UN CUPTOR DE ARS CERAMICĂ D I N
SECOLELE XIV-XV DE LA TRAIAN,
COMUNA SĂBĂOANI, JUDEŢUL NEAMŢ
de Domniţa Hordilă
Descoperirea în Moldova a unor tipuri diferite de cuptoare pentru ars ceramică,
datate în secolele XIV-XVII, cum sunt cele de la Succava 1 , Baia2 , Iaşi 3 , Vaslui4 ,
7
8
Adjud 5 , Grozăvcşti-Hangu6 , Tulova (Vomiccnii Mari) , Tomcşti etc. au contribuit
la cunoaşterea meşteşugului olăritului, unul dintre cele mai răspânditc din această
perioadă atât în mediul urban cât şi rural. Pc aceeaşi linie se înscrie şi descoperirea
unui cuptor în satul Traian, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ, la punctul numit de
9
localnici "Izvoare" - în vatra satului Bcrindcşti, astăzi dispărut .
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(3)

( 4)
( 5)

(6)
( 7)
( 8)
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M. Nicorescu, Cuptoare de ars ceramică din secolele X/1 '-XI ' de la Suceava, SCIV, 1 6.
1 965, l . p. 97- 1 07; Jdem. Noi date privitoare la cartierul mesteşugarilor din Suceava.
SCIV, 1 , Xlll, 1 967. p. 82-83: T. Martinovici. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din
a doua jumătate a secolului al Xl '-/ea de pe teritoriul Suce1·ei. Materiale. IV, 1 957, p.
33; T. Martinovici, Şt. Olteanu, Şantieru/ Suceava. Materiale, VI, 1 959, p. 693-694;
M.D. Matei, Civili=afia urbană medievală românească, Oucureşti. 1 987, p. 107.
E. Neamţu, V. Neamtu, S. Cheptea. Oraşul medieval Baia, in secolele X/V-XV, Il, 1 964,
p. 44, 1 86-1 89.
Al. Andronic. E. Neamtu, Şt. Cheptea. Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului laşi,
Arh. Mold., IX. 1 980. p. 1 1 6-1 1 7: Al. Andronic. Iaşii până la mijlocul secolului al
XI'Il-lea, laşi, 1 980, p. 38-39.
Al. Andronic, E. Neamtu, f. Oanu. Săpăturile de salvare de la Vaslui, Materiale, Vlll,
1962, p. 99.
M. Florescu. V. Căpitanu. Cercetări arheologice de suprafaţă injudeţul Bacău, Arh.
Mold., VI. 1 969, p. 244: Al. Artimon. Contribuţii arheologice la istoria Adjudului,
Carpica, Vlll. 1 976. p. 248.
C.S. N icolaescu Plopşor şi colaboratorii. Samieru/ arheologic de la Bica=, Materiale VI,
1959, p. 68.
M.D. Matei. E.l. Emandi. llabitatul medieval rural din l'a/ea Moldovei şi ba=inul
Şonw=rt!ui Mare - sec. Xl-XI '/1. Bucureşti, 1 982, p. 140- 1 43.
Al. Andronic. Săpălllrile de salvare de la Tomeşti. Materiale, IX, 1 970, p. 1 07- 1 1 O.
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic a/ loca/ităţi/or şi monumente/ar medievale din
Moldova, Bucureşti. 1974, p. 1 43.
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i n primăvara anului 1 989 Ferma Traian, care aparţinea de lAS Roman, a amenajat,
la cea. 500 m Nord-Est de sat, în punctul "Izvoare", un iaz şi un drum de acces la
izvoarele care au fost captate. Î n timpul lucrărilor pentru înălţarea digului iazului a
fost descoperit un tezaur de monede romane 1 0 , iar cu prilejul amenajării accesului spre
izvoare lama buldozerului a străpuns un cuptor de ars ceramică. Materialele din cuptor
constând din două vase întregi şi numeroase fragmente din care unele întregibile au
fost aduse de elevul, pe atunci, Eva Emilian Ia Muzeul de Istorie Roman. Pe baza
acestui material arheologic cuptorul descoperit a fost datat la sfârşitul secolului al
XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea.
Cercetările sistematice în vatra satului Berindeşti au început în vara anului 1 993,
prin trasarea unei secţiuni (S 1 ), ce a surprins şi locul unde se afla cuptorul sus
menţionat. Pentru dezvelirea în întregime a părţii ce s-a mai păstrat din el s-a deschis
caseta 2, în dreptul carourilor 6-7.
