O UNEALTA PENTRU ORNAMENTAT CERAMICA, DESCOPERITA
LA STOICANI (COM. FOLTEŞTI, JUD. GALAŢI)
de IONEL BAUMAN

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate in satul Stoicani în anul
au fost făcute şi o serie de cercetări de suprafaţă 2, in vederea iden
tificării unor noi aşezări, care să îmbogăţească numărul celor cunoscute
pînă în prezent în această zonă 3. Din punct de vedere geomorfologic ea
se află intr-un estuar al Prutului inferior, din faza paleoeuxină a Mării
Negre '·
Pe una din a<:este platforme, in punctul numit de către localnici
"Poarta ţarinii" au fost identificate resturile unui cuptor pentru ars eera
mica. Parte din această terasă a fost distrusă, de-a lungul timpului, de gro
pile săpate pentru scos lutul. Cuptorul, observat în profil, avea o formă
aproximativ rotundă, conţinînd numeroase fragmente oeramice şi cenuşă.
Degajîndu-se de resturile pe care le conţinea, pentru a se constata tipul
şi forma cuptorului, deasupra plăcii au fost găsite mai multe fragmente
ceramioe, alături de care se afla ,şi o unealtă din corn de cerb (fig. 1/1).
Cuptorul de ars ceramica intră în categoria celor cu pilon central de
susţinere 5, tip des întîlnit in cadrul culturii Sîntana de Mureş - Cernea
hov, pînă în prezent fiind cunoscute pe teritoriul României, nouă astfel de
cuptoare 6. La acestea se adaugă alte şase exemplare, al căror sistem de
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Attanarlch in SCN, 1, 2, 1950, p. 171 şi urm.
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In vara anului 1973, in dreptul locului unde a fost identificat cuptorul, s-au flicut
si'ipi'ituri arheologice. Cu aceasti5. ocazie a mai fost descoperit inel!. un cuptor,
ambele deservite de aceeaşi groapi5. de olar, in care a fost gbit!l o mare cantitate
de ceramicli apartinind purtlitorilor de tip Sîntana. Un caz similar ni-l oferli cup
toarele glisite la Truşeşti ; pentru ac, vezi M. Petrescu-Dimbovita şi c olab . Şan
tierul arheologic Truşeşti, în SClV, VI, 1 -2, 1955, p. 174- 175. Menţionlim ci'i, cup
toarele descoperite la Stoicani vor constitui obiectul unui studiu separat.
Gh, Bichir, Cultura carp/cel, Edit. Acad. R.S.R., Buc., 1973, p. 60.
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construcţie diferă prin prezenţa peretului median, în locul pilonului cen
tral de susţinere 7_
Fragmentele ceramire găsite în interiorul cuptorului sînt caracteris
tice culturii Sîntana, fiind prezente resturi de vase de diferite tipuri şi di
mensiuni a_ Ceea ce ne-a atras în mod deosebit atenţia au fost cîteva frag
mente ceramice din buza unui Krausengefăsse - tip de vas foarte răs
pîndit in aşezările culturii Sîntana 9_ Sub buză se observă ornamentul în
formă de "val", realizat prin incizie (fig. 1 /2). Lîngă aceste fragmente cera
mice (deci, tot pe placa cuptorului) a fost găsită şi o unealtă confecţionată
din corn de cerb (fig. 1 / 1 ) . Lungă de 1 5,5 cm şi cu un diametru de 2 , 1 cm.
este ruptă la unul din capete şi retezată, probabil cu toporul, la celălalt
capăt. Are o ramificaţie ascuţită lungă de 4,9 cm, care constituie partea
activă propriuzisă a uneltei ,fiind uşor tocită la capăt, datorită întrebuin
ţ.ării . Introducind vîrful uneltei în urma lăsată pe ceramică prin incizare.
s-a constatat că se potriveşte perfect, virful ascuţit culisînd în micul şăn
ţuleţ fără dificultate (fig. 1 /3). I n consecinţă, putem afirma că areastă uneal
tă a fost utilizată la realizarea decorului - incizat - în formă de "val",
motiv ornamental caracteristic (şi) culturii Sîntana de Mureş - Cerneaho\·.
I ntrebuinţarea coarnelor de cerb, ca materie primă pentru confecţio
narea diferitelor unelte, a fost foarte frecventă în cadrul comunităţilor
cerneahovene. Descoperirea unor adevărate ateliere de prelucrare a coar
nelor de cerb de la Valea Seacă - Bîrlad 10, Dodeşti, !veşti şi F.edeşti Şuletea 11 (jud. Vaslui}, pune in evidenţă - pe de o parte - preocuparea
comunităţilor pentru acest meşteşug, iar pe de altă parte, existenţa din
abundenţă a speciei de Cervus Elaphus în pădurile de şes ale Moldovei 1 2 .
Nu este exclus ca ,materia primă din care a fost confecţionată piesa găsită
la Stoicani să fi provenit din schimbul intercomunitar, destul de dezvoltat
în acel timp.

