
ANALIZĂ CRISTALOG RAFICĂ 

Z G U R I A R H E O L O G I C E - V A D U ANEI 

Marin Şeclăman 

Zgurile sunt de regulă sisteme hétérogène alcătuite din două sau mai multe faze amorfe şi 

cristaline. Prin secţionare în plăcuţe cu grosimi de 0,03 mm, majoritatea fazelor constituente devin 

transparente şi pot fi examinate cu ajutorul microscopului polarizant. Deoarece între compoziţia 

chimică a fazelor şi proprietăţile optice există relaţii directe, fazele pot fi determinate la microscop prin 

stabilirea diverselor constante optice ca: gradul de transparenţă, culoarea proprie, culoarea de 

birefrigenţă, unghiurile de extincţie, unghiurile dintre axele optice, etc. în afară de acestea, cu ajutorul 

microscopului se capătă informaţii utile cu privire la condiţia fizică de răcire a zgurii (lentă sau bruscă) 

prin urmărirea diverselor particularităţi structurale cum sunt: raportul dintre faza sticloasă şi fazele 

cristaline, porozitatea zgurii (dimensiunile, forma şi frecvenţa bulelor gazoase), caracteristicile 

morfologice ale cristalelor, dimensiunile relative şi absolute ale acestora, etc. 

Prin metoda microscopică, urmărind relictele petrografice şi mineralogice din zguri, se poate 

stabili natura materiei prime precum şi tehnologia de preparare. 

REZULTATE: 

1. PROBA 13 1 Compoziţia mineralogică: 

a. Fayalit (olivină feroasă) - Fe?Si04 70% 

b. Fier nativ 10% 

c. Mineral opac (magnetit) - Fe-)04 20% 

Caracteristici structural - textuale: 

Atât olivina cât şi fierul nativ au o cristalizare scheletică (cristale slab dendritice), iar zgura 

are o structură vacuolară. 

Cristalizarea dendritică denotă o răcire lentă, ceea ce conduce la existenţa unui flux intens 

de preparare, deci zgură în cantitate mare "îngropată" rapid. 

Atât compoziţia minerală cât şi structura zgurei arată că materia primă cea mai probabil 

utilizată pentru extragerea fierului avea o compoziţie dominant sideritică (carbonat de fier) şi nu 

magnetică (oxid de fier). 

1 Din groapa de deşeuri metalurgice de la nord de C 4 (S. XXXIII şi caseta), sec. X. 
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2. PROBA 14 2 Compoziţia mineralogică: 

a. Fayalit (olivină feroasă) - Fe?Si04 60% 

b. Fier nativ 35% 

c. Sticlă 20% 

d. Oxizi de fier (nediferenţiaţi) 1% 

Caracteristici structural - textuale: 

Olivina şi fierul nativ au cristalizat scheletic, iar zgura are o structură vacuolar!. 

Cristalizarea dendritică denotă o răcire lentă, de unde se poate deduce existenţa unui flux 

intens de preparare, zgură în cantitate mare "îngropată" rapid. 

în sprijinul acestei afirmaţii concură şi existenţa unui conţinut de 4% sticlă devitrificată 

parţial, cristalizată după un timp mai îndelungat la temperatură relativ joasă, datorită rearanjării 

legăturilor chimice. 

Compoziţia minerală şi structura zgurei indică faptul că materia primă utilizată pentru 

extragerea fierului era predominant sideritică (carbonat de fier) şi nu magnetitică. 

3. VADU ANEI - pachet 97 3 

Comrjozitia mineraloaică : în volum 

a. Cuarţ 3 % 

b. Feldspat plazioclaz 6,5 % 

c. Feldspat potasic 2 % 

d. TridiTt 3,5 % 

e. Sticlă silicatică policomponentă 8 5 % 

Caracteristici structurale 

Porozitate foarte mare (70%) iar parţial sticla a cristalizat generând concreşteri micrografice 

cuarţo-feldspatice. 

Concluzii - materialul nu este zgură în sens metalurgic, ci un nisip (eventual un mortar 

nisipos) topit la o temperatură cuprinsă între 950°C - 1200°C Este probabil ca acest material să fie 

din peretele cuptorului. Concreşterea cuarţo-feldspabcă corespunde compoziţiei entectice a sistemului 

cuarţ-feldspat, de aici estimarea unei temperaturi minime de 950°C. 

2 Din groapa de deşeuri metalurgice de la nord de C. 4 (S. XXXIII şi caseta), sec. X. 

3 Deşeu metalurgic din umplurura superioară a gropii de acces la C. 3 (S. XXXIV, sec. X); vezi raportul anterior. 
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Analiză aistalografică. Zguri arheologice - Vadu Anei 

4. VADU ANEI - pachet 585* 

Compoziţia mineralogică: în volum 

a. Fayalit 70-80 % 

b. Magnetit 10-15 % 

c. Hematit 1-3 % 

d. Sticlă silicatică 6 - 1 2 % 

Carac te r i s t i c i s t ruc tu ra le 

Porozitatea este de cea 15% iar cristalele de fayalit şi cele de magnetit sunt scheletice. 

Conc lu z i i : 

Lipsa silicablor calcici din probă presupune nefolosirea fondanţilor în procesul tehnologic 5. 

Minereul folosit, după toate probabilităţile, era alcătuit în esenţă din oxizi de fier şi cuarţ, 

adică un minereu oxidic - probabil foloseau limonitul 6 din aşa zisele "pălării de oxidare" ale 

zăcămintelor de pirită sau ale zăcămintelor de siderită (carbonat de fier). 

Faptul că sticla s-a conservat destul de bine, arată că masa zgurei era de dimensiuni reduse 

(modeste), de aici răcirea rapidă a sticlei. Deci foloseau cuptoare cu capacităţi mici în care 

temperatura depăşea 1400°C. 