Deşi buldozerul a distrus mare parte din cuptor, ceea ce s-a păstrat din el ne permite
să realizăm o descriere corectă a lui (fig. 1 ).
Groapa acestui cuptor simplu, de formă tronconică cu baza mică în sus, a fost săpată
destul de îngrijit în solul viu, dar meşterul nu a reuşit să-i dea o formă perfectă. Din
înălţimea pereţilor arcuiţi spre interior, cărora nu li s-au adăugat alte amenajări, s-au
păstrat 35-4 1 cm.
Î n privinţa amenajării interioare a acestui cuptor cu o singură cameră, se constată
unele particularităţi faţă de cele aparţinând tipului cu picior central, cunoscut în
literatura de specialitate 1 1 , fiind o variantă inedită. Diametru) interior transversal, în
dreptul "picioarelor laterale", era de 1 ,65 m, iar cel longitudinal de 2,25 m.
Î n interior era prevăzut cu un picior central cilindric, c ruţat, cu diametru) de 50 cm,
şi trei porţiuni de pământ cruţat, pe care le-am considerat picioare laterale, aşezate la
distanţe aproximativ egale între ele, care pe o porţiune făceau corp comun cu peretele
cuptorului şi înaintau în interiorul camerei cu 30-40 cm. Un picior era situat în partea
opusă gurii, iar celelalte aşezate de o parte şi de alta a lui. Ele nu sunt identice ca
formă şi dimensiuni, fapt ce demonstrează o oarecare neglij enţă sau stângăcie a
meşterului constructor. Înălţimea celor patru picioare de la nivelul vetrei era de 20
cm, acestea permiţând aranjarea vaselor ce urmau să fie arse. Spaţiile libere din jurul
lor formau canalele de foc şi permiteau distribuirea în mod egal a temperaturii în
cuptor în vederea unei arderi uniforme şi de calitate.
Porţiunea cea mai afectată a fost gura cuptorului, din care se mai observă doar
lărgimea ei şi o porţiune din vatră, distrusă din vechime. În zona gurii arsura atingea
grosimea maximă, 20 cm. S-a putut surprinde de asemenea forma gropii de deservire
("camera fochistului"), de formă ovală, săpată în pantă. Î n zona gurii şi a gropii de
deservire s-au găsit cenuşă, cărbuni şi fragmente ceramice.
( 1 0) V. Mihăilescu-Bârliba, V. Ursachi, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian,
judeţul Neam(, Arh. Mold., XII, 1 988, p. 1 1 7- 1 30.
( I l ) M. Nicorescu, p. 98-1 O I , fig. 1 -3; E. Nearnţu, V. Nearnţu, S. Cheptea, p. 44, fig. 13; Al.
Andronic, E. Nearnţu, S. Cheptea, p. 1 1 6, fig. 3; Al. Andronic, E. Nearnţu, F. Banu,
p. 99.
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Fig. 2. l -7, oale-borcan, ceramică de uz comun, zgrunţuroasă.
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Pereţii cuptorului şi vatra, cum o dovedeşte un picior lateral găsit răsturnat şi
porţiunea din vatră distrusă, prezintă o grosime de 1 0- 1 2 cm, pământul fiind zgurificat,
vitrificat, având o culoare cenuşie închis. Datorită faptului că din înălţimea pereţilor
s-au păstrat doar 35-4 1 cm, nu s-a putut observa deschiderea pentru aranjarea vaselor
în cuptor. (fig. 1 ).
Materialul ceramic ce provine din cuptor, deşi credem că nu a fost în întregime
recuperat în momentul distrugerii de către lama buldozerului, şi din groapa de deser
vire demonstrează nivelul tehnic la care meşterii olari din satul Berindeşti au aj uns la
sfârşitul sec. al XIV-lea şi începutul secolului următor. Cuptorul a fost abandonat, din
motive nebănuite, cu şarja de vase în interior, când procesul de ardere nu fusese
terminat, cum o dovedesc unele vase uşor deformate, crăpate sau petele provenind de
la atingerea între ele, defecte ce nu pot fi puse pe seama meşterilor olari care nu ar fi
stăpânit bine tehnica de ardere. Acest lucru o dovedeşte culoarea uniformă a pereţilor
vasului în exterior, dar şi în spărtură, unde miezul acestora nu prezintă diferenţe.
