UNELTE FOLOSITE PE TERITORIUL JUDEŢULUI
VRANCEA IN SEC. IV-XII
GH. CO NSTANTINESCll

Numeroasele vestigii arheologice depistate pe p ămîntul Vrancei vin
sA sublinieze existenţa pe aceste meleaguri a unei populaţii sta bile incA
din antichitate. Sedentarismul este un aspect de viaţă care nu poate
fi explicat in afara practicării unei ocupaţii stabile, care să poată oferi
cele n ecesare traiului. Ori o astfel de ocupaţie era agricultura cu baga
tele tradiţii în pra cti care a ei .
Condiţiile geog ra fice au fost rele maâ. favor abile dezvoltării agri
culturii , pomiculturii şi viticulturii pe teritoriul judeţului Vrancea de-a

lungul văilQr, pe care s-au înşirat satele in toate zonele, un de agricultura

a-a extins treptat pe întinsul luncilor, restringind stepele favorabile pă

şunilor sau urcînd pantele dealurilor,
pădurilor.

cucerind noi .terenuri in dauna

Ramură de importanţă esenţială a producţiei materiale, agricultura

a ocupat

un

loc

duse

in cadrul economiei judeţului Vrancea , ca şi în alte judeţe ,

de primă

insem!nătate.

Ea er a

menită

să asigure populaţiei pro

alimentare de primă necesitate. Cunoaşterea procesului de dezvoltare
a economi ei agrare, a evoluţei ei de-a lungul veacuril o r ne dă posibili
tatea de a considera agricultura ca ramură de pro ducţie determinată ln

trecutul societăţii noastre, ea incluzînd diferite sectoare agrare

rul tur a

plantelor cereallere, creşterea animalelor, viticultura, pomicultura, gră
dlnăritul.
Agricultura tn strîns! interdependenţă cu creşterea de animale, fur
ni�oare de variate produse, constituie o ocupaţie de bază a populaţiei
tncă din vremuri preistorice.

In cele ce urmează ne vom limita a prezenta unele date mai net şi
deosebite privind practicarea agri cu lturii in judeţul Vran cea în răstim
pul veacurilor IV-XII, Incercind a subliinia cu precădere valoarea infor
maţiilor arheologice pentru elucidarea unor aspecte de ordin economic
şi sdoial.
ţine

Descoperirile arheologice legate de această indeletnicire încă pu·
la număr, pot defini totuşi , in linii marl , gradul de dvtllzaţie a-
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grară pentru perioada secolelor IV-XII, perioadă în care se încheie şi
SE.c consolidează etnogeneza poporului român.

Pe teritoriul judeţului Vrancea se cunosc pînă în prezent peste 30
d�:: aşezări din această perioadă.
Dintre

vestigiile

arheologice privind civilizaţia agrară,

in general,

cf:.le mai semnificative sînt tipurile de unelte. În ultimele două deceni i
p E. teritoiul judeţului Vrancea a u fost scoase l a iveală u n număr mare d e
uuelte specfice agriculturii, cum a r f i , de exemplu, brăzdarele (fig. 1 ) ,
at, curile, cuţitele de plug (fig. 2 ) , topoarele precum şi o serie de piese

�� construcţii legate de practicile agricole cum sînt rî.şniţele din piatră,
cu ptoarele de copt pî-ine şi gropile de provizii.
Pentru perioada cuprinsă între secolele IV-VII, pe teritoriul Vran
cei se cunosc puţine descoperiri de brăzdare, cuţite de plug, seceri şi
cosoare.
Cu toate acestea în descoperirile de la Oreavu, Lespezi-Homocea
şi Cîmpineanca 3, au fost găsite cantităţi mari de ceramică care cu uşu
rinţă pot fi legate de practicarea agriculturii ş i ne referim îndeosebi la
castroane, ulcioare, pahare, tipsii, rîşniţe etc.
Desc�erirea în aşezările din această perioadă a brăzdarelor de plug
cu lama simetrică, a secerilor cu lam;a curbată şi a unor rîşniţe circulare
din piatră, indică un stadiu destul de avansat a unor culturi cerealiere
şi totodată o intensă activitate de prelucrare a produselor agricole.
In legătură cu ocupaţiile agricole din perioada mai sus amintită tre
buie puse şi unele topoare din fier descoprite la Răstoaca 4, Rugineşti 5,