λ Din cuptorul locuinţei 8 (sec. X). 
5 De semnalat totuşi că, în cuptorul locuinţei alăturate, L. 7, au fost găsiţi bulgări de calcar, alături de zguri mărunte de fier, 
dovadă că fondanţii erau cunoscuţi şi folosiţi, chiar în complexe mici, cum este un cuptor dintr-o locuinţă (nota EST). 
6 limonit - amestec natural de oxizi de fier hidntaţi Fe 2 03.H 2 0 şi FeO(OH) - are o culoare predominant galbenă sau brună şi 

roşie (mai rar). 
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C U P T O A R E MEDIEVALE DE ARS CERAMICA DESCOPERITE 

LA ORAŞUL DE FLOCI, JUDEŢUL IALOMIŢA 

Anca Păunescu 

Pentru o analiză complexă a ceramicii medievale, rezultată în urma cercetărilor arheologice, ar fi 

de dorit să avem în atenţie şi tipologia cuptoarelor de ardere, construite de meşterii olari. Informaţiile 

noastre asupra acestei categorii de instalaţii meşteşugăreşti le găsim, de regulă, în rapoartele de săpătură 

ale arheologilor. în general, aşa cum deseori s-a constatat, cuptoarele identificate şi dezvelite în timpul 

cercetărilor arheologice, de obicei "dispar, deoarece ele nu au caracterul unui obiect muzeografic, nu sunt 

considerate ansambluri arhitecturale, nu se păstrează in situ şi rareori sunt conservate sau transportate în 

muzee"1. Cuptoarele de ars ceramica, ce aparţin perioadei medievale româneşti, sunt descoperite în număr 

mic şi pentru studierea lor, a atelierelor de olari, a tehnologiei folosite de aceştia, nu dispunem de alte 

izvoare documentare, care să ne furnizeze mărturii directe. în acest context, subliniem importanţa 

descoperirii în vatra unei aşezări urbane medievale dispărute - Oraşul de Floci -, a celor două cuptoare de 

ars ceramica. De-a lungul a numeroase campanii de săpături arheologice, în acest sit a fost recoltată o 

mare cantitate de piese ceramice, ce sugera existenţa unor meşteşugari olari specializaţi. în vara anului 

1997, cercetările arheologice întreprinse în zona vestică a necropolei nr.5, situată pe grindul nr. 2, au 

dezvelit resturilor a două cuptoare de ars ceramica, care au funcţionat, cu aproximaţie, la jumătatea 

secolului al XVII-lea, după cum indică studiul materialului ceramic descoperit în umplutura lor şi în jur, 

precum şi moneda găsită în strat în apropierea acestora. Cuptoarele au fost identificate la distanţa de 3 m. 

spre vest faţă de limita acestui vast cimitir din vatra oraşului, amplasate pe panta grindului, mărginit de 

unul din braţele albiei săpată de vechiului curs al Ialomiţei. Imediat după îndepărtarea primului strat de 

pământ vegetal, la adâncimea de circa -0,25m., a apărut în suprafaţa secţiunilor o mare cantitate de 

fragmente ceramice precum şi două zone învecinate, cu pământ ars la roşu, aflate la o distanţă de 5,25m. 

între ele, în lungul secţiunii orientată est-vest (fig. 1). 

Cuptorul nr . l . După îndepărtarea stratului de dărâmătură, s-a putut observa că primul 

cuptor, de formă circulară, a fost distrus complet de lucrările agricole, păstrându-se urma vetrei, 

puternic arsă, pe care s-a aflat o mare cantitate de cenuşe amestecată cu pământ şi fragmente 

mărunte ce proveneau de la forme ceramice diferite: străchini, farfurii, oale-cahlă, olane. Conturul 

vetrei păstra o formă uşor ovală cu dimensiunile de 1,55 m. χ 1,35 m, iar în mijlocul ei se mai păstra 

baza pilonului, oval în secţiune, cu diametrul maxim de 0,75 m., din lut cruţat, care avea rolul de a 

susţine grătarul sau placa perforată, pe care erau aşezate vasele în cuptor. Pilonul nu era situat în 

centrul suprafeţei vetrei, ci apropiat cu 0,15 m. de peretele nordic al cuptorului. în cursul cercetării s¬

a constatat că acest cuptor a fost amenajat peste o groapă care a tăiat, la rândul ei, jumătatea 

superioară a mormântului nr. 909. Poziţia acestui mormânt depăşea cu 6 m., limita vestică a 

cimitirului. Groapa de sub cuptorul nr . l avea diametrul de 1 m. χ 1,42 m., cu pereţii drepţi şi era 

puţin adâncă. î n umplutura ei s-au găsit mai multe fragmente mărunte ceramice, un fragment 

de strachină cu decor sgrafittat, oase sparte şi mulţi bulgări de pământ ars, de culoare roşu 

închis- cafeniu, ce păreau să provină de la o vatră distrusă. Pentru precizarea relaţiei stratigrafice, 

1 Pascal Duhamel, Les tours de potiers, Les dossiers de l'Archéologie, 6,1974, p. 55 
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menţionăm că acest cuptor nr . l a fost construit după ce groapa fusese nivelată cu un strat de 

pământ măzăros, gros de 0,08 m., de culoare negru-cenuşiu. Urmele de arsură, surprinse în 

suprafaţa secţiunii, ne sugerează existenţa gurii de alimentare spre sud-vest. 

Cuptorul nr.2. a fost amenajat în marginea pantei grindului, spre vest de cuptorul nr. l , la o 

distanţă de 4 m. de acesta şi mai păstra doar pereţii camerei de foc cu pilonul de susţinere a grătarului, pe 

care erau aşezate vasele în camera de ardere. Camera superioară a fost distrusă din cauza lucrărilor 

agricole. Iniţial, cuptorul a avut o formă rotundă, cu diametrul de 1,50 m., după cum arată pereţii camerei 

de foc, înalţi de circa 0,40 m. şi groşi de 0,30 m. la bază, având gura de alimentare, orientată spre sud-

vest, sub forma unui canal scurt şi puţin înalt, cu lăţimea de 0,30 m. în faţa acesteia se afla groapa de 

alimentare, uşor adâncită, de formă ovală, cu dimensiunile de 1 m. χ 0,75 m., mărginită de o gardină 

subţire şi foarte puţin înaltă, din lut. în interiorul camerei de foc a cuptorului, alipit de peretele acestuia pe 

o mică porţiune, spre nord-est, se afla pilonul, piriform în secţiune, cu diametrul 0,60 m. χ 0,56 m., 

necesar susţinerii platformei din lut perforată, care separa camera de foc de camera de ardere a vaselor. 

Acest pilon compartimenta camera de foc în două canale, ce se uneau în dreptul gurii de alimentare. 

