DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA OITUZ
(Judeţul BACAU)
D. GH. TEODOR,

C.

BUZDUGAN şi 1. MITREA

In unna unor cercetări de suprafaţă efectuate întte anii 1957-1958 au
fost semnalate în punctul "Bitca", de pe teritoriul comunei Oituz, refturi
ceramice prefeudale. Primele descoperiri au fost făcute de către învăţă
tlorul Gh. Caiter din localitate şi au fost verificate apoi pe teren de către
praf. N. Zaharia şi C. Buzdugan.
Avîndu-se in vedere importanţa deosebită pe care o prezentau mate
rialele ceramice identificate aici, Muzeul de istorie din orşaul Gh. Gheor
ghiu-Dej, în colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie din laşi, a
întreprins în anul 1964 un sondaj arheologic.
Locul pe care au fosfl descoperite resturile ceramice amintite se pre
zintă sub forma unei terase secundare a riului Oituz, coborind în uşoară
pantă către apă în direcţia NE-SV. Terenul, proprietatea I.A.S. Săndu
leni, a fost in 1962-1963 arat pînă la o adincime de 0,80 m., fiind plantat
cu pomi fructiferi (fig. 1/1).
Datjorită, lucrărilor agricole intreprinse aici, straturile arheologice au
fost complet distruse pe toată întinderea terenului, împiedicînd astfel ob
servaţiile stratigrafice. �a se şi explică de ce în toate secţiunile trasate
matjerialele arheologice din diverse epoci apar amestecate.
Avîndu-se în vedere destinaţia terenului (livadă), s-au trasat mai
multe secţiuni şi casete acolo unde resturile arheologice răvăşite de plug
se grupau, indicînd eventual complexe de locuire.
Singura porţiune de terasă neafectată de lucrările agricole, foarte re
dusă de altfel, se află în afara perimetrului I.A.S., în apropierea rîului
Oituz. Prin secţiunile trasate aici nu s-au identificat declt resturi spora
dice medievale (fig. 1/2).
In interiorul perimetrului I.A.S., prin secţiunile şi casetele trasate s-a
descoperit o mare cantntate de fragmente ceramice prefeudale, amestecate
cu pietre inroşite de foc, bucăţi de cărbune, lipituri şi pămînt înroşit, pro
venind, desigur, de la locuinţele distruse.
Aşa cum aminteam, datorită acestor distrugeti, nu s-au putut face nici
un fel de observaţii cu privire la tipul de locuinţe, orientarea lor, etc. Prezenţa
bucăţilor mari de bîrne carbon.izate, piet]rele foarte arse, provenite de la
vetre, ca şi bucăţile de pămînt înroşit, in număr destul de mare, arată in
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mod sigur că aşezarea a fost distrusă de un. incendiu violent. Acelaşi lucru
îl dovedesc şi fragment�le ceramice, în marea lor majoritate puternic
arse secundar, dintre care unele zgurificate.
In ceea ce priveşte ceramica, deşi nu s-au putut face observaţii stra
tigrafice precise, analiza atentă a materialului indică două faze de locuire
distincte.
După caracteristicile pe care le prezintă,
ceramica descoperită la
Bîtca-Oituz se împarte în mai multe categorii.
Prima categorie, relativ destul de numeroasă (circa 30%), o constituie
-eeramica lucrată cu mîna.

1

'Fig. 1

-

Aşezarea de la Bîtca-Oituz văzută dinspre sud
2 . s;aţiu:1ea feudală.

1, staţiunea prefeudală ;
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Fig. 2

