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UN CUPTOR PENTRU ARS OALE DIN EPOCA FEUDALA
TIMPURIE*
TUDOR PAPASIMA, VASILE OPREA

De pe malul Borcei. in dreptul comunei eponime 1 (fig. 1), au fost 1·e::ollate
-de cîţiva ani incoace materiale arheologice apa1·ţinind unor perioade is tol"icc d ife:rite 2• Habitatul epocii feudale timpurii reprezentat pînă acum de fragm<'nte ceramice ş i n~on scle dispune de informaţii recente a căr01· comunicare constituie obiectul prezentelor însemnări.
In toamna anului HJ81. in profilul natural al malului :1• au fost obserYa\e
,.ag lom erări masive de arsură" 4 aparţinînd unui cuptor pentru a 1·s oale. Jn ved<'rea
cercetării .sale citeva luni mai t îrziu;; - am deschis o casetă avînd o latură
fixă de 1,580 m şi 2 laturi de 1,320 şi respectiv 1,440 m, ale căror dimensiuni s-au
mcdificat la un nivel inferior(;_ Aici. după inclepărtm·ea unui stl·at de pămînt gricenuşiu gros de cea. 0.200 m, a u a p ărut primele urme ale cupt01·ului. Construit 7
într-un sol gălbui-nisipos s acesta este compus din următoarele elemente : camer a de

* Mulţumim şi pe această cale colegei Elena Cuzm in pentru realizarea
i lustra ţi ei.
1 Comuna Borcca a încorporat, din anul 1968, şi satul său Pietroiu.
2 Unele dintre ele au fost introduse în circuit ştiinţific (I. Barnea, Rev. Muz.,
ITI, 1966 2, p. 157 ; A. Atanasiu SCN, V, 1971, p. 389-390 ; N. Conovici, C. Muşe
ţcanu . SCIVA. 26. 1975. 4, p. 544-545 : C. Muşeţeanu, N. Conovici, A. Atanasiu,
Dacia, NS, XXII. 19'18, p. 1i3-199 pass. : N . Conovici. SCIV A. 30. 19i9, 1. p. 88- 89 ;
T. Papasima, Pontica, XVI. 1983, p. 283-284 etc.). Altele. inedite, se află în depozitele Muzeului judeţ.;oan Călăt·aşi.
~ Cuptorul se a f lă in d1·eptul grădinii lui Dudău Ion şi al casei lui Ilie
Gheorghe.
" Sub această form ă Opr<'a Vasile din Borcea a comunicat descoperirea
Muzeului judeţean Călăraşi . La investigaţiile de salvare a pa1·ticipat şi Manea Ion
.căruia ii adresăm şi cu acest prilej mulţumirile noastre.
~ Interventia a avut loc între 19-21 iulie 1982.
G Datorită 'malului în pantă.
7 Asupra modulu i de consh·ucţie al acestui tip de cuplor v. S. Baraschi,
SCIVA, 25, 1974, 3, p . 461, n. 5.
8 Din punct de vedere pedologic comunei Borcea ii sint proprii soiurile de
'luncă. Ele sint reprezentate de aluviuni şi solul'i aluviale. C. Stan, O. Bogdan,
.Judeţtt~ I aLom'iţa, Buc., 1971, p . 57 ; v. şi p. 53, fig. 15.
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ardere a vaselor, grătarul (platforma perforală), camera de foc (focarul), gura ele
foc şi groapa de acces la focar 9 (fig. 2,3).
1. Camera de ardere a vaselor are o formă aproximativ tronconică. Cea mai
mare întlţime păstrată a pereţilor săi este de 0,350 m . La partea superioară avea
o deschidere circulară - care nu s-a păstrat - prin car·e se introduceau oalele 1o.
2. Grătarul - cu rolul ele a susţine vasele şi de a le proteja de contactul
direct cu flăcările - are un contur circular cu diametru! în jur de 1,000 m .
Gros de 0,220 m, este străpuns de 26 gău ri păstrate total (23) şi parţial (3) .
Majoritatea acestora sînt rotunde şi au diametru! de 0,050 m. Dintre ce ie 4 perforaţii mărginaşe, 3 sînt mai mari şi aproximativ rectangulare ::u dimensiuni
cuprinse între 0,010/0,060-0,080/0,100 m - probabil datorită faptului că au fost
prevăzute pierderile termice din această zonă a camerei ele ardere a Yaselor 11 •
Gr·ătarul avea cel mai puţin 29 orificii, spaţiile dintre ele permiţînd oale cu
diametre ale fundului cuprinse între 0,120-0,180 m . O "şarjă" era alcătuită din
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Fig. 2. Cuptorul pentru ars oale. Plan
şi

secţiune.