Resturile păstrate ale pereţilor camerei superioare sugerează un profil arcuit uşor spre interior şi 

presupunem, lipsindu-ne elementele certe necesare, că în mijlocul bolţii se afla o deschidere, pe unde se 

aşezau vasele în cuptor, ce se astupa în momentul arderii fiecărei şarje. în exterior, imediat lângă gura 

cuptorului se afla groapa de alimentare a focului, de formă ovală, prezentând o uşoară adâncire şi înclinare 

după cursul pantei. în această groapă s-a găsit o mare cantitate de fragmente ceramice, ce proveneau în 

special de la străchini şi farfurii. Suprafaţa interioară a peretelui cuptorului, cu o consistenţă foarte dură, 

rezultată în urma arderii, avea culoarea cenuşie-ciment. în interiorul camerei de foc s-au găsit fragmente 

ceramice, amestecate cu pământ negru, cenuşe şi câteva fragmente de cărbune. în dreptul gurii de 

alimentare, legată de camera de foc printr-un 

canal scurt, se aflau bucăţi mari de cărămidă şi 

de chirpic, câteva oase sparte şi jumătate dintr-o 

strachină, iar pe suprafaţa pilonului din lut s-au 

găsit fragmente de chirpic ars roşu-cărămiziu, 

zgrunţuros, ce proveneau de la peretele arcuit al 

camerei de ardere şi fragmente din lut ars 

amestecat cu pleavă, resturi ale platformei 

perforată, care separa cele două camere. 

Degajarea cuptorului nr. 2 ne-a permis 

reconstituirea modului de construire a unei 

asemenea instalaţii, a cărei groapă a fost săpată 

în lut cruţat. între cele două cuptoare ŝ a găsit 

un şir de gropi de pari, la distanţe apropiate, 

care s-ar putea să fi fost folosiţi la amenajarea Fi9- 2. Cuptorul nr.2 şi groapa de alimentare 

unui acoperiş simplu pentru a proteja aceste 

instalaţii de intemperii. Nu lipsită de importanţă 

este şi direcţia de orientare a gurii de alimentare, spre sud-vest, opusă direcţiei vântului principal (crivăţul) 

în acestă zonă, pentru a asigura un bun tiraj şi o bună repartizare a curenţilor de aer cald în interiorul 

camerei de ardere (fig. 2). 
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Pentru a face o încadrare tipologica a acestor cuptoare descoperite la Oraşul de Floci 

constatăm că, în stadiul actual al cercetărilor, nu dispunem de o sinteză asupra tehnicilor şi de 

construire a cuptoarelor, folosite de meşterii olari în evul mediu. Mai întâi, pentru aceasta ar fi 

necesar întocmirea unui tabel cronologic ai tuturor aşezărilor medievale, rurale sau urbane, de pe 

teritoriul ţării, unde au fost descoperite cuptoare de ars ceramica şi cartarea lor, pentru a constata 

evoluţia tehnologică în realizarea acestor instalaţii. Acest deziderat ar trebui să se realizeze prin 

cercetarea exhaustivă a tuturor descoperirilor arheologice din ţară, publicate. Dacă avem în vedere 

tehnica şi materialul din care se construiau, sau dimensiunile lor, care sugerează cantitatea redusă de 

vase arse, la fiecare şarjă, presupunem că ele au fost folosite şi distruse după folosinţă, încă din 

vechime, de meşterul olar. Se poate observa că dispunem de foarte puţine cuptoare, bine 

conservate, care să facă posibilă înregistrarea unor caracteristici suficiente în legătură cu formele şi 

variantele sistemului de construcţie utilizate în epoca medievală. De cele mai multe ori, în cursul 

cercetării arheologice, a fost surprinsă numai zona de pământ ars la roşu, pe locul unde a existat un 

asemenea cuptor. De obicei, partea superioară, camera de ardere a cuptorului, aflată deasupra 

solului, nu se mai păstrează. Partea inferioară, camera de foc, săpată în pământ cruţat, împreună cu 

gura de alimentare şi groapa din faţa acesteia s-au conservat mult mai bine. O primă încercare de 

clasificare tipologică a cuptoarelor din toate epocile istorice, descoperite de arheologi, până la o 

anumită dată, o găsim sintetizată în lucrarea lui FI.Bobu Florescu, intitulată Evoluţia cuptoarelor de 

ceramică din România din neolitic până în zilele noastre. Indiferent de perioada istorică căreia îi 

aparţin, toate cuptoarele de ars ceramica sunt alcătuite din următoarele părţi: groapa de alimentare 

din faţa gurii de alimentare, aflată la baza cuptorului, continuată de un scurt canal care conduce 

fluxul de aer cald, degajat de foc, spre camera inferioară, sau camera de foc, situată sub nivelul 

solului de călcare. Amenajarea camerei de foc prezintă mai multe variante, ce se deosebesc prin 

modul cum a fost conceput sistemul de susţinere a plăcii perforate sau grătarului şi împărţirea 

spaţiilor conducătoare de căldură spre camera superioară sau camera de ardere. Placa perforată, 

care desparte cele două camere, se sprijină fie pe un pilon, fie pe pragurile cruţate în pereţii camerei 

inferioare. Camera de ardere, este lăcaşul unde se aşezau vasele şi era prevăzută cu un orificiu 

pentru introdus piesele ceramice. în funcţie de toate aceste elemente se poate face o tipologie 

aproximativă şi a cuptoarelor medievale de ars ceramica. Pentru perioada secolelor XII-XIII 

semnalăm descrierea celor două cuptoare pentru ars oale, descoperite cu prilejul cercetărilor 

arheologice pe dealul Mihai Vodă, din Bucureşti. Ele aveau bolta prăbuşită, dar pereţii se păstrau în 

bună parte, doar la unul din ele. Lângă dărâmătura lor, au fost descoperiţi vălătucii, care susţineau 

olăria în cuptor. Camera de foc avea un pilon median, adosat de peretele camerei de foc, în partea 

opusă gurii de alimentare, care împărţea spaţiul acesteia, în două canale pentru circulaţia aerului 

cald, cu lăţimi diferite, şi care probabil se uneau în dreptul gurii de alimentare 2. Singurul studiu de 

care dispunem, şi în care se stabileşte o tipologie asupra acestor instalaţii meşteşugăreşti, a fost 

făcut pentru clasificarea celor 30 de cuptoare, din secolele XIV-XV, descoperite în cursul cercetărilor 

arheologice de la Suceava 3. Analizate după forma şi tehnica de realizare a construcţiei, mai întâi se 

disting cele din categoria cuptoarelor circulare, care se împart în două tipuri: cuptoarele simple, de 

forma gropilor tronconice, cu pereţii arcuiţi către interior şi cuptoarele circulare prevăzute cu grătar 

