CUPTORUL DE ARS CERAMICA DESCOPERIT
lN AŞEZAREA FEUDALA TIMPURIE DE LA
GORNEA - ,,ŢARMURI"

In valea Dunării, pe teritoriul satului Gornea (comuna Sicheviţa, judeţuil Caraş-Severin),
în punctele cunoscute cu toponimele locale: Căuniţa de Sus, Cotul Tomii, Zomoniţe, Podpăzărişte şi Ţărmuri, a fost identificată şi se află în curs de cercetare o a.şezaa-c străromân1i1,
ale cărei începuturi pot fi desluşite, cu aproximaţie, Între secolele VII-VIII, con tinu.Î,ta:tea
ei urmărindu-se şi fiind cu cenirudÎll1e dovediită, fără întrerupere, pînă în secolul al XII~lea2 ,
în ciuda faprului că, în acest inirerval de timp, viamia satului - fiind vorba, fără îndoială;
despre o aşezare de tip rural - s-a depl~at de cîteva ori, pe o paiite sau pe ceala:ltă a
văii rîului Gornea (sau Carneniţa), gravitînd în zona de la văl.'Sad"ea acestuia În Dunărc 3 •
O succintă analiză a sumaţiei sa,pături:lor arheologiice executaite pînă În prezent în
hotarul Gomii 4 dovedeşte că numai pe terasa de la Ţărmuri au fost descoperite şi cercetate
exhaustiv opt complexe de locuire 5 • O parte dintre ole, cercetaite prin sondajele executate
în anii 1969 şi 197 3, au forma.t deja obiectul unei comunicări şi al unui materiail publicat
recent6. Ulterior, în vara anului 1976, pe terasa de la Ţărmuri au fost întreprinse săpături
sistematice, fiind deschise opt secţiuni, numerotate, În continuarea celor trasate În anii
precedenţi, de la S, la S14 7 • Prin noile săpături s-a unn:irit dclim~tarea porimetru:lui staţiunii,
stabilirea densităţii de locuire şi lămur,irea situaţiilor stratigrafice în dDferite pU111cte ale a~ezării feudale timpurii. Cu ace.aistă ocazie au fost cercetaite încă cinci complexe de locuire,
not;w: pe plan în contÎll1u.area celor trei semn.iilatc În 1%9 şi 1973 (fig. 1). Pe la:tura de
nord a terasei., în pa:ritea vestică a secţiunii S7, a fost semnalat şi prepam;r un bordei
- notat de noi cu nr. 4 - ce avea in dotare şi cuptorul cu reverberaţie de ars oale, l.1
care se referă materialul de faţă. Pentru degajarea bordeiului şi a cuptorului de ars oale, perpendicular pe seqiunea S7 - orientată pe direqia E-V, paralel cu drumul asfaltat BerzascaMoldova Veche - a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 5 X 3 m (vez.i fig. 2).
1 Ilie Uzum, Gh. Lazarovici, În Banatica, II, 1973, p. 405-412; I. Uzum, Gh. Li1.arovici, În Crisia, 1974, p. 49; I. Uzum, În Banatica, IV, 1977, p. 216-217.
2 Banatica, IV, 1977, p. 221.
3 Ibidem, p. 216-217 şi 221.
4 In primăvara anUllui 1968 pe teritoriul localirtăţii Gomea au fost 1mţ1ate sapatw-i
de saJvare sub conducerea lui Ilie Uz,um (Reşiţa) ~i Gheorghe Laz.a:rovici (Gui). Primul
obiectiv cercetat a fost tetasa de la Căuniţa de Sus. In continuare, săpăturile au fost conpentru paleolitic şi epipaleolitic; Gh. Lazarovici
duse de: FI. Mogoşanu (Bucureşti) (Cluj) - pentru neol~tic, Bronz şi HalJstatt; N. Gudea (Cluj) - pentru epoca romană 5i
romană tîrzie; I. Uzum pentru prefeudal şi feudalismul timpuriu. Din 1973 a început
cerce~airea sistematică a obiectivelor de la Gornea, lucrări,k fiind în curs de desfăşurare.