Drogosloveni 6, ce atestă folosirea lor nu numai în activităţile casnice

ci şi pentru defrişarea unor suprafeţe inţelenite în vederea transformă 
rii lor în terenuri agricole.
Deosebit de numeroase sînt aşezările în care au fdst descoperite unelte
agricole datînd din perioada scolelor VIII-XII. Creşterea numerică

a

acestor unelte şi instrumente agrare începînd din secolul IX-X, se re
flectă în numărul mare de depozite

de

asemenea

unelte

descoperite

1 I. Mitrea, Cercetări arheologice - privind secolele IV�X1 In judeţul Vran
in S tudi i şi Co mun i cări, 1, Focşani, 1978, p. 45 ; N. Zaharia, M. Petrescu
Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De Ia paleolitic pînă in secolul al
XVII I-lea, Ed. Academiei, Bucureşti, 1970, p. 359-367.
.
2 1. Mitrea, op. ci t ., p. 51 ; 1. M i tre a, Săpăturile de salvare din aşezarea
prefeudală de la Lespezi - Homocea, in Carpica, VIU, 1976, p. 183 şi urm.
3 Ibidem, p� 53.
4 Anton Paragină, Un nou depozit de arme şi unelte din feud al ismul tim
puriu descoperit pe teritoriul j udeţului Vrancea, in Stuelii şi Comunicări, II, Foc
şani, 1979, p. 41.
5 Informaţ i e 1. Agachie şi A. ParaginA.
6 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu - Depozi_tul de unelte şi arme din
epoca fetidaiă timpurie _descoperit la Dl'.âgosloveni (JudeţUl Vrancea) in S.C.I.V.,
20, 3, 1969, p. 425 - 436.
cea,

·
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pe teritoriul Vrancei l a :Adjud 7, Bu deşti ,a Dragosloveni 0 , Cimpinean
ca 10, B ogheş ti u, Răstoaca 12.
In legătură cu evoluţia acestor unelte agricole, pe lîngă observaţia
că ele sînt tot mai multe începînd cu secolele IX-X în raport cu e po ca
anterioară, s-ar mai putea a dăug a ş i fapt ul că, incepind cu secolul al
XI-lea, brăzdarele sînt de p ro porţii mai mari, cu bu�e de inml muşare
l argă şi sint l ucrate din fier masiv pentru o mai m are rezistenţă. Această
constatare corespunde şi altor d ouă fen omen e co ntem p or an e cu care se
află în strînsă l egătură : pe de o parte cre şterea numeri că a popu l a ţi ei
în zonă a căre i alimentaţie solicita sporirea volumului prod uselor cerea
Here, iar pe de al tă parte, ca o co ndiţie a creşterii posibilităţilor de rea
l izare a pr od ucţi ei agrare, o mai intensă valorificare a su rselor de mate
rie primă pentru confecţionarea uneltelor de arat.
O a ltă constatare privin d tipologia brăzdarelor de fier cun oscute pînă
.in prezent fa ci l ite ază unele consideraţii i mpor tan te pentru perm :1 nenţa
poporului nostru. Este vorba de fen omenul de coexistenţă pe pe ri oad a
de timp cupri nsă între secol u l I V şi X a brăzdarelor de fier de t i pul
a�a numit dacic cu cel roman. Deşi superior, brfi zdarul de ti p roman
introdus n-a putut să înl ocu i ască din tr-o dată brăzd arul tradi ţional
dacic.
Pe plan n aţi o nal această epocă reprezi ntă perioada căutărilor unor
superior. l n judeţul Vra nc c:a
forme noi d e brăzdare cu un randament
primele atestări ale ace st o r încercări de tranziţie către brăz<l arele a
simetrice (lucrătoare n u m ai pe o part e ) se constată începî n d din seco
lul a l X-l ea prin d epozi tele de la Bu deşti şi Dragoslo'Veni, care prezintă
l a unele exemplare aripa dr eaptă mărită şi cu eviden te urme de folo
sire intensă numai a acestei părţi. In acest fel prin brăzdQ.rele de la
Bu d eş ti şi Dragosloveni se face dovada, pri ma c un oscu tă pînă în pre
zent, că începînd din secolu l al X-lea brăzdarele simetrice încep a e
volua către forme asimetrice, fapt care march ează o impo.rtantă etapă
în dezvol tarea tehnicii agrare. Pe teritori ul judeţului no-;tru acest in
ceput de r eal i z a re şi folo<;ire a brăzd arului a simetrlc va căpăta o m are
extindere începînd din secolul al XIV-lea cîn d alţi .factori vor conduce
l a perfecţionarea acestui tip de brăzd ar şi general izarea l ui materiali
zată în apariţia pl uguril or mari. Acest început de tranSiformare a prin
ci pal ei pi ese a p l ug u l ui de a daptare la noile
cerinţe ale societăţii, a
condus la apariţia unor noi tipuri de brăzdare de d imen siuni mari, ca
7 G.