Ceramica descoperită datează cuptorul menţionat la sfârşitul sec. al XIV-lea şi
începutul sec. al XV-lea. Este lucrată la roată rapidă perfecţionată, dintr-o pastă de
bună calitate, fără impurităţi, consistentă şi omogenă, fapt care a făcut posibilă
realizarea unor vase corecte, aproape identice, cu profil simetric şi pereţi uniformi ca
grosime. Este arsă reducător, având o culoare cenuşie, mai mult sau mai puţin închisă.
A vând în vedere caracteristicile pastei, ceramica de la Traian-Săbăoani, se împarte
în două categorii.
A. Ceramica cenuşie zgrunţuroasă. Vasele aparţinând acestei grupe sunt lucrate la
roata rapidă, dintr-o pastă de bună calitate, omogenă, fără impurităţi, având ca dcgrc
sant nisipul mare şi mij lociu, repartizat uniform, care face pereţii acestora aspri la
pipăit, deşi au fost bine neteziţi înaintea arderii .
Singura formă aparţinând acestei grupe este oala-borcan (fig. 2, 5). Buza este
rotunj ită, îngroşată la exterior sau muchiată, tăiată drept sau oblic spre interior,
prevăzută uneori cu o nervură la bază, şănţuire interioară (fig. 3 , 4, 7 /4-8). Gâtui este
scurt dar protejat, umărul bombat, fundul plat. Decorul constă dintr-un registru de
caneluri orizontale plasat în partea cea mai bombată a vasului.
Oala-borcan este o formă larg răspândită în cadrul ceramicii moldoveneşti din
această perioadă 1 2 . Vasele din această categorie de la Traian îşi găsesc analogii atât
în mediul urban cât şi rural precum cele descoperite la: Lunea Dorohoi 1 3 , Băiceni 14 ,
17
Hlincea-laşi 1 5 , Negoieşti-Neamţ 1 6 Aldeşti , Săbăoani 1 8 , Bcrchiseşti 19 , Liteni-"Sai( 1 2) E. Busuioc, Ceramica de u= comun nesmă/(uită din Moldova (secolul al XJI '-/ea până la
mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1 975, p. 5 1-52.
( 1 3 ) D.Gh. Teodor, E. Neamtu, V. Spioei, Cercetări arheologice la Lzmca-Dorohoi, Arh.
Mold., VI, 1 969, p. 201 -206; fig. 8 1 5/6; 9/4, 5.
( 1 4) Rodica Popovici-Baltă, Cercetări arheologice în aşezarea din secolele XIV-XV de la
Băiceni, jude(U[ laşi, Arh. Mold., Vlll, 1 975, p. 97, fig. 4; 6/1 2- 1 4; 9/4-7.
( 1 5) M. Petrescu-Dâmbovita şi colaboratorii, Şantierul Hlincea-laşi, SCIV, IV. 1 953. l-2, p.
324, fig. 9; idem, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 699; S. Cheptea, Săpăturile arheologice de la
Hlincea-Jaşi din anul 1960, C.l. Iaşi, 1, 1 970, p. 79-80, fig. 4/l , 3, 5, 7-8.
( 1 6) Rodica Popovici, Aşezarea rurală Negoieşti (secolele XV-XVII). Rezultatul cercetărilor
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Fig. 3 . 1 - 1 3, fragmente de buze provenind de l a oale-borcan.
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Fig. 4. 1 - 1 7, tipuri de buze provenind de la oale-borcan;ceramică zgrunţuroasă.
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29
28
cău , Trotuş , B răşăuţi .
Un singur fragment mic, aparţinând acestei categorii de ceramică provine de la un
vas decorat cu rotita dinţată. Ornamentul constă din liniuţe paralele întrempte de x-uri,
mărgini te de un rând de liniuţe în partea de sus şi de două rânduri în partea de jos (fig.
8/4).
Acest decor se întâlneşte nu numai pe ceramica comună, dar şi pc ceramica fină
cenuşic apaqinând aceleiaşi perioade şi se regăseşte în descoperirile de la: Baia30 ,
j
Roman 1 , Bacău 32 , Săbăoani-Ncamţ33 , Negoieşti34, Trotuş35 .