La lucrări au participat sau participă şi: R. Petrovszky (Ca.rainsebeş), Eugen I.aro!ilavschi
(Cluj), M. Gumă (Reşiţa), S,t. Cădariu (Reşiţa), O. Bozu (Reşiţa) şi D. Ţcicu (student).
5
I. Uzum, op. cit., p. 217.
6 Lutoi, 9 noiembrie 1975, la sesiunea organizată cu ocaz~a aniversării a 25 de :mi
de activitate a Muzeului de istorie şi etnografie din Lugoj; vezi şi Banatica, IV, Re5ip.
1977, p. 215-222.
7
I. Uzum, În Banatica, IV, 1977, fig. 8, planul săpăituriJor de la Gomea - Ţcirmuri
Întrt anii 1969-1977.
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Bordeiul nr. 4, cercetat a1C1, are o formă ovală, cu fundul albi.ar, axele gropii 1vind
dimensiunile de 2 X 1,40 m, axa lungă fiind orientată pe direcţia S-N. De la suprafaţa ;i :tuală
a solului, groapa borc:Je~l!h,1i_ coboară la adîncimea de 1,10 m, iar de la nivelul de dlcarc
medieval, la 0,70 m. Dimensiunile _acestea relativ reduse fac posibilă şi prcsupunerc:i că
bordeiul nr. 4 ri-a îndeplini•t fun<:ţii de locuintă, ci• servea, foarte probabiJ, drept cameră
de uces pentru cuptorul de ars cera.mică, a cărui producţie era desti!llată să răspundă nevoilor
comunitătii !ocale.
Lucrat din pămînt viu şi săpat În a..·csta pc latura no·diră a 1--ordeiului, cuptorul d~g.1jat În Întregime cu prilejul cercetărilor avea dimensiunile de 0,90X0,80x0,70 m, fiind
orientat cu _qura camerei _de foc spre sud, către Dunăre. La fel c.1 şi cuptoarele de ars
ceramică descoperite În ahe părti, dat.Jte mai timpuriu 8 sau aproximativ contemporane9, cuptorul la ca·re ne referim aici este compus din compartimentele şi clemrntele obişnuite:· camera
de acces, camera de· foc şi camera de airdcre acoperită- cu o cupolă de lut şi cle9părţită de
camera de foc printr-o placă prevăzută ru orificii - grătarul - pc ca.re se puneau o:tilelc.
Astfel, cuptorul de ai:-5 ceramică descoperit în aşezarea - feudală timpurie de la· GorneaŢ;-irmuri apare constrmt după un s~stcin pe cit de simplu, pe atît de ingenios, înscriindu-se,
a tip, În categoria- cuptoarelor cu grătar ci.rcular, fără perete median, s1îlp sau al:te · demente pentru sustincrea grătarului (vezi fig. 2-4).
Cercetarea detaliată .1 fiecărui compartiment în parte a pcm1is mai multe observaţii
",i constatări. Se implllle să mcn\ionăm, .. mai întîi, forma circulară a camerei de ardere, care
.1re un diametru d; 0,70 m şi înălţimea de 0,30 m. Apo~, gura ca.merei de foc, s~tuată sub
cc.a de ardere, În· starea. În care s-a păstrat are o formă ovală, cu axde de 0,45 X 0,20 m.
Grătaru:!, care desparte cele două „camere", are şi el o formă circular:i, cu diametrul de
0,80 m şi g~osirnea de 0,25 m. Circulaţia acrnlui cald În interiorul cup·.orului era a!;igurait.'i
prin cele şapte orificii cu care este prevăzut grătarul. De_ formă rcct.ingulară,. cu. laturii.:
cuprinse Între 0,10-0,14 m, şase dintre aceste orificii sau perforări erau dispuse circuia.r
b marginea grătarului, iar unul în centrul plicii. Camera de ardere, unde se făcea coacerea
oalelor, este acoperită cu_ o calotă ai cărei pereţi s-au păstrat pînă la 0,30 m înăllţime
deasupra grăta.rului (fig. 3 ).