Primele 3 elemente au fost afectate de eroziunPa apei.
Deschiderea servea probabil şi pentru reglarea arderii. Spunem probabil
deoarece dată fiind starea actuală a camerei de ardere a vaselor, nu putem afirma
cu cenitudin" că nu a existat şi un orificiu special d estinat acestei funcţii aşa.
cum se întîl n eşte la cuptorul meşterului olar di n cetatea Pă-:::uiul lui Soare.
S. Baraschi. Loc. cit., p. 461.
11 o parte a energiei termice se pierdea în pămîntul în care se afla săpat.
cuptorul.
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Fig. 3. Cuptorul pentru ars cale. Imagini d in finalul

săp cturi i

de sah·are.

cea. 21) vr.se 12. La fel ca şi în umplutura camerei de ardc.·c a Yasclor, pc g;·i1tar
nu au fost descoperite materiale arh~'ologic:c.
3. Camera de foc arc u:1 contur circular cu diametru!_de 1,140 m . Inăiţime:1
sa este de ·0;220 m. Pe vatră a fost sosizată o peliculă extrem de subţire de
cent1 'iă. In umplutura focarului a fcst găsit tm mic fragment ceramic.
4. Gurn de foc are o lăţime de 0,772 m şi o înălţime de 0,270 m, înfăţi!)în
du-se ca un scurt culoar uşor boltit.
5. Groapa de acc0s la focar se aclinccşte pînă la 0,920 m faţă de nivelul
de călcai·c actual. Pc fundc!l său, la fel ca şi pc valra camerei de fo:::, aceeaşi
pelict1lă de ce n uşă . 1n umplutura gropii nu au fost descoperite materiale arheologice 13.
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Fig. 4. Fragmente ceramice adunate din preajma cuptorului pentru ars oale.
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La fiecare "şarjă" grătarul suporta o
Acest element a fost cercetat parţial.

sarcină

de cel

puţin 40
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Cuptorul, ale cărui elemente au fost prezentate în cele citeva rînduri de
pma a ici, este, prin urmare, constituit din 2 camere suprapuse săpate in pămînt,
intre focar şi camera de ardere a vaselor fiind cruţat orizontal un grătar nesusţinut. In ţara noa stră cea mai timpurie instalaţ ie de acest fel apare deocamclalft
abia in secolele IX-X 11.
D alarea cuptorului ele la Borcea este extrem de anevoioasă, in inte rior f iind
.a proape complet lipsit de material arheologic. Din preajma sa însă , au fost ad"tmatc
numai fragmente ceramice aparţinîn'ci secolelor X -XI 1~ (Iig. 4), fapt care conduce
spre ideea - lăsînd spaţiu suficient cuvenitelor rezerve - că întl"e e le ~ i cupt01·.
există o relaţ ie de simultaneitate.
Această recPntă descopct·ire, evidenţiază gradul inalt de dezvoltare alin:>
de străromânii din stînga Dunării , in vecinătate a be nefică a ţinutului · istJ·o-pontic.

EIN AUS FRUHFEUDALER EPOCHE STAMMENDER OFEN
FUR DIE BRENNUNG DER Tt5PFE
Zusammenfassung

T. P APASIMA, V. OPRE,\
Die Ve rfasser beschreiben einen
aufgefundenen Ofen fUr die Brennung
schricben und setzt sich aus zwei in
zusammen. Dazw ischen befindet sich in

in der Gemeinde Borcea (Krcis Călăt·aşi)
cler Topfe. Er wit·d den Jh. 10-11 cingedct· Erde ubcrein ander geba uten Tiăumen
waagercchter Lagc ein ungestT.itzles Gittcr.

Liste de1· AbbHdungen
Abb. 1.

I Ansicht der Gemeinde Borcea mit dcm Fund01·t d es Ofens.
II Der ostl iche Teil des Kreises Călăraşi, wo sich die Gcmeinde

Borcea befindet.
Abb. 2. Der Brennofen. Plan und Querschnitt.
Abb. 3. Der Brennofen. Ansicht von den letzlen Rettungsgrabungen.
Abb. 4. Aus der Umgebung des Ofens stammende Keramikfragmente.

S. Baraschi, T. Papasima, SCIV A , 28, 1977, 4, p. 592.
Piesele se află în colec ţia Muzeului jud eţea n · Călăraşi, inY. nt·. : 19137
(fig. 4/ 1), 19139 (fig. 4/2), 19140 (fig. 4/3), 19141 (fig. 4/4).
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