2 Gh. Cantacuzino, Cercetări arheologice pe dealul Mihai Vodă şi împrejurimi, în voi. Bucureştii de odinioară, red. I. Ionaşcu, 

Bucureşti, 1959, p. 96, pl. LXXIII, foto 4,5. 
1 M . Nicorescu, Date noi privitoare la cartierul meşteşugarilor din Suceava, SCTV, 1-1962, p. 81-85; idem, Cuptoare de ars 

ceramică din secolele XIV-XV de la Suceava, SCTV, 1-1965, p. 97-111. 
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orizontal. Cuptoarele circulare nu erau închise în partea superioară, în formă de arc, ele fiind 

prevăzute cu o deschidere destul de largă, prin care meşteşugarul olar îşi aşeza în cuptor vasele ce 

urmau să fie arse. Autoarea studiului arată că această categorie prezintă trei variante sau subgrupe, 

deosebite prin modul prin care a fost amenajată camera de foc, pentru o mai bună distribuire a 

aerului cald. Mai precis, dacă grătarul ce separa cele două camere era sprijinit pe un picior din 

pământ cruţat, sau pe un prichici marginal, care însoţeşte peretele pe toată circumferinţa lui, sau 

grătarul era înlocuit prin braţe de lut dispuse radial, sprijinite pe un stâlp sau perete median şi de 

pereţii camerei. A doua categorie o constituie singure, cu caracter de unicat, cele două cuptoare de 

formă rectangulară, la construcţia cărora s-a folosit în afară de lut, piatra şi cărămida, datate în a 

doua jumătate a secolului al XV-lea 4. Ele au fost amenajate în groapi rectangulare, (C. l=l ,5m. χ 

1,75 m.; C.2=2,10m. χ l,60m.) cu colţurile rotunjite, cu adâncimea de 1,90 m. faţă de nivelul de la 

care a fost săpată. în lungul gropii dreptunghiulare a cuptorului nr . l , pe fundul ei, s-a ridicat peretele 

perpendicular, median, înalt de 0,30 m., care compartimenta camera de foc. Peretele a fost construit 

din cărămizi şi pietre mici de râu, prinse între ele cu lut. Pe acest soclu se sprijineau şase arcade 

transversale (cuptorul nr . l ) şi respectiv opt arcade transversale (cuptorul nr.2), lucrate în acelaşi 

mod, dispuse simetric asupra canalelor de foc. întreaga construcţie a fost lutuită în interior. 

Cuptoarele aveau două guri de foc boltite, situate de o parte şi de alta a peretelui median 

corespunzător celor două canale, şi se terminau în groapa de alimentare. Datele de care dispunem, 

referitoare la cela două categorii de cuptoare, cu variantele mai sus prezentate, nu ne permit să 

formulăm ipoteza potrivit căreia vasele ceramice se ardeau în cuptoare circulare şi materialele de 

construcţie (olane, ţigle, tuburi pentru conducte, cahle etc.) se ardeau în cuptoarele rectangulare. 

Tot pe teritoriul Moldovei, unde sunt cunoscute 50 de cuptoare medievale 5, menţionăm 

particularitatea cuptorului de ars ceramică, descoperit la Tomeşti-Iaşi, datat tot în secolul XV, care se 

aseamănă cu cele din categoria cuptoarelor de formă circulară, descoperite la Suceava, dar aici, 

camera de foc era construită cu braţe susţinute de un pilon median, în aşa fel încât flăcările şi aerul 

fierbinte să cuprindă, lateral şi vertical, vasele aşezate pe pilon şi pe braţele grătarului. în acest caz, 

groapa cuptorului, de formă circulară, avea un prag special pentru susţinerea celor patrusprezece 

braţe laterale, dispuse simetric, care porneau dintr-un pilon central de formă dreptunghiulară, 

prelungă, ca un zid median, cu capetele rotunjite, lung de 1,10 m. Aşadar, pilonul dreptunghiular nu 

a despărţit focarul în două compartimente complet izolate deoarece la capătul opus gurii cuptorului, 

el nu face corp comun cu peretele cuptorului 6. Autorul cercetării subliniază că aceste particularităţi în 

construcţia cuptorului îl "aşază printre descoperirile fără analogii directe" şi-l numeşte "varianta 

Tomeştl', deoarece, pentru prima dată, se întâlneşte un pilon dreptunghiular-alungit, pe care se 

sprijină un grătar construit din patrusprezece braţe laterale, care înlocuiesc placa perforată 7. Variante 

ale acestui sistem de construcţie le întâlnim şi la cele trei cuptoare descoperite în aşezarea de la 

Coconi, jud. Ilfov, (datată circa 1380- circa 1432) 8 care fac parte tot din categoria cuptoarelor de 

formă circulară, cu diametrele diferite: C . l=l ,16 m.; C.2=l,30 m.; C .3=l ,56 m. Pentru a arăta 

deosebirile faţă de cuptorul descoperit la Tomeşti, vom insista asupra descrierii cuptoarelor 

descoperite în aşezarea de la Coconi. în groapa cuptorului nr. l a fost lăsat cruţat un picior-platformă 

* M.D. Matei şi colab., Şantierul Suceava, Materiale...IX, 1970, p. 337-338 
s M. Nicorescu, op.cit., SCIV, 1-1965, p. 97 
6 Al. Andronic, Săpăturile de salvare de la Tomeşti, Materiale..., IX, 1970, p. 407-410 
7 Ibidem, p.408 
8 N. Constantinescu, Coconi.Unsat din Câmpia Română în epoca lui Mircea cei Bătrân, Bucureşti, 1972, p. 82-91 
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din pământ, orientat exact nord-sud, lung de 0,90 m., lat de 0,30 m.-0,50 m. şi înalt de 0,30m. 