Materialul de construcţie utiliz.at la cuptorul de ars ceramică de la Gome.a-Ţărmuri
.1 fost exclusiv lutul, numai gura camere~ de foc fiii;id flancată şi întări-tă la bază cu pietre
de rîu înfipte În lut. Pereţii camerei d: ardere au. fost „construiţi" din lut şi, cu toa.te că
se prczint.'i dcmd de fragili, nedcpăşind În grosime 0,05 m, nu s-a observat nici un alt
clement_ de su5ţinerc sau de întărire. De a~cmenca, atit grătarul, cîc şi vatra camerei de
foc, au fo5t îngro.îate cu lipituri de lui.
Folosirea relativ intensă, adică desele arderi efectuate pentru coacerea oalelor, au făcut
ca lutul din care era1.ţ lucrate diferitele părti componente ale cuptorului cu reverberaţie gastt
la Gornea - Ţârmuri să se ardă şi să se Întărească - fapt cc a uşurat degajarea sa completa in timpul· săpăturilor. Tehnica· de construtţic a cuptorului de la Gornea este cca cuno~cut:i şi uuliza1ă pc
aproape îmreg cuprinsul României, avînd tradiţii î'n antichitatea romană şi chiar mai vechi,
în perioada Latenc, tehnici şi tradiţii păstrate de-a lungul Întregii perioade pn:feudale- şi
trammise fără n~i o modificare esenţială perioadei feudalismului timpuriu. Ascfel, camera
8 Vlad Zirra, Margareta Tu.dor, Siip,'iturile arheologice din sectorul Giulefti, b) Crin(cartierul), în lJucureşti. Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercettirilor istorice
di11 anul 1953, voi. I, Bucureşti,, 1954, p. 35-38.
9 Octavian Toropu, Romanitatea tîrz.ie şi strt1românii În
Dacia Traian,, sud-ca-rtJatiră.
(secolele Ul-Xl), Craiova, 1976, p. 154.
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de foc .se. realiza pnn cuptorire într-un perete sau Într-un mal. -Grătar.ul', la f~, potnv1t unc:1
t~hnici tradiţionale, se -realiza în două moduri, fie ixin ,cruţ~u:0 . fi<:. ,,copsitaru:ir\, din, .-'lut pi.'"
un cofraj de nuiele. Majoritatea cuptoarelor circulare da~e .în perioada p('ţfeuda.Jă şi -feudală timpurie, semnalate şi cercetate pînă acum, au grătarul. cruţat: ~a _Bugeac~ 0 , Păcuiul lui
Soarell, Epurcni 12 şi Mărăcinele 13 • Cuptoare cu grătarul „constrn~ta se cunosc ,mai pu\incşi ele datează dintr-o epod mai tîrzie. La Suceava s-au descoperit cuptoa~e circulare, cu
grătarul şi peretii carncr~i de ardere a vaselor construiţi pe un sche_let de nu.ide 11 • ·
Cuptoarele c~rculare cu grătar sînt cunoscute încă din neolitic, de la Începu.tul mikniului IV î.e.n. 15 Sub diferi,te variante, acestea ~e utilizează pînă în epoca prefeudalătr..
Penrru Încadra.rea cronologică a cuptorului de ars oale de la Gornca, singurele elemente de datare sin, fragmentele ceramice descoperite În bordeiul nr. 4 17 • AnaJiza ,1cestora
permite constatarea că este vorba despre o ceramică lucrată la roată rapidă şi bine arsă.
Pasta de bună factură este amestecată cu nisip şi mică. Printre fragmentele găsi-te în bordei
predomină cele de culoare brună-cărămizie şi roşie, dovedind o ardere oxidantă. Orn:uncritarea va~lor -s-a făcut cu motive incizate, predominînd linia simplă orizontală incizată
(fig. 6/3); benzile de linii orizontale sau linii În val incizate (fig. 5/2, 5, respectiv fig. 6, 15;
5/3); btmzile cc linii în val În.1lt, ~ociat~ cu benzi <le linii paralele (fig. 6/3 şi fig. 5/6);
imprcsiuni!c alveolare făcute cu unghia sau cu spaintla (fig. 6/2; fig. 5/1, 4) şi, în sfirşit,
canelurile late, paralele. Vasele, prczentînd profilc evoluate, au permis rc~omtituirea unor
forme, dintre caire cea mai frecventă este oala fără mănuşi sau vasul-borcan (fig. 6 '1--8 şi
fig. 5/3, 4, 7). Împreună cu acestea s-au găsit şi cîteva fragmente ceramice buze de
vas - prov:nind de la un cazan de lut aparţinînd aşa-numitului tip „peceneg" (fig. 5,'7).