arheologice din anii 1972-1 977, Mem. Antiq. IX-X, 1985, fig. 2/2-3, 5.
( 1 7) V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Mu::eul de Istorie Roman in zona
rcîurilor Siret şi Moldova, Carpica, I, 1 968, fig. 28/1-5, 7.
( 1 8) Ibidem. fig. 46/ 1 -2, 4-5.
( 19) D. Matei. E.l. Emandi. O. Monoranu, Cercetări arheologice privind habitatul medieval
mral din bazinul superior al Şomuzului Mare şi Moldova.
Suceava, IX, 1 982, p.
94. lig. 23/2, 1 0, I l ; 24/5-8, 1 4.
(20) 1bidem. fig. 28/15-16: 10; 29/2-3. 10.
(2 1 ) M.D. Matei, E.l. Emandi, fig. 33/2-4; 34/2-5.
(22) S. Cheptca. Săpăturile arheologice din 1963 de la Siret, Arh. Mold., VII, 1 972, p. 348,
fig. 5/3: Al. Rădulescu, Die Keramik von Siret (14 Jh.) Zur archciologischen
Elforsclmng der moldavischen mittelalterlichen Stadt. Dacia, NS, XVI, 1 972,
p. 226-227. fig. 5-7.
(23) M.D. Matei. Contribu(ii arheologice la istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1 963, p.
4 1 -42: fig. 14-16. E. Busuioc, op. cit. . p. 33-34, fig. 29/6- 1 2 ; 30/ 1 , 3-1 1 ; 3 1 -33; 34/2-3.
(24) E. Ncamţu, V: Ncamţu. S. Cheptea. op. cit. . L 1 980. p. 106, 1 1 9, fig. 60/5, 1 5 - 1 7;
62/3-4. 6, 1 4. 20; 63/2, 4, 6; 96/ 1 0: 1bidem, 11. 1984, p. 222, fig. 72/5, 7, 10, 1 8, 20, 22;
73/1-5, 1 3 .
(25) Al. Andronic, E . Neamţu, M . Dinu. Săpăturile arheologice de l a curtea domnească din
laşi, Arh. Mold .. V, 1 967, p. 2 1 3. fig. 25-2. 9: A l . Andronic, Iaşii... , fig. 24/ 1 -4, 6, 1 0.
(26) M.D. Matei, L. Chitescu, Probleme in legătură wfortifica(ia muşatină şi crt aşezarea
orăşenească de la Roman, SMMIM, 1 , 1 968. p. 4 1 -42: Dacia, NS, X, 1 966, p. 299;
lig. 6/ 1 .
(27) A l . Artimon. l. Mitrea, Bacău/ - reşedm(ă \'Oierodalâ. Bacău, 1 996, p . 48, fig. 13/ 1 -41
idcm, .·lşezarea medievală din secolele X/1'-XI ' de la curtea domnească Bacău. Carpica,
Vlll, 1 976, p. 24, fig. 3/4.
(28) Al. Artirnon, Oraşul medieval Târgu-Trotuş in lumina datelor istorico-arheologice,
Carpica, XIV, 1 982, p. 103.
(29) V. Spinci, D. Monah, Şantierul arheologic Brâşărt(i, jud. Neam(, Materiale, X, 1 973,
fig. 6/4, 6.
(30) E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op. cit. , IL fig. 9 1 / 1 .
(3 1 ) M.D. Matei, L. Chiţescu, Dacia. . . , p. 300.
(32) Al Andronic, 1. Mitrea, Bacău reşedin(ă , p. 49, fig. 1 9/1-2.
(33) V. Ursachi, op. cit., fig. 46/3.
(34) Rodica Popovici, Aşezarea rurală. . , fig. 2/4.
(35) Al. Artimon, Oraşul medieval Trotuş . . . , p. 1 02. fig. 8/2.
,
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Fig. 6. Căni din ceramică fină cenuşie; 1 , cană cu gura rotundă;
2-5, căni cu gura trilobată.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Vn cuptor de ars ceramică din secolele XIV-XV de la Traian

221

B. Ceramica cenuşie. Cea de a doua categorie o formează ceramică fină cenuşie,
lucrată dintr-un lut de foarte bună calitate, fapt care-i dă pastei o mai mare plastici tate.
Abandonarea cuptorului în timpul arderii a făcut ca vasele să prezinte crăpături sau
deformări.