-

Ceramică lucrată cu mina (sec. VIII-IX)
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Fragmentele din această cattegorie, provenite fără excepţie din vase
borcan, sint lucrate dintr-o pastă avînd în compoziţie cioburi pisate ames
tecate în cîteva cazuri cu pietriş, de culoare roşie, uneori cu pete cenuşii
{fig. 2).
In ceea ce priveşte forma, estle constatată oala-borcan cu buza răs
frîntă, cu marginea tăiată drept, sau în citeva cazuri puţin rotunjită. Pe
marginea buzei apar frecvent alveole sau crestături mici. Gîtul vaselor
.este puţin reliefatl, umerii bombaţi şi corpul rotunjit. Fundurile sînt re
lativ groase avînd de regulă diametru! mai mic decit al gurii. In general,
aceste vase nu prezintă ornament pe corpul lor, cu excepţia unuia care
are dispus pe umăr un şir de crestături (fig. 2/12).
A doua categorie o formează ceramica lucrată la roată înceată. Ea
reprezintji o proporţie de circa 50%. Vasele au fost lucrate dintr-o pastă
în compoziţia căreia s-au introdus cioburi pisate, uneori in combinaţie cu
pietriş. Culoarea vaselor este roşie, mai rar brun-roşcată. Multe din frag
mente prezintă o ardere secundară, citeva exemplare fiind chiar zgurlfi
cate. Fragmentele provin din vase-borcan de mărime mijlocie, cu buza
răsfrîntă, gîtul puţin conturati, umerii prelinşi şi corpul bombat, prezen
tînd, în funcţie de curbura buzei şi a umărului, mai multe variante, şi
anume
a) Oala-borcan de mărime mică sau mijlocie cu buza desflul de înaltă,
relativ subţire şi arcuită, tăiată drept sau rotunjiti. Corpul este destul de
bombat, umerii prelinşi, iar fundul, puţin înrgoşat, are diametrul mai
îngust decît gura, care este in general largă. Pe suprafaţa corpului pre
zintă ornamentte formate din fascicole de linii orizontale sau caneluri mai
înguste sau mai late, precum şi linii vălurite, adesea în combinaţii cu linii
orizontale, dispuse alternativ sau trase în ghirlandă (fig. 3/1 , 3-6, 9, 1 1 , 1 3 ;
fig. 4/2, 8, 1 1 ; fig. 5/4, 12 ; fig. 6/9, 12).
b) Vas-borcan de mărime mijlocie cu buza destul de scurtă şi răs
frîntă în afară, tăiată drept sau rotitmjită. Nu are gît, în schimb umerii
.sint bombaţi , corpul bine reliefat, fundul ingust, uneori ingroşat. Pe su
prafata corpului sînt ornamentate de obicei cu linii orizontale sau vălu
rite, dispuse simplu sau in combinaţii. In citeva cazuri prezintA în interior
şi pe margine un ornament format din fascicole de linii vălurite (fig. 3/2,
8, 10 ; fig. 4/3, 5, 7, 10, 12-13 ; fig. 5/1, 2, 6-7, 1 1 , 13 ; fig. 6/3, 5-7, 10).
c) Vas-borcan de dimensiuni mijlocii şi mai mari, avînd gura largă,
buza destul de mică şi ţuţin trasă în afară. Umerii sînt destul de aplatisaţi,
corpul puţin bombat, iar fundul foarte ingust şi destul de îngroşat. Vasele
prezintă pe suprafaţa lor ornamente formate din linii orizontale şi in val,
dispuse în şiruri sau altemind, precum şi ornamente executate cu piep
tenul în şiruri oblice (fig. 3/12 ; fig. 4/6 ; fig. 5/5, 8-10 ; fig. 611-2, 4, 8,
13-14).
d) Oala-borcan de mărime mijlocie avind corpul aproximatd.v bitron
conic. Buza este în general scurtă şi răsfrintă, fiind tăiată drept sau ro
tunjită şi prezentînd în cîteva cazuri o uşoară şănţuire in exterior. Fundul
are diametru! destul de mare, aproxirnaf)iv egal cu al gurii. Decorul este
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compus, de asemenea, din linii orizontale vălurite şi caneluri mai late
sau mai înguste (fig. 3/7-8 ; fig. 4/1 , 4, 9 ; fig. 5 /3, 1 4 ; fig. 611 1).
A treia categorie o constitluie ceram\ca lucrată la roata rapidă. In ca
drul acestei categorii, in funcţie de compoziţia pastei, pot fi deosebite
două specii distincte :
a) Ceramica avînd în compoziţie nisip şi uneori microprundişuri .
b) Ceramica cenuşie sau gălbui-roşiatică, fină.