Capătul de nord al acestui picior se lega organic de peretele gropii, pe când cel sudic era liber şi uşor 

rotunjit, apropiindu-se de gura cuptorului. Pe acest picior şi pe pragul de pe peretele camerei se 

sprijineau 10 braţe arcuite, lucrate din lut amestecat cu pleavă şi paie, modelate sub forma unor 

rulouri ovale în secţiune, groase de 0.12m.-0,17m. Camera superioară sau camera de ardere a 

vaselor se afla înălţată cu 0,70 m.-l m. deasupra solului contemporan şi avea pereţii lucraţi din lut 

amestecat cu paie şi pleavă, susţinuţi probabil de un cofraj de lemn. Gura de alimentare cu foc era 

situată spre sud. La cuptorul nr.2, gura de alimentare cu foc avea forma unui tunel lung de 0,90 m. şi 

înalt de 0,30 m. Reconstituirea grafică, după resturile descoperite ale cuptorului n r . l , arată că el 

aparţine tipului unor cuptoare "în groapă tronconică, prevăzut cu picior-platformă cruţat alipit 

peretelui şi cu braţe aşezate radial", care ar putea fi inclus în varianta "Tomeşti". Reţinem importanţa 

descoperirii cuptorului nr.2, legat organic de casa - atelier a olarului (bordeiul nr.41), care atestă 

existenţa unui centru de producţie ceramică, necunoscut, dintr-o aşezare rurală 9. Din nefericire, cele 

10 cuptoare de ars oale, cu braţe sprijinite pe un pilon platformă de plan circular, descoperite în vatra 

unui alt oraş medieval dispărut, din Ţara Românească, -Târgşor, nu au fost publicate. Referiri asupra 

acestor cuptoare aflăm doar din informaţiile primite de autorii altor studii 1 0. 

în final, după această trecere în revistă a celor mai importante cuptoare de ars ceramica 

cunoscute şi admiţând ca generală, pentru întreaga perioadă a evului mediu, tipologia cuptoarelor din 

secolele XIV-XV, împărţită în categorii şi subgrupe, făcută după descoperirile de la Suceava, la care 

se adaugă variante noi, contemporane, cum ar fi cuptoarele descoperite la Tomeşti-Iaşi sau Coconi, 

includem cele două cuptoare de ars ceramica descoperite la Oraşul de Roci, în categoria mare a 

cuptoarelor circulare, subgrupa b, prevăzute pe vatră cu un picior central cilindric, cruţat, chiar dacă 

ele au fost construite şi au funcţionat la jumătatea secolului al XVII-lea, după cum atestă inventarul 

arheologic şi moneda găsită în apropiere, în strat. 

Descrierea ceramicii descoperită în jurul celor două cuptoare. 

Prin valorificarea rezultatelor descoperirilor arheologice şi a unor studii cu privire la 

ceramica epocii medievale cunoaştem, în linii mari, procedeele tehnice, formele şi motivele 

decorative ale acesteia, până în secolul al XVI-lea. Aşa cum s-a arătat "ceramica secolelor X-XIV de 

caracter rural sau urban, smălţuită sau nesmălţuită este cea mai cunoscută, datorită descoperirilor 

arheologice realizate într-un mare număr de aşezări, îndeosebi în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre şi în 

Dobrogea" 1 1. Repetoriul formelor olăriei smălţuite sau nesmălţuite se păstrează, în general, cu unele 

variante şi mici transformări de-a lungul epocii medievale. Mai puţină atenţie a fost acordată 

descrierii olăriei ce aparţine secolelor XVII-XVIII, în care putem să aflăm, prin analiza procedeelor 

meşteşugăreşti, a formelor şi a concepţiei decorative, rădăcinile ceramicii populare din zilele noastre. 

Acest fenomen se explică prin întrepătrunderea unor manifestări de cultură şi de artă de la oraş la 

sat, sau viceversa, proces surprins şi în alte domenii ale vechii arte şi culturi româneşti. 

Multitudinea fragmentele ceramice, recoltate din jurul celor două cuptoare de olari descoperite la 

Oraşul de Floci, ne oferă nu numai posibilitatea de datare a acestor instalaţii meşteşugăreşti, dar şi aceea 

9 N. Constantinescu, op.cit, p.85 şi p. 86, Mg. 45 
1 0 M. Nicorescu, op.cit., SCIV, 1-1965, p. 105; N. Constantinescu, op.cit., p. 91 nota 91. 
1 1 C . Nicolescu, P.Petrescu, Ceramica românească tradiponală, Bucureşti, 1974, p. 29 
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de a cunoaşte diversitatea formelor ale producţiei ceramice sau a măiestriei execuţiei, a simţului artistic, a 

bogăţiei motivelor decorative folosite de olarii din acest oraş. în general, descrierea ceramicii descoperită în 

diverse complexe arheologice, ce aparţin epocii medievale, este împărţită în două mari categorii, deosebită 

prin modalitatea de aplicare a motivelor decorative, şi anume ceramica nesmălţuită sau de uz şi ceramica 

smălţuită. Pentru descrierea ceramicii, descoperită în jurul celor două cuptoare, vom prezenta formele 

principale, ce aparţin ceramicii de uz (strachina, farfuria, oala cu toartă, vase mici cu picior) şi a formelor 

ceramice folosite în construcţii (tuburi de conducte, olane, oale-cahle pentru sobe). Ştiut este faptul că în 

studiul ceramicii, indiferent de epoca istorică căreia îi aparţine, silueta, proporţiile şi capacitatea vaselor 

sunt determinate, în primul rând, de funcţiunea lor. Menţionăm că foarte puţine fragmente au putut fi 

parţial întregite, în aşa fel încât să putem surprinde profilul diverselor forme ceramice, ce vor fi prezentate 

în continuare. 