Prin cercetarea efectuată la Stoicani, între anii 1 971-1973, a fost des
coperit tipul de unealtă cu care purtătorii culturii de tip Sîntana de Mu-
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Ibidem, p. 59-60. In săpăturile efectuate in anul 1973 de către Muzeul de istorie
al Municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej intr-o aşezare de tip Sintana de Mureş
(sat Gutinaş, corn. Şt�fan cel Mare, jud Badiu) a fost descoperit un cuptor cu
perete median. Material inedit.
Predomină materialul ceramic lucrat la roată, ca - de altfel - şi în aşezarea (cu
locuinte de suprafaţă) aflată la circa 1 50 m SE de locul descoperirii cuptoare1or.
1. Ioniţl!i, Cultura S1ntana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul României, in AM, IV,
1966, p. 205, fig. 14/1, 4 ; M. Brudiu, CercetlJri perieghetic e1n sudul Moldovei, in
Materiale, IX, 1970, p. 528 ; S. Morintz, SlJplJturlle de la Chilia, r. Vedea, in Ma
teriale, VIII, 1962, p. 517. Deasemenl, un vas tip KrausengefAsse se gl!iseşte in co
lectiile Muzeului de Istorie al Municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej (vas desco
perit la Mileşti-Cl!ibeşti, jud. Badiu) - material inedit.
V. Palade, Ateliere pentru lucrat piepteni din os din sec. IV e.n. de la B1rlad-Va
lea Seacă, in AM, IV, 1966, p. 261 -272.
Idem, Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb in sec. IV e.n. de la Fe
deşti, corn. Şuletea, jud. Vaslui, in Carpica, 197 1 , p. 207 şi urm.
V. Balaban, curs de paleontologie, 1 962, p. 309, citat dupl!i V. Palade, ari. 'Cit. în
AM, IV, 1 966, p. 269.
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reş realizau decorul in "val". I n a-celaşi timp, numărul cuptoarelor de ars
ceramica - descoperite in mediul acestei culturi - s-a mărit cu încă două.
Ş i, cum pe acelaşi loc au mai fost descoperite astfel de cuptoare - din pă
cate, distruse de către localnici - se poate admite că, la Stoicani, una
din principalele ocupaţii ale populaţiei din sec. III-IV e.n. era olăritul.

EIN WERKZEUG FOR DEN KERAMIK ORNAMENTIEREN IN DORF
STOICANI ENTDECKT
Zusammenlassung

Mit dem Gelegenheit einem Forschung in Dorf Stoicani wurde ein Werkzeug
aus Hirschhorn gemacht hat. Dar Werkzeug in einer Topferofen war, aus Zeit Tscher
neahow - Sintana de Mureş Kultur. Dieses Werkzeug wurde im Keramik Ornamen·
tieren aus III-IV Jahrhundert u.z. verwendt hat.
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN
Abb. 1 /1 . - Das Werkzeug aus Hirschhorn
Abb. 1 J2.
Ein Bruchstilck Keramik vom Typus ,.Kraussengefilsse
Abb. 1 /3.
Das Bruchstiick mit dem Werkzeug aus Hirschhorn
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