2

8

Fig. 3

-

Ceramică lucrată cu roata înceată. de tip protodridu (sec. V I I I-XI)>
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Fig. 4

-

Ceramică lucrată cu roata inceatl, de tip protodridu (sec. VIII-IX)
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Ceramica cu nisip şi microprundişuri are o culoare roşie sau brun
cenuşie, pasta fiind dură cu aspect zgrll!llţuros. Din această specie au fos�
lucrate vase de tip borcan cu buza răsfrîntă, adesea rotunjită, avînd ume
rii bine conturaţi şi corpul bombat, fundul destul de subţire, mai îngust
ca diametru decît gura. Pe unele din acesf)e funduri au fost imprimate
in relief stampile. Ornamentul este constituit din benzi de linii orizon
tale şi vălurite, combinatte, uneori suprapunîndu-se, precum şi din linii
executate cu pieptenul şi dispuse în şiruri oblice sau în formă de cren
guţă imediat sub buza vasului (fig. 7 şi 8).
Specia ceramicii fine este reprezentată prin cîteva fragmente prove
nite dtn vase cu corpul globular,
avînd
buza îngus�ă şi răJ3fr"intă în
formă de colac sau simplă, rot]unjită, prezentînd pe corp decor din fas
cicole de linii lustruite dispuse în triunghiuri sau vertical (fi.g 9). Două
fragmente prezintă şi o linie orizontală (fig. 918-9).
In general, după caracteristicile de formă, tehnică şi decor a cate
goriilor ceramice prezentate, se pot stj!ibili (în lipsa observaţiilor strati
grafice), pe baza analogiilor cu descoperirile similare din restul teritoriului Moldovei, două etape cronologice distincte.

)

Astfel, ceramica lucrată cu mîna prezintă analogii în aşezările de la
Lozna-Dorohoi 1, Dorobanţi-Iaşi 2,
Hlincea-Iaşi 3,
Suceava-Drumul
Naţional 4 şi altele, dataf)e în sec. VII-VIII. Ea reprezintă o evoluţie a
formelor de vase întîlnite încă din sec. VI-VII.
Ceramica lucrată cu roata înceată poate fi raportată în schimb, după
caracteristicile pe care le prezintă variantele sbabilite in cadrul ei, la două
etape cronologice distincte.
Astfel, prima şi a doua variantă (a-b) şi parţial anumite vase din va
rianta d îşi găsesc asemănări atît ln descoperirile din Moldova, de la Su
ceava-Drumul Naţional, Vădeni-·Murgeni

şi Simila-Bîrlad, în

judeţul

Vaslui 5, precum şi în descoperirile din Cîmpia Munteană 6 şi din

est)ul Transilvaniei 7, datate în secolul VIII.

sud

1. Dan Gh. Teodor şi I. Mitrea, Cercet4ri arheologice în aşezaroo prefeudal4 de
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5. D. Teodor, G. Coman şi V. Palade, Cercet4rile arheologice de la V4deni
Murgeni şt Simila, judeţul Vaslui (în manuscris).
6. B. Mitrea, Unele probleme în legăturii cu necropola prefeudal4 de la IzvDnll.
In S C l V., 18, 1967, 3, p. 443-451.

7. Z. Szekely, Contribuţii la cunoaşte1'ea culturii slave în seco�eie VII-VIII in
sud-estul Transilvaniei, in SCTV , XIII , 1962, 1, p. 47-56.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

