci ale anului, ceramica fiind unul dintre principalele lor surse de existenţă. 
Producerea doar în mediul casnic prin cantitatea mică necesară nu necesita ridicarea unor construcţii 
cu destinaţie specială acestui scop. 
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Fig. 2 Reconstituirea atelierului de prelucrat ccramica de la Zorlenţul Mare (după Gh. 
Lazarovici). 

Fig. 3 Reconstituirea atelierului de prelucrat ceramică de la Varvarovka (dupa L. T:J!is). 
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Cercetătoarea americană Linda Ellis formulează ipoteza conform căreia odată cu desprinderea 
olarilor, ca meşteri în sine, din cadrul comunitălilor, ar fi putut exista şi o separare pc operaţii a 
acestora. Unii s-ar fi ocupat de manufacturarc şi decorare, iar alţii de ardere (ElIis 1996, 82) 

Aceeaşi autoare pleda pentru posibilitatea ca aceşti meşteri să fi avut Un oarecare caracter 

itinerant, impus de necesitatea proeurării anumitor pigmenţi, utilizali la pictare, zăcămimele fiind rare 
şi situate la mare depărtare (Ellis J 996, 86; 1984, 83), cât şi de comercializarea produselor. În acest 

caz ci călătoresc în grupuri de paneneri sau în cadrul familiar transportând uneltele şi pigmenţii 
necesari, se stabilesc în preajma aşezărilor unde işi construiesc cuptoarele şi folosesc lutul din zonă 
(Ellis 1996,84). Ceramiea produsă o schimbă pc diferite produse, dovezi În acest sens llind utilizarea 

aceloraşi pigmenli pe o vastă arie, timp de mai multe sute de ani, consecventa motivelor ornamentale, 
precum şi cuptoarele folosite ale căror dimensiuni implică producerea unor cantităţi mari de 
ceramică. Mai mult decât atât, vasele ceramicc fimte nu pot ti transporate pe distanţe mari datorită 
fragilităţii specifice materialului (Camps 1980. 193). 

Ipotezele cercetătoarei americane se referii doar la aria de ră,spândirc a culturii Cucuteni, 
dovezi sigure ale existenţei unor centre de olărie fiind dcocamtla(l atestate doar În Republica 

, 
Moldova şi Ucra ina la Varvaruvka şi Jvanel_ In restul acclcii:l�i culturi. cuploarele apar atât separat de 
aşezare, cum este cel de la GIăvăneştii Vechi (Nestor 1951, 63), dar şi În interiorul aşezării, 

documentate la Valea Lupului (Dinu 1957, 164), sau asociate cu complexe de locuirc la limita 
aşezării, cum sunt cele de la Truşeşti (Petrescu-Dilmboviţa 1962, (3). 

Aria acestei culturi este cel mai bine documentat,�l în ceea ce priveşte descoperirile de 
cuptoarc, numărul acestora find mai mare decât În tot restul culturilor neolitice din Romimia. 

in stadiul stadiul actual al cercetărilor nu a fost scos la iveallr nici un cuptor aparţinând 
culturii Petreşti, deşi ceramiea pictatâ produsă dovedeşte () tchnică superioară în pnvinl� preparirrii 
pastei, decorulm şi a arderii, echivalentă cu eca a culturii Cucuteni (Paul 1992 . 67). In general, 
cuptoarele descoperite in zonele de răspândire ale altor culturi neolitice sunt legate de contextul unor 
locuinţe, exceplie făcând doar cele trei cuptoare dc la Cârcca-Viaducl aparţinând nivelului Cârcea IV, 
celclalle cuptoare din acelaşi sit de tip Dudeşti fiind răspândite în interiorul a�ezarii (,,-iiea 1978,30). 

Situaţii similare sunt Întâlnite la Vădastra (Matecscu 1959, 68), Târtăria (Horedt 1949, 55), 
sau cele două cuptoare de lip Uolintineanu de la Cernica (C"m�a 19R 1, 230). in aceste cazuri 
cuptoarele sunt de tip simplu (monocamerii) S"" a\'ând camera de foc dispusă lateral faţă de cea dc 
ardere. Cuproarc c\"oluatc cu camerele di�pu:-ic vertical ram;:ll1 deocamdată atestale doar pentru aria 
culturii Cucuteni �i pot ti presupuse pentru cea a culturii Pctre�ti (Paul 1992, 71) . 

Prin urmare putenl trage concluzia că o separare a meşteşugului olăritului de mediul casnic 
are loc mai puternic doar acolo unde tehnologia necesară obţinerii unei eemmici superioare implică " 

anumită specializare, produsul muncii olarului pcrmiţându-i renunţarea la alte activităli necesare 
, 

pentru a se Întreţine. In restul spaţiului În cadrul unor culturi contemporane sau ulterioare, acest 
meşteşug râmâne parţial sau total în mediul casnic, manifc,tându-sc În forme tradiţionale, simple, 
până la sfârşitul ncoliticului. 

Specializarea olăritului ca meşteşug arc implicaţi i şi in privinla vielii sociale. Dacă la Început 
eeramica era, probabil, produsă de către femei, numărul mic de vescJă necesar unei ramilii �i ripurile 
de cuptoare lolositc neimplieând un efort fizic mare, cu timpul , producţia de vase În scrie, construcţia 
cuptoarelor evoluate vor face ca această muncă să imre în sfera de activitate a bărbaţilor. 

Producerea de ceramică În serie pentru schimb duce la unitatea de forme şi " decorului 
caracteristice acestor culturi, iar cerinţele beneficiarilor au dus la necesitatea ca olarii să-şi 
perfecţioneze continuu tehnica, prin aceasta contribuind la dezvoltarea acestui mqteşug. 
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LES IMPLICA TIONS ECO�O:vJIQUES ET SOCIALES DE LA PRODt:CTTO:-; CERAMIQUE 
NEO-ENF:OLlTHIQUF: 

. . 
RESl!\IE 

Le dcvcloppemenl de la pOllerie dans les cOITImunaut0s ncolithiquc!' a cOl1lribuc a I'apparilion de 

certaÎns artÎsans specialises. Ils utîlîsaient des oUlils, des fOllrs el des atelîers cOllslruÎts specialcmcnt pour la 
pottcrie. Au fur et il mcsurc du progres de 1" potterie les artisans se dillcrencÎaÎent des simpJcs agrîculteurs. 

EXPLICA TlON DES FIGL'RFS 

fig. 1. Le [OUl' double decouvcrt it Leu (apres L. Ulis). 
fig. 2. La reconstitution d'un atelier dc ccramiquc de Zorleniu Mare (aprcs Gh. Lazarovici) . 

Fig. 3. La reconstitution d un' atelier de c0ramiquc de Varvarovka (apres L. Ellis). 