Oala cu toartă, formă veche a ceramicii medievale româneşti, este prezentă în proporţie mică 

în aceste complexe şi prezintă unele variante, determinate în special de culoarea pastei obţinută în urma 

arderii şi prin tehnica de decorare. Mai intâi, subliniem că fragmentele descoperite proveneau de la vase cu 

înălţimea medie cuprinsă între 0,12 m. şi 0,15 m. întâlnim oala cu toartă, lucrată din pastă fină, cu nisip fin 

şi multă pulbere de mică în amestec, arsă roşu cărămiziu închis, uneori cu urme de ardere secundară, 

folosite la prepararea hranei. Profilul acestor oale cu toartă se remarcă prin buza puţin înaltă, dreaptă sau 

puţin evazată în exterior, slab arcuită, cu muchia teşită drept sau oblic. Gâtul este scurt, iar peretele vasului 

prezintă o largă arcuire, deasupra zonei mediane, în raport cu înălţimea. Fundul este drept şi aproape în 

toate cazurile se păstrază urmele sforii cu ajutorul căreia vasul a fost desprins de pe roata olarului. Toarta 

plată, cu o nervură mediană pe suprafaţa exterioară, se prinde sub muchia buzei şi în zona corspunzătoare 

diametrului maxim al oalei. Singurul decor al acestor vase constă în fascicolul de linii, slab incizate, trasate 

la baza gâtului, pe peretele vasului. Unele fragmente de vase, lucrate din pastă asemănătoare prezintă ca 

decor stropi de vosea albă. în ansamblu, această formă a oalei cu toartă, la care diametrul gurii este 

apropiat de diametrul fundului, îşi păstrează o siluetă zveltă, ce aminteşte originea sa din formele mai 

vechi, cunoscute în Ţara Românească, în aşezările ce aparţin secolului al XTV-lea. Alte câteva fragmente, 

aparţin unei variante a acestei forme, care diferă nu numai prin compoziţia pastei şi a culorii, căpătată în 

urma arderii, dar şi prin modalitatea de decorare. Prin ardere, pasta fină, fără pulbere de mică în amestec, 

capătă culoare roz-gălbuie în exterior şi culoare cenuşiu deschis în exterior. Profilul vasului, în aceste 

cazuri, pare uşor ovoidal, prin arcuirea largă a pereţilor subţiri, păstrându-se fundul drept, dar cu diametrul 

mult mai mic decât al gurii. Şi aici, buza este scurtă, puţin evazată spre exterior, cu marginea teşită 

orizontal sau rotunjită. Toarta, scurt arcuită, este mai îngustă, ovală în secţiune, şi se prinde sub muchia 

buzei şi deasupra zonei diametrului maxim al vasului. Suprafaţa exterioară a fost acoperită în întregime, 

după caz, cu angobă roşie, gălbui-roşcată sau gălbuie. Pe acest fond a fost executat un decor compus, în 

principal, din 3-5 dungi paralele, orizontale, cu lăţimi diferite, trasate cu angobă albă pe umărul vasului, dar 

uneori şi pe suprafaţa exterioară a buzei sau chiar pe marginea buzei. Din fragmentele păstrate putem 

aprecia că înălţimea acestora varia între 0,14 m. şi 0,18 m. Alte oale cu toartă, de dimensiuni apropiate, 

prezintă un profil asemănător, dar pereţii subţiri au culoarea roşu- cărămiziu închis şi se observă din nou 

prezenţa pulberei de mica, în compoziţia pastei. De această dată, decorul este realizat prin acoperirea 

integrală a suprafeţei exterioare a vasului cu vopsea albă, iar pe umărul vasului şi uneori chiar şi pe 

marginea buzei a fost trasată o dungă orizontală cu smalţ verde închis. Unele fragmente ale oalelor cu 

toartă şi cu pereţii subţiri prezintă suprafaţa interioară acoperită cu o peliculă subţire de smalţ verde 

deschis. Presupunem că aceste vase erau destinate păstrării lichidelor. 
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Analogii pentru oalele cu toarta, din pastă arsă roşu-cărămiziu închis, s-au descoperit şi cu 

prilejul cercetărilor arheologice efectuate mănăstirea Radu Vodă şi biserica Bucur din Bucureşti, iar 

fragmentele de oale cu toartă, lucrate din pastă foarte fină şi cu pereţii subţiri, decorate cu dungi şi 

valuri, trasate cu angobă albă, descoperite într-o groapă de pe dealul Mihai Vodă, au fost datate, cu 

ajutorul unei monede, în aceiaşi perioadă (1657-1659) cu cele descoperite în inventarul cuptoarelor 

de ars oale de la Oraşul de Roc i 1 2 . 

Vase cu o siluetă cunoscută în ceramica datată în secolul al XIV-lea şi care se reintroduc în 

repertoriul formelor din secolul al XVII-lea sunt cănile cu picior rotund, de diferite dimensiuni. Ele 

erau lucrate din pastă fină, cu pleavă tocată mărunt şi nisip foarte fin în amestec. Culoarea pastei 

după ardere era roşu cărămiziu. Din fragmentele găsite putem reconstitui forma vasului cu gura 

largă, şi corpul globular, sprijinit pe un picior tronconic, cu baza netedă, mai evazată. Pereţii se 

ridicau mai groşi, din piciorul compact şi se subţiau spre buză. Sub buză se prindea tortiţa, scurt 

arcuită, îngustă, cu secţiune ovală, puţin aplatizată. Suprafaţa exterioară a căniţei era uneori 

acoperită cu vopsea roşie, peste care se aplica un decor format din linii curbe, linii verticale sau 

spirale umplute cu puncte de vopsea albă. în câteva cazuri, pe unele fragmente de căni, decorul era 

completat cu pete sau dungi de smalţ verde. Piese cu profil asemănător şi datate în secolul al XVII-

lea, au fost descoperite şi la Cătălui-Căscioarele 1 3. 

Strachina, de diferite mărimi, este forma de vas predominantă, lucrată de meşterii olari ce au 

folosit aceste cuptoare. Din analiza fragmentelor găsite, provenite delà unele şarje rebutate, putem 

reconstitui şi procedeele folosite până la obţinerea produsului finit. Tipul acesta de vas, evoluează din tipul 

străchinii smălţuite, caracteristică secolelor XIV-XVI, dar, acum 

ele prezintă forme mai adâncite, iar piciorul inelar este înlocuit 

cu o bază plată, uşor profilată, care în secţiune avea o grosime 

apropiată de cea a pereţilor recipientului. Aceste străchini 

aveau diamètre diferite, dar profilul lor este asemănător, şi 

anume cu peretele drept, evazat, în continuarea fundului, sau 

uneori cu profil carenat şi cu buza lăţită prin teşire, orizontal, 

sau puţin oblică, spre interiorul vasului. Pasta din care erau 

confecţionate este fină, cu foarte puţin nisip fin în amestec. 