at6

DAN GH. TEODOR, C. BUZDUGAN

şt 1. MITREA

2

10

F.lg. 5

-

Cemmică lucrată cu roata inceată, de tip proto dridu (sec. VIII-IX)
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Celelalte variante ale acestei categorii (c-d), cu numreoase similitu
dini în aşezările de la Hlincea, Spinoasa 8, Dăneşti 9, Prodana--Bîrlad 10,
Băiceni-Iaşi 11 etc., sint de obicei datate in secolele VIII-IX. Pînă în
prezent ele nu au fost documentate în aşezări datiate anterior acestei
vremi 12.
A treia categorie ceramică, constituită în special din specia lucrată
la roată rapidă din pastă cu nisip şi microprundişuri, cu analogii apropiate
în aşezările de la Spinoasa 13, Dăneşti 14, Vădeni 15, Dodeştd 16, Epu
reni 17, în Moldova şi de asemenea în aşezările de la Dridu 1s, Ileana-Pa
dari 19, Dinogeţia 20 şi altele, în cîmpia dunăreană, aparţine culturii Dridu
(sec. X) 21•
In ceea ce priveşte specia fină, cenuşie sau roşie-gălbuie, unele frag
mente, după caracteristicile lor, pot fi datate în sec. IX-X, în schimb
altele, pe baza analogiilor cu descoperirile similare de la Suceava-Dru
mul Naţional şi Hlincea, se încadrează in limitele secolului VIII, eventual
inceputul secolului IX 22.
După părerea noast)ră, ceramica lucrată cu mîna, unele din categori
ile ceramicii lucrate la roata înceată, ca şi cele cîteva fragmente din pastă
fină, semnalate mai sus, constituie prima fază culturală din aşezarea pre
feudală de la Bitca-Oituz, datată în secolele VIII-IX.
8. Anton Niţu şi Dan Teodoru, op. cit., p. 488-489, fig. 5/1-2, 5-6 ; fig. 7/1 , 5-7 ;
A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodoru, Sondajul din 1957 de la Spinoasa-Erbiceni, fn
Materiale, V I . 1959, p. 535, fig. 4/4 ; D. G. Teodoru şi Em. Zaharia, Sondajele de la
SpiftOaSa şi Erbiceni, î n Materia-le, VIII, 1962, p. 36-38. fig. 3 / 1 .
9 . M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic d e la D41J.e1şti
Vaslui, in Materiale, VIII, 1962, p. 52-54, fig. 5 şi 7.
10. D. Gh. Teodor, V. Palade şi Eug. Popuşoi, Săpăturile arheologice de la Pro
dana-Birlad (in manuscris) .
'
1 1. 1. Ioniţă şi V. Spinei, Aşezarea prefeudală de la Bdiceni-SUişte, in Arheo
logia Moldovei, VII (in pregătire).
12. D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din Mol
dova insecole!e VI-X, în prezentul volum, p. 291-295.
13. A. Nitu şi D. Teodoru, op. Cit., p. 489, fig. 6 ; A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teo
-doru, op. cit., p. 535-536, fig. 4/1-2, 5-6 ; D. G. Teodoru şi Em. Zaharia, op. cit
p. 37-38, fig. 3/2- 1 0.
14. M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 54-56, fig. 10 şi 11.
1 5. Vezi nota 5.
1 6. D. Teodor. G. Coman şi V. Spinei. Aşezarea de tip Dridu de la Dodeşti (in
manuscris) ; Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe taritoriul
Moldovei, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 244, fig. 4/2, 4 ; fig. 1 1 .
17. D. Gh. Teodor ş i G . Coman, Aşezarea d e tip Dridu de la Epurent-Vaslui (în
manuscris) ; D. Gh. Teodoru, op. cit.. p. 246, fig. 10.
18. 1. Nestor, Contributions a.rcheologiques au probl!}me �es Proto-Rou�ins.
La ctvilisation de Dridu, in Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 şi urm. ; Eug. Zahana, Să
.•

păturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia lşi istoria perioadei de formare a
poporului român, Buc., 1967. p. 79-93.
19. VI. Zirra, Cercetări feudale timpurii la lleana-Podari, în Materiala, V, 1959,

p.

sos.

fig. 5.
20. M. Comşa, în Dinogeţia, I, 1967, p. 123-229, fig. 70, 73, 76-78, fig. 81 -83, 92,
'94-97. etc.
21. Eug. Zaharia. op. cit., p. 103- 1 10 ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 270-273.
22. D. Gh. Teodor. op. cit., p. 270-272, fig. 22/5, 6, 9, 10.
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Ceramică lucrată cu roata inceatA, de tip protod.ridu (sec. VIII-IX)
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Fig. 7

-

Ceramică de tip Dridu (sec. X)
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Acest,e elemente ceramice, la fel ca şi în alte locuri de pe teritoriul
Moldovei, rP.prezintă un aspect de cultură protodridu, avînd directe legă
turi cu cultura Dridu propriu-zisă. 23.
Aspectul protodridu, ca şi în restul teritoriului României, constituie
de fapt una din etapele premergătoare definitivării culturii Dridu, expli-