Cana este singura formă care aparţine acestei categorii şi cuprinde două tipuri:
Tipul /. Cana cu gura trilobată este reprezentată de două vase întregi şi numeroase
fragmente ce provin de la vase sparte din vechime sau în momentul distrugerii
cuptorului (fig. 6/2-5; 8/1 -2). Cele două exemplare sunt identice ca formă şi apropiate
ca dimensiuni (înălţimea lor este 22 şi 24 cm). Gura largă, dreaptă cu nervură pe buză
este prevăzută cu un lob central, realizat prin lipirea marginii buzei, şi doi lobi mari,
laterali. Gâtui larg, dar bine conturat, corpul bombat, gura mai largă decât baza dau
cănilor un aspect greoi (fig. 6/2-5 ; 8/1 -2). Decorul constă dintr-un registru de linii
incizate paralele plasat pe umărul vasului. Î n partea opusă lobului central se află
plasată toarta lată cu marginile îngroşate şi una sau două nervuri mediane care se prind
de 1� nervura buzei pe umăr (fig. 7/1 -3).
Cănile cu gura trilobată arse la cenuşiu sau la roşu sunt asemănătoare cu cele
descoperite la Roman36, Baia37 , Iaşi 38 , Bacău39, Trotuş40 , Brad-Bacău4 1 , Băiceni42 .
Tipul Il. Cana cu gura circulară este documentată la Traian printr-un vas restaurat
parţial şi câteva fragmente. Corpul cănii este bombat, pereţii se retrag spre fund, care
este plat. Decorul îl formează două registre de linii orizontale incizatc, care delimitea
ză zona de maximă curbură a vasului (fig. 6/ 1 ; 8/3).
Descoperirea la Suceava, în zona "Şipot" şi la Cetatea Muşatină de la Roman a
ccramicii fine cenuşii decorată cu motivul "brăduţ", grupuri de liniuţe întreruptc de
x-uri, diferite motive realizate cu rotiţa dinţată sau rulou!, de o tehnică superioară celei
cunoscute în Moldova la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV -lea
i-a făcut pe descoperitori să o considere "nelocală", aparţinând unor grupuri de
colonişti veniţi ca meşteri la cetăţile din Moldova43 . Această "populaţie neromâ
ncască" ar fi adus pc filiera polonă vasele de provenienţă germană. Meşterii locali
care au preluat unele elemente ornamentale simple, cum ar fi "brăduţul" le rcalizau
destul de stângaci, iar pasta nu avea aceleaşi calităţi44 .
(36) M.D. Matei, L. Chiţescu, Dacia... , fig. 5/3; 6/2-4; 7/ 1-3.
(37) E. Ncamţu, V. Neamţu, S. Cheptca, op. cit. , 1, p. 1 1 7, fig. 75/ 1 -2; Il, p. 2 1 7,
fig. 94/ 1 -2, 4.
(38) Al. Andronic, E. Ncarnţu, S. Chcptca, p. 1 09, fig. 4/9.
(39) Al. Artimon, 1 . Mitrca. Bacău, fig. 1 6/2-3.
(40) Al. Artimon, Oraşul medieval Trotrcş, p. 1 02.
(4 1 ) V. Ursachi, op. cit. , fig. 58/ 1 .
(42) R. Popovici-Baltă, Cercetări arheologice în aşe=area din sec. XIV-XV de la Băiceni,
fig. 5/8.
( 43) L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman şi unele probleme in legătură cre
purtătorii ei în Moldova, SCIV, 1 5, 1 964, 3, p. 4 1 5; M.D. Matei, Lucian Chiţcscu,
Dacia, p. 30J, J06; M.D. Matei, Civili=atia urbană medievală românească. Contributii,
Bucureşti, 1 989, p. 64-65.
(44) M.D. Matei, Civili=atia urbană. . , p. 62.
.
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Fig. 7. Ceramică cenuşie: 1 -3, ceramică fină; 4-8, ceramică zgrunţuroasă.
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Fig. 8. Ceramică fină cenuşie: l -2 , căni cu gura trilobată;
3, cană cu gura rotundă; 4, fragment decorat cu rotiţă dinţată şi rulou.
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Deşi s-a descoperit ceramică fină cenuşie şi în alte localităţi - ele au fost enumerate
mai sus - ea a fost pusă tot pe seama coloniştilot, considerându-se că meşterii locali
au preluat doar unele elemente străine pe care le-au aplicat olăritului tradiţional45 .