Coinan, Cercetări

arheologice tn s ud u l Moldovei cu privire la sec ol ele
; Dan Gh. Teodor, Descoperiri arh eologice
din secolele VI-XI e.n., [n Terra Nostra,

VI-XI, in S.C.I .V., 20, 1 969, 2, p. 2 1
In Moldova refe ri toare la agricultura
III, Bucureşti, 1 97J,. p. 224.

8 A. Paragină şi · Gh. Constantinescu, D e scoper iri din sec. IX-XI
torJiul localităţii Budeşti, · jud. Vrancea, :lin Studii şi Comun icări, III,
1980, p. 71 -73.
9 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 425-436.
10 1. Mitrea şi V. Nămoloşanu, Cercetări arheologice in aşezarea de
pineanca . in Studii şi Cercetări ştiinţifice (seria j storie-filologie), 1974, p.
1 1 A. Paragină, -op. cit., p. 43.
12 Ibidem, p. 4 1 .
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un rezultat firesc al dezvoltării forţelor de producţie intr-o epocă de c..
mai mare stabilitate politică ş i al necesităţilor crescute de hrană.
Aceleaşi necesităţi de alimentaţie de creştere a producţiei agrare,
au antrenat implicit şi sporirea materiei prime necesară confecţionării
lUleltelor agrare.
Incepind din secolele IX-X se constată in regiunea Vrancea ca şi
in intreaga regiune extracarpatică o creştere însemnată in raport cu
situaţia din ep<jca precedentă, a preocupărilor de extracţie şi prelucrare
a fierului. Remiarcabil este faptul
că în multe aşezări cercetate ca
Dragosloveni, Budeşti, Cîmpineanca, Oreavu etc. s-a constatat preocu 
parea unor meşteri locali de a extrage
şi reduce minereul
de fier
şi apoi a-1 prelucra. Prezenţa in aceste aşezări a zgurei (fig. 3), a lupelor
din fier, a numeroaselor unelte sînt dovezi care atestă meşteşugul pre
lucrării fierului, indeletnicire a unei sodetăţi stabile şi evoluate ce se
situa "la nivelul ceior mai avansate regilUli" din "centrul, estul şi sud
estul european". 13
In ceea ce priveşte provenienţa minereului de fier in această regi
une sursa principală o constituiau lentilele feruginoac;e de provenienţă
sedimentar-aluvionară sau lentile de siderit din cretacicul i nferior din
zon a flişului Carpaţilor Orientali 14, putîndu-se vorbi astfel de generali
zarea metalurgiei fierului către secolele IX-XI.
E posibil ca, în cadrul schimbului de produse cerealiere cu negus
torii bizantini, aceştia să ofere, pe lîngă altele şi materia de bază, fierul,
pentru prelucrarea uneltelor agricole necesare populaţiei autohtone.
Dintre uneltele agricole următoare aratului, vestigii mai numeroase
din perioada secolelor VIII-XII ct lăsat recoltatul cerealelor. Principa
l ele unelt{' de recoltat cerealele - secerele, coasele şi cosoarele
erau f-o
losite în egală măsură şi în lucrările de viticultură. Unele dintre aceste
-·