După modelare pe roata olarului, vasele erau puse la uscat şi 

apoi arse în cuptor, într-o primă fază, pentru pregătirea 

suprafeţei ce urma să fie decorată. în funcţie de procedura de 

ardere folosită pentru executarea decorului, pasta căpăta 

culoarea galben roşcat sau cenuşiu deschis. După această fază 

de prelucrare, suprafaţa interioară era acoperită cu un strat 

subţire de angobă gălbui-deschis, peste care se aplica vopsea 

Fig. 3. Strachină decorată cu angobă albă pe 
fond roşu, descoperit la cuptorul nr.2 

roşie sau neagră, ca fond pentru realizarea decorului pictat cu 

cornul. Repertoriul decorativ este alcătuit din fascicole de 3-5 

linii paralele, orizontale, linii scurte, verticale, paralele, linii în 

α Bucureştii de odinioară în lumina săpături/or arheologice, sub red. I. Ionaşcu, pi LXI, C 
1 3 Gh. Cantacuzino, G. Trohani, Săpături/e arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov, Cercetări Arheologice, III, Bucureşti, 

1979, p.281 şi 296, Mg. 19/2,3. 
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val larg sau strâns, cercuri, spirale, sau puncte şi buline din vopsea albă. Fantezia îmbinării acestor motive 

decorative diferă aproape de la vas la vas. Uneori peste această ornamentaţie au fost aplicate neregulat, 

pete de smalţ verde. Gama acestor motive decorative este bine cunoscută din secolele precedente, când 

vasele erau ornamentate prin tehnica inciziei sau "cu pieptenele". Pentru perioada secolelor X-XIV s-a 

subliniat faptul că 'îmbinarea striurilor cu un fascicol de linii vălurile este o particularitate a vaselor din 

spaţiul carpato-danubian şi balcanic. Faptul că valul apare predominant atât în olăria comună, cât şi în cea 

smălţuită, împodobind vasele care au forme bizantine, dovedeşte puterea lui de răspândire în mediul local 

şi constituie o dovadă în plus a producerii acestei categorii ceramice de meşterii băştinaşi"". La rândul ei, 

spirala, cu diferite variante, este cunoscută ca motiv ornamental, încă din neolitic şi a fost interpretată ca un 

simbol al sensului vieţii, în opoziţie cu cercul închis, care este o repetiţie indefinită. în cazul variantelor 

decorative a străchinilor descoperite în jurul cuptoarelor, putem afirma că în secolul al XVII-lea se 

generalizează înlocuirea smalţului şi a decorului sgraffttat, cu fascicole de linii paralele şi linii în val, cu cele 

trasate cu culoare albă, cu ajutorul pensulei sau a cornului pe suprafaţa acoperită cu vopsea roşie sau 

neagră. Analogii apropiate, care confirmă datarea noastră, le găsim în descoperirile de pe raza oraşului 

Bucureşti. 

Fig. 4.a. Motive decorative, realizate cu angobă albă pe fond roşu sau negru, comune 
farfuriilor şi străchinilor 

" C. Nicolescu, op.cit., p.47 
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Farfuriile sunt la fel de bine reprezentate printr-un număr impresionant de fragmente, dar 

foarte puţine întregibile. Am putea afirma că olarul era specializat în modelarea şi decorarea acestor 

două forme de vase întinse: străchinile şi farfuriile. Pasta farfuriilor este identică cu cea a străchinilor, 

ca şi maniera de pregătire a acestei forme pentru decorare. în urma arderii, a căpătat culoarea 

cenuşiu deschis sau gălbui roşcat Profilul arată că şi la farfurii, piciorul inelar, specific exemplarelor 

din secolele XIV-XVI a fost înlocuit cu fundul drept, subţiat spre centru, cu o muchie exterioară 

profilată, din care se ridică, mult evazat, peretele drept terminat cu o buză, a cărei margine a fost 

tăiată drept. Uneori pe suprafaţa interioară a peretelui se observă, aproape de linia fundului, un prag 

reliefat. Pe suprafaţa muchiei buzei s-a trasat o uşoară şănţuire sau, mai rar, se află fie crestături 
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verticale, fie alveole. Din punct de vedere al variantelor decorării, în cazul farfuriilor se observă că, 

statistic, predomină exemplarele care repetă modalitatea de ornamentare a străchinilor, cu vopsea 

albă mai ales pe fond vopsit roşu cărămiziu sau roşu-brun şi mai puţin pe fond negru. Câteva 

fragmente păstrează desenul decorului, trasat înainte de acoperirea suprafeţei interioare cu angobă şi 

vopsea, ca fond pentru ornamentarea vasului. Menţionăm şi fragmentul de perete de farfurie pe 

suprafaţa căruia, în pasta crudă, a fost incizat o figură umană, schematizată (fig. 5). Modalităţile de 

ornamentare a farfuriilor "sunt mai 

diverse, în comparaţie cu străchinile. 

Sunt prezente şi fragmente ale unor 

farfurii arată că aceastea aveau 

întreaga suprafaţă interioară acoperită 

cu smalţ galben-oliv sau galben deschis. 

Pe mijlocul fundului vasului ca şi pe 

pereţi sunt desenate 4 medalioane 

rotunde, dispuse diametral opuse, 

umplute cu motive vegetale realizate cu 

smalţ verde închis. Conturul F i g . s fragment de farfurie pe care a fost incizat în pasta 

medalioanelor, ca şi liniile frânte cu crudă o figură umană, descoperit lângă cuptorul2 

care au fost umplute au fost incizate şi 

umplute cu smalţ de culoare maro. Peste ele au fost aplicate pete de smalţ verde închis. Alte 

fragmente de farfurii, acoperite tot cu smalţ galben deschis, prezintă combinaţii de triunghiuri, 

dispuse cu vârful spre centru, umplute cu un decor asemănător cu cel al medalioanelor. Nu lipsită de 

importanţă este observaţia că fragmentele de farfurii, decorate în această manieră, au fost 

descoperite în gura şi în jurul cuptorului nr.2. Exemplare asemănătoare au fost descoperite tot în 

Bucureşti, cu prilejul cercetării arheologice de la biserica Sf. Gheorghe Vechi şi au fost datate tot în 

secolul XVII. După opinia lui D.V.Rosetti. repertoriul decorativ şi modalitatea execuţiei acestor forme 

de vase a fost influenţat de ceramica orientală, unde unele motive au fost preluate de turci de la olarii 

bizantini 1 5. 