Descoperirea în cuptorul de la Traian-Neam\ împreună a celor două categorii de
ceramică, zgrunţuroasă şi fină cenuşie, nu mai lasă loc nici unei indoieli in legătură
cu producătorii ei, demonstrând că la sfârşitul secolului al XIV-lea şi inceputul celui
următor astfel de produse se realizau şi in Moldova, uneori chiar in mediul rural.
Meşterii locali au preluat unele motive, cum este cel de liniuţe paralele intrerupte de
x-uri, pe care le-au aplicat pe vasele lor şi au însuşit tehnica de realizare a pastei fine
şi de ardere uniformă.
Cele două categorii de vase, provenind dintr-un complex inchis, cuptorul de ars
ceramică, demonstrează că ele au fost realizate de acelaşi sau aceeaşi meşteri locali
şi arse concomitent reducător, obţinându-se o ardere de calitate.
Meşterii sau meşterul de Ia Traian, de fapt din vechiul sat Berindeşti, produceau
pentru nevoia şi gusturile comunităţii, dar nu este exclus ca produsele lor să fi fost
desfăcute şi pe piaţa târgului Roman. Olarii din Berindeşti erau poate şi ei scutiţi de
vamă cum era cazul celor din satul Negoieşti, aşa cum arată documentul de la 1 3
martie 1 46646 .
Articolul de faţă nu-şi propune să prezinte toată ceramica fină cenuşie descoperită
in aşezarea de Ia Berindeşti -· ea făcând obiectul unei lucrări viitoare - ci doar cea
provenind din cuptorul de ars ceramică.
Considerăm descoperirea de la Traian, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ, deosebit
de importantă, deoarece contribuie alături de altele asemănătoare Ia cunoaştere�t
stadiului la care ajunsese meşteşugul olăritului în unele centre din Moldova la sfârşitul
secolului al XIV-lea şi începutul celui următor.

UN FOVR DE POTIER DES Xlve -XVe S. DE TRAIAN,
COM. DE SĂBĂOANI, DEP. DE NEAMŢ
Resume
Ă. 1 'occasion des fouilles archeologiques de 1 993 pratiquees sous 1 'egide du Musee
d ' Histoire de Roman, au nord-est du village de Traian, au lieu-dit "Izvoare", on a
decouvert Ies restes d'un four de potier, detruit partiellement il y a quelques annees a
la suite des travaux d'amenagement de la route d'acces vers les sources situees a
proximite.
Il s'agit d'une variante du type de four circulaire a une scule chambre et a pylone
central. Le four de Traian est inedit, car a l'interieur on a amenage trois "pieds"
lateraux qui ont 20 cm d'hauteur. Les parois ont 1 0- 1 2 cm d'epaisseur. Le four a 2,25
m de diametre longitudinal et 1 ,65 m de diametre transversal.
Ă. 1 'interieur on a mis au jour plusieurs vases et fragments cuits dans une athmos
phere reductrice appartenant aussi a la ceramique grumeleuse qu'a celle fine. La
(45) E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, op. cit., II, p. 226.
(46) D.R.H., A, Moldova, li, C, 1 449- 1 486, p. 1 89- 1 9 1 .
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decouverte de Traian demontre pour Ia premiere fois que la ceramique fine grise,
omementee au rouleau et ă la roulette dentee, etait faite aussi par Ies artisans Iocaux.

LECiENDE DES FICiURES
Fig. 1 . Four de Traian - plan et profil.
Fig. 2. 1 -7, pots, poterie d'usage commun grumeleuse.
Fgi. 3. 1- 13, fragments de levres provenant des pots.
Fig. 4. 1 - 1 7, types de levres provenant des pots - poterie grumeleuse.
Fig. 5. 1 -5, pots.
Fig. 6. Brocs en ceramique fine grise; 1, broc a ouverture ronde; 2-5, brocs a l'ouvcrturc trilobCe.
Fig. 7. Ceramique grise: 1 -3, ceramique fine; 4-8, ceramique grumeleusc.
Fig. 8. Ceramique fine grise: 1 -2, brocs a l'ouverture trilobee; 3, broc a ouvcrturc rondc; 4,
fragment ornemente au rouleau et a la roulette.
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