piese au ajuns intregi sau fragmentare in urma descoperirilor lţnor de
pozite în localităţile : Dragoloveni 16 (cinci seceri şi una coasă, Gugeşt1 17,
(una seceră) J ariştea 18 (un cosor), Sîrbi-Tifeşti 19 (un cosor). Toate aceste
mărturii canfirmă efectuarea de către locuitorii din Vrancea a lucrării
finale a pămîntului, recoltatul, cu ajutorul principalelor unelte : seceri,
coase, cosoare şi cuţite. (fig. 4).
Descoperirea pe teritoriul judeţului Vrancea a unor astfel de de
de unelte agrare ce conţin brăzdare, ooase şi seceri în cadrul a
şezărilor sau in imediata lor apropiere, confirmă faptul că ele aparţineau
nu unul singur individ ci comunităţii de viaţă sau grupului familiar

pozite

13 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 435.
14 Sl Olteanu, Cer-cetări cu privire la producţia minieră din Moldova Iti
Tara RomAneascA din secolele X-XVII, In Studii, 5, 1966 ; D. Gh. Teodor, op
cit., fn Terra Nostra, p. 227-228.
15 D. Gh. Teodor, op. cit., p. 230-231.
16 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 429.
17 Informaţie N. Ciorăscu - Gugeşti.
18 A. ParaginA, DouA piese de metal din feudalismul timpuriu descoperite la
Jarişteo - Vrancea, fn Studii şi ComunicAri, I, Focşani, 1978, p. 81 -84.
19 Informaţie A. Paragi nă .
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in ca drul căreia au fost găsite. Ra portat la stadiul de organi zare socială
d i n sec. X-XII aceste piese din depd:l.itele desco peri te aparţineau mai
1nu l t gru pul ui familiar sătesc devăl m a ş . I ntr-un asemenea tip de orga
nizare socială, prin cipalele u nelte agrare, m eşteşugurile, armele şi o
uiectele gospodăreşti, erau ţi n u te în încăperi <�decvate. Ob�tea devălmaş�
.·� au gru pu l familiar de la Dragosloveni, de exem plu , poseda un număr
de cel p u ţin ş a pte plugu ri , ceea ce exclude p<Jsibili tatea ap artenen ţei lor
unui s i ng u r individ ieşit din devălmăş.ie.
În afară de cultu ra cerealelor (gr1ul , orzul, secara), in peri oada se
colelor IV-XII, po pu laţi a din regiunea noastră s-a îndelet ni cit , 1n ace
eaşi măsură, cu viti cu l tu ra , pomicultura !?i grădinăritul . Pe l i n� ă co 
soarele de vie, mai sus menţiona t e, asemenea ocupaţii s1nt at estate şi
prin pr ezen ţa unor şăpăligi, cuţ.ite �i ralll)e de hi rleţ, lucrate din fier,
descoperite în a şezările de la Dragosl ovcni 21•, B o ghcşti 2 1 , C ip imn eanca 22,
şi Jariştca 23 .

Tot in legătură cu practicarea agricultu r i i în secol ele VIII-XI, tre
uui e menţionate şi unele descop 2ri ri d e topoare şi securi de fier de di
ferite ti p u ri, care au fos t folosite ia desţelenirea terenurilor şi la de
frişarea păd uri lor, în s�opul măririi suprafeţelor agricole. Astfel de topoare
cu lama curbată şi tă işul îngust folosi te la desţelenire au fos t descope-.
rite I a Răstoaca :.!1 (fig. 5), iar cele de tip discoidal, cu lama lată descoperite
la Drog o s l o ve ni şi J adş te a Zi, (fig . 6) au fost fol o si te la defrişarea pădurilor
a t unc i cind nu se utiliza pr o ce deu l arderii a cestora. Exemplu toponimul
localit[tţii Jariş tea , unde avem vestig ii din sec. X-XIV.
O proble mă in d is olubil leg ată de cultu rile cerealiere este topografia
terenurilor. Maj ori t atea aşe ză ri lor peri oadei în... discuţie se află l a izvoare
de pîrai e , la pun cte de conflu ienţă sau pe terase j oase. De a s emenea,
în cad ru l obştei săteşti, se de spri nd , în general, o zonă rezervată cultu
ri i cerealelor, o zonă pentru păşune-fineţe şi alta a pă duril or.
Din cercetările noastre asupra
aşe z ă ri l or din zonele menţionate,
reiese că, J:lentru cultura ccrea l elor , rămîne totuşi terenul în pantă lină
dintre vatra satului şi panta înalt ă acoperită de pă dure.
Aceasta este susţinută şi de descoperirea numeroaselor piese agri
col e care au fost găsite în pantele uşoare din m arginea aşezările�r amin
tite. Aşadar, pantele uşoare constituiau ogoare suficiente, pentru a pro
duce can ti tăţile de cereale necesare p opulaţi ei existente şi chiar pentru
schimb.
Un alt el em ent , în contextul practi că ri i agriculturii, îl constituie
dep()Q i t area can tităţilor de cereale in gropi anume construite. Astfel de
gr opi de formă ovală, cilindrică sau trapezoidală, avînd pereţii lutuiţi
20. M. Comşa şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 429.
21 A. Paragina., op. cit., p. 43.
22 1. Mitrea �i V. Nămoloşanu, op. cit., p. 77.
2 3 A. Paragină, op. cit., p. 8 1 .
2 -4 . Ibidem, p. 43.
25 Ibidem, p. 81.
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sau arşi se cunosc în aşezările de la Dragosloveni 26, Coroteni 2R, Cîrligele27