2

6

8
Fig. 8

-

Ceramică de tip Dridu (sec. X)

cînd transformările petrecute în cadrul evoluţiei culturii materiale din
perioada secolelor VI-XI 24.
Prin des�operirile prefeudale de la Bîtca-Oituz, deşi lipsite de apor
tul unor observaţii stratigrafice menite să precizeze succesiunea în timp·
a celor două aspecte cultlurale stabilite tipologie, s-a reuşit totuşi să se·
identifice şi în această regiune a Moldovei existenţa elementelor cultu
rale protodridu şi Dridu.
23. D. Gh . Teodor, op. . cit.. p. 279-272.
24. 1 . Nestor, Les donnees archeologiques at le probleme

de

la formation du..

peuple romam, in Revue roumaine d'histoire, 3, 1 964, p. 404 Şil urm.
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Materialul ceramic, foarte numeros, oferă posibilitatea studierii unor
variate forme de vase din perioada secolelor VIII-X, precum şi anumite
detalii de tehnică şi decor.
!mpreună cu materialul ceramic prefeudal s-au mai descoperit şi
cîteva unelte specifice acestei vremi. Amintim existenţa cîtorva împun-

Fig. 9

-

Ceramică fină cenuşie sau gălbuie de tip protodridu
şi Dridu ( 1 -2, 4-5, 7-8)

(3, 6, 9)

gătoare din os, a cîtorva cuţite de f.ier fragmentare, a unei mărgele de
lut şi a unei bucăţi de gresie folosită pent)ru ascuţit (fig. 1 019, 4, 6- 1 1 ).
Pe lîngă materialul prefeudal, sondajul executat la Bîtca-Oituz a
prilejuit identificarea unei aşezări medievale din secolele XV-XVI, pre
cum şi a unui cimitir de înhumaţie aparţinînd aceleeaşi vremi (două mor
minte fără inventar).
21

-

Ca.rpica
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In ceea ce priveşte materialul feudal, menţionăm mai multie frag
mente de vase lucrate la roată, din pastă nisipoasă şi fină de culoare că
rămize sau cenuş.ie. Ele provin din oale sau chiupuri de dimensiuni va
riate, unele prezentînd la partea superioară torţi. Ele au buza bine relie
fată şi şănţuită în interior, avînd ca omament pe umăr un fascicol de
linii orizontale incizate (fig. 1 1).

3
5
7
9
1

2

6

11
Fig. 1 0 - Unelte şi obiecte din epoca bronzului (5), pvcieudale
(1, 4, 6-1 1 ) şi lleudale (2-3)

Analogiile cele mai apropiate le găsim în ceramica din aceeaşi vreme
descoperită la Suceava, Iaşi, Baia, etc. Impreună cu ceramica feudală s-au
descoperit şi cîteva unelte din aceeaşi vreme (•fig. 1 012-3).
Cu prilejul săpăturilor întreprinse aici s-au mai descoperit şi cîteva
fragmente ceramice şi un ac de bronz aparţinînd epocii bronzului (fig.
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1 015). Existenţa acestor urme nu este izolatjă, dacă se are în vedere că în
imediata apropiere a aşezării cercetate, pe malul celălalt al Oituzului, a
fost identificată, prin cercetări de suprafaţă, o staţiune din epoca bron
zului 25.

1

Fig. 1 1

-

Ceramică feudală (sec. XV-XVI)

Caracterul limit"!at al sondajului arheologic efectuat la Bltca-Oituz,
determinat de situaţia deosebită a terenului distrus de lucrările agricole,
nu ne-a dat posibilitatea de a face consideraţii mai ample nid în ce pri
veşte aşezarea prefeudală, nici în ce priveşte aşezarea feudală mai tîrzie.
Rămîne doar să subliniem importanţa pe care o prezintiă materialul arheo
logic descoperit, în special a aceluia prefeudal, pentru înţelegerea evolu
ţiei societăţii locale din această parte . a Mold�vei. In acest sens este sem
nificativă strînsa legătură ce a putut fi constatjată cu descoperirile cores
punzătoare prefeudale din regiunea de sud-est a Transilvaniei, explicabilă
fost

25. Materialul ceramic din această statiune, ca şi acul de bronz mentionat. au
determinate

de

către

cercetătoarea M.