Pentru ceramid, cele mai apropiaite an,alogii se găsesc în aşezările contemporane din
sudul Banatului, ceroetate la Moldova Veche - Rît18 şi la Ilidia, pe Dealul Obliţa 1 n. Pe
baza acestor analogii şi a facturii formelor, considerăm că ceramica descoperită în bo:·<leiul
nr. 4 de lia Gornea-Ţărmuri se poate Încadra În secolul al XII-lea20 •
10

S. Bairaschi, T. Papasima, În SC/VA, 28, 4, 19Î7, p. 591-595.
S. Baraschi, în SC/V A, 25, 3, 1974, p. 464, 470, nota 36.
G. Coman, în Danubius, IV, Galaţi, 1970, p. 167.
13
Oct. Toropu, V. Ciucă, C. Voicu, În Drobeta, Drobeta - Turnu-Severin, 1976,
li· 102; Oct. Toropu, op. cit., p. 153.
14 M. Nicorescu, în SC/V, 16, 1, 1965, p. 101, fig. 4; Şt. Olteanu, în Materiale, VI,
1959, p. 693, fig. 8.
15 N. J. Steve, Ceramiques, în Dictionnaire archeologique des techniques, I, Paris,
1963, p. 242, unde publică fotografia unui cuptor circular de la Sialk; cuptoare de acehşi
tip se cunosc În epoca neolitică şi pe teritoriul României, vezi M. Dinu, în Materiale, III,
1957, p. 164-165.
16
Nu mai menţionăm aici toate variantele cunoscute. Amintim doar, pentru epoca
dacică: Sever Durni,traşcu, Tiberiu Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, 1967,
cu Întreaga bibliografie a problemei; pentru cuptoarele de ars ceramica, uciHzate de carpi,
vezi Gh. Bichir, în SC/V, 17, 3, 1966, p. 489-509; iar pentru epoca romană, excelenta lucrare: O. Floca, Şt. Ferenczi, L. Mărghiitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars
ceramica, Deva, 1970.
17
Materialul descoperit este depozi,tat la Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin
din Reşiţa., ceramica fond inventariată la numerele A 27309-27419 şi A 28004-28941,
30344-30410. Guptorul descoperit la Ţărmuri a fost scos „in sini" şi transportat la sediul
Filialei din oraşul Moldova Nouă, Muzeul judeţean.
19 I. Uzuro, op. cit., p. 220.
19
SăpăturiJe executate în perioada 197 3-1977 sub conducerea lui llie U:tum. La
lucrări a participat şi Ţeicu Dumi,uu (student). Materialul este inedit.
20
I. Uzuro, op. cit., p. 220-221, cu analogiile pentru. materialul arheologic găsit prin
sondaje din 1969 şi 1973, discuţiile şi încadrarea cronologi~ a aşezării feudale timpurii de
la Gornea - Ţărmuri.
11
12
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Aria de d.spî-n.dim-e a cuptoairelor de a.rs ceramică de tip asemanator celui descoperit
este foarte Î1lltÎnsă: din zonele nord-pontÎ,ce în spaţiul sud--dunărean
de aici pînă în Europa ocntrală2 1.
Gomea-Ţărmuri

Deci, fără a fi specifice unei zone geografice determinate sau unei anumite culturi,
cuptoarele ci1"cula.re de ars ceramică, cu grătarul cruţat, sînt caraoteriistice pentŢU cultura
materială a epocii prefeudale şi feudale timpurii22 • Pînă în prezent, cele mai timpuxii cuptoare de acest tip, descoperite pe teritoriul României, sînt datate în secolele IX-X. In acest
sens, cuptoarele de ars ceramică găsite cu ocazia cercetăirilor de la Bugeac23 şi Ma.răcinele2 4
se înscriu printt"e cele mai timpurii descoperiri. Tot atît de veche, datînd din secolUil al
X-lea, pare a fi şi o variantă a cuptoarelor circulare, puţin deosebită, descoperită la Radovanu25. Tipul de cuptor de la Radovanu se Întîlneşte şi mai tîrziu, În perioada feudailismului dezvoltat, fiind semnalat În aşezarea de la Coconi~ 6 • Cuptorul de ars cer.mi.id descoperit la Păcuiul lui Soare este datat la mijlocuil secolului al XI-lea27 . Menţionăm că două
cuptoare de acest tip se cunosc şi pe teritoriul Moldovei, fiind descoperite în urma cercetăriilor de la Epureni 28 şi Ţuţcani 29 • Pe teritoriul Banaitului, cuptorul de ars oale de la
Gornea-Ţărrru,ri este singurul de acest tip, cercetat pînă acum 30 .