Şi Olăreni 29, datate în secolul V şiXI.
ln multe din aceste gropi menţionate au fost descoperite resturi
carbonizate, oferind astfel posibilitatea de a cunoaşte varietatea plan
telor cultivate.
ln ceea ce priv�te prelucrarea cerealelor, menţionăm, ca elemente
de civilizaţie agrară, descoperirile de rîşniţe circulare, întregi sau frag
mentare depistate la Budeşti ::o, Cîmpineanca 31, Oreavu 3:.! etc. (fig. 7).
Pe lîngă aceste rişniţe trebuiesc evidenţiate şi unele descoperiri de
cuptoare de copt, simple, rotunde sau ovale în aşezările de la Budeşti 33
şi Cîpineanca 34,
Ca ramură distinctă a agriculturii, creşterea animalelor în judeţul
Vrancea, la fel ca şi în restul ţării, a avut o intensă şi importantă acti
Vitate economică. Această ocupaţie este dovedită de numeroasele res
turi de oase provenite de la animalele domestice folosite atît pentru
hrană, cît şi pentru muncile agricole. Din analiza resturilor faunistice
recoltate din aşezările menţionate, reiese faptul că locuitorii din Vran
cea creşteau diferite animple domestice ca : ovine, caprine, porcine şi
mai ales bovine care erau folosite în muncile agricole, îndeosebi pentru
arături.
Din circulaţia monedelor mărunte
de bronz bizantine, ca şi din
prezenţa vestigiiilor arheologice - ceramică, unelte etc. - rezultă că
populaţia din regiunea Vrancea, ca şi din celelalte regiuni îşi valorifica
surplusul de cereale, pe lîngă alte produse lumii sud-dunărene. In mare
măsură aceste vestigii dovedesc că şi aici regiunea noastră s-a aflat ne
intrerupt in sfera de răspîndire a înfloritoarei civilizaţii romane şi apoi
bizantine.
Agricultura după cum reiese din varietatea tehnicilor
schiţate,
a speciilor cultivate, din bogăţia tradiţiilor, a fost ocupaţia de bază a
locuitorilor din această parte a ţării. Ea s-a adaptat condiţiilor specifice
·zone� sub i.mpulsul cerinţelor complexe ale traiului, în primul rînd al
alimentaţiei zilnice, bazată în toate timpurile pe produse vegetale.
ln concluzie, practicarea agriculturii în judeţul Vrancea în cursul
secolelOk" IV-XII, a fost posibilă datorită organizării social-economice
superioare a obşti săteşti autohtone, care, spre deosebire de acelea ale
rlrlgratorilor rămase pînă tîrziu gentiilice, erau constituite teritorial pe
criteriul proprietăţii private libere şi al proprietăţii cO'mune.
26 M. Comşa şi Gh. Constantniescu, op. cit., p. 429.
27 Informaţie D. Postelnicu.
28 Cercetări A. Paragină şi V. Bobi - Material inedit.
29 Ibidem.
30. A. Paragină şi Gh. Constantinescu, op. cit., p. 7 1·73.
31 1. Mitrea şi V. Nămoloşanu, op. cit., p. 77.
32 I. Mitrea, op. cit., in Studi i şi Comunicări, I, FoCiani, 1978, p. 45.
33 A. ParaginA ş i Gh. Constantinescu, op. cit., p. 71-73.
34. I. Mitrea şi V. Nămoloşanu, op. cit., p. 77.
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I n cadrul satelor locuinţele erau dispuse în cite trei sau patru şi
ruri, de-a lungul unor uliţe, pe care se grupau casele pe baza unor cri
terii familiale.
Din observaţiile în teren, locurile arabile se afle1u în afara perime
trului delimitat de case, d eci în afara vetrei de sat locuibilă.
In perioada vecurilor IV-XII s-a constatat că satele se mutau d�stul
de des de pe c:J, vatră pe alta revenind mereu, d upă un anumit nurT\ăr de
ani, pe acelaşi perimetru. Aceste pllasări se efectuau de ob�cei în ca
drul unor microregiuni bine delimitate şi erau determinate, în primul
rînd de obţinerea de noi pămînturi arabile. Culturile agricole se efectwiu
extensiv, în care scop comunităţile săteşti fol oseau practica desţelenirilof
şi defrişărilor, pentru obţinerea u nor noi suprafeţ€ cu o mai mare pro
ductivitate.
Examinarea pînă în prezent a descoperirHor arheologice privind a
gricultura in perioada iP ctisc u ţ i e relevil, acelaşi h tcrn pe c:-ar e şi. au tc.•rii
bizantini îl consemnează în scrierile l ot·, stadiul organizării social-eco
n®'lice a comunităţilor săteşti locale, precum. şi a dezvoltării forţelor de
producţie destinate practicării permanente a agriculturii, creşterea a
nimalelor şi meşteşugurilor. Asemenea descoperiri evidenţi ază i n mod
ferm sedentarismul, vechimea şi vrednicia populaţiei vechi româneşti
în judeţul nostru în secolele menţionate.