/ 
Fig. 6. Fragment de farfurie decorată cu decor sgrafittat, descoperită lângă cuptorul nr.2. 

1 5 D.V. Rosetti, Curtea Veche\n voi. Bucureştii de odinioară.., p. 160, pl. CXII/4-11 
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Ceramica folosită în construcţia diferitelor amenajări interioare sau edilitare este 

reprezentată prin câteva buze şi funduri de oale-cahle, folosite la construcţia sobelor din interiorul 

locuinţelor. Lucrate din pastă fină şi având culoarea gălbui-brun, ele sunt foarte cunoscute, nu numai 

în inventarul locuinţelor cercetate la Oraşul de Floci 1 6, dar şi în inventarul altor aşezări urbane sau 

rurale, datate în cursul secolelor XVI-XVII. Aşadar nu vom insista asupra descrierii lor, ci ne vom opri 

atenţia asupra tuburilor de conducte, de diferite dimensiuni, necunoscute până în prezent în 

inventarul ceramic al acestei aşezări urbane medievale. Toate fragmentele sunt lucrate din pastă fină, 

cu nisip fin în amestec, cu un aspect foarte compact, arse uniform, având o culoare gălbui cenuşie, 

sau gălbui brun. Forma lor este cilindrică sau foarte puţin tronconică, cu coaste pe suprafaţa 

interioară. La unul din capete se îngustează, formând un gât scurt, cilindric, terminat cu o margine 

rotunjită, uşor răsfrântă în exterior. Capătul opus este tăiat drept, cu marginea lăţită spre interior, 

prin teşire. Diametrele lor diferă între 0,09 m.şi 0,06 m. Forma lor este foarte asemănătoare cu 

tuburile de conducte din epoca romană. Foarte multe din aceste fragmente de tuburi au pe suprafaţa 

exterioară urme de lipitură de lut. Asemenea conducte, puse cap la cap şi lipite cu lut, erau folosite 

pentru aducerea apei potabile sau pentru pentru scurgerea apei folosite şi murdare. Instalaţii de acest 

fel au fost descoperite şi în zona Curţii Vechi din Bucureşti sau în alte oraşe medievale 1 7. 

în concluzie, prezentarea celor două cuptoare de ars oale şi a materialului ceramic din jurul 

lor, contribuie la cunoaşterea unor aspecte ale tehnologiei procesului de ardere a vaselor şi atestă 

existenţa meşteşugarilor specializaţi în prelucrarea lutului, ca şi posibilitatea de a aprecia stadiul 

producţiei, în cuprinsul oraşului medieval. Chiar dacă modul de construire a acestor cuptoare, care au 

funcţionat spre mijlocul secolului al XVII-lea, este asemănător cu cel al cuptoarelor folosite în secolele 

XIII-XIV, se conturează preferinţa meşterilor olari pentru tipul cuptoarelor circulare, în care ardeau 

atât vase de uz casnic cât şi piese pentru amenajări în construcţii. Amplasarea lor în spaţiul din 

interiorul oraşului, într-o suprafaţă mărginită de limita cimitirului şi de apropierea cursului ape, era 

situată într-un cartier periferic, la o oarecare distanţă de zona bisericilor şi a locuinţelor. Analiza 

formelor şi a modalităţilor de ornamentare a ceramicii, arsă în aceste cuptoare, contribuie atât la 

cunoaşterea culturii materiale din mediul urban, cât şi la aflarea unor forme de manifestare a artei 

medievale din secolul al XVII-lea. 

Ornamentarea vaselor şi diversitatea variantelor decorative, folosite de meşterul olar, 

ilustrează şi influenţa altor culturi asupra elementelor locale, de veche tradiţie, imprimând vaselor din 

această perioadă un caracter propriu, care le individualizează, sub denumirea de "ceramică din epoca 

brâncovenească". Tehnicile de decorare a oalelor cu toartă, a castroanelor şi a farfuriilor, prezentate 

mai sus, se vor extinde şi asupra ceramicii populare, datorită "funcţiei şi sensului simbolic al unor 

ornamente, care s-au menţinut peste veacuri, devenind astfel adevărate semne" 1 8. 

1 6 L. Chiţescu şi colab., Cercetările arheologice de la Piua petri (Oraşul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomiţa, Cercetări 

Arheologice, IX, 1992, p. 98. 
1 7 D.V. Rosetti, op.cit., p. 158 
1 8 C. Nicolescu, op.cit., p. 55 
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Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la Oraşul de Floci, judeţul Ialomiţa 

THE MEDIEVAL POTTERY-KILNS UNEARTHED AT ORAŞUL DE FLOCI, JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Abstract 

During the archaeological excavation within the city Oraşul de Floci precincts were 

discovered the remains of two pottery kilns dated in the middle of XVII th.century. They were 

situated in the east boundary of the cemetery no. 5. 

The kilns have a circular plane with 1,50m. diameter, with two superposed rooms dug in 

clay, separated with a grate of clay or cast iron: the lower room-for fire, and the uppon room-for 

baking or dryng. The grate was sustained by a pillar situatted in the middle of the fire room. A hollow 

situted in front of fire-room was for feeding. 

We can't do a classification of kilns according to the material and technics of construction 

because there are just a few kilns known until now, most part of them discovered at Suceava, in 

Moldavia, and dated in the XV Th. - XVI t h century. But conform with the hot aer circulation to the 

baking room, we have three types of kilns. 

1. With the grate supported of a pillar or a short wall situated in the middle of the fire room. 

2. The grate supported of a step cut in the wall all around of the room. 

3. The grate supported of radial arms. 

The fragments of pottery unearthed around the kilns "belonged to some handle pots, 

decanters on round feet, bowls, plates, stoves and hollow-tiles. Similar pieces to ours are those found 

out in Bucureşti, at the churches Mihai Vodă and Sf.Gheorghe, dated in XVII t h century. 

Figures 

1. The two kilns plane discovered at Oraşul de Floci, XVII t h century. 

2. The kiln plane nr. 2. 

3. Tureen, discovered in the second kiln Oraşul de Floci, XVII t h century. 

4. Decorative motifs achieved with withe colour applied on the red or black background of tureens 

and bowls. 

5. Piece of a bowl with a human face cutted in raw paste, discovered near second kiln. 

6. Piece of bowls with sgrafitto. 
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