În acesr context, descoperirea lui devine o preţioasă mărturie pentru lămurirea unui
aspect important al culturii materiale a populaţiei româneŞti din aşezarea feudală timpurie
de la Gornea-Ţărmuri, ca şi pentru celelalte aşezări contemporane din zonă 31 •
Existenţa unui cuptor cu reverberaţie, de ars oalele, constituie dovada sigură că o
parte însemnată din ceramica uzuală de bună caliuate găsită în complexele de locuire de
la Gomca - Ţărmuri era lucrată pe loc. Se pare că deşi avea dimensiuni relativ modeste, acest cuptor, caTe, fără îndoială, aparţinea unui atelier de olărie local, a contribuit
la satisfacerea, măcar În parte, a nevoilor comunidţii amohtone, desnd de însemnate, care
locuia În aşezarea Întemeiată În punctul Ţ,irmuri de pc malul Dunării 32 • Calitatea foarte

21 S. Bara.schi, op. cit., p. 468-469, face o trecere în revistă a cuptoarelor descoperite
pc întinse spaţii din Europa. Acela.şi lucru î,l face şi N. Parady, În Archfrt, 94, 1967, p.
20-36. Penm1 descoperir~le de pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia, vezi R. C. Veseliinovic, în
Rad.VojvMuz, 6, 1957, p. 27-38.
22 S. Baraschi, op. cit., p. 470.
23 Ibidem, p. 596, cuptorul este data.t în sec. IX-X, fiind, după cum se pare, pînă
acum, cel mai timpuriu cunoscut.
24 Oct. Toropu, op. cit., p. 154; Oct. Toropu, V. Ciucă, C. Vo1cu, în Drobeta, 1976,
p. 104, datează ouptorul În secolele X-XI.
25 M. Comşa, în ArchPolski, 16, 1-2, 1971, 385-389.
26 N. Constantinescu, Coconi, un sat din Cîmpia Română î11 epoca lui Mircea cel
Bătrîn, Bucureşti, 1972, p. 82-91.
27 S. Baraschi, op. cit., p. 467.
28 M. Comşa, op. cit., p. 167, fig. 6; Idem, în SC/V, 20, 2, 1969, p. 308, fig. 15.
29 Idem, în Danubius, IV, 1970, p. 167.
30 In aşezarea prefeudală de la Gomea Căuniţa de Sus s-a cercetat un bordei, Bs,
care era un adevărat atelier de ceramică. Bordeiul dispune de trei cuptoare de t:ipul celor
de copt, unul din acestea se pare că a sluji,t însă şi Ja arderea oaJelor. Cuptoa.re circula,re cu
grătar 6-au mai cercetait pe teritoriul Banatului la Parţa, Remetea (jud. Timiş) şi la Ramna
(jud. Caraş-Severin.). Acestea sînt însă preistorice şi romane (Ramna).
31 Aşezări feudale timpu,rii au fogr identificate şi cercetate, sau sînt În curs de cercetare, la Moldova-Veche - R1t, Berzasca - Ogaşul Neamţului, Pescari şi Pojejena.