Florescu.
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de altfel, atît prin evoluţia însăşi a culturii materiale din secolele VIII-X
de pe teritPriul României în general, cît şi prin poziţia geografică a �
zării identificată 'in depresiunea Oituzului.
LES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES d'OITUZ (DEPARTEMENT DE BACAU)
R�sum�
Dans le present article les auteurs publient les resultats des recherches archeo
logiques entreprises en 1964 a Bitca-Oituz, departement de Bacău.
Par suite de la destruction des couches archeologiques par les travailles agri
coles ont n'a pas pu obtenir de donnees stratigraphiques precieuses.
A l'occasion des recherches effectuees on a decouvert un grand nombre des
fragments de poterie prefeodale (VIII-e--X-e siecles), ains que des vestiges feo
dales (XV-e--XVI-e siecles).
En ce qui concerne la poterie prefeodale on peut identifier trois especes prin
cipales : la premiere faite a la main. la deuxieme travaillee au tour lente et la
troisieme travaillee au tour rapide.
La ceramique faite a la main renferme habituellement dans sa pâte des tessons
broyes parfois aussi du sable ou de menus cailloux. Le principale forme est le
bocal avec des epaules aplaties ou proeminentes, le corps svelte ou legrement
bombe, le rebord evase, parfois un decor d'alveoles et d'encoches (fig. 2).
La ceramique travaillee au tour lente presente en general la meme pâte, mai&
elle est mieux travaillee et richement ornes par bandes au lignes simples, ondoulees
et horizontales. Selon les formes des vases on a etabli quatre variantes (a, b, c, d,)
(fig. 3, 4, 5 et 6).
La ceramique travaillee au tour rapiae selon la composition de la pâte se
separe en deux especes : l'espece sablonneuse de couleur rouge (fig. 7 et 8) et
l'espece fine, d'habitude de couleur grise ou jaunâtre (fig. 9).
Ceramique travaillee a la main et au tour lente ainsi que les quelques frag
ments ceramiques fine lustree, d'apres les analogies de Hlincea, Suceava
Drumul
Naţional. Lozna - Dorohoi, etc., sont datees des VIII-e--IX-e siecles, representant
un aspect culturelle du type proto-Dridu.
La ceramique travaillee au tour rapide, par analogie avec la ceramique d�
couverte dans les etablissements du X-e siecle de la Moldavie et de la plaine du
Danube, correspondant a la civilisation de Dridu' proprementi dite. On a decbUver'ti
egalement quelques objets et outils de la meme epoque (fig. 10/1, 4, 6-11).
En ce qui concerne la poterie feodale, par analogie avec la c&amique de
couverte dans les etablissements de Suceava, Iassy, Baia, etc., elle est datee du
XV-e--XVI-e siecles (fig. 11) .
On a decouvert egalement quelques vestiges de l'epoque du bronza (fig. 10/5).
·

-
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Fig. 1. L'etablissement de Bitca-Oituz vu du sud : 1, station prefeodale ; 2, station
feooale.
Fig. 2. Ceramique travaillee a la main (VIII-e--I X-e siecles).
(VIII-e--IX-e
proto-Dridu
Fig. 3. Ceramique travaillee au tour lente, de
type
siecles).
Fig. 4. Ceramique travaillee au taur lente, de type proto-Dridu (VIII-e--I X-e siecles).
Fig. 5. Ceramique travaillee au tour lente, de type proto-Dridu (VIII-e--IX-e siecles).
Fig. 6. Ceramique travaillee au tour lente, de type proto-Dridu (VIII-e--IX-e siecles).
Fig. 7. Ceramique de type Dridu {X-e siecle).
Fig. 8. Ceramique de type Dridu {X-e siecle).
F'lg. 9. Ceramique fine gnse ou jaunâtre de type proto-Dridu (3, 6, 9) et de type
Dridu (1-2, 4-5, 7-B) .
Fig. 10. Outlls et objets de l'epoque du bronze (5), prefeodales (1, 4, 6-11) et feo
dales (2-3).
Fig. 1 1 . Ceramique feodale (XV-e-XVI-e siecles).
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