R e s u m e
CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE L'AGRICULTURE
DU TERRITORE DU Dli:PARTEMENT DE VRANCEA AUX
IVe-Xue SI E:CLES

A

l'aide

s uiva n ts :

d'nne

outils

a

de

donnees

labou rage ;

fabrication des outils

archeologiques

l'auteur

agricoles ; principales

cultures

de

les

problcm�s

activites

agricoles ;

analyse

employes aux autres

outils

cereales et topographie
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On arrive a la conclusion que, l i n te nsi te d'habitation suivie par etapes
'

concentrations

,

les

d emographiques dans certa ines divisions geogra p hiques supposent

des conditions locales de vie favorables, depen d a nt sans doute de circonstances
historiques propices.

Comme on peut le constater, la croissance demographique es t intimement
liee au developpement economique observe dans les habitats de l'epoque, les
deux etant determines par la tranquillite et la stabilite de l'habitation, la pre·
sence d e Byzance au sud de la Moldavie et celui de defense personnelle et corn·
mune.
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On retient aussi

que la croissan ce demographique et le developpement eco

nomique sont lies ă Wle technologie evoluee de la charrue, de l'ausinage du fer.
Les vestiges archeologiques mentionnes, temoigant d'occupatins propres â
Une

population

sedentaire,

peuvent

servir

d'elements

essentiels

â

preciser

son

caractere ethnique.
Ces elements, comme

on

1' deja montre, sont issus d'un fonds daco-romain

et -byzantin de caractere rural et ont, en plus du caractere de l'habitation, atteste
partout,

celui

de culture unitaire dans l'aire de formations du peuple roumain .

L'explosion demographique d'une population de paysans impliques dans toute
sorte d'activites sociales-economlques, etudiee dans plus de 50 habitats datant
des

IVe-xne

silkles,

atteste

du

point

de

vue

lation roumaine.
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ethnique

l'exisence d'une popu

Fig. 1 Dragosloven i ; Vrancea : 1, 2, unelte agricole ; 3, Prisăcani
săpăligă.
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Fig. 2 1, 2, Răstoaca ; 1, Cuţite de plug ; 2, topoare ;
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GH. CONSTANTINESCU

Fig. 3 Jariştea

:

1, cosor i 2, topor.
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Fii 4 Palanca

-

Urecheşti

:

1, rlşnlţll ; Ctmpineanca, 2, 3, 10, cuţite ; 4, topor,

5, nicovală ; Coroteni, 6, 7, zgură (lupe) din fier.
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