32 Ocupînd întreaga suprafaţă a terasei de la Ţărmuri, aşezarea feudală ,timpurie era
constirturtă din semibordeie, bordeie şi locuinţe de suprafaţă. Rezultatele c.ercetărilor, chiair
şi în stadiul actual, dovedesc că aparţinea populaţiei sedentare autohtone constituită din
agricultori, . c11esicători de vite, meşteşugari şi pescari. Nu este ex,cfos ca În această aşezare
să mai existe şi a:lte cuptoare de ars ceramică, de acelaşi tip cu cd prezentat de noi. Pre-
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bună a ceramicii produse a1c1, în perioada

feudală timpurie,

reprezintă o dovadă despre
33
păstrarea tradiţiilor ceramicii romane pe meleagurile Gornii , unde începuturile olăritului
se pot urmări încă din timpul culturifor Starcevo-Criş II-IV şi Vinca, faza A3 ~. Nu
poaite fi neglijată, în acest sens, nici menţinerea legăruriilor comunităţii autohtone cu lumea
bizanitină din sudul Dunării, fapt dovediit atît prin podoabe şi alte obiecte de faotură bil.3111tină, dar mai ales prin ceramica smălţUit.ă bizantină descoperită În unele complexe de locuire35.
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THE KILN FOR CERAMICS DISCOVERED IN THE EARL Y FEUDAL DWELLINC
PLACE OF GORNEA-,,ŢARMURI"
(Contents)
Refering to the resultats of the archaeological excavations undertaken within some ten
years, on the territory of Gornea (a village belonging to the Sicheviţa comune, district
of Caraş-Severin, which was identified in the place named Ţărmuri and dated in the Xlth_
Xlllth centurics), this study presents a reverberating kiln for ceramics.
.
Pointing aut ti:11 now the rcsearch of a number of 8 dweling piles, the autors specify
that this kiin was identified in the cottage No. 4, wich served as a room of free-access to
the kiln, not as a residence.
The dimensions of the kiln are: 0,90X0,80X0,70 m; it's structure (a common onc):
a fire-room, a burning one, covered with a clay cup,pola and a plata with 7 orifices, the
fire gate wich separated thc fire-room the burning-Toom, severing, in the same time, as a
place to put on the pots to be dried.
By it's consuuction - a simple and ingenious one - the reverberating ki,Jn of Gornea - Ţărmuri belongs to the type of „the circular gratc-kilns" without median-wall, p~llar
or any other elements to support the gra,te.
The building material is only the loam, excepting „the mouth" of the fire-room wich
is burnt and consolidated on it's basc by rubble stone thrust into the loam.
Some circular kilns - dated in the prefeudal times and early feudalism (IXth_
XIth cenmries) - ware signalated and examined an the territory of Romania, at Bugcac,
Păcuiul lui Soare, EpUJreni, Mărăcinele and Radovanu.
0n the basis of the analogy these kilns - and structure of the pottery belonging to
the dwelling place of Ţărmuri, as to thme of Moldova Veche - Rit and Ilidia - Sălişte certa.inly dated - the kiln of Gornea can be dated in the Xllth centurv.
Undoubtedly, the kiln belonged to a local pottery shed ehose high quality productions
was meant to satisfy - even in part - the necessity of the aboriginal comunita of ploughmen, cowbreedars, fi:shermen and artisans.
The development of the pottery and high quality of ccramics prodnced at Ţărmuri
(and early feudal location) can be explained by the local specjalization, an the basis of some
ancient traditions (belonging to the neolithic culturc Starcevo-Criş III-IV and Vinca A),
very resistent in the a:rea during the Roman and Roman-Byzantins domination and directly
transmited - as her1tage - to the autochtonous inhabitants, wich can be found an the
ground of Gornea without a break.
zenţa

unei cantităţi relativ importante de importun m cadrul materialului arhoologic descoperit dovedeşte existenţa sau continuarea unor legături economico-comerciale cu zonele învecinate şi, în special, cu sudul Dunăl-ii.
33
In imediata apropiere, pe terasa mijlocie a Dunării de la Căuniţa de Sus, a fost
cerceta1tă o aşezare romană, iar la Căuniţa de Jos a fost cercetat exhaustiv un castellum din
perioada tîrzie a stăpînirii romane. Vezi În acest sens şi N. Gudea, Cornea, Reşiţa, 1977.
H Gh. Lazarovici, Cornea-preistorie, 1977.
35
I. Uzum, în Banatica, IV, 1977, p. 218-219, 220-221, fig. 7.
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